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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

  علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفا   ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش ینا ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم ارچوبچ در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق لزوما  حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در رجمند هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفا  ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 1        مقدمه  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 مقدمه -1
نویدبخش احیاای  1391ماه و نیمه اول فروردین 1391های شدید روزهای آخر اسفندماه ها خشکسالی و کم آبی، بارشپس از سال

ها در معرض تنش کم آبی قرار داشتند. متأسفانه این رخداد طبیعی و موهبات الهای، باه ای بود که مدتها و منابع آب زیرزمینیتالاب

 4311شاهر و  211شاد و باه حادود  ایهای گساتردهانجام شده در طبیعت و مدیریت نامناسب، منجر به سایلابهای علت دستکاری

 نفر از هموطنان ما را گرفت.  81استان کشور خسارت وارد کرد و جان نزدیک به  25روستا در 

های سیلاب ماثثر باشاد و از طارف یتواند بر ویژگسیلاب و محیط زیست ارتباط تنگاتنگی دارند. از یک طرف مشخصات محیط می

هاا، هاا، درهزیستی ایجاد کند. پس از رسیدن باران به زمین، محیط زیست طبیعی شاامل کوههای محیطتواند خسارتدیگر سیلاب می

دست، مشخصاات یینها یا دریاهای پاها، مخازن آب زیرزمینی و در نهایت تالابها، رودخانه، دشتایهای کوهپایهها، مراتع، تالابجنگل

های آسمانی، ساختار محیط طبیعی شکل گرفتاه اسات و در صاورت عادم کنند. در طول تاریخ، با بارشو سرنوشت سیل را تعیین می

ها در صورت رخداد، خسارت قابل توجهی ایجاد نخواهند کرد و شادابی طبیعات و پرآبای مناسب در طبیعت، سیلابهای ناوجود دخالت

 ها و تغذیه منابع آب زیرزمینی را در پی خواهند داشت.تالاب ها ورودخانه

ها های جنگلی، تخریب مراتع، تغییر کاربری زمین، قطع ارتباط طبیعی رودخاناههای بشر در طبیعت از جمله کاهش پوششدخالت

ها منجار باه اشات شان و ماساه از رودخاناههاا و بردها و تالابها، تغییر نفوذپذیری زمین، تجاوز به حریم اکولاوژیکی رودخاناهبا تالاب

ها و تعدیل شارایطی دهد طبیعت نقش واقعی خود را در جذب بارشنمی که این تغییرات اجازهای شده است به طوریتغییرات گسترده

ها، منجار باه های شدید علاوه ایجااد تلفاات انساانی و خساارت باه زیرسااختشوند ایفا نماید. سیلابمیهای مخرب که منجر به سیل

هاا، تخریاب آثاار هاا و بیماریفرسایش خاک، رسوبگذاری در سدها و تأسیسات، نابودی پوشاش گیااهی و جاانوری، گساترش آلودگی

دهاد راه حال های گذشاته نشاان میشوند. ارزیابی سایلابباستانی و اماکن مقدس و دیگر پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی می

 نگری در مدیریت ریسک سیلاب است. ها، سازگاری با طبیعت، حفظ محیط زیست و جامعرت سیلاباساسی برای کاهش خسا

ها و ها، آثار مثبت و منفی سایلابدر این گزارش، به نقش متغیرهای محیط زیستی و ساختارهای مدیریتی موجود در رخداد سیلاب

 پیشنهادی پرداخته شده است.های اخیر و راهبردها و اصلاحات های سیلابآموختههمچنین درس

 

 لابیس تیروا -2
 4تاا  1 یهاوساتیدر پ .شد منتشر ریاخ یهالابیس تیروا گزارش ،یجمهور استیر لابیس ژهیو اتیه توسط، 1398 تابستان در

 لرساتان، یهادر اساتان بیاباه ترت 1398مااه  نیتا اواخار فارورد 1391اواخر زمستان  یهالابیو اثرات س اتیجزئ زیگزارش حاضر ن

 .اندشده حیتشر فارس و خوزستان گلستان، و مازندران

 

نقش متغیرهای محیط زیستی، قوانین و ساختارهای موجود ارزیابی و تحلیل وضعیت قبل از سیل ) -3

 (در تشدید اثرات سیلابها
در رخاداد و ایجااد خساارت ناشای از ها و اقادامات مادیریتی ارها، رویهختقوانین، سا زیستی، نقش متغیرهای محیط بخشدر این 

 مورد بررسی قرار گرفته است.سیلاب 

 

 نقش متغیرهای زیست محیطی در پیدایش خسارات سیلاب -3-1
های طبیعای، اراضای باا ها و حریم آنها، پستی و بلندیجنگلی، رودخانه هایبه طور خلاصه، متغیرهای محیط زیستی مانند پوشش

هاای های مخارب، فعالیتکننده سیلاب هستند. عوامال اصالی پیادایش سایلابهای طبیعی تعدیلتالابساختار نفوذپذیری مناسب و 
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باشاند و مشاکلاتی مانناد های آبریاز میها و توسعه ناپایدار در حوضهها و تالابغیراصولی، تغییرات کاربری، عدم رعایت حریم رودخانه

متغیرهاای محایط زیساتی در مشخصاات ها را در پی دارناد. رت سیلابو خساها، تشدید شدت، بار رسوبی لغزشفرسایش خاک، زمین

هاای آبای طبیعای و تجااوز باه حارایم و تغییار ها، دستکاری در پیکرهها، مراتع و پوشش گیاهی، تالاببه چهار دسته جنگلها سیلاب

 اند.شرح داده شده 4-1-3تا  1-1-3کاربری اراضی تقسیم شدند که در بندهای 

 

 ها، مراتع و پوشش گیاهیجنگل -3-1-1

دهاد های اخیر نیز نشاان میها انکارناپذیر است. تجربه سیلابهای گیاهی در کاهش خسارت سیلابها و پوششنقش مثبت جنگل

از  هااییهای مازندران و گلستان، تخریب یا تغییر کاربری طبیعای بخشهای هیرکانی در استانکه از بین رفتن بخش وسیعی از جنگل

های لرساتان و های مهمی از مراتع کلاس یک به کلااس دو در اساتانزارهای مناطق پیرامونی دز و کرخه و همچنین تبدیل بخشبیشه

یاک  ازحاشایه شامالی البارز اند. به عنوان نمونه، سطح اراضای جنگلای ها داشتهشمال خوزستان نقش قابل توجهی در تشدید سیلاب

( کاهش یافته است و جای خود را باه 1313-91ساله ) 35هکتار در طی یک دوره هزار  صد و هفتاد هشته هکتار ب میلیون و صد هزار

(. ایان روناد تغییارات در پوشاش 2-3و  1-3های درصد افزایش ساطح( داده اسات )شاکل 84اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی )با 

بینی روند تغییارات آتای بوده است. پیش 1389-1391به دوره  دارای میزان بسیار بیشتری نسبت 1313-1389های جنگلی بین سال

نقاش  هاا،یدوره بازگشات بارنادگ شیلازم به ذکر است باا افازا. دهد که متاسفانه این روند تخریب جنگل ادامه خواهد داشتنشان می

علااوه بار  د،یشاد یلابهایکاهش خسارت س یبرا ن،ی. بنابراشودیکم م لابیآن در کاهش خسارت س یاهیمشخصات حوضه و پوشش گ

به  یضرور لابیس تیریمد یارسازهیو غ یاسازه یها و استفاده از روشهارودخانه میحوضه، حفظ حر یاهیو حفظ پوشش گ یزداریآبخ

 .(مراجعه شود 2 وستیپبه  شتریب اتیجزئ یبرا). رسدیمنظر 
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 البرز یشمال هیدر ناحگذشته در  راتییبر اساس روند تغ 1111سال  یشده برا ینیبشیپ یکاربر هیلا -2-3شکل

 

 هاتالاب -3-1-2

ها دارناد. نگااهی باه های سایلابای در کنتارل و کااهش خساارتهای آبریز نقش ویژههای موجود در درون و انتهای حوضهتالاب

ها در برگیرنده طیف وسایعی دهد که خدمات اکوسیستمی تالابها )کنوانسیون رامسر(، نشان میالمللی تالابمستندات کنوانسیون بین

توان به کنترل سیلاب، تنظیم اقلیم محلی، تغذیاه آب زیرزمینای و جاذب رساوبات اشااره کارد. کردها میترین این کاراست که از مهم

ترین کارکردهاست که ارزش اقتصادی آن از طریق برآورد خسارات احتمالی در صورت عادم ایفاای نقاش کارکرد کنترل سیلاب از مهم

میلاادی  2111هاا در ساطح جهاان، در ساال ارزش کنترل سیلاب تالابای و جهانی برآورد شده است. متوسط تالاب در سطوح منطقه

دلار آمریکا به ازای هر هکتار در سال، برآورد شده است. این رقم با توجه به افزایش تناوب و شدت رویدادهای حدی در اثار  414معادل 

هاا از های اخیار تالابمقایساه اسات. در دهاهای کنترل سایل قابال های سازهگرمایش جهانی، قابل توجه است و حتی با هزینه گزینه

قارار دهاد. باه عناوان مثاال  تاأثیرتواند کارکرد آنها را در کنترل سایل تحات اند. این امر میهای مختلفی مورد تهدید قرارگرفتهجنبه

الااب شاادگان(، انحاراف هاا )باه عناوان نموناه در تهای گیاهی مهاجم و کاهش ظرفیت ذخیاره آب تالابرویه گونهتوان به رشد بیمی

ای بزرگ مثال راهساازی و های توسعهاجرای طرح وها با هدف تغییر کاربری اراضی برای توسعه کشاورزی مسیرهای ورود آب به تالاب

هاا )باه طاور گاذار بار تالابتأثیرهای ها و زیرحوضهزیستی در حوضهملاحظات محیطکامل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بدون رعایت 

های هورالعظیم و شادگان از قبیل توسعه تأسیسات نفتی و استقرار صانایع بازرگ فولااد( گرانه در تالابال اقدامات تخریبی و مداخلهمث

ای در کنترل بار رسوب و کاهش قدرت و خسارت ای واقع در میانه مسیر رودخانه، نقش ویژههای کوهپایه(. تالاب3-3اشاره کرد )شکل 

(، در ماواردی مانناد انیاجر یورود یرهایاز انساداد مسا یریهاا )مثلااج جلاوگعدم توجه به حفاظت ایان ناوع از تالابها دارند. سیلاب

 یهاآباد در استانو الله هیدر خوزستان، صالح انگرانیو م مباریبلمک، پلدختر و گهر در لرستان، ش یدالان، تنوردر، قور شهیب یهاتالاب

خودشاان  زیاهاا در حوضاه آبراستان مازندران و کمجان در فارس، در نقش کنترل سیلاب ایان تالاب رو البرز، ولشت )سمائ( د نیقزو

ها در مهار و کنترل آب چشامگیر باوده های اخیر نقش تالابها، در سیلابرغم مشکلات ذکر شده برای تالابعلی. کندیایجاد اختلال م

 ماورد عملکاردکامل در  حاتیتوض های اخیر ارزیابی شده است.های مهم ایران در ذخیره آب سیلابعملکرد تالاب 5-2-4است. در بند 

 ه شده است.ارائ 5 وستیپ شرایط سیل در ها درتالاب
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 (ینفت یهاهندیآلا ورود سکیر شیافزا و تالاب یعیطب ساختار بی)تخر میهورالعظ در ینفت ساتیخط لوله انتقال نفت و تأس -3-3شکل

 

 های آبی طبیعیدستکاری در پیکره -3-1-3

های بازرگ انتقاال های توسعه منابع آب و گاه اجرای طرحها از طریق احداث سد یا سایر طرحتغییر در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه

ای بدون انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و یا بدون توجه به نتایج این مطالعات، در موارد بسایاری باعا  حوضهآب بین

ها و ...( گردیاده ها، دریاچاهدشتها، سیلابها، تالابهای آبی )رودخانهزیستی پیکرهو عدم تأمین نیازهای محیطکاهش جریان رودخانه 

ها و های طبیعی رودخاناهها، تملک بستر و از بین بردن پیچ و خمها و تالاباست. این مسأله در درازمدت امکان تجاوز به حریم رودخانه

نماید. باه عناوان نموناه های بابلرود و تالار( را فراهم میهای قابل توجه شن و ماسه از بستر رودخانهرداشتشریانی شدن آنها )همانند ب

 گردشگری مجاور کاارون در شاهر اهاواز اشااره –های تفریحی توان به احداث پارک ملل ساری در سواحل رودخانه تجن یا مجتمعمی

های اتفاق افتاده در طبیعت و تغییر کاربری بستر و حاریم اندازیساخت، دستی و انسانهای طبیعکنش پدیدهنمود. عدم توجه به برهم

کنی و های آبریاز و فرساایش، کافمنابع آبی موجب شکنندگی و ناپایداری بافات خااک و کااهش قادرت و تاوان آبگاذری در حوضاه

اورزی بدون توجاه باه تاوان اکولوژیاک سارزمین، ها شده است. همچنین در موارد متعددی توسعه شهری و کشآبشستگی در رودخانه

رود، ها شاده اسات )مانناد رودخاناه زاینادهها و تخریب تالابهای غیرمجاز و کنترل نشده از دبی محیط زیستی رودخانهسبب برداشت

های ون بر این، احداث سازهتالاب گاوخونی، رودخانه کرخه، تالاب هورالعظیم و عدم تأمین حقابه تالاب شادگان در استان خوزستان(. افز

ها )همچون برخی تأسیسات بزرگ شهری احداث شده و استقرار یافته در بستر رودخانه کاارون در مهندسی و خدماتی در بدنه رودخانه

ت های دارای پتانسیل فرسایش کرانه نیز موجب کااهش ظرفیامقطع اهواز( و عدم مدیریت علمی رسوبات به جا مانده در بستر رودخانه

 آوری آنها را در برابر سیل به شدت کاهش داده است.مفید آبگذری در آنها گردیده و تاب

 

 تجاوز به حرایم و تغییر کاربری اراضی -3-1-1

ها رودخاناه یعایآبگاذر طب ریو گااه بساتر و مسا میدر حار هایکاربر یوجود برخ دهدیهای اخیر نشان مهای سالارزیابی سیلاب

هاا این کاربری رتیرودخانه کارون در کلانشهر اهواز( با توجه به مغا لیاز قب یکوچک و بزرگ درون شهر یهارودخانه میدر حر ژهیو)به

رودخاناه  میبوده است. در موارد بسیاری تصرفات غیرمجاز و عدم توجه به حاد بساتر و حار نیخسارت آفر م،یحرابا کارکرد اکولوژیکی 

نشاان از عادم  زیاجاامع ن یهااتوسعه شاهرها در طرح یریگها شده است. جهتی رودخانهشدگی مجراموجب کاهش آبگذری و تنگ

 انیادر گاردش و تباادل جر تیمحادود جادیها و اتالاب یو بستر قانون میحرها در و سازه ساتیتأس جادیا نیدارد. همچن میحرا تیرعا

و جااده آباادان ماهشاهر در  میدر تالااب هاورالعظ یحفاظت یهاکیو دا یآنتن یهاها )به عنوان مثال جاده اکتشاف و جادهداخل تالاب

 .(مراجعه شود 1 وستیپبه  شتریب اتیجزئ یبرا) اندحرکت آب در تالابها شده یعیاز روند طب یریتالاب شادگان( باع  جلوگ
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 های محیط زیستی تشدیدکننده سیلابمدیریتی منجر به تخریب یارهاختسا و قوانین -3-2
 یامکاان دسترسا جاادیاطراف رودخاناه باا هادف ا یرودخانه )به منظور حفظ اراض یکم میعادلانه آب، بستر و حر عیتوزدر قانون 

رودخاناه نیاز تعریاف  یفایک میشمسی، حر 81شده است. در دهه  فیساله تعر 25با دوره برگشت  لابیبه رودخانه( براساس س یدائم

ها نشاان سازی این حریمها سال پیاده. تجربه دهشودبستر رودخانه را شامل می میحد حر نیآخرمتر از طرفین  151گردید که حداکثر 

های متعددی از ایان زیستی، قانونی و طراحی شهری به خصوص در شهرها فاقد کارایی لازم هستند و تخطیدهد که به لحاظ محیطمی

های اجرایی، صدور اسناد مالکیت بارای اشاخاص بین دستگاه اهماهنگیتوان به وجود نحرایم رخ داده است. از دلائل متعدد این امر می

ها با قانون توزیاع قانون شهرداری 91های قانونی مانند مغایرت تبصره ماده حقیقی و حقوقی بدون استعلام از وزارت نیرو، برخی مغایرت

عدم وجود ضمانت اجرایی در برخورد با تخلفات احتمالی،  ها،ها در محدوده شهرها به شهرداریعادلانه آب در واگذاری مالکیت رودخانه

های اجرائای مختلاف باا ها به علت کمبود منابع اعتباری، عادم آشانایی کامال دساتگاههای بستر و حریم رودخانهتأخیر در تهیه نقشه

ها بارای نه سااختمانی توساط شاهرداریها و اقدامات )مثلاج صدور پرواگیریها و وظایف خود و آگاهی ناکافی از عواقب تصمیممسئولیت

 ها( اشاره کرد. مستحدثات واقع در حریم و بستر رودخانه

حفاظ  یها، پاساخگورودخاناه میموجود مربوط باه حاد بساتر و حار نیقوان تیدهد رعاهای اخیر نشان میهای سالتجربه سیلاب

که در مجاورت رودخانه قرار دارند معمولاج با اتکا به استعلام از  ییرودخانه در شهرها و روستاها میحر نیینبوده است. تع یتیمناطق جمع

های رودخاناه میحارا یبارا یشود. به همین دلیل اغلب متوسط ثاابتانجام نمی یمحل یفن هاییو بررس ردیگمیمراجع مرتبط صورت 

و  ترقیادق یهاایبنادتلف است، لازم اسات طبقهمخ طیمتعدد و با شرا یهارودخانه یایران که دارا یشود. براکشور در نظر گرفته می

ها ، عدم کارایی حریم قاانونی رودخاناه5-3 و 4-3 هایبه عنوان نمونه، شکل رد.یو خاص همان منطقه صورت گ یبوم طیمنطبق با شرا

های شهری، علیرغم اجرای محدودههای کشور و به ویژه در گذر آنها از دهند. در برخی از رودخانهمیدر کنترل خسارت سیلاب را نشان 

هاای ارتبااطی، های زیادی از حریم و بستر رودخانه به احداث راهها، در عمل بخشدهی کرانههای متعدد با رویکرد تثبیت و سامانطرح

تاوان  ای و تأسیسات تفرجگاهی اختصاص یافته است و این امر موجب کاهش شدید فضای حیاتی رودخانه و کااهشفضای سبز حاشیه

آن برای گذر آب در زمان وقوع سیلاب گردیده است. به عنوان نمونه بررسی جریان آبگذر رودخاناه کاارون در مقطاع اهاواز در سایلاب 

مترمکعب بر ثانیه، خطر سر ریز شدن و غرقاب حریم تغییار کااربری یافتاه باه عامال  3311دهد که با جریان عبوری نشان می 1398

مترمکعاب  1411، آبگاذری 1341و مسئولین امور شهری تبدیل شده بود. در حالی که در همین بازه در ساال نگرانی عمده شهروندان 

های دیگر در عرصه قوانین، عدم اجرای صحیح قانون ارزیابی اثارات زیسات در ثانیه بدون خسارت جدی به ثبت رسیده است. از چالش

عنوان محیطی است. باههای دارای مطالعات ارزیابی اثرات زیستز اجرای طرحزیست پس اویژه برنامه پایش و مدیریت محیطمحیطی به

دست( که باعا  باروز سایل شاد، مثال، برای پروژه اجرا شده در شیراز )احداث حوضچه و کالورت برای تخلیه آب از حوضچه به پایین

نیز عمدتاج مطالعات ارزیابی استراتژیک زیست محیطی  های کلانها و برنامهمطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی نداشت. در مورد طرح

 .است شده ارائه 1 وستیپ در کیاکولوژ میحر مشخصاتکامل درباره  حاتیتوض وجود نداشته است.
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 21/22/1331گستره سیلاب در رودخانه کارون در بازه اهواز در تاریخ  -5-3شکل

 

ها، باع  تغییر الگوی رودخانه و همچنین کاهش عدم نظارت بر رعایت قوانین در مورد برداشت اصولی شن و ماسه از بستر رودخانه
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ها شده است. چنانچه همه شن و ماسه نهشته شده در بستر رود که نفوذپذیری زیادی دارد، برداشته رودخانهمیزان نفوذپذیری بستر در 

شود و رسوبات دشت سیلابی که گلی و ریزدانه هستند، رخنمون پیدا کنند، نفوذپذیری آب به شدت کاهش و پتانسیل رخاداد سایلاب 

های برداشات شان و ماساه از رو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانهیابد. عدم هماهنگی مناسب میان وزارت نیافزایش می

روزرسانی شده حریم و بستر های بهها و همچنین عدم استفاده همزمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نقشهحریم و بستر رودخانه

 .(دییمراجعه نما 1 وستیپبه  شتریب اتیجزئ یابر) های موجود افزوده استرودخانه تهیه شده توسط وزارت نیرو، بر چالش

های شاادگان و هاورالعظیم مشاخد شاد کاه در خصاوص نحاوه های بزرگ کشور نظیر تالابهای اخیر، در برخی تالابدر سیلاب

کارهای مناساب بارای ها و رعایت ملاحظات محیط زیستی، هنوز شفافیت کاافی در قاوانین و ساازوهای درون تالاببرداری از سازهبهره

گذاری هاا و نحاوه باه اشاتراکهای مسئول وجود ندارد. به علااوه در بخاش شابکه پاایش تالاباطمینان از تعامل مناسب بین سازمان

خورد و لازم است باازنگری در قاوانین های مرتبط به چشم میهایی در عملکرد سازمانآوری شده، اشکالات و ناهماهنگیهای جمعداده

ها در دستور کار قرار گیرد. به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاهها و گردش مناسب اطلاعات گذاری دادهبرای الزام به اشتراک

ها نیز در برخی موارد، اختلاف بین ارقام برآورد شده توسط وزارت نیارو و ساازمان حفاظات محیطی تالابدر خصوص تعیین نیاز زیست

 5 وساتیپباه  شاتریب اتیاجزئ یبارا) کندیممشکل  شود و این امر در ارزیابی شرایط تالاب پیش از سیل ایجادزیست دیده میمحیط

 .(دییمراجعه نما

 

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پس از سیل )آثار مثبت و منفی سیلاب( -1
 ها بر محیط زیست و طبیعت ایران ارائه شده است.آثار منفی و مثبت سیلاب بخشدر این 

 

 ها بر محیط زیست و طبیعت ایرانآثار منفی سیلاب -1-1
خساارت باه جاان و ماال ماردم، تواناد باعا  ساخت، میسیلاب علاوه بر تخریب و آسیب رساندن به محیط زیست طبیعی و انسان

ها و تضاعیف بساتر ها و مسایلمهاجرت افراد از محل زندگی خود، مهااجرت وحاوش از منااطق امان، تغییار در مورفولاوژی رودخاناه

 :ارائه شده استبعد در بندهای و طبیعت زیست های مختلف آثار منفی سیلاب بر محیطاجتماعی شود. جنبه –های اقتصادی فعالیت

 

 ها، مراتع، باغات، مناطق حفاظت شده و حیات وحشجنگل -1-1-1

های گیاهی و ها و رویشگاهها، مراتع، باغات، مناطق حفاظت شده و همچنین آسیب به تنوع زیستی، زیستگاهها، جنگلتخریب تالاب

ها و خادمات جانوری، صدمه مسستقیم به فلور )گیااهی( و فاون )جاانوری( منطقاه، خساارت جادی باه زنجیاره غاذائی، اکوسیساتم

، آسیب جادی باه منااطق 1398ر زمینه محیط زیست هستند. به عنوان مثال، در سیل فروردین ها داکوسیستمی از آثار منفی سیلاب

های مهم حیات وحش منطقه از جمله زیستگاه سامندر لرساتانی و دهاناه چهارگانه محیط زیست استان لرستان وارد شد و به زیستگاه

تولیاد ز بین رفتن گیاه کهور که برای تثبیت خاک و کنتارل اثر طبیعی ملی غار ماهی کور خسارت وارد آمد. همچنین غرقاب شدن و ا

 باه شاتریب اتیاجزئ یبارا) اسات 1398های ابتدای ساال زیستی سیلابکاشته شده بود، نمونه دیگری از خسارات محیط گرد و خاک

 .(مراجعه شود 5 و 1 یهاوستیپ و یعیو منابع طب یکشاورز کارگروه گزارش

 

 ساختمحیط زیست طبیعی و انسان ها بهورود آلاینده -1-1-2

هاای دپاوی ها در محیط )برای مثال تخریاب محلواژگونی یا تخریب مخازن حاوی مواد شیمیایی و انتقال و پخش گسترده آلاینده

های شهری و صنعتی به همراه سایلاب باه های کشاورزی، پساب پرورش ماهی و فاضلابپسماندها، کود و سموم کشاورزی(، ورود زهاب

باشد. افزایش کدورت و بار معلق جریان در هنگام ها میهای اکوسیستمی ناشی از آن از آثار منفی سیلابها و تخریبها و تالابرودخانه

تواند مرگ و میر شدید آبزیان را در پی داشته باشد. به عنوان مثال، از بین رفتن بخش زیادی از اساتخرهای پارورش مااهی سیلاب می
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 یهاوستیپ در نهیزم نیا در شتریب حاتیتوضبوده است.  1398های فروردین از آثار منفی مهم سیلاب و خوزستان، تانلرس هایاستان

 ارائه شده است. 8 و 3، 1

 

 لغزشفرسایش خاک و زمین -1-1-3

دست، تغییر در توازن ها، انتقال حجم عظیمی از رسوبات به اراضی پائینایجاد فرسایش شدید خاک در سطح زمین و بستر رودخانه

آلود شدن منابع آب شرب سااری در اثار ورود حجام زیاادی از بندی رسوبات، پرشدن حجم سدها از رسوبات، آلودگی آب )مثلاج گلدانه

هاای زماین سااختاری )مثلااج قه(، تغییرات مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاک، انتقال و گساترش آلودگیذرات معلق به منابع آب منط

های های متعادد باه خصاوص در منااطقی کاه پوشاشلغزشفرسایش و انتقال ساختارهای زمین شناختی شور یا آهکی(، رخداد زمین

دو نموناه از  2-4و 1-4های ها بر زمین هستند. به عنوان نمونه، شکلهایی از اثرات منفی سیلاباند، نمونهگیاهی و جنگلی از بین رفته

باه گازارش  شاتریب اتیاجزئ یبارا) دهنادآباد در استان گلستان را نشان میهای اخیر در منطقه صفیهای ناشی از سیلابلغزشزمین

 (.دییمراجعه نما 1 وستیپو  یعیو منابع طب یکارگروه کشاورز

 

 
 (1331آباد در استان گلستان )در منطقه صفیلغزش زمین -1-1شکل
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 (1331آباد در استان گلستان )لغزش در منطقه صفیزمین -2-1شکل

 

 ها بر محیط زیست و طبیعت ایرانآثار مثبت سیلاب -1-2
در دساترس و توان به افزایش آب شوند. به عنوان مثال، میهای متعددی برای محیط زیست نعمت محسوب میجنبههای از سیلاب

نشساتی رساوبات حااوی ها و اراضی کشاورزی از طریاق تهدشتبهبود وضعیت منابع آب، غنی نمودن و ارتقا حاصلخیزی خاک سیلاب

 یگردشاگر یهااتیو بهبود فعال یقرانیقا ،یماه دیامکان ص مانند) ی، رونق اقتصاد محل(فسفر و مس م،یآهن، پتاس ژهیو به) مواد مغذی

 یافرصت و تجرباه هالابیس نیها اشاره کرد. همچنرودخانه ایو اح هالیها و مسرودخانه نگی(، شستشو و فلاشیآب یهاکرهیوابسته به پ

و  لابیسا تیریدر ماد هاایمدرن و ناوآور یهایو استفاده از اقدامات به روز و فناور لیس تیریجامع مد یهاطرح یبازنگر یبرا دیجد

هاا ها و تالابها باشاند تاا از تجااوز باه حارائم رودخاناهبه انسان یهشدار توانندیم هالابی. سباشندیها مو بستر رودخانه میحر قیتدق

 دیامف یهااز جنباه یبرخا ریز یداشته باشند. در بندها یستیهمز یعیطب دیمف دهیپد کیبه عنوان  هالابیکنند با س یو سع زندیبپره

 :شده است حیتشر لابیس

 

 افزایش آب در دسترس )آبزایی( -1-2-1

ها( های آب زیرزمینی )افزایش تراز آبخوانها، افزایش طبیعی آب در دسترس است که باع  تغذیه سفرهمهمترین اثر مثبت سیلاب

ود ذخیاره مناابع شود. ایان موضاوع بهباهای طبیعی( میها و دریاچهها، چشمهبندانها، آبها، رودخانههای آبی سطحی )تالابو پیکره

 را در پی دارد. گرد و خاکهای آبی، کنترل فرونشست زمین، افزایش رطوبت خاک و از بین رفتن برخی از کانون

دهد که تراز ساطح های مطالعاتی استان گلستان نشان میبررسی اطلاعات تراز سطح آب زیرزمینی قبل و بعد از سیلاب در محدوده

ها و گاذر سایلاب، از ها و شروع سیلاب، با شیب زیادی افزایش یافته است و باا قطاع بارنادگیش بارندگیزمان با افزایآب زیرزمینی هم

هاای سایلابی در مادت زماان کوتااه این تراز کاهش یافته است. نکته قابل توجه نتایج این بررسی، نفوذ سریع آب 98اوایل اردیبهشت 

از  یناش ینیرزمیمنابع آب ز هیتغذ گر،ید یلابیس یدر استانها .ب زیرزمینی بوده است)کمتر از یک ماه( به آبخوان و تغذیه مثثر سفره آ

 ناهیزم نیاا در یشاتریب اتیجزئه ب را به طور موقت متوقف کرده است. یمنف لانیب یدارا یدر آبخوانها ینیرزمیافت تراز آب ز لاب،یس

 .است شده اشاره 11 و 9، 1، 1 یهاوستیدر پ
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 حیات وحشزیستگاه  -1-2-2

هاای شاادگان، هاورالعظیم، بیشاه بهبود شرایط زیستگاهی و جذب پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی )به خصوص در تالاب

های طبیعی برای شرب حیات وحش، کمک به تقویات پوشاش گیاهاان ها در عرصهها و چالابآبدالان و تنوردر لرستان(، ایجاد سنگ

های حیات وحش و احیاء برخی از این منابع آبی از اثرات مثبت ها در ارتفاعات و در زیستگاهش دبی آب چشمهیکساله و چندساله، افزای

هاای گاههای اخیر باع  شادند در دریاچاه ارومیاه )باه عناوان یکای از مهمتارین ذخیرهاند. سیلابدر کشور بوده 98سیلاب فروردین 

نسابت باه دی مااه  1398فاروردین  19مسااحت دریاچاه در آب را تجربه نکرده بود،  های متمادی افزایشکره( نیز که در سالزیست

 در موضوع نیا درباره شتریب حاتیتوص و امید به احیای دریاچه زنده بماند. ، در حدود صد و شصت و سه هزار هکتار افزایش یابد1391

 .است شده ارائه 5 و 1 یهاوستیپ

 

 سدهای درگیر سیلابآبگیری و افزایش سطح تراز  -1-2-3

های اثار سایلاب 1-4ای دارند. جدول های زیادی خشکسالی را تجربه کرده است، ذخیره آب سدها اهمیت ویژهدر ایران که در سال

های خوزستان و گلستان و میازان آب رهاساازی شاده ایان سادها بارای را بر حجم ذخیره آب سدهای مهم استان 1398ابتدای سال 

 دهد.دست را نشان مییینهای پااکوسیستم
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 (ستیزطیسازمان حفاظت مح ،یتالاب یهاستمی)دفتر اکوس 1331 نیفرورد لابیدر س خوزستان و گلستان یهامهم استان یهاسد یریآبگ تیوضع -1-1جدول 

 نام سد نام استان

تاریخ 

شروع 

 سیلاب

موجودی 

قبل از 

سیلاب 

 )م.م.م(

حداکثر 

موجودی 

پس از 

سیلاب 

 )م.م.م(

کل خروجی 

از ابتدای 

سال آبی تا 

قبل از 

سیلاب 

 )م.م.م(

 کل خروجی در بازه زمانی مشابه در ده سال آبی گذشته )م.م.م(

91
-

91
 

95
-

91
 

94
-

95
 

93
-

94
 

92
-

93
 

91
-

92
 

91
-

91
 

89
-

91
 

88
-

89
 

81
-

88
 

 خوزستان

 1193 111 1281 993 132 191 821 193 1145 1189 3411 1119 4118 5/1/98 کرخه

 1432 1891 1811 1951 1415 1154 2191 2922 2438 1452 5311 2139 1949 5/1/98 دز

 - - - 3498 3512 3131 3181 3395 3984 2911 3919 4239 3812 5/1/98 گتوند

 1 19 11 93 311 22 3 4 13 12 45 54 3551 28/12/91 وشمگیر گلستان
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 های جریانبازگشایی مسیل -1-2-1

هاای ها در دورههاسات. معمولااج ایان مسایلها یکی دیگار از مزایاای سیلابها به سمت تالابهای جریان رودخانهبازگشایی مسیل

توان به ورود جریان از رودخانه کرخاه عنوان مثال میشوند. به ها، محدود یا مسدود میخشکسالی به علت تصرفات و عدم رعایت حریم

 5 وساتیپ در بخاش نیاا اشاره کرد. 1398های ابتدای سال شاخه فرعی در دوره سیلاب 11به هورالعظیم از طریق سه شاخه اصلی و 

 .است شده داده شرح

 

 گرد و خاکهای کاهش مساحت کانون -1-2-5

های سیلابی، امکاان معلاق شادن ایان ذرات در هاوا در فصال خشاک و های وسیع دشتانتقال و ترسیب رسوبات ریزدانه در پهنه

هایی چون فلزات سنگین در منطقاه پراکناده را در پی دارد. به همراه چنین ریزگردهایی ممکن است آلاینده گرد و خاکافزایش شدت 

های گردوغبار در اساتان خوزساتان را زده، آبگیری برخی کانونهای مختلف مناطق سیلدر بخششوند. با وجود بروز خسارات گسترده 

نشاان داده  3-4هاا کاه در شاکل کانون توان به عنوان یکی از مزایای سیل در منطقه نام برد. با هدایت جریان سیل به برخی از اینمی

های شمال و شرق تالاب شادگان( از میزان شرقی شهر اهواز و کانونهای جنوبهای اطراف تالاب هورالعظیم، کانوناند )نظیر کانونشده

 (.شود مراجعه 1و  5، 3 یهاتوسیبه پ شتریب اتیجزئ یبرا) ها کاسته شده استخطرآفرینی این کانون

 

 
 در استان خوزستان گرد و خاکهای تولید موقعیت کانون -3-1شکل
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 1391تالاب کشور کاه در ساال  45زیست، سطح خشک های سازمان حفاظت محیطتالاببر اساس گزارش دفتر حفاظت و احیای 

مااه  درصاد ( در دی 5/51اند از مجموع یک میلیون و صد و بیسات و هشات هازار هکتاار )شناسایی شده گرد و خاکبه عنوان منشأ 

های فاروردین مااه منجار باه کاهش یافته است. به عباارت دیگار سایلاب 1398درصد( در فروردین  2/22هزار هکتار ) 511به  1398

هایی با باارش شده است. البته حتی در استان گرد و خاکایجاد  های دارای پتانسیلدرصدی در سطح خشکیده تالاب 31کاهش حدود 

اند، رخ ناداده اسات )نظیار های ورودی خشاک شادههایی که به دلیل انحراف جریانقابل ملاحظه، بهبود قابل توجهی در شرایط تالاب

 اتیاجزئ یبارا) دهادرا نشاان می 1398 های کشور در سیلاب فروردینوضعیت آبگیری تالاب 2-4های کافتر و یادگارلو(. جدول تالاب

 (.دیینما مراجعه 5 وستیپبه  شتریب

 
 زیست(های تالابی، سازمان حفاظت محیط)دفتر اکوسیستم 1331های کشور در سیلاب فروردین وضعیت آبگیری تالاب -2-1جدول 

 فیرد

 
 استان مساحت کل )هکتار( نام تالاب

 مساحت خشک شده در

 133۱ ماهید

 خیشده در تار مساحت خشک

 1331 نیفرورد 13

 هکتار % هکتار %

 113211 31 321411 11 یغرب جانیآذربا 544115 هیاروم اچهیدر 1

 214 11 311 91 یغرب جانیآذربا 341 ادگارلویتالاب  2

 1 1 11 21 یغرب جانیآذربا 141 یدورگه سنگ 3

 1 1 12111 31 یشرق جانیآذربا 41111 تالاب قره قشلاق 1

 1 1 251 11 گلستان 2511 تالاب آلاگل 5

 1 1 11 31 گلستان 211 تالاب آلماگل 3

 1 1 128 41 گلستان 321 گل یتالاب آج ۱

 111 21 1811 11 لیاردب 3111 مغان دشت یرهایآبگ 1

 4 11 11 41 خراسان 41 یب یتالاب گل ب 3

 21111 21 91211 91 کرمان 118111 انیتالاب جازمور 12

 1 1 91 21 کرمانشاه 451 لانیتالاب هش 11

 1 1 498 11 همدان 831 تالاب آق گل 12

 1111 11 4182 41 یمرکز 11111 قانیتالاب م 13

 32 11 192 11 تهران 321 خانیتالاب بندعل 11

 1 1 4111 31 خوزستان 15813 تالاب دز 15

 1 1 5211 41 خوزستان 13121 تالاب کرخه 13

 1 1 151 31 خوزستان 2511 تالاب کارون 1۱

 1 1 12111 41 خوزستان 31111 تالاب سوسنگرد 11

 41111 11 111111 25 خوزستان 411111 تالاب شادگان 13

 1 1 25594 21 خوزستان 121919 میتالاب هورالعظ 22

 1 1 918 41 خوزستان 2444 انگرانیتالاب م 21

 111141 11 158555 95 بلوچستان و ستانیس 111911 رمندیو ه یهامون صابر 22

 1111 11 8111 81 بلوچستان و ستانیس 11111 هامون پوزک 23

 821 21 2115 51 بوشهر 4131 بند یتالاب نا 21

 8245 25 11491 51 بوشهر 32985 مند 25

 13435 31 35825 81 بوشهر 44183 حله 23
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 زیست(های تالابی، سازمان حفاظت محیط)دفتر اکوسیستم 1331سیلاب فروردین های کشور در وضعیت آبگیری تالاب -2-1ادامه جدول 
 ردیف

 

مساحت کل  نام تالاب

 )هکتار(

مساحت خشک شده در  استان

 1391دیماه 

فروردین  19مساحت خشک شده در تاریخ 

1398 

 هکتار % هکتار %

 18251 51 95551 11 فارس 131511 های بختگانتالاب 2۱

 3911 85 4111 111 فارس 4111 تالاب کافتر 21

 21 21 31 31 فارس 111 های هفت برمتالاب 23

 441 21 1111 51 فارس 2211 تالاب ارژن 32

 3111 11 3811 91 فارس 4311 تالاب پریشان 31

 1 1 4321 21 فارس 21111 تلاب مهارلو 32

 32 21 14 41 فارس 111 برم شور 33

 1125 21 3251 41 فارس 8128 هیرم 34

 3111 31 5111 51 فارس 11111 هرم و کاریان 35

 1911 11 1111 41 فارس 19111 تالاب دشت کنار 31

 11111 31 111111 51 قم 221111 دریاچه نمک 31

 11121 31 14831 41 قم 31115 حوض سلطان 38

 4111 41 1111 11 قم 11111 مره 39

 44515 11 54151 85 اصفهان 13593 تالاب گاوخونی 41

 2111 51 2811 11 قزوین / البرز 4111 تالاب الله آباد صالحیه 41

 12 11 12 11 لرستان 121 قوری بلمک پل دختر 42

 15 21 113 51 لرستان 321 تالاب بیشه دالان 43

 41 41 81 81 لرستان 111 تالاب تنور در 44

 411 21 111 11 سمنان 1111 کال شور 45

 515195 2/22 1121911 5/51  2115181 جمع

 

 ها، راهبردها و اصلاحات موردنیازآموختهدرس -5
از مناابع  استفاده برای افزایش ظرفیت لازماصلاحات  و اخیر هایسیلاب ، راهبردها و اصلاحات موردنیازهاآموختهدرس بخشاین در 

  بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته شده است. همچنین و ها، کاهش خسارت سیلابهاآبی ناشی از سیلاب

 

 هاآموختهدرس -5-1
ریزی گذاری، برناماهاستهای سیتواند یک فرصت تلقی گردد تا با اصلاح ساختارهای چالش بر انگیز موجود به ویژه در زمینهسیل می

شاامل  های اخیارها از سایلابآموختاهدرسآوری کشور در برابر خطر سیل بهبود یابد. مهمتارین و مدیریت جامع ریسک سیلاب، تاب

حفاظ و نگری در مدیریت ریسک سیلاب، رعایات حاریم اکولوژیاک مناابع آب، های پایه، ضرورت جامعآوری دادهاهمیت پایش و جمع

ماین، داری، اهمیات علاوم زهاا، آبخاوانآبریز کشاور، حفاظ جنگلهای های حسابداری آب برای حوضهها، توسعه سیستماحیای تالاب

های سنجش از دور و سیستم اطلاعاات گیری از سیستمبرداری از مخازن سدها با توجه به کیفیت آب، بهرهمدیریت کاربری اراضی، بهره

باشاد کاه در های مدیریت سیلاب میجغرافیایی در کنترل کاربری اراضی، ضرورت تدوین پیوست بهداشتی و محیط زیستی برای برنامه

 اند.ارائه شده 13تا  1 یهاوستیصورت کامل در پبه ریاخ یهالابیس یهاآموختهدرس .از هریک ارائه شده استادامه شرح مختصری 
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 محیط زیستی های پایهآوری دادهاهمیت پایش و جمع -5-1-1

شوند. به عنوان مثال، در بسایاری از آوری و تحلیل نمیهای پایه لازم برای مدیریت ریسک سیلاب به شکل مناسب جمعبرخی داده

ایستگاه پایش کمیت و کیفیت آب وجود ندارد  ،های ورودی جریانروی همه شاخه های اخیر(ها )مثلاج تالاب هورالعظیم در سیلابتالاب

کاه بارآورد جریاان و باار آلاودگی به طوریخرین ایستگاه هیدرومتری و محل ورودی جریان به تالاب وجود دارد یا فاصله زیادی بین آ

 کند.ورودی به تالاب را با خطا مواجه می

 

 در مدیریت ریسک سیلاب های محیط زیستیتوجه به جنبهضرورت  -5-1-2

های مدیریت ریساک سایلاب لاازم اسات باه باشد. سیاستمدیریت ریسک سیلاب صرفاج از طریق اقدامات مهندسی قابل انجام نمی

های مهم موجود تدوین شوند. در تدوین قطعیتزیستی و با توجه به عدمهای اقتصادی، اجتماعی و محیطصورت یکپارچه با لحاظ جنبه

های اقتصادی و فنی ضاروری لوژیک سرزمین در توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی در کنار محدودیتها، توجه به توان اکواین سیاست

ای شود. های مدیریت بحران در شرایط سیل توجه ویژههای مدیریت سیلاب، لازم است به برنامهدر کنار تدوین سیاسترسد. به نظر می

 محیطی )مانناددر شرایط سیل بدون لحااظ کاردن ابعااد و تبعاات زیسات های آنیگیریدهد تصمیممیاخیر نشان های تجربه سیلاب

 در یدیاتول یهازبالاه تیریماد یبارا برناماه وجود عدم ای خوزستان درخسارت در شهرها  کاهشبرای  روستاها سمت به لیس انحراف

 .استزا بوده ( مشکلموقت اسکان یهامحل

هاای آن منطقاه تادوین و در قالاب وظاایف درون هر منطقه متناساب باا ویژگیهای مدیریت ریسک سیلاب لازم است برای برنامه

سازمانی و ارتباطات با نهادهای بیرونی ارائه شوند به طوری که در هنگام رخداد سیل، وظیفه هر نهاد، ساازمان و شارکت مشاخد و از 

سازی شود. باا توجاه باه ایان نظارتی تأیید و مستند پیش تعریف شده باشد و نیز با انجام هر بند از دستورالعمل، فرایند توسط سیستم

 ها و بازنگری آنها پرداخت.توان به ارزشیابی عملکرد سیاستمستندات می

 

 منابع آب یرعایت حریم اکولوژیکضرورت تعیین و  -5-2-3

وده اسات. تعیاین ایان های طبیعای باآبراهاهاکولاوژیکی خسارات ناشی از سیلاب به دلیل عدم رعایت حریم  خش قابل توجهی ازب

ای در کاهش خساارات سایل داشاته باشاد. توانست سهم عمدهها میهای مسئول و اعمال این محدودیتها و اعلام آن به سازمانحریم

آباد و احداث ساختمان در حریم رودخاناه باه هماراه عادم سااماندهی رود در شهر خرممثال، محدود کردن مسیر رودخانه خرمعنوانبه

های پلدختر و معمولان نیز تجاوز باه حاریم رودخاناه زمیناه را بارای رودخانه موجب خسارات مالی گسترده شد. در شهرستان مناسب

های طبیعی اراضی در حریم سه رودخانه بسیار مهم ایران یعنی کارون، کرخه و ها فراهم کرد. این امر در تغییر کاربریافزایش خسارات

های صنعتی، خدماتی، راه، ارتباطات و کشااورزی باه ها هم در عرصه شهری و هم در عرصهبستر این رودخانهدز و نیز تجاوز به حریم و 

 (.  1-1خوبی قابل مشاهده است )شکل 

ها، آبگیرهاا، ها، دریاچاههای اکولوژیک مربوط به نهرها، رودخانهمطالعات علمی چند دهه گذشته، اهمیت تعریف و حفاظت از حریم

گیرند، بلکاه در برگیرناده مناافع اجتمااعی و تنها منافع اکولوژیکی را در نظر می سازد. حرایم اکولوژیک نه... را برجسته میها و مرداب

های رودخانه، حفاظ توان محافظت از کنارهها را میزیستی حرایم رودخانهاقتصادی نیز هستند. از جمله کارکردهای اکولوژیکی و محیط

ها، کنترل رسوب، کنتارل دماای های آبی، حفظ زیستگاه جانوری، حذف مواد مغذی ورودی از طریق روانابستمزیستگاه گیاهی اکوسی

در ناحیه شهری، باعا  ها رودخانهآب با ایجاد سایه، حفظ ژئومورفولوژی اکوسیستم و بهبود کیفیت هوا دانست. اعمال حریم اکولوژیک 

 احتمال وقوع سیل خواهد شدافزایش سطوح نفوذپذیر و زمان تمرکز و کاهش 
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 ها در استان خوزستانخسارت به تأسیسات به دلیل عدم رعایت حریم رودخانه -1-5شکل

. 

 هاحفظ و احیای تالابضرورت  -5-1-1

پتانسایل گل در استان گلستان با قرارگیری در مسیر سیلاب و باا های آلماگل، آلاگل و آجی، وجود تالاب1398های سال در سیلاب

در  از طریق انحراف آب رودخانه اترک به تالابها، میلیون متر مکعب(،131سازی حجم آبی معادل مخازن سدهای استان )بیش از ذخیره

هاای طبیعای کنترل سیلاب در این استان، نقش مثثری ایفا نمود. این موضوع قابلیت مادیریت سایلاب از طریاق باه کاارگیری ویژگی

های آبریاز و های میانی در حوضاهکند. به طور خلاصه، استفاده حداکثری از ظرفیت ذخیره آب تالابیان میها را بیش از پیش نماتالاب

 توانند نقش بارزی در کاهش اثرات منفی سیلاب داشته باشند. ساخت میاستفاده از مخازن طبیعی و دست

های تغذیه کننده آنها بارای حفاظ ظرفیات و رودخانهها دست حوضه قرار دارند، مدیریت مسیلهایی که در پاییندر خصوص تالاب

هاا، از توان با عبور و انتقال جریان سیل از مناطق مساکونی و ورود آن باه تالابکه میطوریانتقال سیل از اهمیت بالایی برخوردارند به

زدگای جریاان ها هساتند. پساین تالاب ای ازهای طشک و بختگان نمونهظرفیت آنها در نگهداری و کنترل سیلاب استفاده نمود. تالاب

رویه نیزارهای تالاابی و پاایین باودن های ورودی و محدوده تالاب، رشد بیها به سمت رودخانه به علت تصرفات در مسیلسیل از تالاب

یسات را کااهش داده آوری و پایداری محیط زهای تالاب )به عنوان نمونه تالاب شادگان( از مواردی است که تابظرفیت انتقال خروجی

ها باه تالااب باعا  ها )نظیر گمیشان( و عدم ساماندهی رودخانه در محل ورود رودخاناههای زهکشی در اطراف تالاباست. ایجاد کانال

پخش شدن سیل قبل از رسیدن به تالاب و عدم کارایی مناسب تالاب در تعدیل سیل شود. در صورت عدم تغییار در ماهیات و شارایط 

های با دروه بازگشت بزرگ )برای نمونه سیلاب اخیر( برای کنترل سایلاب های فصلی و سیلابتوان از سیلابها، میصلی تالابفیزیکی ا

بنادی تالااب باه مخاازن ای که نمونه نقض آن در تالاب هورالعظیم با احداث جااده و بخشو تغذیه و احیای تالاب استفاده نمود. مسأله

های هورالعظیم مانند نیساان بارای رافی بستر متفاوت مشاهده شده است. استفاده و برداشت غیرمجاز از مسیلگانه با شرایط توپوگپنج

های تغذیه تالاب را مختل نمود و سبب عدم توازن انتقال جریان سیل به پروری و پروش ماهی، علاوه بر اینکه یکی از راهکشاورزی و دام

توان به تجربیات مثبتی نظیار آزادساازی ی مالی قابل توجهی ایجاد کرد. در همین راستا میهاهای مختلف تالاب گردید، خسارتبخش

متاری  1ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که منجر به افزایش نزدیک به های جریان ورودی به تالابموقع مسیلمسیرها و ساماندهی به

 تراز آب دریاچه شد اشاره کرد.

 

 هاحفظ جنگل -5-1-5

 شاود. باه عناوان مثاال، تجرباهجنگل علاوه بر مهار و جذب آب در بالادست حوضه، از عوامل مهم در پایداری زماین محساوب می
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اند که پوشش جنگلی آنها تخریب شده بوده است. هایی رخ دادههای ناشی از سیلاب در محللغزشدهد زمینهای اخیر نشان میسیلاب

ارائاه شاده  منابع طبیعایکشاورزی و کارگروه گزارش در  هاها و مراتع در کاهش خسارت سیلابنگلجزئیات بیشتر در مورد اهمیت ج

 است.

 

 داریآبخوان -5-1-3

، آنچه سبب تشدید ابعاد خسارات گردید، نبود قابلیت جذب آب در بالادسات حوضاه آبریاز، 1398های شدید در فروردین در بارش

هاا و مراتاع بالادسات باود. از خاک و افت قابلیت نفوذپذیری خاک باه دلیال تخریاب جنگلنبود پوشش گیاهی مناسب برای حفاظت 

ها برداری از مراتع و جنگلداری، مدیریت بهرههای آبخیزداری و آبخوانمحافظت و نگهداری صحیح از حوضه آبریز از طریق اعمال طرح

تواناد در کااهش شادت ها و رعایت اصاول کشااورزی پایادار میجنگلرویه چوب از ها، جلوگیری از برداشت بیمانند کاهش تراکم دام

ها دهنده قابلیت مناسب آبخوانهای اخیر در منطقه گلستان نشانتغییرات قابل توجه تراز آبخوان در سیلاب های آتی مثثر باشد.سیلاب

 های شدید است.در جذب بخشی از آب حاصل از بارش

 

 علوم زمیناهمیت  -5-1-۱

های های حوضاه آبریاز، میازان فرساایش سانگهای فیزیکی رسوبات حمل شده توسط رودخاناه، ناوع سانگی به ویژگیتوجهبی

های کلان مدیریت سیل را مختل کند. همچنین برداشت غیرمجاز تواند برنامهدست، میهای پایینبالادست و همچنین نفوذپذیری زمین

 های شامالیها )به ویاژه در اساتاندشته لایروبی و تعمیق کانال رودخانه و تصرف سیلابها به بهانمصالح شن و ماسه از بستر رودخانه

 ( یکی از عوامل تشدید اثرات مخرب سیلاب بوده است.کشور

 

 مدیریت کاربری اراضی -5-1-1

ها افزایش شدت سایلابدهد تغییر کاربری اراضی و تبدیل جنگل به مرتع و زمین کشاورزی سبب های اخیر نشان میتجربه سیلاب

های توسعه لازم اسات بحا  سایلاب باه های آمایش سرزمین و مکانیابی طرحلغزش شده است. از طرف دیگر در طرحو پتانسیل زمین

های زباله باید به صورتی انجام گیرد که در معرض خطر سیلاب قارار صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، مکانیابی مدفن

های اخیار خوشابختانه هاش شدید منجر به افزایش قابل توجه شیرابه رها شده محیط زیسات نشاود. در سایلابو بارش ته باشندنداش

های زباله، آوری شیرابه در مدفنهای جمعهای زباله به علت سیلاب مشاهده نشد ولی به علت عدم وجود سامانهموردی از تخریب مدفن

 منجر به افزایش شیرابه تولیدی شده است. های شدید رخ داده قطعاجبارش

 

 برداری از مخازن سدها با توجه به کیفیت آببهره -5-1-3

ای داشاته باشاد. از آنجاا کاه کننادهها نقش تعیینتواند در کاهش خسارت سیلاببرداری مناسب از سدها در زمان سیلاب میبهره

بنادی برداری از مخاازن سادها، باه لایهسدها نقش اساسی دارند، لازم است در بهرهها و رسوب به ها در میزان بار ورودی آلایندهسیلاب

بارداری از مخازن باا توجاه باه کمیات و های بهرهها و رسوب نیز توجه شود و سیاستحرارتی و همچنین نحوه تجمع و خروج آلاینده

 کیفیت آب تدوین گردند.

 

 سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل کاربری اراضیهای سنجش از دور و گیری از سیستمبهره -5-1-12

هاای های مکانی و زمانی و استفاده از فناوری سنجش از دور، بارای پاایش تغییارات محیطای و اساتخراج کاربریسازی دادهرقومی

مطابقات آنهاا باا تاوان هاای توساعه و ارزیاابی میازان توان به منظور نظاارت بار طرحها میرسد. از این دادهاراضی ضروری به نظر می

 اکولوژیک سرزمین نیز استفاده نمود.
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 های مدیریت سیلابضرورت تدوین پیوست بهداشتی و محیط زیستی برای برنامه -5-1-11

های واگیردار است. دفع توجه پس از حوادث طبیعی، امکان شیوع بیماریدهد یکی از خطرات قابلهای اخیر نشان میتجربه سیلاب

آمده، ارائه خدمات پزشکی اورژانسای ها، تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و کافی، تأمین غذای متناسب با شرایط پیشن زبالهمناسب و ام

. هایی در منطقه دشت آزادگان مشاهده شاد(های اخیر چنین چالش)در سیلاب شوندهای مهم در مدیریت سیلاب محسوب میاز جنبه

های سیلاب دارای اثارات ناامطلوب محیطای زیساتی هساتند. بناابراین لاازم اسات سیاسات همچنین در مواردی راهکارهای مدیریت

زیساتی، پیشگیری، مقابله، مدیریت و جبران پیامدهای ریسک و بحران سیلاب بسته به مورد دارای مطالعات ارزیابی اساتراتژیک محیط

 زیستی باشند.های مناسب بهداشتی و محیطزیستی یا دارای پیوستارزیابی اثرات محیط

 

های در شرایط بارشمحیط زیست آوری و تاببهبود کیفیت  اصلاحات ضروری برایراهبردها و  -5-2

 شدید و رخداد سیلاب
باا هادف  2پژوهیو آیناده 1نگاریایجاد مرکز آیندهعبارتند از: مهمترین اصلاحات لازم برای استفاده مناسب از آب حاصل از سیلاب 

روزساازی و تعریف، تادوین، تصاویب، به، هاآگهی، پیشگیری، مقابله، مدیریت و کنترل و جبران خسارت سیلاب بینی، پیشپیشپایش، 

بهبود کیفیت مطالعات ارزیابی اثرات ، تکمیل و اصلاح مطالعات آمایش سرزمین براساس ارزیابی توان اکولوژیک، رعایت حریم اکولوژیک

های خطر سایلاب تعیین پهنه ،های مدیریت ریسک سیلاباهبردی( زیست محیطی برنامهارزیابی استراتژیک )ر، هازیست محیطی طرح

های مناابع بندی عرصاهسنجی، نیازسنجی و پهنهانجام مطالعات ظرفیتمناطق پرخطر،  های جامع مدیریت سیلاب برایو تدوین برنامه

های شهری و تادوین ضاوابط تعیاین و ها در محیطرودخانه ساماندهی، هاقرضه معدنی و مدیریت برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

های مادیریت باازنگری ساامانه، ها و تأسیساتپاکسازی رودخانه، هاها و تالابمدیریت محیط زیستی رودخانه و بستر آنها، تثبیت حریم

طراحی و اجرای تأسیسات ارائه خدمات  ریزی،بازنگری در برنامه، مدخلانمشارکت ذینفعان و ذی، رسانیآموزش و اطلاع، سیلاب شهری

صورت مختصار توضایح در ادامه به این مواردهر یک از . بازنگری در نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده محیط زیست، شهری و عمومی

 اند.داده شده

 

بینی، پیش آگهی، پیشگیری، مقابله، مدیریت و پیش پایش، پژوهی  با هدفنگاری  و آیندهایجاد مرکز آینده -5-2-1

 هاکنترل و جبران خسارت سیلاب

هاای گیاری از آخارین فناوریها و مخازن سدها باا بهرهمدیریت سیلاب رودخانه جدیدایجاد مرکز تقویت و تکمیل مراکز موجود یا 

های فکار بارای ها الزامی است. ایجاد اتاقزیستی سیاستحیطسازی کمیت و کیفیت آب و ارزیابی اثرات مروز دنیا در مدلسازی و شبیه

ناپذیر به نظر سازی اجتنابسازی و بهینهسازی صحیح در شرایط بحران با استفاده از ابزارهای نوین شبیهریزی و تصمیمکمک به برنامه

های دیگار مانناد وزارت و مشارکت وزارتخانه را بر عهده داشته باشد یمراکز نیچن جادیا یاصل تیمسئول تواندیم رویوزارت ن رسد.می

کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و ترابری، سازمان حفاظت محیط زیسات و ساازمان هواشناسای کشاور ضاروری باه نظار 

 رسد.می

 

 منابع آب روزسازی و رعایت حریم اکولوژیکتعریف، تدوین، تصویب، به -5-2-2

هاای کمای و کیفای مناابع آب در حفاظات از جواماع انساانی و های جادی ضاوابط موجاود مرباوط باه حریمبه کاساتی با توجه

______________________________________________________________________________________________ 

1 Foresighting 

2 Foresearching 
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های مرتبط با منابع آب، تعیین حریم اکولوژیک به عنوان یک مفهوم و رویکرد جدید و به عناوان راهباردی بلندمادت بارای اکوسیستم

و جلوگیری از ساخت و ساز در محدوده آن، علاوه بر حفاظات افاراد در برابار خطار  گردد. حفظ این حریممقابله با سیلاب پیشنهاد می

سیل، مزایای متعدد دیگری برای پایداری منطقه در پی خواهد داشت. کارآمدی رعایت ایان حاریم، مساتلزم تادوین و تصاویب دقیاق 

ی اراضی مجاور منابع آب به خصاوص در منااطق شاهری و های اجرایی با رویکرد فرابخشی، تدقیق ضوابط کاربرنامهها و شیوهنامهآئین

ای های محلای و منطقاهروستایی و نیز در نظر گرفتن تقویت توان محلی به منظور اجرای آگاهانه مقررات و ضوابط مربوطاه در عرصاه

 کشاور وزارت سات،یز طیمحا حفاظات ساازمان یهمکاار و رویان وزارت با کیاکولوژ میحر بح  در تیوضع بهبود تیمسئول .باشدمی

 .باشدیم ییو مراجع قضا یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان ،یشهرساز و مسکن وزارت ،(ی)شهردار

های های کمی و کیفی مطابق قوانین موجود، حریمدر تعیین حریم اکولوژیک هدف بر آن است که علاوه بر رعایت حد بستر و حریم

 ،یآب ساتیهای بلند، حرایم مصنوع )از جمله مخازن، تأسگیاهی و جانوری، حریم ترانشهها، حریم پوشش دیگری از جمله حریم گسل

 .گردد لحاظ نیز...  و( یانرژ انتقال خطوط

 و باشد ساری و یجار هاآن در دیجد نیقوان و باشد یقانون و مشخد مرز و فیتعر با یامحدوده دیبا آینده در کیاکولوژ میحر

 .کنند یرویپ آن از یحقوق و یقیحق اشخاص همه

 یبر رو یمنظور کاهش اثر توسعه شهر به یعیو طب یشهر یاراض یدو کاربر یجداساز ک،یاکولوژ میحر فیتعر در یاصل موضوع

مجاور  ضیکنترل اشغال عرا و ...( و زلزله ل،ی)س یعیطب یمنظور حفاظت افراد و املاک از خطرها و کارکرد آنها به یعیطب منابع

 است.  یعیطب یهاستمیاکوس

 و تمرکز زمان و رینفوذپذ سطوح شیافزا موجب میحر نیا کهیبطور گردد لیس کنترل موجب تواندیم کیاکولوژ میحفظ حر

 از کارکرد چند ای کی تواندیم کیاکولوژ میحر حفظ آن بر علاوه. شودیم ییروستا و یشهر یواحن در لیس وقوع احتمال کاهش

 :باشد داشته را ریز یکارکردها

ها، از تخریب های پر آمد و شد در لبه رودخانهها و دسترسی به لبه آب: عدم دستکاری، ساخت یا استقرار کاربریمحافظت از لبه

 کند و اجازه دسترسی شهروندان به آب را خواهد داد.ها، جلوگیری میآن

های کاربری در مجاورت اعمال ضوابط و محدودیت ها و پوشش گیاهی: عدم تخریب پوشش گیاهی اطراف رودخانه، باحفظ رویشگاه

 کند.ها و پوشش گیاهی در مجاورت رودخانه جلوگیری میرودخانه، از تخریب رویشگاه

تواند بهبود کیفیت آب از طریق حذف یا کاهش مواد بهبود کیفیت آب: حریم کیفی آب که بخشی از حریم اکولوژیک است می

 و خاک را پیش از ورود به رودخانه در پی داشته باشد. ها توسط گیاهانمغذی و آلاینده

نشینی یا به دام تواند سبب کاهش سرعت حرکت رواناب و تهکنترل رسوب: حریم کیفی آب که بخشی از حریم اکولوژیک است می

 افتادن مواد معلق پیش از ورود به رودخانه شود.

 نه زیست و تولید مثل جانوران در منطقه شود.تواند زمیهای جانوری: حریم اکولوژیک میحفظ زیستگاه

تواند با ایجاد سایه و افزایش انداز در محدوده حریم اکولوژیک میهای سایهکنترل دمای آب و تلطیف هوا: رویش درختان یا بوته

 رطوبت سبب کنترل دمای آب که تضمین حیات آبزیان است و تلطیف هوای محلی شود.

 ها و تلطیف دما و رطوبت هوای محلی مثثر است. لزامات کریدور هوا در کاهش آلایندهبهبود کیفیت هوا: رعایت ا

 تواند به مدیریت زلزله کمک کند.مدیریت زلزله: حریم گسل و ایجاد ممنوعیت یا تعریف ضوابط ویژه ساخت می

 انداز کمک کند.کوسیستم و چشمتواند به حفاظت از میراث طبیعی شامل ظرف طبیعی احفظ میراث طبیعی: حریم اکولوژیک می

 مراجعه نمایید. 1برای مطالعه جزئیات پیشنهادی برای تعیین و اجرای حریم اکولوژیک به پیوست 

 

 تکمیل و اصلاح مطالعات آمایش سرزمین براساس ارزیابی توان اکولوژیک -5-2-3

ریزی اساتفاده از زماین و تخصاید کااربری در مرحله برنامه سنجی و تعیین توان طبیعی یا توان اکولوژیک سرزمینمطالعات توان
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ها در حوضه آبخیز به حداقل کااهش یاباد. تعیاین تاوان اکولوژیاک و شود اشتباهات ناشی از مکانیابی و توزیع کاربریاراضی سبب می

هاا و یط، نیااز جواماع، کااربریتواند میان توان طبیعی محهای متناسب با توان و آمایش سرزمین روشی است که میتخصید کاربری

نیااز وجود آورد. با کمک مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک کاه پیشهای انسان در فضا یک رابطة منطقی و یک سازگاری پایدار بهفعالیت

عاات ای مناسب است. باه ایان ترتیاب مطالگردد که هر پهنه آبخیز برای چه نوع توسعهشود، مشخد میآمایش سرزمین محسوب می

سانجی کند. چنانچاه مطالعاات توانآید و توان طبیعی را با نیاز جوامع به توسعه متناسب میارزیابی توان به کمک آمایش سرزمین می

شاود یک سند جامع راهبردی برای توسعه محساوب می ،تهیه شود ستیز طیتوسط سازمان حفاظت مح زیآبخهای برای تمامی حوضه

ها و شادت توساعه در آبخیاز را مشاخد دست آبخیز را مورد مطالعه قرار داده و مکانیابی، توزیع صحیح کاربریکه از بالادست تا پایین

گیرناد، از برداری قرار میرد بهرهشود، منابع آب و خاک به اندازه توان طبیعی موکند. با این رویکرد، کیفیت طبیعی آبخیز حفظ میمی

ها و مراتاع و برداری بیجا و بیش از حد از جنگلهای سیلابی اجتناب خواهد شد، بهرهها و دشتهای نادرست در حریم رودخانهمکانیابی

ت باا مشاارکت مطالعات آمایش سرزمین لازم اس یابد.اراضی زراعی و فرسایش خاک ناشی از آبشویی خاک به حداقل ممکن کاهش می

 های مرتبط انجام شود.ها و سازمانوزارتخانه

 

 هابهبود کیفیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح -5-2-1

های اجرایی راهکارهای حذف یا کاهش اثارات منفای و ها، جزئیات و نقشهمحیطی طرحدر بسیاری از مطالعات ارزیابی اثرات زیست

شود. همچناین معمولااج بینانه لحاظ نمیوند و هزینه این راهکارها در مطالعات اقتصادی طرح به شکل واقعشتقویت آثار مثبت ارائه نمی

های شاوند. همچناین شااخدبرداری از طرح، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی باازنگری و باه روزرساانی نمیدر حین اجرا و بهره

برداری بلند مدت طرح به صاورت کنند و پایداری بهرهرداری رسیدن طرح را ارزیابی میبارزیابی پایداری معمولاج وضعیت پس از به بهره

 .باشدیم ستیز طیبر عهده سازمان حفاظت مح مطالعات نیا یاجرا حسن بر نظارت و یریگیپ تیمسئول شود.یک فرایند بررسی نمی

 

 ریسک سیلابهای مدیریت ارزیابی استراتژیک )راهبردی( زیست محیطی برنامه -5-2-5

های کلان مدیریت ریساک سایلاب در ساطح ملای یاا های کلان از جمله برنامهارزیابی استراتژیک زیست محیطی برای کلیه برنامه

آوری محیط زیست و ها، تابها با ارزیابی و مدیریت پیامدهای محیط زیستی راهبردها و سیاستای ضروری است. در این ارزیابیمنطقه

مسئولیت انجام این مطالعات بر عهده وزارت نیرو و وظیفه پیگیری و نظارت بر حسان  شود.ناشی از سیلاب تضمین میکاهش خسارات 

 است. ستیز طیسازمان حفاظت محاجرای آن بر عهده 

 

 های جامع مدیریت سیلاب برای مناطق پرخطرهای خطر سیلاب و تدوین برنامهتعیین پهنه -5-2-3

شناسی های هیدرولوژیکی، زمینخیز با توجه به ویژگیبندی خطر سیل و شناسایی نقاط پرخطر و حادثهنههای دقیق پهتهیه نقشه

های جاامع مادیریت سایلاب رسد. تدوین برنامهرسانی عمومی در این زمینه ضروری به نظر میهای آبریز و اطلاعزیستی حوضهو محیط

مسئولیت اصلی در این بخش بار عهاده وزارت نیارو  .شودها اکیداج توصیه میبرنامه برای مناطق پرخطر و نظارت و ارزشیابی اجرای این

 باشد.می

 

های منابع قرضه معدنی و مدیریت برداشت شن و بندی عرصهسنجی، نیازسنجی و پهنهانجام مطالعات ظرفیت -5-2-۱

 هاماسه از بستر رودخانه

ها لاازم اسات از برداشات لایاه کامال شان و ماساه بساتر کاه منجار باه رودخاناههای مجاز برداشت شن و ماسه از بستر در طرح

های مرباوط باه برداشات از شود جلوگیری گردد تا نفوذپذیری بستر کاهش نیابد. همچنین در کلیه طرحهای رسی میزدگی لایهبیرون

ها ط زیستی جدی برداشت شن و ماسه از رودخانهمنابع قرضه لازم است به اثرات محیط زیستی طرح توجه شود. با توجه به اثرات محی
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وزارت نیارو باا  های مهم و حساس به صورت کامل ممنوع شاود.های دارای اکوسیستمو سیلابدشتها، لازم است این فعالیت در رودخانه

 توانند این مساله را اصلاح نمایند.همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان زمین شناسی کشور می

 

 های شهری و تدوین ضوابط تعیین و تثبیت حریم و بستر آنهاها در محیطساماندهی رودخانه -5-2-1

های شهری بدون مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ضروری اسات. همچناین جلوگیری از کانالیزه شدن و تغییر مسیر رودخانه

هایی که دچار دستکاری یا تخریاب آنها و ساماندهی یا احیای رودخانه ها با توجه به کارکرد اکولوژیکیتعیین بستر و حریم این رودخانه

 همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور )شهرداری( در این بخش ضروری است. .اند از اهمیت برخوردار استشده

 

 هاها و تالابمدیریت محیط زیستی رودخانه -5-2-3

های تخصید آب به نیازهای محیط زیساتی نیااز باه ها و همچنین برنامهها و تالابزیستی رودخانهبه طور کلی نیازهای آبی محیط

-های هیادرولوژیکیساازیهای جامع مبتنی بر شبیهها لازم است بر پایه روشها و تالاببازنگری دارند. نیازهای محیط زیستی رودخانه

آوری آنهاا ها و تابتواند در حفظ پوشش گیاهی و پایداری بستر رودخانهتخمین زده شوند. رعایت این نیازها میاکولوژیکی -هیدرولیکی

 در برابر سیل بسیار مثثر باشد. 

های پایش کمیات اند. احداث ایستگاهها عملاج اجرایی نشدهشده در برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاببسیاری از اقدامات توصیه

زیست به منظاور کنتارل برداری مشترک توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطهای اصلی با بهرهیفیت جریان در ورودی تالابو ک

های بارداری از ساازهزیسات باا وزارت نیارو در بهرهمحیطی ضروری است. همکاری جدی سازمان حفاظت محیطتأمین نیازهای زیست

های مرباوط باه حفاظات از ها( و توجه به هیدرودینامیک جریاان تالااب و جنباهها و دریچهالورتها )دایک و کدرون حد و بستر تالاب

ها و تعیین حساسیت مناطق مختلف و توجاه باه بندی اکولوژیک تالابشود. همچنین ناحیهمی های گیاهی و جانوری تالاب توصیهگونه

 ها لازم است.آن در تنظیم جریان در داخل محدوده تالاب

 

 ها و تأسیساتپاکسازی رودخانه -5-2-12

ها، ها و همچناین کااهش آبگاذری رودخاناهها و آبندانبا توجه به حجم زیاد مواد معلق سیلاب و ترسیب و تجمع آنها در پشت بند

شادت و خساارات تواناد در کااهش این عملیاات( می ها )با توجه به اثرات محیط زیستیهای پاکسازی تأسیسات و رودخانهتهیه برنامه

 سات،یز طیساازمان حفاظات محا یهمکاار ،با توجه به اثرات محیط زیستی قابل توجه این فرآیند حوادث مشابه در آینده مثثر باشد.

 .رشدیم نظر به یضرور( روی( و وزارت نیوزارت کشور )شهردار

 

 های مدیریت سیلاب شهریبازنگری سامانه -5-2-11

آوری شهر در مقابلاه باا سایلاب و حاذف های اجرا شده و اعمال اقدامات اصلاحی به منظور بهبود تابتوجه جدی به بازنگری طرح

های سطحی در شهرها لازم است با لحااظ کاردن تغییارات اقلیمای و آوری آبهای جمعتلفات جانی بسیار حایز اهمیت است. سیستم

های شهری اخیار های زیست محیطی و مرگ و میرهای ناشی از سیلابشوند. با توجه به خسارت های مهم موجود بازنگریعدم قطعیت

حاائز محیطی سایل ضاروری اسات. در ایان راساتا در کشور، اولویت دادن به اقدامات مثثر برای حذف تلفات و کاهش خطرات زیسات

های پاذیر، اساتفاده از پتانسایلمانناد ایجااد بساترهای نفوذاز رویکردهای توسعه کم اثر ،  ها(وزارت کشور )شهرداریاهمیت است که 

های هاای مصانوعی بارای ذخیاره سایلاب، حفاظات از مادفنها و تالابچالزیست طبیعی برای کنترل سیلاب، استفاده از شانمحیط

آوری و های جماعساامانهسازی تأسیسات پمپاژ و توزیع آب و همچناین پسماندهای شهری، صنعتی و ساختمانی در مقابل سیل، مقاوم

 د.استفاده نمای تصفیه فاضلاب در برابر سیلاب
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 های قانونی در حفاظت از محیط زیستاصلاح رویه -5-2-12

ای؛ تالاابی؛ آوری محایط زیسات رودخاناههای قانونی جدید در راستای مقابله؛ مادیریت و افازایش تاابدر حال حاضر نیاز به رویه

های مرتبط با شورای عالی آب؛ شاورای عاالی ی در برابر وقوع سیلاب در کشور وجود دارد و باید در کارگروههای گیاهجنگلی و رویشگاه

های اجرایی نامهسازی و تدوین و تصویب قوانین؛ آئینمحیط زیست؛ و دیگر شوراهای عالی مرتبط نسبت به نیازسنجی؛ غربالگری؛ آماده

فاظت منابع آب و خاک؛ پوشش گیاهی و کااربری اراضای و باه طاور کلای تماامی اساناد های ملی و محلی در زمینه حو دستورالعمل

های اجرایی مسئول در حفاظات ضمانت اجرایی ناکافی قوانین و ضعف دستگاههمچنین  بالادستی مرتبط با آمایش سرزمین اقدام گردد.

است و لازم است در زمینه بودجه، امکانات و اختیارات این زیست و اجرای کامل مقررات، کارایی قوانین موجود را محدود کرده از محیط

 ها بازنگری لازم انجام شود.دستگاه

 

 رسانیآموزش و اطلاع -5-2-13

و اثارات محایط های آنها چون دوره بازگشات، گساترده، تاداوم، ارتفااع و سارعت ها و ویژگیشناخت و درک کامل از انواع سیلاب

های مساتمر لاازم اسات. همچناین شاناخت و درک مناساب از اندرکاران و عموم مردم از طریق آموزشبرای همه دست  سیل زیستی

 هایی که با خطر سیلاب آنای مواجاه هساتند ضاروری اسات.و خطرات جانی آنها و ایجاد آمادگی دائمی برای حوضه  1های آنیسیلاب

و افازودن  یدرس یهااصلاح کتاب قیاز طر تواندیم هانهیزم نیموزش در اآ ها را فراهم سازد.تواند زمینه این نوع آموزشوزارت نیرو می

 .ردیصورت پذ یلیمقاطع تحص هیمرتبط در کل یمهارت یهاتیفعال

 

 ریزی، طراحی و اجرای تأسیسات ارائه خدمات شهری و عمومیبازنگری در برنامه -5-2-11

ها و فاضلاب(، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در برابر سیلاب و ارائاه برناماهآوری تأسیسات شهری )مانند تأسیسات آب و ارزیابی تاب

بینی، پیشگیری، مقابله، مدیریت، کنترل و جبران خساارت وارده بار محایط زیسات طبیعای و انساان سااخت از های مدون پیشطرح

، مشاکلات زیاادی بارای سااکنین برخای های اخیارزدگی فاضلاب شهری در سیلابای برخوردار است. به عنوان مثال پساهمیت ویژه

ای( این مسئولیت بر عهده وزارت کشور )شهرداری و استانداری( و وزارت نیرو )سازمان آب منطقه .شهرهای استان خوزستان ایجاد کرد

 می باشد.

 

 بازنگری در نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده محیط زیست -5-2-15

حفاظت شده محیط زیست ایران مشاهده شد. با توجه به اهمیت ویژه این مناطق، لاازم هایی در مناطق های اخیر تخریبدر سیلاب

بازنگری قرار گیرد تا کارکرد طبیعی این مناطق در حاذف  موردتوسط سازمان حفاظت محیط زیست است گستره و نحوه مدیریت آنها 

 های سیلاب احیا شود و گسترش یابد.یا کاهش خسارت

 

 های گیاهی بومیدر گونهمزیت استفاه  -5-2-13

 لیسا انیابه منظاور کنتارل سارعت انتقاال جر هادشتلابیکشور در س یبوم یو درخت یاهیگ یهااستفاده از گونه تیمز یبررس

 باشد. ستیز طیسازمان حفاظت مح و یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگلتواند بر عهده ود. مسئولیت اینکار میتوصیه می

 

 هادشتهای تالابی و سیلاباراضی محدوده حفاظت -5-2-1۱

از  یریخاک و جلاوگ یریو نفوذپذ یاهیحفظ پوشش گ یبرا هادشتلابیو س یتالاب یهامحدوده یاراض قرق یا حفاظت ازتوجه به 

______________________________________________________________________________________________ 

1 Flash Floods 
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ضاروری اسات. مسائولیت اینکاار رفته اسات  نیاز ب یاهیاز پوشش گ یاکه بخش عمده لیپساس طیدر شرا گرد و خاکپخش  دیتشد

 باشد. ستیز طیو سازمان حفاظت مح رویوزارت نی، زداریها، مراتع و آبخسازمان جنگلتواند بر عهده می

 

 پذیریهای پتانسیل نفوذپذیری و پتانسیل فرسایشتهیه نقشه -5-2-11

از  یاطلاعاات یهاهیالا ریها باا ساانقشاه نیا قیو تلف یریپذشیفرسا لیپتانس یهاو نقشه نیزم یرینفوذپذ لیپتانس یهانقشه هیته

اطلاعاات  نیا. باا اساتفاده از اباشادیمهام ما اریبس لابیس تیریدر مد یاطلاعات یهاهیلا نی. وجود ایاراض یو کاربر بینقشه ش لیقب

 هیاجاذب آب افازود و باه تغذ تیبر ظرف لاب،یضمن کنترل آثار مخرب س ،یرینفوذپذ نیشتریب یبه مناطق دارا آب تیبا هدا توانیم

ماورد  هالابیموقات سا رهیادر انحاراف و دخ تواندیم هالابدشتیس یانیدر مناطق م یعیطب یهایو بلند یپرداخت. پست زیها نآبخوان

فاراهم  لیسا تیریماد یبارا یشاتریو کاهش شدت آن، فرصت ب دستنییبه پا لابیس یجیتدر یتا ضمن رهاساز رندیاستفاده قرار گ

 .کشور باشد یشناسنیسازمان زمتواند بر عهده . مسئولیت اینکار میشود

 

 های کشاورزی در مهار سیلاباستفاده از زمین -5-2-13

خااک در  یزیباه حاصالخ ،یو صانعت یشاهر یهاعلاوه بر کاهش خسارت به بخش لیمهار س یبرا یکشاورز یهانیاستفاده از زم

 لابیباشد که در اثر سا یایکشاورز یهانیزم یبرا دیانحراف با تیاولو کمک کند. ینیرزمیمنابع آب ز شتریب هیو تغذ یکشاورز یاراض

 .نندیبیم یخسارت کمتر

 

 اثررویکرد شهرهای اسفنجی و توسعه کم -5-2-22

 نیآب در شاهرها و همچنا یرینفوذپاذ زانیم شیافزا یاثر براتوسعه کم یهاو استفاده از روش یاسفنج یشهرها کردیتوجه به رو

آب و خاروج  رهیاو ذخ یریپاذنفوذ شیبا افازا تواندیاند مشده یکاربر رییتغ ای بیکه دچار تخر یشهر یهاها و رودخانهروددره یایاح

 باشد.ها تواند بر عهده شهرداریریزی و اجرای راهکارها در این زمینه میبرنامه و خسارت آنها بکاهد. دتاز ش لابها،یس یجیتدر

 

 پیوستها -3
 

 عنوان  عنوان ردیف

 1پیوست  گزارش کمیته استانی لرستان 1

 2پیوست  گزارش کمیته استانی مازندران و گلستان 2

 3پیوست  گزارش کمیته استانی خوزستان 3

 4پیوست  گزارش کمیته استانی فارس 4

 5پیوست  1398 فروردین هایسیلاب در هاآن مدیریت به مربوط مسائل و هاتالاب شرایط بررسی 5

 1پیوست  اکولوژیک حرایم بررسی گزارش 1

 1پیوست  گزارش حوزه علوم زمین 1

 8پیوست  گزارش مدیریت یکپارچه سیلاب 8

 9پیوست  سیلاب آثار رساندن حداقل به در زیست محیط اثرات ارزیابی و اکولوژیک توان ارزیابی نقش 9

11 
 تغذیه طریق از گلستان و مازندران هایاستان در سیل از ناشی سطحی هایرواناب کنترل و مدیریت سنجیامکان گزارش

 هاآبخوان مصنوعی
 11پیوست 

 11پیوست  کیفیت آب در مخازن سدها در حین سیلاب 11

 12پیوست  کشور هایمسیل و هارودخانه در پایدار توسعه اصول رعایت با هارودخانه گزارش ساماندهی 12

13 
 ارائه و کشور خیزسیل هایرودخانه در سیلاب بروز احتمال کاهش بر مناسب محیطی زیست جریان رژیم وجود گزارش اثرات

 آن تخمین جهت مناسب شناسیروش یک
 13پیوست 
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 مقدمه
قابل اجتناب است. بار اسااس سیل یک پدیده طبیعی است که در هنگام بروز مانند هر بلای طبیعی دیگری دارای آثار تخریبی غیر 

جغرافیای طبیعی استان لرستان و میزان حادثه خیزی، برخی مناطق آن، در بعضی موارد اثرات سوء ناشی از وقوع سیل کمتار از زلزلاه 

م بااران نبوده و عدم پیشگیری از وقوع آن می تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بر جای گذارد.  به طور کلی سیل در هنگاا

شدید یا برف در یک منطقه جغرافیایی خاص که باع  تغییر بستر رودخانه ها و تخریب سدها و آب بندها می شود به وجاود مای آیاد. 

لرستان به لحاظ برخورداری از موقعیت جغرافیایی، و همپنین بارش ها در برخی نقاط با شدت و دبی سریع صورت گرفته و باا در نظار 

و شرایط توپوگرافی ، پس از یک بارش بلافاصله روان آب ها ایجاد شده و در صورت شدت بارش باعا  مای شاود  گرفتن زمین شناسی

سیلاب پدید آمده و خسارات هنگفتی به منابع محیط زیستی و مالی مردم برسد. مطابق آمار تهیه شده توسط ساازمان ملال متحاد در 

ای که تنهاا در یاک دهاه میازان اند، بگونهخسارات را به جوامع بشری وارد آورده میان بلایای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و

میلیارد دلار خسارات ناشی از زلزله بوده است. این امر در کشور ما  18میلیارد دلار در مقابل  21خسارات ناشی از سیل و طوفان بالغ بر 

الانه طرح کاهش اثرات بلایای طبیعی و ستاد حاوادث غیار مترقباه اعتبارات س %11نیز صادق است و در اغلب سال های گذشته حدود 

صرف جبران خساران ناشی از سیل شده است. ضمن این که باید توجه داشت بدلیل بهبود روش های ساخت و ساز و رعایات ضاوابط و 

وند طبیعی توسعه در کشورهایی نظیار یابد ولی متأسفانه رها و تأسیسات در مقابل خطراتی چون زلزله افزایش میمقررات، ایمنی سازه

درصدی خسارات ناشی از سیل  251یابد. رشد ایران باع  تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده و خسارات سیل مرتباج افزایش می

اق افتاده کشور در پنج دهه گذشته مثید این مدعاست. دراستان لرستان در ادوار گذشته موارد متعددی در پهنه استان، سیل مخرب اتف

خیز قرار دارد. متأسفانه موضوع سیل و مدیریت و کااهش خساارات است و این استان از لحاظ وقوع سیل درکل کشور در محدوده سیل

آیاد، توجاه مسائولین و ای بوجود میشود و فاجعهآن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می

گردد. اگر چه بررسی طرح های مهار سیلاب که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مطالعاه و اجارا ب میمتخصصین به آن جل

دهد یک راه حل مشخد و مطمئن برای کلیة مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است پدیاده ی سایل علیارغم اند، نشان میشده

برداری اقتصادی از سایل توان در جهت مهار وکاهش خسارات آن و حتی بهرههمه ی پیچیدگی هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می

های مناسبی جستجو کرد. ازاین رو شناخت عوامل مثثربرپیش آمادن بلاهاا ی طبیعای وحاوادث غیرمترقباه از دیادگاه زیسات حلراه

وقاوع وپاس ازوقاوع مای تواناد موجاب کااهش محیطی برای کلیه مدیران و برنامه ریزان وهمچنین نحوه برخورد بااین بلاها درهنگاام 

خسارت ها و بهبود روند کمک و ترمیم خرابی ها باشد. امید می رود گزارش تهیه شده و تحلیل سایل و مساائل آن از دیادگاه محایط 

هاای عملای و زیستی در استان لرستان، به افزایش آگاهی و برخورداری از توانمندی های لازم کمک نماید و بتواند جهات ارائاه اقادام 

پیشگیرانه ی مناسب در راستای کاهش اثرهای حوادث و آسیب ها سیل موثر باشد. به منظور تهیه این گازارش از مناابع زیار اساتفاده 

 شده است:

 ربط در پاسخ به مکاتبات کارگروه استانی. ها و نهادهای ذیها، سازمانآمار و اطلاعات دریافتی از ارگان •

 مسئولگزارش سازمان های  •

 اطلاعات جمع آوری شده در طول  بازدیدها •

 های تهیه شده توسط دانشگاه لرستان از مناطق آسیب دیده از سیلگزارش •

 برگزاری جلسه با مسئولین استانی •

 با کارشناسان خبره برگزاری نشست •

، تحلیل و ارزیابی وضعیت قبل، حاین و بندی گزارش نهایی کارگروه محیط زیست استان لرستان شامل تشریح سیل و آثار آنفصل

 ها و راهبردهای پیشنهادی است.پس از سیل و همچنین درس آموخته
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 تشریح سیل و مسایل آن )روایت سیل( -1-1
بزرگ )دز( و کرخه واقاع شاده  های آبریز کارونهای متعددی در استان لرستان جریان دارند که عمده آنها در حوضهرودخانه 

، 98ها و سدهای استان لرستان به جز سد رودبار لرستان با ورود سامانه بارشی فاروردین اند. با توجه به گزارشات موجود، همه رودخانه

ین مشاکل را هاای آن و تیاره دورود بیشاترهای استان، رودخانه کشکان و سرشااخهسرریز نموده و سیلابی شدند. اما در میان رودخانه

های حوضه دز و به طور خاص سرشاخه آن در استان لرستان باه ناام داشتند که در حوضه رودخانه کرخه قرار دارند. از سیلاب رودخانه

رودخانه سزار گزارش قابل توجهی منتشر نشده است. عمده خسارات سیل اخیر در استان لرستان مربوط باه حوضاه رودخاناه کشاکان 

 امه توجه بیشتری به حوضه این رودخانه خواهد شد.بوده است و در اد

 

 های کرخه و کارون بزرگ در استان لرستانحوضه رودخانه توصیف -1-2
هاای شارقی آن در حوضاه آبریاز رودخاناه دز قارار دارناد. های غربی استان لرستان در حوضه آبریز رودخانه کرخاه و بخشبخش

های کرخاه و دز سزار هستند که هر دو در داخل استان واقع شده و به ترتیب از سرشاخههای استان شامل کشکان و مهمترین رودخانه

های مجاور، به ترتیب ایلاام و خوزساتان، های سیمره )کرخه( و بختیاری )دز( نیز در مرزهای استان لرستان با استانباشند. رودخانهمی

 (. 1398ای لرستان، جریان دارند )شرکت سهامی آب منطقه

اسات. رودخاناه  های همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان واقع شدهه آبریز کرخه از لحاظ تقسیمات کشوری در استانحوض

آبااد رودخاناه کشاکان باه سایمره کرخه از دو شاخه اصلی سیمره و کشکان تشکیل شده است. پس از ساد سایمره و در ایساتگاه نظر

شود. رودخانه کرخه پس از پیوستن رودخانه آب زال وارد اساتان خوزساتان و ساد ه تشکیل میپیوندد و بدین ترتیب رودخانه کرخمی

گردد. در های هورالهویزه یا همان هورالعظیم میشود و پس از عبور از محدوده شهرهای شوش، سوسنگرد و بستان وارد باتلاقکرخه می

 (.1398ست )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، ای حوضه آبریز کرخه نشان داده شده اشبکه رودخانه 1-1شکل 

های های مناطق وسایعی از شهرساتانهای لرستان و خوزستان واقع شده است. این رودخانه آبحوضه رودخانه دز عمدتاج در استان

نمایاد و از دو آوری میخوزستان را جمع شهر از استان اصفهان و دزفول از استانآباد از استان لرستان، فریدونالیگودرز، بروجرد و خرم

شاخه آب بختیاری )یا آب زالکی( و سزار تشکیل شده است. رودخانه سزار از به هم پیوستن دو رودخاناه مااربره و تیاره در شاهر درود 

سرچشامه گرفتاه و در  پیوندد. رودخانه بختیاری از ارتفاعاات الیگاودرزشود و در ایستگاه تنگ پنج به رودخانه بختیاری میتشکیل می

طول مسیر خود به اسامی الکن، لیرو و آب زالکی و نهایتا رودخانه بختیاری و در پایین دست )در استان خوزستان( رودخانه دز شناخته 

 شود که خسارات سیل در استان لرستان عمدتاج در حوضاه(. تاکید می1398شود )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، می

 شود.رودخانه کرخه بوده است. نقشه حوضه دز  در فصل مربوط به استان خوزستان ارائه می
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 برداریای حوضه آبریز کرخه و جانمایی سدهای در حال بهرهشبکه آبراهه -1-1شکل

 

 رودخانه کشکان

آباد، های کاکارضا، خرمرودخانهگیرد و در طول مسیر جریان های شمال شهرستان الشتر سرچشمه میرودخانه کشکان از کوه 

مهار باا تار از روساتای چمدختر در پاایینکیلومتری جنوب شاهر پال 25شود. این رودخانه در چولهول و مادیان رود به آن افزوده می

حوضاه موقعیات شاهرها در  2-1(. شاکل 1398کند )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرساتان، رودخانه سیمره تلاقی پیدا می

 دهند.رودخانه کشکان را نشان می
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 موقعیت شهرها در حوضه رودخانه کشکان -2-1شکل

 

 رودخانه سمیره

دو اساتان رودخانه سیمره از دو شاخه اصلی قره سو و گاماسیاب تشکیل شده است. رودخاناه گاماسایاب  باه عناوان خاط مارزی 

های ملاایر و نهاوناد در اساتان همادان سرچشامه  ارتفاعات مشارف باه دشاتگردد. رودخانه گاماسیاب از لرستان و ایلام محسوب می

شود )گزارش اولیه کارگروه هیادرولوژی گیرد و رودخانه قره سو در استان کرمانشاه به آن متصل شده و از آن پس سیمره نامیده میمی

 (.1398استان لرستان، 

 

 هواشناسی و بارش -1-3
هاای شارقی آن در حوضاه آبریاز رودخاناه دز قارار دارناد. وضه آبریز رودخانه کرخاه و بخشهای غربی استان لرستان در حبخش

های کرخاه و دز های استان شامل کشکان و سزار هستند که هر دو در داخل استان واقع شده و به ترتیب از سرشاخهمهمترین رودخانه

های مجاور، به ترتیب ایلاام و خوزساتان، ای استان لرستان با استانهای سیمره )کرخه( و بختیاری )دز( نیز در مرزهباشند. رودخانهمی

 (. 1398ای لرستان، جریان دارند )شرکت سهامی آب منطقه

 

 های مورد مطالعه در استان لرستانمنتهی به جاری شدن سیلابسامانه بارشی  -1-3-1

های واقاع در آنهاا از ای کرخه و کارون بازرگ و اساتانهفروردین حوضه رودخانه 12الی  4دو سامانه بارشی در حد فاصل روزهای 

 جمله استان لرستان را تحت تاثیر قرار داد.

 

 سامانه بارشی اول -1-3-1-1

از سمت غرب وارد کشور شد که موجب بارش شادید بااران و سایلابی شادن  98فروردین   1الی 4سامانه بارشی اول طی روزهای 
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های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیااری، ایلاام و باویژه لرساتان باا خساارات سیلاب در استانها شد. این ها و رودخانهمسیل

 98/ 12/1و   11/1/98ساامانه بارشای دوم طای روزهاای  (.1398زیادی همراه بود )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، 

های کارون، کرخه و های رودخانهر برگرفت که در مناطق جنوب غربی )حوضهوسیعی از نیمه غربی، مرکز و شمال کشور را د هایبخش

های لرساتان، ایلاام، کرمانشااه، همادان و خوزساتان برجاای گذاشات ای را در استاندز( با شدت بیشتری همراه بود و خسارات عمده

 (.1398)گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، 

 

 دومسامانه بارشی  -1-3-1-2

وسیعی از نیمه غربی، مرکز و شمال کشور را در برگرفات کاه در  هایبخش 98/ 12/1و   11/1/98سامانه بارشی دوم طی روزهای 

های ای را در اساتانهای کارون، کرخه و دز( با شدت بیشاتری هماراه باود و خساارات عمادههای رودخانهمناطق جنوب غربی )حوضه

 (.1398دان و خوزستان برجای گذاشت )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، هم

 

 های کرخه  و کارون بزرگخصوصیات بارش حوضه -1-1
 فروردین ۱تا  1واقعه بارش  -1-1-1

ق حوضه دز بارش اند به نسبت سایر مناطن لرستان که در حوضه دز واقع شدهبارش مناطق واقع در قسمت شرق استا واقعه در این

ار بارنادگی را در دااترین مقاابیش، واقع در حوضه کرخه، راختدل اپد و اابم آراخهای نورآباد، کمتری دریافت کردند. برعکس ایستگاه

میلیمتر گزارش شده است که بیشاترین آن در  141اند. متوسط میزان بارش در حوضه کشکان در این واقعه حوضه کرخه را ثبت کرده

 (.a1398-میلیمتر بوده است )سازمان آب و برق خوزستان،  211کشور با مقدار  ایستگاه

 

 فروردین 13تا  11واقعه بارش  -1-1-2

های حوضه دز دریافت کردناد و در های استان لرستان واقع در حوضه دز بارش کمتری نسبت به سایر بخشدر این واقعه نیز بخش

دگی ااانرباار داااترین مقاابیشد ااابم آراخو دختر اپلی آران، ااههتگاایساین وردراف 1ا ات 4دگی انره بااقعواابه اه مشااه کرخااحوض

میلیمتار بااران آماد کاه بیشاترین مقادار آن مرباوط باه  131در این واقعه در حوضه کشکان به طور متوسط د. اانادهرااه کااتجربرا 

 (.a1398-ب و برق خوزستان، میلیمتر بارش بوده است )سازمان آ 181ایستگاه نورآباد با 

میلیارد مترمکعب برآورد شده است )گزارش اولیاه  153و  1535های کشکان در دو واقعه سیل اخیر به ترتیب حجم بارش در حوضه

 (.1398کارگروه مهندسی رودخانه استان لرستان، 

 

 هابینیپیش -1-5
رای مناطق جنوبغرب و جنوب کشاور، و از جملاه اساتان لرساتان، در اولین اخطاریه سازمان هواشناسی در اولین روز سال جدید ب

های فروردین پیش بینی شده بود. در اخطاریه 1فروردین تا سه شنبه  4بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق گسترده از روز یکشنبه 

بینای باارش بااران، رگباار و رعادوبرق، وقاوع  پیش 5/1/98به تاریخ  4و شماره  4/1/98به تاریخ  3، شماره 3/1/98به تاریخ  2شماره 

فاروردین در پایش بینای و  13تاا  11ها برای استان لرستان نیز وجاود دارد. فعالیات ساامانه بارشای دوم، از سیلاب و طغیان رودخانه

بارای  11/1/98ه ماورخ شانب 1و شاماره  9/1/98مورخ جمعه  5های شماره شود. در اخطاریههای سازمان هواشناسی دیده میاخطاریه

ها برای اساتان ها و طغیان رودخانهشدن مسیل برق و سیلابیو، بارش باران، رگبار و رعد 12/1/98و دوشنبه  11/1/98روزهای یکشنبه 

 لرستان پیش بینی شده بود. شایان ذکر است که درکلیه اطلاعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی مرتبط با این دو سامانه بارشای،

علاوه، سازمان هواشناسی در اخطاریه های خود به هموطنان و مسافران نوروزی توصایه کارده از استان لرستان هم نام برده شده بود. به

بود ضمن توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، در صورت ضرورت به هنگام سافر ماوارد ایمنای را رعایات نماوده، تجهیازات کامال 
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اشند، از توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کرده و تمهیدات لازم را بارای زمستانی به همراه داشته ب

های مرتبط با مدیریت آب و بحران توصایه شاده باود حفظ ایمنی و کاهش ریسک مخاطرات احتمالی بعمل آورند. همچنین به سازمان

 (.1398امنیت مسافران نوروزی بعمل آید )سازمان هواشناسی کشور،  که تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی و تامین

 

 گرفتگی نقاط شاخصها و سدها و آبحرکت سیل در مسیر رودخانه -1-3
 ها و مشخصات سدهای استان لرستانشماتیک رودخانه -1-3-1

 نشان داده شده است. 3-1پیکربندی شماتیک حوضه آبریز کرخه در شکل 

 

 
 پیکربندی شماتیک حوضه آبریز کرخه -3-1شکل

 

آباد بر روی رودخانه سزار و سد رودبار لرساتان بار در حوضه رودخانه دز و در  استان لرستان سدهای مروک، کزنار، حوضیان و خان

اند. شاده روی رودخانه رودبار )بختیاری( احداث شده است. در حوضه رودخانه کشکان سدهای ایوشان و هاله در اساتان لرساتان واقاع

میلیون متار مکعاب نمای توانساته  51میلیون متر مکعب است و سد ایوشان هم با حجم مخزنی حدود  3حجم مخزن سد هاله حدود 

رخ داد ایفا کند. سد سیمره واقع بر رودخانه کرخه در استان ایلاام  98است نقشی در ذخیره سازی سیلی به بزرگی آن چه در فروردین 

 (.1398تان با لرستان قرار دارد )گزارش اولیه کارگروه هیدرولوژی استان لرستان، و نزدیکی مرز این اس

کیلاومتر را دور زده و باه رودخاناه الکان تغییار ناام پیادا  38طول شکل و به Uرودخانه رودبار در مسیر خود یک رشته ارتفاعات 

آبای را مذکور، موقعیتی استثنایی جهات تولیاد انارژی برق متری بستر رودخانه در طرفین ارتفاعات 311کند. اختلاف ارتفاع حدود می

کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز  111وجود آورده است و بدین ترتیب سد روبار لرستان در این موقعیت رودبار و در فاصله حدود به
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 1158مکعاب و تاراز نرماال آن  میلیون متر 228احداث شده است. حجم نرمال سد سنگ ریزه ای با هسته مایل رسی رودبار لرستان 

مگاوات است )گزارش اولیه کاارگروه هیادرولوژی اساتان  451متر از سطح دریاست. این سد دارای دو واحد نیروگاهی با ظرفیت نصب 

 (.1398لرستان، 

 

 سیل در سد رودبار استان لرستان -1-3-2

کارون بزرگ، دبی ورودی قابل توجهی را تجربه نماود. در  ، سد رودبار لرستان همانند اغلب سدهای مجموعه1398در فروردین ماه 

متار مکعاب بار ثانیاه و در  211های بهاره دبی روزانه ورودی به سد رودبار به میزان حدود زمان با بروز سیلاب، هم11/11/1398تاریخ 

تاراز  13/11/1398یافات. در تااریخ  برثانیه افازایشمترمکعب 418فرودین دبی متوسط روزانه ورودی به مخزن سد به عدد  12تاریخ 

میلیون متر مکعب بوده است بدین ترتیب سد نیمای از مخازن ساد قابلیات  119متر و حجم آن حدود  1125سطح آب مخزن حدود 

 کننده تحتانی، در اثر سیل اول تاراز و حجامهای نیروگاه و تخلیهذخیره سیلاب ورودی را داشته است. علی رغم تخلیه سیل از خروجی

میلیون متر مکعب افزایش یافت و این مقادیر برای سیل دوم با افازایش مجادد عبارتناد از  131متر و  1132مخزن به ترتیب به حدود 

درصد از کل حجم مخزن سد خالی بود. این سد در طول سیلاب بهاری سارریز  15میلیون متر مکعب و هنوز  181متر و  1141حدود 

ودبار لرستان بر عهده شرکت توسعه آب و نیروی ایران است )گزارش اولیاه کاارگروه هیادرولوژی اساتان برداری سد رنکرده است. بهره

 (.1398لرستان، 

 

 سیل در حوضه کشکان -1-3-3

آباد  و با محوریات رودخاناه کاکاشارف و در امتاداد آن در قسمت جنوبی شهر خرم 1398فروردین ماه  5و  4سیلاب اول در تاریخ 

(. 1398دختر را متاثر نمود )شورای هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان، آباد، چگنی، معمولان و پلرودخانه کشکان، شهرهای خرم

متار  521فاروردین باه  5آباد در ایان سایلاب و در روز اب در ایستگاه چم انجیر در پایین دست شهر خرمدبی حداکثر عبوری این سیل

متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت و زمانی که باه  811مکعب بر ثانیه رسید. این عدد برای دبی سیل در بالادست شهر معمولان به حدود 

 (. b1398-ای لرستان، بود )شرکت سهامی آب منطقه متر مکعب بر ثانیه 3351دختر رسید حدود شهر پل

میلیمتر می رسید خساارات 111فروردین ماه با حجم بارندگی بسیار بالا که در بعضی ازنقاط به  12و  11در جریان سیلاب دوم در 

آبااد بایش دست شهر خرمن(. دبی حداکثر رودخانه در پاییb1398-ای لرستان، فراوانی به استان وارد گردید)شرکت سهامی آب منطقه

متر مکعب بار ثانیاه بارآورد شاده اسات  1111دختر بیش از و در محدوده شهر پل 2511، در بالادست شهر معمولان بیش از 1111از 

 دهد. فروردین را نشان می 12ای رخ داده در سیلاب دبی حداکثر لحظه 4-1(. شکل b1398-ای لرستان، )شرکت سهامی آب منطقه

ها و تخریاب هاایی باا ارتفااع کام بار روی رودخاناهآباد بیشترین حجم خسارات را در زمینه تخریب پلشهری، شهر خرم از لحاظ

آبااد بیشاترین خساارت باه محلاه های خرمها متحمل شده است. در میاان محلاههای غیررسمی حاشیه رودخانهها در محلهساختمان

دهاد )گازارش اولیاه آبااد ارائاه مایتصویری از آبگرفتگی در شاهر خرم 5-1شد. شکل در مجاورت رودی به همین نام وارد « کرگانه»

 (.1398شهرسازی، 
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 (b1331-فروردین )شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان،  12ای رخ داده در سیلاب دبی حداکثر لحظه -1-1شکل

 

 
 آبادمحدوده متاثر از سیل در شهر خرم -5-1شکل

 

با عبور از مناطق وسیعی از شهر در قوس رودخانه و بخش کوچکی از شهر در شارق رودخاناه باه تخریاب دختر سیلاب در شهر پل

دختر از های سازمانی بلوار معلام و سااختمان فرماناداری شهرساتان پالهای عمدتاج مسکونی منجر شده است. همچنین خانهساختمان

دختر علاوه بر ورودی رودخاناه باه های شهری پلصلی ورود آب به بافتهایی بودند که به شدت دچار خسارت شدند. نقطه اجمله مکان

تصاویری از آبگرفتگای در شاهر پال دختار ارائاه  1-1شهر، دیواره ساحلی غربی رود در نزدیکی پل هفت تیر ارزیابی شده است. شکل 

 دهد.می
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 دخترمحدوده متاثر از سیل در شهر پل -3-1شکل

 

دختر استان اندیمشک در بخش معمولان شهرستان پل -آباد جاورت رودخانه کشکان و در مسیر خرمروستای حیات الغیب که در م

لرستان واقع شده است از نقاط آسیب دیده استان لرستان و یکی از روستاهای با درصد تخریب بالا در میاان منااطق متااثر از سایل در 

هاای مخاابراتی روز مسادود شاد و تخریاب پال، قطاع راه 11ی مادت کشور است. مسیر دسترسی خودرو به روستای حیات الغیب برا

های سیل وارده سیل به این منطقه است. خسارات در روستای حیات الغیاب غالبااج باه ارتباطی و قطع آب و برق و گاز از جمله خسارت

سااختمان اماامزاده ماراد واقاع در  های نوساز بخش غربی روستا واقع در حریم رودخانه مربوط است و بافت قدیمی وتخریب ساختمان

های واقع در کوچه چنار واقع در جنوب روستا نزدیک به حریم رودخانه نیاز شمال شرقی روستا آسیبی ندیده است. همچنین ساختمان

 دهد.محدوده سیل زده در روستای حیات الغیب را نشان می 1-1اند. شکل های نسبی شدهدچار آبگرفتگی و آسیب

 

 
 الغیبمحدوده متاثر از سیل در روستای حیات -۱-1شکل
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 های اخیر با دوره آماریمقایسه بارش -1-۱
 میزان تجمعی بارش از ابتدای سال آبی جاری تا فروردین ماه -1-۱-1

تارین اساتان کشاور باوده اسات. میلیمتار پار بااران1154استان لرستان با بارندگی  1398از ابتدای سال آبی جاری تا خرداد ماه 

اسافند  25میلی متر است. میزان بارش تجمعی استان لرستان از ابتدای ساال آبای تاا  551میانگین بارش سالانه استان لرستان حدود 

درصد باارش  135میلیمتر گزارش شده است، بدین ترتیب در شش ماهه اول سال آبی جاری استان لرستان حدود  144برابر با  1391

 (.b1398-مال سالانه خود را دریافت کرده بود )شرکت مدیریت منابع آب کشور، نر

 

 1331و فروردین  133۱حجم بارش اواخر اسفند  -1-۱-2

درصاد  42میلیمتر بوده اسات کاه معاادل  314فرودین، میزان بارش در استان لرستان  12اسفند تا  21های از در مجموع سیلاب

درصاد باارش نرماال یاک ساال اسات. بادین ترتیاب از نظار نسابت  51های اخیر و معادل قبل از سیلاببارش از ابتدای سال آبی تا 

درصد بارش نرمال یک ساال  12های وقایع سیلابی اخیر به بارش میانگین سالانه استان لرستان پس از همدان که در مدت مشابه بارش

 (.b1398-ت مدیریت منابع آب کشور، )شرک ست، رتبه دوم را احراز کرده استآبی را دریافت کرده ا

 

 در استان لرستان 1331دلایل وقوع سیلاب فروردین ماه  -1-1
 اند که مهمترین آنها عبارتند از: در بروز سیلاب اخیر دلایل متعددی دخیل بوده

ت گساترده در هاا در مادت زماان کوتااه و بصاورمهمترین عامل وقاوع سایلاب اخیار شادت بالاای بارش سابقه:های بیبارش -

 121سااعت معاادل  24های کشکان بوده است، به صورتی کاه میاانگین باارش اساتان در مادت های آبریز و بویژه در سرشاخهحوضه

میلیمتر گزارش شده است. به شاکل عماومی  211ای تا های کشکان )مانند چولهول( به صورت نقطهمیلیمتر بوده و در برخی سرشاخه

به رواناب موثر است: شدت بارش، مدت بارش و گستره بارش. در رخداد بارش یاازدهم و دوازدهام فاروردین  سه عامل در تبدیل بارش

سااعت در هار  12هر سه این عوامل در حد اکستریم بوده است. به شکلی که بارشی بسیار سنگین و شدید، با امتاداد بیشاتر از  1398

 به وقوع پیوست. ساعت( در تمام گستره استان لرستان 24روز )مجموعاج 

 شود.گستردگی سازندهای ریزدانه و نفوذناپذیر که موجب تولید رواناب زیادی می شناسی منطقه:شرایط زمین -

باشد. ایان درصد می 25درصد مساحت لرستان کوهستانی و دارای شیب بالاتر از  11 شرایط توپوگرافی حوضه آبریز کشکان: -

 وتاه کردن زمان تمرکز رواناب و تولید سیلاب نقش بسزایی داشته است.توپوگرافی کوهستانی و پرشیب، در ک

هایی بصورت برف در ارتفاعات نازل شده باود کاه باه قبل از وقوع سیلاب، بارش ذوب برف به علت بارش باران و افزایش دما: -

 علت افزایش دمای هوا و بارش باران، موجب ذوب ذخیره برفی و تشدید سیلاب شده است.

