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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم یاستر انتصاب خصوص در یرانا اسالمی مهوریج محترم یاستر کمح هب وجهت با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش رب مشتمل) گزارش این 1398 ماه روردینف 27 تاریخ در ها سیالب لیم گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و اه پیشنهاد (۶ ها هآموخت درس (۵ شناسی آسیب و رزیابیا تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 ایرس و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ا،ه پیوست مامیت نیز و (اصالحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الشعارا فوق حکم جرایا در رفاًص ، نآ اب رتبطم مسایل

 هایی کاستی و ها دیتمحدو متضمن بشری قداما هر ندمان زارشگ ینا ردیدت بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی اسخپ تا شده فراهم دقت هایتن در اه سیالب مینهز رد ژوهشیپ لمیع نظیرکم هایتالش علیرغم که است

 محورهای در محوله اموریتم اجرای رد زارشگ ینا ،رو این از .اشدب جمهور محترم ریاست ویس از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری هرهب با،آن پیوست در مندرج انهگ چهارده های رصهع در و انتصاب حکم در مذکور

  . است دهش انجام مرتبط ی اه تخصص در برهخ و مستقل

 کمح ارچوبچ در اصرف و نبوده وغیره قضایی جرایی،ا حقوقی، رداریب بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن زینشیگ  یا اقصن نتشارا هرگونه ضمن رد گیرد. قرار استفاده وردم تواند یم اسالمی مهوریج محترم ریاست

 بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی خاص خصش یا موسسه یا سازمان ندچ یا یک قصیرت و صورق ای سئولیتم رب تاکید

 .بود اهدنخو گزارش این رد رجمند هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و وشکافانهم عالمانه، دقیق، هایتالش علیرغم نآ با مرتبط موارد و گزارش ینا شودمی اعالم نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی لمیع تحقیق یک صرفاً ،یالملل بین بعضا و لیم های ظرفیت زا حداکثری استفاده

 و رایب مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می صالحا و ازنگریب  عدیل،ت ابلق موارهه و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ  علیه

 



 



 

 

 

 

 گفتارپیش
 وران معاصر کشور دانست.دای طبیعی هترین پدیدهسابقهی بیتوان در زمرهایران را می 1398و فروردین  1397های اسفند سیالب

ه در توجت قابلر اقداماهای بسیار زیاد آن نیز چشمگیر بوده است. اما در کنازده در مناطق مختلف کشور و آسیبگستردگی مناطق سیل

جامعه  قیمت را برای کلتواند یک تجربه ذیارزیابی علمی این پدیده در ابعاد مختلف می واز آن، تحلیل  های پسامدادرسانی و بازسازی

است محترم از سوی ری 1398ها در فروردین ژه گزارش ملی سیالبگیری هیئت ویویژه جامعۀ علمی به دنبال داشته باشد. شکلو به

ۀ افتباشد که ی انشگاهیتواند نقطه عطفی در ایفای نقش جامعۀ علمی و دجمهور برای تحلیل و ارزیابی این پدیده از جهات مختلف، می

 ای در آینده بکار گیرد.های چنین پدیدهعلمی خود را برای پیشگیری از آسیب

گانه تخصصی این 15های فرهنگی یکی از کارگروهها، کارگروه شهرسازی، معماری و میراثدر قالب هیئت ویژه گزارش ملی سیالب

کارگروه با عضویت و مشارکت اساتید و  برای این شده در مأموریت محولهسئوال مطرح 10گویی به تعداد هیئت است که برای پاسخ

 انجام کار، رفت. در راستای فرآیندگ زده شکلهای مناطق سیلویژه دانشگاههای مختلف، بهکارشناسان متخصص و باتجربه از دانشگاه

ی کار وب نظرفت. چارچهای پژوهش کمی و کیفی، تحلیل و ارزیابی پدیده صورت گرضمن تدوین مبانی نظری، چارچوب نظری و روش

آوری ویکرد تابهای مختلف و مرتبط با پدیدۀ سیل بوده است و رها، رویکردها و دیدگاهبر مرور ادبیات موضوع، نظریه متکی

ثار ه گستردگی آبی پایه تحلیل و ارزیابی انتخاب شد. در این فرآیند و با توجه برابر سیل، نظریه های شهری و روستایی درسکونتگاه

 هایای که تالش گردید تا نمونهگونهزده گردید، بههای سیلهای شهری و روستایی استانگیری از سکونتگاهدیده، اقدام به نمونهپ

ت و انین، مقرراکار، قو تعمیم باشد. در فرایندها قابلهای علمی آنمنتخب پوشش مناسبی از موضوع را داشته باشند و نتایج و یافته

ند. لیل گردیدهای منتخب بررسی و تحشهری و روستایی سکونتگاههای توسعۀپدیدۀ سیل همراه با بررسی طرح ضوابط مرتبط با

 در ارتقای سیار مؤثرها، شهرها و روستاهای منتخب، بخش اصلی و باز استان بازدیدهای میدانی اعضای اصلی و کارشناسان کارگروه

 تحلیل و ارزیابی پدیده بود.

زیادی در  رشناسان بسیارمشاور، مسئولین، مدیران و کاها، نهادها، مهندسین ها، دستگاهماهه کارگروه، سازمان 6در طول فعالیت 

اسان ان و کارشنست. مدیرا ها در گزارش نهایی کارگروه آورده شدهها و نیز در دفتر مرکزی کارگروه، همراه بودند که اسامی آناستان

رائه وه نیز با اها و اطالعات موردنیاز، با حضور در جلسات مداوم کارگرای از دادهم کردن بخش عمدهالذکر ضمن فراههای فوقدستگاه

ا که هلی سیالبمگزارش  های کارگروه را فراهم آوردند. همچنین جا دارد از اعضای محترم هیئت ویژهنظرات ارزندۀ خود ارتقاء گزارش

شائبه های بیالشتانی صمیمانه گردد. ای ارائه کردند، قدرد، نقطه نظرات مفید و سازندهای کارگروههای مرحلهدر جلسات ارائه گزارش

ی علمی در تهیۀ مراحل مختلف تحلیل علمها، و نیز اعضای هیئتی در مرکز و استانی اعضای محترم کارگروه و کارشناسان گرامکلیه

 و تقدیر است.  ستایشای کارگروه قابلهای مرحلهپدیده و نیز تدوین گزارش

 

 زادهدکتر بهناز امین

 دبیر کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

 دکتر محمدمهدی عزیزی

 نگیرئیس کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فره



 



 

 

 

 

 کارگروه همکاران و اعضاء

ست. عالوه بر اعضاء اعضو به عنوان اعضاء اصلی و یک نفر به عنوان مشاور  10شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی دارای  کارگروه

ناسان و کارش وعلمی  ای در دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران متشکل از اعضای هیئتاصلی کارگروه، کمیته

 به ضر،حا گزارش تهیه رد همکاران فهرست. اندداشته ها و مستندات همکارانیگزارش تهیه های چهارگانه درهای فرعی در استانکمیته

 زیر است:  شرح
 

 اعضای اصلی کارگروه

 استاد دانشگاه تهران )رئیس کارگروه( عزیزی محمدمهدی دکتر آقای

 استاد دانشگاه تهران )دبیر کارگروه( زادهنامی بهناز دکتر خانم

 استادیار دانشگاه لرستان امیری حکمت دکتر آقای

 استاد دانشگاه علم و صنعت بهزادفر یدکتر مصطف آقای

 رازیدانشگاه ش اریاستاد پور یحاج لیدکتر خل آقای

 استاد دانشگاه شهید بهشتی پور سرتیپی محسن دکتر آقای

 دانشگاه تهران اریاستاد یکرمانشاه نیاب الددکتر شه آقای

 یفرهنگ راثیپژوهشگاه م اریاستاد یدکتر اسکندر مختار آقای

 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمد ابراهیم مظهری آقای

 استادیار دانشگاه گلستان نورتقانی عبدالمجید دکتر آقای

 ستاد دانشگاه تهرانا یمیمق میدکتر ابراه آقای مشاوران کارگروه

همکاران هیئت علمی کارگروه 

 دانشگاه تهران –

 استادیار دانشگاه تهران دکتر اشکان رضوانی نراقی آقای

 استادیار دانشگاه تهران خانم دکتر مژگان طاهری تفتی

همکاران هیئت علمی کارگروه 

 هااستان –

 یدواریام دهیفرش مهندسخانم 

 بهمن صحنه  دکتر آقای

 فاطمه پودات  دکترخانم 

 ینیحس یعل مهندس آقای

 دکتر کاوه رستم پور  آقای

 محمد فرخزاد  دکتر آقای

 یمقصودامین  مهندس آقای

 مربی موسسه غیر انتفاعی کارون

 استادیار دانشگاه گلستان

 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

 مران اهوازاستادیار دانشگاه شهید چ

 استادیار دانشگاه گلستان

 همکار دانشگاه شهید چمران اهواز

 کارشناسان کارگروه

 مطلقاکبری مصطفی مهندس آقای

 آبادی  بداغ الهام خانم مهندس

 پیرکار رضا مهندس آقای

 زارع سمانه خانم مهندس

 مرادی محمد مهندس آقای

 محمدی میالد مهندس آقای

  منوچهری محسن مهندس آقای

 ابرنریمانی سینا مهندس آقای

 همکاران کارگروه

)وزارت خانه ها، بنیاد مسکن  

 و مهندسین مشاور(

 ازیراه، مسکن و شهرس تحقیقات مرکز معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس زاده محمد شکرچی دکتر آقای

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث وزیر معاون محمد حسن طالبیان دکتر آقای

 مسکن بنیاد های طرح تهیه و فنی امور دفتر مدیرکل مسعود عسگری مهندس آقای

  غزال راهب دکتر خانم
بخش مسکن و  سیو رئ یو شهرساز یمعمار یسرپرست حوزه پژوهش

 یساختمان یهاستمیس

 زیرساعمران وزارت راه و شه و توسعه هایطرح بر نظارت دفتر کل مدیر ای مسعود حمزه مهندس آقای

 پارت مشاور مهندسین یزیزاده گوهرر نیبهرام ام آقای دکتر

 پارت مشاور مهندسین پور وحید رحیم مهندس آقای

 فجر توسعه مشاور مهندسین مهندس کاظم اسماعیلی آقای

 پاریس  شهرسازی انستیتو رئیس جو رفعت ماکان دکتر آقای



 



 

 

 

 

 تقدیر و تشکر
ها، ا، سازمانهربط با امر سیالب در وزارت خانههای ارزشمند مدیران و مسئولین ذیکاریها و هماین گزارش حاصل حمایت

 ی گردد. تشکر م وها تقدیر ها، دانشگاهیان و مهندسین مشاور شهرسازی و معماری بوده است که بدین وسیله از تمام آنشهرداری

 
 تانمدیرکل بنیاد مسکن استان خوزس –آقای مهندس مسعود انصاریان 

 مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان –آقای مهندس رضارضایی 

 رئیس دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز –آقای دکتر مهدی قمشی 

 

 استان خوزستان
 

 دانشگاه گلستان فناوری و پژوهش معاون -غفاری  مهدی آقای دکتر

 اووس شهردار گنبد ک –گنبدی  طعنه منصور آقای مهندس

 مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان –محبوبی  آقای مهندس حسین

 

 استان گلستان
 

 رستانفنی و مهندسی دانشگاه ل دانشکده رئیس -نسب  امیدی فریدون آقای دکتر

 رئیس دانشگاه لرستان –آقای دکتر خسرو عزیزی 

 معاون پژوهشی دانشگاه لرستان –آقای دکتر محمد فیضیان 

 معاون عمرانی استاندار لرستان  –احمد مرادپور  آقای دکتر

 معاون عمرانی فرمانداری پلدختر –خانم مهندس نادیا امرایی 

 استان لرستان
 

 

 
یفرهنگث رایو م ی، معماریکارگروه شهرساز  

1398شهریور   



 



 

 

 

 

 خالصه گزارش بازدیدهای کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

 
 مکان بازدید تاریخ بازدید اعضای بازدید کننده استان ها

 خوزستان

 رئیس کارگروه –ر محمد مهدی عزیزی آقای دکت

 عضو اصلی کارگروه –آقای دکتر محمدابراهیم مظهری 

 عضو هیئت علمی دانشگاه خوزستان –آقای دکتر کاوه رستم پور 

 کارشناس همکار کارگروه –آقای مهندس میالد محمدی 

 28الی  26

 1398خرداد 

 شهرها:

 اهواز، حمیدیه و شیرین شهر

 روستاها:

حمدان سلجه و تعدادی  سید عباس و

 از روستاهای مسیر بازدید

 گلستان

 ئیس کارگروهر -آقای دکتر محمدمهدی عزیزی 

 ضو اصلی کارگروهع -آقای دکتر شهاب الدین کرمانشاهی 

 ضو اصلی کارگروهع -آقای دکتر عبدالمجید نورتقانی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان –آقای دکتر بهمن صحنه 

 ارشناس همکار کارگروهک -د مرادی آقای مهندس محم

  4الی  2

 1398تیر 

 شهرها:

آق قال، سیمین شهر، گنبد کاووس و 

 گمیش تپه 

 روستاها:

 تعدادی از روستاهای مسیر بازدید

 لرستان
 آقای دکتر محمدمهدی عزیزی رئیس کارگروه

 ضو اصلی کارگروهع -آقای دکتر مصطفی بهزادفر 

 کارشناس همکار کارگروه –آقای مهندس مصطفی اکبری مطلق 

  18الی  16

 1398تیر 

 شهرها:

-معموالن، پلدختر، کوهدشت و خرم

 آباد. سراب دوره، ویسیان،

 روستاها:

چم حسین و حیات الغیب و تعدادی 

 از روستاهای مسیر بازدید

 فارس
 آقای دکتر محمدمهدی عزیزی رئیس کارگروه

  ضو اصلی کارگروهع -آقای دکتر خلیل حاجی پور 

  26و  25

 1398تیر 
 شهر: شیراز
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 285 ...................................................... ساله 25 بازگشت دوره یبرا اهواز شهر محدوده در کارون رودخانه لیس یبندپهنه نقشه -3-8 شکل

 286 ................................................................. یگردشگر – یحیتفر نقاط جادیا یبرا کارون رود بستر و میحر در سازها و ساخت -4-8 شکل

  287 ...................... (راست) لیس اثر در بیآس و( چپ) لیس از شیپ کارون رود میحر در یگردشگر یکاربر با ساز و ساخت -5-8 شکل

 287 ....................................................................................... رودخانه بستر و میحر در ساز و ساخت محل و اهواز شهر یکاربر نقشه -6-8 شکل

 288 ............................................................................................................ کارون رودخانه ساله 25 میحر در موجود یسازها و ساخت -7-8 شکل

 288 ........................................................................................................................................................... اهواز دو نیع محله در یگرفتگآب -8-8 شکل

 295 ........................................... کرخه رودخانه طرف دو در دعباسیس یروستا و هیدیحم مردم توسط شده جادیا یبندهالیس -9-8 شکل

  296 .............. (مردم توسط شده ساخته وارهید محل و نییپا شکل) لیس از بعد و( باال شکل) قبل رودخانه همجوار مناطق -10-8 شکل

 297 ........................................... ساله 100 بازگشت دوره یبرا هیدیحم شهر محدوده در کرخه رودخانه لیس یبندپهنه نقشه -11-8 شکل

 299 .............. کرخه رودخانه یالبیس پهنه در حساس یهایکاربر تیموقع و هیدیحم جامع طرح یشنهادیپ یاراض یکاربر -12-8 شکل

 301 .......................................................................................................................................... آن به البیس ورود و AMC کانال بیتخر -13-8 شکل

 302 ....................................................... لیس وقوع از بعد سوسنگرد و هیدیحم اهواز، یهاشهرستان یگرفتگآب یهاپهنه نقشه -14-8 شکل

 306 .................................................... لیس وقوع از بعد و قبل کارون رودخانه به نسبت کی صفحه یروستا یریقرارگ تیموقع -15-8 شکل

 307 ..................ساله 25 بازگشت دوره یبرا کی صفحه یروستا محدوده در کارون رودخانه لیس یبندپهنه نقشه -17-8 و 16-8 شکل

 309 ...................................................................................................................... کی صفحه یروستا یشنهادیپ یاراض یکاربر قشهن  -18-8 شکل

 315 ........................................................................................................................ لیس وقوع از بعد شهر نیریش یگرفتگآب یهاپهنه -19-8 شکل

 316 .......................... سال 25 شتبازگ دوره یبرا شهر نیریش دیجد شهر محدوده در کارون رودخانه لیس یبندپهنه نقشه -20-8 شکل

 317 ........................لیس وقوع از بعد شهر نیریش دیجد شهر یگرفتگآب یهاپهنه و کارون رودخانه میحر یهانقشه قیتلف -21-8 شکل

 319 .................................................. است نشده ساخته لوتیپ صورت به همکف طبقه جامع طرح ضوابط برخالف: مهر مسکن -22-8 شکل

 335 .............................................................................................................. رازیش شهر در 1398 نیفرورد البیس در ریدرگ حوضه دو -1-9 شکل

 337 ............................................................................................................. رازیش شهر جنوب و غرب شمال سمت به یشنهادیپ توسعه -2-9شکل

  339 .................................................... (یدرمان یبهداشت) حساس یهایکاربر تیموقع و یلیتفص طرح یشنهادیپ یاراض یکاربر-3-9 شکل

 340 .......................... یسعد درشهرک البیس کردن زیسرر محل کانال کردن روبسته سپس و روباز کانال با هاپل یهاتقاطع -4-9 شکل

 340 ................................................................................................... یسعد شهرک در ابانیخ به فضا دادن یبرا نالکا کردن روبسته -5-9 شکل

  342 .................................................... .بود داده دست از را خود ییکارا آن به یدگیرس بودن یناکاف لیدل به که آرامش حوضچه -6-9 شکل

 SWMM 5.1.................................................... 344 افزارنرم در یمطالعات یهاضهرحویز نییتع و مبنا داده گاهیپا و نقشه لیتشک -7-9 شکل

 345 .................................................................................................................................. رازیش یسعد یکو  معابر شبکه و یاستخوانبند -8-9 شکل

 346 ............................................................................................................. یسعد یکو یجنوب پهنه در آب حرکت ریمس یطول مقطع -9-9 شکل

 346 ........................................................................................................ یسعد یکو یشمال پهنه در آب حرکت ریمس یطول مقطع -10-9  لشک

 346 ............................................... متریلیم برحسب نیفرورد 6 ظهر 12 تا نیفرورد 5 صبح 8 ساعت از یتجمع بارش نمودار -11-9 شکل

 348 ................................لیس کننده تیهدا معابر و( یآب خطوط) هالیمس ،(یآب گونیپل) یسعد یکو ریگ لیس یهاحوضه -12-9 شکل

 349 ............................................................................. یسعد یکو یجنوب و یشمال یخروج دو در آب یکل یدب راتییتغ سهیمقا -13-9 شکل
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 351 .................................................................... یسعد یکو یها ضهرحویز از کی هر در البیس بیآس خطر زانیم یبند پهنه -14-9 شکل

 EPA SWMM......................................................................... 351 مدل اساس بر یسعد یکو در البیس یبعد سه یساز هیشب -15-9 شکل

 352 ................................................................................................... یسعد یکو در یآبگرفتگ و البیس وقوع یچگونگ یساز هیشب -16-9 شکل

 353 ................................ کانال شدن دهیسرپوش و انیجر عرض کاهش. 1398 و 1384 نیب یسعد شهرک در ساز و ساخت -17-9 کلش

 SWMM  ....................................................... 354 افزارنرم در یمطالعات یهارحوضهیز نییتع و مبنا داده گاهیپا و نقشه لیتشک -18-9 شکل

  355 ................................................................... (Google Earth) یاماهواره شکل بر منطبق قرآن دروازه یها رحوضهیز فیتعر -19-9 شکل

 356 ....................................................................................... قرآن دروازه یخروج تا اکبراهلل تنگ از آب حرکت ریمس یطول مقطع -20-9 شکل

 357 .......................................................... باشد یم مقام چهل و تنان هفت یبلوارها و ظحاف ابانیخ سمت به غالب بیش جهت-21-9 شکل

 358 .......................................................................قرآن دروازه یهارحوضهیز از کی هر در البیس بیآس خطر زانیم یبند پهنه -22-9 شکل

 359 ......................................................................................................... رازیش قرآن دروازه رامونیپ موجود وضع یها یکاربر و معابر-23-9 شکل

 359 ..................... رازیش شهر به یورود یبرا خطر نیباالتر دهنده نشان قرآن دروازه یهارحوضهیز البیس خطر یبندپهنه -24-9 شکل

 361 ........................................................................................... یعیطب لیمس ساخت مسدود و قرآن دروازه حوزه در ساز و ساخت -25-9 شکل

 368 ................................................ گرگانرود رودخانه میحر مورد در بنا اسیکر مشاور نیمهندس استعالم به روین وزارت پاسخ -1-10 شکل

 389 ........................................................................................................................... ایتالیا/  جنوا یخیتار مرکز در لیس حوادث تناوب -1-11 شکل

 390 ........................................................................................................................................................................... هلند کشور 1995 لیس -2-11 شکل

 394 ................................................................................................................................ دختر پل یبنا ریز از نیسنگ هینقل لیوسا عبور -3-11 شکل

 395 ........................................................................................................................... کشکان رودخانه و جاده با دختر پل یبنا تیموقع -4-11 شکل

 396 ............................................................................................................................................................... مرمت از قبل تردخ پل ریتصاو -5-11 شکل

 396 .......................................................... بنا یشرق یۀپا یجنوب و یشمال ینما در پلدختر یخیتار پل یبخش استحکام و مرمت -6-11 شکل

 397 ........................ 98 لیس از قبل آن بدنه به باران آب نفوذ از یریجلوگ جهت پلدختر ،یخیتار پل بام اندود گل اتیعمل -7-11 شکل

 399 .......................................................................................................................................................... یکشکان پل مرمت از قبل ریتصاو -8-11 شکل

 399 ..................................................................................  سال هیپا و بستر هیناح در کشکان یخیتار پل یبخش استحکام و مرمت -9-11 شکل

 400 .............................. 97 زمستان آن بدنه به باران آب نفوذ از یریجلوگ جهت کشکان یخیتار پل بام اندود گل تایعمل -10-11 شکل

  400 ..................... (لیس از بعد اقدام) کشکان یخیتار پل شده کج هیپا ریز ماسه و شن از شده پر هاییهایگون دادن قرار -11-11 شکل

 401 .................................................................................................................. 98 البیس مقابل در پل یهاستون از یکی شدن کج -12-11 شکل

 401 .................................................................................................................................................................... کشکان یپهلو پل بیتخر -13-11 شکل

 403 ..................................................................................................... االفالک فلک اطراف یحفاظت یوارهاید از ییهابخش زشیر -14-11 شکل

 405 ................................................................................................................................................ قال آق یخیتار پل یهاشکن آب فرم -15-11 شکل

 407 ......................................................................................................................................................................... سو یسار کاوش کارگاه -16-11 شکل

 408 ................................................................................................................................................................. 2 شماره قلعه کاوش کارگاه -17-11 شکل

 409 ............................................................................................................................................................... بید قره کاوش کارگاه شکل -18-11 شکل

 410 ................................................................................................................................................................ قیساقلی کاوش کارگاه شکل -19-11 شکل

 410 ................................................................................................................................................................................. گُرُگر کاوش کارگاه -20-11 شکل

 411 .......................................................................................................................................... گنبد شهر در واقع یخیتار قلعه تیموقع -21-11 شکل

 412 .............................................................................................................. تپه شیگم در واقع یمحمد یخیتار خانه یبنا بیتخر -22-11 شکل

 417 ................................................................................................. 98 و 97 البیس در آثار دیشد یگرفتگآب و یخندق شیفرسا -23-11 شکل
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 417 ................................................................................................................ سطوح شدن شسته و یخیتار یهامحوطه یگرفتگآب -24-11 شکل

 419 .................................................................................. 98 و 97 البیس در لیچغازنب یجهان راثیم بر وارده یهابیآس نمونه -25-11 شکل

 421 ....................................................................................................................................................... 1398 لیس از بعد و قبل سهیمقا -26-11 شکل

 422 ................................................................................................................................................................ دزفول میقد پل یشستگآب -27-11 شکل

 423 .............................................................................................................................................. 98 لیس در دزفول میقد پل تیوضع -28-11  شکل

 425 ...................................................................................................................................................................... هیدیحم کوشک تیموقع -29-11 شکل

 425 ...................................................................................................................................................................... هیدیحم کوشک تیموقع -30-11 شکل

 427 ...................................................................................................................................................................................... قو هتل تیموقع -31-11 شکل

 428 .............................................................................................................................................................................................. اهواز قو هتل -32-11شکل

 428 ............................................................................................................................................................................................ اهواز قو هتل -33-11 شکل

 429 ............................................................................................................................................................ اهواز شهر گرفته آب یهاپهنه -34-11 شکل

 430 ............................................................................................................................................................................................ اهواز قو هتل -35-11 شکل

 431 ....................................................................................................................................................................................... اتیادب دانشکده -36-11 شکل

 431 ....................................................................................................................................................................................... اتیادب دانشکده -37-11 شکل

 432 ............................................................................................................................................................ اهواز شهر گرفته آب یهاپهنه -38-11 شکل

 432 ........................................................................................................................................ کارون به نسبت اتیادب دانشکده تیموقع -39-11 شکل

 441 ............................................................................................................................................. کارگروه یهاآموختهدرس استخراج هیرو -1-12 شکل

  442 ...... (راست) لیس اثر در بیآس و( پچ) لیس از شیپ اهواز در کارون رود میحر در یگردشگر یکاربر جادیا -3-12 و 2-12 شکل

 443 ..................................................... است نبوده خود عملکرد ادامه به قادر سانحه زمان در پلدختر شهر یفرماندار ساختمان -4-12 شکل

 444 .............................................. گلستان تپهشیگم شهر در هدیسرپوش کانال یرو بر ساز و ساخت و رودخانه کردن زهیکانال -5-12 شکل