هاای زمساتانی و پانجم و ششام فاروردین مااه، به دلیل میزان بالاایی بارش اشباع شدن رطوبت خام و کاهش نفوذپذیری: -

 رطوبت خاک تقریباج به حد اشباع رسید بود که باع  کاهش میزان نفوذ و افزایش سهم رواناب از بارش شده است.

در روزهای پانجم و ششام فاروردین مااه، های قبلی: بارندگیهای آن ناشی از بالا بودن دبی رودخانه کشکان و سرشاخه -

مترمکعب در ثانیه در رودخانه کشکان رخ داده بود. بعد از فروکش کاردن سایلاب، دبای رودخاناه کشاکان  3351سیلابی با دبی حدود 

مترمکعاب در  1111بایش از های تولیدی جدید موجاب ایجااد دبای مترمکعب در ثانیه بوده که تجمیع دبی پایه با رواناب 531حدود 

 دختر و معمولان و روستاهای تابعه گردید.های پلثانیه در شهرستان

های انجام شده تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی توسط عوامل انساانی و سااکنین بر اساس بررسی تخریب پوشش گیاه: -

اربری های دیگر که ناشی از عدم شناخت ارزش هاای محایط های آبریز استان لرستان بویژه در حوضه کشکان و تبدیل آنها به کحوضه
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زیست است در بخش های مختلف آن سیر صعودی داشته است . عدم تعادل دام و مرتع، استفاده از درختان جهت تهیه سوخت، تبدیل 

ی غیراصاولی از محصاولات باردارهای راهسازی و بهرههای معدنی، فعالیتسوزی، فعالیتاراضی مرتعی جنگلی به زمین کشاورزی، آتش

های اجرایی ذیربط ادامه فرعی جنگل مهمترین عوامل تخریب پوشش گیاهی در استان لرستان است که به علت برخورد ضعیف دستگاه

 شود .های استان تخریب میهکتار از جنگل 9111دارد. بر اساس آمارهای موجود هر ساله حدود 
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 های استان لرستانتحلیل پستی و بلندی -2-1
های توپوگرافی رقومی و تصاویر ماهواره استفاده گردیده و پارامترهای فیزیوگرافی و  ها از اطلاعات نقشجهت تحلیل پستی و بلندی

ها و اطلاعاات در نقشاه توپوگرافی درمحدوده هر شهرستان و استان بر اساس مرز تقسیمات وزارت کشاور ارائاه گردیاده اسات. تماامی

 تهیه شده است. Arc GISافزار با استفاده از نرم GISمحیط 

 

 بررسی ارتفاع -2-1-1

ارتفاع یک منطقه در میزان وقوع بارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میزان تبخیر و تعرق، شدت تشعشعات خورشایدی و بطاور 

توسعه خاک، نوع و تراکم پوشش گیاهی اثر دارد. به همین دلیل دانستن ارتفااع  همراه آن در تشکیل وبه کلی در آب و هوای منطقه و 

ارتفاع و اینکه چناد درصاد از ساطح منطقاه در ساطوح ارتفااعی  –متوسط یک منطقه و اختلاف ارتفاع و بخصوص نحوه توزیع سطح 

یابد و اج میزان بارندگی با افزایش ارتفاع افزایش میتواند در شناخت رژیم آبدهی منطقه کمک بسزایی نماید. معمولمختلف قرار دارد، می

تار و رژیام آبادهی ها بیشتر بصورت برف خواهد بود و در چنین مناطقی جریان روانااب باا دوامضمن کاهش درجه حااارارت، بارندگی

نقشه طبقات ارتفااعی  1-2کل ش دهد.ها و کل استان لرستان را نشان میخصوصیات ارتفاعی شهرستان 1-2باشد. جدول تر میمتعادل

 دهد.های استان لرستان را نشان میارتفاع در استان و شهرستان –منحنی تجمعی سطح  2-2استان لرستان و شکل 

 

 ها و کل استان لرستانخصوصیات ارتفاعی شهرستان -1-2جدول 
 (m)ارتفاع میانه  (m)حداقل ارتفاع  (m)حداکثر ارتفاع  (m)ارتفاع متوسط وزنی  (m)مد ارتفاعی  شهرستان

 1881 1153 3391 1811 1811-2111 دلفان

 1931 1415 3145 1918 1811-2111 بروجرد

 1811 1114 3141 1932 1411-1811 سلسله

 1821 485 3511 1114 1411-1811 آبادخرم

 1311 538 2125 1291 1411-1811 کوهدشت

 1151 1241 3591 1849 1411-1811 دورود

 2111 1155 4118 2114 1811-2111 ازنا

 2241 514 4111 2123 2111-2411 الیگودرز

 1141 181 2981 1191 1-1111 دخترپل

 1951 181 4111 1111 1411-1811 کل استان
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 نقشه طبقات ارتفاعی استان لرستان -1-2شکل

 

 
 های استان لرستانارتفاع در استان و شهرستان –منحنی تجمعی سطح  -2-2شکل

 

 بررسی شیب -2-1-2

باشد. هرچاه شایب عماومی افازایش یاباد شیب یکی از فاکتورهای بسیار مهم در واکنش هیدرولوژیکی و همچنین زمان تمرکز می

های با شیب تند از دبای پیاک بیشاتری کند. بنابراین زمینهای تندتر سریعتر حرکت میشود زیرا آب در شیبتر میزمان تمرکز کوتاه
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توان یکی از فاکتورهاای بسایار مهام در یا تقریباج مسطح برخوردار هستند. از طرفی عامل شیب را میهای با شیب کم و نسبت به زمین

میزان فرسایش و مقدار رسوبدهی دانست. هرچند فاکتورهای دیگری نظیر پوشش گیاهی، کاربری اراضی وغیره هرکادام باه نحاوی در 

توپوگرافی منطقه به عنوان یکی از مهمترین عوامال تأثیرگاذار مطارح وقوع جریانات سطحی و فرسایش تاثیرگذارند ولی عامل شیب و 

 است.

های اساتان لرساتان و شیب در استان و شهرساتان –منحنی تجمعی سطح  4-2طبقات شیب در استان لرستان، شکل  3-2شکل 

 دهند.های استان را نشان میوضعیت شیب در هر یک از شهرستان 2-2جدول 

 

 ب در هر شهرستان و کل استان لرستانخصوصیات شی -2-2جدول 
 مد شیب شیب میانه )%( شیب میانگین وزنی )%( شهرستان

 31-15 21 2551 دلفان

 31-15 14 21 بروجرد

 31-15 31 3355 سلسله

 31-15 34 3451 آبادخرم

 31-15 24 2351 کوهدشت

 31-15 3155 3154 دورود

 2-5 9 1854 ازنا

 31-15 4455 4354 الیگودرز

 31-15 3455 3151 دخترپل

 31-15 31 31 کل استان
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 نقشه طبقات شیب استان لرستان -3-2شکل

 

 
 های استان لرستانشیب در استان و شهرستان –منحنی تجمعی سطح  -1-2شکل

 

 بررسی جهت شیب -2-1-3

درجه ولای های همآبدوی و فرسایش دارد. شیبهای غالب منطقه نیز اثر غیرمستقیمی در علاوه بر میزان شیب منطقه، جهت شیب
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با جهات متفاوت یک منطقه معمولاج به طور یکسان با خطر فرسایش روبرو نیستند. اثر عمده جهت شیب در میزان آبدوی و فرسایش به 

در  ورشایدهای مختلف است. به عنوان مثال وضع قارار گارفتن شایب نسابت باه تاابش خعلت اختلاف میکروکلیمای موجود در شیب

گیر بدلیل کمبود میزان رطوبت و کمبود درصد پوشش گیااهی میازان های آفتابکند تأثیر دارد. در شیبحرارتی که شیب دریافت می

نقشاه جهات  5-2و شکل وضعیت جهت شیب و زیر وضعیت جهت شیب  3-2گیر است. جدول های سایهفرسایش آبی بیشتر از شیب

 دندهمیاستان لرستان را نشان شیب در 

 

 
 نقشه جهت شیب در استان لرستان -5-2شکل

 

 وضعیت جهت شیب در هر شهرستان و کل استان لرستان -3-2جدول 
 غرب جنوب شرق شمال شهرستان

 11853 84391 52192 15231 دلفان

 48189 51131 35891 32114 بروجرد

 35111 49913 29155 42581 سلسله

 139194 192555 129921 111182 آبادخرم

 91211 121111 15138 119111 کوهدشت

 38322 34419 31111 35838 دورود

 35111 35111 32153 31311 ازنا

 138443 141131 111825 133948 الیگودرز

 111245 119131 18482 91114 دخترپل

 115344 835511 514831 123912 کل استان
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 تحلیل اراضی و منابع خاک استان لرستان -2-2
 در استان لرستان مطالعات خاک به دو صورت توسط مثسسه خاک و آب کشور انجام شده است:

مطالعات سنتز استانی طرح جامع توسعه کشاورزی )قابلیت اراضی استان لرستان( که کلیه سطح اساتان را در بار مای گیارد و  -1

 می باشد 1: 251111مقیاس آن 

اراضی قابل کشت که به صورت دشت هایی کوچک و بزرگ در بین بخشی از رشته کوه های زاگرس میانی قرار گرفته است که  -2 

مطالعات خاک شناسی تفصیلی و نیمه تفصیلی در کلیه آنها به جهت اهمیت کشاورزی توسط مثسسه تحقیقات خااک و آب کشاور در 

ته است، این مناطق عبارتند از: منطقه اشترینان، دشات سایلاخور، دشات هاای ازناا، صورت گرف 1: 51111و  1: 21111مقیاس های 

الیگودرز، دشت های اطراف خرم آباد، دشت های اطراف کوهدشت، دشت جایدر و واشیان، دشت الشتر، دشت خااوه، اراضای میرباگ و 

 کاکاوند.

رهای خاک و استفاده از آن بویژه در تعیین توان اکولاوژیکی استفاده از مطالعات قابلیت اراضی استان لرستان جهت شناسایی پارامت

 از دو جهت دارای محدودیت است که عبارتند از:

 اراضی قابل کشت و دارای خاک با ارزش که در بین ارتفاعات قرار گرفته اند و با مقیاس فوق قابل شناسایی نمی باشند • 

ند و در مطالعات قابلیت اراضی به جهت کوچک مقیاس بودن مطالعاه، رخنمون های سنگی در مناطق دشتی که فاقد خاک هست • 

 لحاظ نشده اند.

جهت رفع محدودیت فوق، نقشه های مربوط به مطالعات تفصیلی و نیمه تفصیلی خاک که در دشت های استان انجام شده تهیاه و 

اراضی اساتان ماورد اساتفاده قارار گیارد. در ایان  رقومی شده است تا در شناسایی منابع خاک در دشت ها به صورت تلفیقی با قابلیت

بخش، پس از بح  درباره منابع خاک و واحد اراضی در کل استان، بطور خاص خصوصیات خاک دشت هاا باا در نظار گارفتن اهمیات 

 پارامتر خاک در دشت ها شرح داده می شود.

 

 FAOبندی ها و واحدهای اراضی آنها در استان لرستان بر اساس تقسیمتیپ

های موجود در کشور )مثسسه تحقیقات خاک و آب( کلیه منابع اراضی از نظر شکل ظاهری و با توجه به استانداردها و دستورالعمل

ها براساس تقسایمات مرفولاوژی باه چناد واحاد اراضای شوند. هر یک از تیپتیپ اصلی و سه تیپ فرعی تقسیم می 9فیزیوگرافی به 

ها در نقشه، برای نشان دادن هر قسمت از اراضی که خصوصیات یکنواختی دارناد از اعاداد و دستورالعملشوند. براساس این تقسیم می

( و اجازاء واحاد land unit( واحد اراضای )land typeارقامی استفاده شده که این اعداد از سمت چپ به ترتیب نمایشگر تیپ اراضی )

اراضی از روی نقشاه موقعیات واحادهای اراضای اساتان لرساتان باا مقیااس باشد. تیپ خاک و واحد می (land componentاراضی )

تیاپ  14، 1-2ها و واحدهای اراضی منابع خاک مورد بررسی قرار گرفتاه اسات. بار اسااس شاکل تفکیک گردیده و تیپ 1: 251111

اراضای موجاود در محادوده هاا و واحادهای مساحت ایان تیپ 4-2فیزیوگرافیک اراضی در سراسر استان شناسایی شده است. جدول 

 دهد.مطالعاتی را نشان می
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 نقشه نحوه پراکنش اراضی در سراسر استان لرستان -3-2شکل
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 های اراضی موجود در استان لرستانتیپ -1-2جدول 
 درصد واحدهای اراضی مساحت )هکتار( واحدهای اراضی درصد تیپ تیپ اراضی

 11512 هاکوه

1-1 491584532 1155 

1-2 211311511 1518 

1-3 51221528 2514 

1-4 11121543 2513 

1-5 914329599 32521 

 15542 هاتپه

2-1 28314551 1511 

2-2 219111595 1541 

2-3 51415514 2511 

2-4 138438518 4594 

 11523 های فوقانیها و تراسفلات

3-1 118185515 1535 

3-2 111191511 3518 

3-3 2911581 151 

 1524 ایهای دامنهدشت
4-1 94119511 3531 

4-2 118144518 3581 

 1513 48514531 1-5 1513 ایهای رسوبی رودخانهدشت

 1513 اراضی پست
1-1 511518 1512 

1-2 38151 1511 

 1512 825551 1-1 1512 های سیلابیدشت

 2591 دارسنگریزه های بادبزنیواریزه
8-1 5155152 158 

8-2 3213954 1511 

 1515 1529 1-9 1515 دارهای بادبزنی شکل سنگریزهآبرفت

 Urban 13999511 1549 1549 شهر

 111 281212451   کل

 

 باشد:های اراضی موجود در استان لرستان به شرح زیر میتیپ

 ها تیپ کوه

باشاد های مرتفع و آبگیار میها و کوهستانوسعت استان را به خود اختصاص داده است و شامل کوهدرصد  12/11این تیپ معادل 

هاا در بعضای یاباد. ایان کوهکه بخشی از سلسله جبال زاگرس محسوب شده و از شمال غربی به طرف جنوب شرقی اساتان اداماه می

استقرار جنگل و مرتع اند. به علت شیب فراوان، فرسایش خااک ها محل ها فاقد خاک و پوشش گیاهی است، اما در بیشتر بخشقسمت

در حد متوسط تا زیاد در این تیپ اراضی در جریان است. قطع جنگل ها به منظور سوخت و ایجاد عرصه های زراعای و چارای مفارط، 

ایش پذیرترین حوضه های کشاور فرسایش خاک این تیپ را چند برابر نموده است به گونه ای که حوضه آبریز کرخه و دز از جمله فرس

می باشند. این تیپ جزء اراضی غیرقابل کشت محسوب میشود و قابلیت اصلی آن، جنگل و مرتع است. فرسایش خاک معضل مهم ایان 

تیپ است و جلوگیری از قطع جنگل و چرای بی رویه و دیم کاری در کنار عملیات مکانیکی و بیولوژیکی حفاظت خااک در ایان تیاپ 

 واحد اراضی به قرار زیر تقسیم می شود: 5به شدت مورد نیاز است. این تیپ به اراضی 

: این واحد شامل کوهستان های مرتفع و فرسایش یافته شدید و متشکل از سنگ های آهکی سخت می باشد. این واحد  1-1واحد 

ر حاال حاضار ایان اراضای باایر و دارای از اراضی از نظر پوشش خاکی، لخت و بدون خاک و شامل رخنمون های سنگی مای باشاد. د

 پوشش گیاهی کم است.

: این واحد دارای کوه های با قلل مدور و فرسایش یافته در حد متوسط است. این واحد از اراضی از نظار پوشاش خااکی  2-1واحد 
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 دارای خاک های کم عمق سنگریزه دار با بافت سبک می باشد.

: این واحد شامل کوهستان های فرسایش یافته با درههای زیاد متشکل از سانگ هاای آهکای، دگرگاونی و آتشفشاانی  3-1واحد 

 است. این واحد از اراضی از نظر پوشش خاکی، اکثراج لخت و بدون خاک و شامل رخنمون های سنگی می باشد. 

تشکل از مارن های گچی است. فاقد خاک و دارای رخنمون های سنگی : این واحد، کوه های کم ارتفاع فرسایش یافته م 4-1واحد 

 می باشد.

: این واحد دارای کوه های جنگلی با قلل مدور و دره های عمیق و عموماج متشاکل از سانگ هاا و ماواد آهکای و ماارنی  5-1واحد 

 زه و سنگ می باشد.است. واحد مذکور دارای خاک های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت متوسط بر روی سنگری

 

 هاتیپ تپه

متر اسات.  2111تا  1111درصد و ارتفاع  51تا  21درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده، دارای شیب  42/15این تیپ 

بعضی از تپه ها در استان بدون پوشش گیاهی و خاک ولی بیشتر آنها دارای خاک و پوشش گیاهی ضعیف تا متوسط اسات. ایان تیاپ 

ی اراضی غیرقابل کشت است با این وجود وسعت قابل توجهی از آن به کشت دیم، سنتی گندم و جو اختصاص یافته است. کشت و دارا

کار فرسایش را در این تیپ به قابلیت اصلی آن که بسترزاد مرتع می باشد به شدت لطمه زده است. فرسایش با شدت متوسط تا زیااد و 

د دارد. جلوگیری از چرای مفرط و دیم کاری فرساایش زا در کناار عملیاات مکاانیکی و بیولاوژیکی به اشکال مختلف در این تیپ وجو

 واحد اراضی به قرار زیر تقسیم می شود: 4کنترل فرسایش خاک مانند تیپ کوه ها در این تیپ نیز ضروری است. تیپ تپه ها به 

نسبتاج تیز و متشکل از سنگ های آهکی و دگرگونی اسات. ایان  : این واحد شامل تپه های سنگی با فرسایش زیاد و قلل 1-2واحد 

واحد لخت و بدون خاک و دارای رخنمون سنگی خیلی زیاد است. البته در بعضی قسمت ها و در دامنه ها دارای خاک خیلی کم عماق 

 سنگلاخی می باشد.

د آهکی و یا شیستی است. خااک ایان واحاد کام : این واحد شامل تپه های با قلل مدور با فرسایش متوسط بر روی موا 2-2واحد 

عمق تا نیمه عمیق سنگریزه دار با بافت سبک می باشد. پوشش گیاهی این واحد گیاهان استپی با تراکم کم تاا متوساط اسات کاه باه 

 صورت فصلی چرا می شود.

چی است. خاک هاای ایان واحاد، خااک هاای : این واحد شامل تپه های کم ارتفاع بریده بریده متشکل از مارن های آهکی و گ 4-2واحد 

 عمیق تکامل نیافته متشکل از مارن های گچی و یا نمکی است. این واحد عموماج بایر و در بعضی قسمت های آن دیم کاری صورت می گیرد.

حاد دارای خااک : این واحد شامل تپه های جنگلی با قلل مدور است که عموماج بر روی مواد آهکی و مارنی است. ایان وا 5-2واحد 

های کم عمق و نیمه عمیق بر روی سنگ ها و مواد آهکی است. این واحد اکثراج بوسیله جنگل های بلوط پوشایده شاده اماا در بعضای 

 قسمت ها دیم کاری و چرای اتفاقی وجود دارد.

 

 های فوقانیتیپ فلات و تراس

قدیمی تر است که بخاش هاایی از آن هناوز در مقابال فرساایش  این تیپ شامل اراضی کم ارتفاع )نسبت به اراضی کاملاج هموار( و

درصد به عنوان قطب اصلی دیم کااری اساتان  12مقاوم و بخش های دیگر آن فرسوده و هموار شده است. این اراضی با شیب کمتر از 

راضی زراعای آن را شاامل درصد از وسعت ا 5/31درصد از مساحت استان می باشد و  23/11مطرح می باشند. وسعت این تیپ معادل 

می شود. محدودیت های اراضی این تیپ، شیب، پستی بلندی و فرسایش می باشد. خاک این اراضی تا حدی عمیق تا خیلی عمیاق باا 

بافت سنگین تا خیلی سنگین و سرشار از آهک است. اراضی این تیپ دارای خاک های مرغوب می باشاند و باه رغام مرغوبیات خااک 

دیم کشت می شوند و به علت پراکنش نامناسب بارندگی )نبود باران در آغاز یا پایان فصل بارش( عملکارد محصاول  های آن به صورت

درآن پایین است. عمده وسعت اراضی قابل کشت شهرستان های کوه دشت و دلفان و بخش قابل توجهی از اراضی سایر شهرستان های 

 واحد اراضی در استان لرستان می باشد که به شرح زیر هستند: 3فوقانی دارای  استان از این تیپ هستند. تیپ فلات و تراس های
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:این واحد شامل فلات ها با پستی و بلندی متوسط می باشد. خاک ایان واحاد نیماه عمیاق باا بافات سانگین بار روی  1-3واحد 

 گیرد.سنگریزهها و مواد آهکی است. در این واحد عموماج دیم کاری و چراهای فصلی صورت می 

درصد می باشد. این واحاد دارای خااک عمیاق باا  8تا  4: این واحد شامل فلات ها با پستی و بلندی کم و با شیب بین  2-3واحد 

 بافت سنگین توأم با تجمع مواد آهکی در لایه های زیرین می باشد.

ده کنگلاومرایی اسات. شایب ایان واحاد : این واحد دارای پستی و بلندی کم و سنگریزه دار بر روی یک لایه سخت شا 3-3واحد 

درصد است. این واحد دارای خاک های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین تا متوسط سنگریزه دار بر روی تجمع  3تا  2اراضی بین 

 سنگریزه و مواد آهکی می باشد.

 

 ایهای رسوبی دامنهتیپ دشت

درصد وسعت  24/1درصد و پستی و بلندی جزئی تا کم است. این تیپ  3این تیپ شامل اراضی قابل کشت استان با شیب کمتر از 

درصد وسعت زمین های زراعی آن را شامل می شود. بهترین اراضی استان از نظر کم بودن شیب )امکان کشت مکانیزه(  1/21استان و 

به بافات سانگین و نفاوذ آهساته آب و و وضعیت فیزیکوشیمیایی خاک ها در این تیپ قرار دارد و محدودیت های کم این تیپ مربوط 

پستی و بلندی کم است. خاک های این تیپ استان، عمیق و خیلی عمیق با بافت سنگین و آهکی اسات. دشات هاای معاروف اساتان 

بیشتر در این تیپ واقع شده است. در این دشت ها به رغم مرغوب بودن زمین و خاک، تنها مساحت اندکی از این زمینها به کشت آبای 

اختصاص دارد و بر این اساس قابلیت بالای این دشت ها در تولید انبوه محصولات مهم کشاورزی هنوز امکان ظهور نیافته است. در واقع 

در این دشت ها به علت نبود تأسیسات مناسب آبیاری به رغم وجود آب سطحی کافی در آغاز و پایان دوره رشد، گیاهان به اندازه کافی 

واحاد اراضای در اساتان  2که این امر پایین بودن عملکردها را سبب شده است. تیپ فلات و تراس های فوقاانی دارای آبیاری نمیشوند 

 لرستان می باشد که به شرح زیر هستند:

درصد می باشاد. ایان واحاد دارای  5تا  2: این واحد شامل دشت های دامنه ای با پستی و بلندی کم و شیب ملایم بین  1-4واحد 

ی عمیق با بافت سنگین همراه با مقداری تجمع مواد آهکی در لایه های زیرین می باشد. زراعت آبی و دیام کااری از کاربریهاای خاکها

 حاضر در این واحد می باشند. 

درصد است. این واحد دارای خااک عمیاق باا  1تا  5/1: این واحد شامل دشت های دامنهای نسبتاج مسطح با شیب بین  2-4واحد 

 سنگین و بدون سنگریزه می باشد. کاربری حاضر این واحد نیز زراعت و دیم کاری می باشد.بافت 

 

 ایهای رسوبی رودخانهتیپ دشت

این تیپ شامل اراضی مسطح است که به موازات رودخانه ها و از ته نشین شدن رسوبات آنها تشکیل شده اناد. شایب ایان اراضای 

درصد اراضی زراعی آن اسات. اراضای ایان تیاپ باه  48/4درصد وسعت استان و 13/1عادل درصد است و وسعت این تیپ م 1کمتر از 

نیاز وجاود دارد. اراضای  4و  3هستند، اما در بخش هایی از آن، اراضی درجاه  2و 1علت شیب بسیار کم جزء اراضی قابل کشت درجه 

ی، شوری و قلیاییت می باشند و زهکشای اراضای ایان دارای محدودیت مربوط به بالا بودن سطح آب زیرزمینی، سیل گیر 4و  3درجه 

تبدیل نماید. بخش های میانی دشت سیلاخور، بخشی از زمین های دشت چغلونادی، قسامتی از  2و  1تیپ می تواند آن را به درجات 

 دشت الشتر و ویسیان جزء این تیپ از اراضی می باشند. این تیپ دارای یک واحد اراضی در منطقه می باشد:

درصد است. خاک این واحاد از اراضای عمیاق باا بافات  1تا  1: این واحد دشت های رسوبی تقریباج مسطح با شیب بین  1-5حد وا

 هکتار می باشد.  38111سنگین تا خیلی سنگین تشکیل شده است. وسعت این اراضی در استان لرستان 

 

 تیپ اراضی پست

حل تجمع آب و املاح جریان یافته از نواحی مرتفع می باشد. خااک هاای ایان این تیپ شامل اراضی گود و آبگیر استان است که م
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تیپ با محدودیت های بالا بودن سطح ایستابی، ماندابی و باتلاقی بودن مواجه اند که در حال حاضر قابل کشت نیستند. رفع محادودیت 

 13/1طالعه همراه باشد. مسااحت ایان تیاپ معاادل های این تیپ اراضی مستلزم صرف هزینه های زیاد است که بایستی با بررسی و م

 واحد اراضی به قرار زیر تقسیم می شود: 2درصد وسعت استان است. اراضی این تیپ به 

 

درصد می باشد. خاک ایان اراضای  5/1تا  1: این واحد شامل اراضی آبگیر مسطح باتلاقی و بدون شوری با شیب در حد  1-1واحد 

 کاربری حاضر این اراضی بایر و پوشش گیاهی آن باتلاقی است.  عمیق با بافت سنگین است.

ذرصاد مای باشاد.  1تاا  5/1: این واحد شامل اراضی پست و باتلاقی نسبتاج مسطح و بدون پستی و بلندی با شیب حدود  2-1واحد 

سات. ایان واحاد دارای گیاهاان این واحد از نظر پوشش خاکی دارای خاک نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین بر روی ماواد آهکای ا

 باتلاقی است و در بعضی از قسمت ها، کاربری آن چراگاهی است.

 

 های سیلابیتیپ دشت

این تیپ شامل اراضی مسطح و سیل گیری است که در اثر طغیان و فرونشست آب رودخانه ها به وجود آمده اسات. ماواد تشاکیل 

شن می باشد. این تیپ از اراضی همواره در معرض سیل قرار دارند. اراضی این تیاپ  دهنده این اراضی همراه با قلوه سنگ و سنگریزه و

درصد وسعت زمین های زراعی اسات. ایان  42/1درصد مساحت استان و  12/1حاصلخیزی هستند. وسعت آن معادل  4و  3از درجات 

 تیپ در استان لرستان دارای یک واحد اراضی به شرح زیر می باشد:

درصد مای باشاند. بالاا باودن آب زیرزمینای یکای از  1تا  1این واحد دشت های سیلابی تقریبا مسطح با شیب بین :  1-1واحد  -

محدودیت های اساسی این واحد است. واحد ذکر شده دارای خاک عمیق با بافت سنگین تا خیلی سانگین مرطاوب و بادون سانگریزه 

 تلاقی است.است. این واحد دارای پوشش گیاهی متوسط تا زیاد و با

 

 دارهای واریزهای سنگریزهتیپ مخروط افکنه

این تیپ از اراضی استان در اثر تخریب، ریزش ناشی از نیروی ثقل و تجمع مواد حاصل از فرسایش ارتفاعات بوجود آماده اناد. ایان 

استان مشاهده مای شاود. اراضای تیپ شامل اراضی سنگلاخی و سنگریزه دار است و به صورت نوارهای کم عرض هم راستا با کوه های 

هستند و در حال حاضر به کشت دیم اختصاص یافته اند. معمولاج سیلاب های جریان یافته از کوه ها از داخال  4و  3این تیپ از درجات 

راحتای  این تیپ گذشته و زمین های مسطح پایین دست را تهدید می نماید. این اراضی به علت سنگریزهای بودن می توانند آب را باه

از خود عبور دهند و بر این پایه پروژه های بخش سیلاب بایستی در انها به اجرا درآید تا افزون بر حفاظت اراضی پایین دسات از خطار 

درصد وسعت اراضی زراعی  11/9درصد وسعت استان و  91/2سیل، از روان آب ها استفاده بهینه به عمل آید. مساحت این تیپ معادل 

 در این استان به دو واحد اراضی به شرح زیر تقسیم می شود :است. این تیپ 

درصد مای باشاد. خااک ایان  8تا  3: این واحد شامل واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار بالایی با شیب متوسط بین  1-8واحد 

این واحد دارای گیاهاان اساتپی واحد دارای بافت سنگین تا متوسط و کم عمق بر روی تجمع سنگریزه و سنگ و مواد آهکی می باشد. 

 با تراکم متوسط می باشد. 

درصد می باشد. خاک این واحاد کام  3تا  1: این واحد شامل واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار پایینی با شیب بین  2-8واحد 

 ی می باشد.عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین تا متوسط، سنگریزه دار بر روی تجمع سنگریزه، سنگ و مواد آهک

 

 

 دارهای آبرفتی سنگریزهتیپ مخروط افکنه

گستره های این تیپ از ته نشست رسوب های حمل شده توسط سیلاب های فصلی به وجود آمده اند. این تیاپ باه طاور معماول  
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ت خاود را تاه نشاین و در پایین دست آن تشکیل شده است. جریان سیلاب ها و آبراهه ها پس از گذشتن از واحد، رسوبا 8همراه تیپ 

است، منتها عمق خاک آن بیشاتر، بافات  8نموده و این تیپ را به وجود آورده اند. سایر ویژگی های این تیپ و کاربری آن مشابه تیپ 

قابال  9و  8درصاد وساعت اساتان اسات. دو تیاپ  15/1خاک سنگین تر و شیب و سنگریزه آن کم تر است. مساحت این تیپ معادل 

درصد از مساحت اراضی استان را به خود اختصاص می دهند که در خور توجاه اسات. بهتارین  8گر نیستند و مجموعاج تفکیک از یکدی

کاربری آنها احداث باغ های میوه است که اگر چنین شود استان جایگاه واقعی خود را در تولید میوه خواهد داشت. این تیپ در اساتان 

 زیر میباشد: لرستان دارای یک واحد از اراضی به شرح

باشاند. شایب : این واحد آبرفت های بادبزنی شکل سنگریزه دار نسبتاج مسطح با مقدار زیادی سنگریزه های قلاوه ای می 1-9واحد 

باشاد. پوشاش درصد است. این واحد دارای خاک کم عمق با بافت متوسط بر روی تجمع سانگریزه و سانگ می 1تا  1این اراضی بین 

 ن واحد با تراکم متوسط وجود دارد. گیاهی استپی در ای

 دهد.مشخصات خاک محدوده مطالعاتی را نشان می 5-2جدول 

 
 مشخصات خاک استان لرستان -5-2جدول 
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 غرب جنوب شرق شمال شهرستان

 11853 84391 52192 15231 دلفان

 48189 51131 35891 32114 بروجرد

 35111 49913 29155 42581 سلسله

 139194 192555 129921 111182 آبادخرم

 91211 121111 15138 119111 کوهدشت

 38322 34419 31111 35838 دورود

 35111 35111 32153 31311 ازنا

 138443 141131 111825 133948 الیگودرز

 111245 119131 18482 91114 دخترپل

 115344 835511 514831 123912 کل استان

 

 شناسی استان لرستانزمینتحلیل  -2-3
جایگاه زمین شناسی استان لرستان واقع در غرب فلات ایران سبب گردیده تا تکوین، تکامل و تنوع ویژگی های زماین شناسای آن 

سیرجان در شمال و زاگرس در جنوب باشد. ریخت شناسی استان لرساتان نمایاانگر گساترش آن  –تابع شرایط حاکم بر پهنه سنندج 

سیرجان دربخش شمالی با منااطق روراناده و چاین خاورده زاگارس در بخاش  –مبری گسله تپه ماهورهای پهنه سنندج درگستره ه

جناوب خااوری رخنماون  -جنوبی است. در همبری دو پهنه فوق الذکر مجموعه ای از گسل های عمدتاج راندگی با روند شمال باختری 
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. عملکرد گسل های مذکور سبب گردیده تاا اساتان لرساتان هماواره در معارض دارد که تحت عنوان پهنه گسله زاگرس نامیده میشود

 وقوع زمین لرزه های با بزرگی متغیر باشد.

 51از استان لرستان بر روی پهنه سنندج سیرجان گسترش یافته است، بایش از % 21براساس بررسی های به عمل آمده نزدیک به 

 باقیمانده را پهنه زاگرس رورانده تشکیل می دهد.% 31رده قرار دارد و پی سنگ از استان لرستان بر روی پهنه زاگرس چین خو%

سیرجان تفاوت آشکاری با واحدهای سانگی پهناه زاگارس دارد. قادیمی -خصوصیات واحدهای سنگی آشکار شده در پهنه سنندج

ر زیاد به سنگ های دگرگاونی عمادتاج ترین واحدهای سنگی بخش شمالی مربوط به پرکامبرین است که به واسطه تحمل حرارت و فشا

از جنس مرمر و گنیس تغییر یافته اند. این در صورتی است که قدیمی ترین واحدهای سنگی رخنمون یافته در پهنه زاگرس مربوط به 

ن دوران پالئوزوئیک است که ضمن راندگی بر روی واحدهای جوانتر بخش جنوبی، به شدت چین خورده شدهاند. گساتره زاگارس چای

خورده با مرز تدریجی مجاور زاگرس رورانده قرار دارد. واحدهای سنگی زاگرس چین خورده از تناوع زیاادی برخاوردار اسات و شاامل 

نهشته های رسوبی کرتاسه تا عهد حاضر می باشد. این پهنه شامل تاقدیس های موازی، منظم و باه هام فشارده ای باا امتاداد شامال 

در حد فاصل آنها دشت ها و دره های طویل و بااریکی شاکل گرفتاه اسات. بادین ترتیاب آشانایی  جنوبی خاوری است که -باختری 

مختصر با خصوصیات سنگ شناسی هریک از واحدهای سنگی تشکیل شده در پهنه های فوق الذکر که امروز سازنده پی سانگ زماین 

ی و خارجی مناطق با توان معدنی بالا و یا بالعکس بخش شناسی استان لرستان می باشند، ضروری است. زیرا تحت تأثیر دینامیک داخل

 های خردشده یا گسل های را ایجاد نموده که منظور نمودن این خصوصیات در برنامه ریزی های آتی استان پیشنهاد می گردد.

سایرجان،  -ج با توجه به جایگاه زمین شناسی استان لرستان، ویژگی واحدهای سنگی رخنماون یافتاه در قالاب ساه پهناه سانند

سایرجان در اساتان  -زاگرس رورانده و زاگرس چین خورده مورد بررسی قرار می گیرد. بیشتر سنگ های رخنمون یافته پهنه سنندج 

لرستان، از نوع سنگ های رسوبی، ماگمایی هستند که عموماج در نتیجه عملکرد رویدادهای زمین ساختی و یا در اثر تزریق تاوده هاای 

ون شده و رخساره های متنوع دگرگونی را در معرض دید قرار داده اند. از اینرو امروزه قسمت عمده سانگ هاای نماا و ماگمایی، دگرگ

تزئینی و همچنین ذخایر با ارزش تالک، فلدسپات و سیلیس استان در گستره شمالی مورد بهره برداری قرار میگیرد. قدیمی ترین واحد 

سیرجان واقع در استان لرستان، مرباوط باه سانگ هاای دگرگاونی پرکاامبرین اسات کاه باا  -سنگی رخنمون یافته در پهنه سنندج 

واحدهای سنگی آهک نازک لایه با میان لایه هایی از ماسه سنگ قهوه ای و سنگ آهک آواری حاوی فسایل مرجاان و خارده هاائی از 

ح تورق فراوان و سیمای نواری دارند. واحد مذکور صدف شکم پایان پرمین تداوم یافته است. سنگ های آهکی ضمن تبلور مجدد، سطو

 زدگی دارد.در حوالی بروجرد بیرون

در محدوده استان لرستان سنگ های ژوراسیک زاگرس مرتفع نمایانگر دو رخساره متفاوت است. سانگ آهاک، دولومیات و شایل 

اند و سانگ آهاک ساخت و متاراکم ذاشته شدههای سیلتی سازند نیریز که در محیط های کم عمق و با محیط جذر و مدی بر جای گ

 سازند سورمه.

هشته های جوان کواترنزی شامل آبرفت های ماسه ای، سیلتی و رسی است که دارای سخت شدگی ضاعیف باوده و غالبااج منااطق 

ر سطح کشاور تنهاا در پست و کم ارتفاع را پوشانده است. با توجه به اینکه لایه رقومی موجود از زمین شناسی عمومی استان لرستان د

مقیاس یک میلیون بوده، ناچارا بوسیله مشاور لایه زمین شناسی در مقیاس یک صد هزار کل استان جهت تحلیل بهتر، رقومی گردیاده 

 دهد.نقشه زمین شناسی استان لرستان را نشان می 1-2است. شکل 
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 شناسی استان لرستاننقشه زمین -۱-2شکل
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مناطق متأثر از عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به رخساره سنگ های تشاکیل دهناده منطقاه، ریخت زمین شناسی 

جایگاه زمین ساختی، شرایط آب و هوایی و غیره اشاره نمود. تنوع رخساره واحدهای سنگی رخنمون یافته در اساتان لرساتان و رفتاار 

تا تحت تأثیر عوامل فرسایشی چهرۀ استان در سه بخش شمالی، میانی و جنوبی آنها در مواجهه با نیروهای زمین ساختی سبب گردیده 

سیرجان بیشتر سیمای تپاه مااهوری دارد. علات  -با یکدیگر متفاوت باشد. ریخت زمین در بخش شمالی استان لرستان یا پهنه سنندج

به دلیل زود فرسا بودن عمومااج حالات تپاه  ماسهای تیره رنگ سازند شمشک نسبت داد که -آن را می توان به جنس سنگ های شیلی

ماهوری دارند. واحدهای مذکور تحت تأثیر نفوذ توده های کوچک و بزرگ ماگمایی، ضمن دگرگونی، به هم ریخته شده و امروزه ریخت 

ده اسات. عملکارد گرانودیوریتی موجب درشت بلور شدن آنها ش -خشن و ناهمواری یافته اند. آرام سرد شدن توده های نفوذی گرانیتی

فرسایش مکانیکی موجب جدا شدن کانیها از سنگ و تمرکز محلی برخی از آنها و ایجاد معادن با ارزشی شده که از آن جمله میتوان به 

 معدن فلدسپات درگاه و کبوتران در خاور بروجرد اشاره نمود.

ای سنگی دوران مزوزوئیاک غالبااج باا رخسااره آهکای ریخت زمین در پهنه زاگرس رورانده، کوهستانی و برخاسته می باشد. واحده

سیرجان بر روی هام راناده شاده اسات. بادین  –ضمن چین خوردگی تحت تأثیر عملکرد پهنه گسله واقع در همبری با پهنه سنندج 

ی قارار ترتیب ستیغ های بلند منطقه از جنس سنگ های آهکی میباشد. سنگ های آهکی کمتر تحت تأثیر فرآیناد فرساایش مکاانیک

گرفته از اینرو خردشدگی در آن کمتر است. از سوی دیگر عملکرد گسل های واقع در این بخش سبب تفکیک آن به قطعاتی شاده کاه 

تحت تأثیر فرآیند فرسایش شیمیایی ضمن تشکیل دره های عمیق ساختهای کارستی نیز در آن شکل گرفته است. بدین ترتیب باالقوه 

 سبی جهت تشکیل ذخایر آب های سطحی و زیر زمینی میباشد.مستعد ذخیره آب و محل منا

از نکات قابل تأمل دراستان لرستان حضور دشت هایی است که علاوه بر رخساره سنگ ها عوامل دیگری نیز در ایجاد آنها مثثر بوده 

تفکیک می نمایند. دشت هاای باا است. از اینرو دشت ها را عمدتاج براساس منشأ تشکیل به دو دسته زمین ساختی و غیرزمین ساختی 

منشأ زمین ساختی غالباج در طول ساخت های گسله، در مرز پهنه های ساختاری و یا در پی چین خوردگی واحدهای سانگی در محال 

محور ناودیس ها و یا در ارتباط با تاقدیس ها تشکیل می شوند. این درصورتی اسات کاه جانس واحادهای سانگی و عملکارد فرآیناد 

از عوامل مثثردر تشکیل دشت ها با منشاء غیرزمین ساختی می باشد. بدین ترتیب در مطالعه و بررسی دشت ها باید باه اثار  فرسایشی

متقابل عوامل زمین ساختی و غیر زمین ساختی توجه نمود. ویژگی های زمین ساختی استان لرستان سابب گردیاده تاا باالقوه مکاان 

سوی دیگر عملکرد ساخت های گسلی پهناه هاای خارد شادهای را ایجااد نماوده کاه زمیناه مناسبی برای تشکیل دشت ها باشد. از 

مناسبی جهت تأثیر فرآیندهای فرسایشی اعم از مکانیکی و شیمیایی را فراهم آورده و به تدریج در طول زماان دشات هاای وسایعی را 

ورده )تاقدیس و ناودیس( امکان تشکیل دشات را در تشکیل داده است. همچنین عملکرد نیروهای فشار و ایجاد ساختمان های چین خ

 محل محور و مجاورت یال های آنها فراهم آورده که این قبیل ساختمان ها در زاگرس چین خورده قابل انتظار می باشد.

ری هر یاک دشت ها به دلیل برخورداری از حجم قابل توجه خاک و منابع آب فراوان، همواره مورد توجه بوده است. میزان برخوردا

از دشت ها از خاک و آب مناسب به جنس و لایه بندی سنگ های سازنده آن دشت بستگی دارد. با توجه به اینکه نوع، عمق و کیفیات 

خاک بستگی کاملی به جنس سنگ مادر )سنگ بستر( دارد، بدین ترتیب خاک های خوب غالباج در مکان هایی باه وجاود آمدهاناد کاه 

ک مناسب بوده است. از سوی دیگر با توجه به خصوصیات اقلیمی هر منطقه بخاش عمادهای از نیازهاای جنس سنگ برای تشکیل خا

آبی منطقه از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. جنس واحدهای سنگی، میزان تخلخل و نفوذپذیری آنها نقاش تعیاین کننادهای در 

رابطه آگاهی از خصوصایات زماین شناسای هریاک از دشات هاا  کیفیت و حجم ذخایر آبی مستقر در مناطق پست دارد که در همین

 ضروری است.

 

 تحلیل پوشش گیاهی -2-1
پوشش گیاهی در هر محیط تحت تأثیر مستقیم عوامل تشکیل دهنده آن محیط قرار دارد. به بیان دیگر برآیند اثر توأم عوامال آب 

تغییر یافتن این عوامل پوشاش گیااهی از لحااظ کمای و کیفای تغییار و هوائی و اقلیم و خاک و پستی و بلندی و عوامل زنده است. با 
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مییابد که با مطالعه آن میتوان به پتانسیل موجود در هر محیط پی برد. مراتع و جنگل ها علاوه براینکه تأمین کنناده علوفاه، ساوخت، 

اساسای در حفاظ آب و خااک نیاز هساتند. تلطیف کننده هوا، حمایت از وحوش تولید محصولات فرعی و غیره می باشند، دارای نقش 

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت های انسانی در بخش های مختلف و به بیان دیگار، نحاوه اساتفاده از سارزمین باه عناوان 

 اطلاعات پایه برای برنامه ریزی های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ه تفکیک تیپ ها و تراکم مرتعی و جنگلی در سطح کل استان و محدوده هر یک از در این بخش با بررسی وضعیت پوشش گیاهی ب

شهرستان های استان، سعی گردید که این اطلاعات بر پایه آمار و داده ها و تولید داده و اطلاعات ثانویه حتی المقدور بصورت کمی گویا 

 باشد.

 خصوصیات منطقه رویشی مورد مطالعه

م شده توسط هانری پابو و بر اساس میزان بارندگی و معدل درجه حرارت سالانه، ناحیه رویشای ایاران و بر اساس تقسیم بندی انجا

زیر ناحیه کوه های مرتفع، نیمه  3زیر ناحیه ایرانی تورانی،  5زیر ناحیه تقسیم می شود. در استان لرستان از  5تورانی از نظر رویشی به 

در دو زیر ناحیه کوه های مرتفع و نیمه استپی، اغلب مراتاع و در زیار ناحیاه جنگال استپی و جنگل های خشک قابل تشخید است. 

نقشه توزیع تیپ پوشش گیاهی جنگل و مرتاع اساتان لرساتان را نشاان مای  8-2های خشک، جنگل های بلوط دیده می شود. شکل 

 دهد. در ادامه پوشش گیاهی استان لرستان به تفکیک مرتع و جنگل بررسی می شود.

 

 
 نقشه پوشش گیاهی استان لرستان -1-2شکل
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 بررسی مراتع استان لرستان -2-1-1

درصاد از ساطح اساتان و در مجموعاه  21بر اساس بررسی های بعمل آمده رویشاگاه هاای مرتعای اساتان در گساتره ای حادود 

ی و بطور عماده زیرمنطقاه جنگال هاای شهرستان های آن گسترده شده اند. مراتع استان لرستان در منطقه آب و هوایی ایران و توران

خشک و منطقه نیمه استپی و بندرت در زیر منطقه کوه های مرتفع براساس اقلیم بندی حیاتی و پراکنش و جغرافیای سرشایب هاای 

تان تیپ عمده را به خود اختصاص می دهد که مهمترین عنصر تشکیل تیپ در اسا 11دکتر پابو قرار گرفته است. مراتع استان لرستان 

تیپ یاد شده به عناوان گوناه اول  11تیپ از  15شناخته شده و در ( Astragalus)و مراتع مورد مطالعه، گونه های مختلف جنس گون 

 تیپ عنوان شده است. مراتع از نظر ساختاری در استان به دو گروه تقسیم می گردد:

 مراتع خالد شامل مراتعی است که دارای گیاهان وحشی و قابل استفاده دام بوده و به صورت بایر و دایر است.  - 1

اراضی مرتعی مشجر که در مورد مراتع اخیر در میان صاحب نظران و اهالی فن نقطه نظرات گوناگونی وجود دارد. زیرا گروهای  - 2

 گیاهان زیر اشکوب جنگل می نامند.از اکولوژیست ها و جنگل شناسان آن را 

درصد از کل مراتع این استان درجه یک است، ایان مراتاع بیشاتر از ناوع گاون، کماا، جاو  5به طور کلی می توان گفت که حدود 

درصد  15متر، در نواحی اشترانکوه، سفیدکوه و گرین پراکنده اند.  2111وحشی، فستوک و انواع بروموس است که در ارتفاعات بالاتر از 

متر در قسمت های ییلاقی و میان بند وجاود دارد و  2111تقسیم بندی می شوند که در ارتفاعات کمتر از  2از مراتع نیز در ردۀ درجه 

بشامار مای  3درصد کل مراتع را در بر می گیارد، از ناوع درجاه  81شامل یونجه های یکساله و انواع آگروپایرون است. بقیه مراتع که 

 نقشه ترکم مراتع در استان لرستان را نشان می دهد. 9-2آیند. شکل 

 

 
 نقشه تراکم مراتع در استان لرستان -3-2شکل
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 های استان لرستانبررسی جنگل -2-1-2

متر از سطح دریا در منطقه کرکی از  111براساس مطالعات بعمل آمده در خصوص منابع جنگلی استان لرستان، جنگل ها از ارتفاع 

متری از سطح دریا در رشته کوه هاای زاگارس  3511دختر واقع در مرز لرستان و خوزستان شروع شده و تا ارتفاع ان پلتوابع شهرست

در ارتفاعات اشترانکوه در شرق و سفیدکوه در شمال غربی استان به چشم می خورد. اساتان لرساتان باه عناوان یکای از اساتان هاای 

و پسته وحشی و داشتن گوناه  (Quercus persica)ز درختان جنگلی با غالبیت بلوط ایرانیزاگرس میانی، با داشتن رویشگاه مناسبی ا

های منحصر به فرد لرگ، زالزالک، گلابی وحشی، آلبالوی وحشی، انواع بادام کیکم، زباان گنجشاک، ناارون و ماو و حشای و نظاایر آن 

 و مراتع اهمیت خاصی پیدا می کند.مطرح بوده و بطور کلی با وابستگی معیشت غالب مردم آن به جنگل ها 

جنگل های استان لرستان از نوع حفاظتی می باشد و پاائین باودن کیفیات چاوب آنهاا بارای مصاارف صانعتی باعا  شاده تاا از 

دستبردهای دلالان مصون بماند، اما برای تهیه سوخت و تبدیل به دیمزار ، سالیانه عرصه های جنگلی قابل توجهی تخریب مای شاوند. 

یاا بلاوط ایرانای دامناه اکولاوژیکی  Quercus persicaنطور که گفته شد، در بین تمام گونه های جنگلی، بلوط غرب با نام علمای هما

متر در شیب های جنوبی اشترانکوه می روید. میدان اکولوژیکی وسیع بلاوط  2811در جنوب استان تا  111وسیع تری دارد و از ارتفاع 

ردباری آن نسبت داد؛ زیرا بلوط درختی به اصطلاح جان سخت است که گاه حتای از آتشساوزی نیاز جاان را میتوان به وسعت میدان ب

سالم به در می برد و دوباره با جست زنی به حیات خود ادامه می دهد یا حتی پس از چند بار قطع و ته بر کردن نیز با جست زنی و باه 

ن سختی و وسعت بردباری اکولوژیکی را می توان به عنوان نعمتی بزرگ یاد کرد طور شاخه زاد به حیات خود ادامه می دهد که این جا

که از انقراض تنها گونه غالب غرب جلوگیری کرده است، در رابطه با سایر گونه های درختی موجود با توجه به تراکم و پاراکنش انادک 

ه در قالب سایر روش ها متصور باوده کاه در ایان رابطاه انجاام آنها نحوه رویش یا تولید مثل آنها چه از طریق تکثیر به وسیله بذر و چ

 بررسی های بیشتر ضروری می باشد

نحوه تقسیم بندی و تعیین رویشگاه ها و تیپ های جنگلی از نظر اشکوب بندی ارتفاعی است و اگر بخاواهیم در رابطاه باا تقسایم 

بو تقسیم بندی کنیم، جنگل های اساتان لرساتان در قسامت هاای بندی های اقلیمی در رابطه با نظرات دانشمندان بزرگی همچون پا

میان بند و جنوب استان و نقاط کم ارتفاع در زیر منطقه جنگل های خشک با غالبیت بلوط و در مناطق شرقی و جنوب شرقی در زیار 

کوه هاای مرتفاع باا غالبیات الاف و منطقه نیمه استپی با غالبیت بلوط و همراهی گز و الف و در مناطق مرتفع و کوهستانی در منطقه 

در منطقه ایران و تورانی در تقسیم بندی اقلیم حیاتی دکتر پابو قرار می گیرند که گونه های مهام و  Juniperus polycarpusارس یا 

هاای حفااظتی با اهمیت غالبیت بیشتری از نظر تراکم و تاج پوشش دارند. همانطور که قبلاج گفته شد جنگل های استان از نوع جنگال 

محسوب می شوند، بنابراین از نظر صنعتی اهمیت چندانی ندارند، ضمن اینکه فاقد قابلیت صنعتی است. در مقابال نقاش و خادماتی را 

که در مجموعه اکوسِیستم استان بازی مِی کنند بسِیار بالاست. در حال حاضر عمده مصرف آن به مقادار جزیای مصاالح سااختمانی در 

ست و مقدار کلی نیز صرف سوخت می شود. و هم چنین مقدار کمی نیز در صنایع دستی توسط بعضی از اقوام موسوم روستاهای دور د

به عزبیت ها بگار گرفته می شود. براساس آمار منتشره شده از سوی سازمان جنگل ها و مراتع در خاانوار عشاایری یاا روساتایی بطاور 

که عمدتاج از چوب درختان جنگلی و بطور اخد بلوط تأمین می شود. براسااس  مترمکعب چوب به مصرف سوخت می رسد 31متوسط 

درصد از  4/91آمار مجموع اراضی جنگلی حاوی گونه جنگلی بلوط غرب به تنهائی و یا در ترکیب با سایر عناصر رویشی سطحی حدود 

 گستره اراضی جنگلی استان را اشغال نموده اند.

گل های استان لرستان به دلیل تخریب و بهره برداری بی رویه دارای وضع مناسب نیستند. بدیهی با توجه به مباح  گفته شده، جن

است بدلیل بهم خوردن توازن اکولوژیکی، عدم توازن در پارامترهای اکوسیستم جنگلی، که مهمترین آنها عدم تعادل بین تولید جنگال 

ی از محیط پسروی کرده و از نظر کمی و کیفای دساتخوش تغییار، عقاب و برداشت از آن است، درختان جنگلی تحت فشار بهره بردار

نشینی، تغییر فرم رویشی و جایگزینی در گونه ها شده اند. مجموعه این عوامل و در راس آنها بهاره بارداری غیراصاولی جنگال و عادم 

گلی در مناطق مختلف، درختان همسان نظارت مثثر باع  شده است تا جنگل های استان از نظر طبقات سنی فقیر و غالب درختان جن

و هم فرم باشد مثلاج اگر درختان یک منطقه که بر اثر تبدیل عرصه جنگلی به منظور بهره برداری زراعی قطع شده اند را در نظر بگیریم، 
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ده اسات تاا در دلیل همسانی درختان آن عرصه را یافته ایم. از طرفی دیگر چرای شدید دام در زیراشکوب درختاان جنگلای باعا  شا

مناطق مورد چرا تقریباج زادآوری متوقف شود. لذا تکثیر بیشتر از طریق پاجوش ها، جست هاا یاا در منااطق خاارج از دساترس ماردم 

صورت گیرد. این وضع را در جنگل های مناطق میان بند به روشنی می توان دید، چون نهال های بلوط کاه عماده تارین درخات ایان 

الباج توسط بز چرا می شود و به دلیل بحران های فیزیولوژیکی ناشی از اثرات چارای زودرس و سانگین از عرصاه منطقه رویشی است، غ

حذف می شوند و همین امر یکی از دلایل تنکی جنگل های بلوط غرب است. بهرحال زادآوری در جنگل هاای اساتان وضاع مناساب و 

خارج از فشار چرای دام است. آنچه از مشاهدات و حساب های ساده و سرانگشتی متعادلی ندارد و تنها محدود به مناطق صعب العبور و 

برداشت میشود، این است که بهره برداری از جنگل های استان همواره مازاد بر تولید و تاوان تارمیم طبیعای و اکولاوژیکی اکوسیساتم 

 جنگل این مناطق بوده است.

تراکم، جنگل های اساتان جازء جنگال هاای تناک و غیار انباوه اسات و باه نشان می دهد، از نظر وضع  11-2همانطور که شکل 

استثنای مناطقی نظیر دشت قلایی، نوژیان، کاکارضا و قسمت هایی از چگنی، بقیه جنگل ها در طبقه جنگل های تناک و بسایار تناک 

تجاوز نمی کند. در واقع نحاوه اعماال روش  قرار می گیرند؛ بطوریکه تعداد درختان سرپا در این مناطق حتی از چند اصله در هکتار نیز

های غیراصولی در برداشت باع  شده است که تراکم از اصول طبیعی و اکولوژیکی پیروی ننمایاد و باه مقادار و میازان بهاره بارداری 

ده اسات تاا جاایی کاه وابسته شود. بنابراین در اکثر نقاط بهره برداری بی رویه از مناطق یاد شده باع  شده تا جنگل ها بسیار تنک ش

می توان آنها را مراتع مشجر نامید. با توجه به موارد پیش گفته با اینکه جنگل ها حفاظتی و غیرصنعتی است، درجه بندی آنهاا از نظار 

تاج پوشش اهمیت پیدا می کند و به غیر از مناطق یاد شده سایر مناطق جزء مناطق تنک و بسیار تنک است، بطوری که تااج پوشاش 

 درصد می باشد. 1-25ا بین آنه
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 های استان لرستان لنقشه درصد تاج پوشش جنگ -12-2شکل

 

 مهم استان لرستان یها ستگاهیوحش و مناطق حفاظت شده و ز اتیح تحلیل -2-5
حیات وحش جانوری به عنوان بخش زنده و اثرگذار بر اکوسیستم در کنار پوشش گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقاش 

مهمی در چرخه انرژی و مواد درعرصه های طبیعی بر عهده دارند و به عنوان شاخد های زیستی هرگونه تغییار و تبادیل در وضاعیت 

ار ذاتی خود به خوبی نمایان می سازند. تخریب زیستگاه ها و تغییر کاربری اراضای در اثار فعالیات محیط زیست و زیستگاه ها را با رفت

از جمله فرایندهایی است که اثرات اکولوژیکی فروانی بر محیط زیسات بار جاای مای گذارناد. ایان گوناه  یبیتخز ایهای توسعه ای و 

آنها از نظر سیاست های اجرایی با حفاظ محایط  بیتخر ایو یا توسعه  جدیدفعالیت ها در اثر نیازهای اقتصادی و ضرورت تامین منابع 

زیست تعارض های موردی و یا مکانی پیدا می کنند لذا آگاهی و شناخت از تنوع زیستی هر یک از این مناطق و ارزش های کلای آنهاا 

 در برنامه ریزی های آتی مورد توجه قرار گیرد. داز جنبه های زیستی، بوم شناختی، اقتصادی، زیباشناختی، علمی و نظیر آن می توان

 

 مناطق و زیستگاه های مهم و با اهمیت دراستان لرستان -2-5-1

جهت شناسایی و تعیین زیستگاههای با اهمیت از نظر گونه های حیات وحاش و فراوانای آنهاا در منطقاه ماورد مطالعاه در ابتادا، 

مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت، چرا کاه ایان منااطق بادلیل 

زیستگاه ها و توسعه بیرویه در آن سیمای طبیعی و ویژگی هاای زیساتی خاود را بخاوبی  حفاظت در طی زمان و جلوگیری از تخریب

نمایان میسازند. چنین زیستگاه های بکر و دست نخورده، در نگهداری و حمایت از گونه های حیات وحش بویژه پستانداران بزرگ پهنه 
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و تغییر کاربری اراضی پیرامونی خود به جزایاری تبادیل میگردناد  تأثیر بسزایی دارند. این مناطق بطور معمول با از بین رفتن تدریجی

که ارتباط اکولوژیک و بیولوژیک خود را با زیستگاه های همجوار در درازمدت از دست خواهند داد. زیستگاه های تالابی نیز با توجاه باه 

آبزی و کنار آّبزی در فصل مهاجرت اهمیت بسیار وضعیت اقلیمی و موقعیت نسبی آنها در منطقه مورد مطالعه در جلب پرندگان مهاجر 

زیادی دارند. این مناطق با عنایت به تنوع زیستی قابل ملاحظه، کاهش اثرات سیل، خودپالائی و تلطیف آب و هاوای منطقاه، اهمیات و 

 .نقش فوق العاده موثری دارند. با این وجود در برابر تخریب و تغییر کاربری اراضی بشدت در معرض خطرند

موقعیت جغرافیایی تالاب های موجود در منطقه مورد مطالعه همراه باخصوصیات و ویژگی های زیستگاهی در اداماه بیاان گردیاده 

است. علاوه بر این، زیستگاه هایی نیز از مناطق آزاد استان لرستان که واجد اهمیت از لحاظ حضور گونه های حمایت شاده ،در معارض 

مشاخد  ریگردد. موقعیت جغرافیایی و محدوده های زیستگاه ها در شکل زنی است نیز انتخاب و معرفی میخطر انقراض و یا نادر جها

 است.

 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی و محدوده زیستگاه های استان لرستان -11-2شکل

 

متری در منطقه حفاظت شده اشترانکوه قارار  2411دریاچه گهر به عنوان یکی از زیباترین دریاچه های کوهستانی کشور در ارتفاع 

دارد که از ویژگی های بوم شناختی و گردشگری منحصر بفردی برخوردار است. در این منطقه زیستگاه های متعادد و متناوعی وجاود 

از منااطق  گارید یکیدارد که گونه های مهم حیات وحش از جمله پستانداران بزرگ پهنه نظیر کل و بز و پلنگ در آن زیست میکنند 

خرم آباد است. این منطقه به واسطه وضعیت توپوگرافی خاص خود و وجود ارتفاعات مهم در آن، بخش  دکوهیحفاظت شده ،منطقه سف

عمدهای از منابع آبی استان را تأمین می نماید. رودخانه های کاکارضا و کشکان از دو سوی شمال و غرب منطقه را محاصره نموده اناد. 
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بدلیل زیستگاه های کوهستانی و جنگلی خود از مهمترین مراکز زیستی کل و بز، پلناگ، سانجاب ایرانای و کباک دری در این منطقه 

 کنار سایر گونه های حیات وحش در غرب ایران محسوب می شود.

و یاا فصالی مای تالاب و یا به اصطلاح محلی گاوری دائمای  12الی  9دختر، این مجموعه شامل شکار ممنوع تالاب های پل منطقه

دختر در منطقاه کوهساتانی کیلومتری جنوب غربی شهرستان پال 15تا  1هکتار وسعت داشته و در فاصله  14گردد که بزرگترین آنها 

شاامل مقاررات  1315هکتاار را مای پوشااند از ساال  45الای  35تالابی که سطحی در حدود  وعهموسوم به چول قرار دارد. این مجم

موقعیت جغرافیایی آنهاا را نسابت بهام و 18ممنوعیت شکار شده است. اسامی این تالاب ها و محل تقریبی آنها بشرح زیر بوده و شکل 

 محدوده منطقه شکار ممنوع را نشان می دهد.

 کیلومتری جنوب غربی سراب حمام 2گوری پیکه : - 1

 حمامکیلومتری جنوب غربی سراب  1گوری سیاه :- 2

 کیلومتری جنوب غربی سراب حمام 4گوری زرد آب : - 3

 کیلومتری غرب قرنیه میرآباد 5/2: ) 1گوری لفونه )لفانه - 4

 1متری جنوب غربی لفونه  11: ) 2گوری لفونه )لفانه - 5

 کیلومتری غرب قریه میرآباد 5/3گوری تکانه : - 1

 سردابه متری شمال غربی قریه 111گوری جمجمه )جمبانه( : - 1

 متری شمال غربی گوری جمجمه 111: ) 1گوری اوتاف )- 8

  1متری غرب اوتاف  35در فاصله : ) 2گوری اوتاف )- 9

  2متری شمال غربی اوتاف  811گوری گلم سوزه : - 11

 گوری کبود : مجاور و شمال غرب گلم سوزه- 11

 کیلومتری غرب گوری کبود 5/1گوری سیاه : - 12

دختر از نظر آب و هوایی جز مناطق گرمسیری در استان محسوب مای شاود و باه هماین دلیال پل یع تالاب هاشکار ممنو منطقه

میلیمتار  351دختر در حادود های معتدل )بدون روزهای یخبندان( و تابستان های گرم است. میزان بارنادگی در پال -دارای زمستان

ب هایی میتواند فوق العاده حائز اهمیت باشد. ایان تالااب در منطقاه خشاک و است. که با توجه به این شرایط اقلیمی وجود چنین تالا

دختر موهبتی است که نصیب مردم ساکن در پیرامون دریاچه ها گردیاده اسات و از نظار گساترش دامپاروری و کشااورزی سوزان پل

منطقه قرار می گیرند. حضور پرندگان مهاجر گوناگون و بعضاج  یاهمیت زیادی دارند و به عنوان یک آبشخور دائمی مورد استفاده دام ها

نادر در کنار پوشش گیاهی متنوع و متراکم علاوه بر ایجاد یک منطقه زیستگاهی با ارزش برای آنها و همچنین سایر گوناه هاای حیاات 

ویاژه ایان تالااب هاا  ختصاصااتاوحش موجب جلب علاقمندان به طبیعت و یک محیط تفرجگاهی مناسب به شمار میآیاد. از جملاه 

کوهستانی بودن و همچنین عدم وجود رودخانه تأمین کننده آب آنها است که خود نشان دهنده وجود چشمه هاای جوشاان در ساطح 

بستر تالاب و یا قرار گرفتن آن بر روی سفره های آب زیرزمینی است. انتقال و معرفی ماهیان غیربومی نظیار کپاور، آماور و فیتوفااگ، 

شیلاتی و اقتصادی این دریاچه ها را کاملاج مشخد می سازد. این منبع با ارزش غذایی ماورد اساتفاده سااکنین محلای و حیاات  رزشا

وحش واقع می شود. حفر چاه های آب و بهره برداری از آنها جهت توسعه زمین های کشاورزی و استفاده بی رویه از آب این تالااب هاا 

منجر به خشک شدن و یا نابودی این تالاب ها در فصول کم آبی میگردد که در صاورت تکارار موجاب تخریاب با ایجاد کانال و یا پمپ 

 این زیستگاه های با اهمیت در منطقه می شود.

متری از سطح دریاا واقاع شاده و  1491کیلومتری جنوب شهرستان بروجرد در دشت سیلاخور در ارتفاع  11بیشه دالان در  تالاب

را اراضی کشاورزی و مراکز مسکونی احاطه کرده است و آب آن توسط چشمه هاا رودخاناه هاا و نزولاات آسامانی تاامین دور تا دور آن

های رودخانه سزار و دز از میان آن می گذرد. موقعیت جغرافیایی ایان تالااب در منطقاه ماورد  خهگردیده و رودخانه سیلاخور از سرشا

 451در زمستان ها سرد و در تابستان ها گرم می باشد. میازان بارنادگی متوساط ساالیانه  آمده است. اقلیم منطقه18مطالعه در شکل 
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که به علت تخریب و تجااوز باه حاریم طبیعای آن و تغییار کااربری  ههکتار بود 911میلیمتر است. وسعت تالاب در گذشته در حدود 

دائمی است که در تابستان به علت مصرف آب آن و تبخیار و هکتار کاهش یافته است. این تالاب از نوع  451اراضی وسعت فعلی آن به 

مناساب بارای اناواع پرنادگان  گاهیتعرق اکثر قسمت های آن خشک می شود. تالاب بیشه به دلیل فراهم بودن شرایط زیستی، زیسات

د و از این لحاظ در سطح منطقه مهاجر آبزی و کنار آبزی و گونه های بومی، ماهی ها، دوزیستان و پستانداران پیرامون آن بشمار می آی

و اثارات  اتیدارای ارزش و اعتبار خاصی است. این تالاب در کنترل سیلاب در رودخانه سیلاخور و دیگر شاخه های فرعی آن نقاش حیا

وع و بسیار مثبتی دارد و از آب آن در توسعه و آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می شود. از طرفای وجاود پرنادگان و گوناه هاای متنا

زیبای گیاهی جلوه از خاص و تماشایی به این منطقه داده است و می تواند به عنوان کانونی بارای جاذب گردشاگران و علاقمنادان باه 

مطرح باشد. تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی مناطق پایین دست این تالاب از دیگر امتیازاتی اسات کاه سااکنین  بیعیزیبایی های ط

مند می شوند. در مقابل این استفاده های گسترده از تالاب، تغییار کااربری کاه معمولااج باا ایجااد و حفرکاناال و  بومی محل از آن بهره

خشکاندن آن شروع و پس از آتش زدن و پاک سازی محل به زمین های کشاورزی تبدیل می گاردد از مهمتارین عوامال تهدیدکنناده 

اقدامات تخریبی این زیستگاه ارزشمند اقدامی بعمل نیاید، در آینادهای نزدیاک  این تالاب می باشد که چنانچه در جهت رفع و کاهش

بود. سایر عوامل تهدید کننده آن عبارتناد از وارد شادن  هیمشاهد تخریب و مرگ یکی از ذخایر ارزشمند زیست محیطی در استان خوا

رویه و ناامن شدن محیط برای گونه های حیات وحاش  فاضلاب های خانگی، کشاورزی و صنعتی به تالاب و آلوده کردن آب و شکار بی

مناطق و زیستگاه های مهم استان لرستان و اهمیت زیستگاهی هر یک از آنهاا باا معیارهاای تعریاف  1-2جدول  بویژه پرندگان مهاجر.

 دهد.را نشان می شده

 
 آنها با معیارهای تعریف شدهمناطق و زیستگاه های مهم استان لرستان و اهمیت زیستگاهی هر یک از  -3-2جدول 

 
 

 وضعیت کلی حیات وحش در استان لرستان -2-5-2

همانطور که پیشتر بیان گردید تنوع اقلیمی، وفور منابع آب و غذایی موجب تنوع زیستگاهی و گونه ای قابال توجاه ای در منطقاه 

گردیده است با توجه به اطلاعاات و داده هاای جماع آوری گردیده که از پراکنش و تراکم یکسانی برخوردار نمی باشد در این جا سعی 

شده، وضعیت کلی حیات وحش بویژه از نظر تجمع و تمرکز گونه های با ارزش اقتصادی، زیباشناختی، علمای و حفااظتی باه تفکیاک 

 نزدیک با شهرستان های موجود در منطقه و یا حوضه آبخیز در رده های مختلف مورد بررسی قرار گیرد
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از بین گونه های شناسایی شده در این رده مناطق حفاظت شده اشترانکوه و سفیدکوه و منطقه آزاد قاالی کاوه باه  انداران:پست -

ترتیب در جلب و حمایت از آنها بویژه گونه های شاخد بیشترین نقش و تأثیر را دارند. منطقه حفاظت شده اشترانکوه در حوضه آبریاز 

ار( در محدوده شهرستان های دورود و ازنا و منطقه حفاظت شده سفیدکوه در حوضه آبریز کرخه )زیار دز )زیر حوضه های ماربره و سز

حوضه کشکان( در شمال غربی خرم آباد و منطقه قالی کوه درزیر حوضه آب زالکای دز در جناوب غربای الیگاودرز واقاع گردیاده اناد. 

یت زیستگاه های کوهستانی و تپاه مااهوری آن مکاان مناسابی را بارای توپوگرافی و ساختار زمین شناسی این مناطق با توجه به وضع

انواع گونه های حمایت شده نظیر خفاش ها، پلنگ، کل و بز، گوسفند وحشی و خرس قهوه ای فراهم نموده اسات. باا عنایات باه آماار 

ختر از نظار تناوع و فراوانای گوناه هاای دمشاهدات پستانداران در مناطق مختلف استان، شهرستان های الیگودرز، دلفان، الشتر و پال

مشاهده شده دارای اهمیت اند و شهرستان کوهدشت به دلیل وجود آخرین بقایای آهو در سطح منطقه از ارزش بالاایی برخاوردار مای 

 دهد.ان میرا نش درصد فراوانی و تعداد خانواده، جنس و گونه هر یک از راسته های پستانداران در استان لرستان 1-2. جدول باشد
 

 درصد فراوانی و تعداد خانواده، جنس و گونه هر یک از راسته های پستانداران در استان لرستان -۱-2جدول 

 درصد گونه جنس خانواده راسته

 552 3 2 2 خوارانحشره

 2254 13 9 4 هاخفاش

 2953 11 15 1 گوشتخواران

 159 4 4 2 زوج سمان

 3251 19 15 5 جوندگان

 355 2 2 2 هاخرگوش

 111 58 41 21 جمع

 

درصد از فون پرندگان منطقه مورد مطالعه باه عناوان  23گونه و به عبارت دیگر  51براساس قوانین ملی و بین المللی  پرندگان: -

گونه های حمایت شده و در شرف تهدید و یا در ضمائم سایتیس جای گرفته اند. اکثر این گونه ها، پرندگان مهاجر آبزی و یا کنار آبزی 

ای منطقاه در محادوده شهرساتان می باشند که به صورت عبوری جهت استراحت، تغذیه و تجدید قوا و یا زمستان گذرانی به تالاب ها

دختر )زیر حوضه سیمره جنوبی کرخه( و بروجرد )زیر حوضه ماربره دز( مهاجرت می نمایند. گونه های دیگری نیز تحت عنوان کلی پل

 پرندگان شکاری وجود دارند که به صورت عبوری در فصل پاییز در منطقه بویژه ارتفاعات کوهستانی مشاهده می شوند.

های شاخد و کمیاب منطقه که به صورت بومی و محدود در زیستگاه های مرتفع کوهستانی مشاهده می گردد مای تاوان از گونه 

در  کبک دری را نام برد که از مناطق اشترانکوه الیگودرز و ازنا گزارش و به احتمال زیاد در نواحی الشتر و دلفان نیز زیست مای کنناد.

 ارائه شده است. ان مهاجر آبزی و کنار آبزی در تالاب های استان لرستانگرندنتایج حاصل از سرشماری پ 8-2جدول 
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 استان لرستان هایتالاب در نتایج حاصل از سرشماری پرندگاه مهاجر آبزی و کنار آبزی -1-2جدول 

 
 

رتفااع و توپاوگرافی محال در انتشاار و گونه های مختلفی از این رده در منطقه مورد مطالعه زندگی می کنند. اقلیم، ا خزندگان: -

پراکنش آنها مثثر است. به جز مناطق حفاظت شده در استان که به دلیل جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و در نهایت تخریب زیستگاه 

ع و تراکم بیشتری ها دچار آسیب جدی نگردیده و به عنوان زیستگاه های بکر و دست نخورده در منطقه بشمار می آیند و از این رو تنو

نسبت به سایر مناطق از نظر حضور گونه های خزنده در آن وجاود دارد. درساایر منااطق ایان مهام بساتگی باه شارایط زیساتگاهی و 
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 یکپارچگی آن دارد. 

  Testudinidaeگونه لاک پشت شناخته شده در کشور دو گونه بااسامی زیر که متعلق به خانواده لااک پشات هاای زمینای  11از 

می باشند، در استان لرستان زیست می کنند. در ایران این خانواده دارای چهارگونه است که دو گونه آن بیشتر آبازی و دو گوناه دیگار 

 خشک زی هستند.:

 caspica  Mauremysلاک پشت برکه ای خزر  -

 ibera graeca  Testudoلاک پشت مهمیزدار غربی  -

 گونه در سطح استان لرستان گزارش و شناسایی شده است: 21خانواده با  1خانواده زیرراسته سوسمارها در کشور  8از 

خاانواده - Agamidae 4خاانواده آگاماهاا - Eublepharidae 3خاانواده جکوهاای پلنگای - Gekkonidae 2خانواده جکوها - 1

 Varanidaeخانواده بزمجه ها - Anguidae 1خانواده آنگوئیدها - Lacertidae 1خانواده لاسرتاها - Scincidae 5اسکینک ها 

 گونه غیرسمی، تیرمار نیمی سمی و گرزه مار سمی است. 8گونه مار شناسایی و گزارش شده از منطقه مورد مطالعه  11از 

مانند شنگ، بدلیل چرخه زندگی و یا گونه های جانوری نظیر وزغ ها، قورباغه ها، انواع ماهی ها و نظایر آن  :دوزیستان و ماهی ها -

وابستگی آنها به محیط های آبی در زیستگاه هایی مانند رودخانه ها، تالاب ها و برکه ها گسترش دارند. پراکنش برخی از این گونه ها از 

وسیع تاری  "دامنه نسبتاجمله ماهی های کور غار میتواند بسیار محدود و مختد به یک ناحیه )اثر طبیعی ملی غار ماهی کور( و یا از 

نظیر سمندر کوهستانی لرستان )محدود به چند کانون زیستی( در حوضه آبریز سزار دز برخودار باشد. در مقابل گونه های دیگاری نیاز 

وجود دارند که پراکنش و انتشار وسیعی در منطقه دارند. پراکنش این گونه ها به عوامال متعاددی از جملاه ویژگای هاای زیساتگاهی 

صوصیات فیزیکو و شیمیایی آب بستگی دارد. ورود آلودگی های مختلف از طریق فاضلاب ها به این اکوسیساتم هاا نیاز در زیسات، وخ

 تولید مثل و انتشار گونه های آبزی در منطقه مورد مطالعه مثثر است

  kaiseri Neurergusاز خانواده سمندرها در استان لرستان یک گونه به نام سمندر نارنجی قمصری یا سمندر کوهساتانی لرساتان 

که از ارزش حفاظتی بالایی نیز برخورداراست، در نواحی جنوبی منطقه مورد مطالعه در محدوده ایستگاه های تنگ هفات و تناگ پانج 

 ه شهبازان زندگی می کند. راه آهن، آبشار تله زنگ و حوم

 Bufo surdus،  وزغ بیگاوش معماولی   arabicus  Bufo viridisگونه وزغ سبز عربی  3از خانواده وزغ در منطقه مورد بررسی 

surdus  و وزغ لرستانBufo luristanicus  شناسایی شده است. قورباغاه معماولی باا ناام علمایRana ridibunda ridibunda  در

 ی کشور از جمله استان لرستان وجود دارد.بیشتر نواح

خانواده شناسایی و گزارش گردیده است  1گونه ماهی متعلق به  21براساس بررسی های بعمل آمده در منطقه مورد مطالعه حداقل 

 گونه از بیشترین تنوع گونه ای برخوردار می باشد. 18که خانواده کپور ماهیان با 
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 ناطق بحرانیم -3-1
همزمان با اعلام سازمان هواشناسی مبنی ورود سامانه بارشی متراکم در جنوب و غرب ایاران، بار اثار  1398فروردین سال  5از روز 

دختر و ویسیان سیل ایجاد شد. این سامانه بارشای آباد، پلهای شدید در شهرهای استان لرستان از جمله معمولان، دورود، خرمبارندگی

های اساتان فروردین موجب ایجاد سیلاب و خسارت در شهرساتان 13تا  11فروردین و نیز موج دوم از  9تا  5های ر دو موج در تاریخد

هاا نیاز، فاروردین داشات. در ماوج دوم بارش 5متار در تااریخ میلی 118بارش را با  نیدختر بیشترلرستان شد. در این استان شهر پل

ها فروردین بارش 12دختر گزارش شد. در آباد، معمولان و پلهایی از دورود، خرمبخش نخساراتی همچون رانش زمین و به زیر آب رفت

دختر اد و ویسیان شد. پلدختر، نورآبآباد، پلهای استان لرستان مانند معمولان، خرمموجب ایجاد سیلاب و خسارت در برخی شهرستان

ها در وضعیت بحرانی قرار داشاتند. براسااس آماار و خساارات گزارش ساسو معمولان در استان لرستان از جمله مناطقی بودند که بر ا

 ریساا لرستان و یمترقبه استاندار ریها و ستاد حوادث و سوانح غ یها ، فرماندار یبخشدار قیدر استان لرستان که از طر لیاز س یناش

دختر باه لحااظ قرار گرفتند. شهرستان پال لیر سینقطه در استان تحت تاث 191، تعداد  دهیگرد یجمع آور ربطیذ ییاجرا یدستگاها

شامای کلای  1-3شکل  قرار گرفت. یبحران طیخسارات وارده ، در شرا یکرخه در استان و حجم بالا زیحوضه آبر یدر خروج یریقرارگ

شهرساتان  در اساتان لرساتان لیسا رینقشاه منااطق تحات تاأث 2-3حوضه بالادست رودخانه کرخه و شکل  مناطق متأثر از سیل در

بخاش و  کیاباه تفکرا اساتان لرساتان  لینقااط در معارض سا 1-3دهند. همچناین جادول را نشان می 13/1/98 خیدختر در تارپل

 ارائه داده است. شهرستان

 

 
 (1331 ران،یا ییزده در حوضه بالادست رود کرخه)سازمان فضا لیس یشمای کلی مناطق بحران -1-3شکل
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 (1331 ران،یا یی)سازمان فضا13/1/31 خیدختر در تاراستان لرستان؛ شهرستان پل لیستحت تأثیر نقشه مناطق  -2-3شکل
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 بخش و شهرستان کیاستان لرستان به تفک لینقاط در معرض س -1-3جدول 
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 لرستان لیو س هایبارندگ نیدر ح نیدر معرض خطر رانش زم ینقشه پراکنش روستاها -3-3شکل

 

 های آبریزوضعیت حوضه -3-2
کرخه صاورت گرفات باه  یدرسرشاخه ها ژهیدر استان لرستان به و یسابقه ا یب یباران ها ،یقو یسامانه بارش کیبه دنبال ورود 

باه  کیرود کشکان نزد یسرشاخه ها یو در برخ متریلیم 121 باجیبارش ها در سطح استان تقر نیانگیساعت م 24که در حدود  یطور

 بوده است. متریلیم 211

 یدبا ،یدرومتریاه یها ستگاهیکه بر اساس آمار ا دیدر حوضه رودخانه کشکان گرد یسابقه ا یب لابیبارش ها موجب وقوع س نیا

 یشاهرها یها رساختیسازه ها و ز شتریب لابیس نیبوده است. ا هیمترمکعب در ثان 1111از  شیدختر بشهر پل یآن در ورود یلابیس

و  یسااله طراحا 111ساله و حداکثر  25بازگشت  یموجود عمدتاج بر اساس دوره ها یبه استانداردها جهدختر و معمولان را، که با توپل

نشاان داده  4-3دختر در شاکل باه پال یمنتها یسدها یرودخانه ها و خروج یحداکثر لحظه ا ینمود. دب بیساخته شده بودند، تخر

 شده اند.
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 یآب منطقه ا ی)شرکت آب سهام 1331 نیفرورد 13تا  11 لابیدختر در سبه پل یمنته یسدها یرودخانه ها و خروج یحداکثر لحظه ا یدب -1-3شکل

 (1331لرستان، 

 

 نیو دوازدهام فارورد ازدهمیاستان در  یبارش ها نیانگیاست و م لومترمربعیک 9511رودخانه کشکان حدود  زیمساحت حوضه آبر

مترمکعاب، حجام  اردیالیم 2مقادار حادود  نیباشد. از ا یمترمکعب م اردیلیم 1/3آن  یبوده که معادل حجم متریلیم 121ماه حدود 

متار  اردیالیم 5/1آورد سالانه رودخاناه کشاکان در حادود  نیانگیبوده است. مدختر از رودخانه کشکان در شهر پل یعبور یرواناب ها

از مقادار  شتریدرصد ب 33دختر گذشته است، بارش که از رودخانه پل نیاز ا یناش یلابیحجم س گرید انیباشد. به ب یمکعب در سال م

 . دینمایاز آن عبور م کسالیدر طول  نیانگیاست که به طور م یآب

 551ساالنه در استان لرساتان در حادود  یبلند مدت بارش ها نیانگیلرستان، م یآمار شبکه بارانسنج شرکت آب منطقه ا براساس

 نیاساس، لرساتان پرباارانتر نیبارش در استان رخ داده است. بر ا متریلیم 1111تا کنون  یجار یسال آب یاز ابتدا یاست، ول متریلیم

 است یرجا یاستان کشور در سال آب

 نیاجدول، دوره بازگشت ا نیشده است. با توجه به ا رآوردهیمنتخب استان در جدول ز یها ستگاهیدر ا لیس یبیبازگشت تقر دوره

 یباشد. هرچند خسارات ناشا یسال م 21و  25حدود  بترتی به ماربره– رهیدورود و ت -رهیت یها ستگاهیدر ا نیفرورد 12در روز  لیس

امار  نیاسااله اسات. ا 25تاا  21 یالبیاز س یخسارات ناش نیا یدختر کمتر بوده است، ولبا پل سهیدر شهرستان دورود در مقا لیاز س
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 یلابیسا یدبا ریمقاد 2-3جدول  خواهد بود. ریپذ بیآس اریبا دوره بازگشت بالاتر بس یها لابیحوضه در برابر س نیدهد که ا ینشان م

 دهد. را نشان می 1398 نیفرورد 12مهم استان در  یتردرومیه یها ستگاهیا یدر برخ

 
 (1331لرستان،  یآب منطقه ا ی)شرکت آب سهام 1331 نیفرورد 12مهم استان در  یدرومتریه یها ستگاهیا یدر برخ یلابیس یدب ریمقاد -2-3جدول 

 حوزه دوره بازگشت تقریبی )سال( دبی سیلابی )مترمکعب در ثانیه( ایستگاه هیدرومتری ردیف

 کرخه 151 1411 دوآب ویسیان 1

 کرخه 251 2511 دوآب کشکان 2

 کرخه 251 3511 کشکان افرینه 3

 کرخه 1111 1111 کشکان پلدختر 4

 دز 25 551 تیره دورود 5

 دز 31 215 تیره ماربره 1

 

 مهمترین اقدامات انجام شده -3-3
 1398 نیاز ساوم فارورد ریااخ یهاا لابیبحران استان لرستان مرتبط باا سا تیریمد یهماهنگ یشورا یو اضطرار یجلسات عاد

 ندهی)به عنوان نما یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریکشور و وز ریوز ییوروستا یشده است. معاون عمران و توسعه امور شهر لیتشک

 تیریمد یهماهنگ یشورا نیفرود 13مورخ  شورا شرکت داشتند. جلسه نیا نیفرورد 11و 1در جلسات مورخ  بیجمهور( به ترت سیرئ

 لیتشاک رویو ن یوزارت راه و شهرساز نیمسکن و معاون ادیبن سیرئ رو،ین ریجمهور، وز سیبحران استان لرستان با حضور معاون اول رئ

در جلساه ماورخ  رویو ن یراه و شهرساز یوزارت ها نیو معاون سکنم ادیبن سیاطلاعات، رئ یارتباطات و فناور ریمجلس، وز سیشد. رئ

جلساه  تاایشرکت کردناد و نها روین ریآموزش و پرورش، وز ریوز زیشورا ن نیفرورد 22. در جلسه مورخ افتندیشورا حضور  نیفرورد 14

 جمهور برگزار شد. سیبحران استان لرستان با حضور رئ تیریمد یهماهنگ یشورا نیفرود 31

 بحران استان لرستان عبارتند از: تیریمد یهماهنگ یاهم مصوبات جلسات مختلف شورا 

 یاطلاع رسان یمختلف برا یاستفاده از روش ها -

 شهرستان دورود  رهیرود و رودخانه ترودخانه خرم ژهیواستان به یاز شهرها یعبور یهارودخانه یروبیلا -

 پرخطر یمسدود نمودن محورها -

 ازیمورد ن زاتیدرخواست تجه-

 ن موقتو اقدام جهت اسکا یآمادگ -

 حائل یها وارهید یرفع خطر مرتبط با خراب-

 یعاد یو بازگرداندن مردم به زندگ یبازتوان یبرا یآمادگ -

 نیگزیجا یاتیح یمحورها نییراهوار و تع سیتوسط پل یاستان یمحورها شیپا -

 و فعال نمودن اتاق بحران لیتشک -

 ها¬سازمان ریهلال احمر، سپاه، ارتش، ناجا و سا ن،یمع یاستان ها نیب لیاز س دهید بیآس یشهرستان ها میتقس -

 لابیاز ورود س یریجلوگ -

 خرم آباد و دورود یپل ها در شهرها یپاکساز -

 تمام مهین یاعتبار سدها شیانجام مکاتبات لازم در خصوص سد معشوره و افزا -

 اعتبار یمتفرقه قانون بودجه دارا فیغرب و شرق کشور در رد داریتوسعه پا یاضافه نمودن لرستان به فهرست طرح مل -

 یزداریو آبخ لیدر قانون بودجه مرتبط با کنترل س یاعتبار فیاخذ رد -

 کشور یدر سدها یزداریآبخ یاجرا یسهم استان از طرح مل نییتع -

 ارتباطات یبرقرار -
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 دخترراه پل ییبازگشا -

 پروازها یسامانده -

 آرد پوشاک و نیتام -

 استان یآب سدها دیتخص -

 یاعتبار از محل صندوق مل دیتخص -

و ساپاه در جهات  یانتظاام یروین نیو ب یو انتقال اقلام امداد نیو هلال احمر در جهت تام یانتظام یروین نیب تیمسئول عیتوز -

 یاقلام امداد عیتوز تیامن نیتام

 .مرهیواقع شده در مخزن سد س یروستاها فیتکل نییتع -

از  شیبا یهزار نفر، اساکان اضاطرار 134شهرستان به تعداد  11در  یهلال احمر ، امداد رسان تیاقدامات مربوط به جمع نهیزم در

دختر، روساتا )ازناا، پال 1182باه  ینفر به اماکن امن و امداد رسان 918از آب ، انتقال تعداد  یواحد مسکون 2112 هیهزار نفر، تخل 12

هلال احمر در استان لرساتان  تیجمع یها تیو بروجرد( از اهم فعال ینیخرم آباد، دورود، دوره چگ گودرز،یال اد،الشتر، کوهدشت، نورآب

از  یاماداد یهاا میفروند بالگرد ارتش و دو فروند باالگرد ساپاه و تا 1فروند بالگرد هلال احمر،  1از  اتیعمل نیانجام ا یبوده است. برا

اردوگااه  جاادیالبرز، زنجاان و قام اساتفاده شاده اسات. ا ،یمرکز ،یاریهمدان، چهارمحال و بخت ،اصفهان، کردستان نیمع یاستان ها

در شهرساتان  اریارتباطاات سا یدساتگاه خاودرو کیدختر و دورود، استقرار پل گودرز،ینورآباد، ال یدر شهرستان ها یاسکان اضطرار

دختر به منظور استان کشور به شهرستان پل 1داوطلب از  ینفر از اعضا 111از  شیارتباط در بستر ماهواره و اعزام ب یدختر و برقرارپل

داده بودند، از جملاه  لیطلاب هلال احمر تشک یکانون ها ینفر از آنان را اعضا 211از  شیکه ب دهید بیمردم آس یاز خانه ها یروبگل

 اند.صورت خلاصه ارائه شدهبه 4-3 و 3-3که در جداول  هلال احمر در استان لرستان ذکر شده است تیخدمات جمع

 
 (1331هلال احمر استان لرستان،  تی)جمع شده در منطقه عیاقلام توز -3-3جدول 

 (قرص) نان (ست) ست بهداشتی (کیلوگرم) نایلون (تخته) پتو (بسته) بسته غذایی (دستگاه) چادر

15311 53244 41513 1912 34911 454113 

 (تخته) موکت (کیلوگرم) قند و شکر (ست) ست ظروف (قوطیت )کنسروجا (بطری) آب معدنی (شعله) والور

2411 112111 31114 1391 1111 14141 

 
 (1331هلال احمر استان لرستان،  تیاقلام ارسال شده به استان لرستان)جمع -1-3جدول 

 والور )شعله( پتو )تخته( کنسروجات )قوطی( موکت )تخته( ساعته ۱2بسته غذایی یک ماهه و  چادر )دستگاه(

21815 25218 5411 11111 42411 2811 

 

علاوه بار کماک باه  لیس نیح یاداره کل در روزها نیاستان لرستان، ا ستیز طیاقدامات مربوط به اداره کل حفاظت مح نهیدر زم

 اقدام نموده است: لیبه شرح ذ یطیمح ستیملاحظات ز دهیپد نیاز ا دهید بیاقشار آس

باه اساتاندار جهات  یو کتبا یو ارائه گزارش حضور یطیمح ستیو ز یمسائل بهداشت یزده و بررس لیمناطق س شیو پانظارت -

 زده لرستان لیمناطق س یطیمح ستیو ز یبهداشت یامدهایکنترل پ

 تیریهاا و ماد نادهیکاهش آلا یو ارائه راهکارها لیاز س یناش یطیمح ستیمعضلات ز یزده استان و بررس لیاز مناطق س دیبازد-

 زا یماریانتشار عوامل ب سکیپسماندها به منظور کاهش ر

   یزده و ارائه اقلام بهداشت لیبه مناطق س یامداد رسان-
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 تیریماد نیقاوان تیاها و مطب ها به منظور رعا شگاهیها، آزما کینیها، کل مارستانیسطح استان شامل ب ینظارت بر مراکز درمان-

 یفونو ع یمارستانیب یپسماند ها

 یطیمح ستیز یها هیارائه توض-

و  یباان طیمحا یبانان در پاساگاه هاا طیحضور دائم مح قیاستان از طر یطیمح ستیز تیریاز مناطق تحت مد یکیزیحفاظت ف-

 یانجام گشت و کنترل شبانه روز

 لرستان کیاندم یاهیو گ یجانور یکیحفاظت از منابع ژنت-

 آب و هوا و صدور اخطار  یها ندهیآلا یمستقر در استان از لحاظ عدم رهاساز عیصنا شیو کنترل و پا ینظارت دیبازد-

 دام و وحوش در تمام نقاط استان لرستان نیمشترک ب یماریفعال در مقابله و کنترل ب یهمکار-

 منابع نیا یستیز شیاستان شامل تالاب ها و رودخانه ها و پا یاز منابع آب دیبازد-
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 مچهارفصل 

)اثرات مثبت و ارزیابی و تحلیل وضعیت پس از سیل 

 منفی سیلاب بر محیط زیست(
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 یاثرات منفا ستیز طیمح یبخش ها یگذارد در برخ یم ستیز طیکه بر مح یمیمستق ریو غ میهمواره با اثرات مستق لیوقوع س

به بار دارد. وقوع سیل در رودخانه  یاثرات مثبت ستیز طیمح یبخش ها یکند و در برخ یم جادیا عتیرا بر طب یریو گاها جبران ناپذ

که همه ساله خسارت های فراوانی به مناابع انساانی و طبیعای وارد میکناد. تخریاب مراتاع و  باشدهای لرستان یک پدیده معمولی می

مای جنگل ها، تخریب خاک بر اثر کشاورزی غیراصولی و عدم رعایت تناسب زراعی از یک طرف و نوساانات اقلیمای و خصوصایات اقلی

( در برخی از سال ها در فصل بهار و ذوب شدید برف در منااطق دما)عدم توزیع یکنواخت بارش، رگباری بودن بارشها، افزایش ناگهانی 

مرتفع و برف گیر و غیره از جمله عواملی است که وقوع سیل را تشدید کرده است. ادامه روند تخریب و فرسایش خاک، پوشش گیااهی 

باه  نیه شهرها سبب شده است تواتر سیل ها و شدت آنها نسبت به گذشته بیشتر شود. استان لرساتان  همچناو جنگلی، رشد و توسع

دلیل شرایط توپوگرافی )ارتفاع، کوهستانی بودن استان، شیب زیاد( سامانه اقلیمی مثثر بر منطقه )مدیترانهای و ساودانی( کاه موجاب 

وایل بهار و ذوب شدید برف ها بر روی ارتفاع می شود از پتانسیل سیل خیزی بالاایی بارهاش رگباری حاصل از سامانه های سودانی در ا

از  یبرخوردار است. چرای بیش از حد مراتع، تخریب جنگل ها و توسعه شهری نیز این پدیده را تشدید کرده اسات. در اداماه باه برخا

اثرات خواهاد  نیا یمشاهدات مورد نیشود و همچن یم استان لرستان اشاره ستیز طیبر مح لیو مثبت س یمنف یجنبه ها نیمهمتر

 آمد.

 

 استان لرستان ستیز طیبر مح لیس یمنف یجنبه ها -1-1
 

 اثرات سوء بر محیط زیست طبیعی -1-1-1

رودخاناه هاا و  یها هیدر سطح استان و بخصوص در حاش یو مرتع یجنگل یاهیگ یاز پوشش ها یقابل توجه یبخش ها بیتخر-

 شده است. جادیا لیاز س یلغزش ناش نیکه زم یدر مناطق

کاه در معارض  یرودخاناه و منااطق هیو محصولات آنها در حاشا یو باغ یزراع یها نیاز زم یعیبردن حجم وس نیو از ب بیتخر -

 قرار گرفته اند  لیس

باه فلاور )گیااهی( فاون  میو صادمه مسساتق یو جاانور یاهیاگ یها شگاهیها و رو ستگاهیو ز یستیبر تنوع ز دیشد یمنف ریتاث -

 )جانوری( منطقه

رودخاناه  انیاآبز یو کلاس سن یپرورش ماه یاز استخرها یادیبردن بخش ز نیماهیان و از ب ستیمحل ز یآلودگی رودخانه ها -

 را دارد  یرساحلیغ انینخست پرورش ماه گاهیاستان لرستان جا نکهیبه ا تی، با عنا یها و احتمال افت نرخ زادآور

 خاک در عرصه ها و دامنه ها و آلوده شدن خاک  شیفرسا ادیز اریبس شیافزا-

 رسوبات یورود شیاز سطح استان و بالاآمدن کف بستر تالاب ها در اثر افزا یبار رسوبات در مناطق مختلف شیافزا-

 متعدد در مناطق مختلف استان  یمتعدد در سطح استان و حرکت توده ا یلغزش ها  نیزم جادیا-

  لیها در اثر س لیرود خانه ها و مس یکیمورفولوژ راتییتغ -

وحاش از جملاه  اتیامهام ح یهاا ساتگاهیدر ز یجد یچالش ها جادیاستان و ا ستیز طیبه مناطق چهارگانه مح یجد بیآس-

 کور یغار ماه یمل یعیدهانه اثر طب زشیو ر یسمندر لرستان ستگاهیز

   ریروستاها و عشا یاهل یاز دام ها یرفتن برخ نیاز ب -

 یو زهااب هاا یو صانعت یشاهر یآلودگی آب های سطحی و زیرزمینی در اثر آلودگی مواد شیمیایی و پسماندها و فاضالاب هاا-

 یو تداوم گل آلودگ یکشاورز

 و خدمات آن، زنجیره غذائی، تنوع زیستی و پایداری منطقه  ستمیبه اکوس یخسارت جد-

 یاستان و مناطق گردشگر یعیطب یاندازها خسارت به به مناطق بکر و چشم -
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 ها و در دسترس قرار گرفتن آنها هیمهاجرت وحوش از مناطق امن و سرشاخه ها و ارتفاعات به حاش-

 همجوار یبه رودخانه ها یخطرناک در محل دفن پسماند و ورود رابهیزه آب و ش شیافزا-

 

 انسان ساختاثرات سوء بر محیط زیست  -1-1-2

 جان خود را از دست دادند  لینفر در اثر س 15که در استان لرستان  یتلفات جان-

 افراد از مکان سکونت خود ییدختر و معمولان و ضرورت جابجاپل یشهرها ژهیاز مردم بو یبخش ییمنازل و دارا بیتخر-

 استان لرستان یدر اغلب روستاها یو باغ یو محصولات کشاورز  یکشاورز یاراض بیتخر-

 طیمحا یدساترس و اتاقاک هاا یو شکار ممنوع و راه ها ستیز طیمناطق چهارگانه مح یو نگهدار شیپا یها ستمیس بیتخر -

 بانان

استان بخصوص در  یروستاها یدسترس ینصب شده برا دیجد یروستاها و اکثر پل ها یو دسترس یشهر نیب یجاده ها بیتخر -

 دختر و معمولانپل ریطول رودخانه کشکان و در مس

 یزداریرود خانه و آبخ یمهندس یبندها ، اقدامات مربوط به کار ها لیس بیتخر -

 

 استان لرستان ستیز طیبر مح لیمثبت س یجنبه ها -1-2
 یجنباه هاا نیاز مهمتار یاستان لرستان داشته است که برخ ستیز طیبر مح زیاثرات مثبت ن یکسری، یدر کنار اثرات منف لیس

 استان لرستان عبارتند از:  ستیز طیبر مح لیمثبت س

 ناستان لرستا یتمام تالاب ها بایاستان ؛ تقر یتالاب ها یتمام یریآبگ -

 سال که خشک شده بودند نچندی از پس ها¬شدن آب از دهانه چشمه یجار -

 رودخانه ها یحقابه ها نیاستان و تام های¬رودخانه یآبده شیافزا -

 .... وشانیتان به عنوان مثال سد مروک و ااس یسطح تراز سدها شیو افزا یریآبگ -

 استان  ینیرزمیآب ز های¬سفره هیتغذ -

 وحش اتیجهت شرب ح یعیطب یسنگ آب ها و چالاب ها در عرصه ها جادیا -

 و چندساله کسالهی اهانیپوشش گ زانیم شیکمک به افزا -

 خاک یزیدشت ها و ارتقا حاصلخ لابیو رسوبات در س یته نشست مواد مغذ -

 در استان لیس سکیر یابیو ارز لیس تیریجامع مد یطرح ها یبازنگر یبرا دیجد یفرصت ها جادیا -

 

 در استان لرستان لیاز س یناش میمحسوس مستق یخسارات ها -1-3
در  لابیسا جاادیباعا  ا نیفارورد 13تا  11و  نیفرورد 9تا  5 یدر دو مقطع زمان 1398سال  نیفرورد وستهیو پ دیشد یهابارش

در اساتان  لیسا نیا(. در ا84 رسااخت،یمحاصره شادند )ز لیروستا به طور کامل در س 211که  دیاستان لرستان گرد یروستا 1811

 یکشکان عبور یساحل وارهیاز د ییهابخش لاب،ی(. بر اثر موج اول س1398 ،یقانون ی)پزشک ندنفر جان خود را از دست داد 15لرستان 

از  یرودخاناه عباور انیابر اثار طغ نیشهر شد. همچن نیا یتجار یو واحدها یو آب وارد منازل مسکون بیدختر تخراز درون شهر پل

 یو اماکن تجاار یوارد منازل مسکون نی. آب همچندین شهر گردیا یو تجار یسوم اماکن مسکون کیشهر سراب دوره، آب وارد حدود 

شاد )گازارش کاارگروه  بیاباه طاور کامال تخر یتوابع شهرساتان چگنااز  نیچم حس یروستا لاب،یس نیشهر معمولان شد. در اثر ا

 11دوم حادود  لابیپل زال نیز قطع گردیاد. در سا-برای مدت کوتاهی آزادراه خرم آباد نیفرورد 5تا  4 لابی(. در س1398 رساخت،یز

را فلج کرد و شابکه مخاابراتی دچاار آسایب  هیدر ساعات اول یامداد رسان اتیشده و عم بتخری دختر پل –از جاده خرم آباد  لومتریک

 هپاساگا ییویاراد میسا یبا مرکز استان توسط ب یارتباط مخابرات نیدختر اولکلی گردید. بر اساس اظهارات فرماندار وقت شهرستان پل
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 اتیاسااس مصاوبه هبار ا .(b1398-لرساتان،  یآب منطقاه ا یدختر انجام شد. )شرکت سهامپل یکیواقع در نزد انکوهیبالا م یانتظام

و  یشاهر یمساکون یاحداث شوند و تعداد واحادها دیبا ییواحد روستا 9811و  یشهر یواحد مسکون 1551در استان لرستان  رانیوز

خطوط انتقال آب شاهر  یشاهد قطع 98 نیفرورد یها لابی(. در س1398 ران،یوز ئتیواحد است )ه 21251برابر با  یریتعم ییروستا

 (.1398 رساخت،ی)گزارش کارگروه ز میاز شبکه فاضلاب در شهر خرم آباد بود یمعمولان و انسداد بخش

 اشاره کرد. ریبه موارد ز توان¬یدر استان لرستان م ریاخ لیخسارات و آثار گزارش شده در س گریجمله د  از

راه  ی(، قطعا ؟یدساتگاه )اطلاعاات وزارت راه و شاهر سااز 11راه:  یفنا هیابن لومتر،یک 254: یراه اصل لومتر،یک 915: ییروستا راه

روستا،  914آب:  یهزار متر مربع( ، قطع195مرکز )حدود  315: یلرستان؟( مراکز درمان یاستاندار یروستا )گزارش ها 141: یدسترس

ساوم شاهر  کیاروساتا و  1211بارق: حادود  ی،  قطعا ستگاهیا 111: ییپمپاژ روستا ستگاهیا لومتر،یک 319: ییخط انتقال آب روستا

(، دام 1398استان لرستان،  ی)سازمان جهاد کشاورز الیر اردیلیم 1811: یکشاورز یها رساختیدختر و منطقه ماسور خرم آباد ، زپل

هکتاار، باغاات:  18111، بخاش زراعات:  یکلنا 9911زنباور عسال:  یدوقطعه، کن 4111: وریراس ، ط 1111: حدود نیسبک و سنگ

 نیشاهر خارم آبااد بالااتر نیب نیاستان خسارت وارد شده است که از ا یفرهنگ راثیبه م الیر ونیلیم 4145111هکتار. حدود  5111

 ،یدشاگرو گر یدسات عیصنا ،یفرهنگ راثیقرار دارند )سازمان م یبعد یخسارت را داشته و شهر بروجرد و پل دختر در رده ها زانیم

و ادارات  یباان طیمحا یاساتان لرستان)پاساگاه هاا ستیز طی(. مجموع کل خسارات وارده به مستحدثات اداره کل حفاظت مح1398

 (. 1398استان لرستان،  ستیز طیباشد)اداره کل حفاظت مح یم الیر ونیلیم 11531( مبلغ یشهرستان

استان عبارتند  نیدر ا ستیز طیحفاظت مح تیریدر استان لرستان و مناطق تحت مد لیس یطیمح ستیز یخسارت ها نیهمچن

 ( :1398استان لرستان،  ستیز طیاز)اداره کل حفاظت مح

 و دست ساخت یعیچشمه آبشخور طب 11-

  ستیز طیسازمان حفاظت مح تیریدر مناطق تحت مد یراه ارتباط لومتریک 111-

 ستیز طیو ادارات مح یبان طیمح یخسارت به ساختمان ها-

 دختردلفان ، کوهدشت و پل یشهرستان ها یهوا یسنحش آلودگ یها ستگاهیخسارت به ا-

 ستیز طیسازمان حفاظت مح تیریدر مناطق تحت مد یپل ارتباط 1-

  یو شهر یصنعت یخانه ها هیخسارت به تصف-

 یپمپاز فاضلاب شهر یها شتگاهیو ا یخسارت به شبکه جمع آور-

 لابیبه علت س ینفت یو گاز و فراورده ها لنیخطوط ات یشکستگ-

 ییو روستا یدفن پسماند شهر یو محل ها یدسترس یخسارت به راه ها-

 

 یطیمح ستیملاحظات ز تیبدون رعا عتیدر طب یکاراز دست یناش یموارد مصداق -1-1
 یها و پس زدن باه شاهرها و مازارع کشااورز یورود نیها که باع  مسدود شدن ا لیمس یدر عرض رودخانه ها و ورود راتییتغ-

 دختر(.  شده است)مثال؛ شهر معمولان و شهر پل

 یمایسا یکپاارچگیباردن  نیرودخاناه باعا  از با ریمسا رییارودخانه کشکان و به تبع آن تغ هیمتعدد در حاش یجاده ها جادیا-

 دختر(. پل خرم آباد تا نیشده در محدوده ب جادیا یشده است)مثال ، جاده ها نیسرزم

از اصله درخت بلوط  یمیبخش عظ یدرختان بلوط در حوضه زاگرس که باع  نابود یماریدر مبارزه با ب یانجام ندادن اقدام اساس-

مخرب  یها لابیخاک و س شیشده و فرسا یبارش روان آب جار نیشود تا با کم تر یموضوع باع  م نیدر استان لرستان شده است. ا

خسارات  گریبزرگ و کاهش حجم مخزن از د یاز حد متعارف در سدها شیب یاز رسوبگذار یرا سبب شود. کاهش طول عمر سدها ناش

 است.  یاهیاز کاهش پوشش گ یناش

و  یتوساعه ا یهاا تیاو فعال یخشکساال لیامهم است که سال ها به دل یعیطب یها ستمیاستان لرستان از اکوس یاهیپوشش گ-
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مااه  نیفرورد لیدر س ستمیاکوس نیجنگل ها نابود شده است. ا نیاز ا یعیوس یرفته و بخش ها نیاز ب یمنطق ریو غ هیرو یده باستفا

جنگال  نیو حفاظت از ا تیریشد. ضرورت مد انیآن نما یبالا یاز ارزش ها یکیکندو  مانعتم لیاز س یادیتوانست از بخش ز 1398

 باشد. یالزام یاز پروژه ها یجزئ دیحفاظت با یطرح ها یها با اجرا

معمولاان و  یرودخانه کشکان در شاهر هاا هیدر حاش یبه همراه ساختمان ساز یراه نیمتعدد ب یاحداث رستوران ها و سازه ها-

رودخانه شده کاه منجار باه خساارت باه  نیا میگسترده به بستر و حر یدختر بدون مطالعه موجب عرض کم رودخانه و دست اندازپل

 شده است یرقانونیغ یساخت و سازها نیساکنان ا رفتن نیاز ب یو حت بیتخر نیو همچن نیریسا

منجار  یو اجتمااع یاقتصااد یخسارت هاا شیآنها به افزا میمستق میحر ایدر بستر رودخانه ها  یو کشاورز یاحداث پرورش ماه-

 شده است. 