 444 ........................ رازیش یسعد درشهرک البیس زیسرر محل کانال کردن روبسته سپس و روباز کانال با هاپل یهاتقاطع -6-12 شکل

 446 ........................................................................................................................................................ اهواز دو نیع محله در یگرفتگآب -7-12 شکل

 447 ........ دارد شانیگم رودخانه موازات به شده فیتعر میحر با یجد تفاوت تپه شیگم شهر در یگرفتگآب دچار مناطق -8-12 شکل

 448 ........................................................................... رفت رآبیز کامالً که آبادخرم شهر در رودخرم بستر در شده ساخته رگذریز -9-12 شکل

 451 ................................................................................. یفرهنگ راثیم و یمعمار ،یشهرساز کارگروه یراهبردها استخراج نحوه -1-13 شکل

 452 ....................................................................... لیس تیریمد و توسعه در یکشور یالتیتشک نظام و نیقوان ،یکل یهااستیس -2-13 شکل

 453 .................................................. پلدختر در شهر یغرب بخش داخل به البیس شدن ریسراز و یساحل وارهید شکست لمح -3-13 شکل

 455 ..................................................................... لیس و هاسکونتگاه تیریمد و یزیربرنامه طهیح در هاهیرو و نیقوان ، کردهایرو -4-13 شکل

 457 ........................................................................................یفرهنگ راثیم طهیح در ییاجرا یهاهیرو و نیوانق ،یکل یهاکردیرو -5-13 شکل
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 101 ................................................................................... .گلستان استان مختلف یهاشهرستان در شده وارد یهاخسارت برآورد -3 -3 جدول
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 106 ...................................................................................................................... کاووس گنبد شهر لیس در ریدرگ محالت مشخصات -6 -3 جدول
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  کلیات

 مقدمه
هایی بیشتر از حد های وسیعی از کشور ایران بارشقسمت 1398ی آغازین فروردین و در دو هفته 1397روزهای سال در واپسین 

ها در میانگین بلند مدت را شاهد بود. در این مدت، سه سامانه بارشی قوی نقاط مختلف ایران را تحت تاثیر قرار داده و شدت بارش

 10) 2019آپریل  14ی بارش تجمیعی بین اول مارس تا ه برودت و تراکم ابرها بسیار زیاد بود. نقشهارتفاعات البرز و زاگرس با توجه ب

ها در تمام نقاط کشور حاکی از حجم عظیم بارش 2کمیسیون اروپا 1( تهیه شده در پروژه کوپرنیکوس1398فروردین  25تا  1397اسفند 

ت. این حجم عظیم بارش باعث جاری شدن سیل در نقاط مختلفی از ایران گردید و به ویژه در ارتفاعات زاگرس و شمال شرق ایران اس

تحت تاثیر قرار داد. با پر شدن  1397ها استان گلستان را در آخرین روزهای اسفند خسارات وسیعی را به جای گذاشت. موج اول بارش

های استان گلستان طغیان دها، گرگان رود و دیگر رودخانهمخازن سدهای باالدست، به ویژه دو سد بوستان و گلستان، و سرریز این س

 گرفتگی شدند.قال و گمیش تپه دچار آبنمودند و شهرهای واقع در جلگه و دشت گرگان به ویژه گنبد کاووس، آق

رآن خسارات جانی و مالی در محدوده دروازه ق 3ها در پنجم فروردین ماه ابتدا شیراز را تحت تاثیر قرار داد. تندسیالبموج بعدی بارش

های اصلی در این منطقه به ویژه ها در غرب و جنوب غرب کشور و ارتفاعات زاگرس باعث طغیان رودخانهفراوانی به بار آورد. تداوم بارش

را تحت تاثیر قرار  های استانرودخانه کرخه شد. تاثیر سیل در استان لرستان دفعتی بود و شهرها و روستاهای بسیاری در محدوده رودخانه

 ها انعکاس خبری یافتند.آباد و معموالن با توجه به ابعاد و جمعیت بزرگتر بیشتر در رسانهداد که در این بین پل دختر، خرم

ر روی استان و ب االدستبسیل در خوزستان با تاخیری چند روزه اتفاق افتاد. این تاخیر عمدتًا ناشی از نقش مخازن سدهای بزرگ در 

ها باال آمد های خروجی، سطح آب در رودخانههای کارون، دز و کرخه بود. با پر شدن مخازن این سدها و نیاز به باز کردن دریچهرودخانه

گرفتگی شدند. در خوزستان شهرهای بزرگ و کوچک با و آب و با سرریز شدن آب در دشت، شهرها و روستاهای بسیاری دچار سیل

نقاط یاد  های بارشی عالوه برلین تا حد زیادی نجات یافتند اما روستاهای بسیاری به کلی به زیر آب رفتند. این موجتالش مردم و مسئو

گی سارات و بزرهای کشور را متاثر کردند و شهرها و روستاهای بسیاری آسیب دیدند. اما با توجه به ابعاد خشده بسیاری از استان

ای قرار نهجه رساوزستان و لرستان و شهر شیراز، این نقاط بیشتر از سایر مناطق کشور مورد توجمعیت آسیب دیده در گلستان، خ

استان  26فته بارش، اند. در طی دو هگرفتند. در حالی که همانطور که ذکر خواهد شد لزومًا این مناطق بیشترین خسارات را شاهد نبوده

رات ه ابعاد خساهای ضد و نقیض فراوانی از برآورد اولیر نبود گزارش رسمی، گزارشگرفتگی شدند. دایران مستقیماً درگیر سیل و آب

 ا پدیده سیلبهای ایران منتشر شده است. با وجود آنکه ایران در اقلیمی نیمه خشک و خشک قرار دارد جانی و مالی سیل در رسانه

ه بد با توجه ت. شایی مختلف با سیل دست و پنجه نرم کرده اسبیگانه نیست و همواره در مقاطع مختلف تاریخی و در نقاط جغرافیای

تر از زلزله دانست. البته به دلیل تلفات جانی کمترِ رسانتر و آسیبتعدد تکرار و گستردگی خسارات ناشی از سیل، بتوان سیل را مخرب

های ا این حال، در فردای سیلبمعی مردم کمتر است. ها در حافظه جد خبری و ماندگاری تاریخی سیلها در مقایسه با زلزله، بعسیل

توان از این موقعیت شود و مینیاز به تغییر رویکرد در مقابله و مدیریت سیل بیش از هر زمانی احساس می 1398مخرب فروردین 

 ی بنیادین در ایران ایجاد نمود.تاریخی استفاده نمود تا تغییر

آوری در مورد تاب روزای متکی بر دانشهای توسعهگیریبیش از پیش اهمیت تصمیم 1398های رویداد سیل فروردین خسارت

ریزی از مقیاس آمایش ملی تا ها در حوزه برنامهها را نشان  می دهد چراکه بسیاری از تصمیمات اشتباه و سهل انگاریسکونتگاه

_______________________________________________________________________________ 
1- Copernicus 

2- European commission 

3- Flashflood 
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زا، عدم حفاظت و نظارت بر حرائم یت دادن به توسعه درونزا به جای اهمای و شهری و محلی مانند نگرش به توسعه برونمنطقه

های اراضی نامناسب و تغییرات آن خصوصا در حاشیه رودها، عدم کفایت و نظارت بر اجرای مقررارت ها و منابع آبی، کاربریرودخانه

له راه و شهرسازی، وزارت نیرو، بنیاد های مختلف از جمها و ارگانهای بخشی سازمانساخت و ساز، تصمیمات و سازو کارها و برنامه

های جامع و هادی شهری، در مناطقی که با ها وجود شرح خدمات مشابه برای تهیه طرحها و دهداریمسکن انقالب اسالمی، شهرداری

می در زمینه های علمخاطرات طبیعی از جمله با سیل روبرو هستند سبب شده است که با تشدید خسارات روبرو شویم. علیرغم پیشرفت

های سیل اخیر  نشان های شهری و روستایی، خسارتریزی و مدیریت سکونتگاهها از طریق برنامهآوری سکونتگاهتوسعه پایدار و ارتقا تاب

 ها بوده است که در این گزارش تالش شده است تا با  هدف پاسخریزی و مدیریت سکونتگاهها و خالء های زیادی در برنامهدهنده ضعف

 ور نمودن شهرهایمان داشته باشیم.به سئواالت زیر گامی در جهت پایداری توسعه و تاب آ

 لیس مقابل در سکونتگاه یآورتاب تحقیق: رویکرد

ناپذیر مدیریت خطر سوانح تبدیل شده است. توجه های شهری و روستایی به یکی از ابعاد جداییریزی سکونتگاهامروزه برنامه

گیری درک نوینی از خطر شکل گرفته های انسانی در امر مدیریت خطر سوانح براساس شکلریزی و مدیریت سکونتگاههروزافزون به برنام

جب های انسانی است که موریزی و حکمروایی سکونتگاهوجود ندارد و این برنامه "بالیای طبیعی"ای به نام است. بر این اساس پدیده

شود. این درک نوین از خطر و نیز تجارب دید میشع رویدادهای طبیعی مانند زلزله یا بارش های جانی و مالی در زمان وقوخسارت

ا وع بالیا بست. وقشهرها و کشورهای مختلف در زمینه سوانح همراه با بازاندیشی در ماهیت و چگونگی مدیریت و کاهش خطر بوده ا

دهنده عدم ، نشان 2011مات مهندسی، مانند سونامی ژاپن در سال مینه اقدازهای سنگین جانی و مالی در جوامعِ پیشرو در خسارت

های اخیر در زمینه هها بوده است. این امر با دانستکفایت این رویکردهای مهندسی محور برای مقابله با سوانح یا مقاومت در برابر آن

جلب کرده  را به خود افزونیهایی مانند سیالب توجه روزتغییرات اقلیمی و به همراه آن تغییرات در الگوهای آب و هوایی و تشدید رویداد

اند که تنها سیدهگزاران در کشورهای پیشرو در امر مدیریت خطر سیل به این نتیجه راست. برای نمونه در مورد سیل، محققان و سیاست

ع از شهر و های بزرگ که برای دفاانالها و مخازن و کبا استفاده از رویکردهای سنتی مهندسی محور مانند ساخت سدها و دیواره

 ریباً غیر ممکن شده است. شوند، اجتناب از سیل تقجنگیدن با آب طراحی و ساخته می

ریزی شهری )و ها به شدت به برنامهها و در نتیجه احتمال وقوع بالیا در آنماهیت و شدت تاثیر رویدادهای طبیعی در سکونتگاه

سزایی تواند نقش بهها میریزی و حکمروایی سکونتگاهها بستگی دارد. بدین اعتبار،  برنامهکمروایی آنها( و روند مدیریت و حسکونتگاه

 – دن در جهانششهری  در کاهش خطر بازی کند. در این بین لزوم توجه به شهرها به عنوان نقاط کانونی تمرکز جمعیتی به دلیل روند

ش از اجتماعی بی واست و نیز به دلیل پیچیده شدن شهرها به لحاظ زیرساختی، اقتصادی  ی شهری همراه بودهکه با رشد بالیا -و ایران

دختر، ایم ودر سیل اخیر نیز شهرهایی چون پلشود. در ایران نیز از حدود دو دهه پیش شاهد شهری شدن سوانح بودهپیش احساس می

ریزی و مدیریت امهگر عدم توجه یا دانش کافی از نقش برنامر نشان اند. اینشیراز و اهواز صدمات جانی و مالی باالیی را متحمل شده

 هرها، در کشور ما است.شهای انسانی، خصوصاً در در سکونتگاه ها در مدیریت خطرسکونتگاه

چوب سندای ( و چهار2005-2015های اخیر توجه طیف مختلفی از اسناد بین المللی مانند چهارچوب کاری هیوگو )در سال

 Rio+20ریزی و حکمروایی شهری در کاهش پایدار خطر سوانح تاکید شده است. در کنفرانس جهانی ( بر نقش مهم برنامه2030-2015)

ستورکار توسعه پایدار دزمینه با اولویت باال در  7برای نخستین بار مسئله شهرهای پایدار و کاهش خطر سوانح در بین  2012در سال 

 هایی این کنفرانس آمده است که:جهانی تعیین شد. در گزارش ن

 "کنیمریزی شهری تاکید میآوری و خطرات اقلیمی در برنامهما بر نقش و اهمیتِ لحاظ کردن کاهش خطر بالیا، تاب"

بینی شدت و تاثیر مخاطرات های تکنولوژیک، اقتصادی، کالبدی و اجتماعی از یک سو و پیچیدگی پیشپیچیدگیروزافزون  شیافزا

تکیه کامل به  یجا هب جهیاست. در نتشده یتاب آور کردیرواستفاده از بحران با  تیریمد یشیمنجر به بازاند تغییرات اقلیمیبه دلیل 

 -هاآوری وضعیت طبیعی سیستمشود. رویکرد تابآوری و سازگاری تاکید میتابم یهابر مفمخاطرات، از وقوع  یریجلوگ اقداماتی برای
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کند. نوع و را وضعیتی همواره در حال تغییر قلمداد می –های پیچیده سازگار های انسانی به عنوان سیستماهجمله شهرها و سکونتگمن

پذیر ها( باید به دنبال مدیریت انعطافها )و به تبع آن شهرها و سکونتگاهبینی نیست. بنابراین سیستماندازه این تغییر همیشه قابل پیش

گیرد و های مرتبط درنظر میهای اجتماعی و طبیعی را به عنوان سیستمآوری سیستمرویکرد تابو نه حفظ ثبات باشند. همچنین 

 داند. پذیر نمیدیگری را امکان آوری یکی در غیابتاب

یستم توانایی یک س"توان آوری شهری را میآوری شهری در ادبیات موضوعی وجود دارد. به طور کلی تابتعاریف متعددی از تاب

برای حفظ یا  –های مختلف مکانی و زمانی تکنولوژیک آن در مقیاس–کولوژیک و اجتماعی ا-های اجتماعیو تمامی شبکه –شهری 

ری رفیت سازگاهایی که ظبازگشت سریع کارکردهای مناسب آن در مواجهه با یک اختالل، یا سازگاری با تغییر و یا تحول سریع سیستم

 تعریف کرد.  "دهندحال و آینده شهر را کاهش می

رویکردهای  شود.میبهتر تشریح  البیس تیریمد های سنتیکردیروآوری شهری در برابر سیل در مقایسه و تقابل با رویکرد تاب

ریزی داند. به عالوه برنامهبینی میسنتی مدیریت سیالب شهر را در دو حال ثابت )خشک( و بحرانی درنظر گرفته و تغییرات را قابل پیش

( زیکه محدود به سطح حوضه آبر ییجا یعنی) یشهر ستمیخارج از محدوده سمعطوف به اغلب  یشهرسیل کاهش مخاطرات امات و اقد

استفاده از  نندما اند،ریزی شدهطرح نییباال به پا از و یانفعال در شهر عمدتاً مدیریت سیالب  هایاقدام لیدل نیو به ا استبوده 

رویکرد دفاعی در برابر سیل  در دراز مدت  .هاآبروانانتقال  یاصل یمجار تیظرف شیو افزا یمات شهراستحکا یمقاوم ساز یهاحلراه

ی اقتصادی نبوده و منطبق بر توسعه پایدار نیست. به همین دلیل تغییر پارادایم مدیریت سیل اتفاق افتاده است. عبور از پارادایمِ جلوگیر

آوری شهری در برابر سیل یک روند سازگاری با های جدید است. ارتقاء تابوهره اصلی راهبرداز ورود آب به سمت جای دادن به آب،  ج

ها اجازه کنند و به آنای زندگی میهای دورهسیل به جای جنگیدن با رودهاست. براساس این رویکردهای نوین شهرهایی که با سیل

آور در برابر شوند. این یک تغییر در رویکرد از شهر مقاوم به شهر تابور میهای شدید تاب آدهند که وارد شهر بشوند در برابر سیالبمی

 اند.نیز تعبیر کرده 4سیل است. این تغییر رویکرد را به تغییر از وضعیت ایمن در برابر شکست به وضعیت شکست ایمن

ل هستند. به عنوان نمونه، در بریتانیا رو در مدیریت یکپارچه سیهای جدید کشورها و شهرهای پیششاهد این رویکرد نیز سیاست

ها دیده است و به جای تمرکز بر جلوگیری مدیریت سیل را بیشتر به معنی سازگاری سکونتگاه 5"به آب جا بدهیم"گزاری سند سیاست

 یجا برا"به نام  یمل یسند راهبرد کآوری جوامع در برابر سیل داده است. به همین صورت در هلند یاز وقوع سیل ارجحیت را به تاب

ها، استان ،یتوسط دولت مرکز های مدیریت سیلو اساس بازبینی در سیاست هیآن پا یبرا ییبرنامه اجرا کیبه همراه  6رودخانه

 را بنا نهاد.  یردولتیغ نفعانیآب و ذ یهاو اداره هایشهردار

کردهای م. رویهای یکپارچه مدیریت خطر سیل هستیاز اوایل سده جدید در بیشتر کشورهای با اقتصاد پیشرفته، شاهد رویکرد

ای و مدیریت یکپارچه آب با ای و غیرسازههای مختلف مدیریت سیل از جمله رویکردهای سازهیکپارچه مدیریت خطر سیل جنبه

یکپارچه آب و  ریزی فضایی و مدیریتریزی فضایی را در مقیاس های مختلف به هم مرتبط می کند. به خصوص دو جزء برنامهبرنامه

 ها در دو کشور چین و استرالیا بوده است. گذاریارتباط این دو با یکدیگر اساس سیاست

جدد مو استفاده  هیتصف ،یجمع آور یبرا رویشپ کردیروبا یک  لیکاهش خطر س به دنبال ادغام "شهر اسفنجی"در چین رویکرد 

طراحی شهری "کرد در استرالیا روی .باشدیم لیو س یخشکسال یعنی دهنیپاسخ به دو مشکل بزرگ آ یدر شهرها برا یسطح یهاآب

های مدیریت آب این کشور تبدیل گذاریرویکرد غالب در سیاست –ه از جهاتی مشابه رویکرد شهر اسفنجی است ک -  "حساس به آب

را دنبال  ایداریمومی، سرزندگی و پشده است که هنجارهایی مانند حفاظت و ارتقاء محیط زیست، امنیت آب، کنترل سیل، سالمت ع

 د.ریزی و طراحی شهری توجه دارم به مدیریت آب و هم برنامهکند و به این ترتیب همی

_______________________________________________________________________________ 
4- Fail-safe to safe-to-fail  

5- Making space for water 

6- Room for the River – Ruimte voor de rivier 
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ها، آوری سکونتگاهاست تا عالوه بر ارتقاء تابها ادغام شدهدانش شهرسازی به طور روزافزونی در مدیریت یکپارچه سیل در سکونتگاه

کنار  نیشیپ اقدامات کردها،یکه با تحول رو ستیبدان معنا ن نای جوامع شهری و روستایی امروز پاسخ دهد. اما هایبه نیازها و خواسته

شوند. با تکیه بر این رویکرد دیده میگذشته  اقدامات لیدر تکم نینو اقداماتاز  یقیبلکه تلف رندگییگذاشته شده و مورد استفاده قرار نم

رابطه با ماموریت  در رییس جمهور محترم حکم پیوست یل، در این گزارش پاسخ به سئواالت مطرح شده درآوری در برابر سو اهداف تاب

 گیرد.های منتخب مورد شناخت و تحلیل قرار میداده شده به کارگروه در استان

 تحقیق سئواالت
به  میراث فرهنگی وه شهرسازی، معماری رابطه با ماموریت داده شده به کارگرو در جمهور ریاست حکم پیوست در مطروحه سئواالت

 است:  زیر شرح

آور در مقابل سیالب، چگونه بر بروز های شهری و روستایی و رعایت نکردن استانداردهای شهرسازی تابسعه سکونتگاهوشیوه ت

  ها تأثیر گذاشته است؟خسارات به سکونتگاه

  ت؟پذیری در مقابل سیل و بروز خسارات شده اسها چگونه سبب آسیبکونتگاهریزی، طراحی و توسعه سعدم رعایت قواعد و قوانین برنامه

ها که سبب تشدید خسارات شده است چیست و تحت تأثیر چه ساز و کارهایی ترین تخلفات صورت گرفته در توسعه سکونتگاهعمده

  رخ داده است؟

  ونه سبب تشدید خسارات سیل شده است؟های مناطق شهری و روستایی سیل زده چگها و دهداریعملکرد شهرداری

 های شهری و روستایی ایران چیست؟ه سکونتگاهریزی، طراحی و توسعهای سیالب برای نظام برنامهآموختهدرس

های اداری، جلوگیری از های شهری و روستایی در مقابل سیالب، مستلزم چه اصالحاتی در قوانین، رویهآوری سکونتگاهافزایش تاب

 و اقدامات مدیریتی است؟ تخلفات

 سیالب چگونه و به چه میزان میراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟

 ه است؟آوری میراث فرهنگی در معرض سیالب چه میزان بودتاب

 ؟چیست سیالب برابر در آوریتاب افزایش یبرا اسالمی –های تاریخی و فرهنگی و شهرسازی ایرانی های سازهآموختهدرس

های ناشی از ارزیابی آموختهها و سایر تأسیسات در مقابل سیالب براساس درسآوری سکونتگاهاصالحات ضروری برای افزایش تاب

 ؟های تاریخی در معرض سیالب چیستمیراث فرهنگی و بافت

 تحقیق روش

ها در نتگاهری سکوت و عوامل آسیب پذیحوزه گسترده و ماهیت بین رشته ای شهرسازی از طرفی و کمبود اطالعات در زمینه خسارا

 ده گردد.  استفا سیل اخیر ایران از طرف دیگر سبب شده تا در این تحقیق از روشهای گوناگون برای جمع آوری و تحلیل اطالعات

 اطالعات آوری جمع
 شامل: و اسنادی ایمطالعات کتابخانهالف ( 

های انجام دهنده نجمع آوری اطالعات از طریق گزارشات مربوطه از ارگاهای مربوط به سیل:  بخش مهمی از اسناد و گزارش -

ها زده، شهرداریهای سیلهای استانارزیابی خسارت شامل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو، استانداری

اسخ پای که امکان ونهگم اطالعات مکفی در این گزارشات به توانست انجام شود با اینحال عدهای مربوطه میها و سایر ارگانو دهیاری

اده شده های مختلف ارسال و پاسخ های دای ارگانای از سئواالت تخصصی برگویی به سئواالت را فراهم کند سبب شد تا مجموعه

 استفاده گردد.
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دمات و گزارشات طرح )شامل شرح خی و جامع شهرهای هادی طرحهای هادی روستایی و های مصوب: طرحها و برنامهطرح -

 های فرادستو طرحها( و ساز و کار اجرای طرح 5تصویب شده و موارد مربوط به کمیسیون ماده 

 گرفتگی و میزان آب های هوایی : امکان مقایسه آسیب کلی شهر قبل و پس از وقوع سیلای و عکستصاویر ماهواره -

 :از جملهمجموعه قوانین مرتبط با سیل بررسی  -

های مصوب ساخت و ساز در حاشیه عوارض طبیعی از لی ساختمان )مبحث چهارم( مبنی بر رعایت حریمماز مقررات  5-3-4-4بند 

 جمله رودخانه و مسیل.

 لی ساختمان )مبحث بیست و یکم(ماز مقررات  2-5-1-21و  1-5-1-21و  2-1-21بندهای 

 تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاهاآئین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و 

 بندی حریم.مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه

ریزی و زه برنامهآوری شهری و تجارب پیشگیری و مواجه با سیل در حوای و سوابق جهانی: در رابطه با تابمرور ادبیات کتابخانه -

 مدیریت سکونتگاهی.

 ستاهای خسارات دیده.ها: در جهت آشنایی بهتر با شهرها و روسازمان تارنماهای و عمومی هایرسانه در موجود العاتاط -

تان، فارس و برگزاری لرستان، خوزستان، گلس استان 4شهرها و روستاهای آسیب دیده در بازدید میدانی از  ب( بازدیدهای میدانی:

ای و نیز ب منطقهرو و آستانداری، شهرداری، راه و شهرسازی، نمایندگان بنیاد مسکن و وزارت نیها و جلساتی با حضور مسئولین انشست

سارات سیل زانه خها کمک بسیار مفیدی در جمع آوری و تحلیل علت و عوامل شهرساهای مرکز این استانهمکاری و هماهنگی دانشگاه

 داشت. 