 یخاناه هاا ایاو  یکشااورز یدر اراضا لابیاعا  پخاش ساب یعیطب یها لیو مسدود کردن مس یسطح یدر منابع آب یدستکار-

 شده است. ییروستا

 

در استان  لیموثر بر س یطیمح ستیز یها یابینکردن ارز تیغلط و رعا یها یریگ میتصم -1-5

 لرستان
در خصوص و موارد مختلاف  یطیمح ستیز یها یابینادرست و توجه نکردن به ارز یها یگذار استیغلط و س یها یریگ میتصم

که منجار  قیجنگل ها و مراتع و احداث جاده ها و راه ها و .. همراه با مصاد بیرودخانه ، تخر ریمس رییتغ ،یاراض یکاربر رییاز جمله تغ

 است: لیک به شرح ذیخسارت شد، به تفک جادیبه ا

 یرودخاناه هاا ریخارم رود و کشاکان و ساا یرودخاناه هاا یروبیدر خصوص لا ستیز طیسازمان مح یتوجه نکردن به هشدارها-

 نکردن رودخانه ها بوده است. یروبیدر استان لرستان، لا لیخسارات س شیافزا لیاز دلا یکیاستان. 

 رییابلوط لرساتان و تغ یجنگل ها بیکه درخصوص تخر ییهشدارها ز،یحوضه آبخ یاهیحفاظت از مراتع، جنگل ها و پوشش گ -

کاه ماورد کام  لیکااهش سا یاقدمات در راستا نیها ادامه دارد. از مهمتر بیتخر نیرها داده شده است و لکن همچنان اها با یکاربر

 رودخانه هاست.  یو سرچشمه ها یکوهستان ققرار گرفته است، حفاظت از مناط یتوجه

 یاهیپوشش گ اءیجهت حراست و اح تیخارج از ظرف یو زودرس دام در مراتع و چرا هیرو یب یچرا-

 شود. یم ریآبخ یرفتن حوضه ها نیاست که باع  از ب یاز موارد میتوسعه کشت د ژهیو به و یاصول ریغ یکشاورز -

گال  ی. حجام بالاایبالادست یکوچک در حوضه ها یخاک یسدها جادیو عدم ا یآبخوان دار اتیعمل ،یزداریحفاظت حوضه آبخ -

اسات.  زیابرابر کرده، گواه موضوع توجه نکردن به حفاظات از حوضاه آبخ نیآن را چند بیکه شدت تخر لابی)رسوب( همراه با سیولا

 است.  یو هم در حوزه حکمران یالم نیهم در حوزه تام یتوجه یب نیا لیدلا

بخش به دنبال  کیاست که در  یموضوع وزارت جهاد کشاورز نیا یلرستان، متول زیدر حفاظت از حوضه آبخ یتیریمد یچندگانگ-

( کاه معمولاا یزداریادنبال حفاظت است)سازمان جنگل هاا، مراتاع و آبخ گریبوده و در بخش د دیتول شیو افزا یسعه دام و کشاورزتو

 بخش موضوع است.  نیتر فیاعتبارات هم معمولا ضع دیتخص زهدارد. در حو یشتریبخش اول قدرت ب

و کنتارل بحاران(؛  یریشاگیجهات پ یا رساازهیرودخانه)اقادام غ یرودخانه در قالب اقدامات مهندسا ریمس یحفاظت و نگهدار -

رودخانه رواج دارد از جملاه اقادامات مهام در  یو .. که تحت عنوان مهندس یروبیها و لا وارهید تیو بستر رودخانه ، تثب میحر یبهساز

اساتان و  یدساتگاه و ساازمان هااباه آن توساط  یگذشته توجه جد یکه متاسفانه در دهه ها است لابیو کنترل س یریشگیپ نهیزم

 است.  رفتهیصورت نپذ یکشور

رودخاناه هاا و بعاد از آن  میبساتر و حار نیایتع ؛یدر منااطق مساکون ژهیو به و یو بستر رودخانه در محدوده دشت میحفظ حر -

باشد که متاسفانه به صاورت  یو سازمان ها و ادارات تابعه در استان لرستان م رویوزارت ن فیها از وظا میحر نیاز ا انتیو ص یآزادساز

رودخاناه هاسات کاه علااوه بار  مینکردن حار تیرعا لیاز س یناش بیخسارت ها و تخر شیافزا لیدلا از یکیدنبال نشده است.  یجد
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 شود. یم زیاز رودخانه ن لابیس هیتخل یرودخانه و کند انیمحدوده ها باع  اختلال در جر نیخسارت به ا شیافزا
 

 مناطق سیل زده استان لرستان یماهواره ا شیپا -1-3
همزمان با اعلام سازمان هواشناسی مبنی ورود سامانه بارشی متراکم در جنوب و غرب ایاران، بار اثار  1398فروردین سال  5از روز 

دختر و ویسیان سیل ایجاد شد. این سامانه بارشای آباد، پلهای شدید در شهرهای استان لرستان از جمله معمولان، دورود، خرمبارندگی

های اساتان فروردین موجب ایجاد سیلاب و خسارت در شهرساتان 13تا  11موج دوم از  فروردین و نیز 9تا  5های در دو موج در تاریخ

هاا نیاز، فاروردین داشات. در ماوج دوم بارش 5متار در تااریخ میلی 118بارش را با  نیدختر بیشترلرستان شد. در این استان شهر پل

ها فروردین بارش 12دختر گزارش شد. در آباد، معمولان و پلهایی از دورود، خرمبخش نخساراتی همچون رانش زمین و به زیر آب رفت

دختر دختر، نورآباد و ویسیان شد. پلآباد، پلهای استان لرستان مانند معمولان، خرمموجب ایجاد سیلاب و خسارت در برخی شهرستان

 انی قرار داشتند.ها در وضعیت بحرگزارش ساسو معمولان در استان لرستان از جمله مناطقی بودند که بر ا

های مناطق سایل گرفتاه در ایان اساتان، باا عنایات باه مبنای درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص تهیه نقشه بر

هاا باا جهات اخاذ داده SPIDER - UNای در مرکز فضایی ماهدشت و همچنین فعال سازی چاارتر های ماهوارهدریافت داده ظرفیت

 باشد.ای زمین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مطابق با میمرکز پایش ماهواره درهای متنوعی داده قدرت مکانی بسیار بالا،

باوده و شایب زیااد در  (Flash floodتوجه به وضعیت توپوگرافیک استان لرستان سیل رخداده در این استان از ناوع ناگهاانی ) با

های مختلف آن گردید. اما حجم بالای بارش در محدوده زمانی و مکانی محادود امتداد رود کرخه موجب تخلیه سریعتر سیلاب از بخش

دلیل ابرنااکی بالاای بستر رود کرخه بوده که موج سیلابی شدن مسیر این رود گردید. متاسفانه باه ظرفیتو رواناب ناشی از آن بیش از 

نیز  1-لیت استفاده نداشته و همچنین تصاویر راداری سنتینلقاب 2-های مادیس و سنتینلمنطقه مورد پایش تصاویر دریافتی از ماهواره

مناطق روستایی و شهری نیز کیفیت مناسب جهت استخراج پهنه سایلابی را نداشاته  چکبا توجه توپوگرافی پیچیده منطقه و ابعاد کو

ن ابرناکی ممتد در حین وقاوع و بعاد است. بنابراین با توجه به ماهیت سیل، عوارض توپوگرافیک پیچیده در امتداد رود کرخه و همچنی

ای با قدرت تفکیک مکاانی بالاا در های ماهوارهدریافت داده هتاز وقوع سیل، ناچار به فعال سازی چارتر مدیریت بحران سازمان ملل ج

ان داده شده مناطق پایش شده در استان لرستان و مشخصات داده و اطلاعات تولیدی نش 1-4در جدول  سریعترین زمان ممکن گردید.

نقشه پهنه سایلابی بخاش   3-4و شکل  نقشه پهنه سیلابی بخش چگنی 2-4، شکل نقشه پهنه سیلابی شهر معمولان 1-4است. شکل 

 دهند.را نشان میویسیان 
 

 مناطق مورد پایش در استان لرستان و مشخصات داده و اطلاعات تولیدی -1-1جدول 

 منطقه مورد پایش ردیف
تاریخ 

 تصویربرداری
 نام ماهواره

قدرت تفکیک 

 مکانی  )متر(
 اطلاعات تولیدی

 شهر معمولان 1
-فروردین-13

1398 
Pleiades 0.5 

آشکار سازی -نقشه پهنه سیلابی )لژاندر سیلاب و رد سیلاب(

 های خسارت دیدهها و پلراه

2 
بخش ویسیان )روستاهای حیات 

 الغیب قالبی علیا و قالبی سفلی(

 
-فروردین-13

1398 

Pleiades 
 
0.5 

آشکار سازی  -نقشه پهنه سیلابی )لژاندر سیلاب و رد سیلاب(

 های خسارت دیدهها و پلها، ساختمانراه

3 
بخش چگنی )شهر سراب دوره و 

 روستاهای اطراف(

 
-فروردین-13

1398 

 

Pleiades 
0.5 

آشکار سازی  -نقشه پهنه سیلابی )لژاندر سیلاب و رد سیلاب(

 های خسارت دیدهها و پلها، ساختمانراه

4 
بخش ویسیان )روستاهای چم دیوان 

 و سبزوار(

 
-فروردین-14

1398 

 

Kompsat-2 
1 

آشکار سازی  -نقشه پهنه سیلابی )لژاندر سیلاب و رد سیلاب(

 های خسارت دیدهها و پلها، ساختمانراه

 شهر معمولان 5
-فروردین-13

1398 
 

ALOS-2 
 پهنه سیلابینقشه  6.5

 دخترشهر پل 6
-فروردین-13

1398 
 

Pleiades 
0.5 

آشکار سازی  -نقشه پهنه سیلابی )لژاندر سیلاب و رد سیلاب(

 های خسارت دیدهها و پلها، ساختمانراه
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 (1331 ران،یا یینقشه پهنه سیلابی شهر معمولان )سازمان فضا -1-1شکل

 

 
 (1331 ران،یا یی)سازمان فضانقشه پهنه سیلابی بخش چگنی  -2-1شکل
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 (1331 ران،یا یینقشه پهنه سیلابی بخش ویسیان )سازمان فضا -3-1شکل

 

 1-4آبااد و شاکل نقشه پهناه سایلابی شهرساتان خرم 5-4دختر، شکل نقشه محدوده متأثر از سیلاب در شهرستان پل 4-4شکل 

   دهند.دختر را نشان مینقشه پهنه سیلابی پل
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 (1331 ران،یا ییدختر )سازمان فضاسیلابی شهرستان پل محدودهنقشه  -1-1شکل

 

 
 (1331 ران،یا ییآباد )سازمان فضانقشه پهنه سیلابی شهر خرم -5-1شکل
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 (1331 ران،یا ییدختر )سازمان فضانقشه پهنه سیلابی شهر پل -3-1شکل

 

 زده استان لرستان لیمناطق س تیاز وضع یدانیمشاهدات و گزارشات م جینتا -1-۱
 مشاهده شد که : یدانیم یها دیدر بازد

خاناه هاا و  لیامنااطق از قب یبود و برخ افتهیبلافصل رودخانه کشکان استقرار  میانسان ساخت در حر یاز سازه ها ییمحدوده ها-

شاده  بیدختر به طور کامل تخررودخانه کشکان در داخل شهر پل هیحاش یو خانه ها یمنطقه معمولان، ملاو یراه نیب یرستوران ها

 روبرو خواهند شد. لابیبا مشکل س ندهیقرار دارند و در آ لیس میهنوز در محدوده حر ناطقاز م یحال بخش نیبودند، با ا

مساتقر بار  یدرصد پل هاا 81 یبالا بایکه تقر یمشاهده شد، در صورت بیبدون آس لیدختر با وجود حجم سشهر پل یمیپل قد-

 یباه صاورت اصاول دیاجد یاز آن است پال هاا یبود که حاک دهید بیدختر آسداخل شهر پل یپل فلز یرودخانه کشکان و حت یرو

 ستین یعلم یروش ها یاشوند و مکان استقرار آنها بر مبن یمستقر نم

 لیرهاا شاده باود و لنادف ییو روساتا یشاهر یرودخانه و ساکونتگاه هاا هیو زباله ها بدون برنامه در حاش یساختمان ینخاله ها-

 در شهر وجود ندارد. یبهداشت

رودخانه کشاکان در داخال شاهر کامال  هیحاش یساحل یبود و پارک ها دهید یجد بیدختر آسشهر پل یمناظر و چشم اندازها-

 دانیاو پاارک م یپال فلاز کیاپارک باانوان ، پاارک نزد لیاز قب یو محل یگیهماسا اسیدر مق یشهر یشده بودند، پارک ها بیتخر

 بودند.  دهید یجد بیبهداشت آس

قابال  یمیقاد یبندها لیشهر و در کنار مخابرات شهر، س یبود و در بخش ورود دهید یجد بیآس یشهردار دیجد یبندها لیس-

 در عرض رودخانه مشهود بود. یشهردار یرودخانه و  دستکار میمشاهده بود که نشان از تعرض به حر

 یهاا یبناد لیاز سا ییآسفالت و بخش هاا یمانیو صفحات س یساختمان ها یو تنه درختان، اسکلت فلز شهیاز ر یادیحجم ز-

 در بستر رودخانه کشکان مشاهده شد یبالادست

 آن اعلام نشد یدختر و روستاهاساکن در شهر پل یو محل یوحش و دام از طرف مردم بوم اتیبه ح بیبر آس یمبن یگزارش-

و نصب  یدر طراح یشده بودند که نشان از عدم وجود اصول بهداشت بیترک لیس انیدر جر لابیو س یفاضلاب خانگ یها ستمیس-

 است. یفاضلاب شهر یجمع آور ستمیو س یآبرسان یها ستمیس
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 شده بودند.  ایاز آنها خشک شده بودند ، اح یگذشته برخ انیدختر که در طول سالمختلف شهر پل یتالاب ها-

 نداشتند. اریدر اخت یکاف یو سلامت یو امکانات بهداشت لیزده در چادر ها مناسب نبود و وسا لیسکان موقت مردم سمکان ا-

بساتر  یعایشاوند بلکاه منظار طب ینما یابیاشروع شده بود که متاسفانه نه تنها مطلوب ارز لیبعد از س انیدر جر ییها یبازساز-

 بود. یو علم یاصول یزیرودخانه و شهر را بهم زده بود و نشان از عدم وجود برنامه ر

 یا زهیاانگ یانسان ساخت به صورت متروکه در سطح شهر و روستاها رها شاده باود و افاراد متاول یاز سازه ها یادیز یبخش ها-

 نداشتند. ایساخت و اح یبرا

 آمده است. 23-4تا  1-4های در شکلاستان لرستان  یر سیل درتحت تأثاز مناطق  ریتصو یادامه برخ در

 

 
 دیبند جد لیس واریدختر و کم کردن عرض رودخانه در دشهر پل دیو جد میبند قد لیس وارید تیموقع ریتصو -۱-1شکل

 

 
 انیسیعبور آب در منطقه و یبرا رگذریپل ز یها هیحاش بیتخر ریتصو -1-1شکل
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 رودخانه کشکان میدر حر یراه نیب یو رستوران ها ییروستا یکامل خانه ها بیتخر ریتصو -3-1شکل
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 رودخانه کشکان یاحداث شده بر رو یاصول ریغ یارتباط یپل ها بیاز تخر یریتصاو -12-1شکل
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 رودخانه کشکان هیبند حاش لیس یها وارهید بیتخر ریتصو -11-1شکل
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 منطقه یاهیرفتن پوشش گ نیو از ب انیسیلغزش در ارتفاعات منطقه و نیزم ریتصو -12-1شکل
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 منطقه چنار یکامل پل ارتباط بیتخر ریتصو -13-1شکل

 

 
 رودخانه کشکان هیحاش یاهیپوشش گ ییو جابجا بیتخر ریتصو -11-1شکل
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 شدن یلابیس ندیشده عرض رودخانه کشکان در طول فرا ضیبستر عر ریتصو -15-1شکل

 

 
 دخترشهر پل یرودخانه کشکان در ورود میساخته شده در حر یکامل خانه ها بیتخر ریتصو -13-1شکل
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 ندهیدر آ لیدرمعرض خطر س یرودخانه کشکان و وجود خانه ها هیحاش بیتخر ریتصو -1۱-1شکل

 

 
 رودخانه میشده در حر بیتخر یراه نیب یو رستوران ها ییروستا یکامل خانه ها بیتخر ریتصو -11-1شکل
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 رودخانه در شهر معمولان میساخته شده در حر یکامل خانه ها بیتخر ریتصاو -13-1شکل
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 و حمل مواد و مصالح در بستر رودخانه کشکان ییاز جابجا یریتصاو -22-1شکل
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 لیبعد از وقوع س یساختمان یتخاله ها یاز رهاساز یریتصاو -21-1شکل

 

 
 فعال رودخانه در منطقه الشتر مهیبستر ن یبر رو یاستخر پرورش ماهاحداث  -22-1شکل
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 دختررودخانه شهر پل میدر حر یبیسبز تخر یاز پارک ها و فضاها یریتصاو -23-1شکل
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 های مربوط به پیش از وقوع سیلابآموختهدرس -5-1
 یحجم بارندگ نیاز نظر شدت بارش در واحد زمان و همچن 1398 نیفرورد لابیس :ستیمهار نطور کامل قابلبه عتیطب .1

در  رانهیشاگیو پ یمساائل فنا تیادشوار بود. اما قطعااج باا رعا اریاز آن بس یبود که مهار کامل و به صفر رساندن خسارات ناش یدر حد

بحاران  تیریماد یو فاراهم کاردن ساازوکارها لیمواجهاه باا سا یبرا یآمادگ ز،یحوضه آبخ تیریها، مدرودخانه میاز حر یبرداربهره

 .میشده را کاهش ده جادیاز خسارات ا ییدرصد بالا میتوانستیم

 نیشاتریباه نسابت ب یساردآب انیاپرورش ماه یهاکارگاه :یلاتیو احداث مراکز ش یابیمکان یهادستورالعمل تیرعا .2

کارگااه موجاود  511از مجماوع حادود  یلاتیکارگااه شا 412 کهیطورمتحمل شدند به 1398 نیفرورد لیصدمات و خسارات را از س

ها باوده رودخاناه میهاا در حارخسارات قرار داشاتن آن نیا لیدل نیتریاصل است یهیاز خسارات را متحمل شدند. بد یسطوح متفاوت

 تیریماد یهاستمیو س ریگوبرس یو استخرها یرسانآب یکانال خا یاستانداردها تیرعا نیو همچن یلاتیش یهااست. استحکام سازه

 هستند. ییبالا تیدرجات اهم یدارا زین یآببحران در زمان کم

استان لرساتان کاه در  ییایخاص جغراف تیبا توجه به موقع استان لرستان: یشناسنیو زم ییایجغراف تیتوجه به وضع .3

حجام  لابیبالا هستند، در هنگاام سا بیسطح مقطع کم و ش یاستان دارا نیا یهاآبراهه شتریکوه زاگرس قرار داشته و برشته یانهیم

را به بار آورد.  ییخسارات بالا تواندیطور بالقوه مکه به گرددیم جادیبالا ا یو با سرعت و انرژ کسطح مقطع کوچ کیآب در روان ییبالا

 موارد انجام شود. نیبا در نظر گرفتن ا هارساختیز جادیو ا یگذارهیو سرما یعمران یهاتیلازم است هرگونه فعال نیبنابرا

 میحار تیاعدم رعا لیبه دل لابیاز س یخسارات ناش نیشتریب :یاراض یکاربر رییتغ تیریها و مدرودخانه میحر تیرعا .1

و  هاامیحر نیا نیقابل محاسبه است. تع لابیبازگشت س یهابر اساس مطالعات مختلف و دوره میحر نیبوده است. ا یعیطب یهاآبراهه

داشته باشد. لاازم اسات  لیدر کاهش خسارات س یاسهم عمده توانستیم هاتیمحدود نیاعمال ا ومسئول  یهاها به سازماناعلام آن

مثال عنواناجارا شاوند. باه ربطیذ یهااز طرف سازمان یشتریموجود با دقت ب نیقوان یلابیس یهااز تصرف دشت یریدر جهت جلوگ

آن موجاب  یروبیرودخانه به همراه عدم لاا رفعالیغ میدر حر ساختمانآباد و احداث رود در شهر خرمودخانه خرمر ریمحدود کردن مس

 شیافزا یرا برا نهیرودخانه زم میحر تیعدم رعا ای میتجاوز به حر زیدختر و معمولان نپل یهاگسترده شد. در شهرستان یخسارات مال

 خسارات فراهم کرد.

رودخاناه و  طینامتناسب با شرا ایو  نییبا سطح استحکام پا یها: احداث پلشده یوساز بومساخت یاستانداردها تیرعا .5

رودخانه و عدم تناساب ابعااد دهاناه  میها درون حرپل یراصولیاحداث غ ایو  مدتیاهداف طولان یموقت برا یهااستفاده از پل یحت ای

انتفاع  زیو از ح رندیقرار گ لابیاحداث شده درون س یهامواقع کل پل یاریها در بسرودخانه نایبا طغ دیآب سبب گردپل با حجم روان

و  یکامال اصاول فنا تیبا رعا ییهاسازه نیلازم است چن یو خسارات آت یارتباط یهااز قطع راه یریشگیپ یبرا نیخارج گردند. بنابرا

 احداث گردند. یمهندس

 یباه سااختارها یبخشاو مرمات و استحکام شیدر خصاوص پاا یاقادامات دائما :هارساختیمداوم ز یو نگهدار شیپا .3

در انتقاال امان  توانساتیها ماآبراهاه یهااوارهیو مرمت د تیو تقو یروبیآباد، لااست. در محدوده شهر خرم یها ضرورآبراهه یحفاظت

هاا پل یانساداد مجاار ایارودخانه و  یهاوارهید بیموارد تخر یدر برخ کهیباشد. درحال ثرمث اریبس یاز محدوده شهر رونیبه ب لابیس

و ارتفااع  شاتریاساتحکام ب یدارا یحفااظت یهااوارهیدختر چنانچاه درا به بار آورد. در شهرستان پل یآب شده و خسارات انیسبب طغ

 وارد آورند.  یکمترشهر خارج کرده و صدمات  یهرا از محدود لابیاز س یابخش عمده توانستندیبودند، م یشتریب

 د،یاابعااد خساارات گرد دی، آنچه سبب تشاد1398 نیدر فرورد ادیز اریبس یدر کنار بارندگ :زیحوضه آبخ یعلم تیریمد .۱

خااک باه  یرینفوذپاذ تیحفاظت از خاک و افت قابل یمناسب برا یاهینبود پوشش گ ز،یجذب آب در بالادست حوضه آبخ تینبود قابل

 تیریماد ،یزداریآبخ یهااعمال طرح قیاز طر زیاز حوضه آبخ حیصح یها و مراتع بالادست بود. محافظت و نگهدارجنگل بیتخر لیدل
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در  توانادیما داریاپا یاصاول کشااورز تیها و رعاجنگل بیاز تخر یریها، جلوگها مانند کاهش تراکم داماز مراتع و جنگل یبرداربهره

 اشد.مثثر ب یآت یهالابیکاهش شدت س

 تیارعا یبه ماردم بارا یبخشیمنظور آگاهبه یجیترو یهابرنامه یاجرا: یعیو منابع طب یکشاورز جیتوجه به بخش ترو .1

 یبارداران محلاماوارد بهره یاریمثثر باشاد. در بسا اریبس رانهیشگیاقدامات پ حیصح یدر اجرا تواندیها مآبراهه میمربوط به حر نیقوان

 میمختلاف در حار یهااپروژه یاجارا ایاگرفته و با احداث  دهیرا ناد یمنیو ا یفن هیدر دسترس، اصول اول بعاز منا شتریب استفاده یبرا

 یاز منابع آبا یبردارمربوط به بهره نیقوان حیصح یاجرا یدائم شیپا نیقرار گرفتند. بنابرا لابیاز س یرودخانه، در معرض صدمات ناش

 .ردیدر دستور کار قرار گ یطور جدبه دیبا

از نظار پاراکنش، تاابع  نیریآب شا انیآبز: لابیدر مقابل س یستیجوامع ز نیرتریپذبیعنوان آسبه انیتوجه به آبز .3

طور باالقوه به 1398 نیفرورد لابیس لیاز قب ییهالابیس نیخود هستند. بنابرا یزندگ طیمح یمیدروشیو ه یکیدرولوژیه اتیخصوص

در خصاوص  یاطلاعات مدون و قابل استناد گونهچیه حالنیرا دارد. باا نیریآب ش انیآبز یانهو تنوع گو یتیساختار جمع رییتغ تیقابل

معمول و  یهابا استفاده از روش انیبر جوامع آبز لابیاثرات س یابیعملاج امکان ارز نی. بنابراستیاستان لرستان در دست ن انیجوامع آبز

 .دباشیمرسوم مقدور نم

هاا و تالاب هااچهیها و دربندانسدها، آب لیاز قب یمنابع آب یآب لانیب تیاز وضع یآگاه :یمنابع آب یآب لانیب یدائم شیپا  .12

 یدائما شیسانجش و پاا یمناسب برا یوجود سازوکارها نیمثثر باشد. بنابرا لیاز س یاز صدمات ناش یریشگیو پ تیریدر مد تواندیم

 است. یضرور اریها بسبه روز بودن اطلاعات حاصل آن وها رودخانه یآب لانیب

 

 لابیمربوط به زمان وقوع س یهاآموختهدرس -5-2
موارد عدم وجود  یاریدر بس: لابینجات در زمان س اتیو عمل یرسانکمک یبرا ازیمورد ن زاتیوجود امکانات و تجه .1

در همان  هالابیاز صدمات س یاریشد. بس زدگانلیبه س یرسانافتادن کمک ریموقت موجب به تأخ یهاو احداث پل یبانیامکانات پشت

در  ژهیوهاا باهبااش باودن آنو آماده یساازمجهز و امکانات راه آلاتنیبه بالگرد و ماش یدسترسهستند.  یریشگیقابل پ نیساعات آغاز

 مثثر خواهد بود. اریبس یهواشناس یزمان هشدارها

ارتبااط زناده و مناساب  جاادیامکان ا لابیدر زمان س تیریو مد یامدادرسان اتیاز ضرور یکی :اریوجود امکانات ارتباط س .2

 هیاهاوا در چناد روز اول قیاز طر یدسترس یدشوار یو حت یادختر در کنار قطع ارتباطات جادهشهرستان پل یاست. قطع ارتباط تلفن

باه  زیارا ن یکمکا یروهااین یو دسترسا یرا مختل کرد و امکان همااهنگ یو برآورد خسارات احتمال لیامکان تحل لابیپس از وقوع س

 منطقه به شدت محدود کرد.

 نیشاتریب یهساتند، اماا دارا یبحرانا طیهرچناد در شارا لابیدر زمان س دهیدبیمردم آس :یمردم محل تیو تقو زیتجه .3

بحران در زماان  تیریمد یهانهیگز نیاز بهتر یکی یاز افراد محل یبانیو پشت زیتجه نیبنابرا. باشندیم طیشرا نیمبارزه با ا یبرا زهیانگ

 .باشدیبروز حادثه م

 

 لابیمربوط به پس از س یهاآموختهدرس -5-3
 هیااول یازهااین نیتأم لیاز قب لابیس یاثرات بعد تیریکنترل و مد یبرا مردم: یاتیو ح هیاول حتاجیما نیتأم ینیبشیپ .1

اسات.  اتیاز ضارور یکای یبهداشات یهارسااختیوجاود ز رداریاواگ یهاایماریب وعیاز ش یریمنطقه و جلوگ یمردم و کنترل بهداشت

 هیااول حتااجیاز ما یادیابخاش ز رانیمردم ا یدر کنار جوشش حس همدل یامدادرسان افتهیسازمان یروهاین عیخوشبختانه واکنش سر

 یاز نظام و همااهنگ یمردما یهااحجام از کمک نیاا یدهاز نظر دور داشت کاه ساازمان دیکرد. اما نبا نیرا تأم لابیمردم پس از س

 برخوردار نبود. یمطلوب
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اسات. دفاع  رداریواگ یهایماریب وعیامکان ش ،یعیتوجه پس از حوادث طباز خطرات قابل یکیمنطقه:  یبهداشت تیریمد .2

 یاورژانسا یارائه خدمات پزشک آمده،شیپ طیمتناسب با شرا یغذا نیتأم ،یو کاف یبهداشت یدنیآب آشام نیها، تأممناسب و امن زباله

 .شوندیمحسوب م یشتبهدا تیریمد یهاجنبه نیترمهم

 یاسالام یهمانند ارتاش جمهاور ییهاسازمانبحران استان:  تیریمد یهماهنگ یکسب شده برا اتیاستفاده از تجرب .3

 یهاساازمان ،یو شاهردار یفرمانادار ،یکشاور، اساتاندار یاحمر، سازمان دامپزشکهلال تیجمع ،یسپاه پاسداران انقلاب اسلام ران،یا

باا  هیااول یهاایرسانکمک لیدل نیبوده و به هم یفاقد نظام و هماهنگ یرسانکمک نیآغاز یکنندگان در روزهاکمک رینهاد و سامردم

صورت هماهنگ و منسجم درآمدند، اما حفاظ به تیامدادرسان در نها یروهاین یهمه جیتدرفت. هرچند بهانجام گر یناهماهنگ یمقدار

 .باشدیبحران کشور م تیریمد اتیروراز ض یکیمشابه  یهابحران یها براآن یو نگهدار اتیتجرب نیا

از نقااط  یکایمشاخد شاده اسات کاه  1398 نیفارورد لیحاصل از سا اتیبر اساس تجرب ها:رودخانه میحفاظت از حر .1

 رو،یاوزارت ن نیقاوان ،یمهندسانظام نیدر قاوان یها است. اکنون زمان باازنگررودخانه میحفظ حر لابیدر زمان س ریپذحساس و ضربه

 یموجاود و اجارا نیاست تا با اصلاح قوان ربطیذ یهاسازمان ریو سا یراه و شهرساز ارهاد ست،یزطیسازمان مح ،یاسازمان آب منطقه

 یاتیاح یهارساختیاجازه احداث ز گریاست که د نیاقدامات ا نیتراز مهم یکیمشابه شوند.  یفراموش شده مانع از بروز حوادث نیقوان

 لیحاداقل باا در نظار گارفتن محادوده اثار سا دیابا یارتباط یهاها و پلراه یداده نشود. تمام 1398 نیفرورد لابیدر محدوده اثر س

شاوند کاه در حاوادث  یابیاو مکاان یبازسااز یابرق، گاز، آب و مخابرات به گونه تیریمد یهاستمیشوند. س یبازساز 1398 نیفرورد

 بر حادثه نشوند. دیخود را از دست نداده و مز ییمشابه کارا

 ریکرخاه و دز و ساا یها در پشات سادهاو رسوب آن لابیمواد معلق س یبا توجه به حجم بالا سدها: یو نگهدار یروبیلا .5

هاا، احاداث و محافظات از مراتاع و جنگل یبازسااز قیااز طر زیاحوضاه آبخ تیریگسترده ماد یهابرنامه یهیها، تهبندانسدها و آب

 مثثر باشد. ندهیدر کاهش شدت و خسارات حوادث مشابه در آ تواندیسدها م یروبیها و لابندانآب
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 ها بیکاهش خسارات و آس یبرا یو اصلاحات ضرور شنهاداتیپ -3-1
لرستان که عمادتا جانس و بافات  یدر مناطق کوهستان ژهیها، به و لابیس یلحظه ا کیپ یو دب یدب شیافزا یاز جمله عوامل اصل

مسادود شادن  ب،یکاهش طول دامنه هاا، کشات در جهات شا ،یاهیرفتن پوشش گ نیبالا، عمدتا از ب یریخاک دانه درشت با نفوذپذ

با  ریسطوح نفوذ ناپذ شیرودخانه ها، افزا یزبر بیرفتن ضر نیزمان تمرکز در اثر از ب کاهشو دو و سرشاخه ها،  کیدرجه  یآبراهه ها

 یهاا ساتمیاکوس نیاست. لذا در ا یانسان یدخالت ها یو به طور کل یتالاب یو بخصوص اراض یاراض یکاربر رییتغ ،یانسان یها تیفعال

 یها با دبا لابیتواند منجر به کاهش وقوع س یم طیدر مح راتییتغ هشکا یدر راستا یانسان یها تیعوامل و فعال تیریمد یکوهستان

،  و خطارات آن لابیسا ساکیکاهش ر یرسد که برا یبه نظر م نینچنیبرآورد و خطرات آن باشد. در نگاه اول ا تیخارج از طرف کیپ

تواناد باه  یراهکار مطرود و صرفا م نیا لابیس یرا کنترل کرد، اما از نظر مهندس یعیطب دهیپد نیا ،یتوان با انجام اقدامات سازه ا یم

اسات ،  ییپاا بیاروانا و سرشاخه ها که قدرت تخر دیدر منشا تول دیبا لابیو کنترل س یمهندس رایعنوان رهکار مکمل استفاده شود، ز

زلاال را دارد( باا  آببرابار  نیچند بیکه گل آلود است و قدرت تخر یلابیآب و خاک)س تیدر سرشاخه ها کنترل و تثب .ردیصورت پذ

حفاظ  تیانخواهاد داشات. لاذا اهم یو اقتصااد یگونه خطار جاان چیبوده و ه ریتر امکان پذ نییپا اریبس سکیکم تر و ر اریبس نهیهز

راستا، سازمان حفاظات  نیخواهد داشت.  در هم دیجد تیاهم لیمقابله با خطر وقوع سدر  عتیهمسو با طب یها تیو فعال ستمیاکوس

و تصارف  یکااربر رییااز تغ یریدر سطح استان، جلوگ تیریسطح مناطق تحت مد شیتوانسته در سنوات قبل با افزا یم ستیز طیمح

در حوزه منااطق  یو آبخوان دار یزداریاستان و انجام اقدامات آبخ تیریدر سطح مناطق تحت مد یاهیپوشش گ شیافزا ،یتالاب یاراض

حقاباه  یقاانون رهاسااز یاجرا ست،ین ربطیران سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات ذیمورد توجه و نظر مد یچهارگانه که به نوع

 یرودخاناه هاا ما یکیمرفورلاوژ-یکیلاوژاکو طیشرا یعیسدها و حفظ طب رهیدست سدها که منجر به کاهش ذخ نییرودخانه ها در پا

ساازمان  تیاحما لیبا اساتفاده از پتانسا یطیمح ستیزمخطرات  یسامانه ها یو راه انداز یطیمح ستیز قاتیمراکز تحق جادیشده، ا

 یسادها یاز اجارا یریجلاوگ ،یمایاقل یو پژوهش یقاتیتحق یها تیفعال یسازمان در راستا میاقل میت یکادر علم تیتقو ،یجهان یها

 یدر عرصاه هاا اکوچاک و باا تعاداد بالا یپروژه هاا یجهت اجرا ییاجرا یدستگاه ها تیبزرگ و با خطر شکست بالا و در عوض هدا

واقع شود. علااوه بار  دتریموثر و مف لاب،یخطرات س ژهیبه و یعیطب یایو کاهش خطرات بلا یعیطب عیوقا تیریو ... نسبت به مد یعیطب

 شود: یم شنهادیو خسارات پ بیجهت کاهش آس لیذ یموارد مذکور، اقدامات ضرور

 یاهیو گسترش پوشش گ یاهیو حفاظت و حراست از پوشش گ یاهیپوشش گ بیاز تخر یریجلوگ -

گونه منااطق  نیحاکم بر ا نیو قوان یقانون یها تیدر استان با توجه به محدود ستیز طیمح تیریسطح مناطق تحت مد شیافزا -

 در جذب بارش داشته اند یبرخوردار هستند و نقش مهم یخوب یاهینسبت به مناطق آزاد که از پوشش گ

و  یتایعباور رودخاناه هاا در محادوده مراکاز جمع ریمس یساز منیداخل شهر و ا یرودخانه ها یو مهندس یاصول علم تیرعا -

 شهرها

 طیباا در نظار گارفتن شارا زیابالادسات آبر یکوچک و بازرگ در حوضاه هاا یه احداث سدهاج یمطالعه و انجام کار کارشناس -

 نشود جادیهم انتظار کاذب ا یبخش کشاورز یفشار وارد نشود و برا عتیبه طب ینرمال و خشکسال طیکه در شرا یبه نحو یخشکسال

، حفاظ  یاهیاپوشاش گ تیابه همراه تقو یبالادست یکوچک و .. در حوضه ها یخاک یسدها جادیو ا یو آبخوان دار یزداریآبخ -

 دام و .. یمراتع و تعادل چرا تیظرف

 یاهیپوشش گ اءیجهت حراست و اح تیخارج از ظرف یزودرس دام در مراتع و چرا یاز چرا یریجلوگ -

 و بستر و رودخانه ها میمجاز در حر ریغ یاز ساخت و سازها یریرودخانه ها و جلوگ میاز حر انتیص -

 یبالادست یمنابع آب در حوضه ها تیریآب و خاک و مد یحفاظت یبرنامه ها یاجرا -

 رودخانه ها میو در نظر گرفتن حر یاصول علم تیبا رعا یتوجه به شهرساز -

روهاا جهات  ادهیادر سطح پ یرینفوذپذ ای ییانسان ساخت و لحاظ تراوا یسازه ها نیب یعیباز طب یفضاها ایسبز  یفضاها جادیا -
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 جذب آب حاصل از بارش 

رودخانه ها به پاارک و  نیا هیحاش لیکنند و تبد یعبور م یتیکه از داخل مراکز جمع ییرودخانه ها هیسبز در حاش یفضا جادیا -

 دائم و .. یسازه ها جادیعدم ا

 رودخانه ها لیبستر و مس کیاکولوژ میحر تیطرح رعا یاجرا -

 استان یساختمان یپسماند و نخاله ها یلیطرح جامع و تفض قیکامل و دق یاجرا -

 لابیدر زمان وقوع س یو ادوات خدمات رسان زاتیتجه شیافزا -

 و ثابت یبتن یسازه ها یدر تقاطع رودخانه ها به جا یموقت و اهرم یاحداث پل ها و سازه ها -

 رودخانه ها ضیعر یدر محل ها یساخت پل ها و سازه ها براساس دب -

آنهاا باا  یایآب در تالاب ها و اح هیتخل یو حذف زهکش ها دیتخص یها ونیسیدر کم بیاب ها پس از تصوحقابه تال دیتخص -

 شده جادیا یعیطب طیتوجه به شرا

 کشور و استان یشناس  میهوا و اقل ازیمورد ن یها یمتخصد و بروز نمودن تکنولوژ یروهاین تیتقو -

و  دیادر محال تول لابیاساتان )کنتارل سا یحوضه ها ریشده در ز یبند تیبه صورت اولو یزداریآبخ یکیومکانیب اتیانجام عمل -

 منشاء آن(

 مناسب یدر محل ها یو آبخواندار لابیپخش س یانجام طرح ها -

 در استان یطیمح -یعیمخاطرات طب یو راهبرد یتیریسند جامع مد هیته -

  لابیبحران در حوزه مخاطرات س تیریطرح مد نیتدو -

 در سطح استان  لیسامانه هشدار س یاجرا -

 واقع در استان یسدها چهیدر سیو سرو تیریمد -

   ریپذ بیآس یها در محدوده ها کیها و دا وارهیارتفاع د شیافزا -

 طرح با توجه به مشکلات موجود در طرح نیمجدد ا یدر استان پس از بازنگر نیسرزم شیاجرا و استقرار نظام مند طرح آما -

 استان با توجه به شدت خسارات وارده به بخش جنگل و مرتع یجنگل یخطوط انتقال و مشابه در اراض یپروژه ها حذف -

 

 یشنهادیپ یپژوهش یها تیاولو -3-2
 لابیسا ی. با اضافه کاردن دباکیاکولوژ میو حر ریاخ لابیو بستر رودخانه ها با لحاظ نمودن آمار س میحر یمحدوده ها یبازنگر -

( در یلابیسا ی)و متناسب با آن پهناه هاا یدب ریشکل خواهد گرفت که مقاد یدیجد یآمار عیتوز ،یقبل یآمار یبه داده ها ریاخ یها

در برابار  ساتیحفاظت تاس زیو بستر رودخانه ها و ن میحر ی. لازم است که محدوده هاافتیخواهد  شیفزابازگشت متفاوت، ا یدوره ها

 گردد.  یبه روزرسان دیجد ریمقاد نیمتناسب با ا ،یحفاظت یها وارهیو د پل ها هیپا یو اعماق آبشستگ لیس

جنگال  بیاتخر ژهیو به طور و یاهیپوشش گ بیخاک. تخر شیو فرسا لیس زانیجنگل ها و مراتع بر م یکاربر رییاثر تغ یبررس -

 یمنااطق یکشاورز یاراض ایرسوب انباشت شده در منازل  زانیبود. م لیس نیخسارت ا دیاز عوامل تشد یکیها و مراتع استان لرستان 

در مراتاع  یاهیپوشش گ بیتخر جهیبدون شک نت شیفرسا نیخاک است. ا شیفرسا یبالا زانیبر م یمعمولان شاهد ایدختر مانند پل

 یتوسعه مانند جاده ساز یطرح ها یدام، اجرا یفشار چرا ،یاراض یکاربر رییشامل تغ لیدلا نیا نیو جنگل در بالا دست است. مهمتر

و . . .، بدون توجه باه حفاظ  یریزغالگ یب دار به باغ، قطع درختان برایمناطق ش لیو گاز و گسترش معادن، تبد رویخطوط انتقال ن ای

 جنگل ها و مراتع است.

درصاد  11از  شین جا که بادر استان لرستان. از آ لیدر کاهش شدت س یزدارینقش اقدامات حفاظت آب و خاک و آبخ یبررس -

باه انجاام  ازیان یاهیاخاک و حفظ آب و پوشاش گ شیاز فرسا یریجلوگ یباشند، لذا برا یدرصد م 4 یباالا بیش یاستان دار یاراض

اقادامات بار حفاظ آب و خااک و  نیااثر ا زانیباشد. لذا م لینقش سدها در کنترل س مکملتواند  یباشد که م یم یزداریاقدامات آبخ
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 .است یضرور یبه صورت کم یاهیپوشش گ

خاک در برابار  یاستان لرستان. مراتع پوشش و حفاظت اصل انبندیدر مراتع م ریفشار چرا و حرکت دام عشا یبیمطالعه اثرات تخر -

 یشار چاراو قشلاق قرار دارند، ف لاقییو در حد فاصل  انبندهستندیکه مراتع لرستان م نیا لیهستند. به دل یلابیس یها انیبارش و جر

تاردد  یلاازم بارا یزیابر مراتع، برناماه ر دهیپد نیلازم است که ضمن مطالعه اثر ا نیاست. بنابرا ادیز اریبس آنهابر  ریو حرکت دام عشا

 ردیو قشلاق صورت گ لاقیی نیب ریعشا زهیمکان

 یهاا لابیسا یدهد کاه در طا یها نشان م یاز آنها. بررس نهیجهت استفاده به یلابیرسوبات س یطیمح ستیو مطالعه ز یبررس -

در داخال  یو بصورت رسوبات و گل و لا افتهی شیفرسا زیو معمولا حاصلخ یها تن خاک سطح ونیلیدر لرستان م ژهیدر کشور بو ریاخ

 ردیات صورت گرسوب نیاز ا نهیامکان استفاده مجدد به نهیدر زم یاست مطالعات یضرور نیبنابرااست .  افتهیشهرها و روستاها تجمع 

 یبالاا ما بیشا یاساتان دارا یعایطب یاز اراضا ییدر استان لرستان. از آنجا که درصد بالا لابیمناطق مستعد پخش س یابیمکان -

 دایاروانااب هاا فرصات نفاوذ در خااک را پ نیاست ا ازین ینیرزمیز یآب ها هیتغذ یسازند، برا یرواناب م جادیباشند و آن را مستعد ا

 ینایرزمیآب ز یکاسته خواهد شد و هم رواناب به سفره هاا لیهم از شدت س لاب،یمناسب پخش س یها نمکا افتنیبا  نیکنند. بنابرا

 شود یم زین یاهیپوشش گ شیکه باع  افزا نیاضافه خواهد شد. ضمن ا

  ینیزم ریآب ز یسفره ها هیو تغذ ینیزم ریو ز یبر  منابع آب سطح لابیاثرات س یبررس -

 لابیدر برابر س یو کشاورز یمارستانیب ،یصنعت ،ییایمیشامل ش ژهیو یدفع پسماند ها یها تیسا یبررس -

 رود خانه ها یکیو بستر اکولوژ میجامع حر یبررس -

 عوامل موثر بر آن  نییتع نیمانند سنجش از دور، همچن نیگذشته با فنون نو یدهه ها یط یاراض یکاربر رییمطالعه تغ -

 مشارکت در حفاظت از جنگل ها و مراتع  ینقش و خواست مردم برا یبررس -

  یریشگیپ یبرنامه ها نیو تدو بیعوامل تخر ریسا ای شیفرسا ،یمطالعه مناطق حساس به آتش سوز -

 و گسترش جنگلها و مراتع  اءیمناطق مستعد حفظ، اح نییتع -

 با آن بلوط و راه مقابله  یجنگل ها یها یماریمطالعه آفات و ب -

 عرصه ها  نیا یاجتماع یپراکنش جنگل ها و مراتع به همراه اطلاعات اقتصاد قیدق ینقشه ها نییتع -

 پوشش جنگل و مرتع تیتقو قیسبز از طر یزداریسازه به سمت آبخ یبر مبنا زیآبخ تیرینگاه از مد رییتغ -

   یو خشکسال لیبا س یپژوهشکده سازگار جادیا –

 یعیمرتبط با مخاطرات طب یاستارت آپ ها یبرگزار -

 استان لرستان لابیس یطیمح ستیز کیاستراتژ یابیارز -

 بر فون و فلور استان لرستان لابیاثرات س یبررس -

 استان لرستان یتالاب ها ایبر اح لابیاثرات مثبت س یبررس -
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 مقدمه
شود که گفته می .مازندران شدهای گلستان و های شدید باع  بروز سیل در استانبارندگی 1391های روزهای سال در واپسین

در استان مازندران، شهر سیمرغ دهد. سیل استان گلستان و مازندران اصطلاحاج یک سیل دورانی است که هر صد سال یکبار رخ می

قلا، بندر ترکمن و گمیشان که در مسیر در استان گلستان در شهرهای گنبد کاووس، آقبیشترین خسارت را متحمل گردید. 

هایی از استان گلستان به ویژه گنبد کاووس را درگیر سو و گرگان رود قرار داشتند خسارت زیادی دیدند، سیل بخشهای قرهرودخانه

متر میلی 311ها شد. در این حادثه طبیعی طی دو روز بیش از های مالی زیادی برای ساکنان استانکرد. سیلاب موجب بروز خسارت

درصد متوسط بارش یک سال استان گلستان بود. این حجم از بارش در این منطقه در تمام دوران  81بارش رخ داد که برابر حدوداج 

 .سابقه بوده استهای هواشناختی بیثبت داده

 

 ای از روایت سیل مازندرانمقدمه -1
کیلومتر مربع  1211و کیلومتر مربع آن در نقاط کوهستانی  11111کیلومتر مربع است که  23151 مازندران دارای مساحت استان

سو در شرق تشکیل شده قره -هراز در غرب و حوضه آبریز هراز –آن در دشت واقع شده است. این استان از دو حوضه آبریز سفیدرود

های واقع در استان مازندارن عمدتاج به دلیل شرایط خاص توپوگرافی دارای طول کوتاه بوده و اغلب در امتداد ها و آبراههاست. رودخانه

 اند.شمال به جنوب تشکیل شده

فروردین  13-12و  91اسفند  28-21های میلیون متر مکعب در تاریخ 2/2181در این استان دو رخداد بارش با مجموع حجم 

، بیشترین 98اسفند  28-21اتفاق افتاد که منجر به ایجاد سیل در مرکز و شرق و تا حدودی در غرب استان گردید. در تاریخ  1398

 اند.میلیمتر را ثبت نموده 111نیز بارش بیش از  های استانمیلیمتر رخ داد. سایر ایستگاه 191میزان بارش در ارتفاعات نکا و به میزان 

 به خاک بافت بودن توان در اشباعمنطقه را می هایمسیل و هارودخانه های به عمل آمده، دلایل سیلاب و طغیانبر اساس بررسی

خصوصاج  و ها پل قاطعم شدن مسدود و چوب دشت، آورد مناطق در هارودخانه ناکافی مقاطع ظرفیت قبل، هایماه هایبارش دلیل

 تداوم دانست. و بارندگی شدت

رود، های نکارود، ظالمای مازندران، بیشترین مقدار رواناب حاصل از بارندگی مرتبط با رودخانهبر اساس گزارش شرکت آب منطقه

 های سیلابی رودخانه استان مازندران ارائه شده است.وضعیت پهنه 1شکل رود بوده است. در تجن، سیاهرود، تالار و بابل



 125        : گزارش کمیته استانی مازندران و گلستان2پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 (1331ای مازندران، های استان مازندران )شرکت سهامی آب منطقههای سیلابی رودخانهوضعیت پهنه -1شکل 

 

نمایش داده شده است.  2شکل های مهم استان در ساعته به همراه دوره بازگشت برخی از ایستگاه 24ر بارش وضعیت حداکث

سال نیز رخ داده است که بیانگر نادر بودن  1111های بارش با دوره بازگشت شود در برخی از ایستگاههمانطور که ملاحظه می

 های اخیر استان است.سیلاب

 
 (1331ای مازندران، ها استان مازندران )شرکت سهامی آب منطقهها در برخی از ایستگاهوضعیت میزان بارندگی به همراه دوره بازگشت آن -2شکل 

 

با توجه به وجود سه سد مخزنی مهم در این استان، حجم قابل توجهی از سیلاب توسط این سدها مهار شده و به ترتیب سدهای 
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 (.3شکل درصد تعدیل، پیک سیلاب را در خود جای دهند ) 14و  81، 98اند با لورد توانستهشهید رجایی، البرز و گ

 

 
)متر مکعب در ثانیه(  133۱اسفند  2۱خروجی از سدهای مخزن استان مازندران در  ای جریان ورودی ومقدار حداکثر دبی لحظه -3شکل 

 (1331ای مازندران، )شرکت سهامی آب منطقه

 

میلیمتر  9/54در مجموع  98اسفند  28-21سنجی در طی بارش دو روز های بارانبر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده از ایستگاه

درصد  1/12ها استان جاری شده است. لازم به ذکر است از این میزان بارش ر مکعب در سطح آبراههمیلیون مت 1/1434بارش با حجم 

 MCMدرصد )به میزان  1/21( در مرکز استان و MCM 915درصد )به میزان  3/11( در غرب استان، MCM 8/181)به میزان 

درصد آن )به میزان  31( در ارتفاعات و MCM 1/1118 ها )به میزاندرصد بارش 11( در شرق استان باریده است. همچنین 9/288

MCM 2/421.در سطح دشت نازل شده است ) 

 رودخانه و چالوس سوادکوه، ارتفاعات در برف شدن ذوب آن و متعاقب دما نیز به دلیل افزایش 98فروردین  13-12در روزهای 

های آبریز استان مازندران در سطح حوضه MCM 5/151میلیمتری منجر به ایجاد  8/28شهیدرجایی( و بارش  سد سفیدرود )ورودی

 MCMدرصد )به میزان  38استان را در پی داشت. در این رخداد بارش،  مرکز و های غربمسیل و هاگردید که سیلابی شدن رودخانه

( در شرق استان MCM 1/58درصد )به میزان  1/1( در مرکز استان و MCM 1/418درصد )به میزان  3/54( در غرب استان، 4/285

درصد  5/15( بیشتر از بارش سطح دشت با MCM 1/135درصد ) 5/84باریده است. در این رخداد بارش نیز سهم بارش ارتفاعات با 

 ( گزارش شده است.MCM 9/115)به میزان 

 

 هاسیلاب اثرات -1-1

 نفر کشته 5به همراه  کشاورزی های ، سردهنه ها ها، جادهپل تخریب

 شد. ارتفاعات از روستاهای زیادی های جاده شدن مسدود موجب زیاد بارش از ناشی های لغزش

 شد. بسته گلورد سد بالادست روستای به ارتباطی راه سیلاب اثر در 

 ها گردید. جاده مسیر در متعدد های لغزش موجب بارش بالای شدت

 از اضطراری، خانه تصفیه با تصفیه امکان و عدم البرز سد آب بالای کدورت دلیل به بابلسر و بابل شرب آب ثانیه در لیتر 411حدود 

 .شد خارج مدار

 قطع گردید. روستاها آب ، برق دلیل قطع به نیز ارتفاعات در شد. قطع دشت در روستاها و شهرها از تعدادی شرب آب

 خدماتی و ... و تولیدی تاسیسات ، شهرها و روستاها ، اراضی از زیادی سطح آبگرفتگی
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 سیلاب جهت تعدیل شده انجام اقدامات -2-1

 مدیریت نحوه سیل و ابعاد گسترش برای لازم رسانی اطلاع امکانات، بسیج و شرکت بحران مدیریت جلسه تشکیل

 در ثانیه در مکعب متر 14به  ثانیه در مترمکعب 411 از سیل تعدیل و دست پایین سیل مدیریت و البرز سد دریچه مانور

 دستپایین

 ثانیه در مترمکعب یک به رجایی شهید ورودی ای ثانیه در مترمکعب 15سیل  تعدیل

 خروجی در ثانیه در مترمکعب  25به گلورد سد ورودی در ثانیه در مترمکعب 11 تعدیل سیل

 تخلیه و ها دشت در سرگردان گسترش سیلاب از جلوگیری برای سیلاب مدیریت و پذیر آسیب مناطق به اعزام و آلات ماشین تهیه

 و ...( بلدوزر ، کفی، لودر آلات ماشین ، مکانیکی بیل دستگاه 21از  بیش (ها آب

 کربلا 25لشکر تیپ جوادالائمه کمک با شناور بر ماشین نصب به گلورد، اقدام سد دریاچه از مردم موقت عبور و قایق تدارک

 سیاهرود سیلاب مدیریت و سیاهرود انتهای در لاریم لاستیکی سد آب انحراف توسعه

 بابلسر بابل و شرب آب مشکل رفع برای کدورت کم آب انتقال برای البرز سد آب سطح از آبگیری تمهیدات

 

 کنونی استان مازندران هایاورژانس و هااولویت -3-1
 ها و انهار )حتی خشک(آزادسازی حریم و بستر رودخانه

 های استانبرداری از جنگلتقویت و تشدید نظارت بر بهره

 هاجهت حفاظت مستمر از رودخانه آلات ماشین و امکانات تجهیز

 هادشت سطحی آب کننده زهکشی اصلی انهار و ها رودخانه لایروبی بازسازی و برای اضطراری اعتبار اختصاص

 های استانرودخانه مهندسی و ساماندهی برای ملی اعتبار ردیف اختصاص

 ساختمان سد نیز و گلورد سد بالادست روستاهای جایگزین راه و پل احداث در تسریع و اعتبار تقویت

 از ناشی آن درصد 51نیز  سیل تالار و بوده رود زارم رودخانه از ناشی عمدتاج  تجن سیل( کسیلیان و رودزارم سد احداث در تسریع

 .)است بوده کسیلیان رودخانه

 شرب آب سدها آب دلیل کدورت به سیل هر در بابلسر. متاسفانه و بابل اصلی خانه تصفیه تکمیل در تسریع و اعتبار تقویت

 .شود می مشکل دچار روستاها و بابلسر و بابل شهرهای

 هاسیلاب در آنها تخریب مداوم به توجه با ها رودخانه از ها( کشاورزیسردهنه(آبگیرهای  بهسازی برای اعتبار اختصاص

 حوادث و سیل اجباری بیمه بینی پیش

 

 ای از روایت سیل گلستانمقدمه -2
 در. است نکارود و خلیج گرگان قرهسو، اترک، گرگانرود، آبریز حوضه پنج شامل مربع کیلومتر 21438 مساحت با گلستان استان

 نرمال شرایط در استان سالیانه بارندگی متوسط. داردامتداد  استان این در کیلومتر 2111 کلی طول به رودخانه رشته 45 مجموع

 جریان آن در گلستان استان آب حجم بیشترین و است گرگانرود حوضه اصلی که آبراهه گرگانرود رودخانه. است میلیمتر 451 حدود

 (.4شکل دارد )
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 (1331های مجلس، رود و سدهای مخزنی آن )مرکز پژوهشموقعیت حوضه آبریز گرگان -1شکل 

 

 تشریح روند وقوع سیل -1-2
ادامه داشت و این میزان بارندگی مکعب(  متر میلیارد 2/2بارش )با حجم  شبانه روز 5آغاز و طی  91اسفند  21ها از بارندگی

رود در اطراف گنبد کاووس چای و گرگانهای چهلموجب شد که سدهای بوستان و گلستان در شرق استان سرریز شود و رودخانه

 (.5شکل ) طغیان کند

 

 
 (1331ای گلستان، )شرکت آب منطقه 2/1/31تا  2۱/12/3۱میزان بارش تجمعی از  -5شکل 
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شد، همچنین بر اثر جاری شدن قلا گرفتگی ناشی از سیلاب اسفند موجب بسته شدن جاده گرگان به آقآب 98فروردین  2از روز 

قلا برون در شمال شهر آقاینچه -آهن گرگان ابتدایی بخشی از مسیر خط راه روزهای در. شد مسدود قلاآق -سیل جاده گنبد کاووس 

 .به منظور رهاسازی آب انباشت شده منطقه، در سه نقطه منفجر شد

 35حدود  21/12/1391نسبت به وضعیت نرمال درازمدت تا تاریخ  1391-98ها در استان گلستان در سال آبی وضعیت بارش

 وشمگیر و گلستان بوستان، سدهای بودن ، درصد پُر1/11/1391های گذشته، تا تاریخ درصد افزایش داشته است. به دلیل خشکسالی

بهمن  اول نیمه از گرگانرود، هایحوضهزیر و بالادست هایبارش دلیل به .است بوده درصد 11 و 21 ، 35 حدود ترتیب به تاریخ، این تا

 1391 اسفندماه اول در که طوری به میشود، تسریع آنها شدن پُر روند و گذاردمی بهبود به رو مخازن سدها وضعیت ، 1391 ماه

 شود.می پُر آب از درصد 11 تا نیز بوستان سد زمان، این در و میشوند پُر آب از کامل طور به وشمگیر و گلستان سدهای مخازن

جلسه کمیته مدیریت بحران  25/12/91به دنبال اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش به صورت برف و باران، در تاریخ 

شرکت آب منطقه ای گلستان تشکیل گردید که متعاقب آن تقاضای جلسه از ستاد بحران استان شد و جلسات استانی تشکیل شد و 

و حجم سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر در شرایط قبل از سیلاب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی  میزان رواناب رودخانه ها

درصد و سد  11درصد، سد گلستان حدود  31ها این بود که ظرفیت خالی سد بوستان با لحاظ مخزن در مرحله سرریز، حدود 

 درصد بوده است. 11وشمگیر حدود 

ساعت به طور پیوسته، تداوم داشته است که بخش اعظم  41به مدت  2/1/98شده و تا صبح  شروع 21/12/91بارندگی از شب 

 به مدت یک شبانه روز روی داده است. 28/12/91شنبه تا صبح سه 21/12/91بارش از صبح دوشنبه 

ی حوضه در بالادست میلیمتر بوده که در مناطق شرق 191مقدار بارش مولد سیلاب در حوضه گرگانرود به طور میانگین حدود 

میلیمتر )آمار هواشناسی( و در  318ایستگاه آب سنجی ارازکوسه )حوضه سد نرماب( شامل ایستگاه توسکاچال مینودشت معادل 

میلیمتر و در رامیان  251میلیمتر، تنگراه  245میلیمتر، در حوضه بالادست سد گلستان شامل ایستگاه های گالیکش  291مینودشت 

میلیمتر به وقوع پیوسته است. لازم به ذکر است که متوسط بارندگی سالانه استان در شرایط  212د وشمگیر( نیز )حوضه پایاب س

درصد بارندگی کل سال  15میلیمتر ) 311میلیمتر است و در این سامانه بارشی چند روزه، در شرق استان حدود  451نرمال حدود 

 استان( بارندگی رخ داده است.

ها نسبت به درصد بارش 83، در استان گلستان 1/1/98تا  1391-98این سامانه بارشی قوی، از ابتدای سال آبی با لحاظ نمودن 

 آب از به طور کامل نیز بوستان سد وشمگیر، و گلستان سدهای بر علاوه بارشی، سامانه این حین متوسط درازمدت بیشتر بوده است. در

 شد. پُر

در اثر این بارش، سیلاب های بزرگی در تمام سرشاخه های حوضه اتفاق افتاده بطوری که اوج سیلاب ورودی به سد بوستان بالغ بر 

 2تا  91اسفند  21متر مکعب بر ثانیه گردید. حجم ورودی آب از  829متر مکعب بر ثانیه و اوج سیلاب ورودی به سد گلستان  231

میلیون متر مکعب بوده است. ضمن این که در  111میلیون متر مکعب و در سد گلستان حدود  25حدود ، در سد بوستان 98فروردین 

حوضه بالادست ایستگاه ارازکوسه نیز حجم زیادی سیلاب تولید شده که به دلیل مغروق شده ایستگاه آب سنجی، دبی اوج و حجم 

سدها، اعلام می گردد. همچنین ایستگاه های آب سنجی جنگلده سیلاب حوضه مذکور پس از فروکش سیلاب و محاسبه بیلان مخازن 

و گالیکش نیز شرایط مشابه ایستگاه ارازکوسه داشته اند. در اثر این دبی ورودی، هر دو سد بوستان و گلستان سرریز کردند که مقدار 

درصدی  55ورودی به این سد، کاهش متر مکعب بر ثانیه رسید که نسبت به سیلاب  112دبی اوج خروجی سرریز در سد بوستان به 

 35متر مکعب بر ثانیه رسید که نسبت به سیلاب ورودی، کاهش  545پیدا کرد و در سد گلستان نیز مقدار دبی اوج خروجی از سد به 

د با دبی حدو 91اسفند  28درصدی داشته است و سپس با تعدیل سیلاب در مقطع رودخانه و دشت سیلابی، در ساعات پایانی روز 

متر مکعب بر ثانیه به شهر گنبد رسید که منجر به آبگرفتگی بخشی از شمال شهر گنبد در حاشیه رودخانه گردید و به علت  213

طغیان آب رودخانه در شهر گنبد و قبل از ایستگاه آب سنجی، امکان ثبت دقیق دبی اوج سیل میسر نمی باشد. سیلاب ناشی از 

از بستر رودخانه طغیان نموده و منجر به آبگرفتگی  91اسفند  28نرماب در ساعات اولیه روز  رودخانه های خرمارود، چهل چای و
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 بخش هایی از حاشیه جنوبی شهر گنبد گردید .

متر مکعب بر ثانیه از  111ساعت به سد وشمگیر وارد گردید و با دبی اوج  31جریان تجمعی سیلاب پس از شهر گنبد طی حدود 

مترمکعب بر ثانیه، جاری  142ساعت به شهر آق قلا رسید که در مقطع پر رودخانه با دبی  35و پس از حدود سد وشمگیر سرریز شد 

شد و مابقی سیلاب در دو نقطه در بالادست شهر آق قلا به وسیله کانال های احداثی اضطراری توسط شرکت آب منطقه ای گلستان به 

ن آب رودخانه در شهر آق قلا و قبل از ایستگاه آب سنجی ، امکان ثبت دقیق دشت سیلابی شمال شهر هدایت گردید. به علت طغیا

 دبی اوج سیل میسر نمی باشد.

با توجه به دبی قابل ملاحظه سیلاب، بعد از سد وشمگیر با توجه به کاهش ظرفیت آب گذری رودخانه، آبگرفتگی بخشی از شهر 

ثر آبگرفتگی در شهر آق قلا و روستاهای حاشیه گرگانرود در مجاورت شهر آق انبار الوم و برخی روستاها ی مسیر صورت گرفت و حداک

 قلا اتفاق افتاده است.

 

 خلاصه وقوع سیل -2-2
خروجی سد بوستان  28/12/91روز مورخ  21به سد بوستان وارد و در ساعت  28/12/91بامداد روز مورخ  11:11سیلاب از ساعت 

 مترمکعبی میلیون 33 وارد مخزن ثانیه بر متر مکعب 231 حداکثر دبی با مترمکعب میلیون 21 حجم به سیلاب به اوج خود رسید. این

 از ثانیه بر مترمکعب 113 حداکثر دبی با مترمکعب آن میلیون 11 سد، مخزن در درصدی سیلاب 55 تعدیل با و میشود بوستان سد

 با میلیون مترمکعبی 135 سیلاب حجم بینابینی، حوضه آب حجم و مسیر در هایرودخانه سیلاب تجمیع شود. بامی خارج سد سرریز

 سد، مخزن درصدی در 35 تعدیل از پس شود ومی گلستان سد مترمکعبی میلیون 48 مخزن وارد ثانیه بر مترمکعب 829 حداکثر دبی

شود )این سیلاب با دوره بازگشت می خارج سد سرریز از بر ثانیه مترمکعب 545 حداکثر دبی با متر مکعب میلیون 131 معادل حجمی

 ساله بوده است.(. 51

 حدود بازه این در رودخانه آستانه تحمل دبی. میشود وارد گنبد شهر به کیلومتری 24 مسیر پیمودن با گلستان سد از خروجی آب

 به توجه با گلستان، سد از شده تخلیه سیلاب میلیون مترمکعب 131 مجموع از آن نتیجه در که است ثانیه بر مترمکعب 211

 وارد آن مترمکعب میلیون 21 بررسی، مورد زمانی بازه طول در مترمکعب میلیون 113میزان  به رودخانه، آبگذری ظرفیت محدودیت

 و مسیر در هایسیلاب رودخانه حجم شدن اضافه و گنبد شهر از سیلاب عبور با. میشود گنبد شهر محدوده و سیلابدشت بالادست

 رسد.می میلیون مترمکعب 135 به وشمگیر سد مخزن به ورودی سیلاب حجم بینابینی، حوضه

 مخزن وارد میلیون مترمکعب 135 حجم و ثانیه بر مترمکعب 191 حداکثر دبی با سیلاب 1/1/98صبح روز مورخ  11:11ساعت 

 سد از ثانیه بر مترمکعب 111 حداکثردبی  و مترمکعب میلیون 121 حجم درصدی با 4 جزئی تعدیل از پس و میشود وشمگیر سد

 اضافه بینابینی حوضه و مسیر در رودخانههای از ناشی آب وشمگیر، حجم سد از خروجی سیلاب حجم به. میشود خارج وشمگیر

 .میشود قلاآق شهر وارد 1/1/1398روز  در میلیون مترمکعبی 111 سیلاب نهایت در و میشود

 بازه در مترمکعب میلیون 14 معادل ( ثانیه بر مترمکعب 121 میزان به قلاآق محل شهر در رودخانه تحمل آستانه دبی به توجه با

 و  1شکل شود )می وارد قلاآق شهر و سیلابدشت محدوده در مترمکعب میلیون 81 معادل سیلابی ، حجم)بررسی مورد زمانی

 

 (.1 جدول

خروجی سد گلستان به  29/12/91روز سه مورخ  11به سد گلستان وارد و در ساعت  29/12/91صبح روز  11:11سیلاب از ساعت 

 اوج خود رسید.

خروجی سد وشمگیر به  1/1/98روز مورخ  15به سد وشمگیر وارد و در ساعت  1/1/98صبح روز مورخ  11:11سیلاب از ساعت 

 اوج خود رسید.

 مطابق 
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 شده است.رود ایجاد میلیون متر مکعب در رودخانه گرگان 314، در اثر سامانه بارشی، حجم سیلابی معادل 2 جدول

 

 
 )میلیون متر مکعب(  1331/ 1/1تا  23/12/3۱قلا در بازه زمانی سیلاب ورودی به شهرهای گنبد و آق -1جدول 

 (1331)شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

 
 

 (1331ای گلستان، )شرکت سهامی آب منطقه 1/1/1331تا  23/12/133۱رود در بازه زمانی محاسبه حجم سیلاب رودخانه گرگان -2جدول 

 
 

 
 2/1/31تا  2۱/12/3۱رود از مشخصات حداکثر دبی سیلاب رودخانه گرگان -3شکل 
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 علل وقوع سیل -3-2

 .گستردگی بارندگی در کل پهنه حوضه های آبریز استان به طور همزمان اتفاق افتاده است

 به دلیل بارش های مناسب در فصل زمستان خاک منطقه اشباع بوده است. 

 مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت حوضه و در مقایسه با متوسط بارش استان ، بسیار زیاد و چشمگیر بوده است.

 ساعت اول بارندگی اتفاق افتاده است. 24های اخیر در بخش زیادی از بارش

 .ساعت در ورودی سدهای استان ثبت شده است 9در ایستگاه ها طولانی بوده و تا  زمان تداوم دبی اوج سیلاب

 های استان نبوده است.ظرفیت ایمن عبور سیلاب در رودخانه های استان پاسخگوی حجم سیلاب ورودی اخیر به رودخانه

 

 اقدامات انجام شده جهت تعدیل سیلاب -1-2

 رای مدیریت سیلاب اخیرجلسه کمیته مدیریت بحران شرکت ب 12تشکیل 

 قلا و گمیشان حضور مستمر در تمامی جلسات شورای مدیریت بحران شهرستانهای گنبد، آق

  نقطه در بالادست شهر آق قلا و انحراف بخشی از سیلاب قبل از ورود به شهر آق قلا 2ایجاد فیوز یا انحراف سیلاب در 

  ی کشاورزی و زهکش های پایاب سدهدایت بخشی از سیلاب وارده به سد وشمگیر در اراض

های دستگاه بیل مکانیکی و بازدید از کانال 1آباد با قلا و ترمیم و لایروبی کانال کلایجاد چندین نقطه عبورسیلاب در شهر آق

  خروجی آب شهری

های رود خانه گرگانرود در لایروبی چندین کیلومتر از مسیر انتهایی رودخانه گرگانرود و نیز اجرای یک انحراف آب جدید در انت

 روستای چارقلی در شهر گمیشان 

  رسانی بارش و رواناب در سطح استان و روندیابی سیلاب در طول مسیر رودخانهمحاسبه و اطلاع

  قلا جهت امدادرسانی به سیل زدگانسازی قایق موتوری و تحویل به فرمانداری آقآماده

 تجهیزات شرکت و پیمانکاران طرف قرارداد شرکتبه کارگیری تمامی ماشین آلات و 

شات و تهیه گزارش فنی( به مناطق ای )فیلمبرداری توسط هلیبکار گیری و اعزام دو گروه مستندساز مجهز به تجهیزات حرفه

 زدهسیل

 بکارگیری تمامی تجهیزات و امکانات برای روند یابی سیلاب از هوا با استفاده از هلیکوپتر

 

 های اخیراثرات تغییرات اقلیم بر سیلاببررسی  -3
گذاشت که  یرو به فزون یسال قبل پشت سر گذاشت، درجه حرارت جهان 13111را در  یخیعصر  نیآخر نیپس از آنکه کره زم

کمبود آب، غذا و محصولات  یدرجه حرارت جهان شیبود. با تداوم افزا ایو اوراس کایدر قاره آمر یخی عیآن ذوب صفحات وس امدیپ نیاول

از  یکی یجهان شیمورد انتظار است. گرما هایماریانواع ب وعیو ش ییامواج گرما شیافزا ها،انوسیسطح آب اق شیافزا ،یکشاورز

و  یشهر یو نواح یجنگل ،یابانیب ،یقطب ،یکوهستان ،ییایدر یهاستمیاکوس یآن بر تمام یامدهایاست که پ یموضوعات نیمهمتر

 است. نیدر کره زم یزندگ امهاد یبرا یجد میتصم ازمندین نیبنابرا .گرددیاعمال م ییروستا

 گرددیم جادیا یانسان یهاتیو فعال یعیطب یندهایفرا لهیبوس م،یدر سامانه اقل رییتغ یهااز شناسه یکیبه عنوان  یجهان شیگرما

 شیافزا نیا یاست. علت اصل نیو جو زم هاانوسیمشاهده شده در متوسط درجه حرارت اق شیافزا ،یجهان شیگرما گریبه عبارت د

 .ذکر شده است عیوس اسیدر مق ییو جنگل زدا یلیفس یهااز احتراق سوخت یناش یاگلخانه یگازها یرهاساز

. به عبارت گرددیم میاقل یانهو متعاقب آن سازماندهی مجدد سام یدر گردش اتمسفر یراتییسبب تغ یدرجه حرارت جهان شیافزا

 گرددیم نییتع نیو عوارض سطح زم اسیبزرگ مق یانوسیاق یهاانیکنش آن با جرو برهم یچرخه اتمسفر توسط میچون اقل گر،ید

(IPCC, 2001 پس هرگونه تغ ،)درجه حرارت  یجهان شیافزا دارد. یمناطق مختلف را در پ میدر اقل رییتغ ،یاتمسفر یدر چرخه ریی
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 شیافزا ،یجهان شیگرما یبواسطه یدر چرخه اتمسفر رییتغ رایرا به همراه خواهد داشت. ز یبارش و رطوبت جو راتییتغ ن،یسطح زم

 .گرددیرا سبب م یترفعال یکیدرولوژیه کلیس نگهداشت بخار آب جو و متعاقباج تیظرف

 یدرصد کاهش تعداد روزها 95 نانیگزارش شده است که با سطح اطم نیبارش سالانه در چ میکاهش ملا ر،یسال اخ 51 یط

. دهندیمعنادار را نشان م شیدرصد افزا 11از  شیب نیسنگ یهادر مقابل، بارش .کندیم دییدرصد در هر دهه را تا 9/3با نرخ  یبارندگ

Zhai  نه رودخا یانیم یدست و نواحنییمعنادار بارش در پا شی( افزا1999) همکارانوYangtze اواخر قرن  یرا ط نیو غرب چ

 است. ییقابل شناسا نیبارش در شمال چ یروند منف کهیرا نشان دادند در حال ستمیب

گزارش شده است  ترانهیمد یجنوب یدر نواح یدر شمال اروپا همزمان با کاهش  بارندگ ستمیبارش در اواخر قرن ب شیافزا

(Schonwiese  وRapp ،1991شرا .)ترانهیزمستانه در جنوب اروپا و مد یخشک طی (Piervitali et al., 1998; Romero et al., 

( گزارش شده Hanssen-Bauer and Forland, 2000)ی ناویشمال اروپا و اسکاند یهاشتر از نرمال در بخمرطوب تی( و وضع1998

همراه با  یمجموع بارش و روزها ریکاهش چشمگ، 1911بارش از سال  یهاداده لی( با تحل2111) Haylock and Nicholls. است

 ریرا در سا یهمراه با بارندگ یو تعداد روزها انهیمعنادار مجموع بارش سال شیا آشکار کردند. افزایاسترال یرا در جنوب غرب یبارندگ

  (.Hennessy et al., 1999گزارش شده است) ایاسترال ینواح

از آن در دسترس  یبلندمدت قابل اعتماد یروندها زین یاست و در سطح جهان ریشدت متغ اب یزمان و یاز لحاظ مکان یبارندگ

های اقلیمی توان نتیجه گرفت این مهم است که در ارتباط با گرمایش جهانی فرینهای پیش بینی اقلیمی میآنچه از تمام مدل ستین

معنادار وقوع ها نیز افزایش شوند. چنانچه گزارشتر میسالی در بیشتر مناطق کره زمین شدیدتر و فراوانهمچون سیل و خشک

 (.,IPCC,2007,p. 41; Kuang et al. 2014دهند )در بیشتر نقاط کره زمین را نشان می( 95از  الاترب یها)صدک نیسنگ یهابارش

و کاهش بارش بهاره و تابستانه های انجام شده در ایران افزایش روند بارش زمستانه در برخی از مناطق آب و هوایی کشور پژوهش

تر، ( و در مقیاس مطالعاتی کوچک191؛ 1381، کوثری و همکاران، 1391اند )روشن و همکاران طی گرمایش جهانی را برآورد نموده

و عساکره و رزمی،  29؛1381، خوشحال دستجردی و قویدل رحیمی، 15؛ 89کاهش بارش در شمال غرب ایران )قویدل رحیمی، 

(، میانه )جهانبخش اصل 1388، در دریای خزر )مقبل  (33؛  ,2111خسروی5  و )امیدوار( در سواحل شمالی خلیج فارس 141؛ 1391

( و افزایش بارش دربرخی مناطق مانند لاهیجان )جهانبخش اصل و همکاران، 51؛ 1391(، زنجان )عساکره، 229؛ 1391و همکاران، 

( 15؛ 1388سال اخیر  نشان داده شده است. در برخی مناطق نیز مانند زابل )گندم کار و خادم الحسینی،  51 -41( طی229؛ 1391

 ه است.سال گذشته روند نزولی یا افزایش معناداری در بارش مشاهده نشد 51 -41طی

 

 تغییرات بارش در گلستان -1-3
های انجام گرفته در رابطه با استان گلستان، نشان از عدم تغییرات معناداری در مقدار بارش سالانه دارد، حال آنکه نتایج پژوهش

(، 51: 1389و عساکره و مازینی،  141: 1394تعداد روزهای با بارش سنگین به صورت معنادار افزایش یافته است )اکبری و نودهی، 

بارش دستخوش تغییرات اساسی شده که افزایش سیل و افزایش تفاوت فصل مرطوب و خشک از پیامدهای آن  بنابراین توزیع سالانه

خشکتر  اقلیم منطقه در حال تغییر بسوی آب و هوایی گرم و( نیز نشان دادند که 49: 1385خواهد بود. چنانچه محمدی و همکارن )

محمدی استاد کلایه و های ررسیاز نتایج آن خواهد بود. بش و دبی های اوج افزایش شدت بار ، که کاهش بارش، افزایش دما و نیزاست

های به ازدیاد بوده که در این میان سیلابرو  گرگانرودروند وقوع سیل در ایستگاه هیدرومتری که نشان داد نیز  (1384:1همکارن )

 ن تداوم می باشند. های تابستانه دارای کمترین زمابهاره دارای بیشترین زمان تداوم و سیلاب

 

 های اخیرهای بارش در سواحل جنوبی خزر طی دههتغییر ویژگی -2-3
 اتیخصوص ،یجهان شیگرما یدوره یط سواحل جنوبی دریای خزررخ داده در بارش  راتییبه درک جامع از تغ دنیرس یبرا

کامل  نسبتاج یریآنها بتوان تصو قیقرار گرفتند تا از طر یو بررس لیبر آن مورد تحل رگذاریتاث یاتمسفر یهاو سامانه این منطقه یبارش
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سالانه در  بارشخلاصه آماری متوسط مجموع  3جدول  ارائه گردد. یجهاندرجه حرارت  شیهمزمان با افزا آنها یبارش راتییاز تغ

 اند.ها بر اساس متوسط مجموع بارش سالانه مرتب شدهدهد. ایستگاهرا نشان می 2113تا  1911های های منتخب طی سالایستگاه

 
 2213تا  1331های های منتخب طی سالسالانه در ایستگاه تغییرات متوسط مجموع بارش -3جدول 

 
 

( مقدار بارش شیمثال کاهش )افزا یبارش است برا یهایژگیو ریسا ییبارش منوط به شناسا یهایژگیو رییدرک درست از تغ

. از دهدیبارش ارائه نم یروزها یدر رابطه با فراوان یگونه اطلاعات چی( شدت بارش است اما هشیاز کاهش )افزا یروزانه احتمالا ناش

گردد،  یکاهش مجموع بارش ماهانه و سالانه م ای شیمنجر به افزا تیکاهش مقدار بارش روزانه در نها ای شیهرگونه افزا گر،یطرف د

. گرددیرخ داده م راتییناقد و اشتباه از تغ یرخ داده در مجموع بارش ماهانه و سالانه منجر به شناخت راتییاز تغ یپس عدم آگاه

بارش است  یروزها یاز کاهش فراوان یناش اریبس نانیهمراه بوده باشد با اطم لانهکاهش بارش روزانه اگر با کاهش بارش ماهانه و سا

بارش، اتفاق افتاده  یروزها یفراوان شیبه سبب افزا تواندیسالانه همراه گردد م ایبارش ماهانه  شیاگر کاهش بارش روزانه با افزا یول

 نمود. یرا جستجو و واکاو راتییتغ لیدلا توانیرخ داده م راتییتغ حیصح ییباشد. تنها با شناسا

 یبارش روزانه در همهرخداد اظهار داشت مقدار  توانینشان داده شده است. م 4 جدولکندال در -حاصل از آزمون من جینتا

 .زمان است یبارشِ روزانه طرخداد کاهش مقدار  ینشان دهندهبوده که  یروند معنادار کاهش یدارامنتخب،  یاهستگاهیا

 
 2213تا  1331ها های منتخب طی سالهای بارش روزانه ایستگاهکندال جهت بررسی روند در داده-نتایج حاصل از آزمون من -1 جدول

 
 درصد. 99تایید روند با اطمینان  **

 درصد. 95تایید روند با اطمینان  *

 

 یط یخط ونیبا روش رگرس( 5)جدول  منتخب یهاستگاهیدر ا نیانگیاز م شیبا بارش ب یسهم روزها یزمان همزمان تغییرات

در ایستگاههای انزلی و بابلسر افزایش یافته است )هر چند که معنادار نیست( و اگر به این مورد کاهش  2113تا  1911 یهاسال

توان انتظار داشت تر خواهد شد. بنابراین میهای رخداده ملموسهای سالانه را نیز اضافه نماییم، افزایش شدت بارشهرچند ناچیز بارش

دار بارش آنها بیشتر از دو انحراف معیار بالاتر از میانگینِ بارش روزانه است( به صورت خزنده که روزهای با بارش فرین )روزهایی که مق

 (.1جدول در حال افزایش هستند )
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تا  1331 یهاسال یط یخط ونیمنتخب با روش رگرس یهاستگاهیدر ا نیانگیاز م شیبا بارش ب یسهم بارش روزها یآزمون روند زمان -5 جدول

2213 

 
 

 2213تا  1331 یهاسال یط یخط ونیمنتخب با روش رگرس یهاستگاهیدر ا نیبا بارش فر یروزها یروند زمان بررسی -3 جدول

 
 

های ترسالی و افزایش شدت دهنده کاهش دوره( نشان1 شکلهای مورد مطالعه )های ترسالی و خشکسالی در ایستگاهبررسی دوره

 های خشکسالی در حال کاهش است.های خشک سالی است و نکته حائز اهمیت اینکه، دوره بازگشت دورهدوره
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 مثبت با رنگ روشن نشان داده شده است. SPIو  رهیبا رنگ ت یمنف SPIمتخب به صورت سالانه،  یهاستگاهیدر ا SPIشاخص  -۱ شکل

 

 های سواحل جنوبی خزر به شرح زیر است:بر این اساس، مهمترین تغییرات رخ داده در مقدار بارش ایستگاه

تعداد روزهای بارشی با افزایش تعداد روزهای با بارش فرین همزمان شده است که کاهش بارش سالانه )به غیر از ایستگاه بابلسر( و 

 ها در سواحل جنوبی خزر است.بیانگر افزایش شدت بارش

دهد، این نکته بیان کننده افزایش ها و کاهش تعداد روزهای بارشی توزیع نایکنواخت بارش را نشان میافزایش شدت بارش

 ل جنوبی خزر خواهد بود.های بارش در سواحنظمیبی

های بارش در رخدادهای روزانه خود را نشان نظمیدار نیستند، بنابراین بیتغییرات مقدار بارش در مقیاس سالانه و ماهانه معنی

 خواهد داد.

 

 31بررسی رخداد بارشی فروردین  -3-3
برخوردار بوده به  ییبالا اریاز شدت بس های اخیررشای مازندران نشان داد که باانجام گرفته توسط سازمان آب منطقه یها یبررس

 سنگده، گلورد، د،یچشمه، پل سف گیر ل،یدارابکلا، کردخ م،یباران سنجی لاج یستگاههایساعته بارش در ا 24 حداکثر که یگونه ا

 یدارا بیت تر شده که به متر گزارش یلیم 8152و  113،  145،  152، 141،  81،  81،  141،  111  بیبه ترت روزجاهیو ف رگاهیش

ای مازندران، )گزارش سیلاب، آب منطقه باشد یسال م 39و  1111،  1111،  511،  185،  115،  111،  15، 51دوره بازگشت  

1398 :1.) 

 ستگاهیدر ا لابیو روز س قبل یدر روزها یمقدار بارندگ نیشتریبدهد که استان گلستان نشان می یهواشناس یها ستگاهیا یبررس

بوده  شتریب (دهه گذشته 5متر در  یلیم 211) انهیسالبارش  نیانگیماز مجموع که  بوده استمتر  یلیم 354با  نودشتیتوسکاچال م

 روز به سطح حوضه رسیده است.  3است، به عبارت دیگر، بیش از کل بارش مورد انتظار یک سال در کمتر از 
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آن جهت  ی بوده و ازنرمال و اتفاق ریغ یادهیپدو مازندران  گلستان اخیر در استان لیست، توان اظهار داشبا توجه به مطالب بالا می

 مقدار در منطقه رخ داده نیبه ا کینزد یبارش 1331بار در سال  ک)تنها ی وقوع آن وجود ندارد یاز تکرار منظم و دوره ا یکه نشانه ا

اما گردد. محسوب می یمیاقل رخداد فرین ک( یدر منطقه وجود دارد دیشد یها لیوقوع س ینشانه ها یخیتار یالبته در دوره هااست 

و  انهیخاورم ندیگویها مغالب مدل. دهد یهمتا نشان م یرخداد ب کیرا  ریاخ لیس ،کاغذ ثبت شده یدر دوره مدرن رو آنچه که رسماج

 رییهر صد مقاله ارائه شده بر تغ رانیا یشناس میاقل یدر حال گرمتر و خشکتر شدن است. سال گذشته در کنفرانس مل قایشمال آفر

و  دهاو داغبا یمثل خشکسال ییها میسکه اکستر یآن رو ریاخ یها لیمثل س یمیاقل یها میدلالت داشته اند. اکستر رانیا میاقل

 خواهد بود یدگیخشک قطعاج رو  شیپ یدر سالها رانیا ی. اما مسئله اصلمیمقاوم کن لیهستند. چشم انداز را در مقابل س زگردهایر

 (. 41و  38: 1398)کرمی، 

است. بنابراین  همتا بوده که با دوره بازگشت بسیار طولانی رخ دادهاخیر به عنوان یک پدیده فرین اقلیمی، بی بنابراین رخداد بارش

در هر صورت منجر به وقوع سیل ها بوده و چنین رخداد بارش سنگینی حجم سیلاب ایجاد شده قطعاج بیش از ظرفیت دبی رودخانه

 از است چند روز بعد هیمتر مکعب بر ثان 151گرگانرود  یدب تیکه حداکثر ظرف یبه گفته معاون استاندار گلستان در حالگردید )می

( و مطالب ارائه شده در قالب پخش سیلاب، استبوده آن  تیدو برابر ظرف یعنی هیمتر مکعب بر ثان 311رودخانه  دبی زانیبارش م

جنگل کاری، کاهش چرای دام، لایروبی بستر رودخانه و مدیریت انسانی تحت هیچ شرایطی قادر به جلوگیری از سیلاب اخیر نبوده و 

پیامدهای تغییر  بارش بوده است که به عنوان یکی از نظمیهای سیل را تقلیل دهند. رخداد اخیر یک بیتوانستند خسارتتنها می

ی آشکاری تا لحظه تدوین این تواند سرآغاز یک دوره ترسالی در منطقه مورد مطالعه باشد )هیچ نشانهاقلیم قابل بررسی است و نمی

( 1398های ترسالی در ایران مشاهده نشده است در این راستا، مطالعه مطلب تهیه شده به قلم دکتر کرمی )نوشتار مبنی بر شروع دوره

 مفید خواهد بود(. رانیا لابیدر باره س یمیگزاره اقل ستیبا عنوان ب

سابقه بودن این رخداد بارشی حکایت دارد. براساس های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی استان مازندران نیز از بیبررسی

ساعته در اسفند ماه  24حجم بارش داده های بلند مدت آماری ثبت شده در ایستگاه ههای هواشناسی همدیدی استان مازندران، 

ساعته شکسته  24های منطقه یادشده رکورد حداکثر بارش در نیمه شرقی استان بی سابقه بوده به نحویکه در تمامی ایستگاه 1391

 (.8شکل و  1جدول شده است )

 
 3۱اسفند  2۱و  23ساعته  21 مقایسه میزان بارش -۱جدول 

 ساعت 21 ساعت 21

 ایستگاه
 3۱اسفند  2۱و 23 سامانه بارشی دوره آماری تاریخ وقوع

 ساری 111 51 12/12/1331

 دشت ناز 131 59 12/12/1331

 بندر امیرآباد 131 41 15/12/1333

 کیاسر 51 45 21/12/1332

 



138         هیأت ویژۀ کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 (3۱اسفند 2۱و  23مجموع بارندگی از ابتدا تا پایان سامانه ) -1شکل 

 

اسفند  29تا  21روزهای براساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور مجموع بارش سامانه بارشی 

 (.8جدول باشد )میلی متر می 5/249و  5/181استان مازندران و گلستان به ترتیب مقدار  91

 
 23/12/3۱تا  23/12/3۱استان رکوردار بارش در طی دوره  12وضعیت  –1جدول 

 
 

ماهه در  24(، بروز خشکسالی شدید تا بسیار شدید 9شکل بندی خشکسالی صورت گرفته در سطح استان مازندران )بر مبنای پهنه

های بارشی شدیدی بینی شده است. مطابق اطلاعات بارشی ثبت شده، دقیقاج در این نواحی، سامانهنواحی شرقی و غرب استان پیش

در نواحی غربی و سامانه  91توان در سامانه بارشی مهر ماه منجر به ایجاد خسارات قابل توجه شد که نمونه آن را می فعال گردید که
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 در نواحی شرقی مشاهده نمود. 91بارشی اسفند ماه 
 

 
 133۱ماهه منتهی به شهریور  21بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان مازندران در طی دوره وضعیت پهنه –3شکل 

 

 محیطی در پیدایش خسارات سیلابرهای زیستنقش متغی -1

 تغییرات کاربری اراضی -1-4
 هاینارسایی رفع و موجود وضع دهیسامان. آیدمی شمار به مهمی عامل اراضی کاربری تغییر مدیریت اراضی، پایدار توسعه در

 توزیع و حاضر حال در جمعیت مکانی استقرار کشت، زیر هایزمین کاربری تغییر پدیده زمین، از برداریبهره در نابسامانی از حاصل

 هایساختار شناسایی مستلزم محیطی، و اجتماعی -اقتصادی پایدار توسعه اساس بر آینده در اقتصادی هایفعالیت مناسب مکانی

 .باشدمی حال به تا گذشته از آن تغییرات روند و اقتصادی هایفعالیت انواع جمعیت، پراکنش و تراکم محیط، اصلی

های انسانی در حال تغییر است. این تغییرات روی اجزای محیط زیست مانند خاک، آب و پوشش سطح زمین دائما توسط فعالیت

زیستی که اهمیت جهانی دارند در ارتباط است. طور مستقیم با بسیاری از مسائل محیطاین به بربناگذارد و اتمسفر تاثیر مستقیم می

باشند که شرایط زندگی انسان را به خطر انداخته و آسیب خورهای پساین تغییرات اغلب غیرخطی بوده و ممکن است محرک سیستم

 انهدام و حوزه فرسایش هیدرولوژیک، جریان تغییر در مهم هایعامل از یکی اراضی کاربری غییراتکنند. تپذیری انسان را تهدید می

 با زنده موجودات سازگاری امکان که گرفته صورت زدهشتاب چنان اخیر هایسال در هااکوسیستم تغییر سرعت. است زیستی تنوع

 طبیعی منابع از برداریبهره و اراضی کاربری تغییرات به توجه عدم از ناشی عارضه این و گیردمی صورت سختی به محیطی تغییرات

 ت.برداش قدم تعادل سمت به اکوسیستم هدایت راستای در اراضی کاربری تغییرات روند از اطلاع با توان می بنابراین .است بوده

 های مختلفکاربرد برای ایپایه اطلاعات و کند حل را یعیطب منابع یتیریمد مشکلات تواندیم یاراض کاربری اطلاعات در این راستا

های تغییر کاربری اراضی به های گذشته، انواعی از مدلباشد. طی دهه داشته زیستیتنوع و اقلیم تغییر جنگل، و مرتع جمله مدیریت از

اند. توسعه یافتهزمین بینی نقش آینده تغییر کاربری در سیستم کره های مدیریت زمین، ارزیابی بهتر و پیشیابی به نیازمنظور دست

 هستند ییهاابزار هامدل گر،ید عبارت به. هستند مطرح یریادگی قدرتمند اریبس یهاابزار عنوان به و بوده تیریمد و فهم قابل ،هامدل
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-ابزار اراضیهای تغییر کاربری مدل .دهندیم قرار شیآزما مورد نیسرزم یکاربر دهیچیپ یهاستمیس با رابطه در را ما یهادانسته که

های کاربری ها نشان دهنده بخشی از پیچیدگی سیستم. این مدلهستند یاراض یکاربر ییایپو جینتا و لیدلا حیتوض و درک یبرا ییها

های انتخاب شده فراهم های کاربری اراضی در برابر تغییر را از طریق متغیرها امکان آزمایش میزان حساسیت الگوآن باشند.اراضی می

 رییتغ مدل های اجتماعی و اکولوژیکی سنجیده شود.آورند که ارتباط میان سیستمچنین این امکان را فراهم میها همآورند. آنمی

 افتهی توسعه یهانیزم به افتهی توسعه ریغ طبقات از مطالعه مورد منطقه در را ندهیآ در یکاربر رییتغ مکان و وسعت یاراض یکاربر

 تغییرات و تحلیل تجزیه برای بشر ذهن کننده توانایی تکمیل که مفیدند هاییابزار هامدل خلاصه، این طور به .کندیم یسازهیشب

 ترند.و گرفتن تصمیمات آگاهانه اراضی کاربری

واقعیت  بر صدیدرصد تطابق استفاده های موردمدل از یکهیچ کاربری، تغییر موضوع و پیچیدگی گستردگی دلیل به صورت هر در

جهت  در مساله گوناگون هایجنبه گرفتن درنظر جدید با هایمدل همواره و دارد ادامه چنانهم زمینه در این تحقیقات ندارند. بنابراین،

 :هستند دست نیا از یموارد یبرا یدیمف یهاابزار نیزم یکاربر رییتغ یهامدل کل، درشوند. می ارائه موجود هایکاستی رفع

  هاسمیمکان آن بر ثروم عوامل و یکاربر راتییتغ مختلف یهاسمیمکان انیب

  نیزم یکاربر راتییتغ زیستیمحیط و یاقتصاد راتیثتا انیب

  نیزم یکاربر بر یتیریمد مختلف یهاالگو راتیثات برآورد

رفولاوژی وتوپوگرافیاک، متاوان باه خاصوصیات از جمله ایان عوامل مای .عوامل متعددی در بروز سیل در منطقه مثثر است

ثیرات فعالیت بشری در بروز سیل، تغییر کاربری تامهمتارین  های بشری اشاره کرد. یکی ازرودخاناه، ساختارهای محیطی و فعالیت

عدد و باا تواناایی اراضای، مهامتارین دلایل ت های فعلایامروزه عدم تناسب کاربریی است. اراض عدم تطابق آن با توانایی اراضی و

شود؛ بویژه در دهة اخیر، خسارات اقتصادی ناشی از بروز چنین سیلابهایی دراثر های شمال ایران محسوب میافزایش دبی سیلاب

هاا  ها، تأسیسات و امکانات، تخریب اراضی و فرساایش خاک، اهمیت بررسی تأثیر تغییر کاربریها بر دبی سیلابی رودخانهتخریب سازه

 .ترا بیشتر کرده اس

ها و حمل و  باشد که بار روانااب ساطحی، دبی رودخانههای محیطی میهاای سیستمکااربری اراضای یکای از مهامتارین مثلفاه

ر حاال حاضر . دباشادنقل رساوبات باا تاأثیر بار ربایش برگ، تبخیار و تعارق، و هادایت هیادرولیکی خاک سطحی اثرگاذار مای

زدایای و تبدیل به اراضی کشاورزی بر منابع آب باعا  ایجااد مشکلات اجتماعی و سیاسی در هر وسایله جنگالتغییر کاربری اراضی به

ویژه سیل در سازی کامپیوتری اثرات تغییر کاربری اراضی بر روی فرآیندهای حوزه آبخیز به شبیه. دو سطح محلی و ملی شده است

 . است نیم قرن اخیر مورد مطالعه و توجه قرار گرفته

 سنجش تصاویر یا اراضی کاربری هاینقشه پایه بر اغلب کوچک نسبتا فضایی وسعت با مطالعاتی مناطق در اراضی کاربری هایداده

جهت  .گرددمی مشخد شده بندیطبقه هایپیکسل یا همگن هایگونپلی وسیله به ترتیب به کاربری نوع هاآن در که است دور از

-های کاربری چندزمانه، شرط لازم و اساسی است. این نیاز با بهرهسازی تغییر کاربری اراضی دسترسی به دادهانجام یک فرآیند مدل

پذیر است. بررسی تاثیر تغییرات کاربری ها امکانها و ارگانهای سنجش از دور و همچنین اطلاعات موجود در سازمانگیری از داده

-( انجام می1391و  1389، 1313های استفاده از تصاویر کاربری زمین سه دوره زمانی )سال اراضی بر وقوع سیل در استان مازندران با

 گیرد.

های با توجه به وجود داشتن نقشه اولیه از طرح 1391و  1389، 1313های سال در و پوشش اراضی کاربری بندیطبقه برای

تلف و نهادهای استانی و ملی، به همراه منابع زیر برای تهیه و های مخهای سازمانمطالعاتی قبل و همچنین منابع متعدد چون نقشه

 :اصلاح نقشه مطلوب استفاده شد

 لندست ماهواره TM سنجنده تصاویر

  مودیس سنجنده شده بندیطبقه تصاویر

 Google Earth تصاویر از استفاده با منطقه چشمی بندیطبقه
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 نقشه میانگین تراکم گیاهی منطقه از سنجنده مودیس

 اسپات ماهواره به متعلق گیاهی پوشش تراکم ساله 11 تصاویر

 تصاویر ماهواره سنتینل

 های کاداستر منطقهها و نقشهاستفاده از داده

 و بررسی مورد همگی استان، پیش از این توسط نهادهای مختلف تهیه شده بوده است، که اراضی کاربری و پوشش بندیطبقه البته

 به اقدام مجددا اند، نمودهنمی برآورده را پژوهش این در نظر مورد دقت و اندبوده خطا دارای همگی که آنجا از اما اند،گرفته قرار توجه

 .گردید منطقه سرزمین پوشش و کاربری بندیطبقه

های چندزمانه جهت تحلیل تغییرات کاربری زمین در استان مازندران، لایه کاربری زمین برای با توجه به لزوم دسترسی به داده

دهد. لازم به ذکر است ها را نشان میاین لایه 12شکل تا  11شکل تهیه گردید که 1391و  1389، 1313استان برای سه دوره زمانی 

 انجام گرفته است. Land Change Modelerکه تمام مراحل اجرای مدل تغییرات کاربری توسط مدل 

 

 
 1333لایه کاربری زمین سال  -12شکل 
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 1313لایه کاربری زمین سال  -11شکل 

 

 
 133۱لایه کاربری زمین سال  -12شکل 

 

فرآیند تغییرات  سازی تغییرات کاربری زمین در سطح استان مازندران، شناسایی تغییرات است. در اینگام اول در فرآیند مدل

 های زمانی متعدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.عمده در سطح استان در دوره
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نشان از تخریب عمده کاربری جنگلی و رشد 1389-1391و همچنین  1313-1389های زمانی بررسی تغییرات کاربری بین دوره

 (.14شکل و  13شکل مناطق مسکونی داشته است )

 

 
 1333-1313های بین سالهای زمین به هم، تغیرات متقابل کاربری -13شکل 

 

 
 1389-133۱های های زمین به هم، بین سالتغیرات متقابل کاربری -11شکل 

 

با توجه به نقش عمده تغییر پوشش گیاهی در بروز سیل در استان مازندران و همچنین نقش توسعه شهری و روستایی در این 

 (.11شکل و  15شکل های مختلف نیز بررسی نمود )شهری و روستایی در استان را بر اساس کاربریتوان تغییرات توسعه تغییرات، می
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 1333-1313های ساخت بین سالهای مختلف در توسعه مناطق انسانسهم مشارکت کاربری -15شکل 

 

 
 1313-133۱های ساخت بین سالهای مختلف در توسعه مناطق انسانسهم مشارکت کاربری -13شکل 

 

های کشاورزی و سپس پوشش ساخت در زمینمشخد است، بیشتر رشد مناطق انسان 11شکل و  15شکل همانگونه که از 

دارای رشد و میزان بسیار بیشتری نسبت به دوره  1313-1389های ست. این روند تغییرات در پوشش جنگلی بین سالجنگلی بوده ا

 بوده است. 1391-1389

روند  18شکل و  11شکل توان مورد بررسی قرار داد. روند تغییرات کاربری به خصوص تخریب مناطق جنگلی در بروز سیلاب را می

ها دهد. همانگونه که شکلدر سطح استان نشان می1389-1391و  1313-1389های تغییرات و تخریب پوشش جنگلی را بین سال

اند( بیشتر ه بیشتر نیز دچار سیل شدههای شرقی استان )کدهند روند تخریب پوشش جنگلی در قسمتبرای دو دوره زمانی نشان می

 بوده است.
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 133۱-1313های روند تخریب پوشش گیاهی در استان مازندران بین سال -1۱شکل 

 

 
 1313-133۱های روند تخریب پوشش گیاهی در استان مازندران بین سال -11شکل 

 

 های حوضه تالاراراضی زیرحوضه تغییرات کاربری -2-4

های انتهایی زیرحوضه تالار )شهر سیمرغ(، در این بخش یکی از دلایل افزایش حجم سیلاب با توجه به آبگرفتگی قابل توجه بخش

بالادست این شود. لازم به ذکر است علاوه بر تغییر کاربری اراضی در این منطقه که مرتبط با تغییرات کاربری اراضی است تشریح می

حوضه، شیب بسیار اندک رودخانه در محل شهر سیمرغ و عدم لایروبی آن منجر به عدم فرونشست چند روزه آب در این شهر شده 

 (.19)شکل  است
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 موقعیت بخش انتهای حوضه تالار در نزدیکی شهر سیمرغ –13شکل   

 

نقشه کاربری اراضی استخراج با نقاط مشاهده زمینی واسنجی شد.  ENVI و نرم افزاربا استفاده از تصاویر ماهواره لندست 

 همچنین برای تعیین مناطق تحت سیل به دلیل ابری بودن تصاویر ماهواره لندست از ماهواره سنتینل در قبل و بعد سیل استفاده شد.
 