فتگی لسات هجبا اعضای کار گروه و دعوت از خبرگان و متخصصین و نیز  ها: جلسات مستمر هفتگیج( برگزاری جلسات و نشست

تهیه  شاورینمها و جلسات با های فرعی در جهت بحث و بررسی عوامل تاثیر گذار بر شدت خسارت از نظر شهرسازی و نشستکمیته

در  االت و بحثاد سئواستان گلستان در ایج ها از جمله مشاور تهیه کننده طرح جامع پلدختر در استان لرستان و طرح آق قال درطرح

 ریزی و مدیریت شهرها، روستاها و میراث فرهنگی. مورد اشکاالت، موانع و خالء های موجود در نظام برنامه

 هاداده تحلیل روش

ها مصوب رنامهها و بهای گوناگون تحلیل استفاده شد: تحلیل محتوای طرحدر تحلیل اطالعات به ضرورت پاسخ به سئوال از روش

های توصیفی های جغرافیایی و تحلیلهای هوایی قبل و بعد از وقوع سیل، و تحلیل دادهشهری و روستایی، بررسی تطبیقی عکس

ها( ها، فشارها، وضعیت، پیامدها و پاسخ)پیشران DPSIR7ها امکان استفاده از مدل های مورد انتخاب در استاناستفاده شده است. نمونه

های شهر و روستا فراهم کردند. در رابطه با شهر شیراز بطور خاص که درگیر ها در مقیاسحلها و راهها، معلولجهت کاوش علت را در

تری از مسائل، موانع، تر و عمیقتا شناخت تخصصی  SWMM8عالوه بر مدل فوق  از مدل  ها در مدت کوتاهی بوده است،شدت رواناب

های مرتبط با شهرسازی نیز ختی ناکافی و معیوب حاصل گردد. در تحلیل نهایی از نتایج مطالعات سایر گروهها و اقدامات زیرساخالء

 ها نیز استفاده خواهد شد. جهت تدوین راهبردها و سیاست

 تحقیق دامنه
رق،  غرب و گستردگی مناطق سیل زده و خسارات وسیع در بازه زمانی کوتاه در مناطق سکونتگاهی بخصوص شمال و شمال ش

ها سبب شد تا عمال امکان بررسی همه های ناشی از سیالبهای بسیاری با مخاطرات و آسیبجنوب غربی کشور و درگیرشدن استان

_______________________________________________________________________________ 
7- Drivers-pressures-state-impacts-responses 

8- Storm water management model 
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دیدگی شهرها و روستاهای آسیب دیده با توجه به زمان و هزینه محدود تحقیق فراهم نگردد. بدین لحاظ پس از شناخت اجمالی آسیب
گیری از شهرها و روستاها جهت تدقیق وضعیت انجام های سیل زده، در دو مرحله نمونهستا و میراث فرهنگی دراستانبه تفکیک شهر، رو

های قبلی تعداد شناسی انتخاب شدند و در مرحله دوم از میان نمونههای بیشتری جهت مستندسازی و آسیبگرفت. در مرحله اول نمونه
ها ) ها در مقابل سیل مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب نمونهآوری آنایی برای بررسی میزان تابهای شهری و روستمحدودتری از نمونه

 شهر و روستا( از طریق روش غیر تصادفی و با استفاده از معیارهای زیر بوده است: 
 باال بودن شدت آسیب و خسارات وارده به سکونتگاه

 مرکز دهستان(  -ستان اهمیت و موقعیت شهر و روستا در منطقه )مرکز ا
 وضعیت بافت سکونتگاهی از نظر شهرسازی )بافت تاریخی، بافت جدید( 

 مجاورت با رودخانه و سایر منابع آبی 
 داشتن طرح جامع/ هادی مصوب برای شهر و طرح هادی برای روستا

 در دسترس بودن اطالعات کافی 

  تحقیق مراحل و ساختار
 انجام شده است:  این تحقیق در سه بخش به شرح زیر

 شناسی شهرها، روستاها و میراث فرهنگی اول: مستندسازی و آسیب بخش
 گردد:ها مسائل زیر بررسی میدر مرحله نخست در مستندسازی رویدادها و فرآیندها و شناخت آسیب

 راث فرهنگیهر و روستا( و بناها و اماکن میای، سکونتگاهی )شهای وارده در مقیاس منطقهارائه اسناد آسیب
گرفتگی، تخریب و مانند آن؛ های منتخب )توزیع فضایی خسارت و شدت آن؛ نوع آسیب به لحاظ آبمستندسازی تفصیلی نمونه

 ها(.ها، شبکه دسترسی، کاربریدیده اعم از زیرساختهای آسیببخش
ادی ههای جامع، تفصیلی و برابر سیل )شامل طرح آوری درهای موجود از دیدگاه تابها و برنامهرویکردها و اقدامات پیشنهادی طرح

ها و ضوابط و مقررات در ها و برنامهیابی توسعه و خالءها در زمینه طرحهای موضوعی و موضعی، ضوابط ساخت و ساز و مکانو طرح
 ها و رودها(.ای، سکونتگاهی، حریم مسیلهای مختلف منطقهمقیاس

های مرتبط با ها و برنامهها )شامل اجرایی و عملیاتی شدن طرحها و نظارت بر طرحمرتبط با آن ها و اقداماتپذیری طرحمیزان تحقق
را از طرف اشخاص حقیقی و سایر موارد عدم اج 5آوری در برابر سیل؛ مواد عدم اجرا با فرآیندهای قانونی مانند کمیسیون ماده ارتقاء تاب
 و حقوقی(.

ز اها، جلوگیری آوری در برابر سیل )مانند الیروبی، رسیدگی به مسیلای نهادها در زمینه تابمیزان اجرای عملکردها و کارکرده
 ریزی بین نهادها(.ساخت و ساز در بستر، عدم همکاری در زمینه شراکت اطالعات و برنامه

 رویکرد تاب آوری پذیری شهرها و روستاها و میراث فرهنگی در برابر سیل با توجه به بخش دوم : تحلیل عوامل آسیب

 در این مرحله موضوعات زیر مد نظر بوده است:
 و تجارب های فرهنگی: مبانی نظریرویکرد تاب آوری سکونتگاهی و تاب آوری در میراث

 سازی معیارهای ارزیابی تاب آوری استخراج و بومی
 SWMM- DPSIRهای ارزیابی بکار گرفته شده تشریح روش

 ریزی فضایی، شهر، روستا، میراث فرهنگی(.و ضعف ) در مقیاس برنامه ارزیابی و تحلیل نقاط قوت
 در حوزه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی ها و راهبردهای پیشنهادیسوم: درس آموختهبخش 

 در این بخش سه موضوع اصلی به شرح زیر مورد توجه بوده است :
  1398درس آموخته ها از سیل 

 ای سکونتگاهی) شهر و روستا( و راهبردهای معطوف با آثار فرهنگی راهبردها به تفکیک راهبرده
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 پاسخ به سئواالت پیوست حکم رییس جمهور محترم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 مستندسازی سیل به روایت شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی
  

 

ن گزارش اول ای ین رخداد، بخشها و خسارات ابا توجه به کمبود اطالعات تخصصی و معتبر در روایتگری سیل و آسیب

وزیع نگی تبر مستندسازی سیل در چهار استان سیل زده لرستان، خوزستان، گلستان و فارس اختصاص یافته است. چگو

ها )شهر و روستا( و میراث فرهنگی ها، سکونتگاهها و خسارات وارده در مقیاس استانفضایی، اطالعات مکانی مربوط به آسیب

ها در زمینه اخذ اطالعات ها و دانشگاهو ...( نیازمند بازدیدهای میدانی از چهار استان، همکاری با نهادها، سازمان)ابنیه، پل ها 

 ست. نمود که به عنوان روش کلی شناخت این بخش مورد استفاده قرار گرفته اها، برگزاری جلسات تخصصی میاز آن

 



 



 

 

 

 فصل اول: استان لرستان

 مقدمه -1 -1
ین رویداد در نخست 1398 نیفرورد 5روز و خسارات در استان لرستان در پی چند موج بارش سنگین به وقوع پیوست.  سیالب

 13تا  11از  زیو ن نیفرورد 9تا  5 یهاخیدر تار رویداد دیگر. دو سیالب شش نفر در مناطق روستایی جان خود را از دست دادند
ی آن، که هارشاخهساغلب این خسارات از طغیان رودخانه کشکان و استان لرستان شد..  درمالی و جانی  جدی تاموجب خسار نیفرورد

 ناشی شدند.  است، کرخه زیحوضه آبر یکیهیدرولوژ یاز واحدها یکی
 یهابه نام یانه اصلرودخ 4)تعداد  لومتریک 9000به طول حدود  یو فصل یرودخانه دائم 130 لرستان مشتمل بر یاشبکه رودخانه

کرخه و دز  رود کشور یعنی ی اصلی دو مادرهاسرشاخهبه ویژه استان لرستان دربرگیرنده  .شودمی( یاریکشکان، سزار و بخت ره،میس
در طول تاریخ  هادخانهروی بسیار در کنار هاسکونتگاهی آن در کوهرنگ قرار داشته و همین امر سبب شکل گیری هاسرچشمهاست که 

ب گی را سیرااهای بزر، شهرها و روستکنندیمکشکان و سیمره که مسیری را در پهنه غربی این استان طی  شده است. هم اکنون دو رود
ر زمینه داست. این فصل به ارائه مستندات حال این نزدیکی به رودها همراه با رویدادهای سیالبی مکرر در استان بوده. در عینسازندیم

ها در کاهش یا افزایش صدمات ناشی از سیل و ریزی سکونتگاهثر سیالب و نقش برنامههای شهری و روستایی در اآسیب سکونتگاه
 پردازد.مدیریت مخاطره سیل در این استان می

 

 
 ی استان لرستانهارودخانهی اصلی هاسرشاخهتوزیع فضایی  -1-1شکل 

 1396استان لرستان،  منبع: اداره هواشناسی

 دهید بیآس یفرهنگ راثیم و ها سکونتگاه یاجمال ییشناسا -2 -1

 دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه فضایی توزیع -1 -2 -1

 استانی مقیاس در دیده آسیب روستاهای فضایی توزیع -1 -1 -2 -1
دهد. به ترتیب های استان را نشان میهای وارد شده کالبدی و اقتصادی در روستاها در شهرستانجدول زیر توزیع خسارت

 اند در شکل زیر نشان داده شده است.ها شدههای توزیع فضایی و جانمایی نسبی روستاهایی که متحمل بیشترین خسارتانشهرست



      11  فصل اول: استان لرستان  -بخش اول هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

 استان لرستان  یهاشهرستانروستاها به تفکیک خسارات وارد شده به  -1 -1جدول 

 شهرستان

 خسارات واحدهای تجاری و مسکونی آسیب دیده

 روستایی

 نعتیتجاری، ص مسکونی
 معیشتی

 تعمیری بازسازی تعمیری بازسازی

 3635 25 25 1750 1885 خرم آباد

 5300 124 190 2950 2350 دخترپل

 860 0 0 250 610 بروجرد

 2615 0 0 650 1965 کوهدشت

 3130 0 0 700 2430 الیگودرز

 1195 0 0 700 495 ازنا

 1735 0 0 1000 735 دورود

 4440 0 0 1800 2640 دلفان

 2557 0 0 1447 1110 سلسله

 1640 0 0 750 890 چگنی

 100 149 215 11997 15110 رومشگان

 27207 298 430 23994 30220 جمع کل

 1398بحران استان لرستان،  تیری: ستاد مدمنبع

 

ها عدد از آن 1120د. که انیدهدروستا در استان لرستان آسیب  1601همینطور، به گزارش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مجموع 

روستا  38ی هستند و نهایتاً ادامنهروستا در معرض حرکات  154روستا در بستر سیل قرار دارند،  53خانوار جمعیت داشته،  20باالی 

 باشند.یمنیازمند جابجایی کلی یا موضعی 

 
 لرستان در استان 1398های شهری و روستایی آسیب دیده از سیل سال سکونتگاه -2-1جدول 

تعداد روستاهای 

نیازمند تثبیت و 

 پایدارسازی

تعداد روستاهای 

نیازمند 

جابجایی)کل و 

 موضعی(

تعداد روستاهای در 

معرض حرکات 

 ایدامنه

تعداد 

روستاهای 

واقع در بستر 

 سیل

تعداد 

روستاهای 

دارای طرح 

 هادی

روستاهای 

خانوار  20باالی

 دیدهآسیب

تعداد 

روستاهای 

 دیدهآسیب

د تعدا

روستاهای 

 استان

17 38 154 53 1118 1120 1601 3420 

 1398، بنیاد مسکن انقالب اسالمی: منبع

 
 در مقیاس شهرستان در استان لرستان. 1398سکونتگاه های شهری و روستایی آسیب دیده از سیل سال  3-1 جدول

تعداد روستای 

دیده بانگری آسیب

 شده

تعداد روستای 

دیده برخوردار آسیب

 طرح هادیاز 

تعداد روستای 

دیده باالی آسیب

 خانوار 20

تعداد روستای 

 دیدهآسیب

تعداد روستاهای 

 شهرستان
 ردیف شهرستان ستاد معین

 1 ازنا کردستان 117 71 63 62 14

 2 الیگودرز کردستان 437 114 80 83 24

 3 بروجرد لرستان 228 108 91 96 39

 4 مرکزیبخش  –پلدختر  اصفهان 183 18 17 14 5

 5 خش معموالنب -پلدختر اردبیل 147 99 43 43 3

 6 چگنی مرکزی 217 140 112 109 11

 7 آبادخرم لرستان 753 297 195 196 43

 8 دلفان قزوین 533 335 197 197 31
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 9 درود لرستان 139 90 69 71 17

 10 رومشکان لرستان 41 28 27 27 7

 11 سلسله لرستان 300 160 111 104 19

 12 کوهدشت لرستان 325 141 115 116 22

 جمع کل - - 3420 1601 1120 1118 235

 1398، بنیاد مسکن انقالب اسالمی: منبع

 استانی مقیاس در دیده آسیب شهرهای فضایی توزیع -2 -1 -2 -1
و  یجارت ،یمسکون یهاساختمان به لفمخت یهادر بخشو استان  یتیجمع یهارا در شهرها به عنوان کانون یفراوان یهابیآس سیل

 استان لرستان، ی کرخه و کارون درهارودخانهی هاسرشاخهبراساس مسیر حرکت گذاشته است.  یبر جا یو دولت یخدمات عموم

دول که به شرح ج انددهیدیی چون سیمره، کشکان، خرمرود و کرگانه آسیب هارودخانهشهرهای واقع در این مسیر که از طغیان 

 ص شده است.زیرمشخ

 
  1398های وارد شده به نقاط شهری در سیالب فروردین خسارت -4-1 جدول

 شهرستان

 خسارات واحدهای تجاری و مسکونی آسیب دیده

 شهری

 تجاری، صنعتی مسکونی
 معیشتی

 تعمیری بازسازی تعمیری بازسازی

 1300 1599 183 925 375 خرم آباد

 3200 764 1066 2450 750 دخترپل

 150 16 19 100 50 بروجرد

 550 210 256 350 200 کوهدشت

 400 22 27 150 250 الیگودرز

 225 5 5 200 25 ازنا

 525 223 154 500 25 دورود

 950 505 568 850 100 دلفان

 65 9 11 50 15 سلسله

 265 45 56 250 15 چگنی

 100 22 28 50 50 رومشگان

 7730 3420 2373 5875 1855 جمع کل

 1398بحران استان لرستان،  تیری: ستاد مدمنبع

 

پس از شهر خرم  الخصوصیعلبوده  رودحرکت کشکان ریدر مس اندی شدهجد یهابیدچار آسکه  یشهر یمراکز سکونتگاه همه

ب یار زیاد آشار بسل فدر جریان این سی .شودیو حجم و سرعت آب چند برابر م رسندیم گریکدیآباد که دو رود کرگانه و خرمرود به 

ریب اک، تخ)جرم حجمی یک تن در هر مترمکعب( با سرعت باالی عبور از شهرها و روستاهای استان لرستان موجب شسته شدن خ

خی از ه است، بطوریکه بری واقع در مناطق پایین دست شدهارساختیزو  هاساختمانو خسارات بسیار به  هارودخانهدیوار ساحلی 

نطور آسیب جدی دیدند. همادختر داخل شهر پل یحائل و حفاظت یهاوارهیدی جدی گردیدند و هابیآسدختر دچار شهرها همچون پل

 اند.سارت را از سیل متحمل شدهدختر بیشتر خدختر شامل معموالن و شهر پلشود شهرهای شهرستان پلکه مشاهده می

 استانی یاسمق در دیده آسیب میراثی بناهای فضایی توزیع -3 -1 -2 -1
لشتر و ادشت، ازنا، های پل دختر، دورود، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدر استان لرستان میراث فرهنگی و آثار تاریخی شهرستان

 شخص شده است.ماند که در جدول زیر براساس شهر نورآباد دچار خساراتی شده
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  هربراساس ش لرستاناستان  یدهد یبآس یفرهنگ یراثم  -5-1جدول 

 میراث فرهنگی شهر

 پلدختر
 یخیتار هایپل –یشوند ب کاروانسرای -یر نص قلعه - چمشک اروانسرایک -ینه افر پل - چندگانه زال هایپل – کلهر پل - پلدختر یخیپل تار

 یشانشهرستان پلدختر و گاوم

 یبالغ یاتمقبره امامزاده ح - کشکان یخیپل تار ینیدوره چگ

 یگودرزال یخیتار یهاپل –ی ادار یخین تاراساختم - حمام جوز - حمام موشله - لقلعه باجو یگودرزال

 راه آهن یرمس یهاپل – مقبره تنوردر - حمام افراونده - پل چالن چوالن دورود

 خسرو میل - خان ینظر عل قلعه - چم نمشت پل - پله یپل س کوهدشت

 تازران مامزادها -یز کهر حمام - گنجه مسجد -یان قلعه مرز - امامزاده قاسم ازنا

 نور آباد یخیتار هایپل –یار مقبره حسن گاو - مقبره بابابزرگ آبادنور

 کاکارضا یخیتار پل -ی قلعه مظفر الشتر

 خرم آباد

 -انه کشفی خ -اروانسرای میرزا سید رضا ک -ل کاسیان پ -ل ساربان پ -سگر عپل حاج علی  -پل گپ  -پل شاپوری  -قلعه فلک االفالک  

مقبره  -روانسرای گوشه کا -مامزاده حیات الغیب ا -ث خانه میر مال -ق بانک تجارت)پهلوی( ساختمان ساب -بو اخانه آخوند  -خانه ابوالقاسمی 

 شهنشاه

 بروجرد

 -یب هزار جر لعهق - رزایییم خانه -یری حر خانه -ید حمام س - خانه نجار پور - پل قلعه حاتم - مسجد جامع بروجرد - مسجد امام بروجرد

خان  یلنورع خانه - ییسیو ر یتوکل خانه - قلعه و یکوشک یروستا افتب -یی طباطبا یاحمد خانه - حافظ الصحه خانه -یجالی گ حمام

ینه رنگ دجمس - عهامام جم مسجد - بازار حمام - ارجعفر نج مسجد -یر م ، مسجداصغر یعل حمام -یز دهر یروستا یخیتار حمام -ینان اشتر

 یهجر خانه-یرآباد ام مسجد -

 1398،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م منبع:

 

تعداد  پل دختر با ودهد. سه شهر بروجرد، خرم آباد نمودار زیرتعداد آثار تاریخی خسارت دیده در شهرهای استان لرستان را نشان می

 .ده انداثر شاهد بیشترین تعداد خسارات بو 8و  15، 23

 

 
 تعداد آثار ارزشمند میراث فرهنگی خسارت دیده براساس شهر -2-1شکل 

 1398 ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م منبع:
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 استان در فضایی توزیع براساس سیل معرض در یهاسکونتگاه شناسایی -2 -2 -1
حوضه  یدر خروج یریدختر به لحاظ قرارگشهرستان پل است.شناسایی شده لرستان  نقطه سیل گیر در استان 436تاکنون تعداد 

 دقرار دار یزیخلیس و شهرستان خرم آباد در مرتبه دوم در رتبه نخستخسارات وارده از گذشته تا کنون،  یکرخه و حجم باال زیآبر

  .(1398)ستاد مدیریت بحران استان لرستان، 

 

 
 ی استان لرستان در طول نیم قرن گذشتههاشهرستانتوزیع میزان خطر سیل در  -3-1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:

 
 1395-1355 یبازه زمان با توجه به رویدادهای در شهرستان استان لرستان ریگلینقاط س -6-1جدول 

 گیرتعداد نقاط سیل بخش شهرستان ردیف
نسبت خسارات از کل در استان 

 )درصد(

 ادخرم آب 1

 چگنی

95 21.7 

 چغلوندی

 زاغه

 مرکزی

 ویسیان

 دخترپل 2
 مرکزی

79 18.1 
 معموالن

 الیگودرز 3
 مرکزی

53 12.1 
 بشارت

 ازنا 4
 مرکزی

42 9.7 
 مأمون

 بروجرد 5
 مرکزی

41 9.4 
 اشتریان
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 گیرتعداد نقاط سیل بخش شهرستان ردیف
نسبت خسارات از کل در استان 

 )درصد(

 کوهدشت 6

 مرکزی

40 9.7 
 کونانی

 رومشگان

 طرهان

 دورود 7
 مرکزی

28 6.3 
 سیالخور

 الشتر 8
 مرکزی

25 5.7 
 فیروزآباد

 نورآباد 9
 مرکزی

19 4.2 
 کاکاوند

 3.1 14 سپیددشت سپیددشت 10

 100 436 مجموع

 1396لرستان،  استان بحران تیریستاد مدمنبع: 

 

باشند از این رو الزم است وضعیت ها مید در معرض بیشترین آسیبخرم آباد و پل دختر به دلیل موقعیت طبیعی خاصی که دارن

ها و فراوانی خسارات ناشی از سیالب  خصوصا در طول پنج دهه گذشته مورد مرور قرار گیرد. تکرار سیل در این مناطق نشان سیالب

 .کندیمویژه و نظارت مستمری را طلب  ریزی و مدیریتدهنده وضعیت ویژه استان لرستان بخصوص در دو مورد اخیر است که برنامه

  وارده هایآسیب شدت برآورد و دیده آسیب شهری هایسکونتگاه -1 -2 -2 -1
ورود، دختر، خرم آباد، دلفان، دهای پلویژه در شهرستانه حاشیه رودهای استان ب در لرستان، شهرهای 1398فروردین در سیالب 

نداری . بنا بر آمار استااندشده تخریب دچار آسیب جدی و بعضاً ی اصلی هارودخانهبا به تناسب میزان مجاورت چگنی و کوهدشت 

ی شهری هارساختیزه و ی مالی به ابنیهاخسارتنفر بوده است؛ اما  3( تلفات جانی در شهرهای استان لرستان در حد 1398لرستان )

 بوده است.  هارودخانهریم های شهری واقع در حها مربوط به بافتوارد آمده است که غالب آن

  وارده هایآسیب شدت برآورد و دیده آسیب روستایی هایسکونتگاه -2 -2 -2 -1
و بلکه  هاانهرودخدر حاشیه  اندبودهی روستایی که اغلب حاصل یکجانشینی ایالت و عشایر هاسکونتگاهدر استان لرستان بسیاری از 

ین سیاری از ابتان لرستان ن امر سبب شد تا در جریان طغیان رودخانه کشکان و کرخه در اس. همیاندشدهدر بستر رودخانه بنا  بعضاً

یِ هارساختیزی کشاورزی شود. آسیب به هانیزمو  هادامو  هاساختمانی جدی و خسارات مالی فراوان به هابیآسدچار  هاسکونتگاه

ا ط با روستاهطع کامل ارتباقی بسیاری مانند هاچالشها( نیز وی رودخانههای موقت بر ری دسترسی و پلهاراه مخصوصاًموقتی ) غالباً 

 ه است.برای چندین روز را در پی داشت. در جدول زیر خسارات جدی به روستاها در هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

 
 شهرستان کیاستان لرستان به تفک البیاز س دهید بیآس یخسارات روستاها -7-1جدول 

 خسارات روستا شهرستان

 دخترپل

 تخریب جاده چم حیدر، دوآب

 واحد مسکونی 4تخریب  چم گز

 های مسکونی روستاتخلیه کامل ساختمان چم مهر، بابازید، خرسدر باال

لی، حمد عمکلک بیشه، پران پرویز، چم رستمیان، گل گل علیا، باغ گل گل، بابا بهرام، چم 

 باباخوارزم کریم، دره اشگفت
 ود شدن راه ارتباطیمسد
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 خسارات روستا شهرستان

 گرفتگیآب ساختمان( 10ساختمان(، چم مهر ) 30ساختمان(، خرسدر ) 30بابا زید )

 تاسیسات آبفا )قطع آب شرب( مجتمع جنوب، مجتمع سقای کربال، مجتمع واشیان

 ریب کامل روستاتخ کاکامراد رسدر،چم مهر باال و پایین، چم کز، چم شهران، چم گرداب، آمیران کوشکی، بابازید، خ

 تخریب بخشی از روستا دمرود علیا، دمررود سفلی، زورانتل

 زیر آب رفتن کامل روستا تیمورآباد

 قطع راه ارتباطی روستای پران پرویز

 قطع راه ارتباطی شهران مالوی

 گرفتگیآب چاله

 تخریب جاده ناهیالماب، چم تیار شاه، چم قلندر، بن تومان یک، بن تومان دو، بن تومان سه، دروغ زن

 چگنی

 تخریب جاده و قطع آب و برق و گاز حیات الغیب

 تخریب کامل روستا چم حسین

 گرفتگی منازلآب چم خوشه

 آبادخرم
ی، رده اصلراب پسده باقر، گیلوران، سالی، دارایی، تکانه، بدر اباد، تلوری علیا، سالی بزرگ، 

 شکرآباد، هوکی
 مشکالت زیر ساختی

 دلفان

 گرفتگی مناطق مسکونیآب داوود اباد

 قطع شبکه ارتباطی مخابراتی کاکا وند

 گرفتگی ساختمان مسکونیآب حاتم اباد

 گرفتگی واحدهای مسکونیآب ظفرآباد، جوادآباد، زرده سوار

 سلسله

وند ه، دکامارتختدکامین، جهان آباد، ناصروند، هندی، رحیم آباد، پرسک علیا و سفلی، چناره، چه

، دوآب، ین آبادن، حسعلیا و سفلی، شاپورآباد، کاکا رضا، ناصروند، پیرکه صالح آباد، چناره، گریرا

 نیازآباد، کاظم آباد، میان خران

 آسیب به مناطق مسکونی

 معموالن

 قطع برق وره زید، بابازید، چم مهر، ابراهیم اباد، دمررود

 تاسیسات آبفا )قطع آب شرب( راشدمررود، پران پرویز، چغا سلمان، سراف

 نکالت، برگال سرنجه زیودار، بن الر، لیت بر، زیر انبار، سیاه منصور، طالق عباسعلی، دوآب،

 سوخته، زورانتل
 های ارتباطیتخریب راه

 گرفتگی شدیدآب زورانتل، چلگه خلج، خرس دره

 زیر آب رفتن کامل روستا افرینه

 تخریب پل زیودار، دمرودف افرینه، برگالن سوخته زورانتل، سرنجه، بن الر،

 تخریب بخشی از روستا کلک در میان

 تخریب راه ارتباطی چم شهران

 تخریب کامل روستا دم رود

 نورآباد
 ن، باباله خابخش خاوه، حوضه میر بگ جنوبی، کاکاوند جنوبی، اتیوند جنوبی، ابادی دمباغ، م

 ی خاوهبزرگ، ایرانشهر خاوه، بگ ورد
 تخریب مناطق مسکونی

 الیگودرز
 تخریب قنات روستای سنج و ده سفید

 تخریب نقاط راه دسترسی شول آباد، ذلقی

 1398لرستان،  ی: استاندارمنبع

  وارده هایآسیب شدت برآورد و دیده آسیب فرهنگی میراث -3 -2 -2 -1
کوهدشت، ازنا، الشتر و  یگودرز،تر، دورود، خرم آباد، بروجرد، الپل دخ یشهرها یخیو آثار تار یفرهنگ یراثدر استان لرستان م