 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی -1-2-1

های های مختلف را در زیرحوزه، درصد تغییرات کاربری24شکل تا  21شکل های اراضی و در وسعت کاربری 11جدول تا  9جدول 

در ادامه نمایش داده شده و  1391تا  1311دهد. همچنین تغییرات درصد کاربری اراضی بین دو دوره حوزه آبخیز تالار نشان می

ها نشان داد که نتایج تغییرات کاربری اراضی جنگلی در زیرحوزهنوع کاربری تعیین شده است.  درصد افزایش و کاهش بر اساس هر

درصد بدست آمد که در مناطق میانی حوضه قرار دارند. کمترین مقدار کاهش  12با بیش از  12و  11های شماره بیشترین برای حوزه

توان گفت که نواحی مرکزی حوزه آبخیز فتاده است. به طور کلی میاراضی جنگلی هم در مناطق جنوب شرقی و شمالی حوزه اتفاق ا

توان در افزایش شدت سیلاب رودخانه تالار و کاهش نفوذپذیری تالار بیشترین مقدار کاهش اراضی جنگلی را داشته که این امر می

ها روی داده است. همچنین زدیک آبراهههای بالادست در نخاک کمک کند. برای اراضی کشاورزی آبی بیشترین افزایش برای زیرحوزه

تواند به دلیل افزایش جمعیت بعد از آن بیشترین افزایش اراضی کشاورزی آبی در این مدت در حوزه آبخیز معرف کسیلیان بوده که می

های غالب زیرحوزهروستایی این مناطق و کیفیت بالای آب رودخانه در این مناطق و وجود اراضی مناسب باشد. برای کشاورزی دیم در 

های مناطق بالادست به دلیل شرایط فیزیوگرافیکی توسعه اراضی تالار مقدار توسعه روند افزایشی داشته بطوری که تنها در زیرحوزه

های شیرگاه، زیراب و مسیر آبراهه اصلی بوده دیم صورت نگرفته است. برای مناطق مسکونی بیشترین توسعه برای مناطق اطراف شهر

 (.21شکل و  25شکل توسعه اراضی مسکونی خصوصاج در مجاورت آبراهه اصلی خطر سیل را افزایش داده است ) است.
 

 )هکتار( 13۱2کاربری اراضی در سال -3جدول 

 مناطق مسکونی مرتع کشاورزی دیم کشاورزی آبی جنگل زیر حوزه

1 25.07 7.21 0.00 0.47 14.93 

2 3987.66 119.25 14.27 1.03 19.24 

3 5502.38 31.03 31.82 4.27 1.58 

4 10869.03 601.53 376.60 53.85 474.33 
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5 3728.41 116.24 653.09 413.61 122.17 

6 2449.86 93.77 559.67 168.58 222.43 

7 20125.66 371.19 2187.99 503.92 277.89 

8 5875.13 18.40 782.89 651.79 108.00 

9 5084.80 91.66 1029.00 690.77 192.29 

10 5320.30 45.57 4502.62 17941.83 752.82 

11 8750.23 70.59 4942.42 6652.57 250.67 

12 1632.57 42.69 1828.96 4452.67 145.98 

13 1602.55 6.87 935.50 4641.75 0.00 

14 2280.11 56.97 2373.20 5576.05 235.25 

15 941.68 1.13 870.40 3444.63 1.96 

16 1283.81 2.29 1323.36 6404.73 0.00 

17 1.24 1.46 151.17 5754.45 0.00 

18 1025.50 40.70 2255.14 7238.91 0.00 

19 7.80 1.58 815.12 4013.24 0.00 

20 0.61 0.47 5.51 607.92 0.00 

21 2.67221 0.906109 285.4417 4337.619 0 

22 19.44386 0 173.9086 10168.6 0 

23 3.3975 1.6875 264.011 10426.74 0 

 
 )هکتار( 133۱کاربری اراضی سال  -12جدول 

 مناطق مسکونی مرتع کشاورزی دیم کشاورزی آبی جنگل زیر حوزه

1 19.02 7.48 2.60 0.00 18.60 

2 3988.19 91.53 33.57 0.00 28.16 

3 5410.32 58.57 83.88 0.00 18.33 

4 10375.82 683.73 672.36 5.22 638.23 

5 3509.51 100.47 806.51 473.65 143.36 

6 2204.29 104.04 771.74 117.37 296.87 

7 19105.90 549.60 3068.44 381.57 361.14 

8 5509.13 60.19 1093.54 566.98 206.38 

9 4672.69 94.89 1346.12 741.96 232.87 

10 3455.58 127.87 5894.24 18739.28 346.32 

11 6146.20 130.49 6336.36 7702.90 350.52 

12 954.31 81.29 2371.20 4450.35 245.74 

13 798.53 46.00 1350.18 4831.63 160.31 

14 1396.69 108.29 3542.12 5276.92 197.57 

15 586.26 61.45 1112.56 3470.94 28.58 

16 669.72 95.98 1396.91 6769.15 82.44 

17 0.00 0.27 1.80 5893.26 12.98 

18 469.53 113.59 1303.80 8555.88 117.45 

19 0.54 0.00 21.05 4807.85 8.30 

20 0.00 0.00 0.00 614.51 0.00 

21 0.00 0.00 1.35 4612.97 12.29 
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22 2.61 0.00 39.67 10310.76 8.90 

23 0.00 0.72 10.71 10656.36 28.04 

 
 تغییرات کاربری اراضی بین دو دوره )هکتار( -11جدول 

 مناطق مسکونی مرتع کشاورزی دیم کشاورزی آبی جنگل زیر حوزه

1 -6.05 0.27 2.60 -0.47 3.66 

2 0.53 -27.71 19.30 -1.03 8.92 

3 -92.06 27.54 52.07 -4.27 16.75 

4 -493.22 82.20 295.75 -48.63 163.89 

5 -218.90 -15.76 153.42 60.05 21.20 

6 -245.58 10.27 212.07 -51.22 74.45 

7 -1019.77 178.41 880.45 -122.35 83.25 

8 -366.00 41.79 310.65 -84.81 98.37 

9 -412.11 3.23 317.12 51.19 40.58 

10 -1864.72 82.29 1391.62 797.44 -406.49 

11 -2604.03 59.90 1393.94 1050.33 99.85 

12 -678.26 38.60 542.24 -2.33 99.75 

13 -804.02 39.14 414.68 189.89 160.31 

14 -883.42 51.31 1168.92 -299.13 -37.69 

15 -355.42 60.32 242.17 26.31 26.62 

16 -614.09 93.69 73.54 364.42 82.44 

17 -1.24 -1.19 -149.37 138.82 12.98 

18 -555.97 72.89 -951.34 1316.97 117.45 

19 -7.26 -1.58 -794.07 794.61 8.30 

20 -0.61 -0.47 -5.51 6.59 0.00 

21 -2.67 -0.91 -284.09 275.35 12.29 

22 -16.83 0.00 -134.24 142.17 8.90 

23 -3.40 -0.97 -253.30 229.62 28.04 
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 درصد تغییرات جنگل -22شکل 

 

 
 درصد تغییرات کشاورزی آبی -21شکل 
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 درصد تغییرات کشاروزی دیم -22شکل 

 

 
 درصد تغییرات مرتع -23شکل 
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 درصد تغییرات مناطق مسکونی -21شکل 

 

 
 133۱اسفند  22قبل سیل در تاریخ تصویر ماهواره سنتینل  -25شکل 
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 1331فروردین  1تصویر ماهواره سنتینل بعد سیل در تاریخ  -23شکل 

 

 

 تغییر در عرصه های جنگلی -3-1

خورشیدی توسط کریم ساعی )موسس رشته جنگلداری و  1321طبق اولین برآورد در مورد مساحت جنگل های ایران در سال 

در دومین برآورد خود سطح جنگل های ایران را  1329هکتار اعلام شد. وی در سال  19511111گذار سازمان جنگلها در ایران( پایه

دفتر فنی و مهندسی منابع طبیعی ایران آمار رسمی مساحت جنگل های  1343هکتار عنوان کرد. همچنین در سال  18111111

 هکتار اعلام کرد.  18111111کشور را 

( انتشار یافت مساحت جنگل های ایران را در سال FAOبه وسیله فائو ) 1988ته باید خاطر نشان کرد گزارشی که در سال الب 

هکتار ذکر کرده است. یک آمار رسمی که به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است، مساحت  18143111، 1981

برآورد کرده است و در طی این دوران سطح جنگل های شمال کشور نیز از  هکتار 12411111، 2118جنگل های ایران را تا سال 

 هکتار کاهش یافته است. 1811111هکتار به  3411111حدود 

درصد از جنگل های کشور نابود شده است. و از میزان باقی مانده جنگل های شمال  41دهه گذشته حدود  5به این ترتیب طی  

 واع تهدیدها قرار دارند.کشور، آن هم شدیداج در معرض ان
 

 عوامل تغییر -1-3-1

نفر جمعیت وجود دارد و عملاج  114آبادی با متوسط حدود  4311به استناد آمارهای موجود در مناطق جنگلی ایران حدود  -1

های تند دامنه جایی از عرصه های جنگلی نیست که یک روستا و یک عده انسان و مقداری زمین زراعی با تعدادی دام روی این شیب 

ها وجود نداشته باشد. برای این افراد چوب و درختان جنگلی، یک حمایت و تامین برای تداوم زندگی به شمار می رود. طبق آمار 

 میلیون متر مکعب چوب مصرف می کنند. 3نشینان سالیانه حدود موجود جنگل

مجریان طرح های جنگلداری و قاچاقچیان بدون در نظر تغییر کاربری اراضی جنگلی توسط سودجویان و قطع درختان توسط  -2
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 گرفتن توان زیست بومی جنگل ها

آلودگی های رسوبی رودخانه ها به دلیل تشدید فرآیند فرسایش خاک و هدایت مواد سمی به آبراهه های داخل جنگل ها و  -3

، اکوسیستم مناطق جنگلی را حساس و شکننده آلودگی مستمر رودها ناشی از شسته شدن سموم مورد استفاده در مزارع کشاورزی

 کرده است.

رهاسازی پساب های مسموم کارخانه های صنعتی، به عنوان نمونه پساب های مسموم و انباشت زباله های شیمیایی کارخانه  -4

در حال حاضر با چوب و کاغذ در جنگل های شمال ایران خسارات قابل توجهی به عرصه های جنگلی وارد کرده است. به طوری که 

نفوذ مواد شیمیایی این کارخانه ها به آب های زیر زمینی و عرصه های جنگلی تعداد قابل توجهی از گونه های با ارزش نظیر درختان 

 افرا، راش و توسکا خشک شده اند.

 ویژه غرب زاگرس بوده است.در نواحی غربی ایران، جنگ بین ایران و عراق، یکی از عوامل تخریب و تغییر در مناطق جنگلی به  -5

 

 تغییر در مراتع ایران -1-1

میلیون واحد  111افزایش جمعیت، نیاز به فرآورده های دامی را در کشور افزایش داده است. به همین دلیل در حال حاضر حدود 

 میلیون واحد آن از مراتع استفاده می کنند. 11دامی در ایران وجود دارد که حدود 

ر علوفه مورد نیاز برای نگهداری و پرورش هر واحد دامی در سال، تعداد دام های موجود در کل مراتع ایران حدود با توجه به مقدا

 برابر ظرفیت آن است. 4

به عنوان نمونه استان گلستان یکی از استان هایی است که از لحاظ کمیت و کیفیت، مراتع آن جزو مراتع خوب ایران بوده است، 

طوریکه ها چرای بیش از حد از این مراتع است، وضعیت گذشته خود را از دست داده است. بهکه یکی از مهمترین آنامروزه به دلایلی 

هکتار از هکتار از اراضی استان گلستان را مرتع تشکیل می دهد و ظرفیت مراتع ییلاق و قشلاق استان حدود  1311111بیش از 

 واحد دامی یعنی چها برابر ظرفیت موجود از این مراتع استفاده می شود. 3311111واحد دامی است، در حالی که حدود  991111

در حالی که اگر این تغییرات ادامه یابد در آینده نه چندان دور این مراتع به مراتع فقیر تبدیل می شوند و به طور یقین خاک 

ه نمی پردازند، بلکه نقش مهمی در تامین آب سفره ها کشاورزی استان گلستان نیز از دست می رود. زیرا مراتع تنها به تولید علوف

زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک، جریان سیل، تولید اکسیژن، ایجاد سرسزی و فضای زیبا و جلوگیری از بروز آفات در اراضی 

ر کشور ایران جذب و در میلیارد مترمکعب آب توسط مراتع موجود د 51کشاورزی دارند. به استناد برآورد های انجام شده بیش از 

 رود بزرگ است. 51منابع زیرزمینی ذخیره می شوند. این میزان آب معادل ذخیره آب در بیش از 

علاوه بر آن تخریب مراتع و جنگل ها عامل مهمی است در به وجود آمون سیلاب های ویرانگر که هر ساله شاهد میلیاردها ریال 

، بر اثر وقوع سیل در مناطق مختلف کشور 1311ارزشمند هستیم. به عنوان نمونه در سال خسارت ناشی از بی توجهی به این منابع 

میلیارد خسارت به کشور وارد شده که جمع خسارت های وارد شده در سال مذکور به مراتب بیشتر از کل خسارات در  941نزدیک به 

 سال قبل از آن بوده است. 41

هکتار از اراضی  11883در استان مازندران اتفاق افتاد و باع  انهدام  1318در سال  نمونه دیگر رخداد سیل ویرانگری است که

 میلیار ریال هزینه کند. 411های ناشی از آن متجاوز از زراعی منطقه گردید و دولت مجبور شد برای جبران خسارت

هزار میلیارد  35اولیه میزان خسارات بالغ بر ( در یک برآورد 1398اما نکته قابل توجه این است که در سیل های اخیر کشور )سال 

 تومان تعیین شده است.
 

 عوامل تغییر -1-1-1

 چرای مفرط و بیش از ظرفیت مراتع -1

 عدم رعایت فصل چرا -2
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 شخم مراتع، به خصوص شخم در جهت شیب و تبدیل مراتع به اراضی زراعی کم بازده -3

 بوته کنی و جمع آوری کود -4

 رویه محصولات فرعی مرتعیبرداشت بی  -5

 

 فرسایش خاک -5-1

میلیارد تن رسیده است، که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای توقف آن تهدیدی  5/1روند فرسایش خاک در ایران سالانه به 

است که برای  تن در هکتار برآورد شده است و این در حالی 11جدی برای منابع طبیعی خواهد بود. متوسط فرسایش خاک در ایران 

 سال زمان لازم است. 1111تا  511متر خاک حاصلخیز بین یک سانتی

عریان شدن خاک به هر دلیلی موجب می شود که با هر وزش باد، خاک ها جابجا شوند و یا با هر بارش جریان غلیظی از گل و لای 

و به تبع آن موجب نابودی پوشش گیاهی می شود که همین روان به راه بیافتد. فرسایش خاک علاوه بر از بین بردن توان باروری زمین 

 شود.عامل موجب کاهش ذخیره آب سفره های زیرزمینی نیز می

برابر تلفات مجاز  5/1میلیارد تن خاک کشور ) 2آخرین آمارهای منتشر شده در ایران نشان دهنده افزایش هدر رفت سالانه تا 

 خاک( را مطرح می نماید.

 

 یزایبیابان -3-1

میلی متر در سال  211تا  151بخش عمده کشور ایران در منطقه خشک جهان قرار دارد. نواحی کاملا خشک نواحی هستند که 

باران دارند و میزان بارندگی قسمت اعظم کشور ایران کمتر از ارقام فوق می باشد. حتی قسمت هایی از نواحی غربی کشور )زاگرس( به 

اقلیمی نیمه مرطوب خشک می باشد. سختی شرایط طبیعی اقلیم ایران اثر خود بر روی پوشش  دلیل خشکی تابستان دارای تیپ

 های آن چندان به عمل نیامده، کم ضخامت و بی قوت و غالباج قلوه سنگی یا نمکی باقی مانده اند.خاکی آن نیز نهاده است، خاک

فعالیت زیستی در حداقل ممکن است، و حداقل یک سوم از درصد ایران را بیابان های واقعی تشکیل می دهد، که در آنها  21

 مساحت ایران مورد هجوم شن های روان می باشد.

تا  1351به استناد آمارهای موجود هرساله حدود یک درصد از اراضی ایران به بیابان و کویر تبدیل می شود. در فاصله سال های 

درصد اراضی کشاورزی دشت کاشان در  31سکنه شده اند و یا کاهش بیش از درصد از روستاهای استان یزد خالی از 15، حدود 1313

( اتفاق افتاده است. در بسیاری از نقاط حواشی کویر نقاطی را می بینیم که روزی مسکونی بوده 1311تا  1355سال )از  22طول فقط 

. به یک نمونه موردی از بیابان زایی در استان و مورد کشت و زرع واقع می شده ولی امروزه به دلیل پیشروی کویر متروک شده اند

میلیون هکتار، تنها  2/3اصفهان اشاره می شود: شرق و شمال شرقی اصفهان در دهانه دشت بی انتها و برهوت کویر ایران به پهنای 

 نظاره گر بیابان و شنزار است.

تان اصفهان در زمره سرزمین های بیابانی، کویری و میلیون هکتاری اس 11درصد از عرصه  31به استناد نظر کارشناسان بیش از 

شنزار قرار دارد. محیط طبیعی ناپایدار و شکننده، اراضی خشک و نیمه خشک استان اصفهان بخش وسیعی از شهرستان های نائین، 

نج می برد و همین میلی متر در سال از طبیعتی خشک و کم آب ر 151کاشان و نطنز، اردستان و اصفهان با میزان بارش کمتر از 

مسئله مهم ترین عامل در گسترش کویر به طرف روستا ها و شهرهای استان اصفهان کردیده است. نتیجه این پیشروی کویر در این 

استان، نابودی اراضی کشاورزی، دفن مناطق مسکونی، تهدید تاسیسات اقتصادی و جاده ای و نیز گسترش آلودگی و بیماری ها از 

میلیون  2/3ست که گسترش کویر به بار می آورد. آیا گسترش کویر و بیابان زایی قابل کنترل است؟ در حال حاضر از جمله صدماتی ا

 هکتار اراضی کویری، شنزار و بیابانی این منطقه حدود یک میلیون هکتار در سیطره شن های روان است.
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 تغییر در گونه های گیاهی -۱-1

 نابودی درختان

( Climaxط کشور، گونه های درختی و درختچه ای مانند تاغ، بادام کوهی و بنه که روزگاری پوشش غالب اوج )در بسیاری از نقا

در فلات مرکزی ایران را تشکیل می دادند، به نفع گونه های چوبی کوتاه قامت مانند درمنه و بسیاری از گیاهان کم ارزش و اغلب غیر 

 اند.خوش خوراک منهدم شده

 

 هاکانال رودخانه تغییرات -8-4
 توان به دسته زیر تقسیم نمود:ها است که این تغییرات را میاز دیگر عوامل مهم ایجاد سیل در استان، تغییرات در کانال رودخانه

 شبکه حوضه، شیب گیاهی، پوشش حوضه، شکل شامل حوضه طبیعی خصوصیات به مربوط هیدروژئومورفولوژی الف( عوامل

 .شودمی ایرودخانه مورفولوژیکی هایویژگی و حوضه خاک و شناسیزمین بارش، حوضه، ایآبراهه

 حریم رعایت عدم ای،رودخانه مصالح غیراصولی برداشت ها،رودخانه هیدرولوژیکی مسائل به توجهیبی شامل انسانی ب( عوامل

 رعایت عدم روستایی، و شهری مناطق توسعه ها،خاکریز و هارودخانه کرانه تخریب رودخانه، حاشیه اراضی کاربری ها،مسیل و رودخانه

 .است ایرودخانه تأسیسات اجرا و طراحی مطالعه، صحیح اصول

های زیادی وجود دارد که از کوههای البرز به علت بارش نسبتاج فراوان رودخانههای شمالی کشور )مازندران و گلستان( در استان

( در یک فاصله دریای خزر) اساس سطحزیاد بین سرچشمه و ارتفاع  به علت اختلاف .دنشوسرچشمه گرفته و به دریای خزر وارد می

-زمین عمل می سطحبه عنوان یک عامل فرساینده و شکل دهنده  قدرت بالایی دارند، در نتیجهها زیاد بوده و شیب رودخانهکوتاه، 

در واحد کوهستان  .تپه ماهور و جلگه جاری هستند ،کوهستان مرتفعواحد  هس انداز توپوگرافی درها از نظر چشماین رودخانه .نمایند

ها در کف دره جریان داشته و اغلب فاقد دشت سیلابی بود و یا دشت درجه رودخانه 11متر و شیب بیشتر از  111مرتفع ارتفاع بیش از 

هستند و قابلیت جابجایی جانبی ناچیزی در بستر  ها با دیواره دره در تماسدر این موقعیت توپوگرافی رودخانه .دنسیلابی کوچکی دار

 گسترش دره کف و شود لغزش زمین وقوع موجب تواند می ها رودخانه زیربری پذیرفرسایش و سست هایدامنه در . البتهخود دارد

 .دیاب

 نسبتاج به صورت خود بستر دررودخانه  ،به علت کاهش ارتفاع و عریض شدن دره (متر 111تا  51ارتفاع )تپه ماهوری در واحد 

 به ولی بزرگتر سیلابی های نسبت به رودهای کوهستان مرتفع، دشت و بوده تماس در دره دیواره با متناوب صورت به و است محدود

 خود در بستر نامحدود صورت به توانندمی هارودخانه معمولاج ایجلگه مناطق در گرفته است. شکل رودخانه امتداد در ناپیوسته صورت

 هایدر دورهجنوبی دریای خزر که جلگه مازندران هم بخشی از آن است نوسانات آب دریای خزر  هایجلگهاما در  .دشون جاجابه

 در هارودخانه که گردید موجب شد، هارودخانه اساس سطح رفتن پایین موجب که پسروی یخچالی دوره آخرین خصوصاج یخچالی

بدین  .دنتر از سطح جلگه جریان داشته باشمتر پایین 11حتی تا متر و بر روی مخروط افکنه ها  5تا  3 بین جلگه مختلف قسمتهای

توانند سطح این فقط سیلابهای بسیار بزرگ و در شرایط خاص میو های آبرفتی شده است هترتیب اطراف رودخانه تبدیل به پادگان

ها به صورت نسبتا محدود و با دشت سیلابی ودخانهتپه ماهور رمانند واحد  هم ایجلگهدر واحد . از این رو را اشغال نمایند هاهپادگان

های سیلابی رودخانه در گذشته بوده که به علت های آبرفتی در واقع دشت. پادگانهناپیوسته با دیواره پادگانه آبرفتی در تماس هستند

 گیرند.به ندرت زیر جریان سیل قرار میعمیق شدن بستر رود در سطوح ارتفاعی بالاتر قرار گرفته و 

مسکونی و تغییرات شدید کاربری اراضی در مناطق شمالی  مناطق گسترش موجب اخیر هایسال طی در جمعیت سریع رشد

 از .است داده قرار تأثیر تحت را ایرودخانه هایسیستم آن تبع به و داشته همراه به را زیادی تغییراتی سریع رشد این کشور شده است.

 و مستقیم دو صورت به شهرسازی. داده است تغییر را ایرودخانه هایسیستم بقیه، از بیش شهرنشینی انسانی، هایفعالیت میان

 عملیات مانند عمدی صورت به رود کانال که است مواردی شامل مستقیم اثرات. گذاردمی تأثیر ایرودخانه سیستمهای بر غیرمستقیم

 ساخت و ساز هایفعالیت نتیجه در که است رواناب و رسوب تولید شامل غیرمستقیم تغییرات و کندمی تغییر سازیکانال و مهندسی
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ای )مانند تصاویر گوگل ارث( هایی هوایی منطقه و تصاویر ماهوارههای از عکسجهت بررسی این تغییرات در طی دهه .یابدمی افزایش

ترین این تغییرات که عمدتاج انسانی بوده عبارتند از: تغییر در ابعاد کانال )عرض و عمق(، پلان ست. مهمو عملیات میدانی استفاده شده ا

 های مهندسیرود، برداشت شن و ماسه، احداث سد، پل و سایر سازه

 

 تغییر در ابعاد کانال رود -1-1-1

 خزر وارد می شوند به علت نوسانات آب دریای خزر در دورههایی که به حوضه دریای همانطور که در بالا به آن اشاره شد رودخانه

اند. های آبرفتی قرار گرفتهای حفر نموده و کانال اصلی رود و دشت سیلابی آنها در اتصال پادگانهکواترنر بستر خود را در محدوده جلگه

ط سیلابهای با دوره بازگشت طولانی احتمال آب های آبرفتی، دشت سیلابی قدیمی هستند و با توجه به ارتفاعی که دارند فقپادگانه

 ترین عوامل تغییرات ابعاد کانال رود در محدوده مورد مطالعه عبارتند از:گرفتگی آنها را فراهم می نماید. مهم

است.  ها با کاهش مواجه شدهها و احداث سدها، جریان پایه رودخانههای کشاورزی و آبیاری آنطی سالهای اخیر با گسترش زمین

رود هم درصد کاهش یافت. با کاهش دبی جریان عرض کانال 21برای نمونه، میانگین دبی گرگانرود بعد از احداث سدهای بالادست آن 

(. احداث سدهای لاستیکی )سد لاستیکی عرب خیل و میاندشت 1391درصدی را تجربه نموده است )اسماعیلی و همکاران،  51کاهش 

درصد در محدوده قبل از سد  21زمینهای کشاورزی صورت گرفته است هم موجب کاهش عرض کانال رود تا بابلسر( که جهت آبیاری 

 (. 1393شده است )اسماعیلی و همکاران، 

گسترش شهرنشینی از دیگر عواملی است که با تجاوز به حریم رود در محدوده دشت سیلابی موجب کاهش عرض کانال شده است. 

های شهری (، رودخانه1391های ماشلک، گردکل و کورکورسر نوشهر)اسماعیلی و همکاران، ودخانهتغییرات ایجاد شده در ر

های شهر نور )اسماعیلی (، رودخانه1395(، بابلرود در محدوده شهری بابل )اسماعیلی و همکاران، 1391بهشهر)اسماعیلی و همکاران، 

 ( و غیره از جمله این تغییرات هستند. 1394و لرستانی، 

ایجاد انواع کاربریهای حاشیه رود و دشت سیلابی مانند کاربریهای تفریحی و گردشگری خصوصاج در مناطق شهری، گسترش 

های کشاورزی به محدوده دشت سیلابی، احداث جاده و غیره از موارد دیگر تغییرات عرض کانال به شمار می آیند. مطالعه یمانی زمین

 کیلومتری از بابل رود مثید این تغییرات است.  45( در یک بازه 1394و همکاران )

 

 پلان رودخانه -2-1-1
مستقیم با  اجها به صورت تقریبدر مناطق کوهستانی البرز رودخانه ، پلان یا الگوی فضایی آنها است.هاهای رودخانهاز دیگر ویژگی

سوبات درشت دانه و محدودیت ایجاد شده به وسیله ، رهاکه این عامل به شیب زیاد رودخانه کم است ته )پیچ و خم(ضریب سینوسی

گذاشته و این عامل هم بر توانایی جابجایی جانبی اثردره ها  عرضها در ها و دامنهسنگ شناسی دیواره دره .ها بستگی دارددامنه

ات که به وسیله رود حمل بزیاد رسو از منطقه کوهستانی به علت بار هابعد از خروج رودخانه .گذاردثیر میأها تها در کوهستانرودخانه

یعنی بدین صورت که  کنند.پیدا میرودخانه ها الگوی شریانی  ند، اغلبگذاری می شونهشتهشده و به علت کاهش قدرت رود در بستر 

 حالت دو در یشکل چنین .کندجریان رود از میان این موانع عبور می انباشته شده وبه صورت موانعی در بستر اصلی رودخانه  رسوبات

 علت به اینکه دیگر و شوندمی نهشته رسوبات لذا باشد حمل برای رود توان از بیش رسوبات ورودی بار اینکه یکی شودمی ایجاد

 مقدار در تواندمی رودخانه مسیر در انسان هم های. فعالیتحرکت دادن رسوبات را ندارد توان رود جریان ورودی آب مقدار در تغییراتی

ماشلک رود،  رود،بابل لاویج، هایرودخانه بستر از ماسه( و شن رسوب) برداشت نمونه، عنوان به نماید ایجاد تغییر رودخانه رسوب و آب

  .شده است هاآنجریان مسیر  از بخشی در رودخانه شدن شریانی موجب غیره کورکورسر و

ها افزایش یافته و رودخانه به صورت پیچان رودی رودخانه ممقدار پیچ و خ ،در جلگه شرقی مازندران به علت کاهش شیب رودخانه

 ( به صورتکیلومتری از دریا 21فاصله  از )تقریباجتجن( و 1381زاده، )یمانی و حسینتالار  ،بابلهای  رودخانه .یا مئاندری در آمده است

 بجایی بخشی از مسیر رودجاکناره رود موجب  شسایفر ها باخانهرود ر قوسمعمولاج در قسمت مقع چانرودهاپی اند.در آمدهرودی نپیچا
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ها در گذشته دارد تغییر مسیر این رودخانه پیچانرودی ودر امتداد رودهای بابل و تالار نشان از فعالیت  کمتروکانالهای وجود  ند.شومی

بسیار ناچیز مسیر رود جانبی تغییرات ، به وسیله انسان ایکنارهکنترل فرسایش  و اما در شرایط حاضر به علت پایین بودن بستر رود

پارامترهای هندسی رود تغییرات مشخصی را تجربه  1395تا  1341ها در گرگانرود هم نشان می دهد که از سال شده است. بررسی

 (. 1391ن، بوده است )اسماعیلی و همکارا 1341ها مربوط به سالهای قبل از اند و اغلب قطع شدگی کانال و تغییرات پیچانرودنکرده

 

 تغییر در الگوی زهکشی -3-1-1

یکی از اثرات دیگر گسترش شهرنشینی، تغییر در الگوی زهکشی بوده است. در بسیاری از مناطق شهری در مازندران، گسترش 

ستا های زهکشی طبیعی کاهش شدیدی یابد. در همین راشهرنشینی و تغییرات کاربری ناشی از آن موجب شده است که ابعاد کانال

های ها ارتباط طولی کانال جهت تخلیه رواناب قطع شده است. برخی از کانالها حذف شده و در تعداد زیادی از کانالبرخی از کانال

زهکشی به صورت سرپوشیده )کالورت( درآمده و به علت عدم امکان لایروبی و مسدود شدن مجرا تخلیه آب به خوبی صورت نمی 

 ای از این تغییرات را نشان می دهد.های زهکشی شهر نور نمونه( در مورد کانال1394و لرستانی )گیرد. مطالعات اسماعیلی 

 

 اثرات برداشت مصالح )شن و ماسه( از بستر رود -1-1-1

 توسط معادن این. دارد وجود فعال ماسه و شن معدن 81 از بیش آنها در که است رودخانه جاری 11 از بیش مازندران استان در

 و شن منابع این به استان عمرانی و ساختمانی هایفعالیت وابستگی حاضر حال در. شودمی اداره خصوصی و تعاونی دولتی، بخشهای

 از یکی هابرداشت این که ایگونه به. استداده قرار رویهبی برداریبهره تهدید معرض در جدی طور به را هارودخانه بستر ماسه،

 اطلاعات مقایسه و گرفته انجام هایبررسی و تحقیقات است. طبق شده تحمیل آبی هایاکوسیستم بر که بوده ییهافعالیت ترینمخرب

 رود، بستر افتادن پایین های استان مازندران عبارتند ازاثرات برداشت مصالح )شن و ماسه( در رودخانه مرجع، هایبازه با آمده دست به

 .است ذرات بوده اندازه و کاهش رود، الگوی  رود، قدرت عمق، عرض، شیب، تغییرات

 افزایش به این. میکنند پیروی رود دست پایین سمت به شیب کاهش با عمومی روند یک از رود طولی نیمرخ :رود طولی نیمرخ

 موجب ایرودخانه مصالح برداشت شیرود رودخانه در. است مرتبط ذرات اندازه کاهش و هیدرولیک ژئومتری، در تغییرات آب، دبی

 زیرزمینی آب سطح افت موجب بستر افتادن پایین. است رسیده متر 3 از بیش به اطراف زمینهای و رودخانه بستر بین ارتفاع اختلاف

 رفتار،ثابت و دوستعلی)است شده رودخانه در موجود هایسازه تخریب و دیدگیآسیب و قهقرایی فرسایش رودخانه، حاشیه در

 طرف به آن جابجایی و رود بستر در شکستگی موجب و اصلی کانال شیب افزایش باع  ماسه و شن برداشت تالار، رودخانه در(. 1392

 در نیز را هاسرشاخه فرسایش و شیب افزایش و شده هاشاخه سر از ترپایین رودخانه بستر تراز بستر، حفر نتیجه در. است شده بالادست

 این وجود با نگرفته است صورت برداشتی هیچگونه اینکه وجود با تالار دستپایین هایبازه در(. 1388 فیضی، و نحوی)است داشته پی

 (.1388 فیضی، و نحوی)است  یافته ادامه بستر سنگ به رسیدن تا بستر فرسایش و کنی کف این و کرد مشاهده را بستر حفر توانمی

 در شده مشاهده انحرافی بندهای و هاپل. هستند مواجه آبشستگی مشکل با تالار رودخانه با متقاطع هایسازه تمام حاضر حال در

 در. شودمی دیده آنها تمام در تقریباج پل هایپایه و پی زیر شدن خالی و پایاب آبشستگی و نداشته قرار ایسازه نظر از مناسبی وضعیت

 از ماسه و شن بی رویه برداشت و است بالادست سمت به پیشروی حال در سرعت به رود بستر در کف کنی پدیده ماشلک، رودخانه

 آثار که گردیده است قطع رودخانه پایین و بالادست بین ارتباط و شده بستر شکستگی و عمیق چاله های ایجاد موجب رودخانه، بستر

نعمتی ) شده است رودخانه بالادست تخم ریزی بسترهای به ماهیان دسترسی عدم ویژه به رودخانه زیست محیطی شرایط بر منفی

 4 وجود. است داشته رود بستر در را شیب تغییرات بیشترین ای،رودخانه مصالح برداشت لاویج رودخانه در(. 1388 همکاران، و کوتنایی

 همکاران، و اسماعیلی)است  موضوع این تأییدکننده رود بستر از متر 1 و 5/2 ،3/3 ،5/1 ارتفاع اختلاف با ناگهانی شکستگی

 .است شده( سیلت و رس) ریزدانه ذرات رسوبگذاری و جریان سرعت کاهش موجب هاشکستگی پای در شیب کاهش(.1392

 مطالعه مورد منطقه در. است شده رود کناره فرسایش و تخریب و کانال تعریض موجب رود بستر از مصالح برداشت :عرضی نیمرخ
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 شود. می رود کناره زیربری و کرانه تحریک موجب کانال، تعریض گونه هر و داشته قرار آبرفتی تراسهای مجاورت در هارودخانه بستر

 و رسوب غلظت شدید افزایش رودخانه، مجاور راههای تخریب کشاورزی، زمینهای تخریب باع  رودخانه بستر تعریض تالار، رودخانه در

 رود، این بستر در مکرر و رویهبی برداشتهای دنبال به. گردیده است شده احداث هایسازه پایداری تهدید همچنین و آب آلودگی

 است. شده تخریب دچار تالار رودخانه کناره محافظ هایپوشش و هاآبشکن

 بستر از رسوب برداشت واقع در. است رود الگوی شدن شریانی تالار، رودخانه در ماسه و شن برداشت آثار از یکی رود: الگوی

 چند و نبوده خود اصلی مسیر کردن پیدا به قادر آب جریان پرآبی، زمان در و شد رودخانه طول در موازی هایآبراهه ایجاد موجب

 رودخانه در .کرد مشاهده شیرگاه انحرافی بند دستپایین در توانمی را رسوبی موانع تشکیل و شدن شریانی نمونه. می شود شاخه

 صورت به رود الگوی کمتر، شیب با هایبازه در. است درآمده شریانی و مستقیم صورت دو به برداشت محدوده در رود الگوی لاویج

 الگوی گیریشکل موجب بندکف ساخت و رود کانال هایکناره در مصنوعی خاکریزهای ها ایجادبازه برخی در و است آمده در شریانی

 در تغییرات و شده ایجاد مصالح برداشت محدوده در رودخانه الگوی تغییر بیشتر مطالعه، مورد رودهای در. است شده رود مستقیم

در بابلرود برداشت مصالح از بستر در محدوده قبل از شهر با تغییر در قوسهای  .است بوده ناچیز رود کانال بالادست و دست پایین

 (. 1394ای الگوی رود تغییر کرده است )میرزاوند و همکاران، رودخانه

 :(12جدول است ) ذیل شرح مازندران به استان هایرودخانه از ماسه و شن برداشت از ناشی مخرب آثار مهمترین

 رودخانه طبیعی ظرفیت کاهش و رودخانه مورفولوژی طبیعی غیر تغییرات

 .استداشته دنبال به را شدید فرسایش و مخرب هایسیلاب وقوع و جریان هیدرولیکی شرایط تغییر باع  هاکناره و بستر فرسایش

 استان های رودخانه در نامناسب محیطی زیست پیامدهای باع  کانال، شناسیریخت از جدای مانداب و گودال آبشار، ایجاد

 .استشده

 حاشیه هایدیواره و بتنی هایسازه ساختمان، پل، تخریب جمله از است داشته دنبال به را هارودخانه در موجود هایسازه تهدید

 .رودخانه

 .است کرده فراهم ایکناره فرسایش برای را زمینه و شده رودخانه حاشیه گیاهی اکوسیستم تغییر و طبیعی گیاهیپوشش تخریب

 

 
 های استان مازندراناثرات برداشت شن و ماسه در تعدادی از رودخانه -12جدول 

پایین رفتن  نام رودخانه

 بستر

فرسایش کناره  تغییرات شیب

 رود

 تغییر الگوی

 رود

تغییر اندازه 

 رسوبات

افزایش غلظت 

 رسوبات معلق

اثرات زیست 

 محیطی

     *   چشمه کیله

     *  * شیرود

    *   * ماشلک

   *  *  * کجور

 *  * * * * * لاویج

  * *  *  * واز

  * *     آلش رود

 *  * * *  * تالار

 *   * *  * تجن

 

 های چوبیواریزه -5-1-1

ای و عمل باد ها و وقوع حرکات تودهها و تجمیع آنها برای انتقال، تخریب پوشش درختی حاشیه رودخانهبرداشت چوب از جنگل

های چوبی نام دارند که به علت چگالی کمتر نسبت به آب به صورت بار شود که واریزهموجب رها سازی تنه درختان به درون کانال می
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های مختلف کانال که دچار تنگ ها در قسمتآیند. به علت طول نسبتاج زیاد این واریزهه حرکت در میشناور در جریان رودخانه ب

هایی از مسیر رود که به صورت غیر اند یا در قسمتدار با فاصله پایه کم ساخته شدههای پایهاند، خصوصاج در مناطقی که پلشدگی شده

است، موجب انسداد کانال شده و خروج آب به بیرون از کانال سیلابهای بزرگی را در های متعددی برای عبور ایجاد شده اصولی پل

های اخیر به علت های متعدد در مازندران مانند سیل نکا، بهشهرو نوشهر طی سالمناطق شهری و روستایی ایجاد می نماید. وقوع سیل

 این عامل بوده است.

 

 طبیعتزیست و ها بر محیطآثار منفی سیلاب -5

 زیستمحیط بیولوژیکی هایجنبه بر سیلاب تأثیر -1-5

 ماهیان -1-1-5

 در های ماهیانگونه از برخی کند.می پیچیده ایرودخانه ماهیان جوامع در را شدید هایسیلاب اثرات ماهیان هایگونه طبیعی تنوع

 تعدیل ماهیان و مهاجرت تخمریزی وقوع برای را طبیعی هایسیستم فصلی، هایسیلاب اند.وابسته فصلی و ایدوره هایسیلاب به واقع

 ماهیان با است. تفکیک قابل بهبودی دوره و زندگی مرحله گونه، به توجه با ماهیان مختلف جوامع روی بر هاسیلاب کند. اثراتمی

 و تخمریزی، تغذیه عادات تحمل، حد جمله: از هاییویژگی از فرد به منحصر ایمجموعه متفاوت، زندگی مراحل و مختلف هایگونه

 مختلف با شرایط را خود که ماهیان از خاصی هایگونه فردی هایویژگی دهند.می نمایش خود از را فیزیکی قابلیت و فیزیکی ظاهر

 سیلاب، وقوع زمان در همچنین، شوند. هماهنگ بهتر شده ایجاد شرایط با نیز سیلاب وقوع زمان در شودمی باع  کنند،می سازگار

 مطالعات دهند. می بهتر تطبیق را خود مهاجر، هایگونه به نسبت دارند عادت سیستم شرایط به طبیعی طور به که بومی ماهیان

 تلفات مستعد سیلاب زمان در خود هستند، حیات اولیه مراحل در که ماهیانی بالا، گرادیان با هایسیستم در دهدمی نشان مختلف

 روند.دست می از فصلی هایسیلاب طی در جوان ماهیان از زیادی تعداد و باشندمی سنگین

 و هاسیلاب تداوم و زمان .است وابسته رودخانه شناختیزمین تغییرات به زیادی حد تا بزرگسال ماهیان جوامع روی بر سیلاب اثرات

 طور به جوامع این کنند.می تعیین گرادیان پایین با هاییانهرودخ در سیلاب به را ماهیان جوامع واکنش طبیعی، زیست محیطی وضعیت

 در تنوع ایجاد اثر در کلی طور به سیل جاری شدن دهند.می نشان خود از سیلاب وقوع به نسبت ایپیچیده هایواکنش طبیعی

 و مغذی مواد هجوم .شودمی ماهیان در تولید ایجاد شکوفایی باع  غذایی، زنجیره طبیعی فرآیندهای تشدید و آبزیان هایزیستگاه

 و کنندمی تغذیه موجودات این بزرگتر از موجودات شود.می نرمتنان و هاژئوپلانکتون جوامع تولید افزایش باع  ساحل در غذایی منابع

 و تخمریزی برای سیلابی هایدشت ماهیان در هایگونه از بسیاری واقع در یابد.می افزایش غذایی زنجیره سراسر در تولید نتیجه در

در  سیلاب که حالی در دارد. شیلات بر مثبتی اثر پایین، گرادیان با هارودخانه در سیلاب وقوع مواقع بیشتر در .اندوابسته سیلاب به تغذیه

 شود. می ماهیان جمعیت شدید کاهش به منجر درازمدت در بالا گرادیان با هایرودخانه

 گرادیان با هایرودخانه در که است این دارد وجود کنند(می زندگی رودخانه بستر در که جوامعی(بنتوزها  مورد در که دیگری مثال

 هایرودخانه در که حالی در شوندمی میر و مرگ دچار آیدمی وجود به رودخانه بستر در که شدیدی تغییرات علت به موجودات این بالا،

  .است بیشتر ماندنشان زنده احتمال دارد، وجود جریان برابر در که بیشتری مقاومت علت پایین، به گرادیان با

 با هایدر رودخانه باشد.می غذایی زنجیره و زیستگاه تغییرات به وابسته ماهیان، روی بر سیلاب مستقیم اثرات هارودخانه انواع در

 در دارد. بستگی زمین شناختی زیستگاه تغییرات به زیادی حد تا ماهیان جوامع بر سیلاب بلندمدت اثرات و بهبود دوره بالا گرادیان

 برای جمعیت سطح یابد، آینده بهبود در شناختی زمین فرآیندهای توسط بایستمی و باشد رفته بین از اصلی زیستگاه که مواردی

 رفتن بین از باع  شود جدا رودخانهکانال  از سیلابی دشت اگر پایین، گرادیان با هایرودخانه مورد در کند.می شدید افت هادهه

 شد. خواهد ماهیان برای مناسب زیستگاه
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 گیاهی پوشش -2-1-5

 اتلاف باع  جریان سیلاب سرعت کردن آرام با معمولا گیاهی پوشش دارد. مثثری نقش سیلاب کنترل در منطقه، یک گیاهی پوشش

 شدید، سیلاب وقوع علت به بالا، گرادیان با هایسیستم در .شودمی سطحی خاک کمتر فرسایش موجب نهایت در که شودمی آن انرژی

 با هایسیستم در که حالی در شود.می کنریشه و شکسته و آب نبوده جریان از ناشی عظیم نیروی تحمل به قادر گیاهی پوشش

 .باشدمی اند،شده واقع سیلاب تأثیر تحت که هاییگونه اندازه و سیل و دامنه تداوم گیاهی، گونه از تابعی گیاهان بقای پائین، گرادیان

تغییرات  طریق از گیاهی جوامع است. وابسته سیلاب از ناشی ژئومورفولوژیکی تغییرات به منطقه گیاهی پوشش دینامیک

 مرور به معمولا دارند عادت منطقه آبرفتی هایزمین به که درختانی .شوندمی خود زیستی شرایط مجدد تنظیم به قادر ژئومورفولوژیک،

 شدید میر و مرگ دچار زینتی گرمسیری هایگونه که حالی در شوند،می خوبی سازگار به ایدوره هایسیلاب با مواجهه در زمان

 است ممکن دادند،می نشان خود از خوبی مقاومت که نیز منطقه بومی هایگونه شدید سیلابی، وقایع هنگام در حال این با شوند.می

 و گیاهی پوشش انرژی اتلاف ظرفیت کاهش باع  سیلابی دشت هایجنگل پاکسازی و برداشت .شوند شدیدی مرگبار خسارات دچار

 شود.می سیلابی هایدشت هایزمین و رودخانه در اطراف فرسایش افزایش

 برای هاییحائل ساختن رودخانه، کنار بانکتهای در ایجاد ثبات برای حفاظتی اقدامات درخت، جنس از موانعی ساختن با توانمی

 خوبی به را گیاهی پوشش حفاظتی ارزش و نقش ها،تالاب برای بازسازی عمومی فراخوان همچنین و سیلاب فرسایشی اثرات کاهش

 متوقف کردن با هاتالاب. شودمی غذایی زنجیره سراسر در بیولوژیکی تولید توان افزایش باع  هادرتالاب سیل شدن جاری .نمود درک

 مقابل در و سدی ابزار عنوان به هاتالاب شوند.می آب کیفیت بهبود باع  گیاهان، رشد در روانآب مغذی عناصر از استفاده و رسوبات

 فرآیندهای در اجزای مهم از سیلابی هایدشت و هاتالاب کنند.می عمل سیل پیک آوردن پایین و آب جریان کاهش موجب سیل

 که دادند نشان کردند، بررسی آب سرعت کاهش در را جنگلی هایزمین احداث و کاشت اثر که هاییمدل .آیند می شمار به اکولوژیکی

 که است این نشانگر هامدل نتایج همچنین است. وابسته سیلاب شدت به همچنین و جنگلی هایزمین مقدار و بر وسعت روش این

 درصد در 31تا  و بزرگ هایسیلاب درصد در 52 تا را سیلاب پیک تواندمی آبریز حوضه از مربع کیلومتر 12حدود  در کاشت جنگل

 11مساحت  با حوضه یک در چوبی موانع ساخت همراه به رودخانه کنار در درختان هدفمند کاشت دهد. کاهش های کوچکسیلاب

جنگلی  پوشش دارای خود وسعت تمام در که هاییحوضه .دهددرصد کاهش می 12تا  9بین  را سیلاب پیک میزان مربع کیلومتر

 حوزه آبریز سد گلستان اراضی کاربری اصلاح به طور مثال طرح .شود رودخانه وارد کمتری روانآب 12میزان  به شودمی باع  هستند

 خواهد افزایش موثری طور به را اولیه و تلفات ربایش مقدار زیتون باغات نوع از ویژه به کشاورزی اراضی و توسعه هاجنگل احیا قالب در

 .داد

 

 های محیط زیستاثرات سیلاب بر آلودگی -3-1-5

ها مقدار دبی رودخانه به رودخانه انیطغ ایهای بزرگ و خیها و تکه آب شدن برف ایممتد  و دیبارندگی شد کی پس از ایدرخلال 

آب از بستر عادی  جهیو در نت دینماتجاوز می زیآبخ کینگهداری آب در  تیمقدار آب جاری در حوضه از ظرف ایو  افتهی شیسرعت افزا

 نیکه به ا ردیگیپست و مناطق اطراف را در بر م یهانیزم و ابدیانتقال می ابیبه مناطق پا کرده و زیخود به صورت رواناب سرر

 یکاشغال بخشی از   زدن آب از آن و رونیو ب لیارتفاع آب رودخانه و مس شیافزا قتیدرحق لیشود. سگفته می لیس میعظ انیجر

عمومی شده  ساتیتأس ساختمان و منطقه، باع  واردآمدن خسارات بر هیحاشهای تواند با غرقاب نمودن دشتباشد که میرودخانه می

-می لیس زیمواردی ن به همراه داشته باشد. در ها رابومهای آب، خاک و از دست رفتن زیستو حتی آلودگی دامی تلفات انسانی و و

 خواهد داشت. ادییز ریتأث د،یبادهای شد انیموارد جر نیا باشدکه در ایدر ایو  اچهیسطح آب در شیتواند ناشی از افزا

 یمدت ی، معمولاج عیطب یهالابیدهند. سیقرار م دیرا مورد تهد یهستند که همواره جوامع انسان یعیها از جمله مخاطرات طبلابیس

دارند. علیرغم  یشتریب تیعمومکه از جمله دلایل سیلاب مصنوعی است،  افتند که نسبت به شکستن سدیاتفاق م دیشدپس از بارش 

دهد. یشبانه روز رخ م کیتنها در  انه،یسال یاغلب مناطق، اکثر بارندگها کم است، ولی در اینکه در بسیاری از نقاط ایران، میزان بارش
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 یاریبس یآلوده بوده و اغلب گل و لا اریبوم، بسستیز یهابیتخر نیو همچن یشناسنیزم یساختارها لیبه دل رانیها در الیوقوع س

 کنند.خسارات زیادی وارد می ران،یها در ا لابیاز س یاریرو بس نیبه همراه دارد. از ا

 

 خاک و آب -1-1-5

 ند. بادار دبررکا ورزیکشا ایبر غلبو ا هستند لیآ ادمواز  رسرشا نداگرفته ارقر سوبیر یهاشتروی د بر که سوبیر یهاکخا -1

 ینروی ا بر بسیال ادخدر لحتماا دشومی باع  ،جهانی ایهوآب و  تغییر لیلد به ندگیربا تشدو  انمیز هیندافز یردمقا دجوو ینا

 ها بالا باشد.مینز

 همچنین ب،سوو ر لنتقاا یهانساختما به رتخساوارد آوردن  مانند ،باشند شتهدا مستقیمی مکانیکی رثاآ ننداتومی هاسیلاب -2

 شوند. می ننساا سالمتو  ورزیکشا ایبر مشکالتی وزبر موجب ترتیب ینا به که باشند ارثرگذا کخا یهایژگیو برتوانند می

 گردند. ها از همدیگر باع  تخریب ساختمان خاک میبا جداسازی خاکدانه -3

را  کخا تهویه سیلهو بدینو  دگیرمیرا  نکسیژا یجا خالی یفضاها لشغاو ا کخا خلدا بهورود  با ضافیآب ا نتیجهدر  -4

و  کاهش-کسایشا پتانسیل فتای، اگلخانه یهازگا مانند نگوناگو یهازگا تولیدو  لیآ ادمو ناقد تجزیهآن  هد. پیامددمی کاهش

 یرز یهامینز گیدلوآ ب،سیال به بستهوا یگرد تییسز محیط ند. جنبهزمی لطمه هگیا شدر به که باشدمی هاکخا سیدیتها یشافزا

 باشد.می شیمیایی ادمو با گرفته ارقر سیل

 چندگانه لیت آترکیبا نیزو  ممیودکاو  بسرروی،  شامل سنگین اتفلز ت،سوبار همچنینآب و  مهم شیمیایی یهاهالیندآ -5

 آبخیز هستند. زهحودر  ورزیکشاو  صنعتی ییندهاآفراز  ناشیای هنجیرز چند یحلقو یهاکربنروهیدو  هاکشفتآ مانند

و  خاکی ادمو بسوو ر ست. فرسایشا ارثرگذا طریق چند به سوبیر یهاشتد کخادر  سنگین اتفلز غلظت بر خانهرود بسیال -1

 ،هددمیرخ  شدید یهابسیال که مانیزند. دگرمی سنگین اتفلز همیافرو  کل غلظت یشافزا به منجر ادمو ینروی ا بر اتفلز بجذ

 بخشد.موضوع شدت میبه  اد،مو ینا هخیرذ یهارنباا یا صنعتی تتاسیسا ی،شهر مناطقاز  شیمیایی ادمو نشت

 افزایش غلظت فلزات در رسوبات سیلابی -1

 های نفتی بعد از وقوع سیلآلودگی -8

 ری فاضلابروهای سطحیآواتصال غیر قانونی فاضلابروهای خانگی و صنعتی به سیستم جمع -9

ها( به علت اتصالات متقاطع، اتصالات های سطحی )سیلابوجود فاضلاب در فاضلابروهاب مجزا )سیلابروها( همراه با رواناب -11

 های حاصل از فاضلابروهای شکسته. های سطحی و نشتغیرقانونی، جریان

 های مناطق مسکونی، صنعتی و غیره . نشت سپتیک -11

های سنگین، های تولید شده حاصل از وقوع بارشها به دلیل اینکه روانابهای کلیفرم. در زمان بارندگیآلودگی آب به باکتری -12

 کنند. ها منتقل میای به آبراههای یا غیر نقطهها را از منابع نقطهمقادیر بسیاری از باکتری

ترین مشکلات بهداشتی در آب های روان، یکی از مهمو  شودمی سطحیو دفع آب  موجب بیرون زدگی فاضلاب، الا آمدن سطح ابب

زده به خصوص در استان گرمسیری خوزستان است که اگر این خطرات را جدی نگیریم، سلامت سیل زدگان تهدید جدی مناطق سیل

 .خواهد شد

ت که متأسفانه با گرم شدن هوا، این یکی از خطرات و تهدیدهای جدی سیل به خصوص بعد از فروکش، بروز مشکلات بهداشتی اس

طوری که در این روزها، یکی از مشکلات بهداشتی در مناطق سیل زده کشور، وجود تر خواهد شد. بهقبیل معضلات نگران کننده

، ای گرمسیری قرار داردهای روان آلوده و بالا آمدن فاضلاب هاست. این وضعیت به خصوص در استان خوزستان که در منطقهآب

های روان، به مراتب تواند در سایه مشکلات بهداشتی، از جمله کمبود آب شرب سالم و عدم مدیریت آبتر است. روزهایی که میجدی

 با که است بینی پیش قابل حدودی تا ،…ای، اسهال وهای رودهتر از روزهای وقوع سیل باشد. در این بین، شایع شدن بیماریسخت

 .کرد گذر هابیماری این کنار از سلامت به توانمی قبول، قابل بهداشتی خدمات ائهار و دقیق ریزیبرنامه
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آید که پس از وقوع حادثه به علت استفاده از آب و غذای آلوده یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی پس از سیل به شمار می

ها، منتقله توسط عوامل بیماری زایی مثل باکتریهای عفونی های بهداشتی محل، منجر به بیماریاز هم گسیختگی زیرساخت

های حاد عفونی که توسط عوامل میکروبی از یک فرد به فرد ها بر اهمیت اسهالاز میان این بیماری .شودمی ،…ها وها، قارچویروس

عد از وقوع سیل ممکن است در ، عارضه دیگری است که ب«وبا»شود، تاکید کرد و افزود: بیماری دیگر از راه مدفوع دهانی منتقل می

نقش  .کندمنطقه سیل زده شیوع پیدا کند که عمدتاج به دلیل استفاده از آب آلوده و عدم رعایت بهداشت فردی و گروهی بروز می

شوند را نیز حائز های غذایی و اسهال حاد عفونی میهایی که به دنبال استفاده از مواد غذایی مشکوک، موجب مسمومیتبیماری

ترین راه های منتقله از راه آب آلوده در مناطق سیل زده، گفت: جوشاندن آب، مطمئناهمیت دانست و برای پیشگیری از بیماری

دقیقه جوشاند و برای ایجاد طعم بهتر آن را بین دو ظرف  5تا  3رود. در این روش آب باید به مدت رعایت نکات بهداشتی به شمار می

 .د تا از طریق اکسیژن دهی طعم بد آب جوشیده از بین برودتمیز مرتباج جابه جا کر

های میکروبی بسیار قرار دارند و لازم است همواره مورد پایش های سطحی از مهمترین منابع آبی هستند که تحت تأثیر آلودگیآب

ریحی و از طریق محصولات کشاورزی های تفهای منتقله از راه آب ممکن است از طریق مصرف مستقیم آب، فعالیتقرار گیرند. پاتوژن

های موجود در آب متفاوت بوده و با توجه به زمان، بارندگی، شرایط محیطی و فاصله از آلوده وارد بدن شوند. همچنین میزان باکتری

 کنند.منبع آلودگی تغییر می

ر نظر میگرفتند؛ در حالی که امروزه به های مدید، سیلاب را به عنوان یک پدیده کاملاج هیدرولیکی دها در مدتاز طرفی دولت

های فاضلابروی مشترک شوند و ممکن است از طریق سیستمزیست پذیرنده آن محسوب میعنوان یک منبع آلودگی برای محیط

وری آهای بهداشتی یا سیلاب به طور جداگانه( جمعهای بهداشتی و سیلاب( یا سیستم فاضلابروی مجزا )شامل فاضلاب)شامل فاضلاب

دلیل اتصالات متقاطع بین فاضلابروهای بهداشتی و سیلاب یا شان، فاضلابروهای مجزا کاملاج مجزا هم نیستند و بهشوند. اما برخلاف اسم

اتصالات متقاطع بین فاضلابروهای بهداشتی و سیلاب یا اتصالات متقاطع بین فاضلابروهای بهداشتی و سیلاب یا اتصالات غلط و یا 

 گردد.های مجزای سیلاب میها وارد شبکهغیره، فاضلابغیرمجاز و 

 ها در مناطق شهری انجام شده است.دهد که در دنیا مطالعات نسبتاج محدودی در خصوص کیفیت سیلابها نشان میبررسی

د از وقوع سیل مورد ها بعهایی که جهت ارزیابی تغییرات اکولوژیکی آنسایر فرآیندهایی اکولوژی متأثر از سیلاب به همراه شاخد

 ارائه شده است. 14جدول و  13جدول باشد، در نیاز می

 
 هاآن بر سیلاب تأثیرات و اکولوژیکی فرآیندهای از ایخلاصه -13جدول 

 (-محیطی) زیست محیطی)+( معایب زیست مزایای اکولوژیکی کلیدی فرآیندهای

 بحرانی های زیستگاه
 سیلابی دشت و ای رودخانه آبی،کنار گیاهی پوشش نوسازی + 

 رودخانه و سیلابی رودخانه، دشت کنار در گیاهی پوشش شدن متلاشی و رفتن بین از -

 رودخانه و سیلابی دشت بین آلی مواد و غذایی عناصر انتقال +  عناصر چرخه

 رسوبات نشینی ته و فرسایش -/+  پایدار های فرآیند

 تصفیه های فرآیند

 زیرزمینی آب های سفره در آب سطح آمدن بالا + 

 شیرین آب سیستمهای در غذایی عناصر و رسوبات بار ، کدورت شدن زیاد  -/+

 بیولوژیکی و شیمیایی های آلودگی -

 زیستی های واکنش

 جوامع دینامیک

 ژنتیکی تنوع

 بومی های گونه شدن پراکنده و تولید + 

 جدید زیستی و غذایی منابع از استفاده + 

 و غذا تامین منبع شدن متفاوت آب، کیفیت تنزل سیلاب، از مستقیم تاثیر بومی گونههای دیدن آسیب و انقراض مرگ، -

 زنده موجودات برای زیستگاه

 خارجی گونههای شدن پراکنده -

 هیدرولوژیکی الگوهای

 طبیعی وقایع رژیم

 زیست محیط اجزای مختلف بر سیلاب اثرات ارزیابی آیند. می شمار به طبیعی وقایع و الگو از جزئی سیلابها اینکه دلیل به

 .باشدمی مهم بسیار هامختلف اکوسیستم فرآیندهای بر سیلاب اثرات ارزیابی است. بنابراین شده آمیخته هم با
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 سیلاب وقوع از بعد حوضه اکولوژیکی تغییرات ارزیابی برای هایی شاخص -11جدول 

 تشخیص شاخص اکولوژیکی فرآیندهای

 بحرانی های زیستگاه
 گیاهی پوشش پراکندگی و وسعت در تغییر -

 رودخانه سیستم وضعیت در تغییر -

 میکروبی آنزیمی ایگزو تکنیک - عناصر چرخه

 پایدار های فرآیند

 های گود رودخانه، شکاف کنار پوشش شدن رودخانه، خالی ساحل ریزش و فرسایش چشمی تخمین -

 )اکوسیستم بهبود(گیاهی پوشش نوسازی -

 رسوبات نشینی ته مقدار -

 تصفیه های فرآیند

 )فسفر و نیتروژن(غذایی عناصر بار رفتن بالا -

 (NTU) کدورت رفتن بالا -

 بیولوژیکی و شیمیایی هایآلودگی -

 سیلاب کدر هایتوده دوام و وسعت -

 زیستی های واکنش

 جوامع دینامیک

 ژنتیکی تنوع

 گیاهی بومی هایگونه رویش -

 خاص هایگونه فراوانی و تعدد در تغییر -

 ماهیان میر و مرگ میزان -

 خارجی ماهیان هایگونه فراوانی و تعدد در تغییر -

 خارجی گیاهان هایگونه فراوانی و تعدد در تغییر -

 هامیکروب و تنان، ماهیان نرم شامل بیولوژیکی هایشاخد - اکوسیستم شرایط کلی های شاخد

 هیدرولوژیکی الگوهای

 طبیعی وقایع رژیم

 هیدرولوژیکی سابقه با سیلاب رژیم جزء پنج مقایسه -

 

 (یمورد انی)ب ریاخ لابیمازندران و گلستان در اثر س یهادر استان لابیس یآثار منف -5-2
 نفر کشته 5به همراه  یکشاورز یها، جاده ها، سردهنه هاپل بیتخر

 ارتفاعات شد. یاز روستاها یادیز یموجب مسدود شدن جاده ها ادیناشی از بارش ز یلغزش ها

 بالادست سد گلورد بسته شد. یراه ارتباطی به روستا لابیدر اثر س

 .دیجاده ها گرد ریمتعدد در مس یبارش موجب لغزش ها یشدت بالا

 ،یخانه اضطرار هیبا تصف هیآب سد البرز و عدم امکان تصف یکدورت بالا لیآب شرب بابل و بابلسر به دل هیدر ثان تریل 411حدود 

 از مدار خارج شد.

 .دیقطع برق ، آب روستاها قطع گرد لیبه دل زیز شهرها و روستاها در دشت قطع شد. در ارتفاعات نا یآب شرب تعداد

 و ... یو خدمات یدیتول ساتیو ...(، تاس شانیقلا، گماز اراضی، روستاها و شهرها )همانند گنبد، آق یادیآبگرفتگی سطح ز

 به موزه فرش گنبد کاووس بیجرجان و آس یهمانند گنبد کاووس و شهر باستان یخیآثار تار یآبگرفتگ

 

 زیست و طبیعتها بر محیطآثار مثبت سیلاب -3

 های آب زیرزمینیتغذیه سفره -1-3
محدوده مطالعاتی استان گلستان  5پیزومتر مرتبط با  81ی قبل و بعد از سیلاب مرتبط با بررسی اطلاعات تراز سطح آب زیرزمین

ها و شروع سیلاب، با زمان با افزایش بارندگیهم 91های استان گلستان از اسفند رزمینی آبخواندهد که تراز سطح آب زینشان می

سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است. نکته  98ها و گذر سیلاب، از اوایل اردیبهشت شیب زیادی افزایش یافته است و با قطع بارندگی

مدت زمان کوتاه )کمتر از یک ماه( به داخل آبخوان و رهاسازی آن در سطح  های سیلابی درقابل توجه در این بررسی نفوذ سریع آب

های استان جهت افزایش راندمان تغذیه لازم است توسط موانعی، بارهای باشد. با توجه به ضریب ذخیره نسبتاج مناسب آبخوانسفره می

های میلیون متر مکعب آبخوان 1219با توجه به کسری دشتی تا حد زیادی گرفته شود. لازم به ذکر است های سیلابرسوبی به پهنه
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ها هدایت نمود تا بتوان علاوه ای مناسب حجم قابل توجهی از آب مازاد را به داخل آبخوانتوان با انجام اقدامات سازهاستان گلستان می

سنجی مدیریت و کنترل امکان های زیرزمینی از حجم خسارات ناشی از سیل کاست. توضیحات تکمیلی در گزارشبر احیاء سفره

 ها ارائه شده است.های مازندران و گلستان از طریق تغذیه مصنوعی آبخوانهای سطحی ناشی از سیل در استانرواناب

 

 هاهای آبی به خصوص تالابافزایش تراز سطح آب اکوسیستم -2-3

دهد که تراز سطح آب در این تالاب بر مبنای شاخد میکاله نشان المللی میانهای صورت گرفته در خصوص تالاب بینبررسی

ستان گلستان (. همچنین چهار تالاب موجود در ا21شکل سانتیمتر افزایش یافته است ) 11تا  11ایستگاه اسکله تاش تک به میزان 

 (.15جدول اند )درصدی را تجربه نموده 111نیز آبگیری 

 
 31های سال رخ داده در سیلابهای ها در پی پارشها و تالابدریاچهدرصد پرشدگی جدول مربوط به  -15جدول 

و  تالاب ها پرشدگیرصد د نام تالاب شهرستان استان

 هادریاچه

 گلستان

 100 گمشان ترکمن

 گنبد کاووس

 100 آجی گل

 100 آلاگل

 100 آلماگل

 بهشهر -کردکوی مازندران
تراز آب تالاب  افزایشسانتی متر  11 میانکاله

 نسبت به تاریخ مشابه
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 های اخیروضعیت آبگیری تالاب میانکاله قبل و بعد از سیلاب -2۱شکل 

 

 هاسایر آثار مثبت سیلاب -3-3
 های اخیر عبارتند از:سایر آثار مثبت سیلاب

 دستمحیطی منابع آبی پایینافزایش حقابه رهاسازی شده از سدها و بهبود حقابه زیست

 کالههای گرد و غبار نظیر پناهگاه حیات وحش میانخاک به صورت درازمدت و از بین رفتن برخی از کانونافزایش رطوبت 

 های حیات وحش و احیاء برخی از این منابع آبیها در ارتفاعات و در زیستگاهافزایش دبی آب چشمه

 

 (یمورد انی)ب ریاخ لابیمازندران و گلستان در اثر س یهادر استان لابیآثار مثبت س  -1-3
استان  یمطالعات یهادر محدوده لابیقبل و بعد از س ینیرزمیاطلاعات تراز سطح آب ز ی: بررسینیرزمیآب ز یهاسفره هیالف( تغذ

است و با  افتهی شیافزا یادیز بیبا ش لاب،یو شروع س هایبارندگ شیزمان با افزاهم ینیرزمیکه تراز سطح آب ز دهدیگلستان نشان م

 عینفوذ سر یبررس نیاست. نکته قابل توجه در ا افتهیکاهش  ینیرزمیسطح آب ز 98 بهشتیارد لیاز اوا لاب،یس رو گذ هایقطع بارندگ

 .باشدیآن در سطح سفره م یماه( به داخل آبخوان و رهاساز کیدر مدت زمان کوتاه )کمتر از  یلابیس یهاآب

 کالهانیم یالمللنیصورت گرفته در خصوص تالاب ب یهایها: بررسبه خصوص تالاب یآب یهامستیتراز سطح آب اکوس شی( افزاب

 افتهی شیافزا متریسانت 11تا  11 زانیاسکله تاش تک به م ستگاهیشاخد ا یتالاب بر مبنا نیکه تراز سطح آب در ا دهدینشان م

 اند.را تجربه نموده یدرصد 111 یریآبگ زیآلاگل و آلماگل در استان گلستان ن گل،یآج ،چهار تالاب گمشان نیاست. همچن

 عبارتند از: ریاخ یهالابیآثار مثبت س ری( ساج

 دستنییپا یمنابع آب یطیمحستیشده از سدها و بهبود حقابه ز یحقابه رهاساز شیافزا

 کالهانیوحش م اتیپناهگاه ح ریگرد و غبار نظ یهااز کانون یرفتن برخ نیرطوبت خاک به صورت درازمدت و از ب شیافزا

 یمنابع آب نیاز ا یبرخ اءیوحش و اح اتیح یهاستگاهیها در ارتفاعات و در زآب چشمه یدب شیافزا

 

 زیستهای سیلاب برای مدیریت محیطآموختهدرس -۱
آنچه حائز اهمیت است، بهره برداری از طبیعت با استفاده از روش هایی است که کمترین میزان تخریب را بر این محیط ها تحمیل 



111         هیأت ویژۀ کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 کنند و تا مرزی انجام پذیرند که طبیعت توان بازسازی منابع خویش را داشته باشد.

اند که تخریب و تغییر محیط های طبیعی را در هنگام در سال های اخیر طبیعت دوستان همواره درصدد ارائه پیشنهادهایی بوده 

استفاده و بهره برداری از آنها به حداقل برسانند. این روش ها به خصوص در مورد محیط هایی پیشنهاد می شود که حساسیت بیشتری 

 در مقابل تاثیر عوامل مخرب دارند

برقراری ارتباط با دیگر موجودات و پناه بردن به آغوش طبیعت با صنعتی شدن کشور، جامعه برای فرار از زندگی ماشینی نیازمند 

های است. نزدیکی به طبیعت خود عاملی در شناخت آن و بالتبع واکنش های مناسب در برابر تغییر آن می شوند. یکی از واکنش

 11قصد دارد که حداقل اجتماعی در برابر تخریب طبیعت، به وجود آمدن سازمانی جهت حفاظت محیط زیست است. این سازمان 

 درصد از پوشش جنگلی کشور را تحت حفاظت کامل خود قرار دهد. 

درصد از خاک کشور را که شامل پارک های طبیعی، مناطق حفاظت شده،  5در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست فقط 

 آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش می شود، تحت پوشش حفاظت خود دارد. 

قطع زمانی اجرای طرح هایی که به ارزیابی محیط زیستی و ارزیابی اثرات توسعه طرح های توسعه ای، به ویژه پروژه های در این م

 صنعتی می پردازد با جدیت بیشتری انجام پذیرد.

تغییرات  گروه های صلح سبز اخیراج بوسیله طبیعت دوستان ایران تشکیل شده است و یکی از وظایف مهم خود را واکنش در برابر

نامناسب محیط طبیعی می دانند. این گروه اجتماعی که هر روز بر تعداد آن ها افزوده می شود. در سال های اخیر فعالیت های 

اجتماعی و فرهنگی شان در جهت مبارزه با انواع خطراتی که کیفیت محیط زیست را تهدید می کنند، روندی رو به رشد داشته و تا به 

اند. برای رسیدن به توسعه پایدار، غیر مستقیم خود را در بسیاری از سازمان های داخلی و بین المللی نشان دادهحال حضور موثر و 

همکاری و هماهنگی سازمان های مختلف اعم از دولتی و مردمی لازم است و این چیزی نیست که تنها بر عهده سازمان حفاظت 

 برآید. محیط زیست باشد و یا تنها از عهده این سازمان

اختصاص مبالغی جهت تحقیق و پژوهش در زمینه های تغییر محیط طبیعی و آثار زیان بار آن، که این می تواند عاملی در شناخت 

 مسئله و ارائه راهکارهای مناسب علمی در این زمینه باشد.

حد ظرفیت محیط، به ویژه گاو، درصد تخریب جنگل های شمال ایران ناشی وجود دام بیش از  51باستناد تحقیقات انجام شده 

درصد نیز مربوط به حضور عوامل انسانی است. این درصدها  25درصد ناشی از نیاز جنگل نشینان به چوب و هیزم برای سوخت و  25

 با اندک تغییراتی در دیگر نقاط کشور صادق است. 

ای تعیین حدود و نقشه برداری از جنگل ها و واکنش های اجتماعی باع  شده است که توسط سازمان های زیربط، طرح هایی بر

های مردمی و احیای مراتع، طرح سوخت رسانی به عشایر و ساکنان روستاهای جنگلی، به اجرا در آمده است. در مراتع، طرح مشارکت

ی، تاوان یک واکنش اجتماعی دیگر طرحی در مجلس شورای اسلامی ایران بررسی شده است که برای تغییر دهندگان محیط طبیع

 سنگینی را با تصویب قوانین لازم، برقرار نمایند.

هکتار افزایش دهد. بر اساس طرح جامع  4/11هکتار به  4/12برنامه هایی در دست اقدام است که سرانه جنگل در کشور از 

و با کمک نیروهای  های مردمیحفاظت از عرصه های جنگل و مرتع و منابع طبیعی، با مشارکت مردم، از طریق ساماندهی تشکل

انتظامی، اجرا می شود. براساس طرح بیابان زدایی، اجرای طرح تثبیت شن ها و اجرای طرح طوبی به عنوان بخشی از طرح نهضت سبز 

سال آینده اجرا می شود. در این برنامه پیش بینی شده است که طی یک دهه بیش از یک میلیون هکتار از مراتع کشور  11ایران طی 

 شش طرح طوبی به مردمی واگذار شود که آمادگی کاشت درختان مثمر را داشته باشند.تحت پو

با این حال هنوز قشر کوچکی از جامعه نسبت به تغییرات محیط واکنش سریع از خود نشان می دهند و این ناشی از عدم شناخت 

 ه است.مسائل اکولوژیکی است که به نحو مطلوب برای اقشار مختلف اجتماعی تفهیم نشد

میلی متر بارندگی سالیانه دارند. این مناطق عموماج در  311هدف از طرح طوبی کشت درختان مثمر در مناطقی است که بیش از 

 های زاگرس قرار گرفته اند که در گذشته تاریخی نیز پوشیده از جنگل های طبیعی بوده اند.دامنه کوه
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 (یمازندران و گلستان )مورد لیمربوط به س یهاآموختهدرس -۱-1
 یاز اراض یبخش قابل توجه یکاربر رییدو استان که منجر به تغ یاهیحاکم بر پوشش گ یکیعدم توجه و شناخت به مسائل اکولوژ

 شده است. زیآبر یهابالادست حوضه

 خشک( یها و انهار )حتو بستر رودخانه میحر یآزادساز

 انیجر یآبگذر تیسرعت و ظرف شیجهت افزا رودرودخانه گرگان یاصل ریمس یروبیلا

. لازم به ذکر است دیخواهد رس MCM 82به  یفعل MCM 37سد از  دیشد، حجم مف نیا یروبی)در صورت لا ریسد وشمگ یروبیلا

 یروبیسد گذشته و هنوز لا نیسال از عمر ا 19سال بود که  31سد  نیا دیسد آغاز شد ه و عمر مف نیاز ا یبرداربهره 1349در سال 

 آن انجام نشده است.( یبر رو

 یمهم شهر یهادر بازه یحفاظت یهاوارهیها و احداث دکوچک در سرشاخه یاحداث بندها

 رواناب مازاد تیهدا یموجود در سطح استان برا یبندهاها و آبچالاستفاده از شن

 دستنییبات وارده به پاها جهت کنترل رسودر سرشاخه یزداریانجام اقدامات آبخ

 آبادیاستان گلستان تا عل یبرد رادارها یفعل طی)لازم به ذکر است در شرا یاستان به رادار هواشناس یسازمان هواشناس زیتجه

و استان  کنندینم یرساناطلاع قیسال گذشته است و دق 41استان گلستان متعلق به  یهواشناس یرادارها نی. همچنباشدیکتول م

تا  ی. به عبارتکنندیم افتیمازندران( در رآبادیمازندران )همانند رادار ام یرادارها قیخود را از طر اعاتاز اطل یاگلستان بخش عمده

 وجود ندارد.( یقیدق یمرز اطلاعات آبادیبعد از عل لومتریک 211

 در استان گلستان لیهشدار س ستمیس هیته

مترمکعب  ونیلیم 151از  شیب یریدر صورت آبگ یکیزیف شرفتیدرصد پ 81کر است سد نرماب با سد نرماب )لازم به ذ لیتکم

 .(دینما یریروستاها جلوگ ریقلا و ساها به سمت شهر آقآن تیو هدا ندهیآ یهالابیاز بروز س تواندیو م ردیگیم یآب در آن جا

 در دو استان لیس تیریتوسعه برنامه جامع مد

 استان مازندران یهااز جنگل یبردارنظارت بر بهره دیو تشد تیتقو

 هاآلات جهت حفاظت مستمر از رودخانه نیامکانات و ماش زیتجه

 هارودخانه ها و انهار اصلی زهکشی کننده آب سطحی دشت روبییو لا یبازساز یبرا یاختصاص اعتبار اضطرار

 استان یهاساماندهی و مهندسی رودخانه یاعتبار ملی برا فیاختصاص رد

 ساختمان سد زیبالادست سد گلورد و ن یروستاها نیگزیدر احداث پل و راه جا عیاعتبار و تسر تیتقو

درصد آن ناشی از  51 زیتالار ن لیتجن عمدتاج ناشی از رودخانه زارم رود بوده و س لیس (انیلیرود و کسدر احداث سد زارم عیتسر

 (.بوده است انیلیرودخانه کس

کدورت آب سدها آب شرب  لیبه دل لیخانه اصلی بابل و بابلسر. متاسفانه در هر س هیتصف لیدر تکم عیاعتبار و تسر تیتقو

 بابل و بابلسر و روستاها دچار مشکل می شود. یشهرها

 هاابلیمداوم آنها در س بیاز رودخانه ها با توجه به تخر یها( کشاورزسردهنه) یرهایآبگ یبهساز یاختصاص اعتبار برا

 و حوادث لیس یاجبار مهیب نییب شیپ

  

 هااصلاحات ضروری برای افزایش ظرفیت استفاده کشور از منابع آبی ناشی از سیلاب -1

 ای مهار سیلهای سازهمطالعه و اجرای طرح -1-1

ساماندهی و مهندسی رودخانه به منظور اصلاح و حفاظت مسیر رودخانه، تثبیت بستر و کنترل فرسایش و رسوب و طراحی سازه 

 های کنترل سیل 

 لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه به منظور افزایش ظرفیت عبوری جریان.
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 شستگی.ها در مقابل آبپایة پلهای تقاطعی رودخانه و نیز حفاظت بهسازی و افزایش ظرفیت آبگذری سازه

 

 ایهای غیرسازهمطالعه و اجرای طرح -2-1

 هدف اصلی این محور، دور کردن مردم از جریان سیل می باشد و شامل سه بخش اصلی است:

همترین یکی از م: ها به منظور مدیریت توسعه سیلابدشتسازی حد بستر و حریم رودخانهبندی سیل و پیادههای پهنهنقشه تهیة

ها و دخل و تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم های اخیر در کشور، توسعه ساخت و ساز در سیلابدشتعوامل تشدید خسارت سیل

بندی سیل یکی از ملزومات و های پهنهها و تهیه نقشهها و مسیلباشد. تعیین بستر وحریم رودخانهها میها و مسیلرودخانه

های هشدار سیل، بیمه سیل، نحوه تعیین کاربری اراضی پیشگیری و کنترل سیلاب از جمله سیستم نیازهای کلیه طرح هایپیش

ها در تعیین و ارزیابی خسارات وارده مورد نیاز باشد. وجود این نقشهحاشیه رودخانه و آزادسازی محل عبور ایمن جریان رودخانه می

 باشد.می

 شناسی و هیدرولوژیکیبینی و هشدار سیل هواهای پیشایجاد سیستم

برداری از سدهای در دست ریزی و مدیریت چند مخزنة سدهای ساخته شده با هدف کنترل سیل و پیش بینی اثرات بهرهبرنامه

 احداث

 

 مدیریت حوضه و حفاظت آبخیز -3-1

نفوذپذیری و در نتیجه آبخیزداری شامل عملیات بیولوژیک و مکانیکی به منظور تقویت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و افزایش 

 خیزی منطقه.کاهش پتانسیل سیل

 داری و پخش سیلاب به منظور استفاده موثر از جریان سیل و کاهش خسارات آن.مطالعات آبخوان

خیزی در کوتاه بندی سیل و سیلهای مجاز خصوصاج با توجه به مطالعات پهنهمطالعات اصلاح و تغییر کاربری اراضی و ارائه کاربری

 ت و دراز مدت.مد

 

 

 در مواقع بحران 1تهیه و تدوین نظامنامة مدیریت سیل و طرح عمل -1-1

به منظور ایجاد آمادگی و هماهنگی بین مسئولین دستگاههای ذیربط در سه مرحلة زمانی قبل، حین و بعد از وقوع سیل تهیه 

ها و ... به مورد اجرا ای مانند تخلیه شهرها و روستاها یا بستن جادهشود که براساس آن تمهیدات سازمانی از قبل مشخد شدهمی

 وصاج تلفات ناشی از سیل به حداقل برسد. شود تا خسارات و خصگذاشته می

 

 آموزش همگانی و تخصصی -5-1

های ایمنی و امدادی جهت هدف این محور ایجاد آمادگی در برابر سیلاب، لزوم توجه به هشدارهای صادره در این زمینه و ارائه پیام

تواند از طریق چاپ و انتشار پوستر، بروشور، کتاب، تهیة فیلم و برگزاری کارگاه و نمایشگاه و ... باشد که میکاهش خسارات سیل می

 انجام شود. 

 

 های مقابله با خسارات سیلروش -3-1

 تلاش در جهت کاهش سیلاب

 بسیلا مقابل در پذیریتلاش در جهت کاهش آسیب

______________________________________________________________________________________________ 

1 Action Plan 
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 تلاش در جهت کاهش خسارات

 ایجاد آمادگی برای تحمل خسارات

ای مدیریت سیلاب: سدهای مخزنی که امروزه ثابت شده مشکلاتی که ایجاد می کنند از منفعت آن ها بیشتر بوده های سازهروش -

 و سعی در جمع آوری سدها در کشورهای پیشرفته در حال انجام است.

به هنگام "آموزش عمومی مقابله با سیلاب، مقاوم سازی در برابر سیلاب، هشدار سیلاب و تخلیه ساکنین ای: سازههای غیرروش -

 "دورکردن مردم از سیلاب"و به منظور  "سیلاب

 

 مدیریت اضطراری ریسک -۱-1

 شناخته میشود:  PPRRعملیات مقابله با بحران از چهار جز مدیریت اضطراری  ریسک که به عنوان 

بندی، ضوابط ساختمانی، جابجایی : مدیریت کاربری زمین و پهنه(prevention)از اثرات یا کاهش شدت خسارات  جلوگیری

 ها، توسعه امنیت ساختمان

ریزی بحران، عملیات آموزشی، ارتباطات هشیاری و آموزش جامعه، برنامه (preparedness):ایجاد آمادگی و پیشگیری جامعه 

 اضطراری، برنامه تخلیه

ها، اجرای عملیات اضطراری، سازماندهی قانونی، هشدار، : اجرای عملیات و برنامه(response)مقابله فوری بعد ازدرک خطر 

 کردن مراکز عملیات بحران، جابجایی منابعفعال

وقت،غذا و فعال کردن مراکز توانمندسازی افراد، که شامل:حمایت از افراد،تهیه اسکان م (recovery):توانمند سازی جامعه 

 پوشش، ارائه خدمات بهداشتی و امنیتی، اطلاع رسانی، پاکسازی

 ها در برابر سیلانواع مقاوم سازی -1-1

 شود:اساساج چهار نوع مقاوم سازی در برابر سیل پیشنهاد می

 حفاظت از تاسیسات زیربنایی -1

 هاحفاظت از ساختمان -2

 :اضطراریتمهیدات هدایت و راهنمایی در شرایط  -3

 ها و تعلقات آنانایجاد نواحی مفر )محل فرار( و گریز برای مردم و دام

 ها( به تجهیزات در زمان سیل)یا قبل از وقوع سیل(.ها و پلایجاد تمهیدات برای دسترسی مطمئن )جاده

 دسترسی به تسهیلاتی چون عرضه آب، اصول بهداشتی و ذخیره سیل در مناطق مفر

 اورزی در برابر سیلمقاوم سازی کش -4

 

 ها در برابر سیلسازی ساختمانمقاوم -1-1-1

 در زمان سیل، طبقه همکف را سیل خواهد گرفت و ساکنین صرفاج به طبقات بالاتر خواهند رفت.

 های بزرگ صورت گیرد.گیرد که سیل و سیل گیری فقط وقتی صورت می شوندتراز طبقه همکف تا تراز سیل مشخد بالا برده می

  شود.های شن )در شرایط اضطراری( در اطراف آن حفاظت میهای احداثی از کیسهساختمان با دیواره

 گیرد که همیشه مصون از سیل بوده و بر اسکلت تیرکوبی احداث شده است.ایی قرار میساختمان در نقطه

 های عمومی و صنعتیساختمان

 های زیرزمینی را دارد. ثانیاجیط سیلابی با سطح ایستایی بالای آباولاج باید مطمئن شد که پی ساختمان توان تحمل شرا

ها، فشار امواج و نیروهای حاصل از جریان مقاومت داشته باشد در بسیاری از  های بلند باید در مقابل تراز بالای سیلابساختمان

توان برای کف را میکنند. طبقه همرا تحمل میهای ناشی از سیل ها بتونی یا فولادی است و به راحتی تنشکشورها اسکلت ساختمان



111         هیأت ویژۀ کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

های انتظار و غیره استفاده کرد که در مواقع سیلابی خسارات چندانی وارد نشود. واضح است که تاسیسات نقلیه، اتاق پارکینگ وسایط

دسترسی به ساختمان در مواقع صنعتی با ارزش، در صورت امکان هرگز نباید در طبقه همکف قرار گیرند. نکته مهم دیگر این است که 

 پذیر باشد )به ویژه مراکز بهداشتی(.سیلابی باید به راحتی امکان

 های شخصیخانه

های مرتفع برای ذخیره مواد خام و کالاهای تهیه شده و پناهگاه اهالی منزل  ها یا احداث سکوها و قسمتمقاوم کردن سقف خانه

 بالا است. ساعتی که تراز سیل در حد  24برای حداقل 

 ها در مواقعی که بالا آمدن سطح آب زیرزمینی محتمل است.تقویت کردن پی خانه

متر و یا از مصالح خاکی که از یک متر ارتفاع تجاوز نکند( در  1/5های کوتاه )آجری یا بتنی که با ارتفاعی کمتر از  تهیه دیواره

 اطراف منازل برای حفاظت خانه و وسایل آن از سیل.

 است(. که در بسیاری از نقاط دنیا آزمایش شدههای چوبی )همچنانها روی پایه انهساخت خ

در صورتی که شرایط مالی اجازه دهد، استفاده از مصالح مقاوم به سیل: بلوکهای بتنی بهتر از آجر، آجر بهتر از نی و رس بهتر از 

 ماسه است.

 

 مقاوم سازی اراضی کشاورزی در برابر سیل -2-1-1

پیوندند، در هایی که اواخر فصل سیلاب به وقوع میانواع مناسبی از برنج که نشاء کردن آنها دیرتر بوده و از خسارات سیل معرفی

 الذکر تکثیر و توزیع شود. های شناور فوق امان باشند. همچنین انواع اصلاح شده از برنج

برداری ایمنی کاملی حفاظتی سیلاب در مراحل اولیه بهرههای توصیه در مورد انتخاب الگوی کشت مناسب برای شرایطی که طرح

 کنند.را که کشاورزان تصور دارند، فراهم نمی

ها به نحوی که های خاکی نیمه مستغرق و یا باز کردن دریچهگرفتگی اراضی با استفاده از دیوارهمدیریت آب با هدف تاخیر در آب

 .برداشت محصول قبل از وقوع سیل انجام شده باشد

های حفاظتی که با استفاده  های عاری از سیل، انبارهای ذخیره غذایی مقاوم به نفوذ جانداران موذی و محفظه ابداع و تعبیه محیط

 شوند.های جدید یا مصالحی که در محل قابل دسترس نیستند، ساخته میاز فناوری

 سب )مثل گچ( و خدمات ترویجیسازی مواد منازده با آب شور با فراهمکمک در نمک زدایی نواحی سیل

 

ها و خسارات وز سیلابزیست جهت کاستن از احتمال براصلاحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط -3

 هاناشی از آن
 آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه

 رود جهت افزایش سرعت و ظرفیت آبگذری جریانلایروبی مسیر اصلی رودخانه گرگان

خواهاد رساید. لاازم باه ذکار  MCM 82فعلی به  MCM 31حجم مفید سد از  لایروبی این شد، صورت )درلایروبی سد وشمگیر 

سال از عمار ایان ساد گذشاته و هناوز  19 که سال بود 31عمر مفید این سد ه و  برداری از این سد آغاز شدبهره 1349در سال است 

 (.نشده استبر روی آن انجام لایروبی 

 های مهم شهریهای حفاظتی در بازهها و احداث دیوارهسرشاخهاحداث بندهای کوچک در 

 بندهای موجود در سطح استان برای هدایت رواناب مازادها و آبچالاستفاده از شن

 دستها جهت کنترل رسوبات وارده به پایینانجام اقدامات آبخیزداری در سرشاخه

آبااد علی تاا گلساتان اساتان م به ذکر است در شرایط فعلی بارد رادارهاایهواشناسی )لاز رادار به هواشناسی استان سازمان تجهیز

اساتان  و کننادرساانی نمیسال گذشته است و دقیاق اطلاع 41رادارهای هواشناسی استان گلستان متعلق به باشد. همچنین می کتول
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باه عباارتی تاا  .کننددریافت میامیرآباد مازندران( )همانند رادار ای از اطلاعات خود را از طریق رادارهای مازندران گلستان بخش عمده

 .(آباد مرز اطلاعاتی دقیقی وجود نداردکیلومتر بعد از علی 211

 گلستان استان در سیل هشدار تهیه سیستم

میلیاون مترمکعاب  151در صورت آبگیری بایش از  درصد پیشرفت فیزیکی 81 با سد نرمابتکمیل سد نرماب )لازم به ذکر است 

 جلوگیری نماید.(قلا و سایر روستاها آقها به سمت شهر های آینده و هدایت آنتواند از بروز سیلابگیرد و میجای میآب در آن 

 توسعه برنامه جامع مدیریت سیل

 

 اهداف برنامه جامع مدیریت سیل -1-3

 کاهش خسارت سیل از طریق:

های حفاظت تاسیسات زیربنایی و راه -3حفاظت منابع آب و خاک  -2منطقه و مسافران( ها )ساکنان حفاظت جان انسان -1

 ای سیلمدیریت غیر سازه -4ارتباطی 
 

 های آبریزدلایل ضرورت مدیریت یکپارچه سیل حوضه -2-3

 حوضه آبریز یک سیستم مستقل است.

 های آب و خاک در حوضه متاثر از یکدیگر هستند.کلیه فعالیت

 های آبریز فعالیت دارند.های مختلفی در امر مدیریت سیل در هر یک از حوضهسازمان

 های آبریز اصلی استان در دو یا چند استان مشترک است)اترک و کرکانرود(.حوضه

های بالادست بر شرایط حوضه در پایین دست اثر گذاشته های توسعه و حفاظت آب و خاک، مدیریت سیل از استانانجام فعالیت

 ست.ا

 ها و اقدامات مدیریت سیل در حوضه یک ضرورت است.سازی برنامههماهنگ

 بهینه خواهد شد.گذاری و اخذ نتایج،گذاری و سرمایهها، اولویتبا نگاه یکپارچه به مدیریت سیل حوضه

 های مدیریت سیل ضروری است.ها و برنامهمشارکت آبخیز نشینان در طرح

 

 رویکرد برنامه مدیریت یکپارچه سیل -3-3

 رویکرد تهیه برنامه مبتنی است بر:

 پیشگیری و آمادگی در برابر سیل و انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در زمان وقوع سیل.

 نگاه یکپارچه و بهم پیوسته مدیریت سیل در حوضه آبریز.

 ای آبریز.های و مدیریت در سطح حوضهتوجه ویژه به اقدامات غیرسازه

 تهیه برنامه مدیریت سیل در هر حوضه آبریز و تلفیق آن برای استان. 

 های مدیریت سیل.برای برنامه 1414لحاظ افق زمانی 

 های حفاظتی و احیائی و پیشگیری از سیل.ها و پروژهمشارکت آبخیز نشینان در طرح

 های حفاظتی به آبخیز نشینان.آموزش و ترویج برنامه

 

 

 ها و اجزاء مدیریت یکپارچه سیلمؤلفه -1-3
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 های منابع طبیعیهای آبخیز و عرصهمدیریت حوضه -1-1-3

 الف( اهداف

 های آبریزبهبود حفاظت خاک و کنترل فرسایش و نیز پیشگیری از وقوع سیل در سر آب حوضه

 های مختلفها از طریق برنامهها و مراتع حوضهاحیاء و توسعه جنگل -اصلاح -حفظ

 های آبخیزهای مختلف آبخیزداری( و پخش سیلاب در حوضهبندی( و مکانیکی )سازههای بیومکانیکی)تراساجرای پروژه

 کاریدار از طریق احداث باغ و توسعه یونجههای بیولوژیک و اصلاح کاربری اراضی زراعی شیباجرای پروژه

 های اساسیب( فعالیت

 عملیات احیاء جنگل و مرتع -های گیاهی ها و پوششبهبود جنگل بازسازی و -های بیولوژیکی فعالیت -

 انجام عملیات اجرایی ساماندهی خروجی دام از جنگل -خرید اراضی مستثنیات داخل جنگل و تبدیل آنها به جنگل  -

 گیر و تاخیری و رسوبگیراحداث بندهای سیل -بندی احداث چک دم و تراس -های فیزیکی فعالیت -

های ارزیابی سالیانه عملکرد سیستم )تجهیزات ایستگاه -جابجایی روستاهای محاط در جنگل  -سیستم پخش سیلاب  احداث -

 گیری و پایش(اندازه

 

 هاکنترل فیزیکی سیل به وسیله سدها و حفاظت رودخانه -2-1-3

 الف( اهداف:

 هارودخانهحفاظت دیواره و بستر  -افزایش ظرفیت رودخانه  -کاهش پیک سیل  -

 های اساسیب( فعالیت

 الف( احداث سدهای مخزنی

 متر مکعب در ثانیه را در خروجی کاهش داد. 211متر مکعب در ثانیه را به  3111سیل ورودی  81سد گلستان در سیل سال 

 ب( مدیریت رودخانه

 ها و بندها تثبیت کفوارهساخت دی -ها حفاظت فیزیکی از شهرها، روستاها وتاسیسات زیربنایی حاشیه رودخانه -

 هاها و مسیلآزادسازی بستر و حریم رودخانه -لایروبی  -

 آمادگی در مقابل سیلاب-3-1-3

 الف( اهداف:

 اضطراری هایحالت برای همگانی آموزش - تخلیه –هشدار سیل  -

 های اساسی:ب( فعالیت

 تهیه برنامه آموزش -تعیین نقاط امن برای اقامت موقت  -مدیریت یکپارچه سدها در زمان سیل  -تهیه سیستم هشدار سیل 

 

 دشتمدیریت سیلاب -1-1-3

 الف( اهداف:

 ایسازهکاهش خسارات جانی و مالی با اقدامات غیر

 های اساسی:ب( فعالیت

 خطرتهیه نقشه  -بیمه سیل  -مدیریت کاربری اراضی و کنترل کاربری آنها  -ها تعیین حد بستر و حریم رودخانه -

 

 

 مدیریت بحران و مقابله با سیل -5-1-3
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 های مدیریت سیل بویژه در زمان سیل و بعد از آنهماهنگی همه فعالیت

 های مختلف برای مقابله و جلوگیری از سیلتشکیل کمیته

 های مدیریت سیلتامین منابع مالی برخی از فعالیت

 

 دشتسیلاب بندیپهنه -5-3

 رودخانه اطراف کلی بطور و دشت در سیلاب آن، آبگذری توانایی از بزرگتر جریانی عبور و رودخانه یک در سیل وقوع صورت در

 خطر بندی پهنه .باشد می متفاوت مختلف های بازگشت دوره با سیلاب برای پهنه این گویند.می سیل پهنه آن به گردد کهمی پخش

 پهنه بندی برای که هرچند گیرد. می قرار ارزیابی مورد هاآن شدن غرقابی میزان و مختلف نواحی در سیل عمق براساس معمولا سیل

گرفته  قرار توجه مورد کمتر که گیرد قرار استفاده مورد نیز سیل انرژی یا سرعت مثل سیل دیگر هایمشخصه است ممکن سیل خطر

 مشخد مختلف های بازگشت دوره با سیل براساس را حوضه مختلف نواحی شدن غرقابی میزان سیلاب بندی پهنه هاینقشه .است

 با سپس و شودمی برآورد ) حوضه نقاط تمام نه( حوضه مختلف هایموقعیت در آب سطح رقوم مشخد، سیل هر برای در واقع کند.می

 نقشه به سیل جریان ترازهای و آب رقوم انتقال با شود.می مشخد بندی پهنه برای سیل پخش گستره ها،موقعیت بین این یابیدرون

 .شودمی تهیه سیل بندی پهنه هایتوپوگرافی، نقشه های
 :از عبارتند که است سیلاب کنترل و پیشگیری هایطرح اکثر نیازهای پیش و ملزومات از یکی سیل بندی پهنه های نقشه تهیه

 رودخانه جریان ایمن عبور محل آزادسازی و رودخانه حاشیه اراضی کاربری تعیین نحوه ها،رودخانه حریم و بستر تعیین

 سیل بیمه

 سیل هشدار و بینی پیش های سیستم

 سیل از ناشی خسارت ارزیابی میزان و سیلاب کنترل های طرح اقتصادی توجیه و مطالعه

 

 ها و پاسخگویی به استعلاماتچگونگی مدیریت بر اراضی بستر و حریم رودخانه -3-3
 استان در انجام مطالعات سراسریهای هر بندی رودخانهاولویت -1-3-3

خیزی بالا، های تامین کننده آب شرب، مناطق شهری و روستایی و مراکز جمعیتی، مناطق با قابلیت سیلاولویت اول: رودخانه

های در معرض کاهش کیفیت آب، محدوده مراکز های ساماندهی رودخانه، رودخانههای آب و برق به ویژه طرحمحدوده اجرایی طرح

 صنعتی و گردشگری، مناطق مستعد اجاره بستر و به طور کلی مناطق مستعد توسعه و در معرض تجاوز به بستر و حریم.

پذیر و مناطق با قابلیت اولویت دوم: مناطق حفاظت شده، محدوده عبور تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی، مناطق فرسایش

 خیزی کمتر.سیل

باشد، احصا حقوق حاکمانه حکومت بر بستر و حریم تمامی مجاری آبی بر عهده وزارت نیرو می اولویت سوم: با توجه به اینکه

 گیرد.ها در اولویت سوم قرار میها و رودخانهبنابراین تعیین حد بستر و حریم مابقی بازه

 

 ها و انهار طبیعینکات دارای اهمیت در تعیین حد بستر رودخانه -2-3-3

نماید باشد. البته در مناطقی که ضرورت ایجاب میسال می 25حد بستر رودخانه، سیلاب با دوره بازگشت سیلاب مبنای تعیین  -

های آب منطقه ای و یا سازمان آب و برق سال ملاک محاسبه قرار گیرد شرکت 25های با دوره بازگشت بیشتر و یا کمتر از سیلاب

 مجوز لازم را از حوزه ستادی وزارت نیرو اخذ خواهند نمود. های مربوطه و توجیهات فنیحسب مورد با ارائه نقشه

 مختصات نقاط تغییر دبی تهیین گردد. -

 مقاطع عرضی در دو وضعیت شرایط موجود و طبیعی اولیه ارایه گردد. -

مربوط به رودخانه ای است که به صورت موقت آب در آن جریان دارد تمام محاسبات با توجه به اینکه مسیل از نظر فنی رودخانه -
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 باشد.گردد و نیازی به تفکیک رودخانه و مسیل از حی  تعیین حد بستر و حریم نمیمشمول مسیل هم می

توان به حذف اثر تاسیسات آبی مانند بستر رودخانه باید بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی تعیین گردد که از جمله می -

 های تقاطعی مانند، پل، خطوط انتقال آب و گاز اشاره نمود.های ساماندهی، سازهو دیواره هاسدها و مخازن کنترل جریان، دایک

های غیر طبیعی و آثار آنها باید از محاسبات شرایط طبیعی رودخانه باید مبنای تعیین حد بستر قرار گیرد و کلیه دستخوردگی -

های ناشی از برداشت رودخانه، غرس درخت و نهال، گودال های دستی ریخته شده در داخل حد بسترحذف گردد. از جمله خاک

 ای و مواردی از این قبیل.مصالح رودخانه

 گذاری غیرطبیعی از مقاطع عرضی به منظور دستیابی به مقاطع طبیعی حذف گردد.آثار فرسایش و رسوب -

 باشد.ر اولیه رودخانه ضروری میدر نظر گرفتن داغاب در بستر طبیعی رودخانه به عنوان مبنایی برای تشخید مسی -

برداری باید بیشتر از طول محدوده مورد نظر برای تعیین حد بستر باشد. اضافه کردن این طول برای کاهش خطا طول بازه نقشه -

 در محدوده موردنظر است.

 یران است.ها، بستر جدید نیز در اختیار حکومت جمهوری اسلامی اها و مسیلدر صورت تغییر طبیعی رودخانه

های کنترل سیلاب تغییر مسیر رودخانه ضروری باشد باید از محل اعتبارات طرح نسبت به تملک چنانچه به منظور اجرای طرح -

 اراضی جدید اقدام نمود. لازم به ذکر است مالکیت بستر سابق کماکان با حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

و مستندات مربوط به مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی باید توسط مشاور  در انجام مطالعات سراسری تمامی مدارک -

 مدنظر قرار گیرد.

از سری نشریات دفتر استاندارد وزارت نیرو، انجام  211مطابق شرح خدمات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به شماره -

 مطالعات باید به مشاور ذیصلاح واگذار گردد.

های ذیل را نیز به کارفرما تحویل نماید. چرا شرح خدمات مذکور، مشاور ضمن ارائه گزارشات مربوطه نقشه ضروری است مطابق -

 گیری مدیران مهندسی رودخانه در مدیریت استقرار کاربری ها خواهد بود.ها ابزار تصمیمکه این نقشه

 .GISحیط * فایل و نقشه رقومی حدود بستر و حریم تعیین شده در شرایط طبیعی در م

های سال و منحنی 511،...، 11،25، 5، 2های بندی سیلاب و پروفیل طولی و عرضی سطح آب با دوره بازگشت* فایل و نقشه پهنه

بندی باشد، ترجیحاج برای پهنهبده اشل )لازم به ذکر است با توجه به اینکه محدوده کار وزارت نیرو اراضی بستر و حریم رودخانه می

 بندی را محدود به حد بستر و حریم انجام داد.(.توان پهنهسیلاب می

 ها )رپرها(* فایل و نقشه جانمایی نشانه

 هافایل و نقشه کاربری اراضی بستر و حاشیه رودخانه و اولویت آزادسازی آن

د تا مبنای تصویب نهایی قرار های تهیه شده باید با رعایت موارد ذیل به همراه گزارش تدقیق میدانی توسط مشاور ارایه گردنقشه -

 ای از کارفرما نیز همراه باشد.گردد در زمان تدقیق نتایج توسط مشاور نمایندهگیرد. توصیه می

 * حذف آثار عوارض غیر طبیعی

داری * شناسایی بستر سابق )بستر مرده و متروکه( و بسترهای جدید و لحاظ تغییرات طبیعی رودخانه با توجه به پایداری یا ناپای

 های عرضی )شناسایی بستر سابق(رودخانه، روند تغییرات مئاندرها و مواردی از این قبیل، به منظور بررسی دقیق رفتار رودخانه و جابجایی

* در مواردی که تصرفات در حدود بستر زیاد باشد یا به عبارتی شناسایی وضعیت طبیعی رودخانه امکانپذیر نباشد باید با مذاکره با 

 سازی نمود.های هوایی مقاطع طبیعی رودخانه را شبیههای قدیمی و یا عکسمحلی، نقشه افراد

 

 ها به صورت موردینکات دارای اهمیت در انجام مطالعات تعیین حد بستر رودخانه -3-3-3

های ذیل به منظور تعیین دقیق حد ها از حی  تداخل با مالکیت افراد، انجام دقیق گامبا توجه به اهمیت تعیین حد بستر رودخانه

 باشد.ای ضروری میبستر رودخانه توسط کارشناسان شرکت آب منطقه
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 بازدید صحرایی در راستای اهداف ذیل -

 دست بازه مدنظرها و تاسیسات آبی در بالادست یا پایین* شناسایی وضعیت سازه

 * بررسی وضعیت پایداری و ناپایداری رودخانه

 دشتراه و سیلابرهای لازم برای تخمین ضریب زبری سیل* بررسی پارامت

سفیدان و افراد با تجربه محلی به منظور ردیابی مسیر * شناسایی داغاب سیلاب با جستجوی آثار میدانی و نظرخواهی از ریش

 اصلی جریان

ن قبیل، جهت تعیین طول عملیات * شناسایی وضعیت مسیر طبیعی جریان در بازه مورد نظر، شناسایی انشعابات و مواردی از ای

 برداری و بازه عرضی مورد نیازنقشه

برداری از رودخانه و معرفی * شناسایی عوارض غیر طبیعی در مجرای جریان به منظور استخراج شرایط طبیعی رودخانه در مقطع

 محل مقاطع عرضی و تعداد آنها.