شهر خرم آباد  یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثسازمان م آماربراساس  .نداهشد یدچار خسارات یراخ یالبنورآباد در اثر س
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در واقع این سه شهر از نظر تعدد آثار تاریخی  های بعدی قرار دارند.باالترین میزان خسارت را داشته و شهر بروجرد و پل دختر در رده

 باشد. آسیب دیده هم نسبت به شهرهای دیگر استان آمار باالتری را شاهد هستند که این امر حایز اهمیت می

 
 در استان لرستان آبادخرممیراث فرهنگی خسارت دیده شهرستان  -8-1 جدول

 پروژه آسیب دیده شهر ردیف

 خرم آباد 1

 االفالکقلعه فلک 

 پل شاپوری

 پل گپ

 پل حاج علی عسگر

 پل ساربان

 پل کاسیان

 کاروانسرای میرزا سید رضا

 خانه کشفی

 خانه ابوالقاسمی

 خانه آخوند ابو

 ساختمان سابق بانک تجارت )پهلوی(

 خانه میر مالث

 امامزاده حیات الغیب

 کاروانسرای گوشه

 شهنشاهمقبره 

 بروجرد 2

 مسجد امام بروجرد

 مسجد جامع بروجرد

 پل قلعه حاتم

 خانه نجار پور

 حمام سید

 خانه حریری

 خانه میرزایی

 قلعه هزار جریب

 حمام گیجالی

 خانه حافظ الصحه

 خانه احمدی طباطبایی

 بافت روستای کوشکی وقلعه

 خانه توکلی و رییسی

 خانه نورعلی خان اشترینان

 حمام تاریخی روستای دهریز

 حمام علی اصغر

 مسجد میر

 مسجد جعفر نجار

 حمام بازار

 مسجد امام جمعه

 مسجد رنگینه

 مسجد امیرآباد

 خانه هجری

 پل تاریخی کشکان دوره چگینی 3
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 پروژه آسیب دیده شهر ردیف

 مقبره امامزاده حیات الغیب

 پلدختر 4

 پلدخترپل تاریخی 

 پل کلهر

 های چندگانه زالپل

 پل افرینه

 کاروانسرای چمشک

 قلعه نصیر

 کاروانسرای بیشوند

 های تاریخی شهرستان پلدختر و گاومیشانپل

 الیگودرز 5

 قلعه باجول

 حمام موشله

 حمام جوز

 ساختمان تاریخی اداری

 های تاریخی الیگودرزپل

 دورود 6

 پل چالن چوالن

 حمام افراونده

 مقبره تنوردر

 های مسیر راه آهنپل

 کوهدشت 7

 پل سی پله

 پل چم نمشت

 قلعه نظر علی خان

 میل خسرو

 ازنا 8

 امامزاده قاسم

 قلعه مرزیان

 مسجد گنجه

 حمام کهریز

 امامزاده تازران

 نور آباد 9

 مقبره بابابزرگ

 حسن گاویارمقبره 

 های تاریخی نور آبادپل

 الشتر 10
 قلعه مظفری

 پل تاریخی کاکارضا

 1398، براساس اطالعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: منبع

 سیل معرض در ندیده آسیب فرهنگی میراث و روستایی شهری، هایسکونتگاه -4 -2 -2 -1
 هایبیسآ نیشتریب در معرضزیادی مورد تهدید سیل و  ییروستا یهان سکونتگاهبحران استان لرستا تیریبراساس اعالم ستاد مد

 : قرار دارند نیو رانش زم البیاز س یناش

 .هستند یرودخانه کرگانه شرق انیدر خطر طغ ناروندیو د ییدارا لوند،یده باقر، ناصروند، بل یروستاها

 .کندیم دیرا تهد یکه جو و قلعه سنگ ا،یخالدار عل یپاپ د،دآبایرباط دارحوض، چم چقال، مر یرودخانه روستاها انیطغ

سراب  ،یگیمحمد ب یعل ،ایعل لورانیگ انگالل،یده محسن، م ،یو سفل ایبدرآباد عل ،یو سفل ایعل یتلور ،یگیب لیسه یروستاها یاهال

 .هنددرا انجام  یمنیات ااقدام یرودخانه کرگاه غرب انیطغ لیبه دل زیدست به زانو و سرطاق ن ،یکاوه کال ،ییچنگا
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نارکل را چدهنو  سراب، پتک آباد، پاتخت و یگر ن،ییرجدپایپ رجد،یدهنو پ رجد،یپ یروستاها یاهال ،رودخانه کاکاشرف انیطغ

 .کندیم دیتهد

رودخانه  انیو تنگ پنج در معرض خطر طغ 7چمسنگر، کشور، تنگ  ددشت،یاز شهر سپ یآب شباندر، بخش یاهال یدر بخش پاپ

 .دورود هستند

، باد، چغابلآ یبدعگوالب،  رانشهر،یشهر ب ن،یکله جو آر ان،یقلعه کاس رانوندیبخش ب یرودخانه اصل انیو طغ وشانیسد ا زیسرر

 .کندیم دیرا تهد 3و  2، 1 یو رازباش یسراب ملک

ن، لرستا ستانا حرانب تیرید )ستاد مدآباد و پل هرو در خطر هستن نیزر کمدر،یک یروستاها زین وشانیسد ا زیاحتمال سرر لیبه دل

1398.) 

 استان اسیمق در یراثیم و یشهر ،ییروستا یهایدگیدبیآس یکل زانیم یابیارز -5 -2 -2 -1
 دهیدپ بامواره ه اریبس یهاو دارا بودن بارش و رودخانه ادیز بیو وجود ش یکوهستان ینیاستقرار در سرزم لیاستان لرستان به دل

 وها هب رودخانآ یو کمبود بارش و افت دب یدهه خشکسال کیاز  شیب یدر پ ریاخ البیس رسدیاست. به نظر م ودهروبرو ب البیس

بی تصویری نس ی داشتنبرا .رود به تشدید خسارات ناشی از آن انجامیده استساخت و ساز در بستر  یو حت هاآن میتجاوز انسان به حرا

 است به این آمار توجه شود:از قدرت سیالب در استان لرستان الزم 

 .ل در محاصره قرار گرفته بودندبه صورت کام روستا 200 وبودند  لیس ریلرستان درگ یروستا 1800، های روستاییدر مورد سکونتگاه

از پنج هزار منزل  شیو ب یو شهر ییتاپل روس 17ها مسدود و ب پلیتخر لیروستا به دل 50حدود  یدر شهرستان راه ارتباط

 .شد بیتخر ای ی شدهگرفتدچار آب یمدارس و مراکز آموزش ،یونمسک

هزار و  ،یش ماهرعه پروو پنج مزر نیهزار رأس دام سبک و سنگ 9از  شیو باغات، ب یهزار هکتار از مزارع کشاورز 17در شهرستان دلفان 

جاده  لومتریک 200و  یسنت انهار لومتریک 300پمپاژ  هستگایکانال آب، چهار ا لومتریک 700 ،یسنت یهزار واحد دامدار کیانبار علوفه،  990

 .انددهید بیدر شهر و روستا آس یدهنه پل ارتباط 40از  شیب ،ییروستا یارتباط یهادرصد راه 60 ،یمزارع در بخش کشاورز نیب

ها را از پل یاریشد و بس بیها شهرستان تخراز جاده لومتریک 350روستا دچار خسارت شدند،  صدیاز س شیب گودرزیدر شهرستان ال

 یهارع، کانالعسل، مزا یکندوها ،یپرورش یتن ماه 500سه هزار و  یپرورش ماه نهیدر زم نیو همچن یآب برد. در حوزه کشاورز

 ادبه شول آب گودرزیحور البرق به خصوص در م عیو شبکه توز یمخابرات یهاساخت ریرفت. ز نیمزارع از ب انیم یهاانتقال آب، جاده

فته وبه ر نیب از کوه زشیر لیو به دل نیبه موجب رانش زم یادیز یهابه شول آباد دکل گودرزیشد. در محور ال یجد بیدچار آس

واحد  500هزار و  به سه کینزد گودرزیمسکن شهرستان ال ادیوارد شد، براساس آمار بن ییهاخسارت زیانتقال آب شرب ن ساتیتاس

 (. 1398)ستاد مدیریت بحران استان لرستان، دارد  یبه بازساز ازین ایشده و  بیتخر یمسکون

 اجرایی اقدامات و مصوب هایبرنامه وروستایی، شهری هایدیدگی آسیب تخصصی شناسایی -3 -1

 موردی یهانمونه انتخاب -1 -3 -1
. همانگونه که در بخش اندشدهمل روستا تحت تأثیر سیالب قرار گرفته و خساراتی را متح 1800شهر و  35در استان لرستان قریب 

. که با توجه به معیارهای گفته شده 1ها بطریق غیرتصادفی و براساس معیارهای مشخص بوده استروش تحقیق ذکر شد انتخاب نمونه

 توانندیمهای شدید، و وجود برخی آمار مورد نیاز ی توسعه شهری، آسیبهاطرحدختر با دارا بودن پیشینه دو شهر خرم آباد و پل

جهت مطالعه تأثیر سیالب از منظر شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی باشند. شهر معموالن نیز به دلیل خصوصیت  هانمونهبهترین 

_______________________________________________________________________________ 
 رجوع شود به بخش کلیات تحقیق -1
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بافت توسعه یافته آن در حریم رودخانه که براساس طرح هادی اتفاق افتاده است نیز  قابل توجه هست. همینطور شهرهای دورود، 

ی جدی را متحمل شدند، اما همگی این شهرها به دلیل کمبود اطالعات دردسترس نیاز به زمان بیشتری هابیآسیز ویسیان و نورآباد ن

باشند که در این بخش از گزارش مورد بررسی قرار نگرفتند. در میان روستاهای آسیب دیده از سیالب های دقیق میدانی میبرای برداشت

ن نمونه پژوهشی مورد توجه قرار گرفت، چرا که این روستا از لحاظ پیشینه طرح توسعه نیز دارای الغیب به عنوانیز بررسی روستای حیات

طرح هادی بوده است و به دلیل میزان تخریب زیاد و موقعیت روستا هم اکنون انتقال ساکنین بی خانمان در همان روستا توسط 

 بنیادمسکن در دست پیگیری است. 

 میراثی آثار روستا/ شهر/ بر اردهو هایآسیب شناسایی -3-2 -1

 آبادخرم شهر -3-2-1 -1
 انیه در جرکبود  یتیپرجمع یهاسکونتگاه نیشهر خرم آباد در استان لرستان از اول ،کرگانه و خرمرود یهارودخانهدر پی طغیان 

خود  ریهر را درگبع از محدوده شمر لومتریک 8 حدود البیس .مواجه شد البیبا هشدار س 1398 نیفرورد 5و  4 دیشد یهایبارندگ

 .رددماتی وارد کص ندبود قرارگرفتهرودخانه  میو حر ریکه در مس یشهر یهاساخت ریزبه بلکه  ،هاساختمانبه ساخت و نه تنها 

 

 
 محدوده سیل زده شهر خرم آباد -4 -1شکل 

 1398منبع: ستاد مدیریت بحران لرستان، 

 

ریب ر زمینه تخدات را ز خرم آباد و  مصاحبه با کارشناسان، شهر خرم آباد بیشترین حجم خساربراساس مشاهدات و بازدید میدانی ا

 انیمدر متحمل شده است.  هارودخانهی غیررسمی حاشیه هامحلهدر  هاساختمانو تخریب  هارودخانهیی با ارتفاع کم بر روی هاپل

فرسوده و  یهاخودرو با خانه یانام وارد شد، محله نیبه هم یجاورت روددر م« کرگانه»خسارت به محله  نیشتریآباد بخرم یهامحله

یخی میانی ظر تارنی که از لحاظ بافت شهری در هم تنیده و از لحاظ ساخت نه چندان مستحکم و از اقتصاد فیاز طبقه ضع یساکنان

  .شوندیممحسوب 

محدوده  قیمربع است که در تطب لومتریک 8ه در شهر خرم آباد زد لیارائه شد مساحت بخش س شتریکه پ یاماهواره ریبراساس تصو

 نیشتریب یدانیم دی( و بازد1390 ،15جلد  ک،یمشاور بعد تکن نیشهر )مهندس نیموجود طرح جامع ا یاراض یزده با نقشه کاربر لیس
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ارتفاع  نینشان دهنده کمتر ریشکل زکرگانه و خرمرود در شهر بوده است.  یهارودخانه یشمالبخش  یهاهیمربوط به حاش البیحجم س

از  یبه خود اختصاص داده است و اتفاقًا برخ زیرا ن لیخسارات س نیشتریدر شهر خرم آباد در جهت حرکت رودخانه است که ب

 یشستگو آب یساحل وارهید بیهستند. در شهر خرم آباد تخر هیحنا نیدر ا زیخودرو ن یهاو محله یررسمیغ یهاسکونتگاه نیتریمیقد