 برداری حذف گردد* تهیه کروکی از مسیر و تعیین عوارضی که باید در نقشه

 * تعیین نقاط کنترل ورودی و خروجی برای انجام محاسبات هیدرولیکی

 ها و استعلامات پاسخ داده شده در محدوده مورد نظرها و عکسآوری سوابق مطالعاتی، نقشهجمع -

 های قبلینبود نقشه در صورت 2111/1یا  511/1بردار جهت تهیه نقشه با مقیاس برداری به نقشهتهیه دستور کار نقشه -

 های قدیمی و بازدید اولیه به منظور حذف عوارض مصنوعی طبیعیهای هوایی و نقشههای استخراج شده با عکستدقیق نقشه -

 سال ترجیحاج از معاونت مطالعات اخذ گردد. 25انجام محاسبات هیدرولوژیکی برای تخمین دبی با دوره بازگشت  -

 به منظور تعیین عرض آب گرفتگی و تعیین حد بستر رودخانه انجام محاسبات هیدرولیکی -

بازدید میدانی نهایی به منظور کنترل و تدقیق نتایج با وضعیت استعلامات قبلی در محدوده مورد نظر و همچنین لحاظ تغییرات  -

 های ناپایدارطبیعی رودخانه خصوصاج در بازه

 

 هاودخانهنکات دارای اهمیت در تعیین حریم کمی ر -1-3-3

با عنایت به اینکه حریم مجاری آبی صرفاج در حکم ملک صاحب حریم است، حکومت جمهوری اسلامی برای کمال انتفاع از بستر به 

تواند در حریم به غیر از استفاده از انچه مقصود از حریم است عنوان ملک خود فقط در ملک مجاورین حق حریم خواهد داشت و نمی

ضرورت کسر حریم  85ازه مالک ملک انجام دهد. لازم به ذکر است مطابق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در سال عمل دیگری بدون اج

کمی و کیفی از اسناد مالکیت وجود ندارد و به جای کسر حریم از اسناد مالکیت املاک مجاور انهار مساحت و حود کل ملک با قید 

شود. حریم کمی انهار طبیعی، به عناون حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور میمقدار حریم در اسناد مالکیت ثبت و مقدار حریم 

-های طبیعی که برای عملیات لایروبی و بهرهها و برکهها )اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند( و مردابها و مسیلرودخانه

گردد. همچنین به موجب تبصره الحاقی به تعیین می 29/11/1381مورخ  111/18583/89متر مطابق دستورالعمل  21تا  1برداری از 

کننده کاربری صادر کننده پروانه کلیه مراجع تعیین 1382ها و مجاری آبی مصوب نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهماده دو آیین

ا کمال انتفاع و عدم تضرر از شرکت استقرار مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم کمی و کیفی در رابطه ب

 ای / سازمان آب و برق استعلام نمایند.آب منطقه

 

 هانکات دارای اهمیت در تعیین حریم کیفی رودخانه -5-3-3

با توجه به اهمیت روزافزون و جایگاه ویژه منابع آب و ضرورت استفاده اصولی از این منابع محدود، احتراز آلودگی منابع آب کشور 

های کیفی منابع آب سطحی، دستورالعمل تعیین حریم کیفی نیز لزوم تبیین ضوابط کاربردی به منظور تعیین و حفاظت از حریمو 

های کارشناسی مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب فعالیت کمسیون آب و های سطحی پس از بررسیآب
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-جهت اجرا ابلاغ گردیده است. مطابق این بخش 24/11/84مورخ  111/31/11129ره محیط زیست تهیه و تدوین و طی بخشنامه شما

متر و برای مابقی مسیر رودخانه حسب نوع  151ها در بازه مشخصی از محل تامین کننده آب شرب مقطوعاج نامه حریم کیفی رودخانه

وده تقسیم شده و برای هر محدوده کاربری مجاز متر به سه محد 151کاربری و شدت اثر آن مطابق جداول ارائه شده حریم کیفی 

های تفصیلی و یا هادی قبل از ابلاغ دستورالعمل حریم کیفی مصوب شده اعلام گردیده است. اگر در مناطق شهری یا روستایی طرح

های تفریحی، مسکونی و یها دستورالعمل حریم کیفی برای موافقت با استقرار کاربرباشند، قاعدتاج به جهت تقدم زمان تصویب این طرح

های هادی یا تفصیلی تهدید برای کیفیت منابع آبی تجاری مصداق نخواهد داشت. ولیکن چنانچه استقرار هرگونه کاربری مطابق طرح

ریزی استان موضوع را به نحو مقتضی پیگیری نمایند تا نسبت های برنامهای باید در قالب کمیتههای آب منطقهمحسوب شود، شرکت

 های هادی و یا تفصیلی مطابق ضوابط دستورالعمل حریم کیفی اقدام گردد.به اصلاح طرح

های صنعتی یکی از مواردی است که مطابق دستورالعمل حریم کیفی باید از فهرست مورد تایید سازمان با توجه به اینکه کاربری

های صنعتی و تولیدی هیات وزیران به شماره الیتمحیط زیست استخراج گردند، مطابق بخشنامه جدید استقرار واحدها و فع

های شمالی )مازندران، ها به جز استاناین پیوست اصلاح شده است. همچنین برای کلیه استان 4/2/1391ه مورخ 39121/ت11951

مفاد این بخشنامه نیز  گیلان و گلستان( حدود لازم برای رعایت حریم کیفی تا حدی افزایش یافته است. لذا در کنترل حریم کیفی باید

های ماسه شویی . مواردی از ها و کارگاهشکنپروری، احداث سنگهای صنعتی از جمله آبزیرعایت گردد؛ خصوصاج در رابطه با کاربری

صرفاج حدود دستورالعمل  4/2/1391ه مورخ 25842/ت11955های شمالی به موجب بخشنامه شماره این قبیل، البته در مورد استان

 یین حریم کیفی ملاک عمل خواهد بود اما پیوست باید از این بخشنامه استخراج گردد. تع

 

 پیامدهای تجاوز به بستر و حریم رودخانه -۱-3

 افزایش خطرات ناشی از سیل -1

 پل ها و...(      -به خطر افتادن پایداری سازه ها و تاسیسات آبی مسیر)سردهنه -2

 های رودخانه و گودافتادگی بسترناپایداری و ریزش کنارهتغییر مرفولوژی رودخانه و  -3

 عدم تغذیه طبیعی سفره های آب زیر زمینی و معکوس عمل کردن رودخانه  -4

 عدم دسترسی به رودخانه جهت حفظ و نگهداری )حق ارتفاق( -5

 افزایش هزینه های اجرایی پروژه های تقاطعی رودخانه -1

 

 حریم رودخانه: انواع تجاوز به بستر و -1-۱-3

 کشت و زرع غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه -1

 ساخت و سازغیر مجاز در حریم و بستر  -2

 برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه   -3

  

 عمده ترین وظایف رود خانه ها: -2-۱-3

 منبع اصلی تامین کننده  آب در بخش های مختلف مصرف می باشند.  - 1

 منبع تغذیه آبهای زیرزمینی هستنند.      -2

 تخلیه کننده اصلی سیلابها می باشند.      -3

 شوند.زهکش اصلی حوضه آبریزمحسوب می - 4

 در جاذبه توریستی و مسایل زیست محیطی نقش عمده دارند. -5

 کنند.در توسعه استان نقش اساسی ایفا می-1
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 های غیر مجاز در حریم و بستر وتخریب رودخانه ها:عمده دلایل تشدید  ساخت و ساز -3-۱-3

 ازدیاد جمعیت و به تبع آن افزایش بهای اراضی مسکونی    -

 طمع اقتصادی برخی افراد سود جو -

 افزایش روند توسعه ای استان وبه تبع آن بالا آمدن سطح تقاضا ی مصالح )طرحهای عمرانی 5 جاده و...( - 

 انه  تلقی غلط معدن بودن رودخ -

 

 کنترل سیلاب -1-3

های کنترل سیلاب به طور کلی بسیار زیاد و متنوع هستند. کاربرد هر کدام بسته به شارایط محال، میزان ریسک در برابار طرح

مهاار، هاای باه طاور کلای راه. خاسارات وارده، میازان مناافع حاصله از اجرای طرح و ماسایل اجتمااعی اقتاصادی منطقه تفاوت دارد

 :شوندهای سااختمانی و غیر ساختمانی تقسیم میشکنتارل و تخفیاف خسارات سیلاب به دو دساته رو

های های ساختمانی کنتارل سایلاب شاامل جمیاع اقداماتی است که منجر باه کااهش و تقلیال میازان و شدت جریانروش -

ها هایی که از ورود سایلابدهاد. عالاوه بار آن کلیاه تاسیسات و سازهیشود و بدین طریق قدرت تخریبی سیل را کاهش ماسیلابی می

گردناد، نیاز جازو اقادامات هاا مایکنناد و یاا باعا  تسهیل و تسریع دفاع طغیانباه داخال محدوده مورد نظار جلاوگیری مای

 .شاوندسااختمانی محاسوب مای

هاست که خود شامل دو های فیزیکی برای مقابله با سیلابت و توسل به اقدامهای ساختمانی، مشتمل بر احاداث تاسیاساروش

 :شونددسته می

 

 :های عمومی در سطح حوزهروش -1-1-3

 :بندسد یا سیل

گردند ها احداث میهاا و در ماسیر ماسیلها یا دریاچاهساایل بناادها تاسیااساتی هااستند کااه معمااولا در مجاورت رودخانه

 تا از پخش و انتاشار سایل باه داخال اراضی و محلات شهری محافظت به عمل آید. 

بندی کرد: سدهای توان به ساه گاروه تقاسیمها، سدها را به طور کلی میبارداری از آنبا توجه به هدف ایجااد سادها و بهاره

 .مخزنی، سادهای انحرافای، سادهای لاستیکی

 

 منطقه بوم زیست بر بند سیل دیوارهای اجرای محیطی زیست اثرهای بررسی

 و خاک آب گیاه، و حیوان انسان، حیات بر تخریب یا و آلودگی قالب در که است عواملی از دسته آن شامل محیطی زیست اثرهای

 اثرها در این گذارد.می تاثیر اجتماعی و اقتصادی منابع و صدا کیفیت تاریخی، و فرهنگی اثرهای و ها ساختمان انرژی، منابع هوا، و 
 سیل دیوارهای اجرای .کند می پیدا نمود غیره و مدت بلند و مدت کوتاه مستقیم، غیر و مستقیم منفی، یا مثبت مختلف های شکل
 زیستگاه و پایداری تنوع در افزایش مانند مدت کوتاه اثرهای گذارد. می رودخانه بوم زیست بر مدتی بلند و مدت کوتاه اثرهای بند
 از باشد تواند سودمندمی مدت کوتاه تاثیرات این شود.می رودخانه در هاماهی و مهرگان بی تنوع و تراکم افزایش موجب آبزیان، های
 مجزا به طور هاآن مدت دراز تاثیر تعیین هستند، مهندسی هایفعالیت دیگر با ارتباط در اغلب رودخانه مهندسی های سازه که جا آن
 .است شده اشاره زیر در محیطی زیست مسایل بر بند سیل دیوارهای اجرای اثر کلی طور به است. دشواری کار

 

 فرسایش، و گذاری رسوب نحوه و سیلاب مهار منظور به بند سیل دیوار اجرای باطرح:  اجرای در اجتناب قابل غیر اثرهای -1
 که گذارد، می جا به منفی یا مثبت اثرهای مختلف های بخش روی که شود تغییراتی می دستخوش خود مسیر طول در رودخانه



118         هیأت ویژۀ کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 :از عبارتند آنها از برخی

  آبزی موجودات جمعیت و طبیعی محیط در تاثیر -
  ماهیان مهاجرت بر اثر -

 .رودخانه به ورودی های آلاینده میزان روی اثر -

 

می  برگشت قابل غیر اجرا از پس سیل بند دیوارهای اجرای اثرهای برخی طرح: اجرای از پس برگشت قابل غیر اثرهای -2

 رودخانه جریان هیدرولیک در تغییر سبب بندسیل دیوارهای ساخت است. رودخانه خود ساختار و شکل بر اثر آن ترینمهم که باشند
 هایویژگی برخی روی بر خود مساله این شد. خواهد رودخانه بستر جنس حد کمی تا و ساختار شکل، در تغییر آن از پیروی به و

 مواد مقدار و آب کدورت کاهش محلول، اکسیژن افزایش جمله از گذارد.اثر می مختلف هایفصل در شیمیایی و فیزیکی زیستی،
 به مهاجر ماهیان جلب برای زیستی های جاذبه سایر بالاخره و ها رشد جلبک میزان و نور نفوذ میزان مواد، حمل قابلیت محلول،
 .شود می رودخانه

 

 روی غیرمستقیم ویا مستقیم طور به اثرهایی رودخانه، روی بر بند سیل دیوار احداث بامستقیم:  غیر و مستقیم اثرهای -3

  :از عبارتند آوردکه می وجود به زیست محیط

 از است. رودخانه از بهینه برداری بهره بند، سیل دیوارهای اجرای مثبت اثرهای از یکی: رودخانه از برداری بهره بر تاثیر -
 از دورهای حفاظت و کنترل دلیلبه)رودخانه  از مجاز غیر هایآبگیری روی حدی تا توان سیل می برابر در حفاظت راستای در طرفی
 اثرهای از دیگر یکی .موثرداشت کنترل ای رودخانه ماسه( و )شن معادن مجاز غیر های برداری نیز بهره و سیلاب( کنترل هایسازه

 جزیی تغییرات و آب سرعت جریان در تغییرات دلیل به زمینی زیر آب  سفره وضعیت بر تاثیر بندسیل دیوارهای اجرای غیرمستقیم
 .باشد می آن فیزیکی عوامل سایر و بستر کف ذرات اندازه در

 و رودخانه طول در نیز و سد از رسوبات تر بیش انتقال دلیل به مصب و رودخانه شکل تغییر رودخانه: شناسی ریخت بر تاثیر -

 .شود می رودخانه حاشیه آبزیان و پرندگان های زیستگاه از بسیاری در وضعیت تغییر موجب پروژه اجرای محل در آن شدن انباشته

 کنترل باع  که بوده سیل کنترل بند سیل دیوارهای اجرای مستقیم اثرهای از دیگر یکی رودخانه: در سیل کنترل بر تاثیر -
 وسیله به رودخانه حاشیه در موجود آلی مواد حمل و اراضی تخریب دلیل به عملا. شود می آبزی موجودات بر سیل از ناشی تنش
 .شودمی محیطی زیست بار زیان اثرهای و آب کیفیت افت باع  رفته و بالا سرعت به BODو  کاهش DO سیل

 

 صورت عمرانی عملیات اجرای زمان در حتی آن بروز احتمالا که بند سیل دیوارهای اجرای اثرهای از بخشی مدت: کوتاه اثرهای -1

 :باشد می زیر شامل موارد گرفت، خواهد

 رودخانه حاشیه گیاهی پوشش بر تاثیر -

  رودخانه مسیر در شده بینیپیش هایطرح اجرای علت به رودخانه حاشیه گیاهی پوشش روی تاثیر

 سازها و ساخت هنگام در اجرایی هایفعالیت شدت علت به اطراف روستاهای و جنگل طرف به رودخانه حاشیه جانوران مهاجرت

  رودخانه اکولوژی بر تاثیر -
 منطقه اکولوژی تخریب و شکل تغییر آن همراه به و رودخانه حاشیه از بخشی تخریب و دسترس در مصالح از استفاده

 رودخانه محیطی زیست هایآلاینده میزان بر تاثیر -

  طرح اجرای هنگام در صدا و سر ایجاد نیز و فعالیت تراکم و کارگاه ایجاد

  ای حاشیه های سازه و ساخت هنگام در رودخانه به کشاورزی زهکش آب انتقال در وقفه ایجاد



 119        : گزارش کمیته استانی مازندران و گلستان2پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 .عمرانی تجهیزات با کار هنگام در رودخانه آب کدورت تغییر و آب آلودگی گل

 

 و نظارت باید و است بینی پیش قابل غیر بند سیل دیوار اجرای مدت بلند اثرهای از بسیاری مدت: بلند احتمالی اثرهای -5
 زمان در آن بروز که سیل بند دیوارهای اجرای اثرهای از برخی باشد، داشته ادامه طرح از اجرای پس محیطی زیست های بررسی
 :است زیر موارد شامل گرفت، خواهد طرح صورت اجرای از پس طولانی بسیار

 : رودخانه حاشیه گیاهی پوشش بر تاثیر -

 را رودخانه طبیعی مواهب از استفاده و تردد حالت این در رودخانه. به دسترسی جهت رودخانه حاشیه در جدید مسیرهای ایجاد
تشکیل  و جنگل مسیر از راه ایجاد از ناشی محیطی زیست بار زیان پیامدهای برخی خود این که کندمی زیاد آن مجاور برای ساکنین

 .کند می ایجاد را جامد زاید مواد و فاضلاب

رودخانه  فعالیت با دوباره مدتی از بعد ولی گردد.می اجرا بند سیل دیوارهای که مناطقی در رودخانه طبیعی حاشیه دایمی تخریب

 .گرفت خواهد شکل گذاری رسوب از پس جدیدی ساحل

 و دام چرای اثر در گیاهی پوشش شکل تغییر زمان هم طور به و دامپروری جمله از ساکنین توسط رودخانه حاشیه کاربری تغییر
 .رودخانه حاشیه در آور سود گیاهان کاشت یا احیانا

 رودخانه: گذاری رسوب نحوه و سیلابی رژیم بر تاثیر -

در  زیادی تاثیر که است آبدهی رژیم تغییر همچنین و آن تخریبی اثرهای از جلوگیری و سیلاب کنترل مدت، بلند اثرهای از یکی
 در رسوبات انتقال و آبدهی میزان روی بر تاثیر تواند می آن منفی اثرهای از یکی .داشت خواهد رودخانه زیست محیط و اکولوژی

 یکی جدید مشاغل ایجاد و رودخانه خطرات از امنیت احساس دلیل به رودخانه حاشیه در توسعه جمیت، تراکم افزایش .باشد رودخانه

 تنوع در رودخانه تاثیر حاشیه در اشتغال افزایش و کار ایجاد ماهی( پرورش (آب به وابسته صنایع رشد .است آن اثرهای مثبت از
 خسارات و سیل از جلوگیری دلیل به سالانه درآمد رودخانه افزایش آبدهی میزان تغییر دلیل به ها گونه برخی مهاجرت زمان و آبزیان

 در محیطی زیست حتی و عمرانی کارهای پیشبرد و افزایش درآمد جمله آن از که دارد اقتصادی مسایل در مثبتی اثرهای احتمالی،
 .برد نام توان می را منطقه

 سدهای مخزنی: -

گردد. ایان ه میهای مختلفی استفاددهد که از آن در زمینهای تشکیل میایان ناوع سادها در پاشت خاود، مخازن آب یاا دریاچه

توانند موجب گردند که از هادر رفاتن های آن میها را گرفته و ضمن کاهش خطرات وزیانسادها باه میازان زیاادی جلاوی سیلاب

هاا مترمکعاب آب جلاوگیری نمایند. سدهای مخزنی به انواع مختلاف شاامل: سادهای خاکی، هازاران متار مکعاب و بلکاه میلیاون

دار، سدهای سنگی، سدهای کوتااه، ساد خاشکه چین و سد زیرزمینی تقسیم ای یا پایهوزنی، سدهای قوسی، سادهای پایاهسدهای 

 .شودمی

 سدهای انحرافی: -

دیگار سادهای انحرافای  شود. به عباارترسانی ساخته میاین نوع سدها بارای انحاراف و ساوار کاردن آب رودخانه به کانال آب 

کنند. ارتفاع ایان سادها باه دلایل اقتصادی ها و یا نهرها به نواحی مورد نظر احاداث میمنظاور رسااندن آب رودها، کانالرا باه 

 .متر اسات و بلنادتر از این میزان، اقتصادی نخواهد بود 12تا  3معمولا 

زنی ه جای ایجاد سدهای انحرافی، از تلمبهکشورهای غربای کاه دارای تکنولاوژی ماشاینی پیشرفته هستند، در بیشتر موارد ب

کنناد. از طارف دیگر کشورهایی نظیر هندوستان در سااختن )پمپاژ( برای ساوار کاردن آب رودخانه به کانال آبرسانی استفاده می

بارای گرفتن آب از گویناد. بنادهایی کاه روساتاییان سادهای انحرافی تخصد بیشتری دارند. سادهای انحرافای را معمولا بند می

زنند، خود نوعی سد یا ها میرودخانه و سوار کردن آن به نهر روساتا یا مزرعه با شااخه تناه درختاان و سانگ و غیاره در رودخانه
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 .بناد انحرافای است

 :سدهای لاستیکی )مهار آب با آب(  -

هاای لاستیکی باا لاساتیکی است. بدین طریق کاه ورق های لاستیکی برای ایجااد سادهایاین تکنولوژی شامل اساتفاده از ورق

روبروی سکوی مناسب بتنی کارگذاری  ضاخامت و مشخاصات فنای مناساب و محاسبه شده، به صاورت لولاه در آماده و در عارض

کااارایی . گارددیگاردد. پار کردن این لوله توسط هوای فشرده یا آب باعا  متاورم شدن آن و ایجاد سدی بر سر راه آب ممای

ساادهای لاسااتیکی در کنتاارل سایلاب در مرحلاه اول توساط ازدیااد حجام سادهای مخزنی، از طریق ازدیاد ارتفاع آنها توسط سد 

پاذیرد. دیگار کاارایی لاساتیکی کار گذاری شده در تاج سد، به منظور ایجاد و یا ازدیااد حجم کنترل و تعدیل سیلاب، تحقاق مای

های های موازی با مسیر رودخانه که به دیوارهادهای لاساتیکی جهات کنتارل سایلاب، در استفاده از آنها به منظور ایجاد دیوارهس

متار  11های کنترل سیلاب عموماج توسط خاکریز به ارتفاع تا دیواره. باشاادموسااوم هااستند، ماای (flood dike) کنترل سیلاب

هاا مهاار و محدود کاردن آب رود در هنگاام گردند. هدف احداث این دیاوارهرود در سااحل رودخاناه احداث میماوازی باا جریاان 

 . آب در دشت اطراف جلوگیری شود نباشد به طریقای کاه از لبریاز شادطغیاان و باالا آمادن سطح آن می

 :آبخیزداری -

گیری و نهایتاج حفاظت ب و به حداقل رسااندن پیامادهای ناشای از سایلمهار و کنترل و کاهش خطارات ناشای از جریاان سیلا

 1315آب موضوعی است کاه راه حال آن را بایاد در کارباست عملیاات آبخیازداری جاستجو نمود. آبخیزداری به طور جدی از سال 

های ها و آبراههگابیونی در سر شاخه چین، چوبی و چپری،گیر و تاخیری، خشکهدر سراسر کشور با احداث بندهای کوچک رسوب

فرعی باع  کااهش سارعت آب شاده و باا افزایش زمان تمرکز جریان باع  تعویاق در باه جریاان افتادن سایلاب گردیاده و دبای 

 .دهداوج سایلاب را کااهش می

ملیاات مرباوط باه آبخیزداری است. به عبارت معمولاج از اقدامات اولیه و اساسی برای مهار آبها از طریاق احاداث ساد، انجاام ع

شود باید طارح آبخیازداری در باالا دسات آن اجارا گاردد تاا باه ایان طریاق عالاوه بار دیگر بر روی هر رودخانه که سد بسته می

کمتری از طریق آب به  خاک کمتر شاسته شاود و در نتیجاه گال و لای ،ها و هدر رفاتن آنهاجلوگیری از جاری شدن شدید سیلاب

تر گردد. بنابراین برای تنظایم جریان آب و جلوگیری از جاری شادن شادید مخزن یا دریاچاه ساد منتقال بشود تا عمر سد طولانی

تر شدن عمر مفید سد بایاد طارح آبخیازداری حداقل در ماورد هار رود کاه بار روی آن ساد احداث می شود اجرا آب و نیز طولانی

 :ردد. از اقدامات آبخیزداری میتاوان باه ماوارد ذیال اشاره کردگ

 جلوگیری از چرای احشام و کشت و زرع -

 :ایجاد و یا تقویت پوشش گیاهی -

تواند از فرسایش خاک، جاری شادن آب در سطح خاک و تشکیل ای است که میپوشش گیاهی به ویژه جنگال پوشاش زناده

شود آب باه جهی جلوگیری کند. بنابراین تاثیر باسیار زیاادی در تنظایم آب رودها دارد. جنگل باع  میها به میزان قابل توسیلاب

های ماوثر و قابل توجه مستلزم صارف هزیناه زیااد اسات و در بسیاری از موارد به تادریج جریان یابد. اما از یک طرف احداث جنگل

هایی از مناطق مرطوب که اراضی آن این زمینه حاصال نگاردد. در قاسمت ویژه در نقاط خشک حتی ممکان است موفقیتی در

 ها و تحولات بعدی خاکاصلاحی زیاد روی تعدیل و تنظیم بارندگی اثرهاای یایان پوشاش دارا ،بوسایله جنگال پوشایده شاده اسات

جاری شادن سایل و تنظایم آب رودخانه دارد در  پوشش گیاهی غنای و پار پاشت کاه تااثیر باسیار زیادی در جلوگیری از باشد.می

  .شرایط ایران بسیار حائز اهمیت اسات

 :احداث سد خشکه چین -

سد خشکه چین بیشتر در آبخیزداری کااربرد دارد و بارای جلاوگیری از فرساایش خااک و حفاظ آب در منطقه آبخیز آن هم 

 شود.هااا از ساانگ ساااخته میدر دامنااه کااوههااای عمیااق ای کوچک یاا آبراهاهبیشتر در دره

 :پی تینگ -
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های کوچک قاایقی شاکلی اسات کاه بارای نگهداری باران و هرز آب و نفوذ آن به داخل خااک باه منظور افزایش رطوبت چاله

د کاااه دارای پوشاااش گیااااهی روهایی به کار میها بیشتر برای دامنهاین چاله .شودقابل استفاده برای گیاهاان ایجااد می

هاا در آنهاا باذر پاشای بایاست همزمان با ایجاد این چالاههایی که پوشش گیاهی وجاود نادارد مایضاااعیفی باشاااند. در دامنه

 .نیاز صورت گیرد

 :فاروئینگ -

گیرد. البته این پاذیری آب در خااک انجام میدار باه منظاور کنترل فرساایش و افازایش نفاوذهای شایبایجاد نهر بر روی دامنه

نهرها باید باه صاورت منقطاع باشند تا بازدهی بیشتری داشته باشاند. هماانطور کاه در مورد پی تینگ نیز گفته شد اگر این عملیاات 

 .تر استهماراه باا بذرپاشی باشد مناسب

 بانکت: -

تاوان از دهاد منتهای بیاشتر بارای درختکااری ماین کار فاروئینگ را انجام مایشبیه به فارو ولی در ابعاد بزرگتار اسات. هماا

 آن اساتفاده نماود. 

 :پخش سیلاب -

نماید بلکه زمینه ته نشست عناصر های مرتعی نه تنها از خسارت سیلاب جلوگیری میکنترل سیل و پخش آن در عرصه 

آورد و منجر به حاصلخیزی و تحول در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فراهم میهای آبرفتی اصلی خاک فرسایش یافته را در عرصه

 شود.خاک شده و منجر به افزایش و بهبود پوشش گیاهی می

ها شود ولی به اجرای عملیات پخش سیلاب، در نگاه اول باع  پوشانده شدن و از بین رفتن برخی گیاهان و کاهش تراکم آن 

تواند بر افزایش کند که سبب بهبود شرایط محیطی مانند رطوبت کافی شده که میوصی را ایجاد میصورت کلی یک اکوسیستم به خص

های مرغوب و خوشخوراک و استقرار آن در عرصه های پخش توان با انتخاب گونهپوشش گیاهی تاثیر قابل توجهی داشته باشد و می

 .حیا و اصلاح اراضی مرتعی گام موثری برداشتسیلاب و دقت در مدیریت عرصه در کاهش خسارت های وارده و ا
پخش آب روشای اسات در آبیااری باه منظاور گسترش دادن آب در ساطح زماین باه خاصوص در مواقع سیلاب بودن  

 تاوان آبالبته مای .ها جهت کمک باه افازایش ذخیره آب و افزایش رویش گیاهان در کاشت دیام و احیای مراتع و جنگلهاآبراهه

حاصاله از روناد سایلاب در خاک را مجددا بوسیله کندن چاه و یا حفر قنات و یاا به صاورت چاشمه ساارهای طبیعای اساتخراج و 

و در مناطقی قابل استفاده است کاه در آبخیزهای  ها()مخروط افکنه های ملایم آبرفتایدر آبیاری به کار برد. این روش در شیب

پیونادد. طراحای سیاستم پخاش آب بارای مناطقی قابل توجیه است کاه حاداقل سایلاب باه وقوع می 4اا ت 3بالادست آن سالیانه 

گرم بوده و زماان وقاوع آن در فصول سرد ساال باشاد. چنانچاه فاصل بارنادگی در تابستان میلی 81بااران در یاک دوره بارندگی 

 1-11های هماواری کاه دارای شایب حادود ست. اصولاج عملیات پخش آب در دشتباشد در اینصورت به مقدار بیشتری باران نیاز ا

درصاد باشاد باسیار مناسب است. از نظر خااک، خاکهاای سابک و نیماه ساابک کااه دارای ظرفیاات نگهااداری خااوب باشااد، 

رسایش یافته نباشاد، ضمناج سطح آب تحت اند. در هر صورت خاکهای اعماق نبایاد شاور باشد و همچنین خاک شسته و فمناسب

 .سالهای آتی باع  شوری زماین مای شاود الارض نباشد، زیرا وجود نمک به خااطر تبخیار حالات کاپیلاریتاه پیادا کارده و در

 :هاها و رودخانهپلکانی کردن مسیل -

 شود.را از فرساایش بایش از حاد خاک جلوگیری میزیا .شوندعلاوه بر تااخیر در جریاان سایل، باعا  کااهش انتقال رسوب می

 :انحراف مسیر رودخانه -

های اصلی رودخانه )که حوزه آن مرز مشترک با حوزه رودخانه بزرگتری کاه احتماال سیل خیزی کمتری در یکی از سرشاخه

 د.های سیلابی وارد منطقه مورد نظر نشودارد( را میتوان تغییر ماسیر داد کاه جریان

 :کاهش شیب رودخانه -

های اصلی به یک درصد، که هدف طرح ساماندهی رودخانه، روندیابی سیل، کنترل اجرای طرح هایی جهت رسانیدن شیب رودخانه
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 .باشادفرسایش، کم کردن سرعت جریان آب و در نهایت افت دبی حداکثر در سیلابها مای

 :)دیوارهای حفاظتی( گیرسیل -

شاود کاه ایان دیوارهاا باه صاورت دیوارهای بتونی موازی گیر ساخته میها، دیوارهای سیلها و مسیلخانهدر امتداد برخی از رود

 کنند.های دیگار باه طاور موثری جلوگیری میبا حاشیه رودخاناه هاستند و از تخریب و حرکت سیلابها در قاسمت

 :سیل برگردان )کانالهای انحراف مسیر(

های جاری گردند تا سیلهای مشرف به روستا یا شهر احداث میریزهاایی کاه در نواحی پای دامنهعبارتناد از خااکها این کانال

ها بایاستی باا توجاه باه قبل از احداث این گونه کانال. شده مستقیم به روستا یا شهر وارد نشود و موجبات تخریاب را فاراهم نکناد

ن محاسباتی انجاام داد تا سیل باع  تخریب دیواره سیل برگردان نگردد، زیرا احداث دیاوار سایل حجم آب و قرارگیری سیل برگردا

گاردد برگاردان عماود بار جهات جریان سیل با توجه به ایان کاه در بالادسات و پاای دامنه قرار دارد و آبی که از کوهستان خارج می

اد خاکریزهای ایجاد شده را شسته و با خود ببرد لاذا در این مواقع بایستی دیواره از قدرت زیادی برخوردار است به راحتای مایتوان

اناد هادایت ریازان خواساتهطوری طراحی و ساخته شود که به جای مقابله با جریان سیل، جریاان سایل را باه مسیری که برناماه

 .کناد

 :اصلاح مسیر و مقطع رودخانه -

پذیرد و در عمل باع  هاا انجاام میهاا و ماسیلایش قدرت انتقال و ظرفیت هیدرولیکی رودخاناهاین عمل صرفاج به منظور افز 

ها در این زمینه، حذف و بریدن پایچ و از بهترین اقدام. گرددکااهش تاراز ساطح آب و تسریع عبور جریان سیلاب از محدوده شهر می

مقطع عبور جریان سیلابی، لایروبی و برداشات ماواد حمل شده ناشی از خمهای مسیلها، احداث میاان بار، تعاریض و تعمیاق 

های فاوق باعا  افزایش سرعت و شدت جریان سیلاب می باشد و غیره. هرکدام از اقادامفرسایش توسط رودخانه از باستر آن می

مسیل نیز صورت  دست رودخانه یاانواحی پایین شاوند. باا توجه به این موضوع لازم است مطالعات و اقادامهای لازم در زمینه پایاب و

تاوانیم باه خاارج از ناواحی شاهری هدایت کنیم، اما تجماع و افازوده شادن ها مایگیرد. همان گونه که سیلاب را با ایان گونه اقادام

 .آوردآنهاا در پاایین دست نیز مشکلاتی را بوجود می

 

 :ـهری و روستاییهای ساختمانی مختص اراضی شروش -2-1-3

 :روهای کمکی(آوری آبهـای سطحی )سیلابهـای جمـعها و جویکانال -

های کمربندی است. در روهای کمکی با زهکشیهای شهری حفر سیلابهای سیلابی از محدودههای دفع جریانیکی از روش

بند در طرفین آبراهه ایجاد خااکریز یاا دیواره سیل حقیقت به جای آنکه تمامی سایلاب از داخل مسیری انتقال یابد کاه باا احاداث

هایی کاه باه طاور مصنوعی حفر گردیده و از مسیر دلخواه و معاین عباور داده توان به نهرها یا کانالشاود، بخاشی از سیلاب را می

هایی که از یعای رودخانه یا مسیلهاای طبروهاا، ویژگایشود، منحرف کرد. لازم اسات جهات طراحای هیدرولیکی ایان سایلابمی

روهاای سایلاب. هاای مطلوب و مناسب تلقی گارددگذرند شاناخته و به عنوان اساس و مبناایی بارای ایان گوناه طارحشهر می

ی هاای سایلابی از طریاق یک یا چند رشته مسیل یا آبراهه طبیعی به سوی شهر یا اراضشوند که جریانکمکای زمانی مطرح می

های یابند و پس از دریافت جریانها امتداد میشهری سرازیر شوند. ایان گوناه سایلاب روهاا معمولا در مسیری تقریبا عمود بر مسیل

ترین عمده شوند.های طبیعی تخلیه میسیلابی بادون تحمیال باار اضافی بر سیستم زهکشی داخل محدوده به رودخانه یاا مسیل

گیرد، با ایران مورد استفاده قرار می هاا( درهای سطحی و ابنیه وابسته )به جز لولاهآوری آباحاداث شابکه جماعمصالحی کاه در 

-مصالح بنایی )آجری، سنگی(، بتن غیر مسلح )درجا و پیش: توجه باه اولویات آنها به لحاظ اقتصادی و ساهولت تاامین، عبارتناد از

 (.ساختهساخته( و بتن مسلح )درجا و پیش 

تاوان از ساایر مصالح نیز استفاده کرد مسلح یا غیر مسلح( هاستند، اماا مای)روها غالباج بتنای های مورد استفاده در سیلابلوله

ها پیش ساخته بودن آنهاست که اجرای شابکه را مهمتارین مزیات لوله(. PVCو هاای آزباست سایمان، سفالی، چدنی، فاولادی )لوله
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شود. بادین لحااظ، برای احداث مجاری با بخشد، باا ایان هماه، هماین خاصوصیت سبب محدودیت قطر آنها نیز میسرعت می

اسبی بیضی، نعلظرفیات زیااد اجبااراج بایاد از روش درجا استفاده کرد. روش متداول در این ماورد، احداث مجاری با مقطع دایره، نیم

 .در محال اسات و یا مستطیل شکل از جنس بتن مسلح

  :طراحی و اجرای سازه مشبک

رسد. با توجه به اینکه در طراحی و اجرای یک سازه ماشبک در نزدیکای محدوده ورودی سیلاب باه شاهر ضاروری باه نظار می

داری ندارد، شده و زمان وقاوع سایلاب بار اثر انرژی زیاد آن که باع  انتقال تناه درختاان و هار گونه جسمی که در مسیر سیلاب پای

شود که با انتقال ایان قبیال اشایا از باالا دسات و مسیر رودخانه باه ایان هاای داخال شاهر میوارد کانال و مجاری عبوری و پل

ها و تاسیسات در گذرها شده که همین امر باع  بالا رفتن ساطح آب رودخانه و تخریب ساختمانهاا باعا  ماسدود شادن آبمحل

منظاور لازم و ضروری است که یک ساازه ماشبک فاولادی قبال از ورود سایلاب باه شاود کاه بادینایه رودخاناه و شاهر مایحاش

مشکلات انسداد مسیرهای انتقال آب بوجود نیاید. واحد مطالعات و طراحی مدیریت آبخیزداری  شاهر طراحای و احاداث شاود تاا

 .هااایی را داردپااروژه آمادگی طراحای و اجاارای چنااین

 

 های تحقیقاتی پیشنهادیزمینه -12
مدت و بلندمدت به های تحقیقاتی در دو مقطع کوتاههای صورت گرفته و تجمیع نظرات خبرگان دو استان، زمینهبر اساس بررسی

 شود:صورت زیر پیشنهاد می

 مدتهای کوتاهعناوین طرح

سیل، کنترل در کنار سطحی آب بهینه ذخایر برداریبهره در تواندعلمی که می صورت به استان سدهای فرمان تهیه منحنی 

 .شود واقع مفید

ها برای کنترل و مهار برداری یکپارچه از آنهای طبیعی و مصنوعی و ارائه رویکرد اجرایی جهت بهرهبندانها و آبتعیین پتانسیل تالاب

 هاسیلاب

دیته، کدورت، ...(، شیمیایی )اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی و بیولوژیکی، فلزات بررسی تغییرات فیزیکی)شوری، اسی

 سنگین، مواد آلی فرار و غیر فرار،...( و میکروبی )کل کلیفرم، کیلفرم مدفوعی( آبهای سطحی و بررسی اثرات زیست محیطی سیلاب

ر آب، اسیدیته، فلزات سنگین، مواد الی فرار، و آلودگی ای کیفیت آب های زیرزمینی ) شوری، یون های محلول دپایش دوره

 هامیکروبی، ...( مناطق قبل و بعد از سیلاب

 هابررسی میزان رسوبگذاری رودخانه ها، مصب رودخانه ها و سواحل بعد از وقوع سیلاب

 یارزیابی اثر سیل بر جوامع زیستی )بنتوزها، فیتوپلانکتون ها، زئوپلانکتون ها( آب های سطح

 بررسی اثر سیلاب بر کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبی خاک مناطق سیل زده

 مدتهای بلندعناوین طرح

 های سیلابی جهت انجام اقدامات حفاظتیها در طی دورهبررسی و مدلسازی تغییرات رفتاری رودخانه

 در آیندهها و خطر سیل بررسی میزان تاب آوری اکولوژیکی رودخانه ها، تالاب ها و جنگل

 های سیلابیبررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی جهت ذخیرسازی رواناب

 دستهای مصنوعی در ارتفاعات جهت مهار بخشی از رواناب ارتفاعات و تأمین نیازهای آبی پایینسنجی احداث آبخوانامکان

و روستایی و صنایع مختلف در ارتباط با  یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن زباله، تصفیه خانه فاضلاب شهریمکان

 خطر سیل در آینده

 ها در قدرت تخریبی جریانات سیلابیبررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه

 بررسی پتانسیل زهکشی اراضی و خطر سیل در آینده
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 بررسی تغییر کاربری، مدیریت آب و پیش بینی خطر سیلاب آینده

 و پیش بینی خطر سیل بررسی اثرات تغییرات اقلیمی

 های آیندهبررسی وضعیت حاضر و پیش بینی روند تغییرات آلودگی در سیلاب

 1(IDSSFMگیری مدیریت سیلاب )تهیه و توسعه سیستم یکپارچه پشتیبانی و تصمیم

  

______________________________________________________________________________________________ 

1 Integrated Decision Support System Flood Management 
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 مازندران استان بابل، شهر محدوده در رود بابل تغییرات بررسی و ژئومورفیك ارزیابی( 8937) پور رجب مریم لرستانی، قاسم ، اسماعیلی، رضا
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:  موردی مطالعه(  تاپسیس روش از استفاده با خیزیسیل پتانسیل تعیین( 8937) نکو روشن پروین سرهنگی، جوکار عیسی ، اسماعیلی، رضا
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 ۶۶۶-۶72 ;۱ شماره ۱3 دوره: طبیعی جغرافیای

 ملی همایش پنجمین مازندران استان در نوشهر شهر سیلابهای هیدروژئومورفیك تحلیل( 893۶) لرستانی قاسم رفیعی، محسن ، اسماعیلی،  رضا
 مشهد ایران، محیطی، های چالش و ژئومورفولوژی -ژئومورفولوژی ایرانی انجمن

 موردی، مطالعه شهری سیلابهای و رودخانهای مخاطرات بر شهرنشینی اثرات بررسی( 8932) لرستانی قاسم علیزاده، زینب ، اسماعیلی، رضا
 تهران. ایران، سیلاب، مهندسی و مدیریت جامع کنفرانس ششمین بهشهر شهر مازندران، استان

شیرود(،  رودخانه در موردی )مطالعه بستر رودخانه از ماسه و شن برداشت زیستی محیط بررسی اثرات.  8931 ،.ک رفتار، ثابت و. ش دوست،علی
 .تهران دانشگاه زیست، مدیریت محیط و برنامهریزی بینالمللی کنفرانس سومین

 با هارودخانه پیچانرودی الگوی ، بررسی893۱نژاد،  ساداتی جواد سید و ولی عباسعلی سامانی، نظری اکبرعلی قاسمیه، هدی میرزاوند، محمد،
، 88 شماره ششم، سال آبخیز حوزه مدیریت رود(، پژوهشنامه سجاد و بابلرود یرودخانه  :موردی کورنایس )مطالعه و لئوپولد شاخصهای از استفاده

8۶8-871. 

 مهندسی المللی بین سمینار تالار، هشتمین رودخانه بستر از ماسه و شن رویه بی برداشت آثار ( بررسی8911نحوی، محمدباقر و حسین فیضی )
 اهواز. چمران شهید دانشگاه اهواز، رودخانه،

ررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در محدوده جلگه ساحلی دریای مازندران، پژوهشهای ، ب8918زاده، یمانی، مجتبی و محمدمهدی حسین 
 .803-811، ۱9جغرافیایی، شماره 

های متساوی رود از طریق نیمرخ( تحلیل روند تغییرات مورفولوژیکی الگوی آبراهه بابل893۱یمانی، مجتبی، ابوالقاسم گورابی و زهرا عابدینی ) 
 .892-872، 9البعد، هیدروژئومورفولوژی، شماره 
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 مقدمه

تواند باع  آید که میهای مهم حال حاضر جهان به شمار میهای حاصل از آن از چالشتغییر اقلیم، گرمایش جهانی و خشکسالی

الگوهای آب و هوایی )نظیر وقوع نوسانات گسترده در شرایط آب و هوایی کره زمین شود. این نوسانات موجب تغییرات وسیعی در 

های حدی جوی( شده و در پی آن باع  گسترش و تداوم خشکسالی، فرسایش خاک، بیابانزایی، وقوع گرد توزیع بارش و رخداد پدیده

های زیست محیطی شده است. از عوامل و پیامدهای تغییر اقلیم به گرم شدن هوای کره زمین، تغییر در الگوی و غبار و تخریب

 ها، تغییر شکل بارش از حالت برف به باران و در نهایت تأثیر این عامل بر بروز سیلاب است.گی و رگباری شدن بارشبارند

حادثه طبیعی شناسایی  41کشور بلاخیز جهان است که از  11ایران در بین کشورهای جهان به لحاظ بروز حوادث غیر مترقبه جزو 

درصد تلفات بلایای طبیعی جهان رو به خود اختصاص  1مورد آن در ایران رخ داده است. ایران در حالی  31شده در جهان بیش از 

تا  1951باشد. طبق آمار ارائه شده توسط بانک اطلاعاتی بلایای طبیعی از سال جهان را دارا می داده است که فقط یک درصد جمعیت

میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است، بیش  3بلای طبیعی ناشی از سیلاب در ایران رخ داده که این وقایع بیش از  14حدود  2115

 ی گذاشته است. میلیون دلار خسارت بر جا 3111نفر کشته و  1111از 

 91-98سابقه بوده، بطوری که متوسط بارش تجمعی کشور از ابتدای سال آبی سال گذشته بی 51های سیل آسای اخیر، در بارش

میلیمتر رسیده است. متوسط بارندگی در هر شش حوضه آبریز اصلی کشور، بالاتر از میانگین  311)اول مهرماه( تاکنون به بیش از 

میلیمتر و  8/111زمانی مشابه بوده است. بطوری که متوسط بارش کشور در مدت مشابه طی سال گذشته معادل  بلندمدت در دوره

 میلیمتر رخ داده است. 8/215متوسط بلند مدت آن معادل 

های گلستان، خوزستان، لرستان و استان کشور درگیر سیل شدند که استان 31استان از  28شایان ذکر است که در سیل اخیر 

نفر کشته بر جای  18میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفتند که حداقل  3/11اند. در این حادثه بیش از ایلام بیشترین خسارت را دیده

استان اسکان  5اردوگاه موقت در  94هزار نفر در  211نفر آواره شده و  315111اند. بیش از نفر مجروح شده 1141گذاشته است و 

هزار خانه  114هزار خانه ویران شده و بیش از  15اند. همچنین حدود یون نفر نیاز فوری به امدادرسانی داشتهمیل 2داده شده بودند. 

باشد میلیارد دلار می 1/4مدرسه آسیب دیدند. تخمین اولیه حاکی از خسارت حدود  1181مدرسه تخریب شد و  111اند. آسیب دیده

 ها و محصولات کشاورزی آسیب زده است. میلیارد دلار به زمین 5/1که از این میان 

ها و تخریب های عبور آب، تجاوز به حریم بستر رودخانهها، مورفولوژی زمین، عدم لایروبی گذرگاهمقدار و شدت بالای بارش

ای، فرهنگی، باشند. اقدامات پیشگیرانه کاهش خسارت سیل، شامل اقدامات سازههای اخیر میها از عوامل اصلی خسارات سیلابآبراهه

 ها را باید به یک امر نهادینه، مستمر و جاری تبدیل نمود.آموزشی، اقدامات آبخیزداری، حفظ پوشش گیاهی و آزادسازی بستر رودخانه

 

 های موثر بر سیلمتغیر -1
 عوامل طبیعی

 برفآبی(های هواشناسی و اقلیمی )وضعیت بارش )باران و برف(، دمای هوا، باد، فشار هوا، رژیم متغیر

های سطحی و سیلاب در منطقه هستند که این های مهم و موثر در ایجاد روانابپارامترهای اقلیمی و هواشناسی از جمله شاخد

 های آبریز کارون بزرگ و کرخه که عموماج دارای نقطه تمرکز هیدرولوژیکی کم هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است.مهم در حوضه

که به لحاظ هیدرولوژیکی سه  دخالت دارد یک حوضه پارامتری است که بطور مستقیم در سیکل هیدرولوژیارندگی مهمترین ب

نماید. وضعیت آب و هوایی، ترکیب جو خصوصیت مهم بارش شامل مقدار بارش، تداوم بارش و شدت بارش این تأثیر را دو چندان می

های هوا، تبخیر و تعرق از جمله عوامل موثر اقلیمی و هواشناسی جریان تودهزمین، ارتفاع و ساختار جو، درجه حرارت، رطوبت، باد و 

های خشکسالی و های آبریز با پدیدهباشند. در سالیان اخیر این حوضهدر تولید رواناب سطحی و ایجاد سیلاب در یک حوضه آبریز می

های نوع بارندگی )بارش و برف( و مقدار نزولات جوی در زمانترسالی شدید مواجه بوده است که عموماج نشان از تغییرات فراوانی وقوع، 
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 موردانتظار بوده است.

های ها سیلابهای کارون بزرگ و کرخه نسبتاج پر آب بوده در این حوضهدر منطقه رودخانهندگی ربا رفوو ص وخا یطاشر علت به

 هااین ریزشمشخصه  نمایند. ازن و اوائل بهار ریزش مینشات گرفته از جبهه هوای اقیانوس اطلس شمالی و مدیترانه که در زمستا

 ذوب با رهبها یهارگبار کههایی زمان در و باشدمی دیاز منهدا دارای آنها بسیال افگرهیدرو نهایتاج که دهبو دیاز اومتد و متوسط تشد

 دهبو خیزسیل رونکا و کرخه حوضه هایخانهرود کلیه کلی رطو به. دبو هنداخو دیاز اوج دارای هاسیلاب د،شومی بسیال اههمر فبر

 جنوبی هایدر بخش و ناگهانی شیب تغییر حوضه غربی و ای شمالیهبخش هاسرشاخه یباال یباش هاب هاتوج ااب کرخه حوضه در که

ر ثبت شده از ماآ سساا بر که ینحو به دهبو رگبز ربسیا پیوسته عقوو به یهاسیلاب هشد باع  کرخه سد ورودی و آوان شتد مانند

 است.پیوسته  عقوو به کرخه حوضه در رگبز بسیالدرصد  81حدود  1384 لسا تا 1334 سال

 
 های آبریزمشخصات حوضه

توان به ها میمشخصات فیزیکی حوضه آبریز بر میزان دبی سیلابی و بیلان یک حوضه آبریز تأثیر فراوان دارد که از جمله این ویژگی

د حوضه )مساحت و محیط حوضه(، طول آبراهه اصلی، ضریب زبری آبراهه، میزان نفوذپذیری سطح حوضه، توان شیب حوضه آبریز، ابعا

 آبگذری رودخانه اشاره نمود.

ست. ا هشد مشخد ونیر وزارت طاتوس (22د )اک ااب و دهبو رکشو دو جهدر های آبریزاز حوضه یکی کرخه خانهرود بریزآ حوضه

 و انیرا زمر تا فیاییاجغر ظلحا به و سگرزا تتفاعاار در ر،واکش غربینیمه  در مربع کیلومتر 51،331 بر بالغ سعتیو با حوضه ینا

 یباش باشد.می لعظیمراهو تالاب در متر 3 آن عتفاار کمینه و گرین تتفاعاار متر در 3،145 ع آنااتفار ینهابیشیابد.  می مهادا اقعر

 باشد. می متغیر صددر 1/12تا  12/1 های اصلی بینشیب خالد رودخانهاست. صد در 11 آبریز حدوده احوض طامتوس

 زنمخا از که بیآپر یااهمهاچش هاجمل از و یابآ منابع نظر از کیلومترمربع 12251مساحت  با رگبز حوضه آبریز رودخانه کارون

 تتفاعاار یمرکز بخش در بریزآ حوضه ینا .یدآمیر مااش هاب رکشو بریزآ یحوضههامهمترین  از یکی د،گیرمی سرچشمه آن ستیرکا

 مینز انیرا تفال غربی بجنو بخش در و رمذکو تتفاعاار کشیدگی با جهت هم قراش بواجن -ب راغ لمااش اددامتا در و سراگزا

 نستاا و ریاابختی و لاامحرچها ن،تااسزخو ی،زامرک ن،لرستا ن،صفهاا یهانستاا هایی ازبخش بریزآ حوضه نایا. تاسا هشد قعوا

 .ستا استان خوزستان هاب قامتعل هابطرا نایا در شاپوش طحاس بیشترین که دگیرمی بر در را حمدا بویر و کهگیلویه
 

 خاکشناسی حوضه 

از جمله عناصر خاکشناسی موثر بر سیلاب در یک  بندی ذرات خاک، ساختمان، قابلیت فرسایش و نفوذپذیریتیپ خاک، دانه

 حوضه آبریز هستند. 

زاگرس و حمل مواد  یهاکوه شیفرسا جهیاند که در نتشده لیتشک کواترنریدوره  یاستان به طور عمده از رسوبات آبرفت یهاخاک

 .ابدیمی شیخاک افزا یشور زانیم ینیرزمیز یهابالا بودن سطح آب لیاز شمال به جنوب استان به دل. اندتوسط رودها به وجود آمده

 
 زمین شناسی حوضه 

 از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهخوردگیها و چینها، درز و شکاف، گسلنوع سنگشناسی به لحاظ یک حوضه از دیدگاه زمین

 رده،خو چین سگرزا و هندرورا سگرزا ن،سیرجا - جسنندشناسی مینز سه زون شناسیمینز ظلحا از آبریز رودخانه کرخهحوضه 

. ه استشد قعوا ردهخو چین سگرزا زون در آن یاغرب لمااش و یاغرب ،وبیاجن ل نواحیامش حوضه عظما قسمت است.گرفته  ارقر

 ارنو رتصو به نیز مرتفع سگرزا زون و دارد ارقر نسیرجا -ج سنند زون در حوضه شمالی قسمت و شرقی نیمه و شرقی لشما قسمت

 .استگرفته  یجا شرقی بجنو - غربی لشما کشیدگی با حوضه خلدا در نهاآ ازاتمو هاب و زون دو نایا بین یکیربا

 و تاقدیس دیجاا موجبکه ست ا سگرزا یااهاییژگو از أثرامت حوضه آبریز کارون بزرگیکی ژفولورئوموژ شناسی ومینز رساختا
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 داایجا آن بپایا حیانو در نیز و حوضه ینا یهاخهسرشا در دیمتعد یااتهاشد هداش  اباع و هیددگر رگبز و کوچک یها یسودنا

ًج  اعمومحوضه ن ایا یابرفتآ هایهای این حوضه و نیز در نواحی پایاب آن ایجاد شود. دشتی متعددی در سرشاخهااتهاشد. دواش

ش گستر و شکل. ستا هشد دیجاا کم سعتو ااب ااما هیداکش یااتهاشد زانی لیاگس یهادرهحاشیه  در و هشد تشکیلها یسودنا در

 یابرفتآ یااههاپهن نتااسزخو هاجلگ در وت دارد.تفا ردهخو چین و عامرتف سگرزا با نستازخو جلگه در برفتیآ یهادشت

 نستازخو جلگه سیعو یهادر دشت برفتآ ند. ضخامتچین خورده دار و مرتفع سگرزا یشتهاد ااب هامقایس در یترابیش گیدتراگس

 ،تغذیه ضعیتو و ناپیوسته توبااسر خامتاض و شتراگس هاب هاتوج ااب باترتی دیناب. ستا تتفاعاار در قعوا یشتهاد از بیش زانی

  ت.اسا هدامآ دواجو هاب وتاامتف بدهیآ توان با برفتیآ یهاانبخوآ

 
 پوشش گیاهی

از جمله متغیرهای موثر بر سیل در یک حوضه آبریز برشمرده  تیپ گیاهان حوضه، توزیع پوشش گیاهی از نظر برگاب و تعرق

  شوند.می

 511خوزستان به دلیل شرایط محیطی متنوع از پوشش گیاهی گوناگونی برخوردار است. در مناطقی با میزان بارش بیش از استان 

های مناطق شوند که جزء جنگلمی شمالی و شمال شرقی استان دیده هایمیلیمتر جنگل طبیعی بوجود آمده که بیشتر در بخش

درصد از مساحت استان را در بر  13نوع بلوط، بادام، گردو، بنه و... ، حدود  خشک و نیمه خشک زاگرس است. درختان بیشتر از

 گیرد.می

اند. شده جادیو..... ا جانیهند ه،یدیشوش، اهواز، دشت آزادگان، ماهشهر، ام یهااز شهرستان ییهادست کاشت در بخش یهاجنگل

های تثبیت ماسه در استان عبارت اند از: یاهداف جنگل کار نیاست. مهمتر پتوسیها تاغ، گز و اوکالجنگل  نیا یاهیغالب گ یهاگونه

 روان، تعدیل آب و هوا، حفاظت از خاک و گرد و غبار بوده است.

کنند. بندی میوفه خشک در طول یک سال به سه گروه خوب، متوسط و ضعیف تقسیمعل دیتول زانیمراتع استان را براساس م

 دهد.هزار هکتار آن را مراتع خوب تشکیل می 211مراتع ضعیف تا متوسط و فقط بیشتر مساحت استان را 

 
 منابع آبی نهایی پذیرنده سیل

باشد که البته وجود تالاب هورالعظیم در انتهای حوضه آبریز رودخانه کرخه از دیگر عوامل موثر بر سیل در این حوضه می

ب(، وسعت تالاب و... نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین در حوضه آبریز خصوصیات تالاب، نوع تالاب )باز و بسته بودن تالا

 باشد.های آزاد از جمله عوامل موثر بر متغیرهای سیلاب در این حوضه میکارون بزرگ تبادل این حوضه با آب

 

 )انسان ساخت( عوامل غیر طبیعی -1-2

 ایبرداشت مصالح رودخانه

تواند باع  تغییر الگوی رودخانه و همچنین تغییر ها به صورت اصولی انجام نشود، میاز بستر رودخانه چنانچه برداشت شن و ماسه

 تر آب و افزایش سیلاب گردد.در میزان نفوذپذیری بستر شود و خود سبب جذب پایین

ه ظاهر مناسبی داشته ولی های اقتصادی و توسعه اقتصادی نواحی جغرافیایی نقش باگرچه برداشت شن و ماسه از نظر فعالیت

ها عوارض ناخوشایندی از نظر ژئومورفولوژیکی داشته و به تبع آن باع  پیامدهای زیست متاسفانه انجام این عملیات از بستر رودخانه

ین بلکه انجام ا ،شودبرداشت شن و ماسه نه تنها در محل برداشت باع  بروز عوارض مورفولوژیکی می .شودمحیطی و شیمیایی می

 .گذارندهای زنده تأثیر می)پایاب( بر ژئومورفولوژی اکوسیستم و ارگانیسم دست)سر آب( و پایین عملیات تا کیلومترها در بالادست
سطح اساس رودخانه برای بالادست  ،طور موضعیبه ،تر شدن بستر آن و در نتیجهرداشت شن و ماسه از بستر رودخانه باع  عمیقب

که فرسایش قهقرایی از آنجائی .شودو به دنبال آن فرسایش قهقرایی به سمت بالادست آغاز می گرددمی و جابجا کندمی رودخانه تغییر
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 .کندایجاد سطح اساس جدید فرسایش مذکور را تشدید می ،در هر رودخانه کم و بیش وجود دارد
دهد. افزایش تخریب و ز به سمت سر آب افزایش میطولی( را نی نیم رخاز طریق دیگر فرسایش قهقرایی شیب بستر رودخانه)

افزاید که در حقیقت نتیجه فرسایش در طول، عرض و عمق رودخانه بر میزان بار جامد آب و مواد تخریبی آن در بالادست رودخانه می

های دیگری از جمله انواع تواند موجب ایجاد پدیدههم خوردن تعادل رودخانه است که از نظر ژئومورفورلوژیکی خود میتخریب و به

 .کنار رودخانه شود تأسیساتها و ای، نابودی پوشش گیاهی، تخریب جادهحرکات دامنه
طرف و کاهش شدت جریان رودخانه تر شدن بستر رودخانه از یکعرضی رودخانه خود به پهن نیم رخاز طرف دیگر تغییرات در 

های بستر خواهد شد و چون مقدار کمتری مواد جامد و تخریبی تخریب در کنارهشود که باع  رسوب گذاری مواد ناشی از منجر می

شود که تخریب بیشتری را در بالادست رسد بنابراین بر استخراج بیشتر مواد از بستر رودخانه منجر میبه محل برداشت شن و ماسه می

 .رودخانه به دنبال دارد
شود تعادل رودخانه برهم خورده و بر میزان بر این که بر شیب رودخانه افزوده میچنانچه تخریب در عمق بستر انجام پذیرد علاوه 

 .ساز خواهد بوددست رودخانه مسئلهافزاید که هم در بالادست و هم در پایینتخریب می

 
 آبخیزداری

خوشبختانه  .است زدارییآبخ اتیها و عملانجام پروژه لیو کاهش خسارات س رییشگیر در پثمث اریاز محورها و راهکارهای بس یکی

 نیا شیضرورت توسعه و افزا زها،یها و آبخعدم حفاظت عرصه لیبه دل یدر کشور انجام شده است، ول ادییهای زمطالعات و پروژه

 وجود دارد.  ییهای اجرایبانیش اعتبارات و هم پشتیافزا قیاقدامات، هم از طر

 جهیو در نت ریینفوذپذ شیحفاظت خاک و افزا ،یاهیپوشش گ تیبه منظور تقو یکیو مکان یولوژیب اتیشامل عمل زدارییآبخ -

 منطقه.  زییلخیس لیکاهش پتانس

 و کاهش خسارات آن.  لیس انیر از جرثبه منظور استفاده مو لابیداری و پخش سمطالعات آبخوان -

در کوتاه  زییلخیو س لیبندی ستوجه به مطالعات پهنهبا  های مجاز خصوصاجو ارائه کاربری یکاربری اراض رییمطالعات اصلاح و تغ -

 مدت و دراز مدت.

درصد استان( انجام گرفته و یا در حال 15هکتار )معادل  511111حوزه آبخیز استان عملیات اجرایی آبخیزداری به وسعت  11در 

 .اجرا است
 آبخیزداری در استان خوزستان اقدامات( اهم 1جدول )

 عملکرد واحد عنوان طرح / پروژه آبخیزداری عملکرد 

 ارزیابی

 451111 هکتار کنترل فرسایش خاک

 935111 هکتار مطالعات سیلخیزی

 31111 هکتار های اجراییمطالعات ارزیابی حوزه

 اجرا

 11111 هکتار عملیات احیای بیولوژیک

 8351 هکتار عملیات سکوبندی با هدف بهبود کار بری اراضی

 کنترل شده در خشک چین وحجم رسوب 

 های احداث شدهگابیون
 11111111 متر مکعب

حجم کنترل سیل در سدهای آبخیزداری با هدف 

 سیلاب مهار پیشگیری و
 114111111 مترمکعب

 
پذیری بالا، همواره با خطر بروز سیلاب مواجه بوده و مساعد برای بروز استان خوزستان با داشتن ضرایب سیلخیزی و فرسایش

مورد سیلاب در شهرها و مناطق روستایی استان ثبت گردیده که  211فرسایش، ایجاد سیلاب و تخریب است. طی دو دهه اخیر بیش از 
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 مختلف شاید ممکن نباشد.های برآورد خسارت آن در زمینه

باشد. مساحت پذیر میاستان فرسایشدرصد وسعت  15 بر بالغ است.تن در هکتار در سال  18 استان در خاک فرسایش متوسط

 باشد. میلیون هکتار می 5تحت تأثیر فرسایش آبی در استان خوزستان 

 1513853215324حوضه در حال اجرای استان خوزستان برابر  123 های آبخیزداری تمامیمیزان رواناب ایجاد شده در کل پروژه

های مذکور، میزان حجم رواناب کنترل شده توسط آنها برابر های حوضهمترمکعب بوده که با توجه به در صد اجرای پروژ

آبخیزداری  بند 311بایست به این نکته اشاره کرد که میزان حجم استحصال مترمکعب خواهد بود. همچنین می 11151485949

آبگیری در طی سال برای  باشد که با فرض سه بارمترمکعب می 21852895431های استان، مجموعاج برابر با حوزهاجراشده تمامی

میلیون متر  151های آبخیزداری اجرا شده سنوات گذشته، برابر با هرکدام از بندهای مذکور میزان رواناب کنترل شده توسط بند

 مکعب خواهد بود.

 

 سایر عوامل موثر-3-1

 تجاورز به بستر و حریم رودخانه

 خانهرود حریمو  بستر زیساو آزاد اریپرگذر

 های غیر مجازوجود کاربری

 مدیریت مخازن سدها

 ظرفیت مفید مخزن

 ای در یک حوضهوجود سدهای زنجیره

 های کنترلیوجود سازه

 های کنترل سیلسازوکار مناسب به منظور مرمت سازه

 وجود اراضی جایگزین با کارکرد دوگانه 

 حریم اکولوژیکی

 هاتبیین ضوابط و قوانین دستگاه

 بینی و پیش آگاهیپیش

 

 تشریح وضعیت سیل -2

درصد از طول  85درصد و  53درصد،  93های دز، کارون و کرخه به ترتیب ، از کل طول بازه رودخانه1398در سیلاب سال 

 ( آورده شده است.2جزئیات آن در جدول ) .تأثیر سیلاب بوده استهای مورد نظر تحت بازه

 
 1331های تحت تأثیر سیلاب فروردین ماه ( مشخصات رودخانه2جدول )

 نام رودخانه
 طول رودخانه

 )کیلومتر(

طول بازه تحت تأثیر سیلاب 

 )کیلومتر(

 UTMمختصات 

 انتها ابتدا

X Y X Y 

 3513292 299189 3119891 211811 251 211 دز

 3319184 221915 3511411 319351 311 181 کارون

 3511122 111111 3515913 238255 281 331 کرخه
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های تحت ( آورده شده است. بر همین اساس در حاشیه رودخانه3های تحت تأثیر سیلاب در جدول )های حاشیه رودخانهکاربری

کیلومتر  3/1کیلومتر و کمترین مربوط به کاربری صنعتی و تجاری  111بیشترین کاربری مربوط به کاربری زراعی با  ،تأثیر سیلاب

 باشد.می

 
 1331های تحت تأثیر سیلاب فروردین ماه های حاشیه رودخانه( وضعیت کاربری3جدول )

 نام رودخانه
مسکونی شهری 

 )کیلومتر(

مسکونی روستائی 

 )کیلومتر(

زراعی 

 )کیلومتر(

صنعتی و تجاری 

 )کیلومتر(

 1 4/211 33 1/14 دز

 3/3 1/241 4/48 1/11 کارون

 2 224 8/32 2/21 کرخه

 3/1 111 2/114 5/113 جمع

 

 های استانتشریح پخش سیلاب در رودخانه -2-1
  گردیده است.( تشریح 1های کارون بزرگ و کرخه در پیوست )های آبریز رودخانهدر حوضه 1398پخش سیلاب 

 محدوده زمانی وقوع سیل -2-2

 محدوده زمانی وقوع سیل در استان در سه بازه زمانی اتفاق افتاد:

 1391از اواسط دی ماه تا بهمن  بازه زمانی اول جریانات سیلابی:

 1398هفته اول فروردین ماه  بازه زمانی دوم جریانات سیلابی:

  1398ماه  دوم فروردینهفته  بازه زمانی سوم جریانات سیلابی:

 

 کاربری اراضی-3-2

 حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

دست های دز و پایینهکتار حریم رودخانه 11133ای و بازدیدهای بعمل آمده از مجموع مساحت براساس بررسی تصاویر ماهواره

 اند.مغروق گردیده 1398در سیلاب  دست کارونهای دز و پاییندرصد حریم رودخانه 91هکتار که معادل  9111رودخانه، 

 رودخانه دز

 که کاربری قالب آن کشاورزی بوده است. مغروق شدهدرصد مساحت حریم رودخانه دز  88، 1398در سیلاب فروردین 

 
 ( وضعیت کاربری در حریم رودخانه دز1جدول )

 نام ردیف
 مساحت )هکتار(

 مغروق کل

 1411 8411 رودخانه 1

 5833 1193 درختچه 2

 11813 15113 مرتع 3

 19934 28145 کشاورزی 1

 45131 59112 جمع
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 1331های مغروق شده در حریم رودخانه دز در سیلاب فروردین ماه ( وضعیت کاربری1نقشه )

 

 رودخانه کارون

 دست(( وضعیت کاربری در حریم رودخانه کارون )پایین5جدول )

 نام ردیف
 مساحت )هکتار(

 مغروق کل

 5212 5499 رودخانه 1

 191 935 درختچه 2

 4214 5131 مرتع 3

 5151 8211 کشاورزی 1

 15911 21441 جمع
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 1331دست حریم رودخانه کارون در سیلاب فروردین ماه های مغروق شده در پایین( وضعیت کاربری2نقشه )

 

 حوضه آبریز کرخه

 ( وضعیت کاربری در حریم رودخانه کرخه3جدول )

 نام ردیف
 مساحت )هکتار(

 مغروق کل

 3919 4534 رودخانه 1

 3812 5111 درختچه 2

 12481 11331 مرتع 3

 11431 29453 کشاورزی 1

 31129 51111 جمع
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 1331دست حریم رودخانه کرخه در سیلاب فروردین ماه های مغروق شده در پایین( وضعیت کاربری3نقشه )

 

 در حریم منابع آبیوضعیت روستاهای مستقر 

 12وستا از ر 181در حریم منابع آبی مستقر بوده که از این تعداد  خوزستان روستا در استان  295 ،براساس نتایج بدست آمده

روستا  11روستا بطور کامل دچار آب گرفتگی و  119لازم بذکر است که  .انددچار خسارت شده 1398سیلاب بهار  در شهرستان استان

های شوش، اهواز و اصره آب قرار گرفته بودند. بر همین اساس بیشترین روستاهای خسارت دیده به ترتیب در شهرستاننیز در مح

 کارون گزارش شده است.  

  
 1331( آخرین وضعیت روستاهای مستقر در حریم منابع آبی به تفکیک شهرستان در سیلاب بهار ۱جدول )

 نام شهرستان ردیف
 تعداد روستا

 در محاصره آب آب گرفته حریم منابع آب در کل

 1 1 1 1 اندیمشک 1

 11 19 24 39 اهواز 2

 5 8 8 13 باوی 3

 3 9 18 21 حمیدیه 1
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 1 1 4 8 خرمشهر 5

 1 1 3 19 دزفول 3

 5 13 22 31 دشت آزادگان ۱

 1 22 1 31 شادگان 1

 11 15 33 51 شوش 3

 11 11 31 34 شوشتر 12

 1 21 8 24 کارون 11

 3 1 8 19 هویزه 12

 11 119 111 295 جمع

 181 1331کل روستاهای خسارت دیده ناشی از سیلاب 

 

 های شادگان، هورالعظیم و بامدژها در تالابآخرین وضعیت کاربری

های حدود و بستر در مقایسه نقشه ،های بامدژ، شادگان و هورالعظیماز تالاب 2119براساس تصاویر سنتینل اخذ شده در سال 

های پرورش ماهی، های بامدژ، شادگان و هورالعظیم )از طریق کاربریبه ترتیب میزان درصد تجاوز به حریم تالاب ،های مذکورتالاب

 باشد.درصد می 2و  18، 52کشاورزی بایر و فعال( 

 
 2213ابهای بامدژ، شادگان و هورالعظیم در سال های غیر مجاز مستقر در حریم تال( آخرین وضعیت کاربری1جدول )

 تالاب بامدژ واحد کیلومتر مربع
تالاب 

 شادگان

تالاب 

 هورالعظیم

 1119 1123 83 کل مساحت تالاب

 های غیر مجازکاربری

 1/2 1 8/2 پرورش ماهی

 1/12 1/141 1/8 کشاورزی بایر

 9/8 3/114 3/32 کشاورزی فعال

 1/23 4/314 2/43 جمع

 2 18 52 درصد تجاوز به حریم

 

 اثرات سیل -3

 اثرات مثبت سیلاب-1-3
 هاهای آبی و احیای تالابتقویت اکوسیستم

 پتانسیل کاهش و خاک رطوبت افزایش گسترده، سطح در هاتالاب آبگیری به توانمی ها،تالاب بر سیلاب مثبت اثرات خصوص در

 تالاب 45خشک  محیط زیست، سطح سازمان حفاظت هایتالاب احیای و حفاظت دفتر گزارش اساس بر. کرد اشاره غبار و گرد ایجاد

 5/51) هکتار هزار هشت و بیست و صد و میلیون یک مجموع اند، ازشناسایی شده غبار و گرد منشأ عنوان به 1391سال  در کشور که

 هایسیلاب دیگر عبارت به. است یافته کاهش 1398ماه درصد( در فروردین  2/22هزار هکتار ) 511به  1398 ماه دی درصد( در

 اما. است شده غبار گردو ایجاد پتانسیل دارای هایتالاب خشکیده سطح در درصدی 31به کاهش حدود  منجر 1398ماه  فروردین

 و ورودی هایجریان زهکشیهایی که به علل دیگر نظیر قابل توجهی در شرایط تالاب، بهبود ملاحظه قابل بارش با هاییاستان در حتی

  بومی و مهاجر آبزی کنار و آبزی پرندگان جمعیت افزایش این، بر علاوه. است نداده رخ(  یادگارلو کافتر، تالاب نظیر) اندشده خشک.. 

 بازه همین در که است هاتالاب بر سیلاب مثبت اثرات دیگر از قایقرانی و ماهی صید امکان نیز ،..(و شادگان هورالعظیم، هایتالاب در)

 منظور به سیل زمان در هاتالاب به جریان ورود هایمسیل بازگشایی همچنین. است شده محلی اقتصاد رونق به منجر کوتاه زمانی

 آثار کنار در. است سیلاب مزایای دیگر از ،تالابی گیاهان رشد برای  بستر خاک تقویت و هاتالاب به مغذی مواد ورود و سیلاب کاهش
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 بین از و شدن غرقاب ،(هورالعظیم) هاتالاب درون هایسازه و مرزی هایدایک به رسانیآسیب و تخریب چون مواردی سیلاب، مثبت

 در ریزدانه رسوبات ترسیب و انتقال ،(بود شده کاشت ریزگردها کنترل و خاک تثبیت برای که) هورالعظیم تالاب در کهور گیاه رفتن

 وجود احتمال و غبار و گرد شدت تشدید و خشک فصل در هوا در شدن معلق امکان و سیلابی هایدشت وسیع هایپهنه و تالاب بستر

 کشاورزی های،زهاب ورود گیاهی، هایگونه به رسانیآسیب و تالاب درون و مصب در هازیستگاه برخی احتمالی تخریب سنگین فلزات

 .برشمرد منفی آثار جزو توانمی را آن از ناشی اکوسیستمی هایتخریب و هاتالاب به سیلاب همراه به هافاضلاب و ماهی پرورش و

 
 

 تالاب هورالعظیم

 3111ل این تالاب تالاب هورالعظیم، تالابی بزرگ و دائمی است، که بین دو کشور ایران و عراق قرار گرفته است. مساحت ک

رسد. جهت متر می 8به هنگام طغیان به حدود کیلومترمربع آن در ایران قرار دارد. عمق هور  1111باشد که حدود  کیلومترمربع می

( منابع آب ورودی به 9جدول )باشد. درصد می 4ط شیب شرق به غرب حدود درصد و متوس 1شیب هور از شمال به جنوب حدود 

 مخازن موقعیت( 5مساحت مخازن پنجگانه تالاب و نقشه ) (11( موقعیت منابع آب ورودی به هورالعظیم، جدول )4هورالعظیم، نقشه )

 دهد.آن را نشان می دسترسی هایجاده و هورالعظیم تالاب پنجگانه

 مکعبمیلیارد متر 5/5حجم کل مخزن  -
 کیلومتر مربع  3111حداکثر مساحت کل تالاب  -
 کیلومتر مربع  1119مساحت متوسط سمت ایران  -
 کیلومتر متغیر است  21تا  5عرض تالاب بین  -
 .کیلومتر است 111مسیر دایک مرزی طول تالاب در  -

 
 هورالعظیم  ( منابع آب ورودی3جدول )

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شاخه نام رودخانه شماره مخزن ردیف

1 

1 

 هوفل

 اصبیعه

 عبیاوی 2

 سعیدیه 3

 دبیه 1

 ساهندی 5

 سابله سابله 3

۱ 
 نیسان

 گبان

 رفیع 1

 مشمشیه کرخه نور 2 3
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 ( موقعیت منابع آب ورودی به تالاب هورالعظیم1شه )ق

 
 ( مساحت مخازن پنجگانه تالاب12جدول )

شماره 

 مخزن
 (2km)مساحت 

1 82 

2 291 

3 149 

1 315 

5 192 

 1119 مجموع
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 های دسترسی( موقعیت مخازن پنجگانه تالاب هورالعظیم و جاده5) نقشه

مکعبی آب در پشت سد کرخه مترمیلیارد  1باشد که در حال حاضر با ذخیره رودخانه کرخه تغذیه کننده عمده این تالاب می

های خروجی دایک درصد آن مرطوب گردیده است و دریچه 111آبگیری و حدود  ،درصد آن 85در حدود  ،های وسیعی از تالاببخش

ها و زیرگذرها به مخازن باز و برای جلوگیری از پخش سیلاب در شهر رفیع و کلیه خروجی . همچنینجباشندمرزی به عراق کاملاج باز می

به سمت تالاب بازگشایی شده است. لازم به ذکر  مهای دیگری هخروجی ،اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بحرانان بربست

، ی بین مخازنهاهای نفت و جادههای متعدد دسترسی به چاه، وجود جادهشیب زمین در مخازن انتهایی تالاب است مواردی مانند

الی تالاب گردیده که های شممنجر به هدایت عمده آب به بخش ،های اخیر در عراقپربودن بخش عراقی تالاب ناشی از سرریز آب بارش

سوزی و سوئی تمام عرصه خشک و مستعد آتش نماید. ازمدت میایجاد شرایط خاص و منوط به دراز تالاب را مستلزم  %111آبگیری 

میزان مطلوب آبگیری و یا ه یا سوخته در سال گذشته در  بخش عراقی تالاب هورالعظیم آبگیری گردیده و همچنین بخش ایرانی نیز ب

 گردید. مرطوب

آمده  (11طوح آب، کلروفیل و بایر در جدول )درصد تغییرات س 2119و  2118های ای اخذ شده در سالبراساس تصاویر ماهواره

و این در  یافته است درصد افزایش 11، 2118نسبت به  2119بر همین اساس درصد سطح آب در تالاب هورالعظیم در سال  .است

 .((1( و )1های ))نقشه دهددرصد افزایش را نشان می 11کاهش و سطح کلروفیل  درصد 38حالی است که سطح بایر 

 
 2213و  2211های ( مقایسه و درصد تغییرات وضعیت تالاب هورالعظیم در سال11جدول )

 سال ردیف
 سطوح )هکتار(

 بایر کلروفیل آب کل

1 2119 1119 1/519 5/341 8/158 

2 2118 1119 8/411 5/291 1/251 

 -31 1۱ 12 درصد تغییرات 3
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 2211( تالاب هورالعظیم سال ۱نقشه )                    2213 ( تالاب هورالعظیم سال3نقشه )

 
 

 تالاب شادگان

 211تالاب شادگان به بیش از  دبی رودخانه جراحی به عنوان یکی از منابع تامین کننده آب ،سازی آب از سد مارونباتوجه به رها

مکعب متر 211-311ریق نهر بحره با دبی های ناشی از طغیان رودخانه کارون از ط، همچنین سیلابمترمکعب بر ثانیه افزایش داشته

 علاوه بر آن جهت تقویت آب در بخش .درصد آن آبگیری شده است 91بر ثانیه وارد تالاب شادگان گردید و از نظر مساحت حداقل 

در چند نقطه اقدام به بازگشایی کانال زهکش نیشکر و هدایت آب از کارون به تالاب  ،در محدوده جاده دارخوین به آبادان ،غربی تالاب

 شادگان صورت گرفته است.

ایر درصد تغییرات سطوح آب، کلروفیل و ب(( 9( و )8های ))نقشه 2119و  2118های ای اخذ شده در سالبراساس تصاویر ماهواره

داشته  درصد افزایش 83، 2118نسبت به  2119آمده است بر همین اساس درصد سطح آب در تالاب شادگان در سال  (12)در جدول 

 تالاب( 1) تصاویر دهد.درصد افزایش را نشان می 311درصد کاهش و سطح کلروفیل  51و این در حالی است که سطح بایر  است

 دهد.نشان میرا  1398 فروردین سیلاب در شادگان
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 2213و  2211های ( مقایسه و درصد تغییرات وضعیت تالاب شادگان در سال12جدول )

 سال ردیف
 سطوح )هکتار(

 بایر کلروفیل آب کل

1 2119 1123 1/585 1/518 8/118 

2 2118 1123 8/321 4/121 8/1215 

 -51 312 13 درصد تغییرات 3

 

 2211( تالاب شادگان سال 3نقشه )                               2213( تالاب شادگان سال 1نقشه )
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 1331( تالاب شادگان در سیلاب فروردین 1تصاویر )

 

 تالاب بامدژ

 %111تالاب آبگیری های تمام بخش ،باشد که با توجه به طغیان رودخانه دزرودخانه شاوور تامین کننده عمده آب این تالاب می

 گردیده و رودخانه دز با تالاب بامدژ از نظر سطح آب یکسان گردیده است .

درصد تغییرات سطوح آب، کلروفیل و (( 11( و )11های ))نقشه 2119و  2118های ای اخذ شده در سالبراساس تصاویر ماهواره

درصد افزایش  18، 2118نسبت به  2119ب بامدژ در سال آمده است بر همین اساس درصد سطح آب در تالا (13)بایر در جدول 

 تالاب( 2) تصاویر دهد.درصد افزایش را نشان می 114درصد کاهش و سطح کلروفیل  38و این در حالی است که سطح بایر یافته است 

 دهد.را نشان می 1398 ماه فروردین سیلاب در بامدژ

 
 2213و  2211های تالاب بامدژ در سال( مقایسه و درصد تغییرات وضعیت 13جدول )

 سال ردیف
 سطوح )هکتار(

 بایر کلروفیل آب کل

1 2119 83 5/1 3/41 2/31 

2 2118 83 5/5 8/18 1/58 

 -31 111 11 درصد تغییرات 3
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 1081( تالاب بامدژ سال 11نقشه ) 1083( تالاب بامدژ سال 80نقشه )

 

 

 
 

 1331بامدژ در سیلاب فروردین ماه ( تالاب 2تصاویر )

 

 تقویت پوشش گیاهی

مصنوعی(  رتواص ها)ب هداش تاکش اهیاگی یهاگونه نیزو  طبیعی نگیاها رفلو نظراز  گیاهی تخصوصیا برخی بسیال ثردر ا

 بسیال غیرمستقیم اتثیرأت نیزو  هشد پخش بسیال مستقیم اتثراز ا ناشی عمدتاج اتتغییر ینا که شد هنداخو مثبت اتتغییر رچاد

 .دبو هداخو ه،یددگر منتقل حوضه ستدباال یبخشهااز  لمعمو رطو به که بسیال توسط هشد حمل عناصرو  ادمو مانند

 
 حاصلخیزی خاک به دلیل افزایش عناصر حیاتی گیاه در رسوبات سیلابی

 ویپیشر با مقابلهی هااز راه یکی کهی رطو هابروان دارد.  یهاشن حرکتاز  یجلوگیرو  کخا یغنادر  یموثر نقش بسیال پخش
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 ورزیکشا روربا ضیو ارا مشجر تعامر به نهاآ تبدیل ایبر نهداشتدر برفتیآ ضیآن در ارا پخشو  بسیال هبالقو انتواز  دهستفاا ،کویر

 روربا یهامینز بهرا  نهاآ ،برفتروی آ بر بکیفیت خو ااب معلق ادمو ینیاتهنش که ستا همیتدارای ا جهت یناز ا عموضو ین. استا

برخوردار  از اهمیت آب نقشاز  بیش بسیال پخش یهاشبکه در یگیربسور همیتا والجاصا .دمیشو ورزیکشا نقرو موجبو  تبدیل

 ک،خا طوبتر انمیز ه،گا یشهر ضخامت ک،خا روریبا ،ضیارا و کااخ ییژگیهاو نظررا از  دییاز اتتغییر یگیربسور ایرز .است

 آورد. می دجوو به رامحیطی  یستز یطاشر تغییرو  زیخاکسا

  
 ذخیره آبی و جبران خشکسالی

بسیار چشمگیر بوده منطقه  یخشکسالیها انجبرآن در  ثیرأتو  بسیالاز  ناشی منطقه یسدها زنمخادر  هشد هخیرآب ذ حجم

 ای که وضعیت آبگیری سدهای مخزنی استان پس از سیلاب در تراز نرمال قرار داشته است.بگونه است.

  
 های آبی زیرزمینیتغذیه سفره

 تتفاعاار و دهواب بریزآ حوضه کل صددر 41 دلمعا که ستا مربع کیلومتر 41 21،53458 آبریز کرخهحوضه  یهادشت سعتو

های این حوضه اکثراج از نوع آزاد انبخوآ. ددگرمیشامل  را حوضه مساحت صددر 11 معادل یا مربع کیلومتر 31،81252 آن به فمشر

این  .تسا رافش تتح و رافش تتح هاانیم رتوااص هااب تااشد یاامتهاقس از بعضی در انبخوها، آاز محدودهبعضی  در ماابوده 

 35 عمجمو از .باشدمی دباآسدا و ورکنگا ،ندونها ،سنجابی  - نسرروا ه،کرمانشا د،بارآنو ج،خسر -چنانه املش اتیمطالع یاهودهمحد

 و( 2212) خسرج -ه اچنان ،(2211) نااگآزاد تشد مطالعاتی ودهمحد 3 ای ازعمدهبخش  تنها کرخه بریزآ حوضه مطالعاتی ودهمحد

 واقع گردیده است. نتااسزخو نتااسا در( 2214) آوان ودهدامح

 هاک هداش یماتقس مطالعاتی ودهمحد 42ه اب یکیژئولوروژهید ییژگیهادر آن و و دموجو خانهرود به توجه با کارون بزرگ بریزآ حوضه

 ب،اامرغ ،دیکاانا ،یاالل ،یاعقیل -گتوند  ن،مسجد سلیما ،شوشتر -آب  نمیا ،مالیاش ازواها ،هراخرمش یااهماان هاب اتیامطالع ودهدامح 13

 دارد. ارقر نستازخو نستاآن در ا سعتاز و هعمد بخش یا متما ندیمشکا -لفودز و شتدهوآ ،یخاشده  ن،واپی - هذایا

 بریزآ حوضه کل صددر 8/31 ودداح هاک تاسا عاکیلومترمرب 21،311 آبریز کارون بزرگ حدودحوضه  برفتیآهای شتد سعتو

 ینا .هنددمی صختصاا دخو بهرا  بریزآ حوضه مساحتاز  صددر 2/18کیلومترمربع یعنی حدود  45،881 برآن فمشر تتفاعاو ار دهبو

 توان یک ناحیه کوهستانی در نظر گرفت.می تتفاعاار هگستردر  گرفتن ارقر به توجه با ار بریزآ حوضه

 سیعو یهادشت در برفتآ ضخامت خورده دارند.چین  شتد ااب مقایسهدر  یبیشتر گیدگستر برفتیآ یپهنهها نستازخو جلگهدر 

عیت با توجه به گسترش و ضخامت رسوبات ناپیوسته و وضترتیب  بدین. تسا تتفاعااردر  قعوا یشتهااز د ز بیشانی نستازخو جلگه

 نستادر ا قعوا مطالعاتی یهاودهمحد ها درشتد سعتو .تاسا همدآ دجوو به وتمتفا بدهیآتوان  با برفتیآ یهاانبخوآتغذیه 

ترین دشت آبرفتی با مساحت رسد. گستردهکیلومتر مربع می 11،951حوضه آبریز کارون بوده و حدود  طنقا سایراز  بیش نستازخو

 -لفودز اتیامطالع ودهدامحدر  زانی برفتیآ انبخوآ سیعترینو محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی واقع شده است.کیلومتر مربع در  3،919

 کیلومترمربع است. 2،335 اندیمشک شکل گرفته که مساحت آن

 ،یمتروپیز شبکهاز  دهستفاا همچنین. ستا تعیین قابل ژیئولوروژهید تمطالعادر  مینیزیرآب ز هسفر به هشد یقرتزآب  حجم

 باشد.های استان میدر آبخوانمینی زیرآب ز سطح یشافزو ا هسفر تغذیه حاکی از

 

 افزایش پراکنش جانوری و ذخائر آبزیان-

 ی بر زادآوری ومثبت تأثیر ،هانقاط پست اراضی اطراف رودخانه ها وآبدار شدن آبگیر ها وسیل اخیر به دلیل افزایش پهنه آبی تالاب

در  ر، ماندگاری بیشتر پرندگان مهاجرموجب جذب پرندگان مهاج است. همچنین کنار آبزی داشته دگان آبزی وافزایش جمعیت پرن

در نتیجه افزایش  ریزی ماهیان، مهجرت و یا انتقال ماهیان به نقاط دیگر وستان شده است. همچنین افزایش تخمهای اها و آبگیرتالاب
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گردد. سیل اخیر باع  افزایش جمعیت بسیاری از حشرات و در ها( و دوزیستان میاکپشتهای آبزی، خزندگان )لتنوع ژنتیکی گونه

فلامینگو در تالاب شادگان و افزایش  1211سرشماری  .نتیجه بهبود و پویایی چرخه غذایی سایر جانوران خصوصاج پرندگان گردید

  ((.3)تصاویر ) کنار آبزی خود شاهدی بر این ادعاستپرندگان بومی

 

  

 
 1331( پراکنش و وضعیت جوجه آوری فلامینگو در تالاب شادگان پس از سیل 3تصایر )

 

 های گرد و غبارو کانون ی خشک شدههاکاهش میزان تولید گرد و غبار در یک زمان کوتاه به دلیل آب گرفتگی تالاب

های منشاء گرد و غبار در اهواز )شناسائی کانونشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری رش اداره کل زمینبراساس گزا

 349251شناسائی شده است که بر همین اساس وسعتی معادل  (14نون اصلی داخلی به شرح جدول )استان خوزستان(، هفت کا

 ست.های گرد و غبار در استان خوزستان مشخد شده ا( پراکنش مناطق هفتگانه کانون12گردد. در نقشه )هکتار را در بر می
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 های اصلی داخلی گرد و غبار در استان خوزستان( کانون11جدول )

 وسعت )هکتار( محدوده ردیف

 53113 ناحیه جنوب غرب هویزه 1

 28131 ناحیه شمال و شرق خرمشهر 2

 15111 ناحیه شرق اهواز 3

 112131 ناحیه جنوب و جنوب شرق اهواز 1

 88113 امیدیه –محدوده بندر امام  5

 33454 هندیجان –محدوده ماهشهر  3

 18195 محدوده شرق هندیجان ۱

 349251 جمع کل 1

 

 
 های منشاء گرد و غبار در استان خوزستان( پراکنش کانون12نقشه )

 

 ((:13باشد )نقشه )آبگیری شد که جزئیات آن به شرح ذیل می 4با هدایت سیلاب کانون  1398در سیل فروردین 

 )تالاب هور منصوره( 4جنوب کانون شماره هدایت و آبگیری 

 طرح سازمان آب و برق خوزستان جهت هدایت سیلاب به شرق و جنوب شرق دشت جفیر و کانون شماره یک
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 1331های گرد و غبار و آخرین وضعیت آبگیری آنها در سیل ( موقعیت کانون13نقشه )

 
 ارتقا کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی 

 در منابع آب سطحی و زیرزمینی IRWQIبررسی وضعیت کیفی شاخص 

 منابع آب سطحی

های باشد که از طریق آن دادهابزاری مناسب برای تعیین وضعیت و شرایط کیفیت آب می( IRWQI)شاخد کیفیت منابع آب 

( در یک فرمول ریاضی pHسختی کل، کدورت و ، BOD ،COD ،DO ،EC ،Fecal Coliform ،4NH ،3NO ،4POپارامتر ) 11

دهد. این عدد با یک مقیاس نسبی میزان سلامت آب را نشان می ،بندی این شاخدشود. عدد بدست آمده براساس طبقهمحاسبه می
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)که از سوی وزارت نیرو و سازمان  IRWQIشود. شاخد ملی بندی میب از بسیار خوب تا بسیار بد است، طبقهکه گویای کیفیت آ

دون توجه به نوع کاربری )و ب های کشور را بطور عمومیحفاظت محیط زیست کشور ابلاغ شده است( با استفاده از چند پارامتر، آب

 کند.بندی میآب( طبقه

  
 حوضه آبریز کارون بزرگ 

کارون، کارون بزرگ، زرگان، پل فولاد،  –کارون، گرگر -کارون، شطیط - های چم گلک، گتوند، بند میزان، دزدر این حوضه ایستگاه

مورد پایش  1398و بهار  1391های مبنا در دو فصل زمستان عنوان ایستگاهه دارخوین، صابونسازی، پل ثامن و سد شهید عباسپور ب

در چهار  1391این شاخد در زمستان  دهد وضعیت کیفی براساس( نشان می11( و )15قرار گرفت که نتایج شاخد به شرح جداول )

وضعیت کیفی این  ،1398بهار  ،این در حالی است که در زمان سیلابی رودخانه بوده است. رده خوب، نسبتاج خوب، متوسط و نسبتاج بد

 .داردباشد که نشان از بهبود روند کیفی در این حوضه رودخانه در سه رده خوب، نسبتاج خوب و متوسط می

 
 ز کرخه حوضه آبری

پل فلزی، سبحانیه، رمیم، بستان، پل هویزه، سابله،  –های پل نادری، پل ناجیان، پل عبدالخان، حمیدیه در این حوضه ایستگاه

مورد پایش قرار گرفت که نتایج شاخد به شرح  1398و بهار  1391های مبنا در دو فصل زمستان عنوان ایستگاهرفیع به  یزدنو و

 در سه رده نسبتاج خوب، متوسط و نسبتاج بد 1391دهد وضعیت کیفی براساس این شاخد در زمستان نشان می( 18( و )11جداول )

وضعیت کیفی این رودخانه در سه رده نسبتاج خوب، متوسط و  ،1398بهار  ،این در حالی است که در زمان سیلابی رودخانه بوده است.

ن سطح وسیعی از مزارع کشاورزی تغییرات پارامترهای فسفات و نیترات باع  در این حوضه بدلیل غرقاب شد .باشدنسبتاج بد می

 دست حوضه غالباج در رده نسبتاج بد قرار گیرد.  ابی کیفی رودخانه در مقاطع پایینگردیده است که ارزی

 
 منابع آب زیرزمینی

 اندیمشک –آبخوان دزفول 

کارون و کرخه  در دو حوضه آبریزرود که های مهم استان به شمار میآبخوانعنوان یکی از مهمترین ه اندیمشک ب –آبخوان دزفول 

برداری زیادی در منطقه های بهرهاز سوئی چاه .دیرگمین آب شرب شهرستان دزفول از محل این آبخوان صورت میقرار گرفته است. تأ

 وجود دارد که غالباج کاربری شرب دارد. 

های باشد که از طریق آن دادهاری مناسب برای تعیین وضعیت و شرایط کیفیت آب میابز( IRWQI)شاخد کیفیت منابع آب 

( در یک فرمول pHسختی کل، کدورت و ، BOD ،COD ،DO ،EC ،Fecal Coliform ،SAR ،3NO ،4PO ،TDSپارامتر ) 12

 شود.ریاضی محاسبه می

کوی لور اندیمشک، مرغداری یاران، شهرک شهید کریمی و برداری )روستای بیت طالب، شهر آزادی، چاه بهره 1در این آبخوان 

 ( مورد ارزیابی قرار گرفت.19)جدول  1398و بهار  1391شهرک سیف آباد( به منظور ارزیابی آبخوان در دو فصل زمستان 

ا توجه به تغذیه در دو رده متوسط و نسبتاج بد قرار داشته که ب 1391براساس نتایج حاصله وضعیت کیفی این آبخوان در زمستان 

 صورت گرفته آبخوان بدنبال سیلاب در بهار سال جاری به سه رده نسبتاج خوب، متوسط و نسبتاج بد رسیده است. 
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 133۱های رودخانه کارون در فصل زمستان ( در ایستگاه IRWQI( محاسبه شاخص کیفی آب ) 15جدول )

 1331های رودخانه کارون در فصل بهار ( در ایستگاه IRWQI( محاسبه شاخص کیفی آب ) 13جدول )

 

چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون شطیط-کارون گرگر-کارون کارون بزرگ زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون شطیط-کارون گرگر-کارون کارون بزرگ زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن سد شهید عباسپور  چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون شطیط-کارون گرگر-کارون کارون بزرگ زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن

BOD 2/6 2/3 3 2 0/4 0/5 2/8 3/3 0/7 1 0/5 1 BOD 0/1 1/8 3/7 1/6 0/2 1 1/4 5/3 0/7 0/7 2/3 1/7 1/1 BOD 1/4 2/7 1/4 1 0/6 1/9 1/2 1 0/4 0/5 1/5 1

COD 32 21 23 35 40 98 32 37 75 36 48 45 COD 25 23 33 51 24 34 28 32 45 43 51 39 17 COD 24 21 35 22 21 25 22 39 36 30 22 32

DO% 98/36 100/37 95/19 75/35 68/94 68/99 86/68 76/05 63/84 79/84 65/66 61/97 DO% 99/3 98/24 102/79 92/16 79/32 83/17 89/71 100/87 62/55 69/46 71/16 74/21 82/34 DO% 101/4 105/22 92/49 70/51 79/16 87/33 83/94 87/17 72/8 66/55 88/98 62/41

EC 505 1730 2120 820 1380 5000 886 2060 1530 1815 1888 1907 EC 466 1490 1740 651 2760 5350 1490 1204 1209 1325 1216 1203 500 EC 450 1540 1850 782 2090 2111 1377 1470 1613 1494 1638 1763

Fecal Coliform 75 93 240 210 150 240 240 460 240 240 210 210 Fecal Coliform 14 93 210 43 240 210 240 460 1100 150 240 210 150 Fecal Coliform 120 93 460 240 150 210 150 460 240 240 150 150

NH4 0/2 0/1 0/2 0/2 0/3 0/5 0/2 0/9 0/8 0/9 0/5 0/3 NH4 0/2 0/2 0/2 0/5 0/5 0/5 0/5 0/7 0/8 0/8 0/5 0/6 0/3 NH4 0/2 0/2 0/3 0/1 0/4 0/2 0/4 0/2 0/7 0/4 0/4 0/3

NO3 1/5 1/4 1/7 2 1/5 2/2 2/1 2 2/2 2/2 2/3 2/5 NO3 1/5 1/4 1/6 2 1/7 2/3 1/8 2 2 2/2 2/1 1/8 1/3 NO3 1/4 1/3 1/5 2 1/4 1/3 1/7 1/6 2/3 1/7 1/6 1/8

PO4 2/4 0/6 1/4 2/1 0/5 1 1/7 0/7 0/9 1/2 0/4 0/8 PO4 1/2 1/4 2/1 0/3 0/4 6 1 0/5 1/7 2/7 0/6 0/9 0/9 PO4 0/7 2 1/2 0/4 0/5 1/4 0/3 1/2 0/6 5/6 0/4 0/6

Total Hardness 258 412 492 318 702 1302 304 566 464 454 494 482 Total Hardness 204 378 426 256 626 996 372 356 344 450 406 370 254 Total Hardness 208 356 396 306 424 458 376 358 386 378 404 426

Turbidity 1 2 83 26 71 57 43 56 74 88 44 86 Turbidity 1 5 21 106 112 5 173 127 81 125 103 60 3 Turbidity 2 3 87 4 11 3 3 3 3 7 3 4

PH 8 7/9 7/7 8 7/9 7/7 7/7 7/5 7/7 7/8 8 7/9 PH 8/1 8 7/9 8/1 8/1 7/8 8/1 8/1 8 7/6 7/7 7/9 8 PH 8/4 8/2 8/5 8/4 8/4 8/4 8/5 8/4 8/3 8/4 8/4 7/9

SAL% 0/24 0/86 1/08 0/4 1/4 2/72 0/43 1/05 0/77 0/92 0/96 0/97 SAL% 0/22 0/75 0/88 0/32 1/43 2/89 0/75 0/6 0/6 0/66 0/61 0/6 0/23 SAL% 0/22 0/77 0/95 0/38 1/07 1/08 0/69 0/74 0/8 0/75 0/82 0/9

TEMP© 15 17/2 17/6 14/2 14/5 14/5 15 14/4 16/6 17 16/5 16/8 TEMP© 14/5 15/2 17/2 16/3 16/6 17 17/2 17/5 16/4 15/6 15/4 16/7 15/6 TEMP© 15 17 19 16/9 16/5 17 16/3 16/9 16/4 17/9 16/9 18/8

DO 9/7 9/5 9 7/7 7 7 8/7 7/8 6/2 7/7 6/4 6 DO 9/9 9/7 9/8 9 7/7 8 8/6 9/6 6/1 6/9 7/1 7/2 8 DO 10 10 8/5 6/8 7/7 8/4 8/2 8/4 7/1 6/3 8/6 5/8

TDS 244 865 1070 400 2700 2650 425 1040 765 911 950 960 TDS 225 745 875 317 1407 2820 740 597 591 659 601 602 240 TDS 217 770 950 382 1054 1067 685 733 805 748 815 891

نسبتاً خوب 

62/8

نسبتاً خوب 

66
متوسط52/3 متوسط54/3 متوسط54/3 نسبتا بد36/4 متوسط54/1 متوسط45/5 نسبتا بد43 متوسط47/8 متوسط51/5 متوسط48/5

خوب 

70/9

نسبتاً خوب 

61/3
متوسط53/2

نسبتاً خوب 

60/9
متوسط52/7 نسبتا بد41/2 متوسط52/7 متوسط51/4 نسبتا بد42/9 نسبتا بد45/3 متوسط49/7 متوسط52/2

نسبتاً خوب 

66/7

نسبتاً خوب 

69/3

نسبتاً خوب 

60
متوسط50/4

نسبتاً خوب 

63/3

نسبتا 

خوب58/9

نسبتاً خوب 

55/6

نسبتاً خوب 

63/8
متوسط54/6

متوسط 

53/8

متوسط 

47/4

نسبتاً خوب 

61/8

نسبتاً خوب 

56/3
IRWQI(SC) IRWQI(SC) IRWQI(SC)

نام ایستگاه نام ایستگاه نام ایستگاه

p
a
r
a
m

e
t
e
r
(
C

o
n

v
e
n

t
io

n
a
l)

فصل زمستان)   اسفند ماه 97  (
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تاریخ فصل زمستان ) دی ماه 97  ( تاریخ فصل زمستان )  بهمن ماه 97  ( تاریخ

رودخانه

تاریخ

نام ایستگاه چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون
شطیط-

کارون
گرگر-کارون

کارون 

بزرگ
زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون

شطیط-

کارون

گرگر-

کارون

کارون 

بزرگ
زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن

سدشهید 

عباسپور
چم گلک گتوند بند میزان دز-کارون شطیط-کارون گرگر-کارون کارون بزرگ زرگان پل فوالد دارخوین صابونسازی پل ثامن

BOD 1/6 5/6 1/4 0/3 0/1 1 0/8 3/5 0/1 1 1/3 BOD 2 0/4 0/9 2/5 2/9 1/35 3/8 4/5 2/8 1/8 2/6 4/1 0/5 BOD 0/8 4/4 1/3 3/9 0/4 2 2/1 1/3 5/8 0/6 0/9 1/3

COD 21 33 15 32 35 36 32 36 35 45 35 COD 13 24 29 70 15 22 19 18 54 23 33 78 17 COD 18 19 31 43 40 34 19 17 62 36 25 29

DO% 106/79 118/3 108/9 63/09 81/79 77/91 76/84 68/1 70/07 59/52 66/43 DO% 76/44 95/25 92/49 81/81 95/6 66/07 86/02 95/65 102/36 78/57 84/94 98/98 95/65 DO% 77/71 85/66 89/65 64/52 80/51 75/31 55/15 78/98 87/62 54/11 71/34 65/51

EC 435 1100 1340 549 1285 1770 850 970 1007 1003 1262 EC 385 649 784 625 825 1377 695 800 918 1080 1222 1380 450 EC 392 622 776 1140 998 1440 1073 1080 1130 1100 1260 1350

Fecal 

Coliform
35 240 460 150 240 240 210 240 210 93 75

Fecal 

Coliform
21 93 150 240 240 240 150 240 210 150 240 93 9/1

Fecal 

Coliform
75 93 210 240 460 460 290 460 290 240 460 210

NH4 0/3 0/4 0/8 0/3 0/6 0/4 0/7 0/5 0/3 0/5 1/8 NH4 0/4 0/1 0/3 0/1 0/5 0/1 0/2 0/4 0/2 0/3 0/3 0/8 0/1 NH4 0/3 0/1 0/3 0/1 0/7 0/1 0/3 0/8 0/3 0/4 0/4 0/6

NO3 1/64 1/61 1/76 1/53 1/67 1/85 1/45 1/3 2/3 1/31 1/16 NO3 2/16 1/89 1/87 2/18 1/76 1/95 2/01 2/04 1/9 2/11 2/01 1/93 1/81 NO3 1/93 1/96 1/89 2/66 1/93 1/89 2/23 2/21 2/13 2/17 2/24 2/14

PO4 0/7 3 1/2 0/8 0/5 0/4 1/2 1/8 0/3 1/1 1/5 PO4 0/6 0/3 0/7 1/2 0/6 0/8 0/4 1 1/8 0/5 4/1 0/1 0/9 PO4 0/3 0/2 0/6 0/7 0/4 0/6 0/5 0/8 4/8 4/5 0/4 0/6

Total Hardness 186 286 310 318 334 460 346 340 304 300 346
Total 

Hardness
224 260 320 256 264 390 280 258 602 386 326 400 180

Total 

Hardness
16 210 230 410 275 350 330 350 356 302 370 320

Turbidity 7 173 121 83 93 8 67 17 84 440 38 Turbidity 1 2 30 191 112 74 136 129 121 95 96 51 1 Turbidity 4 3 69 126 112 116 66 117 43 126 75 116

PH 8/2 8/3 8/4 7/9 8/3 8/4 8/2 8/4 8/4 7/8 8/1 PH 7/8 8/3 8/1 8 7/9 7/9 8 7/9 7/9 8 7/9 8 7/9 PH 8/1 7/85 7/85 8/05 8/1 7/61 7/89 7/88 7/77 7/8 8 8/15

SAL% 0/2 0/54 0/66 0/26 0/64 0/89 0/4 0/48 0/5 0/49 0/65 SAL% 0/18 0/32 0/38 0/31 0/41 0/69 0/34 0/39 0/45 0/53 0/61 0/69 0/21 SAL% 0/19 0/3 0/36 0/56 0/47 0/72 0/53 0/54 0/56 0/52 0/62 0/67

TEMP© 16/5 20/4 23 22 23 22/7 22 21/4 23 22 26 TEMP© 20 22 19 23 19/2 23 22 24/2 23/4 22/5 24/4 25/6 16 TEMP© 20/1 19/1 20/5 23/2 21/4 22/5 22/1 27 27 26 28/2 30

DO 10/2 10/5 9/2 5/5 7 6/7 6/7 6 6 5/2 5/4 DO 6/8 8/2 8/5 7 8/8 5/65 7/5 8 8/7 6/8 7/1 8/1 9 DO 6/9 7/8 8 5/5 7/1 6/5 4/8 6/3 7 4/4 5/6 5

TDS 285 545 660 265 645 888 410 480 495 450 625 TDS 185 320 385 304 406 688 340 392 477 532 612 688 215 TDS 193 312 382 563 475 720 530 535 570 540 625 667

70/6  

خوب
48/1 متوسط

 52/7

متوسط

57/3نسبتاً 

خوب

55/1نسبتاً 

خوب

55/7نسبتاً 

خوب
53/5متوسط 50متوسط

 56/5نسبتاً 

خوب
47/7متوسط 50/5متوسط

نسبتا خوب 

69/2
72/2 خوب

نسبتا 

خوب 

62/6

متوسط 49/6
نسبتا خوب 

60/5

نسبتا خوب 

56

نسبتا خوب 

61/5

نسبتا خوب 

55/9
متوسط 49/9

نسبتا 

خوب 

58/7

متوسط 49/3 متوسط 51/7 74/5 خوب 72/2خوب
69/9نسبتاً 

خوب

60/5 نسبتاً 

خوب
50/1 متوسط 54 متوسط 54/2 متوسط

55/9 نسبتاً 

خوب

 52/6

متوسط

  43/8

متوسط

 54/4

متوسط

 54/8

متوسط
54/2 متوسط

فصل بهار)  اردیبهشت ماه 98 ( تاریخ فصل بهار)خرداد ماه 98(

IRWQI(SC) IRWQI(SC) IRWQI(SC)
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بارندگی 

دسترسی 

به مکان 

نمونه 

برداری 

نبوده 

است. p
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نام ایستگاه نام ایستگاه

رودخاهن کارون زبرگ
فصل بهار) فروردین ماه 98( تاریخ

 



 215        : گزارش کمیته استانی خوزستان3پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 133۱در ایستگاههای رودخانه کرخه در فصل زمستان  ( IRWQI) ( محاسبه شاخص کیفی آب 1۱جدول )

 
 

 

 

تاریخ

نام ایستگاه کرخه)پل نادری( شوش)پل ناجیان( عبدالخان)پل عبدالخان( حمیدیه)پل فلزی( سبحانیه رمیم بستان پل هویزه سابله یزد نو رفیع

BOD 0/1 1/2 0/3 0/5 1 0/5 2/6 0/5 0/1 0/6

COD 25 24 26 23 33 22 28 42 50 26

DO% 93/56 98/13 88/04 88/33 77/89 71/68 95/99 80/76 74/89 74/09

EC 1415 1490 1690 1720 1800 1920 4080 1850 4500 1790

Fecal Coliform 210 240 150 240 150 290 460 240 460 460

NH4 0/2 0/2 0/1 0/4 0/8 0/3 0/4 0/4 0/3 0/2

NO3 1/7 1/9 1/9 1/8 2 2/5 3/6 2 2/1 2

PO4 1/2 0/3 1/7 0/8 2/5 0/2 6 1 0/6 0/5

Total Hardness 520 648 662 654 700 614 1164 670 1234 600

Turbidity 5 1 9 38 29 23 7 37 9 50

PH 7/4 7/5 7/4 7/6 7/6 7/7 7/4 7/5 7/4 7/5

SAL% 0/7 0/75 0/85 0/87 0/91 0/97 2/17 0/94 2/4 0/91

TEMP© 16/5 16/9 17/9 17 17 20 14/3 18/8 13/4 13/5

DO 9 9/4 8/3 8/5 7/5 6/5 9/8 7/5 7/8 7/7

TDS 700 742 845 860 910 936 2120 910 2340 900

نسبتاً خوب 58/2 نسبتاً خوب 62/9 نسبتاً خوب 55/5 نسبتاً خوب 55/3
47/5 

متوسط

 نسبتاً 56/2

خوب

38/6 

نسبتاً بد

49/3 

متوسط

45/2 

متوسط

53 

متوسط

فصل زمستان  29و 30 دی ماه و 1 بهمن ماه) 97   ( رودخانه کرخه
p
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نمونه 

برداری 

انجام 

نگرفته 

است.

IRWQI(SC)

 



211         هیأت ویژۀ کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 1331های رودخانه کرخه در فصل بهار ( در ایستگاه IRWQI( محاسبه شاخص کیفی آب ) 11جدول )

 
 

 

تاریخ

نام ایستگاه کرخه)پل نادری( شوش)پل ناجیان(
عبدالخان)پل 

عبدالخان(
حمیدیه)پل فلزی( سبحانیه بستان پل هویزه سابله یزدنو رفیع

BOD 1/9 0/5 0/5 1/7 0/5 3/8 2 2/6 0/7 1

COD 38 26 25 23 25 18 25 15 32 45

DO% 133/44 86/62 86/22 52/62 75/12 108/86 38/2 110/61 83/7 59/87

EC 890 1084 1073 1210 1210 1168 2900 1140 2110 1170

Fecal 

Coliform
150 240 240 460 240 290 460 290 240 460

NH4 0/2 0/1 0/5 0/6 0/3 0/1 0/3 0/1 0/4 1

NO3 3 2/58 2/76 2/82 2/63 1/91 2/35 2/8 2/53 2/61

PO4 1/9 1/6 0/3 11 0/6 0/2 0/6 2/2 2/8 7/2

Total 

Hardness
330 420 500 516 520 500 960 426 664 516

Turbidity 3/5 21 136 55 148 90 85 144 164 273

PH 8/22 8/26 7/9 8/1 8/2 8/22 7/93 8/39 7/91 8

SAL% 0/44 0/54 0/53 0/6 0/6 0/58 1/52 0/56 1/07 0/59

TEMP© 25/5 22 25 27 27 27 27/8 28 26 24/4

DO 10/8 7/5 7/1 4/2 6 8/7 3 8/7 6/8 5

TDS 435 535 532 600 600 578 1499 560 1040 586

IRWQI(SC) 55/4 نسبتاً خوب 56/1 نسبتاً خوب 56/3 نسبتاً خوب 40نسبتاً بد 53/4 متوسط 61/3 نسبتاً خوب 45/4 متوسط 52 متوسط 45/8 متوسط 36/6نسبتاً بد

فصل بهار-خرداد ماه ) 98 ( رودخانه کرخه
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 1331و بهار  133۱اندیمشک در فصول زمستان  –های آبخوان دزفول ( در چاه IRWQI( محاسبه شاخص کیفی آب ) 13جدول )

  
 

روستای بیت 

طالب
شهر آزادی

کوی لور 

اندیمشک

مرغداری 

یاران- سایت

شهرک 

شهید 

کریمی

شهرک 

سیف آباد

BOD 2/2 0/5 0/4 1/1 2/7 2/2

COD 21 31 21 26 28 17

DO% 87/05 84/31 84/68 87/57 85/75 86/64

EC 1062 692 898 736 818 950

Fecal Coliform <2.2 9/1 150 2/2 <2.2 <2.2

SAR

NO3 36/7 26/8 43 11/6 8 8

PO4 2 1 1/2 1/4 5 3/4

Total Hardness 396 328 424 326 342 268

PH 7/6 7/5 7/9 7/8 7/7 7/5

SAL% 0/52 0/34 0/44 0/38 0/4 0/47

TEMP© 21/5 20/3 17/7 20 20 22

DO 7/6 7/5 7/9 7/8 7/7 7/5

TDS 524 335 441 380 400 468

نسبتاً بد37/2
نسبتاً 

بد42/5
نسبتاً بد30/9 متوسط49/2

42/1 

نسبتاً بد
IRWQI(GC)متوسط50/2

تاریخ فصل زمستان)  97  ( آبخوان های دزفول - اندیمشک

نام ایستگاه

p
a
ra

m
e
te

r(
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l)

تاریخ

نام ایستگاه
روستای بیت 

طالب
شهر آزادی

کوی لور 

اندیمشک
مرغداری یاران

شهرک شهید 

کریمی

شهرک سیف 

آباد

BOD 2/2 0/4 0/2 0/3 3 1

COD 20 31 21 19 18 18

DO% 65/15 99/5 106/66 101/76 61/36 83/32

EC 978 660 900 710 811 846

Fecal Coliform 93 7/2 93 <2.2 <2.2 <2.2

SAR

NO3 4/1 21/27 39/71 6/5 6/66 7/71

PO4 0/2 1/8 3/2 1/7 4/5 0/2

Total Hardness 254 242 294 220 218 218

PH 7/9 7/8 7/9 7/8 7/9 7/9

SAL% 0/49 0/32 0/44 0/34 0/39 0/41

TEMP© 29 37 40 33 32 28

DO 5 6/8 7 7/3 4/5 6/5

TDS 480 320 440 345 400 415

IRWQI(GC) متوسط 45/9 نسبتاً بد 44/4 نسبتاً بد 33/6 56 نسبتاً خوب متوسط 46/1 57/8 نسبتاً خوب

فصل بهار)98/3/19( آبخوان های دزفول - اندیمشک
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 هاسیلابگزارش ملی 

 

 ارتقا کیفیت هوا 

گرد و غبار در  AQI( تغییرات ماهیانه شاخد 21براساس نتایج اخذ شده از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، جدول )

وضعیت  1391و اسفند  1398دهد که در فروردین نشان می 1398الی  1391های ایستگاه سنجش آلودگی هوای اهواز را در سال

 ناسالم رخ نداده است. 

 
 1331الی  1333گرد و غبار در ایستگاه سنجش آلودگی هوای اهواز  AQIشاخص ( ماهیانه 22جدول )

 ماه

 1331سال  133۱سال  1333سال 

ک
پا

ول 
قب

ل 
قاب

س 
سا

 ح
لم

سا
نا

 

لم
سا

نا
لم 
سا

 نا
ار

سی
ب

 

ک
رنا

خط
 

ک
پا

ول 
قب

ل 
قاب

س 
سا

 ح
لم

سا
نا

 

لم
سا

نا
لم 
سا

 نا
ار

سی
ب

 

ک
رنا

خط
 

ک
پا

ول 
قب

ل 
قاب

س 
سا

 ح
لم

سا
نا

 

لم
سا

نا
لم 
سا

 نا
ار

سی
ب

 

ک
رنا

خط
 

فروردی

 ن
3 24 3 1 1 1 3 23 3 2 1 1 3 21 1 1 1 1 

 - - - - - - 1 1 1 2 25 2 1 1 2 1 19 1 اسفند

       1 1 2 5 58 5 1 1 3 11 43 3 جمع کل

 

 اثرات منفی -2-3
 و  انتقال رسوب  فرسایش خاک

خاک و از دست رفتن توان  شیدهد و سبب فرسامی شیافزا یریخاک را به نحو چشمگ ییآبشو ،از قدرت یابا هر درجه لابیس

بخش  یطولان یهاسال یاند براشده ییکه آبشو یو مراتع یکشاورز یاراض بیترت نیشود. به اشده می ییآن در مناطق آبشو یدیتول

 دهند.  می تخود را از دس یدیاعظم توان تول

اثرات  گریها از دو شکستن پل یآب یهاخسارت به سازه ها،و بستر رودخانه از رسوبات در مخازن سدها یمیانباشته شدن حجم عظ

 رینظ یشهر یهاساخت ریرفتن ز نیاز ب ای بیانسان، آس یهارسوبات در سکونتگاه میماندن حجم عظ یجا بر است. لابیس یمنف

 را بدنبال خواهد داشت. و مخابرات یآب، انرژ یهاشبکه ،یارتباط یهاراه

زیرحوزه و سه  12حوزه،  1 مطالعات شرکت جاماب، استان خوزستان در حوزه اصلی خلیج فارس واقع شده که به بر اساس

های استان واقع دست سدهکتار آن در پاییین 9/3میزان  میلیون هکتار در بالادست سدها و 5/1 .زیرحوزه فرعی تقسیم شده است

 .باشدمی میلیون هکتار 5و در استان خوزستان  میلیون هکتار 125دود آبی کشور ح مساحت تحت تأثیر فرسایش گردیده است.

تن در هکتار در سال  18تن در هکتار در سال و این عدد در استان خوزستان  1151همچنین متوسط فرسایش آبی کشور معادل 

 در سیلاب از ناشی خسارات( 4) صاویرتهای آبخیز استان آورده شده است. ( مقادیر فرسایش برآوردی در حوزه21در جدول ) باشد.می

 سردسیر خاکی بند سرریز راست سمت دستک دیدن آسیب و جریان روگذری( 5، تصویر )اندیمشک شهرستان برجی دختر خاکی بند

را  اندیمشک ولیعصر حوزه ولیعصر خاکی بند سرریز چپ سمت دیواره تخریب( 1و تصویر ) (98 فروردین سیلاب) اندیمشک زردابه

 دهند.نشان می

  

 استان ردیف
 جمع کل مرمت جزئی عملیات مکانیکی های دسترسی جنگلیجاده آسیب به پوشش گیاهی فرسایش خاک

 ریالمیلیارد  مبلغ هزار مترمکعب مبلغ کیلومتر مبلغ هزار هکتار مبلغ هزار تن

 36111 8/1 0/41 883/1 431 42111 8122 50111 431451 خوزستان 1

 36111 8/1 0/41 883 431 42111 8122 50111 431451 جمع *

 های آبخیزهای طبیعی حوزه( برآورد خسارت وارده به اکوسیستم21جدول )
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 31فروردین ( خسارات ناشی از سیلاب در بند خاکی دختر برجی شهرستان اندیمشک )سیلاب 1اویر )تص

 

 
 (31سمت راست  سرریز بند خاکی سردسیر زردابه اندیمشک )سیلاب فروردین ( روگذری جریان و آسیب دیدن دستک 5تصویر )

 
 ( تخریب دیواره سمت چپ سرریز بند خاکی ولیعصر حوزه ولیعصر اندیمشک3تصویر ) 
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 هاتغییر در مورفولوژی رودخانه

 هاپراکنش آلاینده

ز آب گرفتگی اراضی کشاورزی به منابع آب سطحی و موردی مبنی بر ورود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات کشاورزی ناشی ا

 سازی انبارهای سموم اقدام نمودند.در زمان بروز سیل، نسبت به ایمن های نیشکرها گزارش نشده است. کشت و صنعتتالاب
 

 های شهریتهدید زیرساخت

های شوسه، مسیرهای ریلی استان، سیستم های شهری همانند راهو زیرساخت تأسیساتبسیاری از  1398در سیلاب فروردین 

 توان برشمرد.انتقال و توزیع آب و برق و.... می تأسیساتانتقال، تصفیه و دفع فاضلاب شهری، 

 

 
 1331ثیر سیلاب فروردین ( زیرساختهای شهری تحت تأ۱تصاویر )

 
 تهدید سطح بهداشت و سلامت جوامع انسانی و جانوری

انتقال و توزیع آب شرب در برخی از شهرها و روستاهای تحت تأثیر عملاج تامین آب شرب سالم از  با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن شبکه

بندی سالم در اقدام به توزیع آب بسته منظور تامین آب شرب خانه این شهرها با مشکل مواجه گردید که بهی تصفیههاطریق سیستم

 شد. 

 

 

 

 

 ایستگاه قطار بامدژ

 آبادان -جاده اهواز 

آبگرفتگی پست برق اهواز شمال غرب و احداث سیل 

بند اول
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 تهدید مراکز صنعتی
 1331ها و نواحی صنعتی ناشی از سیلاب فروردین های شهرک( میزان خسارات وارده به زیرساخت22جدول )

 استان
تعداد شهرک / 

 ناحیه صنعتی

برآورد میزان خسارات وارده بر 

نواحی  ها وها شهرکزیرساخت

 صنعتی

تعداد واحدهای صنعتی / صنفی 

 خسارت دیده

برآورد میزان خسارات وارده به 

ها واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

 و نواحی صنعتی

 )میلیون ریال(

 1181912 11 319311 5 خوزستان

 
 1331( تأسیسات نفتی در سیلاب فروردین ماه 1تصویر )

 

 تخریب و تهدید اراضی کشاورزی

... اخذ شده از  پروری، دام و طیور، اراضی کشاورزی، باغات وهای مختلف آبزیهای وارده به بخش( میزان خسارت23) در جدول

 سازمان جهاد کشاورزی آورده شده است.

 

 تهدید مراکز دفن پسماند

خوزستان مرکز دفن پسماند شهرستان دشت آزادگان در مجاورت روستای  1398براساس گزارشات اخذ شده در سیلاب فروردین 

 1331اورزی ناشی از سیل فروردین های وارده در بخش کش( خسارت23جدول )                                                                               

 

ان
ست

ا
 

آبزیان 

 پرورشی
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 ستان
 0 0 

154
8 

52998 
15210

8 
26498 

10325
4 

41990
4 

6677763 49/5 870 
1903

5 
17
7 

315745 48 
1657

6 
0 7,108,615 

 

 
 0 0 جمع

154
8 

52998 
15210

8 
26498 

10325
4 

41990
4 

6677763 49/5 870 
1903

5 
17
7 

315745 48 
1657

6 
0 7,108,615 

 



222         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

در سیلاب غرق شده بود. لازم بذکر است این مرکز دفن پسماند غیرمجاز بوده و بصورت غیر بهداشتی شاکریه به مدت تقریباج یک ماه 

 پذیرفته است.دفع صورت می

 
 تهدید مراکز جمعیتی

 شهر با جمعیتی بالغ بر 11ها و گذردهی پایین آنها و ورود سیل به داخل شهرها و روستاها، عملاج ها، رودخانهبا سیلابی شدن مسیل

های کلی و جزئی به شدند که خسارت 1398نفر در استان درگیر سیلاب  311111روستا با جمعیتی بالغ بر 1118نفر و  1911111

( و 9تصاویر ) دهد.( اطلاعات مربوط به مراکز جمعیتی متاثر از سیل را نشان می24تأسیسات آب و فاضلاب استان وارد شد. جدول )

را نشان  1398 فروردین در سیلابی هایپهنه با مقایسه در روستائی و شهری نقاط وضعیت( 14ه )( آب گرفتگی روستاها و نقش11)

 دهد.می

 
 ( اطلاعات مراکز جمعیتی متاثر از سیل در استان خوزستان21جدول )

 حوزه روستائی حوزه شهری

 جمعیت متاثر تعداد روستاهای متاثر جمعیت متاثر تعداد شهرهای متاثر

11 1911111 1118 311111 

 2281111 کل جمعیت متاثر

 

  
 ( آبگرفتگی روستای عین دو12تصویر ) بستان –( آبگرفتگی روستاهای مسیر سوسنگر 3تصویر )
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 1331های سیلابی در فروردین ( وضعیت نقاط شهری و روستائی در مقایسه با پهنه11نقشه )

 

 تهدید اجتماعی )مهاجرت و...(

 خواهد نستاییارو تاجرامه وعراشو  منطقه جتماعیو ا دیقتصاا ندگیز نشد نگرگود موجب حوضهدر  دمتعد یهاسیل عقوو

 خواهد داشت. دجوو نیز هیندآ ایبر نیانگر ینا یاو  یددگر
 

 اشتغال 

در  بمخر یسیلها عقوو لیلد بهو دام،  بستهوا صنایعو  ورزیکشا ،صنعت بخشدر  اریگذسرمایه ایبر منیتا معد سحساا

 .ددگر منطقهدر  لشتغاا کاهشآن  تبع هابو  اریسرمایهگذ کاهش موجب نداتومی ،منطقه
 

  عوامل روانی 

 مانعی  تمدو در دراز هشد ادفردر ا یمیداناو  سیا دیجاا باع  ال،موو ا انعزیزدادن  ستاز د لیلد به ادفرا بروارد  نیروا تضایعا

 نظرردمو سیلاز  ناشی نسانیا تتلفادارای  یهاادهخانو ادتعداز  دموجو رماآ به توجه با که ددمیگر بمحسو منطقه توسعهو  شدر ایبر

قابلیت بررسی  بخش ینادر  ،لتدو توسط رتخسا انجبر صدو در انمیزو  باخته لما یهاادهخانو نیزو  (ادهخانو ندزفر یاو  درمار، )پد

  وجود خواهد داشت.
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 حفاظت محیط زیست در استان اثرات سیل بر مناطق چهارگانه سازمان -3-3

های زیست لحاظ غرقاب شدن و خسارته براساس بررسی بعمل آمده مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست در استان ب

یم، شادگان و بامدژ به دلیل های هورالعظگزارش نشده است. بر همین اساس تالابی این مناطق موردی هابومی به اکوسیستم

 در شرایط سیلابی تقریباج بطور کامل آبگیری شدند. گیری مستقیمقرار

 

 
 1331های سیلابی فروردین ( وضعیت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست در استان در مقایسه با پهنه15نقشه )

 

 سیل بر محیط زیست اتثراو ارزیابی  بینی پیش -1
 فاده گردید.تماتریس ارزیابی اسبه منظور ارزیابی اثرات سیل در استان خوزستان از دو 

 ماتریس ارزیابی کارگروه کشوری سیل و محیط زیست

 ماتریس ارزیابی کارگروه استانی سیل و محیط زیست

 

 ماتریس ارزیابی کارگروه کشور -1-1

 
 دهی اثرات زیست محیطی سیل بر محیط زیست )کارگروه کشوری(( ماتریس وزن25جدول )

 مورد مطالعه بخش  

 

 اجزا

ی ایران (شیرازفارس ) گلستان مازندران لرستان خوزستان
اقلیم و هواشناسی

 

 5 (بارش –مدت  - شدت) بارش
 

       5 

 3     3 رژیم برفآبی

 باد
1 

    1 

متغیرها

ی 

ت 
بالادس

حوضه
 

 5     5 مساحت حوزه

 4     4 توپوگرافی حوزه
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 3     3 خاکشناسی

 5         3  جنگل

 5         3  شناسی )نفوذپذیری و ...(کوه و زمین

 3     3 مرتع

 5     5 تالاب

ل رودخانه
مسی

 

 رودخانه

 3     4 شکل و مشخصات رودخانه

 3     3 شیب رودخانه

 3     3 جغرافیای رودخانه

 5     4 منبع نهایی پذیرنده 

 5     4 توان آبگذری رودخانه

 سد

 5     5 سدتعداد 

 5         5 مخازن سدها

 5     5 مدیریت بهره برداری سد

 4     4 ظرفیت مفید مخزن

وجود سدهای زنجیره ای در یک 

 حوضه آبریز

5     3 

 تالاب
 5     5 ظرفیت آبگیری

 3     4 وسعت تالاب

 3     5 بسته و یا باز بودن تالاب

حریم 

رودخانه
 

 5         4  کمیحریم 

 5     4 حریم کیفی

 5     5 حریم اکولوژیک

ی
تخلیه نهای

 

 5         5  تالاب

 5         3  آب زیرزمینی

 3         4  دریا

 2     1 دریاچه

 2     5 مرزی

 5     5 وجود اراضی جایگزین با کارکرد دوگانه

ت بر اکوسیستم
اثرا

 

 5     5 پوشش جانوری

 5     5 های آبیاحیاء اکوسیستم

 5     4 پوشش گیاهی

 4     4 بهبود کیفیت آب

 4     4 تغذیه منابع آب زیرزمینی

 2     2 کاهش نرخ فرونشست زمین

 2     3 حاصلخیزی خاک

 1     2 بهبود کیفیت هوا

 5     4 فرسایش خاک و انتقال رسوبات

 5     4 هارودخانهتغییر مورفولوژی 

 3     1 هاپراکنش آلاینده

 5     3 تهدید زیرساختهای شهری

 5     3 تهدید سطح بهداشت و سلامت جوامع انسانی و جانوری

 4     3 تهدید مراکز صنعتی

 4     2 تهدید مراکز دفن پسماند

 3     2 تهدید اجتماعی )مهاجرت و...(

 5     5 تهدید مراکز جمعیتی

 

 ماتریس ارزیابی کارگروه استانی -2-1
 در این روش براساس آثار مثبت و منفی سیل بر عناصر زیست محیطی به شرح ذیل:

 آثار مثبت:

 ها و...(ها، تالابهای آبی )رودخانهاحیا اکوسیستم -
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 حاصلخیزی خاک -

 منابع آب زیرزمینی -

 کاهش نرخ فرونشست زمین -

 احیا پوشش گیاهی -

 کیفیت آب -

 کیفیت هوا -

 پراکنش جانوری و ذخائر آبزیان -

 آثار منفی:

 فرسایش خاک -  

 مورفولوژی رودخانه -

 هاپراکنش آلاینده -

 های شهریزیرساخت -

 سطح بهداشت و سلامت -

 تهدید اراضی کشاورزی تحت تأثیر -

 تهدید مراکز صنعتی -

 تهدید مراکز دفن پسماند -

 جمعیتیتهدید مراکز  -

نوع آثار و پیامدهای زیست محیطی سیل )به لحاظ مستقیم، غیر مستقیم، کوتاه مدت، بلند مدت، برگشت ناپذیر، محلی، 

ای، ملی، برجسته، غیربرجسته، قابل اغماض، تشدید شونده، استراتژیک و مهم و وجود و یا عدم وجود اثر( بر این عناصر مورد منطقه

نمود. تکمیل  محیطی یستز اتثرا با مرتبط کیفیو  کمی تطالعاا کمک به انتومیرا  پرسشنامه ینااند. ارزیابی و پرسش قرار گرفته

تهیه و تکمیل گردیده است.  های مسئول و بررسی گزارشات اخذ شده از ارگان قضاوت کارشناسی براساسای پرسشنامه یزر رتصو

 آوردیبر اتثرا تشریح ایبر یطبقهبند عنو یک انعنو به ندامیتو یزر رتصو دارد، دجوو تالاسث ایبر مشخد یپاسخهابدلیل آنکه 

آثار و پیامدهای زیست محیطی  محیطی تحت تأثیر یستز عناصرتمامی  هشد انجام لیهاو یغربالگردر  ستا کرذ به زمال استفاده شود.

 بنابراین تمامی عناصر زیست محیطی در مقابل عوامل ایجاد سیل مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهند گرفت. اند. بوده
 

پیامدهای سیل  بینیپیشآن در  دبررکاو  ت محیطحساسیو  پیامد ازهندا برحسب دهیزسار رتصوروش  تشریح -1-2-1

 در استان

 عناصر ابتدا که ترتیب ینا به. ستا هشدداده  ننشا ولجد یک قالبدر  عوامل ایجاد سیل بر پیامدهای ناشی از سیلروش  یندر ا

 ارقر فقیا یفرد یکدر عوامل تشدید سیل آن  مهو در ادا هیددگر معرفی نستو یکدر  نداهمدآ بیرون قبل مرحلهاز  که زیست محیطی

و  هشد گرفته نظردر  ثرا هپذیرند ت محیطییسز عناصر حساسیتو  اندازه پیامد )شدت، اهمیت و دامنه( روش ین. در اگرفت هنداخو

اول  طبقه که ستا تفکیک قابل طبقه 5 به دخو نیز ت محیطحساسیو  پیامد ازهندا رمعیادو  تلفیق حاصل. دندمیگر تقسیم ستهد 5به 

 ربسیا حساسیتو  شدید ربسیا ازهندا ههندد ننشا )پنجم( خرآ طبقهو  دهبو کم محیط ربسیا حساسیتو  ضعیف ربسیا ثرا ازهندا حاکی

 یستزت محیط حساسیو  اتثرا ازهندا دنبو دیاو ز متوسطنیز به ترتیب نماینگر کم،  (4و  2،3) میانی تطبقا ست.ا د محیطیاز

 ینا ت محیطحساسیو  پیامد ازهندا سساابر اتثرا بندیتبهر دهد.می ننشا طبقه  5بندی اثرات را در رتبه (21شماره ) ولجد. میباشد

 هموارده و  ثرا انمیز سساابر همگیرند می ارقر سیل و تحت تأثیر شتهدا دیاز اهمیت که یستز ز محیطا هاییه بخشکرا دارد  یژگیو

در نهایت عناصر زیست . نددمیگر ز معیننی ارثرگذا عوامل تشدید سیل ،آن بر وهعال وند.ش لغربا عنصر هر دیجوارزش و یبرمبنا
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پیامد وارد شده تا راهکارهای مدیریتی  -اثر -شاخد بدست آمده از صورت ریز مذکور در دیاگرام عواملمحیطی و عوامل تشدید سیل 

 دهد.( صورت ریز ساده پیامدهای سیل را نشان می21های موثر ارائه گردد. جدول )و توصیه

 
 ( رتبه بندی پیامدها براساس اندازه پیامد و حساسیت آن23جدول )

 اثر مثبت با شدت بسیار زیاد +5 بسیار زیاداثر منفی با شدت  -5

 اثر مثبت با شدت زیاد +4 اثر منفی با شدت زیاد -4

 اثر مثبت با شدت متوسط +3 اثر منفی با شدت متوسط -3

 اثر مثبت با شدت کم +2 اثر منفی با شدت کم -2

 اثر مثبت قابل اغماض +1 اثر منفی قابل اغماض -1
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 ای پیامدهای زیست محیطی سیل بر عناصر زیست محیطی( صورت ریز پرسشنامه2۱جدول )

 نوع اثر وجود و یا عدم وجود اثر 

 نوع اثر عناصر زیست محیطی

 قطعیت اثر احتمال وجود

استراتژیک 

 و مهم

تشدید 

 شونده

قابل 

 اغماض

غیر 

 برجسته
 ملی برجسته

منطقه 

 ای
 محلی

برگشت 

 ناپذیر
 بلندمدت

کوتاه 

 مدت

غیر 

 مستقیم
 مستقیم

عدم 

وجود 

 اطلاعات

عدم 

قطعیت 

 اثر

 خیر بلی

 زیاد   زیاد  زیاد زیاد متوسط زیاد    زیاد  زیاد  
)رودخانه/ های آبی احیا اکوسیستم

 تالاب و...(

پیامدهای 

 مثبت

 حاصلخیزی خاک متوسط   زیاد  زیاد متوسط  متوسط    متوسط  متوسط  

 تغذیه منابع آب زیرزمینی زیاد   زیاد  زیاد زیاد  متوسط    متوسط  زیاد  

 کاهش نرخ فرونشت زمین  متوسط  کم  متوسط کم  کم    کم    کم

 احیا پوشش گیاهی متوسط   متوسط  زیاد کم  کم    متوسط  متوسط  

 کیفیت آب زیاد   زیاد  زیاد متوسط  متوسط    زیاد  زیاد  

 کیفیت هوا  متوسط  زیاد  زیاد متوسط کم متوسط    زیاد  متوسط  

 پراکنش جانوری و ذخائر آبزیان متوسط   متوسط  متوسط کم  متوسط    متوسط  متوسط  

 فرسایش خاک و انتقال رسوبات زیاد   زیاد متوسط زیاد متوسط کم متوسط    متوسط  متوسط  کم

پیامدهای 

 منفی

 تغییر مورفولوژی رودخانه زیاد   زیاد کم متوسط کم  متوسط    متوسط  زیاد  

 هاپراکنش آلاینده کم  کم  کم کم کم  کم    کم کم   

 تهدید زیرساختهای شهری زیاد  زیاد   زیاد متوسط کم     زیاد  زیاد  

 زیاد  زیاد   زیاد  زیاد کم     زیاد  زیاد  
تهدید سطح بهداشت و سلامت 

 جوامع انسانی و جانوری

 زیاد  زیاد   زیاد زیاد کم     زیاد  زیاد  
تخریب تهدید اراضی کشاورزی 

 تحت تأثیر

 تهدید مراکز صنعتی متوسط  متوسط   زیاد کم کم متوسط    متوسط  کم  

 تهدید مراکز دفن پسماند زیاد  متوسط کم متوسط زیاد متوسط کم زیاد    زیاد    متوسط

 تهدید اجتماعی) مهاجرت و ...(                 

 تهدید مراکز جمعیتی زیاد  زیاد   زیاد زیاد کم زیاد    زیاد  زیاد  
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 ریز سنجش پیامدهای سیل بر عناصر زیست محیطی در استان خوزستان (صورت21جدول )
 عوامل موثر سیل  

 عناصر زیست محیطی تحت تأثیر

نوع اثر
 

ی
ت منف

جمع نمرا
ت 

ت مثب
جمع نمرا

 

ی
ضطرار

ط ا
ش در شرای

سازو کار واکن
 

ی
ش آگاه

ی و پی
ش بین

پی
 

ب
تالا

 

ضه
ی حو

ن شناس
زمی

 

ی رودخانه
ن آبگذر

توا
ها

 

ن با کارکرد دوگانه
ی جایگزی

ض
وجود ارا

ضه 
ک حو

ی در ی
ی زنجیره ا

وجود سدها
 

ن دستگاهها
ط و قوانی

ضواب
ن 

تبیی
 

ب به 
سازو کار مناس

ت سازه
منظور مرم

ی 
ها

ل
کنترل سی

 

سازه
ی

ی کنترل
ها

ن سدها 
خاز

ت م
مدیری

ب 
ی منابع آ

برنامه ریز
ی 
ح رودخانه ا

صال
ت م

برداش
 

ی
ی آبخیزدار

طرحها
ی 

ش گیاه
ب پوش

خری
ت

جاز 
ی غیرم

وجود کاربریها
 

ی
جاوز به حریم منابع آب

ت
 

ضه آبریز
ت حو

صا
خ

ش
م

 

ی
ی و هواشناس

ی اقلیم
متغیرها

 

  

13- 1۱+ 2- 
1+ 5+  5+  1+ 

3- 3+ 3+ 
5

+ 
 های آبی )رودخانه/ تالاب و...(احیاء  اکوسیستم +5 +5 -3 -3  +3 -2 +5

ت
ی مثب

پیامدها
 حاصلخیزی خاک +1 +3   -3 +2  +3 +1     +5 +3 +5   -3 +23 -3 

 تغذیه منابع آب زیرزمینی +5 +1 -2  +3 +2  +1 +1   -3  +5  +5 +1   +33 -5

 کاهش نرخ فرونشست زمین +2 +3   +3 +2  +3 +1   -3  +3 +3 +5 +2   +2۱ -3

 احیا پوشش گیاهی +1 +1  -3 -5 +3  +3 +1   +3  +5 +2  +5   +32 -1

 کیفیت آب +1 +1 -1 -5 -2 +3 -2 +5 +1 +2 +2 +2 +3  +5   +2 +1 +3۱ -13

 کیفیت هوا +1 +1   -1 +1  +1 +1   +2  +5   +3   +21 -1

 پراکنش جانوری و ذخائر آبزیان +3 +5 -2 -2 -2 +1 -2 +4 +2 +1  +2  +1 +5  +5 +1  +31 -1

ی فرسایش خاک و انتقال رسوبات -5 -3 -1 -3 -5 -5 -1 -2 -2 -3 -2 -3 -2 +3  +3 +2  -1 +1 -11
ی منف

پیامدها
 

 هاتغییر مورفولوژی رودخانه -3 -1 -5 -1 -2  -5 -3 -2 -2  -2  +3 -1 -2  -3  +3 -31

23- 11+ 3+ 
1-      

3+ 1+ 1+ 
3

- 
 هاافزایش  آلاینده -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
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52- 15+ 1- 
5- 5+  5- 3+ 5+ 

3- 3- 3- 
5

- 
 زیرساختهای شهری -1 -2 -1 -5 +2 -1 -1 -5

11- 3+ 3- 
3- 3+  5- 3+  

2- 3- 3- 
3

- 
 سطح بهداشت و سلامت جوامع انسانی و جانوری -1 -2 -1 -5  -3  -1

32- 1+ 3- 
1- 5-  1- 3+ 5+ 

3- 3- 3- 
5

- 
 تخریب و تهدید اراضی کشاورزی تحت تأثیر -5 -2 -5 -1 -2 -1 -3 -5

1۱- 12+ 3- 
3- 5+  1- 2+ 5+ 

2- 2- 2- 
5

- 
 مراکز صنعتی -1 -1 -5 -5 -1 -3 -2 -5

 مراکز دفن پسماند -1 -1 -2 -5 -1 -2 -1 -5 -1 -2 -2 -1 +1 +2 -3 +2 +2 +1 -3 +3 -33

 تهدید اجتماعی) مهاجرت و ...( -1 -3      -2 -1 -3 -2 -3  +3 -2  +2 -2 -1 +5 -23

31- 13+ 1- 
1- 5+  5- 3+ 5+ 

1- 1- 1- 
5

- 
 مراکز جمعیتی -5 -1 -5 -5 -2 -3 -2 -5

313+ 1+ 1+ 15+ 22+ 21+ 51+ 
31+ 

12+ 3+ 12+ 
13

+ 
 جمع نمرات مثبت +31 +32   +1 +1۱  +21

131- 

 
32- 23- 5- 2- 32-  2- 32- 21- 25- 

3

5

- 

 جمع نمرات منفی -12 -22 -13 -53 -32 -21 -23 -31
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 های شاخصروش تعیین عناصر و فعالیت-2-2-1

 در نظر گرفتن ونبد را منفیو  مثبت اتثرا به طمربو ادعدا ابتدا سیل بر عناصر زیست محیطی پیامدهای دهسا یزر رتصودر 

)هم برای عناصر زیست  میکنیم اجستخررا ا ادعدا کمترین و بیشترین سپس نزولی مرتب کرده، یا دیصعو ترتیب بهآن  عالمت

 دهدمی ننشارا  حاصله نتایج یرز اولجد ،محیطی و هم برای عوامل موثر سیل(

 
 عوامل موثر سیل

 2 کمترین

 53 بیشترین    

 51 تفاضل

 عناصر زیست محیطی تحت تأثیر                                             

 3 کمترین

 31 بیشترین    

 51 تفاضل

 

   کنیم.باشد، تقسیم میمی 5تعداد طبقات اهمیت و شدت اثر که در این گزارش  بررا  همدآ بدست تفاضل دعداز آن  پس

 عوامل موثر سیل                      51÷5=2/11

 عناصر زیست محیطی تحت تأثیر     58÷5=1/11
 

با توجه به عدد بدست آمده و همچنین نظرات کارشناسی، عوامل تشدید سیل و عناصر زیست محیطی تحت تأثیر شاخد تعیین 

)بدون در نظر گرفتن علامت آن( باشد  11و یا بالاتر از  11گردد. بدین ترتیب که آن دسته از عناصر که مجموع جبری اثراتشان می

وند. درخصوص عوامل موثر سیل با اعمال نظرات کارشناسی آن دسته از عوامل که مجموع شجزء عناصر شاخد در نظر گرفته می

 بخشدر   عوامل موثرو  عناصر ینا( آمده است. 29باشد به عنوان عوامل موثر سیل شاخد در جدول ) 11و یا بالاتر از  11جبری آنها 

 .گرفت هنداخو ارقر یابیارز ردمو بعد

 
 در استان خوزستان شاخص تحت تأثیریطی حم یستز عناصر بندیاولویت( فهرست 23جدول )

شماره 

 اولویت

 امتیاز 

 )حاصل از جمع جبری(
 عنوان شاخد 

 نوع تأثیر

 منفی مثبت

   تخریب و تهدید اراضی کشاورزی تحت تأثیر  52 1

   مراکز جمعیتی 48 2

   سطح بهداشت و سلامت جوامع انسانی و جانوری  38 3

   های شهریزیرساخت 31 4

5 35 
   تهدید مراکز صنعتی

   هاتغییر مورفولوژی رودخانه

   ها و...(ها، تالابهای آبی )رودخانهاحیاء اکوسیستم 34 1

   فرسایش خاک و انتقال رسوبات به منابع آبی 33 1

   تغذیه منابع آب زیرزمینی 28 8

   تهدید مراکز دفن پسماند 21 9

11 24 
   بهبود کیفیت آب

   کاهش نرخ فرونشست زمین
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   پراکنش جانوری و ذخائر آبزیان 23 11

   احیاء پوشش گیاهی 22 12

13 21 
   تهدید اجتماعی )مهاجرت و...(

   حاصلخیزی خاک

   کیفیت هوا  11 14

   هاافزایش آلاینده 15 15

 
 در استان خوزستان شاخص سیل عوامل موثر بر بندیاولویت( فهرست 32جدول )

شماره 

 اولویت

 امتیاز 

 )حاصل از جمع جبری(
 عنوان شاخد 

 نوع عامل

 کاهش دهنده تشدید کننده

   های غیرمجازوجود کاربری 53 1

   وجود اراضی جایگزین با کارکرد دوگانه 51 2

   تجاوز به حریم منابع آبی 49 3

   تالاب 41 4

   زنجیره ای در یک حوضه آبریزوجود سدهای  29 5

   سازوکار واکنش در شرایط اضطراری 28 1

   برداشت مصالح رودخانه ای 21 1

   تخریب پوشش گیاهی 22 8

9 18 
   بینی و پیش آگاهیپیش

   شناسی حوضهزمین

   مدیریت مخازن سدها 11 11

   های کنترلیسازه 15 11

12 12 
   مشخصات حوضه آبریز

   های کنترل سیلسازوکار مناسب به منظور مرمت سازه

13 11 

   توان آبگذری رودخانه

   های اقلیمی و هواشناسیمتغیر

   های آبخیزداریطرح

14 11 
   ریزی منابع آببرنامه

   هاتبیین ضوابط و قوانین دستگاه

 

 مدت و بلند مدت(ها و پیشنهادهای کوتاه درس آموخته و راهبردها )توصیه-5

 هاتوصیه -5-1

 های غیرمجازوجود کاربری

های استان ورودی به تالاب جریان طبیعی هایمسیل و هادشتسیلاب در های غیرمجاز در حریم منابع آب و تصرفوجود کاربری

 ترین عوامل تشدید کننده سیل در استان بوده است.یکی از شاخد

 جایگزین با کارکرد دوگانه اراضیوجود 
توپوگرافی و پهنه وسیع دشتی در این استان  ،نمایدهای تحت تأثیر سیل متمایز میآنچه که استان خوزستان را از سایر استان

امل عنوان عوههای گرد و غبار( ببر همین اساس در سیل اخیر توجه مسئولین به وجود اراضی با کارکردهای چندگانه )کانون .باشدمی

بینی مدیریت این بخش، عدم وجود سناریوهای پیشمل در گیران دور نماند. نکته قابل تأهش دهنده خطرات سیل از نظر تصمیمکا

 بحران در کنترل، انتقال و هدایت سیل به اینگونه اراضی بوده است.  
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 منابع آبی حریم به تجاوز
تالاب یکی از عوامل موثر بر  محدوده و ورودی هایمسیل در تصرفات علت به رودخانه سمت به هاتالاب از سیل جریان پسزدگی

اثرات مخرب سیل در استان بوده است که منجر به غرقاب شدن بسیاری از اراضی کشاورزی منطقه، تهدید مراکز جمعیتی در مناطق 

 شده بود. های توزیع برق، آب و...(تحت تأثیر، تهدید مراکز صنعتی، تهدید تأسیسات زیربنائی )شبکه

 تالاب
های تالابی در انتهای حوضه کرخه )تالاب هورالعظیم( و نوار ساحلی خلیج فارس و تالاب شادگان در حوضه آبریز کارون وجود پهنه

ها شود که کارکرد تالابهای تأثیرگذار بر سیل در استان بوده است. در این بخش به عواملی اشاره میجمله عوامل کاهش دهنده مولفه

 در کنترل سیل مختل نموده است:  را

 هاتالاب محدوده داخل در جریان تنظیم در آن کردن لحاظ و مناطق حساسیت تعیین و هاتالاب اکولوژیک بندیزون عدم

  تعاملی چارچوب یک در هاتالاب و هارودخانه زیست محیطی آب نیاز تعیین موازات به شده انجام آب هایتخصید عدم توجه به

 هاها در مدخل تالابتوجه به وضعیت آبگذری رودخانهعدم 

 های کنترلی موجود در تالاب هورالعظیمبرداری سازهعدم مدیریت صحیح در بهره

ها بویژه تالاب هورالعظیم )توسعه صنعتی گسترده در تالابهای فعالیتویژه ها، به برهم زدن اکوسیستم تالابی و توسعه فعالیت

 های نفتی(فعالیت

 های دسترسیهای عریض بدون توجه به تعامل اکولوژیک بدنه تالابی در دو سوی جادهحداث جادها

 ای در یک حوضه آبریزوجود سدهای زنجیره

وضه آبریز وجود سری سدهای لحاظ سیلابی( یکی از عوامل موثر در مهار سیل در این حه با توجه به ماهیت رودخانه کارون )ب

برداری از منابع آب را در این حوضه بهینه نماید و که باع  گردید در شرایط اضطراری مدیریت بهرهبوده است ای در این حوضه زنجیره

 عامل موثری در مهار سیلاب در منطقه باشد. 

 اضطراری شرایط در واکنش سازوکار 

هر چند با فراز و  1398فروردین  باشد. سیلابکار مناسب در شرایط اضطراری میونبود ساز ،های مدیریتی در استانیکی از ضعف

لحاظ مدیریت سیلاب، ه های مختلف روبرو بوده است اما نبود یک سناریو موثر و آزموده شده به منظور مقابله با پدیده سیل بنشیب

 های کنترلی و... بسیار ملموس بوده است.های شهری، میزان اثربخشی سازههای وارده به زیرساختکاهش خسارت

 ایصالح رودخانهبرداشت م

ها دشتسیلاب تصرف و رودخانه، تغییر مورفولوژی رودخانه کانال تعمیق ها،رودخانه بستر از ماسه و شن مصالح غیرمجاز برداشت

 باشد.های وارده شده سیل در مناطق آسیب دیده مییکی دیگر از عوامل موثر بر خسارت

 تخریب پوشش گیاهی

 پیش بینی و پیش آگاهی

شناسی نموده است. این شناسی کشور تأکید بر خشکسالی آبشهریور ماه در گزارش مرکز اقلیم هواشناسی کشور در سومسازمان 

 شود. های منابع آبی تلقی میگذاریموضوع اثرگذار بر تصمیمات و سیاست

صل بارش بینی فده بود )پیشبینی کرط نرمال تا کمتر از نرمال را پیشبینی بلندمدت هواشناسی برای فصل زمستان شرایپیش

(. سازمان هواشناسی کشور در گزارش خود 12/19/1391زمستان ارائه شده در جلسه سی و ششم شورای عالی آب کشور به تاریخ 

های بیش از نرمال و برخی سیل آسا در دو ماه ابتدائی فصل پاییز، وضعیت بارش در فصل زمستان در برخلاف بارش"اشاره داشته که 

ی آبریز کارون و هاهای اتفاق افتاده در حوضهکه عملاج شدت و میزان بارش "شود.بینی میقدری کمتر از نرمال پیشده نرمال تا محدو

 نماید.بینی را تائید نمیکرخه این پیش

 مدیریت مخازن سدها
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ان به سبب خشکسالی کم سابقه ریزی سدهای استان خوزستاز شد که حجم مفید و قابل برنامهدر حالی آغ 1391-1398سال آبی 

داد. میلیارد مترمکعب نسبت به سال آبی قبل خود کاهش را نشان می 1/1ریزی شده استان در تابستان، ی برنامههاو تامین آب کشت

رای دا 1391میلیون مترمکعب رسید که در ادامه، این میزان تا اواسط آبان ماه  2351به طوری که حجم مفید ابتدای سال آبی به 

زیست محیطی منابع رمکعب کاهش یافت که تنها در حد تأمین نیازهای شرب و میلیون مت 1551تداوم روند کاهشی بوده و به حدود 

مین آب شرب نیز در خطر کمبود ، ذخایر برای تأهاشود. تداوم مصرف آب موجب گردید که در برخی مناطق و حوضهآب محسوب می

مین آب شرب ر ابتدای سال آبی باشد، چرا که تأکاری در رهاسازی آن دخایر محدود آب و محافظهی حفظ ذقرار گیرد. سیاست منطق

خورد. همچنین میزان حجم باقیمانده های موثر از اواسط آبان ماه رقم میبا کیفیت و محیط زیست در اولویت بوده و شروع دوره بارش

ی جدی را هاکیفیت و زیست محیطی استان خوزستان بود که این مهم نگرانیو ذخیره استراتژیک سدها تقریباج معادل نیازهای شرب، 

 گردید.های بارش موجب میبینیدر صورت عدم تحقق پیش

برداری از سدهای استان ی مناسب سیاست بهرههالیکن با رصد مداوم تغییرات آب و هوایی، از اواسط آذر ماه در پی بارش

های کرخه و دز اقدام شد. این مهم قابل های آبریز رودخانهها به خصوص در حوضهفزایش خروجیخوزستان تغییر یافته و نسبت به ا

توان به دستورالعمل تولید میرهاسازی آب سدها بوده و از جمله های صادره سازمان آب و برق خوزستان در رصد در دستورالعمل

اره داشت. همچنین باتوجه به تغییر فازی خشکسالی به ترسالی اش 11/19/1391حداکثری سد دز و افزایش خروجی کرخه در تاریخ 

گیر درخصوص تغییر شرایط رطوبتی و چشمبه مدیریت بحران استانداری خوزستان از طریق مکاتبه و هشدار  24/19/1391در تاریخ 

شرایط جدید گردید. این مهم دارای ها در برخورد با ها و سازماندستگاهی دز و کرخه، خواستار آمادگی تمامی هابودن آن در حوضه

 باشد:چند نکته قابل توجه می

ط نرمال تا بینی بلندمدت هواشناسی برای فصل زمستان شرایی آب در زمانی شروع گردید که پیشهارهاسازی و افزایش خروجی

بینی قصل بارش زمستان ارائه شده در جلسه سی و ششم شورای عالی آب کشور به تاریخ بینی کرده بود )پیشکمتر از نرمال را پیش

های بیش از نرمال و برخی سیل آسا در دو برخلاف بارش"(. سازمان هواشناسی کشور در گزارش خود اشاره داشته که 12/19/1391

 "شود.بینی میقدری کمتر از نرمال پیشنرمال تا ماه ابتدائی فصل پاییز، وضعیت بارش در فصل زمستان در محدوده 

ماه از شروع دوره بارشی  2برداری در زمانی اتخاذ و اجرایی گردیده که هنوز فصل پاییز به اتمام نرسیده و کمتر از این سیاست بهره

 نگذشته است و احتمال تغییر در شرایط براساس تجربیات سنوات گذشته وجود داشت.

پایان اسفند ماه تداوم داشت، در حالی اتفاق افتاد که هیچ گونه نیاز آبی و درخواست مازادی برای مصرف ها که تا افزایش رهاسازی

 های متولی در مناطق مختلف وجود نداشته است.به سبب بارش

اشد که بمیلیارد مترمکعب می 11میزان جریانات ورودی به سد کرخه حدود  98از ابتدای سال آبی جاری تا پایان فروردین ماه 

میلیارد مترمکعبی بی  11این آورد  می ازبرابری داشته است. نزدیک به نی 5/1نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش بیش از 

باشد. مقادیر خروجی از سد کرخه تنها در فروردین ماه اتفاق افتاد که حاکی از بزرگی جریانات سیلابی مهار شده در این ماه می ،سابقه

برابر سال گذشته بوده که این میزان افزایش به منظور مدیریت  2های اخیر حدود سال آبی جاری تا قبل از وقوع سیلاب از ابتدای

برداری از سد کرخه در سال آبی، سد کرخه رهاسازی شد. درخصوص بهرههای محتمل از مخزن و ایجاد آمادگی جهت کنترل سیلاب

داد آبگیری مخزن تا ترازهای بالاتر از نشان می 1391اواخر پاییز و اوایل زمستان سال  جاری سناریوهای محتمل ورودی به کرخه از

 متر )حداکثر ترازی که تاکنون آبگیری شده بود( محقق خواهد شد. 215

 های کنترلیسازه

و  نیاز صورت در شده تخریب هایسازه ترمیم و هاتالاب و هارودخانه در حفاظتی هایسازه برداریبهره و طراحی در بازنگری لزوم

 هاتالاب محدوده در آنها برداریبهره نحوه و حفاظتی هایسازه کارکرد خصوص در بخشی آگاهی و مردم مشارکت جلب همچنین لزوم

 در کنترل و مهار سیل از اهمیت بسزایی برخوردار است.  هارودخانه و

 های کنترل سیلسازوکار مناسب به منظور مرمت سازه
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مدیریت سیل را دچار اخلال  ..(و هادایک تخریب) مسائل محیطی زیست تبعات و ابعاد کردن لحاظ بدون آنی هایگیریتصمیم

 باشد.های کنترلی بسیار مهم میبنابراین لزوم ایجاد سازو کار مناسب به منظور مرمت و بازسازی این سازه ،کندمی

 توان آبگذری رودخانه

 از قبل سیل شدن پخش و تالاب به هارودخانه ورود محل در کافی لایروبی انجام عدم و هاتالاب اطراف در یزهکش هایکانال ایجاد

، فرسایش (شادگان تالاب نمونه عنوان به) تالاب هایخروجی انتقال ظرفیت بودن پایین و تالابی نیزارهای رویهبی تالاب، رشد به رسیدن

 رساند.جمله عواملی هستند که توان آبگذری رودخانه را در مقاطع مختلف به حداقل میو انتقال رسوبات در مقاطع مختلف از 

باشد که صرفاج ها و کنترل سیلاب مینیاز برای حفاظت، ساماندهی رودخانهیکی از مجموعه اقدامات مورد هابنابراین لایروبی رودخانه

تواند دریا یا تالاب باشد کاربرد دارد. بی شک انجام پایانه خود که می ها بهبرای رفع انسدادهای ایجاد شده در مسیر تخلیه رودخانه

ها و تأسیسات مجاور رودخانه از شناسی همچون تهدید سازهی لازم، تبعات ریختهاهای لایروبی بدون انجام مطالعات و بررسیپروژه

های مچون تخریب پوشش گیاهی، تخریب زیستگاههای آبگیری و... و پیامدهای زیست محیطی هدهنهزیربنایی، سر جمله تأسیسات

نماید. لذا بهترین راه برای بخش اعلام میایج مطالعات، لایروبی را غیر اثرآبزیان را به دنبال خواهد داشت و چه بسا در بسیاری موارد، نت

اساس این مطالعات تشخید داده شود تا باشد و اگر بردست میکنترل سیلاب از بالادست به پایینخیز، انجام مطالعات ی سیلهارودخانه

 تواند صورت بگیرد. هایی از رودخانه لایروبی شوند، این اقدام میبازه

 های آبخیزداریطرح

های آبریز فرسایش و انتقال رسوبات های اصلی و بالادست حوضههای رودخانههای آبخیزداری بویژه در سرشاخهعدم توجه به طرح

 های آبریز سیلابی از اهمیت زیادی برخوردار است.به خصوص در حوضه ، بنابراین مدیریت آبخیزداریدهددر حوضه را افزایش می

 هاتبیین ضوابط و قوانین دستگاه
و نظر به ضرورت طرح جامع  21/19/1388نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مورخ آئین 5مطابق بند 

های استانی و با رعایت های ذیربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهدستگاهها، پذیری کشور و استانخطر

اولویت و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق از جمله سیلاب اقدام نمایند و سازمان 

شرح خدمات طرح  1394ور اقدام نماید. در این راستا در سال مدیریت بحران مکلف است نسبت به تدوین طرح خطرپذیری کل کش

های سراسر کشور ابلاغ گردیده جامع خطرپذیری سیلاب توسط وزارت نیرو تهیه و از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری

ها و نهادهای ذیربط و ت سازمانای است که اساساج انجام این مطالعات نیازمند مشارکگستره شرح خدمات یاد شده به گونهاست. 

باشد که با وجود اعلام هر گونه همکاری و ها میذیمدخل در موضوع مدیریت و مواجهه با سیلاب، تحت مدیریت و نظارت استانداری

ت های تابعه استانی در حوزه تخصصی خود، کماکان شرح خدمات طرح جامع خطرپذیری سیلاب و اقدامامشارکت وزارت نیرو و شرکت

 مربوطه توسط سازمان مدیریت بحران کشور عملیاتی نشده است.

  

 پیشنهادات و اقدامات -2-5
منابع موجود در یک حوضه و توان نگرش جامع و یکپارچه به مجموعه از دیدگاه حاکمیتی، مدیریت یکپارچه حوضه آبریز را می

ستیابی به اهداف دولتی تأثیرگذار در مدیریت حوضه آبریز برای دی دولتی و غیرهاهای سازمانریزی در جهت تنظیم فعالیتبرنامه

ها از خطرات سیلاب، حفظ و احیاء منابع طبیعی و دشتیاز، حفظ جان و مال ساکنین سیلابنمعین از قبیل، تأمین آب سالم مورد

گرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ها )آب، خاک، گیاه و...( با در نظر دشتپایدار از منابع موجود در سیلاب ترویج استفاده

مسیر توسعه پایدار کشور تعریف نمود. بنابراین مدیریت موثر سیلاب و حفاظت از منابع طبیعی نیازمند هماهنگی و همسو نمودن 

های رود ارگانمیانتظار  ،باشد که با توجه به فرابخشی بودندولتی تأثیرگذار میو نهادهای دولتی و غیر هااهداف مابین دستگاه

ریزی اسب حوادث مشابه در آینده برنامهمدیریت من با مشارکت موثر بتوانند جهت ذیمدخل باتوجه به حیطه اختیارات قانونی خود

 بهتری داشته باشند.
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حین سیل و براساس ارزیابی عوامل موثر بر سیل و تأثیر این عوامل بر عناصر زیست محیطی در ذیل در سه مرحله قبل از سیل، در 

 ((.33( و )32(، )31به تفکیک وظایف قانونی آورده است )جداول )های موثر در کاهش اثرات آن پس از سیل اقدامات و فعالیت

 
 ( اقدامات پیشنهادی در زمان قبل از سیل31جدول )

 مسئول اجرا نوع اقدام ردیف

 هواشناسیسازمان  های هواشناسیهای پیش بینی و تدقیق مدلایجاد سامانه 1

 شهرداری / وزارت نیرو های هشدار سیل در محدوده ی شهری و خارج آنایجاد سامانه 2

 وزارت جهاد کشاورزی هاانجام عملیات آبخیزداری و مهار سیلاب در سرشاخه 3

 شهرداری / وزارت نیرو انجام مطالعات جامع مدیریت سیلاب در محدوده شهری و خارج از شهرها 4

 وزارت نیرو ها و تالابها و آزادسازی تصرفاتبستر و حریم رودخانهتعیین  5

 شهرداری/ بنیاد مسکن های آسیب پذیر در داخل مناطق شهری و روستائیشناسائی رودخانه 1

 وزارت نیرو های آسیب پذیر خارج از مناطق شهری و روستائیشناسائی رودخانه 1

 سیماسازمان صدا و  آموزش و اطلاع رسانی 8

 هاوزارت نیرو / شهرداری ها در مقاطع مختلفها و اطمینان از آبگذری مناسب رودخانهلایروبی رودخانه 9

 وزارت نیرو مدیریت مخازن سدها و برنامه ریزی منابع آب 11

 وزارت کشور  هاهای کنترلی سیل و سیل بندها و اطمینان از ایمن بودن سازهبررسی سازه 11

 مدیریت بحران استان سناریو سیل و آزمودن آمادگی در شرایط اضطراری در سطح استانتعریف  12

 شهرداری/ وزارت نیرو های آبگیری سیلاب و پیگیری بهسازی و اطلاح آنهاهای تقاطعی و گلوگاه هشناسائی سازه 13

 وزارت نیرو های خطرپذیری سیلابنقشههای پهنه بندی سیلاب در دوره زمانی از پیش تعیین شده و تهیه تهیه نقشه 14

 وزارت نیرو شناسائی نقاط مناسب برای انحراف سیلاب در زمان وقوع 15

 وزارت کشور طبقه بندی تأسیسات زیربنائی دارای اهمیت زیاد، متوسط و کم از دیدگاه خطرپذیری در برابر سیلاب 11

 وزارت کشور تأسیسات زیربنائی در مواجهه با سیلابتهیه دستورالعمل اقدامات در شرایط اضطراری  11

 وزارت نیرو / وزارت کشور برنامه ریزی به منظور تامین آب شرب اضطراری 18

 وزارت نیرو / وزارت کشور برنامه ریزی به منظور تامین برق اضطراری 19

 وزارت کشور ی مسیر سیلاببرنامه ریزی درخصوص ماشین آلات قابل استفاده در مناطق به منظور بازگشای 21

 وزارت کشور طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت سیل 21
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 ( اقدامات پیشنهادی در زمان سیل32جدول )

 مسئول اجرا نوع اقدام ردیف

 سازمان هلال و احمر امداد و نجات و راه اندازی پایگاههای هلال احمر صحرایی 1

 طریق سامانه ملی پایش و اطلاع رسانی بارش و سیلابصدور هشدار به کلیه مراجع ذیربط از  2
سازمان هواشناسی / وزارت 

 نیرو

 وزارت نیرو های آتیپایش و کنترل مدوام مستمر بارش و جریانهای ورودی و تدقیق مستمر پیش بینی رواناب 3

 وشهرداری / وزارت نیر های آبگذریهای سیل بند و گلوگاهپایش و کنترل وضعیت دیواره 4

 شهرداری / وزارت نیرو های ضربتی کنترل جریان سیل و لایروبی مسیراجرای طرح 5

 وزارت نیرو پایش محدودیتهای ایمنی بدنه سد  1

 وزارت کشور های امدادی به مناطق حادثه دیدهاعلام نیازهای تأسیسات حادثه دیده به شرکتهای معین و گسیل اقلام و تیم 1

 سازمان تحت تأثیر اضطراری تأسیسات آسیب دیدهانجام تعمیرات  8

 سازمان صدا و سیما اطلاع رسانی و آگاهی  9

 شرکتهای آبفا توزیع آب شرب اضطراری در صورت لزوم 11

 سازمان بهداشت و درمان نظارت بر رعایت مسائل مربوط به مسائل سلامت و کیفیت آب شرب 11

 بررسی وضعیت کیفیت آب 12
محیط  سازمان حفاظت

 زیست

 بررسی وضعیت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل سیل 13
سازمان حفاظت محیط 

 زیست

 بررسی وضعیت پراکنش جانوری و پوشش گیاهی 14
سازمان حفاظت محیط 

 زیست

 
 ( اقدامات پیشنهادی پس از سیل33جدول )

 مسئول اجرا نوع اقدام ردیف

 سازمان هواشناسی / وزارت نیرو های هشدارهای پایش و سامانهعملکرد مرمت و بازسازی ایستگاهبازدید و ارزیابی  1

 وزارت کشور های تحلیلی درخصوص سیلاب رخداده و ارزیابی عملکردمستندسازی و تهیه گزارش 2

 سازمان هواشناسی آنهاریزی برای ارتقای وضعیت بینی و هشدار سیل موجود و برنامههای پیشکالیبره کردن مدل 3

 شهرداری / وزارت نیرو ریزی برای رفع نواقد احتمالی بر مبنای دستورالعملهای کنترلی و برنامهبررسی عملکرد سازه 4

 وزارت کشور تعیین منابع اعتباری موردنیاز برای بازسازی و جبران خسارات 5
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 مسئول اجرا نوع اقدام ردیف

 سازمان تحت تأثیر جایگزینی تجهیزات آسیب دیدههای احتمالی و یا تغییر و مرمت و بازسازی آسیب 1

 سازمان تحت تأثیر در صورت لزوم "برداری تجهیزات در زمان سیلابدستورالعمل بهره"بروزرسانی  1

 سازمان بهداشت و درمان / سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی کیفی منابع آب با اولویت منابع آب شرب 8

 سازمان حفاظت محیط زیست پوشش گیاهیبررسی پراکنش جانوری و  9

 وزارت کشور های موجود در تالاب هورالعظیمبرداری از سازهتعیین تکلیف مدیریت و بهره 11

 سازمان حفاظت محیط زیست/وزارت نیرو تعریف و تعیین حریم اکولوژیک منابع آبی 11

12 
 در آنها برداریبهره نحوه و حفاظتی هایسازه کارکرد خصوص در بخشی آگاهی و مردم مشارکت جلب

 هارودخانه و هاتالاب محدوده

 

 وزارت نیرو

 سازمان زمین شناسی پذیری به تفکیک حوضه و اقلیممطالعات جامع فرسایش 13

 سازمان جهاد کشاورزی های آبریزتقویت پوشش گیاهی و حفاظت خاک در بالادست حوضه 14

 وزارت نیرو ها و آزادسازی و برداشتن موانع موجوددر حریم رودها و مسیل مانعجلوگیری از ایجاد  15

 وزارت نیرو آوری تأسیسات مربوطهآوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب و افزایش تابهای جمعتکمیل طرح 11

 وزارت نیرو/ وزارت کشور دشتسیلاب و کانال جریان تبادل برای موانع حذف و هادشتسیلاب احیای 11

 سازمان حفاظت محیط زیست هاتالاب در سیلاب کنترل ظرفیت افزایش 18

19 
 توسط مشترک برداریبهره با اصلی هایتالاب ورودی در جریان کیفیت و کمیت پایش هایایستگاه احداث

 زیست محیطی آب نیازهای تأمین کنترل منظور به محیط زیست حفاظت سازمان و نیرو وزارت
 زیست / وزارت نیروسازمان حفاظت محیط 

 وزارت نیرو آوری تأسیسات آب آشامیدنیاصلاح و افزایش تاب 21

 هاشهرداری آوری تأسیسات پسمانداصلاح و افزایش تاب 21

 وزارت نیرو ایهای واقع در بستر و عرصه تالابی و بستر و حریم رودخانهجلوگیری، حذف و یا اصلاح فعالیت 22

 

 ها و بازدیدهاجلسات با سازمان خلاصه گزارش برگزاری-3
 الف: بازدیدها

به صورت انفرادی و گاه گروهی از مناطق درگیر  1398اعضای کارگروه محیط زیست خوزستان از ابتدای وقوع سیلاب فروردین ماه 

زدید کننده، تهیه گزارش و و سازمانی در مقابله با سیلاب و اقدامات امداد و اسکان پس از آن به عنوان با های مردمیسیلاب، فعالیت

اند. ی ناشی از سیلاب حضور فعال داشتهاش تغییرات منطقههمکاری در امداد و اسکان و مدیریت و مقابله با سیلاب و در نهایت پای

 موارد بازدیدها عبارتند از:

 بازدید هلیکوپتری از مناطق تحت تأثیر سیلاب 
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 مناطق تحت تأثیر برداری زمینی از مسیر سیلاب وبازدید و تصویر

 های مردمی مقابله با سیلابحضور برخی همکاران در جریان فعالیت

 های امدادرسانی و اسکانحضور در فعالیت

 هاب: جلسات و مراجعات به سازمان

متولی شامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان، شرکت آب و فاضلاب شهری  یهامورد مراجعه به سازمان 51در مجموع تعداد 

اهواز، شرکت آب و فاضلاب روستائی استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، ادارات حفاظت محیط زیست 

کشاورزی خوزستان،  های درگیر سیلاب، سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل منابع طبیعی خوزستان، سازمان جهادشهرستان

های درگیر سیل، های شهرهای مناطق درگیر سیل، فرمانداری شهرستانسازمان راه و شهرسازی خوزستان، شهرداری اهواز و شهرداری

ها و نهادهای درگیر در استان توسط همکاران کارگروه و کارشناسان استانداری خوزستان، سازمان مدیریت پسماند اهواز و دیگر سازمان

 کار انجام شده است.هم

جلسه با مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول در ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، سازمان آب و برق  15همچنین تعداد 

های آب و فاضلاب شهری و خوزستان، سازمان راه و شهرسازی، سازمان مدیریت پسماند اهواز، اداره کل منابع طبیعی و شرکت

 هرستان اهواز، برگزار گردیده است.روستایی استان و ش

های روزانه به تمام علاوه بر موارد فوق و به منظور اخذ اطلاعات میدانی در مناطق اصلی در گیر سیلاب در خوزستان و طی ماموریت

های دشت آزادگان، حمیدیه، بستان، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، های در گیر سیلاب شامل شهرستانهای شهرستانفرمانداری

ین مناطق از قبیل شهرداری اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، هویزه، های تمام نقاط شهری در اکارون و شهرداریاهواز و 

پیش آماده شده اقدام گردید. همچنین برای  زهای ااساس پرسشنامهاعات مرتبط، برحمیدیه مراجعه و نسبت به اخذ اطلبستان و 

کنار و ... نیز از اط شهری از قبیل شهرهای دارخوین، رفیع، کوت، ابوحمیظه، چوئبده، اروندنیاز برخی دیگر از نقاطلاعات موردمین تأ

 نیاز به دست آمدند.ل و اطلاعات موردها ارساهای مربوطه پرسشنامههای شهرستانطریق فرمانداری

سازی ی درگیر سیلاب و با آمادههابر تأسیسات و محیط زیست مناطق بندری در محدوده 1398اب لجه به احتمال تأثیر سیبا تو

بر اخذ اطلاعات  شادگان و خرمشهر مراجعه و علاوه ت بندری در این مناطق شامل بندر آبادان،به تمام ادارا ی موردنیاز،هاپرسشنامه

رات مربوطه نیز به ادا کنار و ...ابعه مانند بنادر چوئبده و اروندها جهت تکمیل اطلاعات واحدهای بندری تپرسشنامهمربوطه و موردنیاز، 

 مین شدند.تحویل و اطلاعات موردنیاز به تدریج تآ

 ج: جلسات کارگروه

و و کارشناسان همکار جلسه بح  و بررسی و تبادل نظر با اعضای کارگروه شامل همکاران عض 11از شروع فعالیت کارگروه تاکنون 

 کارگروه برگزار گردیده و در تمام موارد صورت جلسات و گزارش تصویری از جلسات تنظیم شده است.

 د: اعضای اصلی، مشاوران و کارشناسان کارگروه

 اعضای اصلی

 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ؛دکتر مهدی احمدی مقدم

 استادیار مرکز تحقیقات فناوریهای محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ؛جرفی سهنددکتر 

استاد تمام و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی  فرد؛اله جعفرزاده حقیقیدکتر نعمت

 شاپور اهواز

 و مدیر دفتر تلفیق و هیدروژئوماتیک سازمان آب و برق خوزستان کارشناس ارشد سنجش از دور ؛مهندس محسن حسین زاده

 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛دکتر سیاهپوش

کارشناس ارشد محیط زیست و رئیس گروه دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان  ؛زادهمهندس بهارک شهنی

 آب و برق خوزستان
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 بنیان محیط زیستی سروستان سازان فرداوم محیط زیست و مدیریت شرکت دانشدکترای عل ؛یدکتر بهنام کرم

 استادیار و عضو گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ؛دکتر مونا گلابی

 استاد تمام و ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ؛دکتراحمد لندی

 استاد و مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ؛ورپکاشفی دکتر سید محمود

 پروری جنوبشیار و ریاست سابق پژوهشکده آبزیدان ؛دکتر جاسم مرمضی

 مشاوران کارگروه

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان ؛مهندس محمد جواد اشرفی

 منابع آب سازمان آب و برق خوزستانهای جامع معاون مطالعات پایه و طرح ؛زادهدکتر هوشنگ حسونی

 پروری جنوب؛ کارشناس تحقیقاتی پژوهشکده آبزیمهندس منصور خلیفه نیل ساز

 معاونت محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ؛زادهاحمدرضا لاهیجان دکتر

 معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ؛مهندس سید عادل مولا

 کارشناسان گروه

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ؛پورمهندس فاطمه بازی

 دکتری مهندسی بهداشت محیط ایکاندید ؛امیر زاهدی مهندس
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 منابع و ماخذ -۱
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات  –های منشاء ریزگرد در استان خوزستان گزارش شناسائی کانون  –علی )و همکاران(  –اژدری 

  1394آبان ماه  –سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  –معدنی منطقه جنوب باختری اهواز 

سازمان زمین شناسی  –های گرد و غبار در استان خوزستان گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون-جواد  –علی و درویشی خاتونی  –اژدری 

 1395پاییز  –مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری )اهواز(  – و اکتشاقات معدنی کشور

 1394 -پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری کشور  –های آبخیز کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اطلس حوزه

 1398اردیبهشت  –کرخه(  )سدهای دز و 1398گزارش مدیریت و کنترل سیلاب فروردین سال  -سروش  –اله دین 

 1398تیر  –گزارش مقدماتی بررسی حریم اکولوژیک کارگروه محیط زیست  –امین سارنگ 

سازمان هواشناسی  –مزارت راه و شهرسازی  –و تحلیل همدیدی آن  2119بررسی آماری بارش چند ایستگاه هواشناسی در ماه مارس 

 1398فروردین  –کشور 

 1395اردیبهشت  –های آب و آبفا دفتر استانداردها و طرح -معاونت آب و آبفا -ن-114نشریه شماره  –بررسی خسارت سیلاب 

 1393 –معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  – 118ضابطه شماره  -دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب

ازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت آبخیزداری امور س -وزارت جهاد کشاورزی –گزارش آبخیزداری و آبخوانداری در ایران 

 مراتع و بیابان

 1391تابستان  –سازمان برنامه ریزی و بودجه استان خوزستان  –جلد هفتم  –منابع آب استان  -گزارش آمایش استان خوزستان

شرکت مهندسی آب و  –معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری  –بر خدمات آب و فاضلاب  1398گزارش اثرات سیل بهار سال 

 1398بهار سال  –فاضلاب کشور 

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب  –های کشور های وزارت نیرو در حفاظت از بستر و حریم رودخانهگزارش اهم اقدامات و برنامه

 1398اردیبهشت  –ایران 

 –شرکت مدیریت منابع آب ایران  –های خوزستان و ایلام در بخش مهندسی رودخانه استانگزارش اهم اقدامات صورت گرفته در 

 1398اردیبهشت 

 1398فروردین  –وزارت نیرو  – 1391گزارش اهم اقدامات مدیریت سیلاب وزارت نیرو در سیلاب اسفند 

، برآورد خسارات ناشی از سیل به 98اردیبهشت  های اخیر کشور تا هفته سومهای عملیاتی شده در سیلابگزارش اقدامات و برنامه

 1398اردیبهشت  –شرکت مدیریت منابع آب ایران  –ها و مهمترین موانع و مشکلات و ارایه راهکار تفکیک استان

فروردین  –شرکت مدیریت منابع آب ایران  –ها و کنترل سیلاب گزارش اقدامات صورت گرفته در حفاظت از بستر و حریم رودخانه

1398 

دفتر  –های زیربنایی و امور تولیدی معاونت پژوهش –های اخیر کشور از دیدگاه زیست محیطی گزارش بررسی علل وقوع سیل

 1398اردیبهشت  –مطالعات زیربنایی 

 1398خرداد  -98گزارش بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز مربوط به سیل 

 1398خرداد  –شرکت مدیریت منابع آب ایران  -1398فروردین ماه گزارش بهره برداری سدهای کشور در سیلاب 

 1398بهار  -شرکت توانیر – 98گزارش خسارات و اقدامات انجام شده در مقابل سیل 

 1398تیر  –اداره کل شیلات خوزستان  –گزارش سیلاب شیلات خوزستان 

 1398مرداد  –هیات ویژه ملی سیلاب  –گزارش سیل 

 –سازمان آب و برق خوزستان  –های کارون و کرخه و اثرات سد دز در کنترل طغیان رودخانه کارون ودخانهگزارش فنی طغیان ر

 1341بهمن 
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 1398اردیبهشت  –سازمان آب و برق خوزستان  –گزارش وضعیت سیلاب استان خوزستان 

 1398تیر  –گزارش اول  –کارگروه زیرساختها  –ها گزارش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب

آبان  –معاونت آب و آبفا وزارت نیرو  –های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا دفتر نظام –نظام نامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو 

1395 
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 1-3پیوست 

 تشریح سیل در استان خوزستان

 حوضه آبریز رودخانه کارون -1
 رودخانه دز

 سیل در سد دز

و در آستانه  91میلیارد مترمکعب است. اواخر اسفند  258متر از سطح دریا و حجم نرمال مخزن آن حدود  352تراز نرمال سد دز 

 811میلیارد مترمکعب بود، بدین ترتیب حدود  2متر و حجم مخزن آن حدود  341بهاری، تراز نرمال سد حدود های وقوع سیلاب

میلیون مترمکعب امکان ذخیره سیلاب نسبت به حجم نرمال مخزن وجود داشت. حداکثر دبی متوسط روزانه ورودی به سد دز در 

 11/351مترمکعب بر ثانیه بود که سبب افزایش تراز آب در سد تا  4118و  4158اولین و دومین واقعه سیل بهاری به ترتیب برابر با 

بر مترمکعب  3221متر با تراز نرمال فاصله داشت. حداکثر دبی تخلیه روزانه فروردین ماه سد دز برابر با  93/1متری شده است که تنها 

مترمکعب بر ثانیه از سد گتوند در همان روز، مجموع  1431دبیفروردین اتفاق افتاده که با توجه به رهاسازی جریان با  14ثانیه در 

 دست رها شده که قطعاج برای عموم مردم قابل ملاحظه و ملموس بوده است.بر ثانیه برای پایین مترمکعب 4112جریان 

 
 دست سد دزسیل در پایین

ها، به طور خاص از دست سد دز و تا محل پیوستن رودخانه دز به کارون، علاوه بر سایر دادهبرای بررسی حرکت سیل بعد از پایین

که به ترتیب از بالادست به های خروجی سد، دزفول، حرمله و بامدژ استفاده شده است اطلاعات چهار ایستگاه آبسنجی به نام

ت ایستگاه حرمله در محدوده روستای میان آب و در مجاورت کشت و صنعت میان آب و موقعیت ایستگاه دست قرار دارند. موقعیپایین

اهواز و جاده الهایی به دز است. سدهای تنظیمی و انحرافی دز نیز در حد فاصل -آهن اندیمشک بامدژ نزدیکی روستای بامدژ، تقاطع راه

ا و یکسان بودن ورودی و خروجی، تأثیری در حرکت سیل هدلیل باز بودن دریچهارند ولی به دز و محل اتصال آن به کارون قرار د

 اند. نداشته

مترمکعب بر ثانیه بوده است. در این تاریخ میزان آورد جریان  112خروجی از سد دز مطابق برابر با  1391اسفند ماه  28در تاریخ 

ه بوده و با توجه به ظرفیت رودخانه دز، جریان به صورت ایمن از این بازه مترمکعب بر ثانی 511در دو ایستگاه حرمله و بامدژ در حدود 

 )و کل رودخانه کارون( عبور کرده است. 

ی خروجی از سد دز، رسید و در نتیجه مساوی با دب مکعب بر ثانیه، تقریباجمتر 1111بی در ایستگاه حرمله به د 11/11/98در تاریخ 

نیز  98-91های قبلی رودخانه کارون در سال آبی ها در سیلتا بامدژ زیر آب رفتند. این زمینه های اطراف دز در محدوده حرملزمین

مکعب بر ثانیه رسیده و در نتیجه جریان رودخانه دز از متر 1522بی در ایستگاه حرمله به د 14/11/98زیر آب رفته بودند. در تاریخ 

 3221روجی از سد دز به مقدار ه شد در همین روز شاهد دبی بیشینه خساحل راست به تالاب بامدژ وصل شد. همان طور که گفت

 .مترمکعب بر ثانیه بودیم

مکعب بر ترم 1259مکعب بر ثانیه و در همین حالت دبی در ایستگاه حرمله به متر 1121خروجی سد دز به  19/11/98در تاریخ 

منطقه سرریز شد. در این دبی، رودخانه دز کاملاج به تالاب بامدژ و تالاب ثانیه رسید و آب از ساحل راست و چپ به اراضی اطراف در این 

فروردین کامل شد. همچنین آب از سمت تالاب بامدژ و آبراهه  22بامدژ از جناح غربی به رودخانه کرخه متصل و این اتصال در روز 

 قدیمی وارد بخشی از اراضی نیشکر دهخدا شد.
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 نه دز( پخش سیلاب در رودخا1نقشه )

 

 رودخانه کارون:

گذارند، لذا وضعیت عبور سیل از دشت خوزستان اثر میدر بالادست سد گتوند به طور غیرمستقیم بر سیلاب سدهای حوضه کارون

 شود.این سدها جداگانه بررسی می

 1سد کارون 

و حجم نرمال  متر از سطح دریا 1128این سد از معدود سدهایی است که در سیلاب اخیر سرریز نکرده است. تراز نرمال این سد 

و  1125به حدود  1118روز از حدود  11های فروردین، تراز آب مخزن در طی مدت مکعب است. پس از وقوع سیلمیلیارد متر 253آن 

ه روزانو دبی بیشینه  2511دبی بیشینه روزانه ورودی به مخزن سد حدود  میلیارد مترمکعب افزایش یافت. 2511به  151م آن از حج

 مکعب بر ثانیه بوده است. متر 851خروجی از مخزن سد حدود 

 3سد کارون 

مترمکعب یکی از سدهای مهم در حوضه  میلیارد 1/2متر از سطح دریا و حجم مخزنی بیش از  845با تراز نرمال  3سد کارون 

متر و حجم  843به حدود  835ر مخزن از حدود رود. در مجموع پس از وقوع این دو سیل فروردین ماه، تراز آب دکارون به شمار می

 رسد.مکعب میمیلیارد متر 2515به  2525ز حدود آن ا

 1سد کارون  -

ن سدها در تریمکعب یکی از قدیمیمیلیارد متر 4/2جم مخزنی بیش از متر از سطح دریا و ح 5/532با تراز نرمال  1 سد کارون

متر و  531به حدود  525وقوع این دو سیل فروردین ماه، تراز آب در مخزن از حدود رود. در مجموع پس از حوضه کارون به شمار می

مکعب متر 2211زن این سد برابر و حدود رسد. دبی اوج ورودی و خروجی در مخمکعب میمیلیارد متر 254به  251از حدود  حجم آن

 بر ثانیه بوده است.
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 سد مسجد سلیمان )گدار لندر(-

میلیارد  1525کم سد )حدود  سلیمان که تولید انرژی است و نیز با در نظر گرفتن حجم نسبتاج د مسجد با توجه به هدف اصلی س

 نقشی در کنترل سیلاب نداشته است.  های خوزستان، این سد عملاججم سیلابمکعب( در مقایسه با حمتر

 سیل در سد گتوند-

مخزن در حوضه  مکعب بزرگترین و آخرینمیلیارد متر 1/4حدود  م مخزنی درمتر از سطح دریا و حج 231سد گتوند با تراز نرمال 

، تراز مخزن 98های فروردین ماه شود. قبل از وقوع سیلابو پس از آن رودخانه کارون وارد جلگه خوزستان می رودکارون به شمار می

 مکعب بود.میلیارد متر 4515م مخزن آن حدود متر از سطح دریا و حج 221این سد حدود 

مکعب بر متر 3211و اوج ساعتی آن به حدود فروردین ماه آغاز شد  5ین سیلاب فروردین ماه ورودی به سد گتوند در تاریخ اول

ثیر ورودی میان م به ذکر است که این حجم سیلاب تأهای سدهای بالادست کمتر بود. لازثانیه رسید. تداوم این سیل نسبت به سیلاب

 شی از سیلاب توسط سدهای بالادست تسکین یافته و ذخیره شد. ای به سد گتوند بوده و بخحوضه

مکعب بر متر 2411ردین با اوج ساعتی حدود فرو 12روز پس از فروکش کردن سیلاب اول، دومین سیلاب در تاریخ  3به فاصله 

اوج زمان وقوع سیلاب اول،  ثانیه وارد مخزن سد گتوند شد. در اثر وقوع سیلاب دوم، سطح آب در مخزن دچار نوسان زیادی نشد. در

مکعب بر ثانیه متر 1411به حدود مکعب بر ثانیه و در زمان وقوع سیلاب دوم، دبی اوج خروجی از سد متر 1111دبی خروجی از سد به 

یه شد. در دست تخلاز آب از طریق سرریز سد به پایینافزایش یافت. در این مرحله علاوه بر نیروگاه، سرریز نیز وارد عمل شده و بخشی 

به  4515د متر و حجم آن از حدو 221به حدود  221مجموع پس از وقوع این دو سیل در فروردین ماه، تراز آب در مخزن از حدود 

 رسد.مکعب میمیلیارد متر 4535حدود 

 دست سد گتوند سیل در پایین-

های طبیعی در تیم. کانال بحره یکی از مسیلح هسهای بحره و مالبرها یا سیلابقسمت نیازمند شناخت موقعیت کانالدر این 

تالاب شادگان هدایت کند.  تواند بخشی از دبی رودخانه کارون را به سمت جنوب و نهایتاججنوب شهر اهواز است و در مواقع سیلابی می

کند. گان هدایت میهای منطقه شمال شرقی و شرق اهواز را به سمت تالاب شادنهر مالح هم سیلاب بر طبیعی دیگری است که آب

شده در گیری های اندازهدبی شود که این نهر ادامه رودخانه گرگر تا قبل از تغییر مسیر کنونی بوده است. همچنین از اطلاعاتگفته می

ه های گتوند، عرب اسد )رودخانه شطیط(، ملاثانی )کارون بزرگ(، اهواز، فارسیات و بحره استفاده شدخروجی سد گتوند و ایستگاه

 شود. است. رودخانه کارون قبل از اتصال به دز در بند قیر و تشکیل کارون بزرگ به دو شاخه شطیط و گرگر تقسیم می

فرودین این دبی به  1ریخ مکعب بر ثانیه بوده است. در تامتر 111حدود  98های بهار دبی خروجی سدگتوند در آستانه وقوع سیلاب

اهد افزایش دست عرب اسد شد. در همین تاریخ شع  آبگرفتگی بخشی از اراضی پایینیافت. این امر بامکعب بر ثانیه افزایش متر 929

ز از درصد بودیم. به عنوان مثال دبی ایستگاه اهوا 15الی  15های ملاثانی، اهواز و فارسیات به مقدار تقریبی دبی کارون در ایستگاه

جی گتوند به مقدار حدود فروردین و با افزایش دبی خرو 14ایش یافت. در تاریخ مکعب بر ثانیه افزمتر 1111به حدود  1111حدود 

قیر  دست بندقیر دچار آبگرفتگی شد و در پایینمکعب بر ثانیه، در شاخه شطیط مناطقی از روستای عرب حسن تا بند متر 1511

 جریان از کارون بزرگ در مسیر یک آبراهه قدیمی به سمت دز جریان پیدا کرد.

مکعب بر ثانیه رسید. در این دبی با توجه به ظرفیت متر 2935در ایستگاه ملاثانی به  چنین در این تاریخ دبی کارون بزرگهم

باشد، در امتداد رودخانه کارون در حدفاصل ویس تا شیبان در مترمکعب بر ثانیه می 2211دست که برابر ری کارون در پایینآبگذ

فروردین نهره بحره نیز فعال و بخشی از سیل  14وب اهواز، برخی از اراضی دچار آب گرفتگی شدند. از شمال اهواز و نیز مناطقی در جن

(. با 2نقشه را به نهر شادگان منتقل کرد، بدین ترتیب شاهد آبگرفتگی مناطقی در امتداد آن در محدوده سویسه و مبارکی سه بودیم )

شود که در ، برآورد میبحره و اختلاف اعداد دو ایستگاه هیدومتری اهواز و فارسیاتگیری مسیتقیم دبی در نهر اندازهتوجه به عدم  

دست فارسیات محدوده همچنین در امتداد کارون در پایینمکعب بر ثانیه بوده است. متر 511وردین دبی نحر بحره حدود فر 14تاریخ 

 بود. دریسیه علیا دچار آب گرفتگی شده
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 (11-2)رودخانه،  11/21/31بحره و آبگرفتگی مناطقی در امتداد آن در تاریخ (  فعال شدن نهر 2نقشه )

 

مکعب بر ثانیه افزایش یافته است. بدین متر 911ده از نهر بحره به مقدار فروردین دبی منحرف ش 19شود که در روز برآورد می

در تالاب شادگان افزایش یافت به نحوی که این تالاب ترتیب از طریق همین نهر بخشی از نهر مالح نیز فعال شد و در مجموع تراز آب 

دبی کارون در اهواز به  (. رسیدن(3)آبادان زیر آب رفت )نقشه  - تا نزدیکی بهمنشیر پیشروی کرد و همچنین بخشی از جاده اهواز

 مکعب بر ثانیه از جمله وقایع مهم این روز است.متر 3189
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 (52-2)رودخانه،  1۱/21/31آبادان در تاریخ -شادگان و آبگرفتگی اتوبان اهواز( افزایش تراز آب در تالاب 3) نقشه

 
ها در منطقه از و بالادست نهر بحره کامل شد. توسعه آبگرفتگیآب گرفتگی مئاندر جنگیه در جنوب شهر اهو 22/11/98در تاریخ 

بند کشت و صنعت دعبل خزاعی، بخشی از این خرمشهر شد. همچنین با تخریب سیل - طرفایه منجر به زیر آب رفتن جاده قدیم اهواز

آبادان دچار آب گرفتگی شد. در این قسمت همچنین منطقه شیرین شهر نیز دچار آب گرفتگی شد. در  - کشت و صنعت و جاده اهواز

د فروکش کردن چند در برخی مناطق شاه دست کارون نیز بخشی از کشت و صنعت سلمان فارسی دچار آب گرفتگی شد. هرپایین

 ها بودیم.سیل و کاهش آبرفتگی
 

 
 ( پخش سیلاب در رودخانه کارون )در محدوده شهر اهواز(1نقشه )
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 دست شهر اهواز(( پخش سیلاب در رودخانه کارون )پایین5نقشه )

 

 
 ( پخش سیلاب در رودخانه کارون )در تالاب شادگان(3نقشه )

 

 رودخانه کرخهحوضه آبریز -2

متر از سطح  21458های گذشته، سد کرخه برای اولین بار تراز آب مخزن های ماه، در اثر بارش98های فروردین قبل از وقوع بارش

مکعبی تا تراز میلیون متر 111م مخزن خالی حدود به جهت وجود حج 1مکعب را تجربه کرد.میلیارد متر 451و حجم مخزن حدود دریا 

و بدون شوک قابل در مخزن کنترل شده  98مکعب بر ثانیه، اولین واقع سیلاب فروردین متر 111ایتاج حدود خروجی نهنرمال، با 

 1111ای آن معادل و دبی اوج لحظه 3181معادل حدود  سازی صورت گرفت. دبی اوج روزانه این سیلابدست، ذخیرهملاحظه به پایین

______________________________________________________________________________________________ 

 است. 95مربوط به سیل فروردین متر و  21458حداکثر تراز آب مخزن تجربه شده این سد برابر با  1
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 است.مکعب بر ثانیه برآورد شده متر

افزایش  فروردین(، مخزن سد برای اولین بار در طول عمر خود، تراز نرمال را تجربه کرد و 13تا  11دوم )بارش  ی عبور سیلاببرا

 2451فروردین به حدود  11تا  مکعب بر ثانیهمتر 111فروردین از حدود  11ش از ناپذیر شد. این افزایخروجی از سد کرخه اجتناب

متر بیش از  1/4) متر از سطح دریا رسید 1/224فروردین به  15به نحوی که بیشینه تراز مخزن در  مکعب بر ثانیه صورت گرفتمتر

متر از سطح دریا است و ملاحظاتی در خصوص رسیدن تراز به این حد وجود  221تراز نرمال(. بیشینه تراز کنترل سیلاب سد کرخه 

ورودی به سد مخزنی کرخه . در این واقعه بیشینه دبی متوسط روزانه داشت که با فروکش کردن سیلاب دوم، آب به این تراز نرسید

 1118رخ داد که برابر  15/1/1398 خیحداکثر حجم مخزن در تاراتفاق افتاد.  12/1/1398مکعب بر ثانیه بود که در تاریخ متر 5918

 متر بود. 11/224مترمکعب و  ونیلیم

 
 دست سد کرخهسیل در پایین-

های کوثر و چمران، سد تنظیمی ه یا پای پل، تالاب بامدژ، کانالاست به نقش و موقعیت سد تنظیمی کرخدر این قسمت لازم 

. ده کیلومتر پس از سد کرخه، سد تنظیمی پای پل و آبگیر مربوطه قرار دارد. ر و کانال معرض توجه کردحمیدیه، رودخانه کرخه نو

کیلومتری شمال اهواز، حد فاصل  41کیلومتری جنوب شوش و  11تالاب بامدژ در سمت شرق رودخانه کرخه و غرب رودخانه دز، 

است. الهایی روستایی مجاور رودخانه کرخه است و رودخانه دز واقع شده  –اهواز و بالاتر از جاده الهایی  -جاده و راه آهن اندیمشک

کند. کانال توانا نیز که به موازات و در شمال و مجاورت جاده الهایی به دز واقع شده است اندیمشک از میان آن عبور می -جاده اهواز 

خانه کرخه به سمت شبکه آبیاری و قابلیت انتقال آب از کرخه به دز را دارد. کانال کوثر در محدوده روستای الهایی آب را از رود

کند. در دو کیلومتری بالادست سد تنظیمی حمیدیه، کانال چمران قابلیت آبگیری از رودخانه کرخه با استفاده زهکشی کوثر هدایت می

یدیه سه آبگیر از سیستم پمپاژ و انتقال آن به سمت اهواز و همچنین انتقال آب از اهواز به سمت هورالعظیم را دارد. سد تنظیمی حم

قابلیت انتقال بخشی از سیلاب کرخه به سمت  ،دارد. رودخانه کرخه نور پس از شهر حمیدیه AMCبه نام های وصیله، قدس و 

. در شمال شهر رساندمسیر شهر هویزه خود را به هور می، از است هورالعظیم را داشته و در جنوب حمیدیه از کرخه منشعب شده

 کند.رودخانه نیسان را به کرخه نور متصل می هویزه نیز کانال معرض

مکعب بر ثانیه، شاهد تخلیه آب متر 451ی عبوری حدود های فروردین ماه، در اثر دبو قبل از وقوع سیلاب 91اسفند  21در تاریخ 

های نیسان و سابله انهای دیگری از اراضی مابین رودخهرض، آبگرفتگی روستای مچریه و بخشبه رودخانه کرخه نور از طریق کانال مع

و ورود آب به اراضی ساحل راست رودخانه هوفل و حرکت آن به سمت هورالعظیم بودیم. تا شروع سال جدید شدت جریان در رودخانه 

دست سد تنظیمی در روز اول سال جدید، از سوم ای رودخانه کرخه در پایینمکعب بر ثانیهمتر 421کرخه کمی کاهش یافت. دبی 

های ید. این امر باع  تشدید آبگرفتگیمکعب بر ثانیه رسمتر 545فروردین به عدد  1تاریخ  رو به افزایش نهاد و در مجدداج فروردین 

فروردین، بیشینه شدن دبی خروجی از سد کرخه باع  شد که دبی عبوری رودخانه در  11اسفند شد. در تاریخ  21اشاره شده در روز 

فروردین به ایستگاه  21مکعب بر ثانیه برسد. این دبی بیشینه پس از سه روز در تاریخ متر 2198ه پای پل به مقدار بیشینایستگاه 

فروردین، با حرکت سیل به سمت حمیدیه، به تدریج شاهد تشکیل بستر سیلابی  11حمیدیه رسید. بدین ترتیب در روزهای بعد از 

تگی اراضی حد فاصل بین سد تنظیمی پای پل و شهر حمیدیه، کیلومتری جنوب شهر شوش(، آبگرف 8کیلومتر در  4عریض )حدود 

 AMCهای قدس و از زیر آب رفتن شهر حمیدیه کانالجهت جلوگیری  11/1/1398حوالی عبدالخان بودیم. در تاریخ  مخصوصاج

 متر مکعب بر ثانیه از رودخانه کرخه وارد آن شد. 121متر( و دبی حدود  45تخریب )به عرض

یشتر شد، علیرغم بسته بودن مکعب بر ثانیه بمتر 811ه و کانال چمران از حدود ودخانه کرخه در محدوده حمیدیکه دبی رزمانی

مکعب بر ثانیه در این کانال متر 81سرریز کرد و با دبی حدود  های ورودی به کانال، آب از رودخانه کرخه به درون کانال چمراندریچه

فروردین ماه، در شمال غرب و غرب این شهر  18ظیمی از آب انتقال یافته بطرف اهواز، در به طرف شهر اهواز انتقال یافت. بخش ع

تجمع یافت و مقداری از آن هم وارد مناطق عین دو و ملاشیه شهر اهواز شد. آب تجمع یافته در شمال غرب و غرب اهواز از طریق 
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ین منظور کانال بتنی چمران در یک نقطه تخریب شد تا سیلاب وارد کانال چمران و سلمان بطرف تالاب هورالعظیم انتقال یافت. برای ا

 18یه بود. در تاریخ مکعب بر ثانمتر 51رودی به کانال وصیله حدود آن شده و بطرف هورالعظیم انتقال یابد. در زمان سیلاب دبی و

مناطقی از اطراف رودخانه کرخه  بندهای کوت چم و حرمله توسط مردم محلی تخریب شد و باع  سیل گرفتگی درفروردین سیل

 گردید. 

فروردین ماه به ایستگاه حمیدیه رسید، با کاهشی که بخشی از آن ناشی از ورود آب به  21دبی بیشینه سیل کرخه وقتی در تاریخ 

 22رسید. در تاریخ مکعب بر ثانیه متر 1519رودخانه بود، به مقدار  های متصل بهدشت سیلابی و بخش دیگری مربوط به آبگیری کانال

یافته بود.  کاهش 915مکعب بر ثانیه بود در حالی که دبی عبوری از پای پل به عدد متر 1451بی ایستگاه حمیدیه حدود فروردین د

ن دست حمیدیه( بخشی از جریاه کوت سید نعیم )پایینهای کرخه و دز به یکدیگر متصل شدند و در منطقدر همین روز رودخانه

یه )بالادست های کرخه و هوفل تا هورالعظیم انتقال یافت. در منطقه شاکرودخانه کرخه جدا شد و به موازات رودخانهسیلابی از ر

ر  اراضی مجاور رودخانه فروردین توسط مدیریت بحران شکسته شده بود، سیلاب د 12در روز  بند آن قبلاجسوسنگرد( نیز که سیل

 های الله اکبر در همین منطقه و سمت راست رودخانه کرخه قرار دارند.تپه و به سمت هورالعظیم حرکت کرد. پخش شد

طول فروردین ماه و  های مختلف و همچنین پخش سیل در اطراف رودخانه، دبی رودخانه کرخه دربا انحراف آب از مسیرها و کانال

هم نرسید. بخشی  411مقدار بیشینه آن به عدد  و ستان و هوفل( تغییرات زیادی نکردهای پس از شهر حمیدیه )نیسان، بدر ایستگاه

بندهای مسئولان یا مردم( و یا طبیعی سیلاز سیل پخش شده در مناطق اطراف رودخانه کرخه، ناشی از شکست عمدی )توسط 

ی عصافره، بندهابندهای شکسته شده عبارتند از: شاکریه، مطیعات، کوت چم و حرمله بر روی رودخانه کرخه و سیلمختلف بود. سیل

بندهای رفیع )منطقه بستان و اصبعیه بر روی روخانه هوفل و همچنین سیل - ابوروفوش، آلبوحمادی، دفار، کسر، دبیه، جاده هویزه

یی مانند عمه جهت انتقال  ها(نهرها )یا فیوزپلاگ لولیه( و عمه )که باع  فعال شدن نهر عمه شد( بر روی رودخانه نیسان. فعال شدن

هورالعظیم، و یا نهر معرض، احداث شده بین شهرهای سوسنگرد و رفیع  ودخانه نیسان به اراضی بین نیسان و سابله و نهایتاجسیل از ر

به منظور اتصال رودخانه نیسان به کرخه نور، در پخش سیل موثر بودند. از جمله عوامل موثر دیگر در حرکت سیل و فروکش کردن 

ر تالاب های مختلف دیم ایران به عراق، بازگشایی سازهداری و شهید باکری و تخلیه سیلاب از هورالعظایجاد شکاف در دژهای استان آن،

 در دو نقطه از دژ مرزی بود. 5گذاری در انتهای مخزن شماره هورالعظیم، لوله 2شماره 

 

 
 ( پخش سیلاب در رودخانه کرخه )در بالادست حمیدیه(۱نقشه )
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 رودخانه کرخه )در پایین دست حمیدیه( ( پخش سیلاب در1نقشه ) 

 

 
 ( پخش سیلاب در رودخانه کرخه )در تالاب هورالعظیم(3نقشه )
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 ( 2پیوست )
 گزارشات گردآوری شده در راستای تدوین گزارش

 هاهیأت ویژه گزارش ملی سیلاب –بر خدمات آب و فاضلاب  1398اثرات سیل بهار سال  

 هاهیأت ویژه گزارش ملی سیلاب -ها گزارش کارگروه زیرساخت 

 هاهای خوزستان و ایلام در بخش مهندسی رودخانهگزارش اهم اقدامات صورت گرفته در استان 

 های اخیر کشور از دیدگاه زیست محیطیبررسی علل سیل 

 آبخیزداری و آبخوانداری در ایران 

 سیسات آبرسانی روستاییدر تأنظور ارتقاء وضعیت کیفیت آب مه گزارش خلاصه اقدامات کنترلی ب 

 نستازخو نستادر ا رغبادوگر یهانکانو سوبیر ئوشیمیژ ارشگز 

 های کارون و کرخه و اثرات سد دز در کنترل طغیان رودخانه کارونزارش فنی طغیان رودخانهگ 

 و تحلیل همدیدی آن 2119بررسی آماری بارش چند ایستگاه هواشناسی در مارس  

 های آبخیزداریوزهگزارش تهیه اطلس ح

 نامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرونظام

 گزارش مقدماتی بررسی حرایم اکولوژیک کارگروه محیط زیست

 1398و فروردین  1391اهم اقدامات مدیریت سیلاب وزارت نیرو در سیلاب اسفند 

 نشریه بررسی خسارت سیل

 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب

 ها و کنترل سیلابدر حفاظت از بستر و حریم رودخانهگزارش اقدامات صورت گرفته 

 یبهشتارد مسو هفته، 98ل سیاز  ناشی راتخسا آوردبر تا رکشو خیرا یهابسیالدر  هشد عملیاتی یهابرنامهو  تمااقدا ارشگز

 رهکارا یهو ارا تمشکالو  نعامو مهمترینو  هانستاا تفکیک

 1398برداری سدهای کشور در سیلاب فروردین گزارش بهره

 شرکت توانیر – 1398گزارش خسارات و اقدامات انجام شده در مقابل سیل 

 هات ویژه گزارش ملی سیلابهیأ –روایت سیل 

 گزارش شیلات

 1398گزارش مصور عملکرد آبفار خوزستان در سیلاب فروردین 

 1398هه با سیل فروردین گزارش اقدامات شرکت آب و فاضلاب اهواز در مواج

 گزارش آمایش استان خوزستان

 98گزارش بهداشت محیط دانشگاه اهواز مربوط به سیل 

 های مرتبط ارگان هایپاسخ
 

 

  



 253        گزارش کمیته استانی خوزستان: 3پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

  2-3پیوست 

 سیل و محیط زیست به روایت تصویر
 الاب شادگان
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  تالاب هورالعظیم
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 تالاب بامدژ

  
 

 های بین شهریها و جادهآبگرفتگی راه
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 های شهری به رودخانه کارونتخلیه فاضلاب

 
 

  
 

 و نقاط شهریآبگرفتگی روستاها 
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 های توسعه نیشکر در غرب رودخانه کارونهای شرکتوضعیت زهکش
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 وضعیت آبرسانی در مناطق سیل زده
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 1پیوست شماره 
 

 

 فارس كمیته استانیكارگروه 

 

 

 

 
 بیدختی استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیرازمسئول كار گروه: ناصر طالب 

همکاران: دكتر علی اكبر حکمت زاده، دكتر ایوب كریمی جشنی، دكتر سلماز سعادت، دكتر 

 مسعود نوشادی، مهندس حسنعلی مهدیه، سركار خانم فاطمه رضایی
 

 

 4931تابستان 
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 فهرست مطالب
 

 211 ................................................................................................... تعریف سیل، انواع و ویژگی های آنفصل اول: 

 212 .......................................................................................................................................... مقدمه: -1-1

 212 ..................................................................................................................... سیل چگونه رخ می دهد -1-2

 213 ....................................................................................................................... مل اصلی وقوع سیلعوا -1-3

 214 ............................................................................................................................ ویژگی های سیلاب -1-4

 211 ............................................................................................................. انواع سیل و آثار مخرب آن: فصل دوم

 218 ...................................................................................................................انواع سیل و آثار مخرب آن -2-1

 218 ........................................................................................................................ سیلاب های شهری -2-1-1

 218 ....................................................................................................................... سیلاب های ناگهانی -2-1-2

 218 ...................................................................... یلاب های ناشی از شکست سدها و سازه های انسان ساختس -2-1-3

 218 ................................................................................................ ها و نهرها سیلاب های ناشی از رودخانه -2-1-4

 219 ........................................................................................................................ سیلاب های ساحلی -2-1-5

 219 ...................................................................................... های ناشی از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی سیل -2-1-1

 219 ................................................................................................................... سیلاب های نیمه دائمی -2-1-1

 219 ........................................................................................................................ خسارات ناشی از سیل -2-2

 219 ..................................................................................................................................... فیزیکی: -2-2-1

 281 .................................................................................................................................... اقتصادی: -2-2-2

 281 .............................................................................................................................. محیط زیست: -2-2-3

 281 ....................................................................................................... اثرات مخرب زیست محیطی سیل -2-2-4

 288 .................................................................................................. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیل: فصل سوم

 289 ................................................................................................................... اثرات مستقیم سیل شامل: -3-1

 291 ........................................................................................................................... اثر سیل بر مردم -3-1-1

 291 .................................................................................... اثرات مخرب سیل بر ساختمان ها و زیرساخت ها -3-1-2

 292 ................................................................................. اثرات مخرب سیل بر حیوانات و محصولات کشاورزی -3-1-3

 292 ............................................................................................................................... اثرات آبشاری -3-1-4

 293 ..........................................................................................................ارزیابی آسیب های پس از سیل -3-1-5

 293 .............................................................................................................. اثرات غیر مستقیم سیل شامل: -3-2

 293 ...................................................................................................................... محیط زیست طبیعی -2-3-1

 294 ...................................................................................................................... ان و آثار اجتماعیانس -2-3-2

 294 .............................................................................................................................. اثرات جمعیتی -2-3-3

 294 .............................................................................................................................اثرات بر سلامت -2-3-4

 294 ..................................................................................................................... ات اقتصادی و مالیاثر -2-3-5

 298 .............................................................................. راه های پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل: فصل چهارم

 311 ................................................................................................................................... ایروش سازه -4-1



 215        گزارش کمیته استانی فارس:4پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 311 ....................................................................................................................... زن ذخیره و ماندمخا -4-1-1

 311 ................................................................................................................................ خاکریز سیل -4-1-2

 311 .................................................................................................................................... هاراهسیل -4-1-3

 312 ...........................................................................................................هابهبود کانال و اصلاح رودخانه -4-1-4

 315 ............................................................................................................................ حفاظت از خاک -4-1-5

  311 ................................................................................................................................. انتقال سیل -4-1-1

 319 ........................................................................................................................... های کمکیکانال -4-1-1

 311 ........................................................................................................................... دشتترمیم سیل -4-1-8

 311 ................................................................................................................................ بازکردن آبرو -4-1-9

 312 ....................................................................................................... مخزن در مسیر و خارج از مسیر -4-1-11

  312 ............................................................................................................. های زهکشی سیلسیستم -4-1-11

 313 .............................................................................................................. های زیرزمینیمدیریت آب -4-1-12

 313 ............................................................................................ محیطیها و حرائم زیستاستفاده از تالاب -4-1-13

 314 ............................................................................................. های مجهز به ضد سیلطراحی ساختمان -4-1-14

 318 ............................................................................... استفاده از مصالح با نفوذپذیری بالا در مناطق شهری -3-1-15

 318 ............................................................................................................................... ایروش غیرسازه -4-2

 319 ........................................................................................................................... دشتناحیه سیل -4-2-1

 319 ............................................................................................................................. بینی سیلپیش -4-2-2

 321 .......................................................................................................................... ازی ریاضیسمدل -4-2-3

 321 ....................................... تجارب و درس آموخته های وقوع سیل و اثرات زیست محیطی آن در سایر نقاط دنیا: فصل پنجم

 323 ............................................................................................................................ تجارب کره جنوبی: -5-1

 324 ............................................................................................................................ ای در هلند:مطالعه -5-2

 325 ................................................................................................... مطالعه از رومانی: شکست یک سد باطله -5-3

 325 .............................................................................................................................................. نروژ -5-4

 321 ............................................................................................................................................ فنلاند -5-5

 321 ............................................................................................................................................. ژاپن -5-1

 321 .......................................................................................................................................... استرالیا -5-1

 321 ............................................................................................... 1991رودخانه سرخ در سال آمریکا: سیل   -5-8

 329 ...................................................................................... بررسی سیلاب شیراز و آثار مثبت و منفی آن: فصل ششم

 331 ....................................................................................................... تاریخچه وقوع سیلاب در شهر شیراز: -1-1

 331 ........................................................................... تاریخچه طرح لوله گذاری از دروازه قرآن تا رودخانه خشک:  -1-2

 331 ............................................................................................. بح  و بررسی سیلاب زیر حوضه دروازه قرآن -1-3

 338 ............................................................................ زیر حوضه سعدی. بح  و بررسی سیلاب زیر حوضه سعدی -1-4

 339 ............................................................................................................... عوامل پیدایش سیل در شیراز -1-5

 339 ............................................................................................................................... عوامل اقلیمی -1-5-1

 341 .................................................................................................................... میزان و شدت بارندگی -1-5-2



211         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 341 ............................................................................................... شرایط اقلیم و ریخت شناسی شهر شیراز -1-5-3

 341 ....................................................................................................................... عوامل زمین شناسی -1-5-4

 341 ............................................................................................................................... عوامل انسانی -1-5-5

 342 ....................................................................................................................... اثرات منفی سیل شیراز -1-1

 342 ...................................................................................................................... اثرات مثبت سیل شیراز -1-1

 345 ................................ استفاده از سیستم های سنجش از دور برای پایش و بررسی اثرات سیل روی محیط زیست: فصل هفتم

 341 ...................................................................................................................... سنجش از دور و سیلاب -1-1

 341 ................................................................................ ایهای پایش سیلاب با استفاده از تصاویر ماهوارهرویکرد -1-2

 341 .......................................... (GISای و سیستم اطلاعات جغرافیایی )بندی سیلاب با استفاده از تصاویر ماهوارهپهنه -1-2-1

 341 ........... سیلاب و مناطق تحت تأثیر آن با بررسی وضعیت پوشش سطح زمین در هنگام سیل و بعد از آن پایش محدوده -1-2-2

 348 .................................................................................. ی مناسب به منظور پایش سیلابمعرفی چند سنجنده -1-3

باه کماک تصااویر  1398و  1391های های ساطحی و پوشاش گیااهی در دو تااریخ مشاابه در ساالبررسی تغییرات سطح آب -1-4

 Sentinel-2 ............................................................................................................................. 348ای ماهواره

 348 .............................................................................................................................. هامواد و روش -1-4-1

 Sentinel-2 ...................................................................................................................... 351تصاویر  -1-4-2

 351 ............................................................................................................................ هاعمال شاخدا -1-4-3

 351 ...................................................................................................................... نتایج، بح  و بررسی -1-4-5

 355 ...................................................................................جمع بندی و پاسخ به سوالات ریاست جمهوری: فصل هشتم

 351 ........................................................................................................................................... مقدمه -8-1

 351 ................................................................................... جنبه های منفی سیل و اثرات سو روی محیط زیست -8-2

 351 ................................................................................................................ روی محیط زیست طبیعی -8-2-1

 358 ............................................................................................................... محیط زیست انسان ساخت -8-2-2

 359 ........................................................................................................... مثبت سیل عبارتند ازجنبه های  -8-3

 359 ............................................................................................................................... درس آموخته ها -8-4

 311 .................................................................................................................. اصلاحات ضروری منابع آب -8-5

 311 ...................................................................................... اصلاحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط زیست -8-1

 311 ............................................................................................................... پیشنهاد برنامه های مطالعاتی -8-1

 312 ................................................................................................................................................... مراجع

 

 

  



 211        گزارش کمیته استانی فارس:4پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 فهرست شکل ها

 

 213 .............................................................................................. تعداد سیل های رخ داده شده در دنیا. -1-1شکل 

 213 ................................................................................................................... گستره سیل در دنیا. -2-1شکل 

 214 ............................................. نمونه ای از منحنی عمق سیلاب و میزان آسیب وارده به یک زیربنای ساختمان. -3–1شکل

 219 ................................................................................................ سیلاب نیمه دائمی در مناطق شهری -1-2شکل 

 291 ......................................................... های اخیراز سیل در دنیا در سال های ناشیمقایسه آمار تلفات و زیان -1-3شکل 

 311 ..................................................................................................................... بند در کارزونسیل -1-4شکل 

 313 .......................................................... برای اهداف کنترل سیل  (Red Rouge)کردن کانال ردروژ عریض -2-4شکل 

 313 .................................................................................. غرب ایالت آیواتالاب منتهی به رودخانه در شمال -3-4شکل 

 314 ......................................................................................... شودعواملی که باع  آسیب به خاکریز می  -4-4شکل

 315 ....................................................... های مختلف و حفاظت در مقابل زیرشوییاز بین رفتن خاکریز به روش -5-4شکل 

 315 .......................................................................... ساخت خاکریز محافظ سیل با کارگر زیاد در بنگلادش  -1-4شکل 

 311 ................................................................. سازی در یک حوضهکاهش پیک سیل به وسیله انتقال و ذخیره -1-4شکل

 318 .......................................................... پی باز شده استسیسیسرریز مورگانزا برای انحراف آب رودخانه می -8-4شکل 

 319 ................................................................. حوضچه تاخیری چندمنظوره سورومیمهارت کنترل خروجی و  -9-4شکل

 311 ....................................... ( برای کاهش پیک سیلElbe( در طول رود الب )Havelبند هاول )سیل در سیل -11-4شکل

 313 ........................................................................................................... ای از زهکش شهرینمونه -11-4شکل 

 314 ............................................................................................................... اثر تالاب در برابر سیل -12-4شکل 

 314 ...................................................................................................... از انواع ضدسیل اصول و نمونه -13-4شکل 

یک خانه مقاوم در برابر سیلابی که مطابق با حداقل الزامات یک دستورالعمل یا قانون مربوط به مدیریت سیلاب محلی  -14-4شکل 

 311 .....................................................................................................................................................است

چنین نرخ افزایش و کاهش سطح آب در داخل و بیرون های دیوار نه تنها باید اجازه ورود آب به داخل را بدهند همدهانه -15-4شکل

 311 ........................................................................................................................................... یکسان کنند

 318 ........................................................................................................... درزگیری ورودی ساختمان -11-4شکل

. 2111( ژانویه Rockhampton(، راکهمپتون )Fitzroyیک ایستگاه سنجش جریان دستی در رودخانه فیتزروی ) -11-4لشک

 321 ........................................................................................... های گذشته نشان داده شده است ارتفاع آب در سیل

 325 ........................................ اجزای به کار رفته در سیستم مدیریت یکپارچه بر بستر حوضه آبریز در کره جنوبی. -1-5شکل 

 332 ................................................................ حل گذر مسیل دروازه قرآن )قدیم( )دید به جنوب غرب(.دره م -1-1شکل 

 332 ........................................................................................... دروازه قرآن)جدید( )دید به جنوب غرب(. -2-1شکل

 333 .......................................... .11-11شکل اجرای لوله گذاری حد فاصل دروازه قرآن تا سه راه چهل مقام سال  -3-1شکل 

نمایی از مسیل دروازه قرآن و خطوط آبی رنگ جهت حرکت آب و پیکان سفید حوضچه آرامش محل خروج آب توسط لوله  -4-1شکل

 333 ..................................... وازه قرآن می باشد  )دید به شمال(.زیر زمینی است. گوشه پائین سمت راست تصویر محل تنگه در

 334 .............................................. نمایی از حوضچه آرامش و محل خروج آب بصورت زیر زمینی )دید به جنوب(. -5-1شکل 

 334 ................................................ متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از لوله سیمانی با قطر حدود  -1-1شکل 

 335 .................................. متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از شکل مسیر لوله سیمانی با قطر حدود  -1-1شکل 



218         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 331 ............................... متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از شکل خروجی لوله سیمانی با قطر حدود  -8-1شکل 

زیر حوضه آبریز دروازه قرآن به رنگ قرمز و خطوط آبی پر رنگ آبراهه های حوضه و رنگ آبی کم رنگ محل بالا آمدن آب  -9-1شکل 

 331 ........................................................................................ و سریز آن و رخداد سیل دروازه قرآن را نشان می دهد.

 338 ........... نمایی از سرریز آب از حوضچه آرامش محل خروج زیر زمینی در مسیل دروازه قرآن و جاری شدن سیلاب. -11-1شکل 

نمایی از زیر حوضه آبریز سعدی و شبکه آبراهه های حوضه، به رنگ آبی. خطوط زرد رنگ روند گسترش و جهت حرکت  -11-1شکل 

 339 ............... در محله سعدی و بخش های پیرامونی آن را نشان می دهد )دید به شمال شرق(. 98فروردین  1سیلاب ویران کننده 

نمایی از اولین پل مسیل سعدی که ورودی رواناب به محله سعدی است که بعلت کوچک بودن ابعاد پل، سیلاب سرریز  -12-1شکل 

 339 .... سعدی را مسدود کرده است. )جهت جریان با پیکان نمایش داده شده است( )دید به جنوب غرب(. کرده و جاده ورودی شمالی

 341 ........................................................................ آبریز شهر شیراز.نقشه ریخت شناختی زیر حوضه های  -13-1شکل 

 349 ................................................................................................. منطقه مورد مطالعه در استان فارس -1-1شکل 

  349 ................................................................................................................ الگوریتم مورد استفاده -2-1شکل 

 NDWI ..................................................................... 351و )ب( نتیجه اعمال   2118آپریل  31)الف( تصویر -3-1شکل

 NDWI ...................................................................... 352و )ب( نتیجه اعمال  2119آپریل  25)الف( تصویر -4-1شکل

 352 ......................... 2119آپریل  25مربوط به تاریخ  NDWIبخشی از رودخانه قره آغاج  و نتایج حاصل از شاخد  -5-1شکل

 353 .......................... 2118آپریل  31مربوط به تاریخ  NDWIبخشی از رودخانه قره آغاج و نتایج حاصل از شاخد  -1-1شکل

 NDVI ......................................................................... 353و )ب( نتیجه اعمال  2118می  31)الف( تصویر -1-1شکل 

  NDVI ....................................................................... 354و )ب( نتیجه اعمال  2119می  25)الف( تصویر  -8-1شکل 

 354 ................................................................................... مساحت تحت پوشش هر کلاس در قالب نمودار -9-1شکل 

 
 فهرست جداول

 
 282 ............................................................................ مستقیم و غیر مستقیم سیل بر سلامتی انسان.اثرات  -1-2جدول 

 291 ............................................................................... های اخیر در دنیاآمار تلفات و خسارات مالی سیل -1-3جدول 

 332 ................................................................... مشخصات مجرای زیر سطحی هدایت سیلاب در طول مسیر -1-1جدول 

 341 ...................................................................... مشخصات زیر حوضه های آبریز غرب مهارلو و شهر شیراز. -2-1جدول

 349 .......................................................................................................................................... ای مورد استفادهمشخصات تصاویر ماهواره -1-1جدول 

 Sentinel-2 ...................................................................................... 351توان تفکیک مکانی، طول موج و محدوده طیفی باندهای  -2-1جدول 

 354 ....................................................................................................................... های مختلفهر کلاس در سالمساحت تحت پوشش  -3-1جدول 

 
 

 



219         هیأت ویژۀ      کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

  

 



211         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 تعریف سیل، انواع و ویژگی های آن

 

 
 

  

 



 211        گزارش کمیته استانی فارس:4پیوست شماره  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

  

 



212         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 مقدمه -1-1
های جامع در زمینه بررسی سیل، علل وقوع، اثرات مثبت و منفی و راهکارهای مقابله با کاهش اثرات منفی آن، در تهیه گزارش 

تر هایی پررنگ تر و یا کمرنگتواند کارآمد باشد. از آنجا که در کشورها و مناطق مختلف ممکن است جنبهرجوع به تجارب جهانی می

های مناسبی را در تهیه گزارش گیریرش مختلف در شرایط اجتماعی، جغرافیایی و اکولوژیکی متفاوت، جهتباشند، توجه به چند گزا

محیطی مدیریت های زیستآوری مدارک تهیه شده تحت عنوان جنبهدر پی خواهد داشت. از این رو در این بخش از گزارش با جمع

های مشابه خارجی ارائه شود. امید است این شود تا دورنمایی از فعالیتیکپارچه سیل در چند کشور و ارائه خلاصه آنها، سعی می

 مطالب در تهیه گزارش ملی سیل مطلوب واقع شود.

توان به اند. از جمله میهای مدیریت یکپارچه سیل را تهیه کردههای ملی و بین المللی گزارشهای مختلفی در عرصهسازمان 

و اداره هواشناسی کره جنوبی اشاره کرد. در ابتدا اثرات مختلف  3، آژانس محیط زیست اروپا2جهانی، بانک 1سازمان جهانی هواشناسی

های مدیریت سیل در چند کشور به شود و پس از آن برنامههای اتفاق افتاده در نقاط مختلف دنیا تشریح میای بر نمونهسیل با اشاره

 شود. طور مختصر معرفی می

 

 می دهدسیل چگونه رخ  -1-2
سیل وقتی اتفاق می افتد که آب سرریز می شود یا خشکی ای که به طور عادی خشک است را فرا می گیرد. به طور کلی ساعت ها 

و یا حتی روزها طول می کشد تا سیل ایجاد شود، همین زمان لازم برای آماده شدن و یا تخلیه را به ساکنان منطقه می دهد. اما گاهی 

در حقیقت، سیل پدیده ای طبیعی و نه غیرمعمول است که با  .سرعت و با علایم هشداردهنده اندک ایجاد می شوداوقات، سیل به 

شامل آوار، آلودگی و مواد آب سیلاب می تواند  .ای از زمین و طوفانی شدن همراه می باشد، زیر آب رفتن گسترهآبطغیان کردن 

مغذی باشد. آوارها می تواند شامل درختان، سنگ و حتی قسمتی از خانه باشد. آلودگی موجود در آب سیلاب می تواند شامل پاتوژن 

تری ها ها، فلزات سنگین مواد ارگانیک مضر مانند آلودگی بیمارستان ها و آفت کش ها باشد. که در نتیجه با رسوب این آوار و رشد باک

را در دنیا نشان می  2111و  1951تعداد سیل های گزارش شده بین سالهای  1-1و جلبک ها، کیفیت آب به خطر می افتد. در شکل 

 می توان مشاهده کرد که ایران نیز در منطقه ای با خطر سیل بالا قرار دارد. 2-1دهد. با توجه به شکل 

______________________________________________________________________________________________ 
1 World Meteorological Organization (WMO) 

2 World Bank 

3 European Environment Agency 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
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 .[1]نیا تعداد سیل های رخ داده شده در د -1-1شکل 

 

 
 .]1[گستره سیل در دنیا  -2-1شکل 

 

 عوامل اصلی وقوع سیل   -1-3
 شود:سیل به طور کلی در اثر عوامل زیر ایجاد می 

 رشد سریع شهرنشینی، مدیریت و برنامه ریزی ضعیف شهری و فقر شهری.
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 تغییرات آب و هوایی زمین.

 . ریزش سریع نزولات آسمانی و عدم گنجایش محل نزول.3  

 ها.عدم نفوذپذیری زمین محل و ذوب سریع برف .4  

 .. بالا آمدن سطح دریا5

 .هاو سیل عدم گنجایش و عدم طراحی صحیح مسیر رودخانه .1  

 .خیزعدم استفاده از سیل بند و دیوارهای محافظ در مناطق سیل .1  

 .کوه  به علت ریزش ها جهت عبور آب درمناطق شهری و مسدود شدن رودخانهها و جویگنجایش صخرهعدم  .8    

 عدم لایروبی رودخانه و تجمع رسوبات سنگین و غیرطبیعی پشت سدها. .9   

 بندها، سدها و مخازن آب.خرابی سیل .11    

 

 ویژگی های سیلاب -1-1
زمان وقوع آن، میزان خسارات وارده به سازه ها و ساختمان ها و سرعت وقوع سیل. با ویژگی های سیل نیز شامل عمق سیل، مدت 

توجه به ویژگی های مختلف سیل شدت و متعاقبا خسارات آن نیز می تواند متغیر باشد. با  افزایش سرعت سیلاب میزان خرابی افزایش 

-1باع  آسیب و به ساختمان ها می شود. به طور مثال در شکل  متر،میلی 111می یابد، همچنین با افزایش عمق سیلاب به بیشتر از 

 ارتباط عمق سیلاب و میزان خسارات نشان داده شده است. 3

 

 
 .]1[نمونه ای از منحنی عمق سیلاب و میزان آسیب وارده به یک زیربنای ساختمان  -3–1شکل
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 فصل دوم

 انواع سیل و آثار مخرب آن
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 انواع سیل و آثار مخرب آن -2-1

 سیلاب های شهری

 ها و نهرها سیلاب های ناشی از رودخانه

 سیلاب های ساحلی

 سیلاب های ناشی از شکست سدها و سازه های انسان ساخت

 سیلاب های ناگهانی

 سیلاب های نیمه دائمی

 سیلاب های ناشی از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی 

 
 سیلاب های شهری -2-1-1

باع  آسیب به  سیلاب های شهری یکی از نگرانی های مناطق توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. این نوع سیلاب ها

آنجایی که در مناطق شهری شود. از ها، دارایی خانوارها شده و همجنین باع  ایجاد وقفه در سیستم حمل و نقل میها، سازهنساختما

می باشد. بنابراین آب ناشی از بارش های شدید سریعا بر سطح زمین  خت، ظرفیت نفوذ پذیری زمین پایینانسان سا هایسازه به دلیل

حرکت می کند و می تواند سیلاب به راه بیافتد. مناطق شهری می توانند توسط سیلاب های رودخانه ای، ساحلی، بالا آمدن سطح آب 

سیلابی شوند. بنابرای مدیران شهری باید در طراحی و شهرسازی دقت کافی و لازم  را  های زیرزمینی و شکست سازه های انسان ساز

 داشته باشند که به هنگام سیل سطح خطرات و خسارات را کاهش دهند. 

 
 سیلاب های ناگهانی -2-1-2

مکن است تلفات آنها زیاد این قبیل سیلاب ها می توانند در عرض چند ثانیه یا چند ساعت رخ دهند و هشدار آنها دشوار است. م

باشد زیرا به سرعت سطح آب را بالا برده و سرعت جریان دراثر وقوع این نوع سیلاب بسیار زیاد است. عوامل مختلفی از قبیل شدت 

بارش، مدت بارش، شرایط سطحی زمین، عوارض )توپوگرافی( و شیب حوزه در وقوع این نوع سیلاب موثر است. مناطق شهری در 

ن نوع سیلاب می باشند، زیرا سطح زمین با انواع روکش های آسفالت، کاشی وغیره پوشانده شده و راه های نفوذ جریان بسته معرض ای

شود. حتی بیابان نیز از وقوع این نوع سیلاب در امان نیست. نصب و فعالیت سیستم شده و رواناب به سرعت در سطح شهر توزیع می

 .ت را تا حد زیادی کاهش دهدتواند تلفا های هشدار سیلاب می

 سیلاب های ناشی از شکست سدها و سازه های انسان ساخت -2-1-3

سدها و خاکریزها با توجه به دوره برگشت سیلاب و معیارهای مهندسی و اقتصادی جهت محافظت در برابر سیلاب ساخته می 

با شکست سازه آب ذخیره شده در بالادست بصورت سیلاب شوند. با وقوع سیلاب های بزرگتر از سیلاب طراحی سازه مستغرق گشته و 

 .ناگهانی به سمت پایین دست به راه می افتد

 
 ها و نهرها سیلاب های ناشی از رودخانه -2-1-1

هنگامی که میزان آب سطحی از ظرفیت نهرها و یا کانال های دست ساز تجاوز کرده کند و یا باران سنگین، سد یا خاکریز 

شکسته، ذوب سریع یخ در کوه ها و یا حتی شکستن سدهای آبی در نقطه ای آسیب پذیر می تواند یک رودخانه را سیلابی کند و آن 

 گسترش دهد.  را در خشکی های اطراف نزدیک رودخانه
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 سیلاب های ساحلی -2-1-5

آنها با جزر و مدی  .باع  می شود دریا به داخل ساحل هجوم برد این نوع سیل زمانی اتفاق می افتد که طوفانی بزرگ و یا سونامی

 با سرعت زیاد تفاوت دارند، زیرا در اثر افزایش غیرمنتظره سطح دریا به دلیل طوفان یا سونامی رخ می دهد.

 
 سیل های ناشی از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی  -2-1-3

سطح آب زیرزمینی در فصل زمستان و فصول بارانی بالا می آید و مجددا در فصل تابستن یا فصول خشک پایین می افتد. با پر 

که به این ها شدن سفره های آب زیرزمینی و بالا آمدن سطح آب تا رسیدن به سطح آب های سطحی، باع  ایجاد سیلاب می شود 

سیلاب های زیرزمینی می گویند. این سیلاب های ممکن است بعد از گذشت مدت زمان زیادی از یک بارش شدید پایدار اتفاق بیافتد 

]2[. 

 سیلاب های نیمه دائمی -2-1-۱

معمولا در بخش هایی در برخی از شهرها، مناطق مسکونی به گونه ای ساخته شده که در اکثر مواقع سیلابی می باشد. این مناطق 

با قیمت پایین، برنامه ریزی نشده و یا در اثر سرعت بالای شهرنشینی بوجود آمده اند و اغلب در سطحی پایین تر از سطح دریا واقع 

 نمونه ای این نوع مناطق مسکونی نشان داده شده است. 1-2شده اند. در شکل 

 

 
 .]1[سیلاب نیمه دائمی در مناطق شهری -1-2شکل 

 

 خسارات ناشی از سیل -2-2

 سیل علاوه بر خسارات جانی، خسارات فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نیز به همراه دارد.

 
 فیزیکی -2-2-1

های کشاورزی، تخریب ها، تخریب زمینها، تخریب جادهمربوط به ناپایداری سازه ها و از بین بردن زیرساخت مانند تخرب پل

 ا و تخریب بندها و سدها، تخریب منازل مسکونی می باشد.هها و قناتچاه
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 اقتصادی -2-2-2

مربوط به بعد اقتصادی منطقه در معرض خطر سیل است. زیرا تمام اموال افراد از قبیل خانه، محصولات و زمین های کشاورزی، 

 حیوانات اهلی از بین می رود و خسارات مالی زیادی بر جای می گذارد.

 
 زیست محیط -2-2-3

ارتباط مستقیم بین اکوسیستم های مختلف و همچنین کیفیت آبها، ایجاد باتلاق های جدید، تغییر ویژگی های بیولوژیکی آب، 

تغییر در زیستگاه های آب، ازبین رفتن تالاب ها، فرسایش خاک و ... را شامل می شود. خسارات و اثرات زیست محیطی سیل را می 

ورد بررسی قرار داد و اهمیت خسارات زیست محیطی ناشی از سیل در هر منطقه متفاوت می باشد که در توان از جنبه های مختلف م

 این قسمت به خسارات زیست محیطی مختلف اشاره کرده و به اثر آن در کشور های مختلف خواهیم پرداخت.

 
 اثرات مخرب زیست محیطی سیل -2-2-1

 تخریب گیاهان -1

 از بین رفتن جانوران -2

 آسیب به محل سکونت موجودات، زنجیره غذایی، پایداری تنوع زیست بوم -3

 آسیب به گونه های کم یاب -4

 آسیب به محیط طبیعی -5

 آسیب به آثار باستانی و باستان شناسی -1

 
 خطرات شیمیایی ناشی از سیلاب -2-2-1-1

به طور کلی دو نوع از خطر آلودگی های شیمیایی سیلاب وجود دارد. اولا، سیلاب  وارد منطقه ای می شود که   مواد شیمیایی در 

آن منطقه ذخیره شده است. مواد شیمیایی به مرور حل می شوند اما در نهات محلولی رقیق از ماده شیمیایی مشخصی به وجود می 

یمیایی مرحله دوم است: مانند ترکیب مواد شیمایی با یکدیگر، هیدرولیز، اکسی شدن مواد شیمیایی آید. اما مشکل اصلی آلودگی ش

خاص و ... . بعد از گذشت مدت زمان و تبخیر آب سیلاب غلظت مواد شیمیایی بالا می رود و این پدیده می تواند باع  آلودگی شدید 

شود. بخشی از مواد شیمیایی بخصوص فلزات سنگین )مانند کادمیوم، در آن منطقه شود. خیلی از مواد شیمیایی جذب خاک می 

سرب . ...( توسط برخی از گیاهان جذب شده، در گیاهان تجمع کرده و توسط جانوران مصرف می شود. در نهایت گوشت این حیوانات 

 مورد مصرف انسان قرار می گیرد و سلامتی انسان را به خطر می اندازد. 

تلفی در حین و بعد از سیل وجود دارد. مثل محل هایی که زباله ریخته می شود، قبرستان، پسماند های حاوی منابع شیمیایی مخ

مواد شیمیایی )مثل اسید موجود در باطری(، حشره کش ها و کودهای انباشته شده در انبارها. علاوه بر منابع ذکر شده، منابعی مانند 

، کارخانه های مواد شیمیایی و سوخت هایی مانند نفت نیز می توانند باع  آلودگی پسماندهای شیمیایی و خانگی، مخازن سپتیک

های شیمیایی شوند. مواد شیمیایی آزاد شده در محیط می توانند اثرات مضر اکولوژیکی متفاوتی داشته باشند. که این اثرات می توانند 

 مضر می توانند شامل دو بخش زیر شوند:آثار مخربی بر سلامتی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. اثرات 

 اثرات کوتاه مدت )اثرات حاد( -1

 اثرات بلند مدت )اثرات مزمن(  -2

 دو نمونه مطالعه موردی از اثرات مخرب آلودگی های شیمیایی سیل در اینجا نشان داده شده است. 
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 133۱، لهستان، Oderمطالعه مورد: خطرات شیمیایی، رودخانه  -2-2-1-1-1

در لهستان اتفاق افتاد هنوز به طور دقیق تخمین زده نشده است. اگرچه  1991تاثیر سیل بر روی اکوسیستم در سیلی که سال 

مواد شیمیایی مشخصی وجود نداشته است اما وجود پسماندهای خانگی و شیمیایی، قبرستان ها، حشره کش ها و کودها باع  آلودگی 

 .]3[سیل شده بود  

 
 2222طالعه مورد: کارخانه مواد شیمیایی، جمهوری چک، م -2-2-1-1-2

در نزدیکی پاراگوئه اقرار کرده اند که مواد شیمیایی سرطان زا از کارخانه  Spolana de Neratoviceمسئولین کارخانه شیمیایی 

بسیار مخربی که رخ داده  اتفاق افتاده است. در اواسط آگوست در طول سیل 2112در طول سیلابی که در آگوست  Elbeبه رودخانه 

تن کلرین و مقدار قابل توجه ای از مواد شیمیایی دیگر را وارد سیلاب کرده است. طبق تحقیقات انجام شده آسب  81است، کارخانه 

در نیروگاه هسته ای  1981سیل به کارخانه و نشت میزان کلرین نشان می دهد که آثار مخرب سیل با اتفاق رخ داده در سال 

Chernobyle  درUkraine   3[قابل مقایسه است[. 

نشت کرده است و  و هوا Elbeتن گاز و مایع کلرین به رودخانه  81گزارش داده است که  Spolanaسخنگوی کارخانه شیمیایی 

 labسواحل کیلومتر از شمال پاراگوئه تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته است. همچنین مقدار قابل توجه ای دیوکسین از کارخانه به  21

سه برابر  Spolana ، نیم کیلومتر پایین دستlabisنشت کرده است. بررسی ها نشان می دهد که غلظت دیوکسین در روستاهای 

 .]3[این آلودگی تا چندین سال امکان پذیر نبوده است  هرچند ارزیابی اثر بیشتر از حد مجاز بوده است.

در پاراگوئه نشت کرده است و از  Sazecskaلیتر سولفوریک اسید به  111گزارش شده است که حدود  2112سپتامبر  4در 

آنجایی که سیستم فاضلاب نیز دچار آسیب جدی شده بود و سیستم تصفیه آب نیز از مدار خارج شده بوده است، مشخصا این آلودگی 

 . ]3[ت می شده اس Vltavaمستقیما وارد رودخانه 

 تاثیر بر سلامتی انسان و حیوانات  -2-2-1-2

عواقب سلامتی انسان و حیوانات در سیل بسته به شدت و ویژگی سیلاب، همچنین میزان آلودگی وارد شده به انسان و حیوان می 

صی برای ایجاد بیماری های تواند متفاوت باشد. اگرچه پتانسیل شیوع بیماری همیشه بعد از یک فاجعه انتظار می رود، اما شرایط خا

 1-2واگیردار وجود دارد. سلامتی انسان و حیوانات در شرایط سیل می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد که  در جدول 

 مختصر به آن اشاره شده است:

پا، سیلابی و سرریز شد. یکی از رودخانه های اصلی ارو Meuse، رودخانه 1995و همچنین در آخر ژوئن  1993در ماه دسامبر سال 

Albering ( تاثیر غلظت فلزات سنگین موجود در رسوبات سیلاب بر سلامتی انسان را مرود ارزیابی قرار دادند. آنها 1999و همکاران )

میزان فلزات سنگین مثل آرسنیک، کادمیوم، مس، سرب و زینک موجود در خاک سطحی، رسوبات سیل و غذاهای مربوطه و مواد 

محصولات کشاورزی را بررسی کردند. آنها دو روش متفاوت برای تخمین آسیب های انسانی در ارتباط با آلودگی خاک دشت غذایی 

را برای تخمین پتانسیل آسیب های  General Multiple Pathway Exposure Model (HESP)سیلاب را ارزیابی کردند. آنها ابتدا 

ن مدل غلظت خاک آلوده در محیط های مختلف و پیش بینی میزان آلودگی و پیش بینی انسانی در ارتباط با خاک های آلوده. ای

 غلظت آلودگی در سبزیجات، گوشت و ... را ارتباط می دهد. 

( تحقیقاتی بر روی انسان های در معرض خطر فلزات سنگین موجود در 1999و همکاران در سال ) Alberingضمن اینکه، 

تجربی ایجاد شده، انجام دادند. نتایج به این صورت بود که، علارغم غلظت بالای فلزات در خاک دشت  سبزیجات و میوه در باغ های

سیلاب، اما میزان غلظت فلزات در میوه و سبزیجات در حد نرمال بود. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که غلظت بالای کادمیوم، 

ر سلامت انسان با فلزات سنگین موجود در خاک و یا به طور غیر مستقیم در جذب گندم، کاهو و سیب زمینی می شود. بنابراین خط

 زنجیره غذایی، کم به نظر می رسد. بیشترین فلز سنگین خطرناک کادمیوم و سرب موجود در خاک بوده است. 
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 تاثیر سیلاب بر امنیت غذایی -2-2-1-3

نگخ داری غذا مانند یخچال یا فریزر از دسترس خارج می  در طول سیلاب به دلیل قطع شدن برق، سیستم های سرمایشی برای

شود. بنابراین مواد غذایی ممکن است فاسد شود و یا در تمای با سیلاب آلوده شود. جانوران موزی مانند موش و مار نیز می تواند 

 شند.  مشکل دیگری برای تغذیه ایجاد کرده و باع  سمیت و یا بیماری های هاری را به دنبال داشته با

 

 
 .]3[اثرات مستقیم و غیر مستقیم سیل بر سلامتی انسان  -1-2جدول 

 اثرات مستقیم -اثر سیل بر سلامتی انسان

 پیامدها عوامل

سرعت جریان، ویژگی های توپوگرافی زمین، نبود آگاهی، سرعت شروع سیل، عمق 

انداختن سیل، شیب زمین، حرکات خطرناک، حرکت سریع سیل و حمل آوارها و 

 درختان

 غرق شدگی، صدمه

 بیماری های تنفسی، شوک، هیپوترمی، ایست قلبی در ارتباط با آب

درماتیت، عفونت های جراحی، ورم، بیماری های دستگاه گوارش، عفونت های گلو،  در ارتباط با آب آلوده

 گوش و بینی و بیماری هایی که منشا آنها آب است

 بیماری های قلبی عروقی، اختلالات روانی، حساسیت  و روانی افزایش فشار و استرس فیزیکی

 کمبود غذا، قطع راه ارتباطی به اورژانس قطع شدن راه ارتباطی

آسیب به سیستم انتقال آب و تصفیه فاضلاب، کمبود آب کافی برای نوشیدن، 

 بهداشت و شستشو

 ، Aعفونت های جدی ناشی از آب )ای کولای، شیلا ،هپاتیت 

شدن لوله های زیر زمین، سرریز سایت های فاصلاب سمی، آزاد شدن مواد قطع 

 شیمیایی، قطع شدن لوله های انتقال بنزین )ممکن است سبب آتش سوزی شود(

 پتانسیل تاثیر آلودگی های شیمیایی حاد و مزمن

 بیماری های ویروسی آبهای مانده، بارش های سنگین، 

 کمبود غذا تخریب تولید موادغذایی اولیه

 جراحت، پارگی و آسیب به پوست، برق گرفتگی تمیزکاری بعد از سیلاب

 کاهش تعدا بیمارستان ها و سرویس های بهداشت و سلامت آسیب به بیمارستان ها و سرویس های بهداشت وسلامت

 
 لاب و بهداشت ضتاثیر سیلاب بر سیستم فا -2-2-1-1

سیلاب باع  سرریز شدن تصفیه خانه های فاضلاب شهری، کشاورزی و صنعتی شده و باع  بروز بیماری می شود. علاوه بر این، 

کودکان در این آبها بازی می کنند و قطعا سلامتی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد. آبهای راکد باع  بروز پشه شده و بدنبال آن آلودگی 

 حشرات می شوند.  ها و بیماری های ناشی از

 
 کشاورزی و حیوانات -2-2-1-5

سیلاب های رودخانه ای در خیلی از قسمت های جهان تهدیدی برای کشاورزی و حیوانات به شمار می آید. زیرا بازسازی منطقه 

 ی گذارد. سیلاب زده مدت زمان خیلی زیادی طول می کشد، بخصوص زمانی که لایه ای از رسوب گل و لای و آوار را بر جای م

راس  111بوقلمون و  151111میلیون مرغ،  2راس خوک،  28111سازمان کشاورزی کارولینای شمالی  گزارش کرده است که 

کشته شده اند. بنایراین، علاوه بر اثرات اقتصادی آن مشکلات کمبود غذایی نیز در  1999در سپتامبر  Hurricane Floydگاو سیلاب 

اثر این سیل قابل توجه بوده است. ضمن اینکه بیماری های بوجود آمده ناشی از آب آلوده نیز سلامتی انسان و حیوانات را تحت تاثیر 

داری ها در سیل مذکور باع  ورود کود مرغ به منابع آبی بوده است. از آنجایی که کود قرار داده است. با تحت تاثیر قرار گرفتن مرغ

مرغ حاوی نیتروژن، آمونیا و فسفر بیش از حد می باشد، بنابراین باع  رشد جلبک در منابع آبی شده و نتیجتا کاهش اکسیژن محلول 

 .]3[در آب بوده است 
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هکتار از گندم زار  355111در آمریکا رخ  داده است، بیش از  Mississippiدر رودخانه  1993در سیل بزرگی که در سال 

Illinois   سیل زده شده اند که نگرانی زیادی را در مورد آلودگی های ناشی از غلف کش ها به دنبال داشته است. مطالعاتی در این

سیل زده خیلی بیشتر از خاکی که سیل وارد آن زمینه انجام شده است و نتایج نشان می دهد که غلظت علف کش آترازین در خاک 

 نشده، بوده است.

 
 آلودگی رسوبات و خاک  -2-2-1-3

آلوگی خاک و رسوبات از آلودگی های معمول سیلاب می باشد. سیلاب با خود سیلت، نخاله، رسوب و شن حمل می کند و در 

نشینی این مواد در زمین های کشاورزی، حاصلخیزی خاک  مناطق هموار که سرعت سیلاب کاهش می یابد ته نشین می شوند. با ته

کم می شود. ضمن اینکه، ذرات رس همراه با سیلاب در فضای خالی و خلل و فرج ذرات درشت تر قرار گرفته و باع  کاهش 

 نفوذپذیری می شوند. 

یست این زمین ها بار دیگر اصلاح در اثر وقوع سیلاب، کودها و سموم آلی از خاکهای سطحی کشاورزی شسته می شوند که می با

شوند. همچنین از بین رفتن پوشش گیاهی توسط سیلاب از جمله مواردی است که در بلندمدت باع  می شود خاک سطحی فرسایش 

 پیدا کند. بنابراین انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ خاک در اولین فرصت بعد از وقوع سیلاب ضروری می باشد.

ز ویژگی های مهم خاک می باشد که به ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک وابسته است. مطالعاتی که به تازگی دانه بندی خاک ا

آمریکا در غرب و بر روی خاکهای مختلف در طول فصل بارش انجام گرفته است، نشان می دهد که در اثر زیر آب رفتن خاک به مدت 

منجر به تغییر شیمی آب و خاک شده و دانه بندی خاک تغییر می یابد. از بین چند روز و یا چند هفته، اکسیژن خاک کاهش یافته و 

رفتن دانه بندی، باع  کاهش کیفیت خاک و کاهش محصول تولید شده در منطقه می شود. در شرایط سیلاب های کوتاه مدت 

نجر به تغییر دانه بندی خاک می شود. تغییرات در عناصر وابسته به اکسیژن خاک، مانند عناصر قلیایی خاک و کربن آلی حل شده م

 .]4[این مساله در شرایط سیلابهای بلندمدت هنوز مورد پژوهش می باشد 

سیل ممکن است اثرات مثبتی نیز بر خاک داشته باشد. به طور مثال، سیل رسوبات را در مناطق وسیعی از زمین پخش و ته نشین 

ی در خاک سطحی می شود و زمین های کشاورزی را حاصلخیز می کند. رسوباتی می کند. این رسوبات منجر به زیاد شدن مواد مغذ

که از آب سیل ته نشین می شود مانع از فرسایش خاک شده و به حفظ ارتفاع زمین های خاکی، کمک می کند. علاوه بر این، 

خل خاک و کشت و کار تغییر می ساختمان یک مشخصه مهم خاک بوده که در اثر تغییر شرایط محیطی، فعالیت موجودات زنده دا

کند. هنگامی که سیلاب جاری می شود ممکن است موجبات بهبود ساختمان خاک فراهم می شود. مواد آلی که در نتیجه عملیات 

بیولوژیک به خاک اضافه می گردد، در ثبات ساختمان و پایداری خاکدانه ها مثثرند. ماده آلی سبب دانه بندی خاک شده و با افزایش 

 .]5[تخلخل و تهویه، ظرفیت نفوذ و فرونشت را زیاد می کند 

 

 های زیرزمینیآب -2-2-1-۱

در بسیاری از کشورها تهیه آب شیرین، به آب موجود در سفره های آب زیرزمینی وابسته است. آب ناشی از سیلاب به درون زمین 

آب چشمه ها ی طبیعی، چاه ها، رودخانه ها و دریاچه ها تامین  نفوذ کرده و سفره های آب زیرمینی را تغذیه می کند و این سفره ها،

می کند. سیلاب باع  می شود سطح آب زیرزمینی بالا رود، در صورتی که سیلاب منجر به شستشوی سموم و کودهای شیمیای و آلی 

 .]1[می شود از خاک سطحی شود و به سفره های آب زیرزمینی نفوذ پیدا کند، باع  تغییر کیفیت آب زیرزمینی 

 
 های سطحیآب -2-2-1-1

در طول سیلاب تغییرات عمیقی در کیفیت آب سطحی به وجود می آید. رودخانه ای که در اثر هجوم سیلاب مقدار زیادی از بار 

رسوب را دریافت کرده است کیفیت به نسبت پایین تری دارد. جاری شدن سیلاب با ایجاد فرسایش و بالا بردن مواد مغذی درون 
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بالا رفتن کدورت  .شکوفایی جلبکی باع  بالا رفتن سطح کدورت آب تا مقادیر بالا می شود حوضه و همچنین به وجود آوردن پدیده

آب و میزان مواد معلق بر ارگانیسمهای آبزیان تاثیر گذاشته دستگاه تنفسی آبزیان را مسدود می کند. بالا رفتن کدورت آب مانع از 

ای آب پایین می آید. مسئله دیگر در کیفیت آب، اکسیژن زدایی آب است نفوذ نور به اعماق آب شده و فتوسنتز کاهش پیدا کرده و دم

که منجر به کاهش کیفیت آب و به وجود آمدن اثرات منفی فراوانی می شود. روانابی که از  مراتع و مناطق شهری سرازیر می شود، 

ه منجر به پایین آمدن کیفیت آب می شود. مواد و علف کش های شیمیایی، کودها و آلودگی های میکروبیولوژیکی را حمل می کند ک

این کیفیت پایین باع  کشته شدن ماهیان و موجودات آبزی دیگر می شود. در طول وقایع سیلاب عناصر فسفر و نیتروژن از دشت 

یاچه ها خواهد شد سیلابی به آب رودخانه انتقال پیدا می کنند در نهایت ته نشینی آنها باع  به وجود آمدن پدیده اتریفیکاسیون در در

]4[. 

( و anoxiaسیلاب می تواند تاثیرات مثبتی نیز بر آب های سطحی داشته باشد. به طور مثال، وقوع سیلاب بر میزان نبود اکسیژن )

ر آب دریاچه ها و رودخانه ها تأثیر می گذارد. انواع مختلفی از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی د(hypoxia) کمبود اکسیژن 

آب سیل ایجاد می شود. سرعت بالای جریانهای سیلابی بر اثر پخش هیدرودینامیکی، تجمع آلودگی را به حداقل می رساند. همچنین 

 .]1[حرکت آب موجب بالا رفتن سطح اکسیژن در مناطقی از آبهای سطحی که مشکل اکسیژن در آنها وجود دارد، می شود  

ستفاده های جانبی دیگر را فراهم می کند همچنین منابع صنعت شیلات را افزایش می دهد، سیلاب آب مورد نیاز برای آبیاری و ا

سیلاب تعادل  .بهبود ناوبری و حمل و نقل دریایی را منجر می شود. آب اسیدی را شسته و آب شور را به سمت دریا برمی گرداند

آب سالم و بهبود کیفیت هوای اطراف می شود. سیلاب منجر به اکولوژی تالاب ها را حفظ میکند. تالابهای سالم باع  ترویج منابع 

 حمل و ته نشینی آب و مواد مغذی به تالابهایی می شود که زندگی گیاهان و جانوران آن زیستگاه به آن وابسته است.

 
 ماهیان  -2-2-1-3

یچیده می کند.  برخی از گونه های ماهیان تنوع طبیعی گونه های ماهیان اثرات سیلاب ها شدید را در جوامع ماهیان رودخانه ای پ

در واقع به سیلاب های دوره ای و فصلی وابسته اند. سیلاب های فصلی، سیستم های طبیعی را برای وقوع تخم ریزی و مهاجرت 

 ماهیان تعدیل می کند.

ابل تفکیک است. ماهیان با گونه اثرات سیلاب ها بر روی جوامع مختلف ماهیان با توجه به گونه، مرحله زندگی و دوره بهبودی ق

های مختلف و مراحل زندگی متفاوت، مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی هایی از جمله: حد تحمل، عادات تغذیه و تخم ریزی، ظاهر 

ف فیزیکی و قابلیت فیزیکی را از خود نمایش می دهند. ویژگی های فردی گونه های خاصی از ماهیان که خود را با شرایط مختل

سازگار می کنند؛ باع  می شود در زمان وقوع سیلاب نیز با شرایط ایجاد شده بهتر هماهنگ شوند. همچنین، در زمان وقوع سیلاب، 

ماهیان بومی که به طور طبیعی به شرایط سیستم عادت دارند نسبت به گونه های مهاجر، خود را بهتر تطبیق می دهند. مطالعات 

م های با گرادیان بالا، ماهیانی که در مراحل اولیه حیات خود هستند، در زمان سیلاب مستعد تلفات مختلف نشان می دهد در سیست

سنگین می باشند و تعداد زیادی از ماهیان جوان در طی سیلاب های فصلی از دست می روند. اثرات سیلاب بر روی جوامع ماهیان 

 ابسته است.بزرگسال تا حد زیادی به تغییرات زمین شناختی رودخانه و

زمان و تداوم سیلاب ها و وضعیت زیست محیطی طبیعی، واکنش جوامع ماهیان را به سیلاب در رودخانه هایی با گرادیان پایین تعیین 

می کنند. این جوامع به طور طبیعی واکنش های پیچیده ای نسبت به وقوع سیلاب از خود نشان می هند. جاری شدن سیل به طور کلی در 

 تنوع در زیستگاه های آبزیان و تشدید فرآیندهای طبیعی زنجیره غذایی، باع  ایجاد شکوفایی تولید در ماهیان می شود. اثر ایجاد

هجوم مواد مغذی و منابع غذایی در ساحل باع  افزایش تولید جوامع ژئوپلانکتون ها و نرم تنان می شود. موجودات بزرگتر از این 

جه تولید در سراسر زنجیره غذایی افزایش می یابد. در واقع بسیاری از گونه های ماهیان در دشتهای موجودات تغذیه می کنند و در نتی

 ریزی و تغذیه به سیلاب وابسته اندسیلابی برای تخم

در بیشتر مواقع وقوع سیلاب در رودخانه ها با گرادیان پایین، اثر مثبتی بر شیلات دارد. در حالی که سیلاب در رودخانه های با 
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گرادیان بالا در درازمدت منجر به کاهش شدید جمعیت ماهیان می شود. مثال دیگری که در مورد بنتوزها )جوامعی که در بستر 

د دارد این است که در رودخانه، با گرادیان بالا، این موجودات به علت تغییرات شدیدی که در بستر رودخانه زندگی می کنند( وجو

رودخانه به وجود می آید دچار مرگ و میر می شوند در حالی که در رودخانه های با گرادیان پایین، به علت مقاومت بیشتری که در 

 ر است.برابر جریان وجود دارد، احتمال زنده ماندنشان بیشت

 در انواع رودخانه ها اثرات مستقیم سیلاب بر روی ماهیان وابسته به تغییرات زیستگاه و زنجیره غذایی

می باشد. در رودخانه های با گرادیان بالا دوره بهبود و اثرات بلندمدت سیلاب بر جوامع ماهیان تا حد زیادی به تغییرات زمین  

که زیستگاه اصلی از بین رفته باشد و می بایست توسط فرآیندهای زمین شناختی در آینده شناختی زیستگاه بستگی دارد. در مواردی 

بهبود یابد، سطح جمعیت برای دهه ها افت شدید می کند در مورد رودخانه های با گرادیان پایین، اگر دشت سیلابی از کانال رودخانه 

 شد. جدا شود باع  از بین رفتن زیستگاه مناسب برای ماهیان خواهد

 
 سمیت سیانید و ترکیبات سیانید در آب ماهی -2-2-1-3-1

 1ماهی ها  موجودات  بسیار حساسی هستند و با غلظت کم سیانید هم تحت تاثیر قرار می گیرند. به طور مثال ماهی ها در غلظت 

 میکروگرم سیانید در یک لیتر نیز میمیرند اما پرندگان و حیوانات در غلظت های میلی گرم سانید بر لیتر واکنش نشان می دهند. 

شده است  Lapusمترمکعب از آب آلوده به سیانید وارد جریان  111111ال شکستن سد در رومانی به دنب 2111در ژانویه سال 

که در اثر آن صدها تن ماهی از بین رفته است. اثرات بلند مدت آن قابل تخمین نیست اما کارشناسان معتقدند سال ها طول می کشد 

 برگشت پذیر نیستند. که رودخانه به حالت طبیعی خود برگردد و بعضی از اثرات آن 

 

 پوشش گیاهی -2-2-1-12

پوشش گیاهی یک منطقه، در کنترل سیلاب نقش مثثری دارد. پوشش گیاهی معمولا با آرام کردن سرعت جریان سیلاب باع  

 اتلاف انرژی آن می شود که در نهایت موجب فرسایش کمتر خاک سطحی می شود.

اب شدید، پوشش گیاهی قادر به تحمل نیروی عظیم ناشی از جریان آب نبوده و در سیستم با گرادیان بالا، به علت وقوع سیل

شکسته و ریشه کن می شود. در حالی که در سیستم های با گرادیان پایین، بقای گیاهان تابعی از گونه گیاهی، تداوم و دامنه سیل و 

 اندازه گونه هایی که تحت تأثیر سیلاب شده اند، می باشد. 

گیاهی منطقه به تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از سیلاب است. وابسته است. جوامع گیاهی از طریق تغییرات دینامیک پوشش 

 ژئومورفولوژیک، قادر به تنظیم مجدد شرایط زیستی خود می شوند. 

بی سازگار می شوند، درختانی که به زمین های آبرفتی منطقه عادت دارند معمولا به مرور زمان در مواحهه با سیلاب دوره ای به خو

در حالی که گونه های گرمسیری زینتی دچار مرگ و میر شدید می شوند با این حال در هنگام وقایع شدید سیلابی، گونه های بومی 

 منطقه نیز که مقاومت خوبی از خود نشان می دادند، ممکن است دچار خسارات مرگبار شدید شوند.

باع  کاهش ظرفیت اتلاف انرژی پوشش گیاهی و افزایش فرسایش در اطراف  برداشت و پاکسازی جنگل های دشت سیلابی

رودخانه و زمینهای دشت های سیلابی می شود. می توان با ساختن موانعی از جنس درخت، اقدامات حفاظتی برای ایجاد ثبات در 

فراخوان عمومی برای بازسازی تالاب ها، بانکت های کنار رودخانه، ساختن حائل هایی برای کاهش اثرات فرسایشی سیلاب و همچنین 

 نقش و ارزش حفاظتی پوشش گیاهی به خوبی را درک نمود

جاری شدن سیل درتالاب ها باع  افزایش توان تولید بیولوژیکی در سراسر زنجیره غذایی می شود. تالابها با متوقف کردن رسوبات 

ود کیفیت آب می شوند. تالاب ها به عنوان ابزار و سدی در مقابل سیل و استفاده از عناصر مغذی روانآب در رشد گیاهان، باع  بهب

تالاب ها و دشت های سیلابی از اجزای مهم در فرآیندهای  موجب کاهش جریان آب و پایین آوردن پیک سیل عمل می کنند.

 اکولوژیکی به شمار می آیند.
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 تخریب جنگل ها -2-2-1-12-1

Nejad (2112بر روی اثرات سیل ناگ ) هانی بر محیط زیست استان گلستان تحقیقاتی انجام داده است. طبق این بررسی ها حدود

 .]2[  فرد فوت کرده اند 251هکتار از جنگل ها از بین رفته و  1511

( برای یافتن ارتباط بین توالی سیلاب و پوشش گیاهی 2112و همکاران در سال ) Chapinمطالعه موردی دیگری که توسط 

انجام شده است. داده ها با هدف مدلسازی هیدرلیکی شامل ارزیابی کانال و دشت سیلابی  Klamathنطقه بالادست حوضه ساحلی در م

سال  نیاز بوده است برای حفظ پوشش گیاه  1/4و سطح آب انجام شده است. نتایج نشان می دهد که توالی جریان حداکثری از 

 .]2[سال نیاز بوده است  25دیگر به بیش از ساحلی هفت منطقه از نه منطقه. در دو منطقه 

 
 تأثیر سیلاب بر جنبه بیولوژیکی های محیط زیست و آبزیان -2-2-1-11

رویدادهای طبیعی شدید که برای انسان مخرب هستند، اغلب برای جوامع طبیعی به عنوان یک موهبت محسوب می شوند. سیلاب 

ها یک عنصر ضروری در چرخه طبیعی هستند. سیل های دوره ای برای تحریک تولید در آبزیان بی مهره و در نتیجه افزایش انبوه 

از دشتهای سیلابی برای تخم ریزی و تغذیه استفاده می کنند، بسیار موثرند. برخی از جوامع  تولید مثل در گونه هایی از ماهیان که

طبیعی که نیازمند شرایطی با ثبات بیولوژیکی و زیست محیطی می باشند عبارتند از: بی مهرگان، ماهی ها و پوشش گیاهی کنار 

می دهند. تأثیر سیلاب بعد از وقوع آن با توجه به تغییرات زمین  رودخانه. سیلاب های  شدید تمامی این جوامع را تحت تأثیر قرار

 شناختی، بر پوشش گیاهی کنار رودخانه ای به وضوح دیده می شود. 
بررسی اثرات زیست محیطی کوتاه مدت و بلندمدت سیل، علمی جوان و رو به رشد است. سیلابها فرصتی برای پژوهشهای بیشتر 

یکی و خط مشی جدیدی برای وضع قوانین جدید در اختیار بشر قرار می دهند. با توجه به این که هر در زمینه وقایع طبیعی دینام

سیستم طبیعی منحصر به فرد بوده و پاسخ متفاوتی نسبت به رویدادهای طبیعی دینامیک از جمله سیلاب نشان می دهد. اگر درک از 

سد، متوجه می شویم که تأثیرات سیل بر یک جنبه از یک اکوسیستم دینامیک و طبیعت سیلاب افزایش یابد و به نقطه روشنی بر

 طبیعی، مستقل از اثرات به وجود آمده بر روی دیگر جنبه های آن نیستند. 

اثرات زیست محیطی سیلاب ها پیچیده هستند و تا حد زیادی سیاست گذاری در این مقوله انجام نشده است. سالهای اخیر، تمرکز 

از نیاز به تسلط و کنترل منابع آب، به تفکری هماهنگ تر تغییر یافته است به طوری که ضمن کنترل سیلاب توسط مدیریت منابع آب 

 .سازه ها منجر به حفظ محیط زیست و جمعیت رو به رشد می شود

وسیستم در حال حاضر سیاست های مدیریت سیلاب، اثرات شدید و گسترده ای بر اکوسیستم های طبیعی دارد. در حقیقت، اک

سازه ای کنترل سیلاب را برطرف می کنند. ائه می دهند که نیاز به اقدامات های سالم، روشهای کنترل سیل را به طور طبیعی ار

همچنین به جای استفاده از خاکریزهای گسترده که منجر به تنگ شدگی بیش از اندازه رودخانه می شوند، می توان از اقدامات غیر 

مانند بازسازی تالاب که یک جایگزین عملی و سازگار با محیط زیست هستند، استفاده نمود. برای اطمینان از  سازه ای کنترل سیلاب

اینکه مسایل زیست محیطی به درستی و عاقلانه در تصمیمات مدیریتی سیلاب لحاظ شده باشد، موارد مختلفی باید از چشم اندار 

اع  می شود که ویژگی های حیاتی سیستم های طبیعی، از جمله ویژگی های سطح حوضه ارزیابی شود. این رویکرد همه جانبه ب

 هیدرولوژیکی، گونه های حساس و مناطق استراتژیک در فاز تحقیقاتی فرآیند تصمیم گیری شناسایی شود. 
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 تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیل
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 اثرات مستقیم سیل شامل: -3-1
 اثرات مخرب سیل بر مردم

 اثرات مخرب سیل بر ساختمان ها و زیرساخت ها

 اثرات مخرب سیل بر حیوانات و محصولات کشاورزی

 ارزیابی آسیب های پس از سیل

 
 اثر سیل بر مردم -3-1-1

بر اساس  2111کند به شکلی که در سال سیل گستره وسیعی از تهدیدات را در حوزه سلامت و زندگی، بر افراد تحمیل می

های اقتصادی ناشی از های اخیر زیاناند. در دههنفر بر اثر سیل به طور مستقیم جان خود را از دست داده 8111های محلی گزارش

ها و توان آماری از تعداد کشتهمی 1-3سیل علیرغم کاهش تعداد افراد کشته شده در سیل به شدت افزایش یافته است. در شکل 

های اخیر در دنیا آمار تلفات ارائه شده از سیل 1-3های اخیر را مشاهده کرد. علاوه بر این در جدول ز سیل در دهههای ناشی ازیان

 بیان شده است.

های فیزیکی، حملات قلبی، برق ها به علت ضربههای مستقیم در حوادث سیل ناشی از غرق شدن و یک سوم آندو سوم مرگ

 دهد.سید کربن یا آتش سوزی رخ میگرفتگی، مسمومیت ناشی از مونوک

های ناشی از آب، نیش های ناشی از سیل به علت اسهال و سایر بیماریای مثل بنگلادش، اغلب مرگدر کشورهای درحال توسعه

های شود. در ویتنام برق گرفتگی بیشترین علت مرگ در جریان سیل است و پس از آن بیماریزدگی مار و غرق شدن ایجاد می

های ناشی از اسهال عمدتاج به علت کمبود آب شرب، ذخیره های بعدی قرار دارند. مرگالریه و شیوع سرماخوردگی در ردهی، ذاتتنفس

و انتقال نامناسب آب، تمهیدات بهداشتی ضعیف و اغلب، از بین رفتن تاسیسات فاضلاب بهداشتی که منجر به آلودگی آب شرب در 

 باشد.می شوند،مناطق تحت تاثیر سیل می

اند. این آمار کافی بر اساس آمارها در سه دهه گذشته به طور متوسط سالانه بیش از یکصد میلیون نفر تحت تاثیر سیل قرار گرفته

ها اقداماتی را جهت کاهش اثرات نامطلوب سیل انجام دهند. آمار ارائه شده همواره در حال رشد است به شکلی که است تا حکومت

 به یکصد میلیون نفر در شرایط فعلی رشد کرده است. 1951میلیون نفر در سال  4یر از سیل از افراد تحت تاث

شوند: حوادث پیش از سیل، حین سیل و پس از سیل. جراحات جراحات ناشی از سیل از نظر زمان وقوع، به سه دسته تقسیم می

ها و دیگر د در جریان آب با فرد و یا ناشی از تخریب ساختمانفیزیکی ممکن است ناشی از فرار افراد از محل یا برخورد اشیای موجو

 ها باشد.سازه

های روحی و روانی نیز در بعضی افراد رخ دهد. مشاهده مرگ افراد و نزدیکان و آسیب علاوه بر جراحات فیزیکی، ممکن است آسیب

های روانی بلند مدت تواند افسردگی، خودکشی و یا آسیبرات میتواند اثرات روانی نامطلوبی را برجا بگذارد. این اثها مییا تخریب خانه

 باشد.

کنند. افراد فقیر، سالخورده و کودکان عموماج نیاز به کمک و پذیرترین افراد جامعه، بیشترین تأثیر را هم از سیل دریافت میآسیب

های سنی در ل مرگ بیشتری نسبت به سایر گروههمراهی بیشتری دارند. تحقیقات نشان داده است که کودکان و سالخوردگان احتما

 دهد.سیل دارند و مرگ این افراد عموماج بر اثر غرق شدن رخ می
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 های اخیرهای ناشی از سیل در دنیا در سالمقایسه آمار تلفات و زیان -1-3شکل 

http://www.brasil.gov.br/pacSources: Swiss Re 2011; IUCN 2011; PAC 2:  

 
 های اخیر در دنیاآمار تلفات و خسارات مالی سیل -1-3جدول 

 خسارات جانی و مالی سال وقوع نام کشور ردیف

هزارنفر  551نفر کشته و  31 2112 آلمان و جمهوری چک 1

 میلیارد یورو 12آسیب دیدند و 

 میلیارد دلار 1کشته و 18 2111 ایالات متحده آمریکا 2

 میلیون دلار 549کشته و 11 2118 ایالات متحده آمریکا 3

 میلیارد یورو12کشته و بالغ بر 25 2113 اتریش، جمهوری چک، آلمان، مجارستان، هلند، اسلواکی و سویس 4

کشته و بیش از یک میلیارد 21 2111 و بریتانیا اتریش،بلژیک،فرانسه،دانمارک،آلمان،اسپانیا،مولداوی،رومانی 5

 یورو

 کشته 23 2111 ایالات متحده آمریکا 1

هزارنفر  511نفر ناپدید و  11 2111 ژاپن 1

 تخلیه

 11مفقودی و  13کشته و  225 2118 ژاپن 8

 میلیارد دلار

 میلیون 211کشته و  19 2118 اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و پرتقال 9

 یورو)فرانسه(

 میلیارد دلار 3کشته و  3 2119 ایالات متحده آمریکا 11

 
 اثرات مخرب سیل بر ساختمان ها و زیرساخت ها -3-1-2

به هنگام وقوع سیل سازه ها می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در طیف وسیعی تحت تاثیر قرار بگیرند. در شهرها سیل به 

زیرساخت ها از قبیل مترو، زیربنای ساختمان ها و تاسیسات زیرزمینی آسیب وارد کند. تاثیر مستقیم شامل از بین رفتن فیزیک 

قیم شامل از بین رفتن کاربری صنعتی و تجاری ساختمان ها می شود. ویژگی های سیل از قبیل عمق، ساختمان ها و تاثیرات غیرمست

سرعت و مدت زمان وقوع سیل نیز می تواند در میزان خرابی حاصله از سیل تاثر بگذارد. به طور مثال سیل ناگهانی می تواند به طور 

http://www.brasil.gov.br/pac
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 رد و یا آسیب های جبران ناپذیری بر سازه ها وارد کند.کامل آنچه بر سر راه خورد دارد را شسته و با خود بب

 در یک سیل آرام، سیلاب می تواند به روش های زیر به سازه ها آسیب وارد کند:

سازه در آب استاتیک غوطه ور شده و به مرور آب از طریق مصالح جذب شده و رطوبت باع  از بین رفتن سازه می شود. به 

 بت می تواند به طور کامل باع  فرسایش اجزا ساختمان شود. خصوص در مناطق گرم این رطو

 فشار آب باع  شکست المان های سازه شده و یا باع  تخریب کامل ساختمان می شود. 

 مواد شیمیایی موجود در آب می تواند با مصالح ساختمان واکنش بدهد.

 آب می تواند به سیستم های الکتریکی آسیب وارد کند.

 زیر سازه ها حرکت کند و باع  آسیب به زیر بنای ساختمان شود.  آب می تواند در

 در سیلاب های سریع و ساحلی، آب می تواند اطراف ساختمان را احاطه کرده و موجب آسیب های زیر شود:

تواند فشار آبی که در حال حرکت می باشد فشار جانبی بیشتری نسبت به آب استاتیک به سازه ها وارد می کند و تغییر فشار می 

 وارده بر سازه ها را افزایش دهد.

 آب متحرک تمایل بیشتری به فرسایش و در نتیجه تخریب ساختمان دارد. 

آنچه سیل با خود حمل می کند با سرعت بیشتری حرکت کرده و به سازه های برخورد می کند و می تواند آسیب بیشتری به 

 ساختمان ها وارد کند. 

 سوخت با ساختمان ها ممکن است آتش سوزی رخ دهد.به دلیل برخورد مخازن 

 
 اثرات مخرب سیل بر حیوانات و محصولات کشاورزی -3-1-3

می شوند آثار مخربی د غذایی شخصی مانند مرغ نگهداری سیلاب می تواند بر روی حیوانات خانگی و حیواناتی که برای تامین موا

بخشی از خانواده شناخت و نجات آنها، یا نگرانی در مورد محل نگهداری آنها، می  چنین حیواناتی را می توان به عنوان داشته باشد.

سیل همچنین موجب مرگ و میر دام ها و از بین رفتن ماهی ها می شود  .تواند عاملی برای تاخیر یا جلوگیری از تخلیه را داشته باشد

نوع آسیب شامل آسیب های غیرمستقیم می شود. زیرا  و به محصولات کشاورزی آسیب می رساند. اگرچه برای مناطق شهری این

مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی وابستگی کمتری به کشاورزی دارند، با این حال زنجیره غذایی آسیب می بیند که جمعیت 

 مناطق شهری به شدت وابسته به آن هستند.

هرها را کاهش دهد، اما عدم امنیت غذایی در شهرها بیشتر به بلایای بزرگ مانند سیل می تواند در دسترس بودن مواد غذایی در ش

کمبود مواد غذایی منجر به افزایش قیمت ها می شود، به طوری که به دلیل کمبود  .عنوان مشکل دسترسی به غذا به شمار می آید

 شود. کار درآمد کم می شود و فقرا توان خرید ندارند و این امر منجر به مشکلات اقتصادی و مالی می

 

 اثرات آبشاری -3-1-1

تواند بخشی از یک ساز باشد و یا میتواند به عنوان عاملی برای تشدید سایر فجایع هم طبیعی و هم انسانحوادث سیلابی می

در ای فوکوشیما زنجیره حوادث آبشاری شکل که در جمله قبل بیان شد، باشد. نمونه دراماتیک اخیر این پدیده تخریب نیروگاه هسته

ای که با یک زلزله آغاز شد، رخ داد. در ادامه است. یک فاجعه بسیار عظیم که در انتهای یک زنجیره 2111ژاپن بعد از سونامی سال 

 توضیح بیشتری در این مورد ارائه خواهد شد.

در  2111آن در سال ای از های بزرگ گل و رسوب و زمین لغزش است که نمونهیکی از آثار ثانویه معمول سیل، ایجاد جریان

ساز را رقم بزند. به طور مثال شکست یک سد که تواند یک فاجعه انسانکشور کره رخ داد. شکست فاجعه بار تاسیسات زیربنایی هم می

تواند های شیمیایی یا فاضلابی مربوط به منابع تامین آب میکند. آلودگیای عظیم ایجاد تواند فاجعهاز کنترل سیلاب ناتوان شده، می

ها، در بررسی آثار سیل و مزایای جلوگیری از آن نباید از های تصفیه آب و فاضلاب پدید آید. با توجه به این نمونهدر اثر آسیب به طرح
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 پوشی کرد.پتانسیل اثرات آبشاری این پدیده چشم

های حل ژاپن بود، آغازگر موجکیلومتری سوا 11ریشتر که مرکز آن در حدود  9یک زلزله با قدرت  2111در یازدهم مارس 

هزار نفر  491هزار نفر کشته و حدود  28متر شد. این حادثه سواحل ژاپن را به مصیبت گرفتار کرد. بیش از  31سونامی به ارتفاع تا 

ای وارد شد. ستههای هها راه آهن و نیروگاههای وسیعی به تاسیسات زیربنایی ژاپن از جمله جادهتحت تاثیر حادثه قرار گرفتند. آسیب

 ترین حادثه طبیعی با خسارات گسترده در تاریخ ثبت شد.این حادثه به عنوان بزرگ

کند که حتی بهترین شهرها و کشورهای آماده در برابر حوادث، ممکن است برخی اوقات دچار فاجعه شوند. مورد ژاپن ثابت می

اند، اما های محافظ در برابر سونامی اجرا شدهها و سایر سازهآب شکندرصد سواحل ژاپن دیوارهای بتنی،  41اگرچه در طول بیش از 

ها را درنوردیدند. یکی از ابعاد فنی این حادثه از کار افتادن دیزل ژنراتورهای سیستم سرد کننده در مورد اخیر، امواج آب این سازه

ای ذوب شد. این حادثه به عنوان کتورها، قلب راکتور هستهای بود. در نتیجه چند حادثه پیاپی و گرم شدن بیش از حد راراکتور هسته

های دریایی را به طور مشخد و ای فوکوشیما ریسک وابستگی دیوارهسابقه نیروگاه هستهای ثبت شد. بحران بیبدترین حادثه هسته

 ها را به طور کلی پر رنگ کرد.سایر سازه

 

 ارزیابی آسیب های پس از سیل -3-1-5

ی بزرگ مانند سیل، دولت ها با کمک سازمان هایی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل متحد، به منظور برنامه ریزی بهتر پس از بلایا

شناخته می شود، انجام  (PDNA) و ارزیابی آسیب ها، تلفات و نیازها که به طور گسترده ای به عنوان ارزیابی نیازمندی های فاجعه بار

 .]1[می دهند 

ناشی از سیل می تواند در نقاط مختلف در دوره های مختلف انجام شود: در طول؛ بلافاصله پس از رخداد سیل ارزیابی تلافات 

)حدود یک تا سه هفته پس از وقوع سیل(؛ یا سه تا شش ماه پس از این رویداد )برای ارزیابی دقیق تر خسارات اقتصادی(. اغلب 

پس از شش ماه است، زیرا بیشتر تلفات، از جمله تلفات غیرمستقیم و غیرمترقبه،  بهترین زمان برای انجام عمیق ارزیابی تلفات سیل

 .می تواند با اطمینان کافی ارزیابی شود

 
 اثرات غیر مستقیم سیل شامل: -3-2

 اثرات مخرب بر محیط طبیعی

 اثرات مخرب بر انسان و اجتماع )تغییرات جمعتی، تاثیرات انسانی و تاثیرات بهداشتی(

 مخرب اقتصادی و مالی )تأثیر بر رشد اقتصادی بلند مدت، تأثیر بر اهداف توسعه، تأثیر بر معیشت، وقفه در کسب و کار(اثرات 

 اثرات بر مسائل سیاسی

 
 محیط زیست طبیعی -2-3-1

ی پر شیب رخ تواند باع  فرسایش و زمین لغزش بشود و اغلب این اتفاق در پهنه وسیعی از مناطق با توپوگرافبارندگی شدید می

ها، که اغلب تنها راه دسترسی به جوامع تحت تاثیر سیل هستند، تواند باع  تخریب زیربناها و مخصوصا جادهدهد. این رخداد میمی

شود که پس از فروکش کردن سیل در محیط دفع خواهند شد. جابجایی رسوبات و بشود. فرسایش سبب تولید رسوبات غلیظ و آوار می

ها و مناطق شهری به حدی است هایی از ساختمانبر است. در بعضی از موارد شدت رسوبات در بخشملی پر هزینه و زمانآواربرداری ع

که باید از آنها صرف نظر کرد. در این موارد، جابجایی احتمالاج تنها راه حل ممکن است. بابد در نظر داشت که جابجایی مستلزم تغییر 

 شود.باشد، که خود عاملی منفی محسوب میسکونت میکاربری اراضی دیگر به منظور 

شود، می جات انجامتواند به عنوان یک مشکل برای جاهایی که کشت صیفیهای کشاورزی با رسوب، همچنین میپر شدن زمین

رو تاثیر مهمی بر باشد. رسوبات حاوی مقدار کمی مواد آلی هستند. در نتیجه ممکن است بازگشت به حالت قبل ممکن نباشد. از این
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ای برای تواند سبب تخریب گیاهان شوند. گیاهانی که خود وسیلههای سنگین همچنین میشود. بارشخوراک و تغذیه انسان ایجاد می

 کاهش اثرات سوء بارش بودند.

 
 انسان و آثار اجتماعی -2-3-2

شرب سالم، غذا و سرپناه اشاره کرد. این افراد احتمالاج از توان به آب بازماندگان سیل نیازهای ضروری وسیعی دارند. از جمله می

بینی سیل و تخلیه مناسب مناطق آسیب پذیر و آسیب پذیر هستند. در مواقعی که هشدارهای کافی در پیش لحاظ روحی صدمه دیده

های پس از سیل هستند. ند کمکشوند، جمعیت بسیار بیشتری نیازمشود، نسبت به وقتی که افراد زیادی در سیل کشته میانجام می

 .]1[ریزی برای کارهای پس از سیل به دنبال هشدارها ضروری استدر نتیجه نیاز به پشتیبانی و برنامه

 
 اثرات جمعیتی -2-3-3

خورد. به کند و ساختار سنی جامعه به هم میبا از دست رفتن تعدادی از جمعیت یک منطقه، هرم جمعیتی در منطقه تغییر می

های پس از حادثه نشان داد که مرگ و میر در اشاره کرد. ارزیابی 1991توان به دو حادثه گردباد در بنگلادش در سال عنوان نمونه می

درصد فراوانی،  4سال با  11های سنی داشته است. همچنین مردهای بیشتر از سال بیشترین فراوانی را در سایر گروه 11کودکان زیر 

 11یابد به شکلی که زنان بالاتر از اند. با افزایش سن، فراوانی مرگ و میر افزایش میو میر را به خود اختصاص داده کمترین میزان مرگ

 درصد تلفات، بیشترین میزان مرگ و میر را داشتند. 41سال با 

ای نامطلوب را در رشد و نمو در دهد و در نهایت با تغییر هرم جمعیتی، آیندهشبیه به این آمار در اغلب حوادث این چنینی رخ می

 منطقه به همراه خواهد داشت.

 
 اثرات بر سلامت -2-3-1

های مرتبط با آب آلوده یا تواند بسیار جدی باشد. به شکلی که در بعضی موارد، تلفات ناشی از بیماریاثرات سیل بر سلامت می

در فصل بارش در بنگلادش، مارگزیدگی دومین علت  2111ل جراحات بیش از آمار غرق شدن بوده است. به عنوان مثال در سیل سا

 های تنفسی بود.مرگ و میر پس از غرق شدن و بالاتر از آمار تلفات ناشی از اسهال و بیماری

زیست طبیعی وابسته هستند. برای مثال سیل ناشی از طغیان اثرات پس از حادثه سیل بر سلامت همچنین تا حد زیادی به محیط

دهد. شیوع وبا و مالاریا زا فرصت شکوفا شدن میها و عوامل بیماریزند و به باکتریزیست طبیعی را به هم میا تعادل محیطهرودخانه

 تواند در اثر چنین تغییراتی باشد.می

مشکل  زدگان اغلب جهت جوشاندن و تامین آب سالم باهای پس از سیل، امری حیاتی است. سیلتامین آب سالم و کافی در بازه

 تامین سوخت روبرو هستند. 

اند. بسیاری از این افراد، از مورد ویژه دیگر، اثرات روانشناسی شامل ضربات روحی سیل بر افرادی است که از سیل نجات پیدا کرده

مار متداول در شوند. تحقیقات نشان داده که آمار خودکشی در نجات یافتگان سیل بالاتر از آهای شدیدی میجمله کودکان دچار آسیب

 .]8[سایر جوامع است 

 
 اثرات اقتصادی و مالی -2-3-5

های گذشته بدان اشاره شد، سرآغاز مشکلات اقتصادی در جامعه هستند. یکی از عواملی که در اثرات مستقیم سیل که در بخش

 باشد. های گسترده و متوالی در این قاره میعدم توسعه آفریقا شناخته شده است، وقوع سیل

استان این  32استان از  28های گسترده زمین در های سنگین پیوسته در کلمبیا سبب ایجاد سیل و رانش، بارش2111در سال 
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دهند، وارد درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می 1های سه میلیون نفر که نزدیک به گاهها و سکونتکشور شد. در مجموع، به خانه

ترین حادثه ایجاد شده از یک حادثه طبیعی در تاریخ این کشور بود. بر اساس آمارهای دولت ملی این کشور، شد. احتمالاج این حادثه بد

ترین اثرات منفی اقتصادی سیل، تاثیر منفی بر رشد درصد کاهش داد. شاخد 2این سیل میزان تولید ناخالد داخلی را بیش از 

 ها به عنوان یک سرمایه ملی و اخلال در تجارت هستند.سکونتگاه اقتصادی در بلندمدت، تاثیر بر اهداف توسعه، تخریب

 
 تاثیر بر رشد اقتصادی بلند مدت -2-3-5-1

در ارزیابی تاثیرات سیل بر اقتصاد باید هر دو چشم انداز محلی و ملی را در نظر گرفت. سیل تاثیر زیادی بر افرادی که به طور 

علاوه بر این بر اقتصاد ملی نیز تاثیر مهمی دارد. شایان ذکر است که در سطح ملی ارتباطات مستقیم از سیل تاثیر می پذیرند، دارد و 

مختلفی بین بلایای طبیعی و رشد اقتصادی وجود دارد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بلایای طبیعی مکرر می تواند تأثیر مثبت بر 

که فعالیت های بازسازی منجر به افزایش اشتغال و تجدید ساختن امکانات (. با این فرض است 2111اقتصاد ملی داشته باشد )کیم، 

کشور به این نتیجه رسیده اند که  89در بلایای طبیعی اتفاق افتاده در  Toya (2002) و  Skidmore در مقاله ای که توسط .می شود

د ناخالد داخلی )سرانه تولید ناخالد( سرانه ارتباط فراوانی بلایای طبیعی با انباشت سرمایه انسانی، رشد بهره وری کل و رشد تولی

 .]9[مثبت دارد 

 
 تأثیر بر اهداف توسعه -2-3-5-2

در نتیجه فقدان پوشش بیمه، اکثر کشورهای کم درآمد منابع مالی را از سایر اهداف توسعه جهت بازسازی به کار می گیرند. دولت 

مشکلات نقدینگی مواجه شوند و باید به کمک های بین المللی، صندوق های  ها ممکن است در مواجهه با بلایای طبیعی بزرگ با

علاوه بر این، نیاز به تنظیم یک سیستم تامین مالی برای تامین زیرساخت  .توسعه یا بیمه برای تقویت درآمد مالیاتی ملی متکی باشند

  .های خصوصی و عمومی وجود دارد

 
 تأثیر بر معیشت -3-3-5-3

خانوار، معیشت به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور مثال، تأثیر سیل بر دسترسی به اشتغال است، به طور خاص در سطح 

 اینکه آیا هر عضو خانواده کشته شده یا مجروح شده اند و میزانی که آنها به عملکرد اجتماعی و اقتصادی خانوار کمک می کرده اند.

 .]8[ند، به ویژه آنهایی که سرپرست خانوار را زنان تشکیا می دهند، بسیار آسیب پذیر هستند خانواده های که فقط یک سرپرست دار

 
 وقفه در کسب و کار -3-3-5-1

تجارت و کسب و کار اغلب پس از حوادث ها به دلیل آسیب مستقیم و یا اثرات غیر مستقیم مانند وقفه کسب و کار شکست می 

کسب و کار ممکن است به دلیل عدم دسترسی به خدمات اساسی مانند تامین آب، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، نبود برق،  .خورند

جاده ها و ارتباطات مخابراتی با شکست مواحه شود. این به نوبه خود، پیامدهای اقتصادی قابل توجه ای در سطح گسترده تر از مناطق 

در ژاپن فشار اقتصادی ملی را به شدت تحت فشار گذاشت و  2111عنوان مثال، سونامی سال  سیل زده به همراه خواهد داشت. به

تاثیرات جهانی هم داشت: به عنوان مثال، عرضه قطعات خودروی ژاپنی به ماشینهای مونتاژ خودرو در سراسر جهان به شدت کاهش 

   .]8[یافت و آسیب جدی به اقتصاد جهان وارد شد 

 
 بر مسائل سیاسیاثرات  -3-3-5-5

یک سیل شدید احتمالا یک فشار جدی بر ساختارها و توانایی های سازمانی است که در کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن است 
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یک سری نیازهای فوری خواهد بود که نقش و اهداف سازمان های دولتی و غیر دولتی را مشخد می کند. فقدان یا  .ضعیف باشد

ان های دولتی می تواند به طور جدی اعتماد به نهادهای دولتی را تضعیف کند؛ این اتفاق پس از طوفان عملکرد ضعیف توسط سازم

رخ داد. در بعضی موارد، تعصب سیاسی در تخصید بودجه قابل ملاحظه است، که ممکن است به  2115کاترینا در نیواورلئان در سال 

 .نده را کاهش دهندآن منطقه خاص کمک کند تا سطح خسارات فاجعه آمیز آی
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 فصل چهارم

 راه های پیشگیری و كاهش خسارات ناشی از سیل
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 کنترل سیل

شود. توقف های اقتصادی، شناخته میومیر، خسارات مالی و زیان اقتصادی با اختلال در فعالیتآسیب ناشی از سیل از دیدگاه مرگ

پذیر است. بنابراین کنترل سیل یا های ناشی از آن از طریق کنترل سیلاب امکاناما امکان کنترل آسیبکامل سیل ممکن نیست، 

 مدیریت سیل به عنوان راهکاری برای پیشگیری یا کاهش آسیب تعریف شده است.
باشد، اما اثر آن اجرا نمیپذیر نیست و از لحاظ اقتصادی قابل اگرچه کنترل کامل سیل تا میزان افت صفر از لحاظ فیزیکی امکان

 بندی کرد:توان به شرح زیر طبقهتواند در کاهش تلفات جانی و اموال تعادل ایجاد کند. به طور سنتی اقدامات کنترل سیل را میمی

 ایروش سازه

ع سازه مهندسی های بتنی، خاکی یا هر نوای است؛ سازهیکی از بهترین اقدامات شناخته شده برای کنترل سیل، اقدامات سازه

 دیگر. 

 یابد. پذیرد. به کمک این اقدامات مقدار دبی خروجی از رودخانه کاهش میها صورت میاصولا بیشترین اقدامات در رودخانه

 مخازن ذخیره و تسکین

 خاکریز سیل

 هاراهسیل

 بهبود کانال

 حفاظت از خاک

 انتقال سیل

 های کمکیکانال

 دشتترمیم سیل

 بازکردن آبرو

 ره سیلذخی

 مخزن در مسیر و خارج از مسیر

 های زهکشی سیلسیستم

 های زیرزمینیمدیریت آب

 محیطی   ها و حرائم زیستاستفاده از تالاب

 های مجهز به ضدسیلطراحی ساختمان

 استفاده از مصالح با نفوذپذیری بالا در مناطق شهری

 ایروش غیرسازه

 دشتناحیه سیل

 بینی سیلپیش

 ریاضیسازی مدل
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 ایروش سازه -1-1
 1مخازن ذخیره و ماند -1-1-1

های کنترل سیل هستند. در این روش مخزن برای نگهداری آب در سازی یکی از معتبرترین و کارآمدترین روشمخازن ذخیره

شده، شده به صورت کنترلذخیرهشود. آب ای ساخته میها در مناطق کوهستانی و تپهها و شاخهحوضه بالادست، در بالادست رودخانه

دست یا رودخانه دچار سیل نشوند و مخزن به ظرفیت اولیه خود برگردد. برای های پایینشود تا کانالدر مدت زمان طولانی آزاد می

لا در ابتدا ریزی شده در حوضه مورد نیاز است. معموهای برنامهکنترل کامل سیلاب در طول رودخانه، تعداد زیادی از مخازن در محل

 گیرند.برای تولید برق مورد استفاده قرار می

کردن های کوچکی که با ذخیره موقتی و محدودمخزن ماند شامل یک مانع در رودخانه با یک خروجی غیرقابل توقف است. سازه

 دهند.سرعت جریان، پیک کاهش سیل می

 
 2خاکریز سیل -1-1-2

شده به موازات رودخانه های خاکی ساختهشود؛ که دیوارهشناخته می 4یواره سیلیا د 3بندخاکریز سیل نیز به عنوان سیل

کنند. ارتفاع خاکریز بالاتر از تراز سیل باشند که با محصورکردن رودخانه به یک مسیر ثابت با محدودکردن مقطع عرضی عمل میمی

های رایج حفاظت در برابر سیل، در جهان ترین تکنیکز قدیمیشود. خاکریز یکی اشده با در نظرگرفتن ارتفاع آزاد، محاسبه میطراحی

 ای در مقابل سیل است.ترین اقدام سازهاست. خاکریز سیل اقتصادی

 بند در شهرستان کازرون استان فارس نشان داده شده است.ای از یک سیلنمونه 1-4در شکل 

 

 
 بند در کارزونسیل -1-1شکل 

 

 5هاراهسیل -1-1-3

ها ممکن است یک کانال راهکنند. سیلهای طبیعی هستند که بخشی از سیل در هنگام خطر زیاد منحرف میها کانالراهسیل

های ها جایگزین سایر روشراهپذیر باشد، سیلشود. هرگاه امکانشده باشد و مکان آن با توپوگرافی منطقه کنترل میطبیعی یا ساخته

______________________________________________________________________________________________ 
1 Storage and Detention Reservoirs 
2 Levees 
3 dike 
4 Flood Embankment 

5 Floodways 
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مترمربع  311راه با ظرفیت (، یک سیل3)جامو و کشمیر 2در سرینگر 1رای کاهش سطح رودخانه جلومشوند. بای میکنترل سیل سازه

 رسد.ساخته شده است. این کانال در پنج کیلومتری شرق شهر سرینگر قرار دارد و در دریاچه وولار به پایان می

 
  هابهبود کانال و اصلاح رودخانه -1-1-1

ها و نهرها در حوضه آبریز برای حمل جریان بستگی به ها، رودخانهکشگذارد. ظرفیت زهآب تاثیر میهای رودخانه بر ارتفاع ویژگی

تر باشد ظرفیت آن برای حمل آب بیشتر است و تر و صافاندازه و طبیعت رودخانه دارد. هرچه رودخانه نهر یا کانال بزرگتر، مستقیم

دهد مانند ساخت سازه در کانال، تخطی با توسعه یا گردآمدن ظرفیت را کاهش میکمتر مستعد ایجاد سیل است. هر فرآیندی که این 

 .شودرسوب، موجب افزایش سیل می

کردن کردن یا حفاری کانال برای بزرگهای موجود در حوضه نیاز به نگهداری پیوسته مانند عریضها یا آبراههدر این روش، کانال

 سطح مقطع عرضی و کاهش زبری دارد.

 :های مهندسی باشد کههای موجود ممکن است شامل روششدن رودخانهحاصلا

 افزایش سطح جریان یا تغییر مسیر

 ها در برابر فرسایشحفاظت از دیواره

 هاافزایش ارتفاع دیواره

شوند. هدف میماسه، اصلاح سازی پوشش گیاهی، آوار و یا گلروبی یا پاکهای نگهداری از قبیل لایچنین با روشها همرودخانه

 .اصلی این است که با بازگرداندن سطح مقطع عرضی یا کاهش زبری ظرفیت کانال برای حمل سیل حفظ شود

 
 افزایش سطح جریان یا تغییر مسیر -1-1-1-1

 شود. این رویکرد، باع  تولیدهای رودخانه برای کاهش خطر سیل در یک مکان خاص انجام میبه طور سنتی، مداخلات در کانال

ثباتی را به دنبال دارد. اصل مرکزی مهندسی رودخانه مدرن این شود و اغلب به دلایلی متفاوت بیهای مصنوعی در رودخانه میهندسه

ها تمایل دارند به حالت رژیم طبیعی خود بازگردند یعنی کانال اصلی، ظرفیت برای عبور یک جریان است که به طور کلی، رودخانه

های بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، باید به صورت منحصر به فرد مورد که رودخانهبیشتر. در حالیخاص را داراست و نه 

های بزرگتر ها تقریبا نزدیک به میانگین سیل سالانه است . بنابراین، جریانتوجه قرار گیرند، تفکر فعلی این است که جریان درون آن

 تند.های اصلی موجود نیسلزوما در کانال

تواند دهد، اما ممکن است شیب را کاهش دهد؛ در نتیجه میعمق مصنوعی یک کانال رودخانه، سطح مقطع عرضی را افزایش می

سازد. گسترش مصنوعی کاهش سرعت و افزایش رسوب گل و لای را شامل شود، که گرایش به بازگشت به عمق اولیه را ممکن می

کند و بنابراین شیب ها، کانال را بین دو نقطه کوتاه میراهکردن پیچهای رودخانه شود. قطعممکن است باع  رسوب نزدیک به دیواره

دهد. که ممکن است فرسایش یابد اما سرعت را نیز افزایش میدهد؛ در نتیجه ظرفیت انتقال جریان افزایش میبستر را افزایش می

دست را به دنبال داشته باشد؛ در این حالت نیز گرایش به بازگشت به ایینها یا بستر )آبشستگی( همراه با رسوب بیشتر در پدیواره

 شیب اولیه وجود دارد.

تواند مشکلات سیل محلی را حل کند، اما کاهش کردن مسیر با افزایش ظرفیت کانال میدر برخی شرایط، کاهش زبری یا مستقیم

سازی یا بازسازی رودخانه شامل بازگرداندن که کانال با طبیعیجایی ناپذیر است. در مقابل، درسازی و افت پیک اجتنابدر ذخیره

سازی را افزایش دهد، افت پیک را بیشتر کند و در تواند ذخیرهها(، میراهتر )به عنوان مثال بازگرداندن پیچمسیر آب به شرایط طبیعی

 رژیم مسیر نشان داده شده است.تفاوت در  3-4و  2-4دست را کاهش دهد. در شکل نتیجه خطر سیل در پایین

______________________________________________________________________________________________ 
1 Jhelum 

2 Srinagar 

3 Jammu & Kashmir 
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 [1برای اهداف کنترل سیل ] (Red Rouge)کردن کانال ردروژ عریض -2-1شکل 

 [1غرب ایالت آیوا ]تالاب منتهی به رودخانه در شمال -3-1شکل 

 

 ها در برابر فرسایشحفاظت از دیواره -1-1-1-2

ها شامل مواد طبیعی محلی و فرسایش وجود دارد، بسیاری از آنهای بسیاری برای حفاظت در برابر در سراسر جهان سیستم

ای مناسب چنین سازهمحیطی و همهای سنتی است. حفاظت از دیواره که بخشی از محیط محلی است باید به لحاظ زیستتکنیک

ن است شامل پرورش گیاه، چنین شامل درک پتانسیل آبشستگی جریان است. حفاظت با استفاده از مواد طبیعی ممکباشد. طراحی هم

دهند. هرچه آب های آن، سرعت حرکت جریان کاهش میبه طور مثال علف یا بوته باشد. گیاهان درون یک رودخانه و یا در دیواره

دست را زده خواهد شد. که سطح سیل و جریان پاییندشت اطراف رودخانه سیلتر کند، ارتفاع آب بالاتر است تا حدی که سیلآهسته

 شوند.گذاری میها با کاهش فرسایش و افزایش رسوبچنین باع  تقویت رودخانههش دهد. گیاهان همکا

که امکان ایجاد گیاهان ممکن است برای محافظت در برابر فرسایش استفاده شوند، در حالی 1توری سیمی یا مواد زمین بافتی

ها )یک سبد شبیه محفظه توری یا حصیری، پر شده با سنگ( سنگ، یونهای مصنوعی عبارتند از استفاده از گابشود. سیستمفراهم می

 های پلاستیکی. های بتنی و ورقبلوک

آن زهکشی و حفاظت  های بتنی است که زیر لایهها یا بلوک، گابیون2های سستچین یک ساختار محافظتی با پوشش سنگسنگ

ل، یک روش جایگزین برای جلوگیری از نیاز به حفاظت از دیواره به وسیله کند. با این حاشدن فراهم میاز خاک زمینه را از شسته

 آید.تر است ، به این ترتیب کاهش سرعت به دست میایجاد دیواره با شیب ملایم

 

 هاافزایش ارتفاع دیواره -1-1-1-3

( عموما خاکی dikesیا  levees)های پلاستیکی ساخت. خاکریزهای سیل، توان از آجر، سنگ، بتن یا ورقدیوارهای سیل را می

ها باید در صورت لزوم از آبشستگی محافظت شوند. ارتفاع هستند که ممکن است یک هسته رسی برای کاهش نشت داشته باشند. آن

آب )اگر  دیوار یا خاکریز باید برای حفاظت از سیل مناسب باشد؛ استحکام و پایداری سازه باید برای مقاومت در برابر فشار طولانی مدت

سازی هنگام افزایش سطح آب سرریز شده باشد( کافی باشد. فاصله بین خاکریزها در طرف مقابل یک کانال اثر قابل توجهی بر ذخیره

 دارد.

______________________________________________________________________________________________ 
1 Geotextile 

2 Riprap 



314         هیأت ویژۀ   کارگروه محیط زیست 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

ارتفاع تاج که دیوار سیل یا خاکریز ساخته شده است مرتبط با احتمال سیل است که باید با آن مقابله کرد. ارتفاع آزاد، ارتفاع 

های سیل ممکن است بخشی از ساحل رودخانه، مانند دیوار حائل یا باشد. دیوارهقطعیت و اثرات موج میارائه شده برای عدماضافی 

هایی که آسیب 4-4های محافظت از سیل تلقی شوند. در شکل توانند نسبتا دور از رودخانه باشند و منحصرا سازهاسکله باشند، یا می

 شود نشان داده شده است.ممکن است به خاکریز وارد 

 

 
 ]12[شود عواملی که باعث آسیب به خاکریز می  -1-1شکل

 

(. 5-4طور که در بالا ذکر شد، دارد )شکل های رودخانه، همانخاکریز سیل نیاز به حفاظت از فرسایش و آبشستگی مانند که دیواره

، نسبت عمودی به افقی( 3: 1و  2: 1)معمولا در شیب بین  دارشکل معمولی آن یک ذوزنقه، دارای یک تاج تخت و دو کناره شیب

سازی جریان در زمان سیل است. در شود و برای کاهش خطر فرسایش و ذخیرهاست. خاکریز به طور معمول از لبه رودخانه باز می

 شود. ای از ساخت  سیل مشاهده مینمونه 1-4شکل 
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 ]12[تلف و حفاظت در مقابل زیرشویی های مخاز بین رفتن خاکریز به روش -5-1شکل 

 

 
 [1ساخت خاکریز محافظ سیل با کارگر زیاد در بنگلادش ] -3-1شکل 

 
 حفاظت از خاک -1-1-5

های حوضه ریزی شده و به اجرا درآید، منجر به بهبود کلی در ویژگیکه به درستی برنامهاقدامات حفاظت از خاک در حوضه، زمانی

 تبخیر و تعرق بیشتر و کاهش فرسایش خاک، بعضی از نتایج قابل شناسایی است.شود. افزایش نفوذ، می
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 1انتقال سیل -1-1-3

در چارچوب مدیریت ریسک، هدف انتقال سیل این است که مسیری را فراهم کند که نیروی بالقوه سیل را از مناطق در خطر دور 

شود. در این حالت آب به بردن مشکل سیل از محیط شهری دیده میحل برای از بینکند. به طور سنتی این عمل به عنوان یک راه

شود. چنین سیستمی اغلب بخشی از رویکرد مدیریت آب بسیار دست همان رودخانه انتقال داده میهای آبریز دیگر یا در پایینحوضه

 شود.های اضافی، جدا تشکیل مییانهای هیدروالکتریسیته است که در آن کنترل جرتر است که شامل، به عنوان مثال، طرحوسیع

 
 اقدامات جهت انتقال سیل -1-1-3-1

ها ممکن است در حالت های دور افتاده، رودخانههای طبیعی یا مصنوعی انجام شود. در ناحیهانتقال ممکن است با استفاده از کانال

اند؛ و در موارد خاص، انتقال سیل ممکن است توسط ها به شدت تغییر یافتهکاملا طبیعی باشند؛ در بسیاری از نقاط جهان، رودخانه

 ساخته شده به دست آید. های مصنوعی کانال

یابد باید انرژی لازم برای فائق آمدن به مقاومت اصطکاکی که به وسیله تماس با بدنه و کف که در هر کانالی آب جریان میهنگامی

 شود.شود را داشته باشد. این انرژی به طور موثر توسط شیب کانال فراهم میکانال ایجاد می

ور اصلی است: مساحت مقطع عرضی، شیب و مقاومت اصطکاکی. در یک کانال طولانی با ظرفیت یک رودخانه تابع سه فاکت

که ارتفاع آب در طول کانال تغییر نکند. در این حالت تعادلی مساحت ثابت، ممکن است جریان یکنواخت در نظر گرفته شود؛ جایی

 آمدن به مقاومت اصطکاکی وجود دارد.بین شیب و انرژی لازم برای فائق

ید متذکر شد که علاوه بر مفهوم عمومی انتقال جریان، انتقال مفهوم خاصی در هیدرولیک دارد: ترکیبی از همه خصوصیات که با

کنند به جز شیب. اگر ساختار یک کانال با دیگری به طول مشخد جایگزین شود، فرض کلی شیب نباید تغییر ظرفیت را تعیین می

 تور کار نباشد، باید انتقال کانال جدید مانند کانال قدیمی باشد.کند. در صورتی که کاهش ظرفیت در دس

 
 سازیانتقال سیل و ذخیره -1-1-3-2

که عمق در سازی اثر کاهش )کاهش پیک( سیل را دارد. هنگامیسازی با هم ارتباط دارند. هر ذخیرهمفاهیم انتقال سیل و ذخیره

شود و بنابراین وقتی سازی در داخل خود کانال استفاده میها نداریم، ذخیرهاز شاخه یابد و جریان ورودی اضافیطول کانال افزایش می

سازی ارائه شده افتد که حجم ذخیرهکند، کاهش داریم. کاهش نیز زمانی اتفاق میدست حرکت میجریان سیل از بالادست به پاییت

 دهد.در کاهش جریان درون یک حوضه نشان می توابع ذخیره و انتقال را 1-4دشت استفاده می شود. شکل توسط سیل

 

______________________________________________________________________________________________ 
1 Flood Conveyance 
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 [1سازی در یک حوضه ]کاهش پیک سیل به وسیله انتقال و ذخیره -۱-1شکل

 

 2211: سیل رودخانه می سی سی پی 3.1مطالعه موردی 
متحده که مدیریت ، مهندسین ارتش ایالات متحده، به عنوان آژانس فدرال ایالت 1913، برای اولین بار از سال 2111در سال 

را برای کاهش فشار سیل باز کرد. که از  1راه مورگانزاهای آن را در اختیار داشت، سیلپی و شاخهسیسیریسک سیل در رودخانه می

کند تا جریان عبوری بین راه منحرف میپی را به سمت سیلسیسیمترمکعب در ثانیه، آب رودخانه می 11111دریچه تا  125طریق 

مجبور  USACEهای زیاد، است، کاهش یابد. برای کنترل جریان 2روژ و نیواورلئانیزهای سیل که برای محافظت شهرای باتونخاکر

ای های کوچکتر به عنوان وسیلههای کشاورزی و شهرکشدن زمینشد که برخی از خاکریزهای سیل بالادست را بشکند که در سیلابی

کنند که موجب سازی آب را فراهم میها ذخیره(. این سیلاب8-4شده است )شکل تفاده میبرای محافظت از مناطق پرجمعیت اس

______________________________________________________________________________________________ 
1 Morganza 

2 Baton Rouge and New Orleans 
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 شود. کاهش )پیک( جریان در کانال اصلی می

 

 
 [1پی باز شده است ]سیسیسرریز مورگانزا برای انحراف آب رودخانه می -1-1شکل 

 
رخ داد.  2118و  1993، 1913، 1931های بزرگ دیگر در سالهای است. سیل 1921شده در سال بزرگترین رویداد سیل گزارش

های عادی و ریزش برف تا چهار برابر بارش پی ناشی از ترکیب بارندگیسیسی، افزایش سطح آب در رودخانه می2111در بهار سال 

های ه شهرها در مناطقی که زمینزیاد و غیرمعمول در برخی از مناطق را به همراه داشت. علاوه بر این عوامل، با توجه به توسع

که شود که آب به جای اینکشاورزی بودند، خطر سیل نیز افزایش یافته است. در نتیجه، پروفیل هیدرولیکی تغییر کرده و باع  می

 .ها جریان یابدجذب زمین شود به سرعت در رودخانه

 سازی در بالادست برای انحراف سیل از مناطق شهری است.یرهآمیز از انتقال و ذخدهنده استفاده موفقیتراه مورگانزا نشانسیل

که حجم آب قابل توجهی در تواند باع  افت پیک سیل شود به خصوص هنگامیطور که قبلا اشاره شد ذخیره سیل میهمان

طور محلی در آبگیرها.  ها یا بهدشتتواند رخ دهد به طور مثال در سیلدسترس باشد و خروجی کنترل شود. ذخیره به طور طبیعی می

بردن آگاهانه توان سیل را دخیره نمود. از زیر آببه صورت مصنوعی نیز با ساخت مخازن ذخیره سیل، آبگیرهای ماند و نگهداشت می

 توان بهره برد. ها نیز میهای بازی، پارکینگهای کشاورزی و مناطق شهری مانند زمینبرخی از زمین

توانند برای سایر کاربردها مانند شوند میای که برای کاهش پیک سیل استفاده میهای رودخانهیستمبرخی از مخازن بزرگ در س

 آبرسانی یا تولید نیروی هیدروالکتریکی استفاده شوند.

 شود.نشینی طولانی مدت باع  ایجاد مشکل میهای بزرگ در این مبح  میزان رسوبات جریان است که در تهیکی از نگرانی

 چند منظوره در ژاپن 1: حوضچه تاخیری352ه موردی مطالع

باشد. تا خلیج توکیو گسترش یافته است. این منطقه همیشه آماده سیل رودخانه می 3از شهر ماچیدا  2حوضچه رودخانه سورومی

های ت حوضچهسازی شد. بخشی از این برنامه ساخساله پیاده 151یک برنامه کنترل سیل جامع برای یک رویداد  1981در دهه 

ها این ناحیه برای اوقات فراغت تاخیری چندمنظوره برای ذخیره آب سیل رودخانه و آزاد کردن کنترل شده آن بود. در سایر زمان

 نشان داده شده است. 9-4المللی است که در عکس هوایی شود که شامل یک استادیوم بیناستفاده می

 

______________________________________________________________________________________________ 
1 Retaining Basin 
2 Tsurumi 

3 Machida 
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 [1تاخیری چندمنظوره سورومی ]مهارت کنترل خروجی و حوضچه  -3-1شکل

 

رسد از خاکریز ای است که وقتی ارتفاع آب رودخانه به ارتفاع سیل میگونهارتفاع خاکریز سیل بین رودخانه و حوضچه تاخیری به

اطمینان حاصل که های خود بالا برود زمانیتواند روی پایهها جلوگیری شود. استادیوم میعبور کند اما از سرزیر شدن در بقیه کناره

مترمکعب است که بعد از  3،911،111ها هنوز قابل استفاده است. ظرفیت حوضچه ها و محل اجرای ورزششود در طول سیل شاهراه

 شود.اتمام سیل به وسیله یک سرزیر به رودخانه سورومی تخلیه می

کنند که اطلاعات اطی برای عموم مردم کار مییک مرکز اطلاعات و یک هیئت اخطار در حوضه تاخیری به عنوان یک مکانیسم ارتب

کنی، ساخت خاکریز سیل، کنند. از دیگر اقدامات به انجام رسیده در رودخانه سورومی کفلازم برای اخطار زود هنگام را فراهم می

 است. 1ایمخازن تنظیمی و گلخانه

 
 های کمکیکانال -1-1-۱

که رودخانه در پیک خود قرار دارد، با استفاده از یک سازه )معمولا را هنگامی جریاناند تا مقداری از های کمکی طراحی شدهکانال

طور معمول به"که تخلیه آب ضرری نداشته باشد، تخلیه کنند. کانال کمکی سرریز جانبی( و یک کانال به سوی یک منطقه، جایی

کند. بنابراین ممکن است در سیل ناگهانی مشکلات ل میدر سطح بالاتری از کانال اصلی قرار دارد و تنها جریان سیل حم "خشک

 کنند.ایمنی به وجود آید، زیرا مردم عادت به استفاده از این ناحیه برای اهداف دیگری می

دست جریان هدایت در هر زمانی دارای جریان است، اما در هر دو مورد یک جریان به پایین "طور معمول مرطوببه"کانال 

کنند و ممکن است جزء مهمی در سیستم زهکشی های کمکی عمل میها به عنوان کانالراهچارچوب شهری، سیلشود. در یک می

 باشند.

 

 2راه وراتسلاف: مدرنیزاسیون سیستم سیل3.3مطالعه موردی 
 2111در سال های حفاظت از سیل در اروپا راه وراتسلاف در لهستان، یکی از بزرگترین سیستمساخت اولین اجزای سیستم سیل

که در طول  3های رودخانه که حفاظت در مقابل سیل رودخانه اودراکانال آغاز شد. این پروژه شامل بهبود گسترده در سیستم

 ساله است. 1111وراتسلاف جریان دارد، به عهده دارد. هدف از این پروژه کاهش خطر سیل شهر به احتمال کمتر از یک رویداد 

ساله  211متر مکعب در ثانیه دارد که مربوط به یک دوره بازگشت  2411ظرفیتی حدود  1923ا سال راه شهر تسیلسیستم 

______________________________________________________________________________________________ 
1 regulating and greenery reservoirs 

2 Wroclaw 

3 Odra 
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درصد از این شهر را دچار سیل کرد و باع   35وراتسلاف ثبت شده بود، حدود  ، بزرگترین رویداد سیل که در1991است. در سال 

 .ساله برآورد شد 1111تا  211یل به عنوان یک رویداد ایجاد آسیب شدید و اختلالات گسترده در دره اودرا شد. این س

درصد بیشتر از ظرفیت  51مترمکعب در ثانیه بود که تقریبا  3511جریان تخمین زده شده در بالادست شهر در این رویداد بیش از 

بر این، سازه انحرافی به راه موجود شهر بود. سیل گسترده ناشی از تخریب و سرریزشدن خاکریز محافظتی بود؛ علاوه سیستم سیل

 ، همراه با خاکریزهای تمرینی، نابود شد.1رودخانه ویداوا

ها به مسئله سیل در وراتسلاف، در امتداد دره رودخانه اودرا مورد بررسی قرار گرفت. ، طیف وسیعی از واکنش1991پس از سیل 

های پرقدرت و بزرگ هیچ دلیلی ندارند که فرمانداران استانیطوربه وجود آمد، به 1999ها هنگام سیل در سال تغییراتی در مسئولیت

های بالغ بر های تکمیلی و متقابل زیر را با هزینهسنجی، نیاز به اجرای پروژهکه برای دستورات مرکزی منتظر بمانند. مطالعه امکان

 میلیون دلار تعیین کرد: 411

 ار تکمیل شد.میلیون دل 51با هزینه  2112در سال  2بند بالکسیل -

کیلومتری بالادست شهر ساخته شد، این افزایش  211، 3بند راسیبرزبند ذخیره سیل در مسیر سیلمیلیارد مترمکعب سیل 185 -

 که استخراج سنگ در منطقه تکمیل شود.یابد، زمانیمیلیون مترمکعب افزایش می 321به 

زمان خاکریز در امتداد رودخانه ادرا مترمکعب در ثانیه افزایش یافت، هم 311ظرفیت سازه انحرافی و کانال به رودخانه ویداوا به  -

 بهبود یافت. این امر انتقال سیل در کانال را افزایش خواهد داد نیازمند حذف مقدار زیادی از مواد و گسترش و تقویت پل خواهد بود.

 بینی و هشدار های پیشبهبود سیستم -

های رویکرد حفاظت از پیچیده هر یک از بهبودهای پیشنهادی، تعامل آنها با یکدیگر و سایر مولفه به منظور ارزیابی اثرات بسیار

 راه توسعه یافته است تا:سیل، یک مدل کامپیوتری هیدرودینامیکی سیستم سیل

 تأثیر هر جزء پروژه را آزمایش کند. -

 طراحی در صورت لزوم. "عدم تنظیم"کردن فعال -

 قطعیت در پارامترهای کلیدی طراحی.ثیر عدمدرک و اجازه تأ -

میلیون ساکن شهرها و  255ساله و حفاظت از  1111ها نتیجه گرفتند که ترکیبی از این سه اقدام برای مدیریت سیل در مدل

 چنین شهر وراتسلاف کافی خواهد بود.روستاها هم

کند. خانواده( متمرکز هستند را مطرح می 241و روستا )بند راسیبرز خطر گهگاه سیل برای ساکنان که عمدتا در دساخت سیل

بند در اختیار طبق مقررات لهستان، این خطر غیرقابل قبول است و بنابراین، ساکنان باید منتقل شوند و زمین و املاک مابین سیل

 بند را به تأخیر انداخته است.دولت لهستان قرار گیرد. طرح اسکان مجدد، تکمیل سیل

دهد. حفاظت در سطح یک آبریز طراحی شده پیچیدگی مذاکرات یک سیستم یکپارچه جدید کنترل سیل را نشان میاین مثال 

های حفاظتی مورد و گزارش EIAهای ارزیابی مانند ای از گزارشالمللی )رودخانه اودرا( است. طیف گستردهاست و شامل یک آبراه بین

اند نیز باید تغییر داده شوند تا بتوانند جریان اضافی را تعدیل کنند. مناطق تسلاف قرار گرفتهدست وراهایی که در پاییننیاز است. سازه

 بند سود خواهند برد.دست نیز از افزایش افت پیک در سیلپایین

 ( برای کاهش پیک سیل نشاان داده شادهElbe( در طول رود الب )Havelبند هاول )به عنوان نمونه سیل در سیل 11-4در شکل

 است.

 

______________________________________________________________________________________________ 
1 Widawa 

2 Bulk Polder 
3 Raciborz Polder 
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 ]12[( برای کاهش پیک سیل Elbe( در طول رود الب )Havelبند هاول )سیل در سیل -12-1شکل

 

 دشتترمیم سیل -1-1-1

هایش است، مهم است که سیل کنترل شود تا آسیب فراتر از حد قابل قبول ها یک مکان مناسب برای انسان و فعالیتدشتسیل

بندی استفاده از زمین و اجرای اند. منطقهدشت گسترش یافتهها بدون توجه به خطرات ناشی از سیل در سیلنباشد. شهرها و شهرک

های خود سرریز که آب رودخانه از دیوارهنگامیای است. هموثر آن یک ابزار مدیریت کلیدی در تلاش برای جلوگیری از چنین توسعه

های وسیع دشتدشت مجاور بستگی دارد. به عنوان مثال، سیلکند، رسیدن به حداکثر ارتفاع سیل، به میزان زیادی به ماهیت سیلمی

کند. تر حرکت میآهستهدار ذخیره کنند و سیل حاصله های شیببا کناره توانند حجم بیشتری از سیل را نسبت به درهو صاف می

آهن که سیل از آنجا عبور سازی پوشش گیاهی یا ساخت و ساز در خاکریز )به عنوان مثال جاده یا راهها نظیر پاکدشتاصلاح سیل

ی هادشت رودخانه تاثیر گذارد. اقداماتی از جمله بازسازی دیوارهتواند بر الگوها و فرآیندهای زهکشی طبیعی در سیلکند( میمی

 ها باشد. دشتتواند بخشی از مدیریت ترمیم سیلاند، نیز میهای سابق که ساخته شده یا مسدود شدهرودخانه و اتصال مجدد کانال

 
 بازکردن آبرو -1-1-3

کنند. در برخی از مناطق شهری، آهن حمل میها معمولا جریان را در یک مسیر طبیعی یا زهکش شهری زیر یک جاده یا راهآبرو

آوردن فضای توسعه شهری به طور سنتی گسترده یافته است. این عمل در حال حاضر کردن جریان آب طبیعی برای به دستطولانی 
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 شود.تی شناخته میبه عنوان تاثیر منفی بر تنوع زیس

دهد. در مقایسه با جریان آزاد، دسترسی به ها باریک باشد یا توسط آوارها مسدود شده باشد خطر سیل را افزایش میاگر قطر آبرو

تواند بخشی از افزایش مسیر آب در مناطق شهری باشد که از ها مینگهداری از جریان آب رودخانه نیز محدود است. بازگشایی آبرو

 کند.چنین کاهش خطر سیل کمک میظ تنوع زیستی، کیفیت آب و هملحا

در سئول کرهجنوبی  Cheonggyecheonدر بالای رودخانه  1911یک نمونه از این رویکرد، آزادراه هوایی است که در اوایل دهه 

به  Cheonggyecheon، منطقه 2111شد، اما در اوایل دهه ساخته شد. در آن زمان، به عنوان یک نماد پیشرفت در نظر گرفته می

ای پر سروصدا و پرازدحام در سئول تبدیل شد. بنابراین، پروژه ترمیم رودخانه به منظور حذف آزادراه و بازگرداندن مسیر آغاز منطقه

 تکمیل شد. 2115شد. پروژه در سال 

 
 مخزن در مسیر و خارج از مسیر -1-1-12

کند. که معمولا در حوضه بالادستی کنند عمل میها از آن عبور میاصلی که همه جریانذخیره در مسیر به عنوان بخشی از کانال 

رودخانه قرار دارد. معمولا شامل یک سازه برای انبارکردن آب، یک کنترل جریان در خروجی و یک سرریز برای عبور جریان کنترل 

 شده در رویدادهای غیرمتعارف است.

گردد. که شود که پس از آن دوباره به کانال اصلی برمیشده از کانال اصلی پر میسط آب منحرفدر مقابل ذخیره خارج از مسیر تو

شود. اصولا شامل یک سازه دهانه )سرریز( برای انحراف آب از رودخانه دشت وسیع مرتبط میهای بزرگ با سیلمعمولا به رودخانه

کنترل جریان خروجی برای بازگردانی آب به کانال اصلی )به وسیله  ترین سطح یا قسمت حفاری شده(،اصلی، منطقه ذخیره )پایین

 گرانش یا پمپ کردن( و یک سرریز.

کردن کنترل شده مخازن پس از سیل ضروری است تا بتوان از حجم ذخیره برای اتفاقات پس از آن بهره برد.  در هر دو مورد خالی

هایی که موجب حرکت چرخشی برای کنترل جریان )کنترل جریان هکنترل جریان خروجی شامل دهانه، دریچه کنترل و دستگا

شود که در حین باشد. بزرگترین تاثیر ذخیره در کاهش ریسک سیل زمانی مشخد مییابد( میوابستگی کمتری به تغییر هد آب می

باشد. این عمل نیازمند یک کنترل ورودی و خروجی اطمینان حاصل شود که مخزن در زول طوفان خیلی زود یا خیلی دیر پر نشده 

 سیستم پیچیده از کنترل زمان واقعی دارد.

 
 های زهکشی سیلسیستم -1-1-11

رو مشکلات مربوط به سیل های شهری را زهکشی کنند. از اینهای سحطی و فاضلابهای شهری باید قادر باشند آبزهکشی

هایی که از مواد با نفوذپذیری کم زیست دارد زیرا در مکانیطیابد. در مناطق شهرنشین زهکشی تاثیر مهمی در حفظ محکاهش می

های زهکشی یک آلودگی محلی را به محل ها هدایت کنند. بسیاری از سیستمتوانند آب را به کانالها میاستفاده شده، این زهکش

ته، برای جلوگیری از این مشکل یافکنند و ممکن است مشکل را افزایش دهند. در بسیاری از کشورهای توسعهدیگری منتقل می

 ای زهکشی نشان داده شده است.نمونه 11-4های مجزا انجام می شود. در شکل زهکشی مناطق با لوله
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 [1ای از زهکش شهری ]نمونه -11-1شکل 

 

 های زیرزمینیمدیریت آب -1-1-12

تر از کند تا به سطح آب زیرزمینی برسد و پایینحرکت میهای غیراشباع آب باران به زمین نفوذ کرده و به سمت پایین در زمین

 کند.اند. در این حالت، تحت اثر گرادیان، آب به آرامی به دو طرف حرکت میآن حفرات خاک با آب اشباع شده

ذ آب، با نفو .ممکن است از مواد غشایی مانند شن و ماسه یا مواد جامد مانند ماسه سنگ و آهک تشکیل شده باشد "آبخوان"

شود و ظرفیت های زهکشی، آب وارد این آبخوان میهای آب یا سیستمچنین در مناطق شهری با نشت لولهشوند و همها پر میآبخوان

افتند. بنابراین کنترل سطح این ها تخلیه شده و یا به صورت چشمه به راه میها، به رودخانهشود. با پرشدن این آبخوانآن پر می

های زیرزمینی برای جلوگیری از فرونشست زمین ضروری کننده باشد. علاوه بر این، مدیریت آباند در کنترل سیل کمکتوآبخوان می

 .شوداست، که منجر به مشکلات بیشتر در مناطق کم ارتفاع می

 
 محیطی   ها و حرائم زیستاستفاده از تالاب -1-1-13

های طبیعی و یا تواند شامل استفاده از تالاباز آب باران در مناطق شهری میاقدامات برای کاهش میزان و سرعت رواناب ناشی 

های نگهداری سیل ها به عنوان حوضچهاز دیدگاه مدیریت سیل، هدف کلیدی تالاب .انسان ساز و افزایش میزان پوشش گیاهی باشد

ن و فضای سبز موجود در تالاب نیز به جذب کاشت گیاها .دهدرو کاهش خطر سیل در مناطق شهری را کاهش میاست  و از این

اکسید، بهبود دیکند. گیاهان علاوه بر این مزیت، مزایای دیگری مانند کاهش گرمایش شهری، کاهش سطح کربنمی بیشتر آب کمک

 دهد.اثر تالاب را در برابر سیل نشان می 12-4منظره شهری و افزایش ذخیره آب زمینی را نیز دارند. شکل 
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 اثر تالاب در برابر سیل -12-1ل شک

 

 های مجهز به ضد سیلطراحی ساختمان -1-1-11

در مواردی که خصوصیات خاصی از ارزش بالا به دلیل سیل تهدید می شوند، ممکن است به صورت جداگانه اثبات شوند. این 

ساختمان با برخی از مواد شیمیایی و مواد ضد  ای شامل ساخت دیوارای و اقدامات اضطراری است. تغییر سازهترکیبی از تغییر سازه

آب، بستن پنجره های پایین سطح و ارائه برخی از تکنیک های محفظه ضد آب برای درب ها. بنابراین، حتی زمانی که ساختمان 

واند انجام ممکن است توسط آب احاطه شود، اموال نگهداری شده در آن از آسیب محافظت می شود و بسیاری از کارهای عادی می ت

شود. به این ترتیب، کارخانه صنعتی دارای ساختمان، جاده های ذخیره سازی، جاده ها و غیره ممکن است با ساخت یک حلقه حلقه یا 

 دیوار سیلاب محافظت شود.

شده از انواع ضدسیل نشان داده  اصول و نمونه 13-4در شکل  .کنیم: تر و خشکسیل را توصیف میدر این قسمت دو نوع ضد

 است.

 

 
 ]12[از انواع ضدسیل  اصول و نمونه -13-1شکل 
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 ضدسیل تر -1-1-11-1

در مقابل،  دهد.مناطق محصورشده در یک خانه را می دهد، ضدسیل تر اجازه ورود آب سیل بهطور که نام هر کدام نشان میهمان

های مجاور خانه را سیل اجازه ورود به محوطه آب اگر کند. مزیت ضدسیل تر این استسیل جلوگیری می از ورود آب ضدسیل خشک

فشار هیدرواستاتیک، از جمله شناوری، به شدت کاهش  رسد که اثراتمی های سیلاب خارجبه سرعت به سطح همانند آب داشته باشند

یابد. ضدسیل ت کاهش میای، به شداحتمال آسیب سازه به خانه در طول سیل، و به طبع آن بارهای تحمیل شده در نتیجه، یابد.می

 شود:های زیر استفاده میتر به طور کلی برای محدودکردن خسارت به محوطه

های زیرزمینی، فضاهای خالی یا گاراژ های متصل شده. برای های پاییزه، زیرزمینهای بلند، زیرزمینهای زیر ساختمانمحوطه

 .کار عملی نیستهشود، این رامناطقی که به عنوان فضای زندگی استفاده می

 :آمیز شامل موارد زیر استضدسیل تر موفقیت

 حصول اطمینان از ورود آب به سیل و خروج از خانه

 حصول اطمینان از اینکه افزای و کاهش آب سیل در داخل خانه همانند سیل بیرون خانه است

 ب سیلمحافظت از مناطقی از خانه که زیر سطح سیل هستند از آسیب ناشی از تماس با آ

 حفاظت از تجهیزات خدماتی داخل و خارج از خانه

 (FPE)انتقال هر گونه مواد ذخیره شده در زیر ارتفاع حفاظتی سیل 

 
  ارتفاع حفاظتی سیل -1-1-11-1-1

 های ناشی از تماس مستقیم وشود، باید به آسیبتمام مصالح ساختمانی در مناطقی از خانه که به آن اجازه ورود سیل داده می

شود شامل کف و پوشش دیوار، مبلمان و لوازم و مساحتی که برای فضای زندگی استفاده می .سیل مقاوم باشند احتمالا طولانی با آب

بنابراین، ضدسیل تر  .ها گران استموارد دیگر است که به راحتی توسط آب سیل آسیب دیده و تمیز کردن، تعمیر و یا جایگزینی آن

نامه برنامه ملی بیمه سیل شوند، مانند زیرزمین که طبق آییناست که برای فضای زندگی استفاده نمی از خانههایی تنها برای بخش

(NFIP) نشان داده شده است  14-4شود. همانطور که در شکل زیرزمین بر پایه طبقه، فضای زیرکف یا گاراژ متصل شده تعریف می

 از حداقل سطح کف باشد. تر از( باید پایینFreeboard)شامل  FPEتراز 

های اکثر روش .های دیگر ارتقاء داده شده را در نظر بگیریدشما بالاتر از ارتفاع کمترین سطح کف شما باشد، باید روش FPE اگر

دهند و به آب سیل اجازه ورود به ها فضای زندگی بالاتر از سطح سیل را افزایش میشوند. آنارتقاء، اصول ضدسیل تر را شامل می

 .دهندمناطق خانه زیر فضای زندگی می

 
 خطرات  -1-1-11-1-2

ه از دیگر خطرات سیل، مانند نیروی هیدرودینامیک کند اما نضدسیل تر خانه را در برابر اثرات فشار هیدرواستاتیک محافظت می

پذیری آن را ضدسیل تر یک خانه، آسیب های سیل.جریان آب، فرسایش و شسته شدن، تاثیر یخ و سایر آوارهای سیل و آسیب آلاینده

 دهد.های شدید باد و یا زلزله تغییر نمیدر برابر آسیب

 
  سازی پس از سیلپاک -1-1-11-1-3

ها، معمولا رسوب، آشغال و حتی مواد خورنده یا خطرناک مانند حلال داشته باشید که آب سیلاب به ندرت تمیز است.به خاطر 

اجازه ورود سیل به مناطقی از یک خانه، این مناطق را در  کنند.ها، کود و سایر مواد شیمیایی را حمل میروغن، فاضلاب، آفت کش

بنابراین تمیزکردن یک خانه ضدسیل تر پس از سیل ممکن است نه تنها از  دهد.د، قرار میمعرض هر آنچه که در آب سیل وجود دار
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این یکی دیگر از دلایل خوبی است  ها و سطوح دیگر باشد.کردن و زدودن دیوارها، کفچنین شستن، ضدعفونیها بلکه همبردن گلبین

شوند نامناسب است و حتی در برخی موارد، ممکن است برای ده میکه چرا ضدسیل تر برای مناطقی که به عنوان فضای زندگی استفا

 هر بخشی از خانه نامناسب باشد.

 

 
 ]11[یک خانه مقاوم در برابر سیلابی که مطابق با حداقل الزامات یک دستورالعمل یا قانون مربوط به مدیریت سیلاب محلی است  -11-1شکل 

 

 تغییرات مورد نیاز برای ضدسیل تر  -1-1-11-1-1
  .ضدسیل تر نیاز به تغییرات زیادی در خانه، از جمله دیوارهای آن، مصالح ساختمانی و تجهیزات خدماتی دارد

 
 هانصب دهانه -1-1-11-1-5

ها باید در این دهانه دهد.میهای ورودی است که اجازه ورود و خروج آب سیل را ترین بخش پروژه ضدسیل تر، نصب دهانهمهم

هدف این است که به سادگی اجازه  های گاراژ اگر مناسب باشد، زیر سطح سیلاب مورد انتظار نصب شوند.های پی و در دیوارهدیواره

سطح آب  یابد و تقریبا برابر باچنین اطمینان حاصل شود که سطح آب در داخل خانه افزایش میورود و خروج آب سیل را ندهد و هم

نشان  15-4طور که در شکل همان شوند.شود به طوری که فشارهای هیدرواستاتیک در داخل و خارج همواره با هم برابر میخارج می
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کند و بنابراین هدف های بزرگ در اتفاع آب داخلی و بیرونی، فشارهای هیدرواستاتیک نامنظم را ایجاد میداده شده است، تفاوت

 .دهدمی ضدسیل تر را شکست

تواند به سرعت سطح آب بیرونی افزایش یا ، سطح آب بیرونی نمی(A)های روی دیواره پی نامناسب باشد که سایز دهانههنگامی

های لفقی در شکل نشان داده شده است، یکسان نخواهد بود. اما زمانی کاهش داشته باشد. در نتیجه فشار هیدرواستاتیکی که با فلش

، سطح آب درونی و بیرونی با یک نرخ افزایش و کاهش خواهند داشت و فشار هیدرواستاتیکی دو (B)مناسب باشد  هاکه سایز دهانه

 سمت دیواره پی یکسان خواهد بود.

 

 
 ]11[کنند  چنین نرخ افزایش و کاهش سطح آب در داخل و بیرون یکسانهای دیوار نه تنها باید اجازه ورود آب به داخل را بدهند همدهانه -15-1شکل

 
 ضد سیل خشک -1-1-11-2

ها، ضد آب کردن دیوارها یا استفاده از مواد ها و پنجرهبندی دربضدسیل خشک شامل درزگیری بیرون یک ساختمان، آب

 (.11-4سیل است )شکل ساختمانی ضدآب، برای جلوگیری از ورود آب

طور قابل توجهی به کاهش آسیب به ساختمان تواند بهتا تراز خاصی از سیل، اگر اقدامات ضدسیل به درستی اجرا و حفظ شود، می

دهد؛ از جمله انتقال کالاهای کمک کند. سایر احتمالات به طور دائم یا موقتا قرار گرفتن در معرض سیل قرار گرفتن اموال را کاهش می

 یا خارج کردن کامل آن از ساختمان. یک مطالعه اخیر در شهر درسدن نشان داد که این امر بسیار موثر است.حساس به طبقه بالا 
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ها به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند نیروی هیدرواستاتیک آب تواند مورد استفاده قرار گیرد که دیوارهاین تکنیک تنها زمانی می

 ها را مهر و موم کنند.ها و دیگر دهانهها، پنجرهشوند تا دربرا تحمل کنند. سپرهایی ممکن است نصب 

 

 
 [12درزگیری ورودی ساختمان ] -13-1شکل

 

 استفاده از مصالح با نفوذپذیری بالا در مناطق شهری -3-1-15

از آب به زمین نفوذ گردد، مقداری گذارد. مقداری از آب باران با تبخیر و تعرق به فضا برمیشهرسازی بر چرخه آب طبیعی اثر می

جایی که شهرسازی نسبت سطح غیرقابل کند. از آنشود و مقداری از آن روی سطح زمین حرکت میکرده و وارد آب زیرزمینی می

افتد رو آب روی سطح زمین به راه میشود. از ایندهد و باع  افزایش رواناب سطحی و در نتیجه کاهش نفوذ آب مینفوذ را افزایش می

تواند خطر سیل را کاهش دهد، دهد. افزایش نفوذ از طریق استفاده از مصالح نفوذپذیر در مناطق شهری، میر سیل را افزایش میو خط

های حیاط برای توان مانند انگلیس از باغچهبرای مدیریت این موضوع می .اما در بسیاری از شهرها این مسئله رعایت نشده است

 رد. افزایش نفوذپذیری استفاده ک

 

 ایروش غیرسازه -1-2
 های واضح مهندسی.شود، اما بدون ایجاد سازهاقدامات غیر ساختاری نیز دخالت فیزیکی در محیط را شامل می

های آبریز، اقدامات کشاورزی سازگار با هدف محدودکردن رواناب، برش کاری در حوضههای درختبرخی اقدامات شامل پروژه

 باشد. ها میها برای افزایش ظرفیت انتقال رودخانهدرختان و حفر کانال

شوند لت فیزیکی  و در نتیجه فناوری میشوند. اگر چه شامل دخاشناخته می "اقدامات نرم"چنین اقداماتی گاهی اوقات به عنوان 

انجامد. در عوض، بر تغییر شرایط طبیعی حوضه )ناحیه منبع(، کانال )منطقه مسیر( های بزرگ فنی نمیاما این اقدامات به معرفی سازه

 کنند.ها )مسیرها یا مناطق گیرنده( تمرکز میدشتیا سیل
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 دشت ناحیه سیل -1-2-1

رودخانه هستند، بیشتر مستعد خطرات سیل هستند، که جزو نواحی کوهستانی نیستند. بنابراین، مردم مناطقی که در نزدیکی 

هایی که در زیر سطح سیل قرار دارند باید برای سکونت محدود شوند. این نباید اجازه ساخت خانه در این مناطق را داشته باشند. مکان

 ره حفظ شوند تا زیر سیل رفتن چنین مناطقی موجب نجات زندگی و خواص باشد.های تفریحی و غیها، زمینمناطق باید برای پارک

 
 بینی سیلپیش -1-2-2

کارهای کاهش آسیب بینی ارتفاع رودخانه و سیل پیچیده است. تخلیه اضطراری نواحی در معرض خطر یکی از موثرترین راهپیش

شود. های زیادی مواجه میهای عادی مردم به شدت با زیانتد، فعالیتافکه سیل اتفاق میناشی از سیل در شرایط خاص است. هنگامی

رساندن ضررهای عظیم است. تخلیه موقت مردم و انتقال اموال مهم به مناطق بینی سیل یک نیاز واقعی برای به حداقلبنابراین، پیش

 تر، باید قبل از رسیدن سیل انجام شود.امن

کنند. چنین بارش باران تکیه میطلاعات واقعی در مورد بارش باران، سطح آب رودخانه و همکنندگان سیل به شدت بر ابینیپیش

شود. سطح آب )ارتفاع های باران )گاهی همراه با تصاویر رادار( برای کنترل بارش باران در حوضه آبریز، استفاده میای از سنجندهشبکه

-4کننده ساده ارتفاع رودخانه در تصویر شود. یک ثبتگیری میخانه نیز اندازههای سنجش جریان در امتداد روددر ایستگاه رودخانه(

کنند تا نشان دهند چه مقدار های کامپیوتری هیدرولوژیکی استفاده میکنندگان از مدلبینینشان داده شده است. سپس پیش 11

شد تا رواناب به رودخانه برسد و آب از بالادست به کشود، چه مدت طول میهای مختلف حوضه باع  رواناب میبارش باران در قسمت

  .شودهای مختلف در شبکه رودخانه همگرا میدست رود و چگونه آب از شاخهپایین
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. ارتفاع آب در 2211( ژانویه Rockhampton(، راکهمپتون )Fitzroyیک ایستگاه سنجش جریان دستی در رودخانه فیتزروی ) -1۱-1شکل

 [.12نشان داده شده است ]های گذشته سیل

 

ها به بینیزنند. پیشهای نمونه تخمین میهای مختلف کلیدی و زمانکنندگان سیل میزان جریان رودخانه را در مکانبینیپیش

 شوند. از آنجا کهطور منظم با مشاهدات جدید از بارش باران، سطح آب رودخانه و تخمین باران در صورت دسترسی، به روزرسانی می

دست حوضه در یک دوره خاص، به شدت تحت تاثیر برای خروج باران باریده شده در حوضه، زمانی نیاز است، جریان رودخانه در پایین

بینی جریان رودخانه برای این دوره دقیق خواهد بود. بارانی که قبلا باریده و دیده شده است، قرار دارد. این به این معنی است که پیش

 ن رودخانه خارج از این دوره دقت کمتری خواهد داشت.بینی جریاپیش

گیری در مورد آزاد کردن کنندگان با اپراتورهای سد ارتباط دارند. تصمیمبینیاگر اجرای یک سد مهم با سیل درگیر باشد، پیش

مکن است بر سطح آب در که چگونه آب آزاد شده مهای مربوط به میزان جریان آب سد و ارزیابی اینبینیآب از سد، شامل پیش

  شود.دست اثر گذارد، میپایین

 
 سازی ریاضیمدل -1-2-3

بینی کند تواند شدت سیل و ناحیه نفوذ را پیشدر اقدامات کاهش تلفات فاجعه، مدل ریاضی قبل از تعریف شده توسط رایانه می

که سیلاب طبیعی افتد. هنگامیهرچیز دیگری اتفاق میکه آیا در سواحل رودخانه یا سیلاب فوری به علت شکست سد یا خرابکاری یا 

دست رودخانه تواند مقدار سیل در برخی از مناطق پاییندر بالای رودخانه است به رسمیت شناخته شده، مدل ریاضی از مسیر سیل می

در صورت بروز هر گونه وضعیت  تواند فاجعه سیلاب در دره رودخانه راسازی ریاضی میهای مدلبینی کند. بنابراین تکنیکرا پیش

 سیلاب طبیعی یا سد کاهش دهد. 
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 فصل پنجم

تجارب و درس آموخته های وقوع سیل و اثرات 

 زیست محیطی آن در سایر نقاط دنیا
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شده از این وقایع می بررسی سیل های رخ داده در کشورهای مختلف و تجزیه و تحلیل علل و عواقب سیل و درس های آموخته 

تواند در سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منعطف سیل کمک شایان توجه داشته باشد. لذا تجارب کشورهایی 

 چون کره جنوبی، ژاپن، هلند، فنلاند، نروژ، رومانی، استرالیا و آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

    

 تجارب کره جنوبی -5-1
کند. افتد، را تجربه میکره جنوبی به طور معمول سالیانه بین یک تا سه طوفان و سیل سهمگین، که اغلب در ماه آگوست اتفاق می

ترین دلایل وقوع سیل ها یکی از اصلیهای اخیر است. شدت بارشمتر در طی سالمیلی 151های بیش از آمارها حاکی از افزایش بارش

ها نسبتاج تند است. با توجه به این شرایط ها در کره دارای سواحل کوتاهی هستند و شیب کانالآید. خانهب میدر کره جنوبی به حسا

های قابل مقایسه در قاره آسیا ها خیلی شدید است و دبی آنها در مقایسه با سایر رودخانهتوپوگرافی و بارش باران، هیدروگراف رودخانه

ها در کره به حدی است که ضریب رژیم رودخانه، نسبت دبی بیشینه به دبی کمینه بین دبی رودخانهبسیار زیاد است. تغییرات شدید 

شود. از آثار مخرب سیل در این است. این تغییرات شدید سبب مشکلات جدی در مدیریت رودخانه برای کنترل سیل می 111تا  111

اشاره کرد. عوامل اصلی شناخته شده در  1998ل شهر پاژو در سال و سی 1991توان به شکستن سد یه اون چه اون در سال کشور می

 شود:ایجاد سیل در این کشور شامل موارد زیر می

 حوادث آب و هوایی غیر عادی با توجه به گرمایش زمین 

 صنعتی شدن و توسعه شدید شهرنشینی

 عدم ایجاد زیربناهای کافی جهت مقابله با سیل

 همکاری بین بخشی و مشارکت عمومی های اجتماعی،عدم وجود سیستم

 باشد:اقدامات انجام شده در مدیریت یکپارچه سیل در چند بند زیر قابل خلاصه شدن می

 بینی سیل و اعلام هشدار: پیش

ها به دقت های پیش بینی بارش در سازمان هواشناسی انجام شده است. علاوه بر آن بارشدر این زمینه تمرکز خاصی بر سیستم

ها، اطلاع رسانی جامعی در بینیهای دقیقی از وقوع سیل انجام شده است. متعاقب این پیشبینیتورینگ شده و بر آن اساس پیشمانی

های هدف همچون کشاورزان، صنایع و جوامع انسانی انجام شده و هشدارهای لازم جهت اقدامات ضروری در جهت کاهش بلایای گروه

رودخانه به کار گرفته  18بینی تهیه شده و در حوزه آبریز هیدرولیکی جهت پیش -ا مدل هیدرولوژیکیشود. در این راستسیل داده می

 شود.ها در چهار مرکز کنترل سیل انجام میشده است. این فعالیت

 مدیریت سیل توسط سیستم رادار: 

ها، حجم سیل تخمین شود. پس از تحلیل روانابمیها پرداخته های روز ابتدا به تحلیل روانابدر این مرحله با به کارگیری فناوری

 شود.ها در برابر سیل انجام میهای لازم جهت عملکرد دستسازیزده شده و به دنبال آن شبیه

 انجام اقدامات پیشگیرانه:

های خروجی سدها یچههای مناسب اخذ شده و در این راستا تغییرات لازم در درسازی مرحله قبل، تصمیمبا استفاده از نتایج شبیه 

 های ارتباط جمعی منتقل شده تا حداقل  خسارتشود. کلیه این مراحل توسط دفاتر کنترل سیل به شکل مناسب به شبکهاعمال می

 ممکن رخ دهد.

هر های بهبود رودخانه و طرح یکپارچه گسترده در حوضه آبریز تهیه شده است. در برنامه های مدیریت یکپارچه در دو بخش طرح

های مدیریت یکپارچه سیل در بستر طرح 2111شود. تا سال ای تقسیم میای و غیر سازهها اقدامات به دو گروه سازهیک از این بخش

های حجیم تهیه شده است. اهداف این برنامه به شرح ذیل رودخانه جهت مقابله با سیل در بارش 13های آبریز برای حوضه آبریز حوضه

 باشد:می
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 رسانی سیستم مدیریت سیل برای تغییرات آب و هوایی غیر عادی به روز

 هاهای کنترل سیل با توجه به محدودیت ساخت سدها و تاسیسات حفاظت از سیل در رودخانهغلبه بر کمبودهای ظرفیت

 های ذخیره سیل در حوضه آبریزارتقاء ظرفیت

 اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مناطق پر جمعیت و مستعد سیل

 برداری بهینه از سدها و تاسیسات کنترل سیل در حوضه آبریزاجرای سیستم یکپارچه بهره

 شود:های آبریز شامل موارد زیر میهای برنامه مدیریت یکپارچه سیل در بستر حوضهسرفصل

 های کنترل سیلتوزیع اقدامات کنترل سیل در هر دو بخش رودخانه و حوضه آبریز با تغییر سیاست

ها و ای یا با استفاده از سیلاب دشتظرفیت ذخیره سیلاب در مناطق بالادست با ساخت مخازن ذخیره کنار رودخانه افزایش

های منتهی به پایین دست متناسب با آن افزایش سطح ایمنی مدیریت سیل در کل مسیر رودخانه و کاهش حجم سیل در کانال

 جریان

های پمپاژ و تقسیم کردن های کنترل آب باران، بندها، ایستگاهسازی، سیستمخیرهریزی ویژه برای کنترل سیل شامل ذبرنامه

 های کوچک قابل کنترلجریان سیل به بخش

 ایهای منطقهای متناسب با ویژگیای و غیر سازههای کنترل سیل در قالب اقدامات سازهاجرای طرح

های دیگر های وابسته مثل تاسیسات موجود در سازمانیا سایر طرحبرقراری ارتباط بین این سیستم و سطوح بالاتر مدیریتی و 

 هاها و پلآهن، جادههمچون راه

 نمایی از اجزاء مدل مدیریت یکپارچه سیل بر بستر حوضه آبریز به نمایش درآمده است. 1-5در شکل 

 

 ای در هلندمطالعه -5-2
مطالعه شد. آثار  2111توسط زولسمان و همکارانش در سال در هلند  1995و  1993های اثرات محیط زیستی سیل در سال

ای مخصوصاج در های رودخانهها و اثرات اکولوژیکی آنها بررسی شد. سیلزیستی سیل از لحاظ تجمع مواد معلق در رودخانهمحیط

های غیر آلوده در حوزه آبریز کرودخانه میوز، با کاهش آلودگی مواد معلق همراه هستند. آلودگی مواد معلق با فرسایش فزاینده خا

تواند منجر به کاهش کیفیت مواد معلق شود. این اتفاق با ای میهای رودخانهرودخانه مرتبط است. با این وجود در دراز مدت، سیل

های ا که لایهدهد. چرهای رسوبی قدیمی در سطح هستند، رخ میاند و در معرض لایهنشین شدهتوجه به فرسایش رسوباتی که اخیراج ته

(، PHAای )های آلی متنوعی از جمله ترکیبات آروماتیک چند هستهرسوبی قدیمی آلودگی بسیار بیشتری را همراه خود دارند. آلاینده

ها با اندازه گیری ( در مواد معلق یافت شدند. ایده افزایش درازمدت آلایندهHCB( و هگزا کلرو بنزن )PCBهای پلی کلرینه )بی فنیل

 به آرامی در حال افزایش بود، مطرح شد.  1994در مواد معلق رودخانه راین، که غلظت آن از سال  HCBیوسته غلظت پ

ای های رودخانهبر اساس مطالعات انجام شده توسط زولسمان و همکارانش بخش قابل توجهی از ذرات معلق منتقل شده در سیلاب

و  11های ها با توجه به جدا شدن مواد معلق، مخصوصاج در دههشده است. سیلاب دشت های میوز و راین دفعهدشت رودخانهدر سیلاب

ای در مقایسه با اند. کیفیت مواد معلق جدا شده از بستر در طی سیلاب رودخانهمیلادی، در محدوده متوسط تا شدید آلوده شده 11

شده بوده است. به این ترتیب آنها نشینا بهتر از رسوبات تهها، حداقل در رودخانه راین، شبیه بدشتمیانگین تجمع رسوب سیلاب

نتیجه گرفتند که اثر رسوبات در افزایش ریسک اثرات مخرب بر حیات در سیلاب دشت بعید است. با این وجود آنها یادآور شدند که 

توان به تغییراتی که در تغذیه رفتار می ای احتمالاج وجود داشته باشد. به طور مثالهای رودخانهاثرات غیر مستقیم مخرب در سیلاب

توان، جغدهای کوچک را نام برد. پس از فروکش کردن سیل، آنها مجبور ها میشود، اشاره کرد. از این گونههای شکارچی ایجاد میگونه

ها، مخصوصاج ایندههای خاکی تغییر دهند. این تغییر خوراک، منجر به افزایش جذب آلهستند که خوراک خود را از موش به کرم

 شود.کادمیوم، و افزایش پتانسیل برای اثرات اکولوژیکی سمی می
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 اجزای به کار رفته در سیستم مدیریت یکپارچه بر بستر حوضه آبریز در کره جنوبی. -1-5شکل 

 

 مطالعه از رومانی: شکست یک سد باطله -5-3
هزار مکعب مایعات آلوده به سیانید  111طرح آوورول در بیامیر رومانی،در اثر شکست یک سد باطله در  2111ژانویه سال  31در 

ای از رودخانه های سامز، تیسزا و دانوب است، شد و صدها تن ماهی کشته شدند. این حادثه عملاج کلیه وارد رودخانه لایوس که شاخه

ون نفر در مجارستان تأثیرگذار بود. غلظت سیانید در مرزهای آبزیان این رودخانه را از بین برد. علاوه بر این بر آب شرب بیش از دو میلی

 گرم بر لیتر ثبت شد و با سرعت کمی به سمت پایین دست رودخانه کاهش داشت.میلی 32مجارستان تا 

وقتی  اثرات بلند مدت این فاجعه بر سیستم اکولوژیک هنوز قابل تخمین نیست. اما کارشناسان ترس از این دارند که این اثرات تا

 ها طول بکشد. حتی بعضی از پیامدها ممکن است برگشت ناپذیر باشند. ها به دوران قبل از فاجعه برگردند، سالرودخانه

 

 نروژ -5-1
 151هایشان شدند و شبکه توزیع آب عمومی حدود نفر مجبور به ترک خانه 1111در شرق نروژ،  1995ای سال طی سیل رودخانه

های آب پایه در این منطقه بود. آنها اقدامات یل قرار گرفت. موسسه ملی سلامت عمومی نروژ نگران شروع بیماریهزار نفر تحت تاثیر س

های کارشناسان انجام دادند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط ایورسن و همکارانش، در مدیریت سیل در این ای با توصیهپیشگیرانه

سالم و تولید اطلاعات صحیح جهت مدیریت آب در طی عملیات تخلیه و تمیز کردن مناطق سیل ها بر تامین آب حادثه تمرکز فعالیت
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هزار نفر  329های فراگیر در جمعیتی در حدود های گوارشی و سایر بیماریزده بود. این اقدامات باع  شد افزایش خاصی در بیماری

 کردند، رخ ندهد.که در مناطق شهری تحت تاثیر سیل زندگی می

 

 فنلاند -5-5
به وجود آمد بود. در حدود  1998-1999چهارده نوع بیماری واگیردار ناشی از آب های آلوده در فنلاند در طول سیلاب سال 

ها وابسته به آب زیرزمینی گندزدایی نشده ها، سایر اپیدمیبیمار در این شیوع شناسایی شدند. به جز یک مورد از این بیماری 1311

نفر شدند. تصفیه ناکافی، قادر  1111های توزیع آب عمومی بودند. سه اپیدمی غالب، باع  بیمار شدن ماران در سیستمبودند. اغلب بی

های سطحی مسبب های سطحی فراگیر شد. سیلاب و روانخانه آبنبود. لذا اپیدمی در تصفیه Norwalkهای شبیه به حذف ویروس

 Campylobacterهای سبب ایجاد هشت بیماری و ویروس Norwalkهای شبیه سهای زیرزمینی بودند. ویرواصلی آلودگی آب

 ها با تغییر منابع آب، جوشاندن و کلرزنی آنها متوقف شدند.موجب شیوع سه اپیدمی شدند. اغلب اپیدمی

 

 ژاپن -5-3
رودخانه طویل این کشور است، به در رودخانه ایشیکاری در ژاپن، که دومین  2111تحقیق توسط تاچیبانا و همکارانش در سال 

های ای انجام شد. در این تحقیق در طی سه دوره زمانی در یک سال، نرخ جریان آلایندهمنظور مشخد کردن آلاینده های غیر نقطه

پایدار های مربوط به طوفان دریای چین و یک دوره ها، دوره سیلهای بررسی، شامل: دوره ذوب شدن برفشیمیایی مطالعه شد. دوره

های بالایی یافتند. علت این موضوع حجم بالای مواد معلقی بود که در طی ای را در غلظتهای غیر نقطهبود. آنها در رودخانه، آلاینده

 شدند و حاوی مواد مغذی و آلی بودند.ها به رودخانه وارد مییک دوره کوتاه در سیل توسط باران و ذوب شدن برف

کند. ترکیبات ها تغییر میهای سیل و ذوب شدن برفشد غلظت ترکیبات شیمیایی در طول دوره ها مشخدگیریدر اندازه

اند شامل مواد معلق، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و بعضی از ها که در سطح خاک تجمع کردهآلاینده

های غیر رفت. افزایش دبی، حجم عظیمی از آلایندهها بالا میغلظت آلاینده کرد،مواد مغذی بودند. وقتی دبی رودخانه افزایش پیدا می

یافت. کرد و برعکس، غلظت مواد معدنی در این دوره با توجه به دبی بالا و رقیق شدن جریان، کاهش میای را در آب وارد مینقطه

دهد؛ در حالی که کیفیت آب در رودخانه ایشیکاری به نمیهای جنگلی رخ ای در رودخانههای غیر نقطهمطالعات نشان داد که آلودگی

ای در خاک و سطح زمین وجود نقطههای غیرگرفت. ترکیبات شیمیایی در مقادیر زیادی به عنوان آلودگیشدت تحت تاثیر قرار می

های طغیان ان که در زمانشوند همچنشود بارهای آلاینده در محیط پخش میدارند. زمانی که زمین توسط انسان توسعه داده می

 شوند.ها با ورود به آب، در سطح بیشتری پخش میرودخانه، آلاینده

 

 استرالیا -5-۱
اند ها از خود به جا گذاشتهاند. اثراتی که اثراتی که این سیلهای قابل توجهی در استرالیا به وقوع پیوستههای گذشته سیلدر سال

 توان در چند بند خلاصه کرد:را می

 دشتها در سیلاباز دست رفتن سازه

 آبگرفتگی عمومی

 آبگرفتگی همراه با مواد خطرناک

 ها تخریب تجهیزات و اسباب و اثاثیه داخل ساختمان

 های آب پایهمشکلات بهداشتی و شروع بیماری

 فرسایش و ایجاد جریان گل
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 های زیرزمینیآلودگی آب

 شود:توان آموخت، در بندهای زیر بیان میگذشته می هایهایی که از حوادث سیلبه طور خلاصه درس

 ضروری است برای همه حالات مورد انتظار و غیرقابل انتظار آمادگی لازم کسب شود.

 های کلیدی در مقابله با سیل است.زمان انجام اقدامات اورژانسی در کنترل و جلوگیری از آثار مخرب سیل نکته

 برای کاهش ابعاد فاجعه ضروری است.هشدارهای اولیه و تخلیه منطقه 

 تر آغاز شود.ها معمولاج به معنی شروع دوباره زندگی در محل است. پس بهتر است این عملیات هرچه سریعترمیم و بازسازی آسیب

 شود:در استرالیا و اثرات هر یک از آنها اشاره می 2111و  2111های های سالدر ادامه به سیل

هزار نفر را در برگرفت، شامل کاهش  211اجتماعی که حدود  -ا اثرات گسترده بود. اثرات اقتصادیسیل کوئیزلند سیلی ب

هایشان و مشکلات بهداشتی مرتبط با تخلیه محیط و ها از زیستگاههای صنعتی، تخلیه محیط، خارج شدن مارها و کروکودیلفعالیت

گرفتگی، شدند. آنها به دلیل آبد، بیشتر شامل کانگوروها و گاوها میهای آب پایه بود. حیات وحش محلی که درگیر سیل شبیماری

ها های ارتباطی تا ماهها و جادههای معدنی به علت آب گرفتگی ریلگیج و گرسنه شده و به ارتفاعات پناه برده بودند. فعالیت زیرساخت

 ال زمان برد.ها حتی بیش از یک سبا اختلال روبرو بود و ترمیم بعضی از این زیرساخت

متر در طی نیم ساعت به وجود آمد. در اثر این سیل، میلی 151در اثر طوفانی با بارش  2111ژانویه  11سیل ناگهانی توومبا در 

هایی تبدیل شدند ها در اثر حجم زیاد آب به قایقکیلومتر به شهر وارد شد. سیل بسیار مخرب بود و ماشین 1ای از آب به عرض دیواره

های عظیم صنعتی مثل یک تکه کاغذ هایی از آهن قراضه تبدیل شدند. سازهاز برخورد با یکدیگر و با سایر موانع، به تکه که پس

 ها کاملاج ویران شد.متلاطم شدند و فونداسیون خانه

هر ساخته شد. از خود به جا گذاشت، یک سد بزرگ در بالادست ش 1914ای که سیل سال در شهر بریزبین پس از تخریب گسترده

رو را نداشتند. این های عظیم پیشای جز آزادسازی آب قبل از وقوع بارشبه دلیل پر بودن سد، مقامات رسمی چاره 2111اما در سال 

روستا و شهر  51متر،  5/4موضوع سبب وقوع سیلی قبل از سیل اصلی شد. با توجه به این مشکل با افزایش عمق آب به بیش از 

ن دست سد و در حاشیه رودخانه بریزبین دچار سیل شدند. در این شرایط وضعیت دشواری در این منطقه ایجاد شد؛ به کوچک در پایی

های امدادرسانی از کمک به قربانیان سیل ناتوان ماندند. تامین آب منطقه با مشکل روبرو شد به حدی که شکلی که هلیکوپترها و قایق

ه سیل زده را برعهده داشتند، در تامین آب اعلام شکست نمودند و در بعضی از شهرهای کوچک مسئولین محلی که تامین آب در منطق

 اعلام کردند که تنها چند ساعت ذخیره آب باقی مانده است. 

توان ریزی مدیریت سیل میها انجام شد.  از جمله اهداف اصلی در برنامهریزی برای مدیریت سیل در دو بخش اهداف و روشبرنامه

های مناسب در ها و تکنیکه جلوگیری از سیل، محافظت نقاط آسیب پذیر در برابر سیل و کنترل کاربری اراضی اشاره کرد. روشب

های خطر با مشخد ها، سدها و بندها و تهیه نقشههای کنترلی مثل دایکمدیریت سیل شامل مدیریت حوضه آبریز، استفاده از سازه

 شود.بالا است، میشدن نقاطی که حادثه در آنها 

 

 133۱آمریکا: سیل رودخانه سرخ در سال   -5-1
به مدت سه هفته از کار افتاد. در  Grand Forksخانه آب شرب در تاثیر این سیل بر تاسیسات تصفیه آب قابل توجه بود. تصفیه

مشکل، ورود سیلاب به مخزن ذخیره آب خانه تا یک ماه از مدار خارج بود. علت این بخشی از تصفیه Manitobaخانه طرح تصفیه

 تصفیه شده بود.

کردن های درگیر در سیل با مشکل شیوع قارچ و کپک مواجه شدند. علت اصلی این موضوع، عدم توجه به خشکبسیاری از خانه

کند. در تعدادی از می ها بود. قارچ مشکلات بهداشتی برای بعضی از افراد ایجادها قبل از ورود مجدد ساکنان به آنکامل ساختمان

 های بازسازی شده بر اثر تکثیر قارچ در آنها، برای ساکنان، ناسالم معرفی شدند.موارد حتی خانه

اثرات این سیل بر محیط زیست به نسبت کم بود. دو علت اصلی برای این مسئله وجود داشت. اولاج بسیاری از منابع آلاینده قبل از 
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ها را رقیق کرد. ها، آلایندهطلوبی ایمن شدند و ثانیاج حجم عظیمی از آب تمیز حاصل از ذوب شدن برفرسیدن سیل به آنها به شکل م

های پایش نزدیک ترین سایتها در حوزه آبریز ارزیابی کردند. یکی از مهمچندین آژانس حفاظتی، کیفیت آب را در تعدادی از سایت

Selkrik  درManitoba لت واقع شدن آن، تنها چند مایل بالاتر از دریاچه بود. اهمیت این سایت به عWinnipeg  بود. کیفیت آب در

این ایستگاه به نوعی بازتاب دهنده اثرات سیل بر کل حوزه آبریز است. بار رسوب در رودخانه سرخ در این ایستگاه همزمان با افزایش 

رسید. که عددی نزدیک به بیشترین رکورد ثبت شده در این تن  12534دبی رودخانه به سرعت بالا رفت. به حدی که در یک روز به 

تن در روز باقی ماند و پس از آن به تدریج  49989ماه می بالاتر از  21آوریل تا روز  22محل است. بار رسوب در طی سیل از روز 

یش از حدود استاندارد رفت و کاهش یافت. همچنین میزان کلیفرم مدفوعی در جریان بالادست دریاچه در بازه زمانی محدودی به ب

 سپس به سطوح عادی برگشت.

ها کشهای محلول، نیتروژن، فسفر، فلزات سنگین و آفتهای کیفی در این محدوده برای پارامترهای مختلفی همچون نمکپایش

 شوند.انجام شد. غلظت این ترکیبات به طور کلی از سطوح عادی فراتر نرفتند که تهدیدی برای اکوسیستم محسوب 

های زا نبودند. اما همین غلظت کافی بود تا آبهای سطحی رودخانه سرخ چندان مشکلها در آببا وجودی که غلظت باکتری

های زیرزمینی شد. بعضی از های رها شده در محیط، وارد آبآلوده شوند. سیل از طریق چاه Winnipegزیرزمینی در محدوده شهر 

متر بالاتر از سطح زمین محاصره شده بودند. حتی در یک مورد، جریان آب  5/2توالی با آبی در ارتفاع تا های رها شده تا روزهای مچاه

چاه در مناطق  251شد به شکلی بود که سر چاه گردابی تشکیل شده بود. پس از سیل سطحی که داخل چاه رها شده وارد می

چاه با آبندهای بهداشتی مناسب، تجهیز  11چاه به طور دائمی پلمپ شدند و  31زده با عملیات پمپاژ و کلرزنی مجدداج احیا شدند. سیل

 شدند.
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 فصل ششم

 بررسی سیلاب شیراز و آثار مثبت و منفی آن
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منطقه پل سرچشمه گرفته و در  نهر اعظم از ارتفاعات قلات و رودخانه تنگ سرخ از ارتفاعات کوه دراک در شمال غرب شیراز

زیرحوضه های دروازه قرآن و سعدی در شمال و شمال شرق شیراز از  معالی آباد به هم پیوسته و رودخانه خشک را شکل می هند.

رواناب های سطحی و سیلابی این دو زیر حوضه سعدی و دروازه قرآن به آن پیوسته و به  زیرحوضه های رودخانه خشک می باشدکه

 دریاچه مهارلو می ریزد. 

رواناب و سیلاب تولیدی این زیر حوضه )دروازه قرآن( که کمتر از حال حاضر بوده از طریق  11در گذشته نه چندان دور و تا دهه 

دره طبیعی در بالای دروازه قرآن جمع آوری و با امتداد در ضلع شرقی دروازه قرآن و گذر از محل کنونی بلوار چهل مقام )سیل آباد 

یل سعدی و در ادامه در حدفاصل پل امام علی )ع( فعلی و ترمینال کاراندیش به رودخانه خشک شیراز تخلیه می سابق( و الحاق به مس

 وضعیت تغییر کاربری های دامنه شرقی دروازه قرآن نمایش داده شده است. 2-1(. در شکل 1-1شده است )شکل 

 

 تاریخچه وقوع سیلاب در شهر شیراز -3-1
شمسی شهر شیراز اشاره کرد. این سیلاب مخرب و سنگین  1151در شهر شیراز می توان به زمستان سال های مهم از شمار سیلاب

بار شاهد باران های سنگین و سیل آسا بوده است. آخرین سیل ها  5یک سوم شهر را فرا گرفت. همچنین شیراز در یک سده گذشته 

 می باشد. 1381و  1315در شیراز مربوط به سال 

 

 خچه طرح لوله گذاری از دروازه قرآن تا رودخانه خشکتاری  -3-2
و جاری شدن سیل از همین محل در حوضه آبریز دروازه قرآن )موقعیت فعلی بلوار چهل مقام و بلوار  1315در پی وقوع سیل سال 

به مطالعه طرح مهار  هفت تن و سایر مناطق مجاور) به منظور حل مشکل فوق و رفع خطر سیل از این مناطق، شهرداری شیراز نسبت

اقدام نمود که این طرح در  1311سیلاب دروازه قرآن شیراز( دروازه قرآن تا سه راه چهل مقام )از طریق انعقاد قرارداد با مشاور در سال 

ل تکمیل و با عنوان طرح جامع مهار سیلاب و آب باران شیراز بزرگ، تدوین می گردد. خط لوله فعلی موجود جهت انتقا 19سال 

برای این حوضه تهیه گردید، اجر شده است. با  11سیلاب حوضه آبریز دروازه قرآن، براساس طرح مطالعاتی اختصاصی که در سال 

مشخصات هندسی مقطع مجرای زیرسطحی اجرا شده در طول مسیر متغیر است که این امر، احتمال تغییر  1-1توجه به جدول 

 ی پس از اجرای اولیه را به ذهن متبادر می نماید.مشخصات این مجرا در طول مسیر در سالها
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    . 
 دره محل گذر مسیل دروازه قرآن )قدیم( )دید به جنوب غرب(. -1-3شکل 

 

 
 دروازه قرآن)جدید( )دید به جنوب غرب(. -2-3شکل

 
 مشخصات مجرای زیر سطحی هدایت سیلاب در طول مسیر -1-3جدول 

 شیب متوسط مشخصات مقطع )میلیمتر( طول مسیر

از ابتدای مسیر ورودی مجرا تا ابتدای 

 رفوژ وسط بلوار

 -51/1% 1411لوله بتنی به قطر  متر 111

از ابتدای رفوژ وسط بلوار تا تندیس 

 طاووس دروازه قرآن

در  1111لوله بتنی بیضوی با قطرهای  متر 328

1511 

%11/1- 

از تندیس طاووس تا چهار راه چهل 

 مقام

 -11/1% 1411بتنی به قطر لوله  متر 111

از ابتدای چهار راه چهل مقام تا آخرین 

 منهول قبل از پل امام علی )ع(

 -51/2% 2111لوله بتنی به قطر  متر 1215

از آخرین منهول قبل از پل امام علی تا 

 رودخانه خشک 

 -51/2% 1411دو لوله بتنی به قطر  متر 15
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با درنظر گرفتن معبر پیشنهادی در محل مسیل به  1318طرح جامع شهر شیراز نیز در سال همزمان با مطالعه و اجرای این طرح ، 

طرح جامع مهار سیلاب و آب باران شیراز بزرگ تهیه و در آن  1319در سال  .تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید

واریانت انتقال سیلاب حدفاصل سه راه چهل مقام تا رودخانه ضمن اشاره به وجود کالورت حدفاصل دروازه قرآن تا سه راه چهل مقام، 

اجرا می گردد )شکل  1315خشک در خیابان جنب دانشکده ادبیات پیشنهاد می گردد که لوله گذاری در این محدوده نیز حدود سال 

 د که در زمان جاری شدننمایی از مسیل دروازه قرآن و حوضه آبریز بالا دست آن را نشان می ده 4-1در شکل (. همچنین 1-3

 سیلاب، آبراهه های موثر در تشدید سیلاب با خطوط آبی رنگ و همچنین محل حوضچه آرامش این مسیل

 (.8-1تا  4-1در محل خروج توسط لوله زیر زمینی نشان داده شده است )شکل 

 

 
 .3۱-33شکل اجرای لوله گذاری حد فاصل دروازه قرآن تا سه راه چهل مقام سال  -3-3شکل 

 

 
نمایی از مسیل دروازه قرآن و خطوط آبی رنگ جهت حرکت آب و پیکان سفید حوضچه آرامش محل خروج آب توسط لوله زیر زمینی  -1-3شکل

 )دید به شمال(. است. گوشه پائین سمت راست تصویر محل تنگه دروازه قرآن می باشد
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 زیر زمینی )دید به جنوب(.نمایی از حوضچه آرامش و محل خروج آب بصورت  -5-3شکل 

 

 
 متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از لوله سیمانی با قطر حدود  -3-3شکل 
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 متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از شکل مسیر لوله سیمانی با قطر حدود  -۱-3شکل 
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 متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن. 5/1نمایی از شکل خروجی لوله سیمانی با قطر حدود  -1-3شکل 

 

 بحث و بررسی سیلاب زیر حوضه دروازه قرآن -3-3
در  15/11/1398در روز دوشنبه درصد است که  31کیلومتر مربع و شیب حوضه نزدیک به  21زیر حوضه دروازه قرآن به مساحت 

میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه باران سنجی دیجیتال مستقر در بلوار ارم  12بارندگی شروع که تا ساعت  8شیراز از ساعت 

میلیمتر بارندگی در  4/18دقیقه  15دقیقه ظرف مدت  11:48تا  11:33میلیمتر که از ساعت  9/21)شرکت سهامی منطقه ای آب( 

 .همین ایستگاه ثبت شده است

رسیدن رواناب از دورترین نقطه حوضه به دروازه . میلیمتر در ساعت بوده است 1/15شده در این ایستگاه بعبارتی شدت بارش ثبت 

 .]13[متر امکان پذیر نیست  5/1دقیقه برآورد می شود و خروج آن توسط لوله ای با قطر حدود  41قرآن به تقریب 

مارنی سازند رازک و  پذیری واحد های زمین شناسیهمچنین به علت وضعیت پوشش گیاهی کم در بالا دست حوضه و نفون نا

)بهم ریختگی این رسوبات در حاشیه ساخت و  نفوذ پذیری بسیار کم رسوبات آبرفتی و سست بودن خاک بویژه به علت تغییرات انسانی

ن رسوبات حمل شده آنها توسط آب را بیشتر می کند( در این حوضه میزا سازهای جاده ای و ساختمانی میزان فرسایش خاک و حمل

درصد بوده در تشدید سرعت سیلاب بسیار موثر می  31و در نهایت شیب زیاد حوضه که نزدیک به  توسط رواناب بسیار زیاد بوده است
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 باشد. و به عبارتی دیگر جریان رسوبی )گلی( ایجاد شده است.  

ن حجم زیادی از رواناب، از محل حوضچه آرامش و فروردین در این منطقه ایجاد شد و سبب سرریز شد 5چنین شرایطی در روز 

محل تجمع  9-1خداد سیلاب گردید )شکل  بخش هایی از مسیر مسیل که ارتفاع سطح آب، از سطح جاده بالاتر بوده، گردید و سبب

د بلوار هفت تنان خش بصورت سیلابی از مسیر ورودی شهر شیراز وار رواناب را با رنگ آبی نشان داده که در زمان وقوع سیلاب این

غیان سیلاب از ورودی دروازه قرآن را نشان می دهد( که علاوه بر خسارات مادی، صدمات ط نمایی از محل 11-1شده است( )شکل 

دروازه قرآن  ناپذیری را در مسیر دروازه قرآن به هفت تنان را ایجاد کرد. از دیگر عوامل طغیانی شدن سیلاب در محل جانی جبران

آبراهه های طبیعی مسدود و رواناب های  ب های بخش شرق و غربی محل دروازه قران است که بعلت ساخت سازه ها، محلهجوم سیلا

تولید شده بصورت تجمیعی از کوچه های فرعی به کوچه های اصلی رسیده و با حجم زیادی از رواناب بصورت نقطه ای به محل 

 متر امکان پذیر نبوده است.  5/1یه این سیلاب توسط لوله ای با قطر حدود تخل حوضچه آرامش و محل خروج آب رسیده که امکان

در حال احداث شرقی  همچنین در قسمت های بالا دست، در قسمت هایی که سازه ای ساخته شده بویژه در مسیر جاده کمربندی

 1ازه قرآن موثر بوده است. در روز رواناب درو )زیباشهر به طرف سعدی(، مسیرهای گذر آب دستکاری شده و این مهم در تشدید

توجه به نظارت و اقدامات زیاد برای هدایت و خروج رواناب ها در این  میلیمتر، با 15فروردین با ادامه بارش های روز قبل به میزان 

 حوضه مشکلی ایجاد نشد.

 

 
حوضه و رنگ آبی کم رنگ محل بالا آمدن آب و سریز  زیر حوضه آبریز دروازه قرآن به رنگ قرمز و خطوط آبی پر رنگ آبراهه های -3-3شکل 

 آن و رخداد سیل دروازه قرآن را نشان می دهد.
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 نمایی از سرریز آب از حوضچه آرامش محل خروج زیر زمینی در مسیل دروازه قرآن و جاری شدن سیلاب. -12-3شکل 

 

 بحث و بررسی سیلاب زیر حوضه سعدی -3-1
 .درصد است 14کیلومتر مربع و شیب میانگین حوضه نزدیک به  52به مساحت ( 11-1زیر حوضه سعدی )شکل 

 میلیمتری در محله سعدی، آب گرفتگی معابر صورت گرفت و در 31فروردین طی بارش شدید  5در روز 

 میلیمتر باران بارید که در صبح این روز از حوالی ساعت 51فروردین در مجموع نزدیک به  1ادامه، طی روز 

بارندگی با شدت کمتری ادامه پیدا  8تا  5صبح موقتا متوقف شده است. از ساعت  4بامداد بارش افزایش پیدا کرده تا حوالی ساعت  2

میلیمتر بوده است. بنابراین  81بارش بسیار شدید رخ داده است، که میزان بارش در طی این دو روز  11:31صبح تا  11کرده و مجددا 

ده بسیار قابل ملاحظه بوده و شرایط بحران را به وضوح نشان می دهد. رسیدن رواناب از دور ترین نقطه حوضه به حجم رواناب ایجاد ش

دقیقه است که محور خروج آن از محله سعدی می باشد وظیفه  18محل تقاطع مسیل سعدی به کالورت خیابان وفایی به تقریب 

محل گذر آبراهه اصلی در محله سعدی با خط آبی  9-1سعدی است )در شکل  خروج رواناب توسط کانال سیمانی زیرزمینی در محله

پر رنگ نشان داده شده است( اما بدلیل حجم زیادی رواناب، پل ها و کانال های مربوطه گنجایش عبور آن را نداشته و باع  بالا آمدن 

فروردین رخ داد و در  1صبح روز  31/11تا 11 آب و سرازیر شدن رواناب به محله سعدی شده است. این رویداد در نزدیکی ساعت

محل ورود به محله سعدی پلی وجود دارد که در ابتدا در محل این پل رواناب طغیان کرده و سبب مسدودی مسیر جاده شده است ) 

ابتدای بلوار شهید ( و در ادامه مسیر ضمن سرریز رواناب بخش هایی از محله سعدی را متاثر ساخته و در نهایت در نزدیکی 12-1شکل 

وفایی که به کانال زیر زمینی رسیده، بعلت عدم توانایی انتقال سیلاب توسط این کانال، سیلاب بخش های وسیعی از محله سعدی را 

درنوردیده و بخش زیادی از این سیلاب با شتاب بالا در مسیر بلوار شهید وفایی به سمت تونل سعدی هدایت شده و از طریق این تونل، 

با  11-1یلاب وارد بلوار فضیلت شده و سپس بخشی از بلوار نصر و محله های پیرامون این دو بلوار را متاثر ساخته است )شکل س

 .]11[خطوط زرد محل گذر سیلاب جاری شده را نمایش می دهد( 
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رنگ روند گسترش و جهت حرکت سیلاب نمایی از زیر حوضه آبریز سعدی و شبکه آبراهه های حوضه، به رنگ آبی. خطوط زرد  -11-3شکل 

 در محله سعدی و بخش های پیرامونی آن را نشان می دهد )دید به شمال شرق(. 31فروردین  3ویران کننده 

 

 
نمایی از اولین پل مسیل سعدی که ورودی رواناب به محله سعدی است که بعلت کوچک بودن ابعاد پل، سیلاب سرریز کرده و جاده  -12-3شکل 

 ی شمالی سعدی را مسدود کرده است. )جهت جریان با پیکان نمایش داده شده است( )دید به جنوب غرب(.ورود

 

 عوامل پیدایش سیل در شیراز -3-5
 عوامل به وجود آورنده سیل را می توان به دو گروه عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم کرد.

 عوامل اقلیمی -3-5-1

مهمترین خصوصیات باران که در فرسایش خاک اهمیت دارد عبارتست از مقدار باران، شدت بارندگی، اندازه قطرات باران، توزیع 

شیراز در مدت یک ساعت 1398فروردین  5اندازه قطرات باران، سرعت نهایی باران و توزیع بارندگی و این درحالیست که بارندگی در 

میلیمتر در بخش جنوب شرقی شیراز  11ین زمان بارش همراه با تگرگ با شدت بسیار زیاد به میزان دقیقه از ا 21بصورت ممتد و 
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میلیمتر در مرکز شهر ) شرکت آب منطقه ای فارس( گزارش شده است و این نشان دهنده توزیع ناهمگون بارندگی در  25)فرودگاه( و 

فروردین ادامه داشته است و میزان  1صورت غیرممتد و متناوب در روز بخش های مختلف شهر شیراز بوده است. در ادامه بارندگی ب

 میلیمتر بوده است.  15در جنوب شرق شهر نزدیک به  151ساعت در منطقه شهرک گلستان بیش از  24بارندگی در 

 
 میزان و شدت بارندگی -3-5-2

می تواند منجر به تولید سیلاب شود. تحقیقات نشان  میزان زیاد بارندگی به مفهوم رخداد سیل نیست، بلکه شدت بارندگی است که

میلیمتر در یک شبانه روز منجر به تولید سیلاب خواهد شد  11دهد که بارانهای شدید و کوتاه مدت، به ویژه بارندگی های بیش از  می

بخش شمال غربی شیراز بیش از ساعت در  24در شیراز رخ داده است. همانگونه که اشاره شد در مدت  98فروردین  1و  5چنانکه در 

دقیقه باران شدید،  21میلیمتر باران باریده است و این در حالیست که در مدت  15میلیمتر بارش و در جنوب شرق بیش از  151

 فروردین شده است.  5میلیمتر بارش سبب سیل دروازه قرآن در روز  25حدود 

 
 شرایط اقلیم و ریخت شناسی شهر شیراز -3-5-3

 مورد محدوده. وضه رودخانه از عوامل مهم در زمان تمرکز و افزایش سرعت جریان هستندشیب ح

مطالعه از نظر طبیعی و ریخت شناسی در دیدی کلان وکلی در محدوده ی ریختاری زاگرس قرار گرفته است که شامل کوهستان 

متر می  1541ارند. ارتفاع شیراز از سطح دریا جنوب شرقی د –زاگرس چین خورده است و پستی و بلندی هایی با جهت شمال غربی 

 باشد. دشت شیراز در میان حصار کوهستانی واقع شده است. ارتفاعات شمالی آن را رشته کوه بمو، کوه پشت مله و کفترک تشکیل می

و قلات و در جنوب  دهد که تنگ سعدی و دروازه قرآن در میان رشته کوههای پشت مله و کفترک قرار دارد. در شمال غرب کوه دراک

کوه سبزپوشان واقع شده است. شیب ارتفاعات و ناهمواری های منطقه تند و از محل دشت به سمت قله سریعا به میزان شیب افزوده 

درصد و بیشتر می رسد. دشت شیراز حد فاصل ارتفاعات منطقه است و در کف ناودیس ها  51شده به طوری که در ارتفاعات به حدود 

 پنهان شیراز قرار گرفته است. دره های منطقه هستند. و تاقدیس 

 رشته کوه های ذکر شده نیمه غربی حوضه آبریز مهارلو را تشکیل می دهند چنانکه در محدوده شهری

 سیلابهای سرازیر شده بیدزرد وجود دارندکه -شیراز نهر اعظم، رودخانه تنگ سرخ، رودخانه خشک، رودخانه چنار راهدار و پیر بنو 

کلی معتدل با زمستانهای ملایم و تابستانهای گرم می  کوههای شیراز را به سمت دریاچه مهارلو هدایت میکنند. هوای شیراز به طور

حوضه های شیراز و مسیر رودخانه ها و مسیل های اصلی در آن مشخد شده است و  وضعیت و گسترش زیر  13-1باشند. در شکل 

 شیب میانگین زیر حوضه ها نشان داده شده است.مساحت و  2-1جدول  همچنین در 

 
 عوامل زمین شناسی -3-5-1

 واحدهای زمین شناسی رخنمون یافته در حوضه آبریز شیراز عمدتا واحدهای کربناتی در ارتفاعات و

می شود. واحدهای کربناتی ریز دانه، دشت های حوضه را شامل واحدهای مارنی در دامنه ها می باشد و رسوبات آبرفتی درشت دانه تا 

درصد می باشد امکان نفوذ آب را کاهش  51دارای نفوذپذیری خوب بوده، ولی باتوجه به شیب زیاد ارتفاعات که بطور میانگین بیش از 

می دهد. واحدهای مارنی که عمدتا لایه های سازند رازک و گچساران است، با گسترش زیاد بخش های ناودیسی و دامنه ای منطقه 

شهری را تشکیل داده است، لایه های این واحد زمین شناسی نفوذناپذیر می باشد. رسوبات آبرفتی نیز بخش بسیار وسیعی از گستره 

شهری را پوشش داده است و با توجه به ناهمگن بودن آن در بخش های مختلف نفوذپذیری متفاوتی دارند. چنانکه دارای نفوذپذیری 

 لف حوضه می باشند. کم تا متوسط در بخشهای مخت

 ناپایدار بوده و با فرسایش بنابراین بخش بسیار زیادی از رسوبات پوششی حوضه های آبریز شهر شیراز در گروه رسوبات سست و
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ای از رسوبات فرسایش یافته حوضه آبریز توسط  پذیری زیاد در معرض رواناب می باشد. در بارش های شدید، مقدار قابل ملاحظه

دوازه قرآن و محله سعدی بسیار چشمگیر بوده و میزان خسارات وارده را  لاب حمل می گردد، این مهم در سیل اخیررواناب و سی

 افزایش داده است. 
 مشخصات زیر حوضه های آبریز غرب مهارلو و شهر شیراز. -2-3جدول

 وضعیت زیرحوضه های آبریز شهر شیراز

 نام زیر حوضه آبریز
مساحت زیرحوضه 

 مربع()کیلومتر 
 کمترین ارتفاع( بیشترین ارتفاع )متر(

درصد میانگین شیب 

 حوضه

 43/31 1111 2411 23 دروازه قرآن

 28/14 1111 2411 51 محله سعدی

 32/1 1111 2911 914 رودخانه خشک

 49/3 1111 2111 281 رودخانه چنار راهدار

 15/2 1511 2411 431 بیدزرد -پیربنو

 35/1 1511 2111 18 شمال مهارلو

 
 نقشه ریخت شناختی زیر حوضه های آبریز شهر شیراز -13-3شکل 

 

 عوامل انسانی -3-5-5

افزون شهرنشینی و توسعه پوشش  دخالت بی رویه انسان در محیط زیست در ظهور سیلاب ها نقش قابل ملاحظه ای دارد. روند روز

مسکونی را افزایش می دهد. با از بین رفتن روز افزون مراتع و جنگل  های غیر قابل نفوذ بر سطح زمین احتمال سیل خیزی در مناطق

تری شاهدیم، چنانکه در محدوده مسیل دروازه قران بدلیل ساخت و  سطحی را در مقیاس و سیع ها، همه ساله افزایش جریان آبهای

دیوار کشی ها و  مسیل، احداث ساختمان ها وتجاوز به حریم رودخانه و همچنین  دستکاری در آبراهه های حو ضه آبریز این  سازها و
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فروردین، هجوم آب های سطحی در مسیرهایی  5جاده سازی صورت گرفته است که یکی از عوامل تشدید رخداد سیل دروازه قرآن در 

دیکی دروازه قرآن غیر از مسیر آبراهه های حوضه آبریز در مناطق مسکونی، تجاری و تفریحی و اراضی که تغییر کاربری داده اند در نز

می باشد. اگر تنگ کردن مسیلها و یا پل سازی بر روی رودخانه ها با محاسبه دقیق علمی و با در نظر گرفتن حداکثر دبی محتمل 

شاخ و برگ، گل و  به سیلابهای بسیار خطرناکی منجر خواهد شد؛ زیرا با بسته شدن مسیر آب در زیر پل ها به وسیله زباله، انجام نشود

ای به وضوح در سیلاب اخیر شیراز به وفور  ی و ... ، آب از بستر رودخانه سرریز شده و سیلاب به راه خواهد افتاد که چنین پدیدهلا

 دیده می شد. 

 

 اثرات منفی سیل شیراز -3-3
 خرابی و تخریب سیستم های توزیع شهری -1
 خرابی و تخریب سیستم های جمع آوری فاضلاب  -2

 تصفیه خانه های آب و فاضلابمشکلات برای  -3

 کاهش ظرفیت مخازن سدها ناشی از رسوب گذاری -4

 افزایش کدورت آب و فشار بر سیستم های تصفیه آب -5

 انتقال مواد آلاینده به ویژه فلزات سنگین به نقاط دیگر -1

 انتقال بیماری ها مانند مالاریا، وبا و ... توسط حشرات -1

 آلودگی آب هابیماری های ناشی از  -8

 اثرات منفی بر محصولات کشاورزی و باغی -9

 اثرات منفی بر اراضی کشاوزی و باغی -11

 اثرات منفی بر حیات وحش -11

 چالش های مربوط به حیاط وحش -12

 هزینه های ناشی از جمع آوری رسوبات و آوارها -13

 تخریب آثار باستانی -14

 انشاناثرات منفی بر مسائل روحی و روانی  -15

 آثار مخرب بر کسب و کار و توریست -11

 اثرات مثبت سیل شیراز -3-۱
کاهش پتانسیل ریز گرد هاا و ارتقاا تناوع زیساتی و ، رشد پتانسیل توریستیاحیا تالاب ها و در نتیجه جذب پرندگان مهاجر و  -1

تاامین   -4 کااهش شاوری خااک  -3 یر زمینایتقویت سفره های زیر زمینی و بالا آمدن سطح سفره های آب ز -2 ارزش های تالابی

ارتقا پوشش گیاهی و کاهش ریز گرد ها و جذب گااز هاای گلخاناه  احیا و  -5 حقابه محیط زیستی رود خانه ها، دریاچه ها و تالاب ها

نشسات ماواد تاه   -1 شتشوی و فلاشینگ رودخانه ها و مسیل ها و احیاا سیساتم رودخاناه ای  -1 ای و کاهش اثرات گرمایش زمین

ایجاد فرصت های جدید برای باازنگری طارح هاای جاامع مادیریت   -8 مغذی و رسوبات در سیلاب دشت ها و ارتقا حاصلخیزی خاک

 استفاده از فناوری های مدرن و نوآوری های در مدیریت جامع سیلسیل و مدیریت خطر سیل و بکار بردن اقدامات به روز و

نظر اسات. سایلاب در ی از مناطق کشور بویژه جنوب کشور که حقاباه زیسات محیطای سایلاب مادبا توجه به اینکه در بسیار -9 

 صورتی که مدیریت شوند منافع عمده ای در خصوص رعایت حقابه های زیست محیطی به همراه خواهند داشت
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 فصل هفتم

استفاده از سیستم های سنجش از دور برای پایش و 

 بررسی اثرات سیل روی محیط زیست
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 سنجش از دور و سیلاب -۱-1
ای با رزولوشن های ماهوارهی علم سنجش از دور و در دسترس بودن دادههای حاصل شده در زمینهامروزه با توجه به پیشرفت

اند. تعداد ی سیلاب با استفاده از این علم ترغیب شدهی پدیدهی علمی کشورهای توسعه یافته به مطالعهمکانی و طیفی مناسب، جامعه

ها بخصوص در ارتفاعات، پایین بودن دقت ها، نقد دادهتوسط آن ای دادهی و هیدرومتری، برداشت نقطههای هواشناسکم ایستگاه

های سنجش از دور را ها، استفاده از دادهبر بودن جمع آوری این دادهآماربرداری، عدم دسترسی مستقیم در بسیاری مناطق و هزینه

 نماید.  بیش از پیش توجیه می

ها از آنها شوند که بسته به هدف و دردسترس بودن دادههای سنجش از دور به دو بخش نوری و راداری تقسیم میهبه طور کلی داد

های نوری دارای طول موج کوتاه تر و توان به این موارد اشاره کرد. دادهگردد. از مزایا و معایب هر کدام از این دو بخش میاستفاده می

اند و در هر های نوری تنها برای تصویر برداری در روز طراحی شدهتری هستند. همچنین سنجندهببنابراین رزولوشن مکانی مناس

های راداری در هرگونه شرایط جوی و هر شوند. درمقابل دادههای مختلف ثبت میتصویر میزان انعکاس سطح زمین در طول موج

ها، میزان بازپراکنش سطح زمین در محدوده مایکروویو با ین سنجندهساعت از شبانه روز قابل استفاده هستند. تصاویر ثبت شده در ا

های راداری منجر به ثبت اطلاعات منحصر به گردند. طول موج بلند سنجندههای نوری ثبت میطول موج بلندتری نسبت به سنجنده

 شوند.فردی از سطح زمین از جمله رطوبت، پستی و بلندی و نیز بافت سطح زمین می

 

 ای های پایش سیلاب با استفاده از تصاویر ماهوارهرویکرد -۱-2

 ( GISای و سیستم اطلاعات جغرافیایی )بندی سیلاب با استفاده از تصاویر ماهوارهپهنه -۱-2-1

ها، نیازمند هاا و نهایتاا بهسازی رودخانهجلوگیری از خطرات ناشی از سیل، ساماندهی و مدیریت سیل در رودخانهبه منظور 

هایی از جمله نقشه توپوگرافی دقیق منطقه، بندی سیلاب به پارامترتهیه نقشه پهنههای سیل خیز است. جهت تشخید و تعیین پهنه

ی آنها، تهیه نقشه شیب و جهت شیب نیاز بندی رودها و تعیین محدودهکاربری اراضی، نوع پوشش گیاهی، میزان رطوبت خاک، دسته

تفکیک طیفی و مکانی مناسب با پوشش گسترده و رزولوشن  توان از سنجنده های با قدرتاست. به منظور تولید چنین داده هایی می

 زمانی مناسب استفاده کرد. 

های اطلاعاتی باشد، با استفاده از لایهخیزی میبندی سیلاب بررسی مناطق مختلف از نظر پتانسیل سیلهدف از تولید نقشه پهنه 

(  به راحتی GISیل این داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی )ای ایجاد کرد و همچنین  تحلمفیدی که می توان از تصاویر ماهواره

توان چنین نقشه هایی را در سطح وسیع ایجاد کرد و در گام بعد اقدامات لازم را جهت پیشگیری و به حداقل رساندن میزان می

 خسارات و تلفات جانی و مالی انجام داد.

 

 با بررسی وضعیت پوشش سطح زمین در هنگام سیل و بعد از آن سیلاب و مناطق تحت تأثیر آن پایش محدوده -۱-2-2

چگونگی پایش و کنترل سوانح، ارزیابی خسارت، و امداد رسانی یکی از مهمترین مشکلات دولت و کارشناسان مدیریت بحران است. 

از دامنه خسارات و هدر رفتن منابع ارزیابی دقیق در حین و بعد از وقوع سانحه، می توان  در صورت داشتن نظارت مستمر قبل از وقوع،

 .انسانی و مادی جلوگیری کرد

هایی با قدرت تفکیک زمانی بالا مثلا هر در مدت زمانی که سیل در جریان است پایش گستره سطوح سیل زده، به کمک ماهواره

ن آب را از عوارض دیگر تشخید داد و تواها به راحتی میتواند بسیار مفید واقع گردد. در تصاویر این ماهوارهساعت یکبار می 12

گردد. پیشنهاد می MODISهایی مثل های نوری سنجندهگسترش سیلاب را پایش نمود. جهت انجام این کار استفاده از داده

ها نتواند مفید باشد، لیکن قدرت تفکیک آهای راداری نیز در تشخید مناطق آب گرفته و یا میزان افزایش رطوبت خاک میسنجنده
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 شود.روز یک تصویر برداشت می 1تر از تصاویر نوری است به طوریکه مثلا هر پایین

های سطح لغزش گردد. جهت تشخید مناطق تحت تأثیر جابجاییرخداد سیلاب ممکن است منجر به بروز عوارضی از جمله زمین

زمین در اثر رخداد سیل بهترین نوع داده، داده راداری است. به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری با استفاده از دو تصویر قبل و بعد 

 گردد. سطح زمین در بازه زمانی دو تصویر استخراج میاز رخداد سیلاب، نقشه جابجایی 

گردد. با استفاده از تصاویر رخداد سیل همچنین باع  ایجاد تغییرات زیست محیطی از جمله افزایش سطح پوشش گیاهی می

ین سایر پوشش توان تغییرات پوشش گیاهی و همچنشود، میروز یکبار از هر منطقه برداشت می 11که هر  LANDSAT8ای ماهواره

های سطحی و مخازن سدها نیز اشاره نمود. در این راستا توان به افزایش ذخایر آبسطح زمین را مورد پایش قرار داد. از آن جمله می

و یا وجود کلروفیل در آب با هم مقایسه  Turbidityهای سطحی را نیز قبل و بعد از سیلاب از نقطه نظر توان تغییر کیفیت آبمی

  نمود.

باشد. بدین منظور از دیگر کاربردهای تصاویر سنجش از دور، بررسی و تخمین خسارات وارده به مناطق مختلف در اثر سیل می

در بررسی خسارات وارده به مناطق شهری در  SPOTو یا  IKONISاستفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا همانند 

ا( بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص ویژگیهای منحصر به فرد تصویربرداری با پهپاد را در تخمین مقیاس بالا )همراه با جزئیات بال

توان با تصاویر های خسارت دیده در گستره وسیع را نیز میها نباید نادیده گرفت. از طرفی پهنههای وارده به ساختماندقیق خسارت

 ین مورد مطالعه قرار داد. ای با قدرت تفکیک مکانی متوسط تا پایماهواره

 

 ی مناسب به منظور پایش سیلابمعرفی چند سنجنده -۱-3
 LANDSATهای سری از ماهواره TM ،MSS ،ETM ،ETM+ ،OLIهای  سنجنده

 Aquaو  TERRAی ماهواره ازASTER و  MODISهای سنجنده

  Sentinel-2از ماهواره  MSIسنجنده 

 SPOT ماهواره

ی سیلابی، استخراج شاخد های گیاهی به منظور های فوق به منظور تعیین محدودهباندهای مختلف طیفی سنجندهاستفاده از 

 توان مفید باشد.ی کاربری اراضی و غیره میبررسی نوع پوشش گیاهی منطقه، استخراج نقشه

 Sentinel-1A/Bاز ماهواره  C-SAR سنجنده

 TerraSAR-Xاز ماهواره  SAR  سنجنده

های رخداده در جابجایی های راداری فوق به منظور تولید نقشهاستفاده از تکنیک پلاریمتری و تداخل سنجی راداری و تحلیل داده

 گردد.ی مناطق سیل زده و غیره پیشنهاد میسطح زمین در اثر سیل و تولید نقشه

 

و  133۱های ه در سالهای سطحی و پوشش گیاهی در دو تاریخ مشاببررسی تغییرات سطح آب -۱-1

 Sentinel-2ای به کمک تصاویر ماهواره 1331

 هامواد و روش -۱-1-1

ترین استان کیلومتر مربع بزرگ 122118ای از استان فارس است. استان فارس با مساحتی بالغ بر منطقه مورد مطالعه بخش عمده

ارمین استان پرجمعیت کشور است. این استان با دارا بودن چه 4851214باشد، همچنین این استان با جمعیت حدود جنوب کشور می

های شرایط اقلیمی مناسب برای کشاورزی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک به عنوان گذرگاه شمال به جنوب کشور و وجود پدیده

در بین بلایای گرفته است. طبیعی و زیستی )نظیر دریاچه مهارلو و ...( بسیار مورد توجه حاکمان و دوستداران محیط زیست قرار 

از این رو مخاطرات ای می باشد. طبیعی، سیل، زلزله و خشکسالی به لحاظ خسارات مالی و جانی ناشی از وقوع آنها، دارای اهمیت ویژه

دهد و  تواند زندگی افراد زیادی از ساکنین این استان را تحت تاثیر قرارزیست محیطی )سیل، خشکسالی و ...( و پیامدهای آن می
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 نشان داده شده است. 1-1است که مشخصات آن در جدول  Sentinel-2موجب نگرانی گردد. تصاویر مورد استفاده، تصاویر سری 

 
 .ای مورد استفادهمشخصات تصاویر ماهواره -1-۱جدول 

 نوع ماهواره اخذ تصویرزمان 

25 Apr 2019 Sentinel-2 

30 Apr 2018 Sentinel-2 

30 May 2018 Sentinel-2 

25 May 2019 Sentinel-2 

 

شود. محدوده مورد مطالعه از استان فارس نشان داده می 1-1جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی و پوشش مساحت آب، در شکل 

های مورد استفاده قرارگرفته شده است. در مورد مراحل روش مورد استفاده در بخش 2-1همچنین الگوریتم نشان داده شده در شکل 

 زیر توضیح داده شده است.

 
 .منطقه مورد مطالعه در استان فارس -1-۱شکل 

 

 
 

 .الگوریتم مورد استفاده -8-6 شکل

 

Image 2018 Image 2019 Image 2018 Image 2019 

appropriateImport the  

bands 

NDVI (Vegetation) 

Vegetation change detection 
 

NDWI (Water) 

Water change detection 
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 Sentinel-2تصاویر  -۱-1-2

Sentinel-2 بخشی از برنامه ،Copernicus آوری اطلاعات از زمین طراحی و ایجاد است که توسط آژانس فضایی اروپا برای جمع

 Sentinel-2است. سه ماموریت اصلی  Sentinel 2B و  Sentinel 2Aشامل دو ماهواره تصویربرداری به نام  Sentinel-2شده است. 

های ارائه تصاویری که مکمل داده -2ارائه تصاویر چندطیفی با پوشش جهانی و دارای توان تفکیک مکانی و زمانی بالا  -1شامل: 

وشش های پجمع آوری اطلاعات برای نسل بعدی محصولات از قبیل نقشه-3ها را بهبود بخشد باشدو آن Spotو  Landsatتصویری 

هایی توانند در حوزهمی Sentinel-2های بدست آمده از ماهواره های تغییرات زمین و متغیرهای ژئوفیزیکی. بنابراین دادهزمین، نقشه

سنجنده تصویربرداری سوارشده بر روی ماهواره  های امنیتی بسیار مفید واقع شوند.چون پایش زمین، مدیریت بحران و سرویس

Sentinel-2 ،MSI متر و  11تا 11دهد. این تصاویر دارای توان تفکیک مکانی متغیر از نام دارد که تصاویر منحصر به فردی را ارائه می

دارای عرض  Sentinel-2باشند. علاوه بر این باند در محدوده طیفی مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز موج کوتاه می 13شامل 

اطلاعات مربوط به توان تفکیک مکانی، طول موج و  2-1باشد. در جدول روز در استوا می 5ک زمانی کیلومتر و توان تفکی 291برداشت 

 نشان داده شده است. Sentinel-2محدوده طیفی باندهای 

 
 Sentinel-2.توان تفکیک مکانی، طول موج و محدوده طیفی باندهای  -2-۱جدول 

 
 

 هااعمال شاخص -۱-1-3

به ترتیب برای دستیابی به مساحت پوشش گیاهی و مساحت آب در منطقه استفاده  NDWI2و  NDVI1در این کار از دو شاخد 

شده تفاوت پوشش گیاهی که به اختصار شاخد نرمالپردازیم.  ها میشده است . در این قسمت به بیانی مختصر از این شاخد

NDVI و ارزیابی وجود یا عدم وجود  سنجش از دور  هایگیریها و اندازهای است که در تحلیلشود. شاخد گرافیکی سادهنامیده می

دهنده نشان NDVIاست. مقادیر منفی شاخد  -1+ و 1دامنه تغییرات این شاخد بین  .پوشش گیاهی یک منطقه کاربرد دارد

)نزدیک  NDVIای یا برفی است. مقادیر بالای شاخد دهنده سطوح برهنه سنگی، ماسهر نشانآبی است. مقادیر نزدیک به صفهایپهنه

 های بارانی مناطق گرم و استوایی است. دهنده جنگلبه یک( نشان

شود، ابزاری برای نمایان ساختن مساحت تحت پوشش آبی است. نامیده می NDWIشده تفاوت آب که به اختصار شاخد نرمال

شود. در معادله باشد. مقادیر بزرگتر از صفر از این شاخد به عنوان آب درنظر گرفته می+ می1تا  -1یرات این شاخد نیز از دامنه تغی

______________________________________________________________________________________________ 

1 Normalized Difference Vegetation Index 

2 Normalized Difference Water Index 
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 شود.نشان داده می NDWIو  NDVIهای به ترتیب شاخد 2و 1

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑋𝑁𝐼𝑅−𝑋𝑅𝑒𝑑

𝑋𝑁𝐼𝑅+𝑋𝑅𝑒𝑑
                                                                                                  (               1معادله)

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑋𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝑋𝑁𝐼𝑅

𝑋𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝑋𝑁𝐼𝑅
                                                                                                                         (  2معادله)

 

 آشکارسازی تغییرات سطح پوشش گیاهی و آب در دو سال متوالی  -۱-1-1

باشد. هدف اصلی این تحقیق آشکارسازی تغییرات سطح پوشش گیاهی و مساحت آبی در بخشی از استان فارس به عنوان نمونه می

اند. در رشد پوشش گیاهی و مساحت مناطق آبی مورد آنالیز قرار گرفته برای تعیین گستره و 2119تا  2118ای از سال تصاویر ماهواره

های مورد نظر بر روی  تصاویر دو سال گذشته، درصد رشد راستای بررسی رشد موارد فوق با استفاده از نتایج حاصل از اعمال شاخد

 گردد.تغییرات هر کلاس محاسبه می

 
 نتایج، بحث و بررسی -۱-1-5

  3-1 های مناسب، نتایج زیر بدست آمده است. در شکلهای مورد نظر  بر روی تصاویر و استفاده از حدآستانهدپس از اعمال شاخ

را  NDWI)ب( نتیجه اعمال شاخد  3-1دهد. شکل میرا در منطقه مورد مطالعه نشان  Sentinel-2)الف( ترکیب رنگی تصویر 

 دهد.ی سطحی را نشان میهادهد. مناطق سفید رنگ آبمیبرروی تصویر نشان 

 

     
 NDWI.و )ب( نتیجه اعمال   2211آپریل  32)الف( تصویر -3-۱شکل

 
به همراه حد  NDWI)بعد از رخداد سیل( و نیز نتیجه اعمال  2119تصویر حاصل از ترکیب رنگی مربوط به سال  4-1شکل 

قابل مشاهده است وسعت سطح آب بعد از رخداد سیل افزایش چشمگیری  4-1دهد. همانطور که در شکل آستانه مناسب را نشان می

بخشی از رودخانه قره آغاج را  1-1و  5-1اند. شکل ها نیز بعد از رخداد سیل دارای آب قابل توجهی شدهداشته است. همچنین رودخانه

 دهد.مینشان  NDWIبه همراه نتایج حاصل از شاخد  2118و  2119سال  ترتیب دربه
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 NDWI.و )ب( نتیجه اعمال  2213آپریل  25)الف( تصویر -1-۱شکل

 

 
 .2213آپریل  25مربوط به تاریخ  NDWIبخشی از رودخانه قره آغاج  و نتایج حاصل از شاخص  -5-۱شکل
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 .2211آپریل  32مربوط به تاریخ  NDWIبخشی از رودخانه قره آغاج و نتایج حاصل از شاخص  -3-۱شکل

 

 NDVIجهت بررسی سطح پوشش گیاهی به کمک شاخد  2119می  25و  2118می  31عملیات مشابهی برروی دو تصویر 

 کنید.مشاهده می 8-1و  1-1های صورت پذیرفت که نتایج آن را در شکل

 

 
 NDVI.و )ب( نتیجه اعمال  2211می  32)الف( تصویر -۱-۱ شکل
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 NDVI.و )ب( نتیجه اعمال  2213می  25)الف( تصویر  -1-۱شکل 

 است.مساحت تحت پوشش هر کلاس در این دو سال نشان داده شده 3-1در جدول 

 
 .های مختلفمساحت تحت پوشش هر کلاس در سال -3-۱جدول 

  2211سال  2213سال 

 پوشش گیاهی )هکتار( 12/21191 99/51122

 مساحت آبی)هکتار( 91/1854 51/18821

 
برابار و ساطح پوشاش گیااهی  11طبق نتایج حاصله، مساحت آبی دریاچه مهارلو و آبروها پس از سیلاب در مقایسه با ساال قبال 

 دهد.دارد را نشان میمساحتی که هر کلاس تحت پوشش  9-1افزایش یافته است. شکل  255نسبت به سال قبل 

 
 .مساحت تحت پوشش هر کلاس در قالب نمودار -3-۱شکل 
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 فصل هشتم

 جمع بندی و پاسخ به سوالات ریاست جمهوری
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 مقدمه -1-1
اقدامات متعادل سیل در اثر عوامل متعدد و پیچیده طبیعی و انسانی خسارات جانی و مالی به همراه خواهد داشت که می بایست با 

سازه ای و غیر سازه ای و آگاهی دادن به تمام عوامل درگیر سیل در شناخت دقیق و جامع سیل، خسارات جانی را تا حد امکان حذف 

کرد اما باقیمانده ریسک در هر سیل را با تمامی اقدامات نمی توان حذف نمود، بنابراین شناخت این واقعیت و اینکه سیل بویژه در 

از مناطق کشور منافع متعددی هم دارد که به آن نیز باید توجه داشت. درمناطق جنوبی کشور، حقابه سیلاب امری شناخته  بسیاری

 .شده است. موارد مربوط به سیل و جنبه های مختلف محیط زیست نیز نباید از نظر دور داشت

 

 :جنبه های منفی سیل و اثرات سو روی محیط زیست -1-2

 :زیست طبیعی روی محیط -1-2-1
 . تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی1

  . سلامتی انسان و حیوانات2

 سلامتی گونه های گیاهی و جانوری .3

 کشاورزی و دامداری .4

 تخریب مراتع .5

 . از بین رفتن جنگل1

 . ازبین رفتن فلور )گیاهی(1

 . ازبین رفتن فون )جانوری(8

 . اثرات در تنوع زیستی9

 آلودگی ماهیانسمیت سیانور و  .11

 . چالش در بخش کشاورزی و دامداری11

 فرسایش خاک .12

 . آلوده شدن خاک و رسوب13

 لغزش و حرکت توده ای .14

 پتانسیل ریز گرد پس از فروکش کردن سیل و آوار باقی مانده رس و لای .15

 تغییرات مورفولوژیکی رود خانه ها و مسیل ها .11

  زیستتخریب مناطق چهارگانه محیط  .11

  چالش های جدی برای حیات وحش بویژه مار و اثرات مارگزیدگی .18

 تلفات مربوطهاز بین رفتن دام و .19

  بیماری های ناشئ از حشرات ناقل بیماریبح  جدی  .21

 . آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی21

 . آلودگی مواد شیمیایی و سرریز روغن22

 طرح. استراتژی های اضطراری و مدیریت 23

 . خسارت به زیست بوم، زنجیره غذائی، تنوع زیستی و پایداری24

  خسارت به گونه های نادر و در معرض خطر .25
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 خسارت به منابع صبیعی گردشگری .21

 خسارت به مناظر طبیعی .21

 خطر مواد شیمیایی )آنی و طولانی مدت( .28

 ی و صنعتی. موادشیمیایی شامل سد های باطله، مواد شیمیایی کشاورز29

 تغییر در ترگیب گونه های بومی ناشئ از کاهش گونه ها و هجوم برخی از گونه ها. .31

  . خسارت عمومی به اکوسیستم و سرویس های اکوسیستمی که قادر به سازگاری سریع به شرایط جدید ندارند.31

 .خواهد بودسیستم فاضلاب تخریب شده ناشی از سیل یک تهدید جدی سلامتی و بهداشتی  .32

  چاه ها می توانند از باکتری و مواد شیمیایی آلوده شوند. .33

 . . گل و لأی از سیل می تواند شامل فاضلاب، باکتری و مواد شیمیایی باشد34

 .مواد غذائی و سبزیجات سیل گرفته باید دور ریخته شوند 35

 
  :محیط زیست انسان ساخت -1-2-2

 روحی و روانی باز ماندگانتلفات جانی ساکنان و اثرات .1

 . اثرات روحی و روانی روی ساکنان که خسارت جدی مالی از سیل داشته اند .2

 چالش های جابجایی افراد و تخلیه اجباری ساکنین .3

  تخریب منازل .4

 تخریب اثاثیه .5

 و محصولات کشاورزی و باغ تخریب اراضی کشاورزی  .1

 باستانی و مذهبی اثرات تخریبی روی آثار تاریخی، .1

 اثرات تخریبی روی سیستم های استحصال سنتی آب چون آب بندان5 دگار، قنوات، آب انبارها و غیره .8

 تخریب سیستم های پایش و نگهداری مناطق چهارگانه محیط زیست و شکار ممنوع و راه های دسترس و اتاقک های محیط بانان .9

 تخریب جاده ها، راه، ریل .11

  ......ابنیه های فنی راه و ترابری چون پل ها، آبرو ها و تخریب .11

 تخریب پل های رود خانه ای .12

 تخریب سازه های هیدرولیکی .14

تخریب اقدامات مربوط به کار های مهندسی رود خانه چون دایک ها و خاکریز ها و اقدامات ساماندهی چون ریپ رپ و آب  .15

 هاشکن

 تخریب سیل بند ها .11

 

  جنبه های مثبت سیل عبارتند از: -1-3

 کاهش پتانسیل ریز گرد ها و ارتقا تنوع زیستی و ارزش های تالابیاحیا تالاب ها و در نتیجه جذب پرندگان مهاجر و.1

 تقویت سفره های زیر زمینی و بالا آمدن سطح سفره های آب زیر زمینی.2

  کاهش شوری خاک .3

 خانه ها، دریاچه ها و تالاب هاتامین حقابه محیط زیستی رود  .4

 ارتقا پوشش گیاهی و کاهش ریز گرد ها و جذب گاز های گلخانه ای و کاهش اثرات گرمایش زمین .5

 شتشوی و فلاشینگ رودخانه ها و مسیل ها و احیا سیستم رودخانه ای .1
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  ته نشست مواد مغذی و رسوبات در سیلاب دشت ها و ارتقا حاصلخیزی خاک .1

استفاده از د فرصت های جدید برای بازنگری طرح های جامع مدیریت سیل و مدیریت خطر سیل و بکار بردن اقدامات به روز وایجا .8

 فناوری های مدرن و نوآوری های در مدیریت جامع سیل

سیلاب در صورتی که نظر است. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور بویژه جنوب کشور که حقابه زیست محیطی سیلاب مد .9

 .مدیریت شوند منافع عمده ای در خصوص رعایت حقابه های زیست محیطی به همراه خواهند داشت
 

 :درس آموخته ها -8-1
-ها وارد دریاچه، تالاب و یاا دریاا مایسیلاب یک پاسخ طبیعی از طرف اکوسیستم است. در یک اکوسیستم نرمال و طبیعی سیلاب

هاای رسد. ولی در یک اکوسیستم غیر نرمال باه دلیال دخال و تصارفهای آب زیرزمینی میآن نیز به سفرهای از گردند و بخش عمده

های آبریز سعدی و دروازه قرآن شایراز و سااخت و ساازهای صاورت گرفتاه در های آبریز مانند حوضهگسترده و غیر اصولی در حوضه

هاا، ناابودی مراتاع، درختاان و ها، کاهش عارض مسایلمسدود کردن مسیلسازی، های آبریز )احداث اتوبان، پادگان، ساختمانحوضه

هاا و اقادامات تاک بعادی گیریگردد، چون توان اکوسیستم تحلیل رفته است. به عبارت دیگر تصمیمها و ...( سیلاب مخرب میجنگل

های اخیر منظاور از مادیریت مناابع در سالدهد. آوری اکوسیستم را بسیار شکننده کرده و با یک پدیده اقلیمی یک حادثه رخ میتاب

آبی بوده است در حالیکه مدیریت پرآبی نیز بخشی از مدیریت منابع آب اسات کاه متأسافانه باه آن توجاه نشاده آب فقط مدیریت کم

 بنابراین برای کاهش اثرات منفی وارده ازحوادثی مثل سیل در کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:است. 

تواند یک فرصت تلقی گردد تا با  اصلاح  ساختار های چالش بر انگیز موجود بویژه در سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت  سیل می

خطر، آسیب پذیری، هشدار ها و آموزش عمومی برای مدیریت جامع سیل در آینده کمتر آسیب پذیر باشد و در راستای تاب آوری 

 قدم بردارد.

ات تک تک واحد ها در قالب تیم های ثابت و سیار، تقسیم کار، تفویض اختیار، زمان وارد شدن به منطقه، مدت تعیین وظایف و اختیار  

  زمان ماند نیروها و نیروهای جایگزینی نهادها، ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی و نیروهای فعال در بحران های فراگیر.

سازمان ها بر حسب قوانین و مقررات مشخد شده )اما در عمل نامشخد بودن نحویه وظایف  تعیین حدود و اختیارات هر یک از

 نیروها و سازمان های مختلف باع  تاخیر در عملیات امداد و نجات و یا جستجو می شود.

دسی و رعایت و توجه به ساخت و ساز مهن (2811رعایت اصول قوانین و مقررات مربوط به سازه و ساختمان سازی )آیین نامه  

 ... مسایل ایمنی درمراکز بهداشتی و درمانی و

توجه به نقش بسیج نیروهای مردمی و موسسات غیر دولتی و دولتی در کنترل بحران ها، امروزه مدیریت حوادث جمعی به عنوان 

لین اداری، نیروی یک نظم مورد توجه جدی بوده و این امر نیازمند همکاری و مشارکت گروه های تخصصی مختلف نظیر مسئو

انتظامی، فوریت های پزشکی و گروه های درمانی ، پزشکان قانونی، آتش نشانی ، بسیج، خدمت عمودی )آب و فاضلاب ، برق، راه و 

 ترابری و مخابرات(، هیدرولوژی و ... می باشد.

جایگاهی خاص در مدیریت وجود هر یک از گروه های تخصصی در سطوح مختلف مدیریت حادثه ضروری است. مدیران متخصد 

حوادث و سوانح جمعی و طرح ریزی برنامه ها ودستور العمل های نحوه مقابله با حوادث جمعی و بلایای طبیعی دارند. بنابراین افزایش 

وده لذا تحصیلات در بالابردن میزان آگاهی های کارشناسان خبره و دست اندرکار در مدیریت بحران در هنگام وقوع بلایا طبیعی موثر ب

ضرورت داردکه تدابیری در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره های باز آموزش یا جذب کارشناسان یا ایجاد 

 تسهیلات یا ایجاد تسهیلان برای ادامه تحصیل کارشناسان به صورت تخصصی اندیشیده شود. 

 بایست ضمن حفاظت از این سیستم ها نیز مد نظر قرار گیرد.استفاده از سیستم های سنتی استحصال آب در مدیریت سیلاب می 

لزوم ایجاد مراکز مدیریت سیلاب رودخانه ها و مخازن سدها در استان های کشور با بهره گیری از آخرین فناوری  های روز دنیا در 

 مدلسازی و شبیه سازی الزامی است.
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در شهر ها باع  خسارات جانی و مالی عمده ای  در جا جای کشور شده و سیل های ناگهانی و آنی با دروه زمانی چند ساعته بویژه 

خواهند شد، لذا توجه جدی به بازنگری طرح های اجرا شده و اعمال اقدامات اصلاحی برای حذف تلفات جانی  و تاب آوری شهر در 

 ه ریزی و اقدامات مقتضی به عمل آورند. مقابله با سیلاب بسیار حایز اهمیت است که در این خصوص می بایست شهر داری ها برنام

سیستم های جمع آوری آب های سطحی در شهر ها می بایست متناسب با باران طرح با لحاظ کردن تغییرات اقلیمی و عدم 

 قطعیت ها باز نگری شود.

وثر در جهت حذف و با توجه به خسارت های زیست محیطی ناشی از سیلاب های اخیر در کشور لزوم الویت دادن به اقدامات م

کاهش خطرات زیست محیطی سیل ضروری است. در این راستا حفاظت از لندفیل های پسماند های شهری، زباله های ساختمانی و 

 پسماندهای ویژه و سایت های مواد شیمیایی در مقابل سیل حائز اهمیت می باشد. 

ژه مناطق جنوبی و اهمیت حقابه سیلابی برای اراضی کشاورزی که با توجه به اهمیت حقابه سیلابی برای برخی از نقاط کشور به وی

 باع  افزایش رطوبت خاک، کاهش شوری خاک و تغذیه سفره های آب زیرزمینی خواهد شد، امری ضروری می باشد. 

 ری است. انجام ارزیابی های استراتژیک زیست محیطی سیلاب که در سطح طرح، برنامه و سیاست گذاری مد نظر خواهد بود ضرو

تاسیس اتاق فکر برای تصمیم گیری های مبتنی بر پردازش کامپیوتری، محاسباتی، شبیه سازی و بهینه یابی بحران ها به ویژه 

 بحران سیل و خشکسالی ضروری می باشد. 

 آمادگی کامل در همه شرایط مکانی و زمانی

بازگشت، گسترده، تداوم، ارتفاع و سرعت سیلاب برای همه شناخت و درک کامل از انواع سیلاب و ویژگی های سیلاب چون دوره 

 دست اندر کاران بویژه عموم مردم از طریق آموزش های مستمر

شناخت و درک از سیلاب های انی و خطرات جانی آنها و همیشه آماده بودن برای حوضه هایی که با خطر سیلاب انی مواجه  

 هستند بویژه در شهر ها و روستا ها

  و خاک در حوضه های آبریز کشور باید در اولویت قرار گیرد. حفاظت آب

  تغییر رویکرد شهر به شهر اسفنجی با رعایت اصول تاب آوری شهر ها در برابر سیلاب

  استفاده حداکثری از تالاب های میانی در حوضه های ابریز و استفاده از مخازن طبیعی

 .کاهش سیلآب داشته باشندتالاب های دست ساخت می توانند نقش بارزی در  

  تغییر سطوح شهری به سطوح نفوذ پذیر

 درک صحیح از پتانسیل محیط زیست های طبیعی برای کاهش و حذف سیلاب

 های فرایند پسماند از سیلابمحافظت لند فیل ها و مکان 

 محافظت سایت های پسماند های خطرناک و ویژه و مواد شیمیایی و سمی در برابر سیلاب

 شبکه های توزیع آب 5 پمپاژ، مخازن آب  و تصفیه خانه آب  در برابر سیلاب حفاظت

 حفاظت شبکه های فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب در برابر سیلاب

  .توازن مناسب بین اقدامات سازه ای و غیر سازه ای باید در دستور کار قرارگیرد

 ای و هم برای بهره برداری و نگهداری و پایش مستمربودجه مناسب و مستمر هم برای اقدامات سازه ای و غیر سازه 

 بازنگری جدی برنامه ها و طرح ها با توجه به تغییر اقلیم و عدم قطعیت ها به صورت دوره ای و ادواری

 پایش مستمر و ارزیابی پیوسته

 

 اصلاحات ضروری منابع آب -1-5

 هارعایت حقابه زیست محیطی رود خانه ها و دریاچه ها و تالاب .1

 ملزم کردن انجام ارزیابی استراتژیک زیست محیطی با رویکرد سیلاب .2
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  به روز کردن منحنی های بهر ه برداری از سدها .3

 استفاده از بستر و حریم اکولوژیکی رودخانه ها و مسیل ها هم از نظر زیبایی و هم کاهش خطرا سیلاب .4

  سیلاب انجام نقشه های پهنه بندی خطر ریسک زیست محیطی .5

 تهیه نقشه های پهنه بندی تاب آوری زیست محیطی سیلاب کشور .1
 

 :صلاحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط زیستا -1-3

 رعایت پیوست استراتژیک زیست محیطی سیلاب .1

 رعایت ارزیابی زیست محیطی سیلاب طرح های مرتبط آبی .2

 رعایت پیوست سلامت .3

 امی سطوح اصول رعایت چارچوب های محیط زیستآموزش همگانی مستمر در تم .4

 رعایت حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها .5

 حفاظت آب و خاک در تمامی حوضه های آبریز .1

 توجه جدی به تغییر اقلیم و آثار آن بر محیط زیست و سیلاب های حدی .1

توجه داشتن به آثار مثبت سیلاب بویژه تامین آب تالاب ها، فلاش کردن سیستم های رودخانه ای از   آلودگی ، تغذیه سفره آب زیر  .8

 ........زمینی، کاهش شوری خاک، 

 حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور بویژه جنگل ها و مراتع و کو ه ها .9

از ورود به کو ه ها و تغییر کار بری آنها با توجه به این نکته که کوه ها منبع تامین آب  جلوگیریه ها توجه جدی به حفاظت از کو .11

  .و هوای سالم و محیط زیست سالم هستند

 ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و کار کرد آنها در کاهش خسارات سیلاب .11
 

 :پیشنهاد برنامه های مطالعاتی -1-۱

 محیطی سیلاب کشورارزیابی استراتژیک زیست  .1

 بررسی جامع تغییر دیدگاه نقش متغیر های زیست محیطی با توجه به تغییر اقلیم و عدم قطعیت ها .2

  بررسی اثرات سیلاب بر فون و فلور ایران .3

 بررسی اثرات مثبت سیلاب بر احیا تالاب های کشور و کاهش ریز گرد ها .4

 بررسی اثرات مثبت سیلاب بر پوشش گیاهی .5

 بررسی اثرات مثبت سیلاب بر تغذیه سفره های آب زیر زمینی .1

 بررسی اثرات مثبت سیلاب بر کاهش شوری خاک ها .1

 بررسی اقتصادی ناملموس اثرات مثبت سیلاب کشور در مقایسه با اثرات منفی سیلاب 8

 بررسی جامع حفاظت لند فیل های کشور در برابر سیلاب .9

 دفع و دفن پسماند های ویژه شامل شیمیایی، صنعتی، بیمارستانی و کشاورزی در برابر سیلاببررسی جامع سایت های .11

 بررسی جامع آموزش همگانی زیست محیطی سیلاب .11

  بررسی جامع حریم و بستر اکولوژیکی رود خانه ها .12

 بازنگری طرح های سازه ای و ضرورت اقدامات توام سازه ای و غیر سازه ای .13
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