  .آن بوده است میحر یساخت و سازها بیعامل تخر نیتریرود قو هیخاک حاش

 

 
 خرم آباد یجنوب-یمحور شمال یمقطع ارتفاع -5 -1شکل 

 GoogleEarth, 2019 : منبع اطالعات نقشه: 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

از گرداب  اد عبارتندآثار تاریخی موردتوجه در شهر خرم آب نیترمهمر حال حاضر خسارات وارده به میراث فرهنگی خرم آباد: د

ان قلعه . در این میرسدیمها به پیش از اسالم نیز االفالک، سنگ نوشته خرم آباد و منار آجری که تاریخ آنسنگی، حمام گپ، قلعه فلک

که خاک شستگی تپه قلعه و تخریب بخشی از دیواره غربی محوطه یی شد هاچالشدچار  1398االفالک در جریان سیالب فروردین فلک

م شده با (. براساس مصاحبه انجا1398ها گزارش شده است )سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، از جمله آن

طرف ه سرعت بربمات مرمتی چندان جدی نبوده است و با اقدا هابیآس( این لرستان یفرهنگ راثیم رکلیمدآقای مهندس قاسمی )

و  است. تخریب االفالک نیازمند تحکیم پایه و اقداماتی جهت پیشگیری از کاهش مساحت خاکی تپهخواهند شد اما تپه بنای قلعه فلک

اد خرم آب رهنگی شهربه میراث ف هابیآسهای شهر )همچون اناری، صفوی و حاجی علی اصغر( نیز از جمله دیگر آسیب به برخی از پل

ه خودرو بود د با بافتیدر محله کرگانه و مطهری با بافتی میانی و محله ساحلی رودخانه خرمرو هابیآسبوده است که بیشترین حجم 

 الم گردید.ها در دست بررسی اعکه مرمت آن اندشدهی جزیی هابیآساست. دیگر بناهای تاریخی شهر نیز بر اثر بارندگی شدید دچار 

ساحلی  های آسیب دیده در خرم آباد تخریب دیوارهی خرم آباد: یکی از مهمترین زیرساختشهر هایرساختیز خسارات وارده به

 وده است.آن ب میحر یساخت و سازها بیعامل تخر نیتریرود قو هیخاک حاش یشستگآب رودخانه بود. این مسئله و نیز
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 تاریخی شهر خرم آباد آثار نیترمهمی و نقشه جانمایی اماهوارهتصویر  -6 -1شکل 

 GoogleEarth, 2019 :   منبع اطالعات نقشه:  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 ی تاریخیهاپلی هاهیپاتخریب و آسیب در  -8 -1و  -7 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

 
 رودخانه حفاظتی دیواره و راه ها به وارده آسیب های -10 -1و  -9 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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رین گیرد که بیشتیی را دربرمیهاپهنهدیده: حوزه مرکزی و شرقی شهر خرم آباد های آسیبها و فعالیتهای کاربریشناسایی پهنه

 بعدتکنیک، ندسین مشاورسی تطبیقی با نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر )مهو در برر انددهیدمیزان آسیب از سیالب را به خود 

ری و ی مسکونی، کاربری تجاهاساختمانمسکونی تشخیص داده شد. پس از  هاپهنه( بیشترین فراوانی کاربری در این 1390، 15جلد 

 .ارات بوده استبخش از خس نیترمهمها ن و استحکام آنی وارده به ساختماهابیآسکه  اندداشتهپس از آن اداری بیشترین فراوانی را 

 

 
 دیده شهر خرم آباد با کاربری اراضی وضع موجودتطبیق پهنه آسیب -11 -1شکل 

 .1390، کیمشاور بعد تکن نیمهندسمنبع: کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی : منبع اطالعات نقشه: 

 

م آباد ر شهر خردرفتگی: در بررسی میدانی و مصاحبه با کارشناسان محلی روشن شد که گتاثیر ساخت و سازها برخسارات و آب

پیش  هالساه است که از ی خودرویی بودهامحلهی کرگانه و خرمرود متوجه هارودخانهبیشترین حجم آسیب و خسارات ناشی از سیالب 

 . استقرارگرددیمکه مانع از کنترل این روند  ردیگیمری شکل ی بسیااند و در پی آن تعارضات حقوقی و قانونرفته رفته شکل گرفته

ی مدیریت هانهیهزلکه بی توسعه شهری منجر شده هاطرحهای خودرو در مکان نادرست و نامناسب نه تنها به کاهش تحقق اینگونه بافت

ترین زمین رزاناشود چرا که ی دنیا دیده میشهری برای خدمات رسانی را نیز به شدت افزایش داده است. این امر در بسیاری از شهرها

 خیزترین مناطق هستند.شهری معموالً سانحه

 دخترپل شهر -2 -2 -3 -1
در  گریبار د و نیدر ششم فرورد کباریدو مرحله  یط 98رستان در سال دختر واقع در جنوب استان لپلخسارات وارده بر بافت شهر: 

 یشهر جنوب نیسابقه ایب یهابیتخر زانیحجم خسارات و م لیماه به دل نیفرورد 12 لیس اما ،شد لیدچار بحران س نیفرورد 12

 زانیماز لحاظ  کنیداشت ول یدر پ یتلفات جاننفر دو  سیالب . اگرچهتبدیل شد استاندر  لیکانون توجه وقوع سبه استان لرستان 

 رود. دبسابقه ی.( بو.. یمسکون هایساختمان، ییروستا و یاصل یها، مخابرات، جادهی، کشاورزرساختیدر ابعاد گوناگون )ز بیتخر

 .دندید بیدختر آسدر پل یتجار و یواحد مسکون 6800حدود  98ماه  نیفرورد 12 البیس انیجر
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 دخترپلمحدوده سیل زده شهر  -12 -1شکل 

 Google Earth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  :  1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یمنبع: کارگروه شهرساز

 

 550، دخترپل شهرستان یی درو روستا یشهر یبه هشت هزار واحد مسکون ارتکامل سه هزار خانه و خس بیعالوه بر تخر لیس

یان عبور طغیانی . در جروارد کرد ییو جز یت کلاخسارنیز مغازه و فروشگاه  550زد و به  بیآس یتومان به بخش کشاورز اردیلیم

 کیلومترمربع مساحت شهر زیر آب رفت. 2.5دختر قریب یک کیلومترمربع از حدود هر پلکشکان رود از ش

 

 
 البیبر اثر س کرخه میواقع در حر یهاو ساختمان یساحل وارهید بیتخر 13 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 بیتخر بهق رودخانه از شهر در شر یدر قوس رودخانه و بخش کوچکاز شهر  یعیاز مناطق وسبا عبور  البیدختر سدر شهر پل
 هیبا بن نیساکن یو دارا یخیشهر از لحاظ تار یانیم یهااز بافت یشهر یهابافت نیا .استمنجر شده  یعمدتًا مسکون یهاساختمان

 یی بودند کههامکاندختر از جمله رستان پلی سازمانی بلوار معلم و ساختمان فرمانداری شههاخانههمچنین  .شوندیم وبکم محس یمال
ود غربی ر یدیواره ساحل ی شهری پلدختر عالوه بر ورودی رودخانه به شهر،هابافتبه شدت دچار خسارت شدند. نقطه اصلی ورود آب به 

 (.1398در نزدیکی پل هفت تیر ارزیابی شده است )مهندسین مشاور فجرتوسعه، 
و  هااختمانسی باالدستی مربوط به برخی هاوارهیددختر به دلیل وجود ارشناسان سیالب در شهر پلبنا به روایت افراد محلی و ک

کستن س از شبافت مسکونی واقع در حوزه شرقی شمال شهر )دره ورودی رودخانه به شهر( و تجمع آب در آنجا و رها شدن آب پ
ی بافت هاختمانساتمامی  وارد شهر شده شده و عالوه بر در برگرفتن ، با شدتی دوچندان از دیواره ساحلی شرق پل هفت تیرهاوارهید

سانده متر ر 2ود به حد میانی قوس رودخانه )خیابان معلم( در غرب رودخانه به مناطق کم ارتفاع شرق نیز نفوذ کرده و ارتفاع آب را
 .اندشدهی جدی هابیآسدچار  هامغازهی مستغرق و هاساختماناست، بطوریکه طبقه اول 

 

 
 دخترغربی پل-مقطع ارتفاعی محور شرقی -14 -1شکل

 GoogleEarth, 2019 :   منبع اطالعات نقشه: 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 شان، غارمیهر، پل گاوشدختر باید به پل دختر در ورودی آثار تاریخی شهرستان پل نیترمهمخسارات وارده به میراث فرهنگی: از 

تباط با ب را در ارم تخریکلماکره، غار کوگان، کاروانسرای چمشک اشاره نمود. از میان این آثار پل دختر در جریان سیالب بیشترین حج
ی هاربستداب نیز ی پل در بستر رودخانه کشکان )کرخه( به خود دید که البته به تخریب جدی منجر نشد و پس از سیالهاوارهید

 ی از سوی سازمان میراث فرهنگی استان بر آن نصب شد.انگهدارنده
 

 
 ی پل دختر در ورودی شهرهاوارهیدو  هاهیپاآسیب به  15 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 آبادجانمایی پل دختر در ورودی شهر از سمت خرم -16 -1شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  : 1398اث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میر

 

ه خسارات ب ییرد نهااستان لرستان برآو یاداره راه و شهرساز یبراساس آمار اعالم شده از سوخسارات وارده به شبکه ارتباطی: 

 370معادل  لایر اردیلیم 12000در حدود  یشهرستان پلدختر با متحمل شدن خسارت دهدینشان م یدرون و برون شهر یهاراه

 یازرسیه شدن زاثر شست خسارات در نیاستان دارد. غالب ا یهانشهرستا گرید انیرتبه اول را در م یشهر نیو ب یمعابر شهر لومتریک

ختر دهر پلبه ش یرسدست ینیزم یرهایمس هیکل کهیشده است بطور جادیا یعبور البیس بیو پس از آن بر اثر تخر یشهر نیب یهاراه

تباط با هرها در ارشو قطع ارتباطات در  بیحجم تخر نیشتریخاطرنشان ساخت که ب دیباساعت به طور کامل مسدود بود.  48مدت  یبرا

 یو غرب یمنطقه شرق انیم یارتباط دختر تنها پلها گزارش شده است. در شهر پلرودخانه یدو سو یارتباط یهابه پل بیآس ای بیتخر

کامل توسط  یبررس کامل پل، تا بیو تخر 1384سال  البیس بهاز کار افتاده و پس از آن با توجه به تجر البیسدر تمام طول مدت 

 استفاده بود.  رقابلیکارشناسان غ

نه ی شرق و غرب رودخاهاکرانهمیانه شهر در  دختر بافت مسکونیگرفتگی بافت: در شهر پلتاثیر ساخت و سازها برخسارات و آب

بارگذاری  ز سوییکه هر ساله امکان طغیان و سیالب وجود دارد پدیدار شده و طی دو دهه گذشته رشد یافته است. ا کرخه و جایی

ر آب عمل در سیالب امسال همچون سدی در براب شودیمد دختر و جایی که رودخانه به شهر وارساختمانی سنگین در شمال شهر پل

 فروریخت و قدرت و سرعت آب را چند برابر ساخت. شیهاوارهیدکرد، با این تفاوت که با افزایش فشار آب 

بخش است. مردم شهر  نیه اب البیتحمل خسارات از س نیشهرستان پلدختر صدرنشهای شهری و عمومی: خسارت به زیرساخت

 نیاومت در چنمقساعت و  48به مدت  یو ثابت، قطع کامل شبکه آب، برق و گاز شهر اریس پلدختر با از دست دادن ارتباط کامل

عناصر  گریبز و دس ی، فضاهاشبکه معابر تومان خسارت به اردیلیم 300بالغ بر  گذاشتند. یاز خود به جا یخیتار یرکورد یطیشرا

وارد شد وحدود  بیآس هیحوزه علم کی و مسجد 3، به دید بیآس ای و شد بیمدرسه تخر 19 البیدختر وارد شد. در اثر سپل یشهر

طوط خ البیدختر است. در اثر سپل یو شهردار یکه از آن جمله ساختمان فرماندار دید یجد بیآس یوعموم یلتساختمان دو 25

رده به وا بیآس بهاتوجه ب نیشدند. همچن دچار قطعی آب شرباز شهر  یاریرفت و مناطق بس نیدختر از بپل رانتقال آب شرب شه

وارده  بیآس ه دلیلب 98ماه  نیفرورد 12شب  مهیاز ن ی، ارتباطات تلفنشد قطع لیاول پس از س یروزهای در خطوط انتقال، گاز شهر

 (.1398ستاد مدیریت بحران استان لرستان، ) یدقطع گرد زین دهید بیآس یهابرق بخش قطع و ینور بریبه ف

 یعل یمسکون یهااختماندختر به سدر شهر پل البیس بیآس نیتریجددیده: های آسیبها و فعالیتشناسایی پهنه های کاربری

 یبراز آن کار یست. پاز شهروندان را مجبور به ترک منزل خود نموده ا یادیز اریشهر وارد آمده و تعداد بس یالخصوص در جنوب غرب

 .انددهیرا به خود د بالیس وحجم آب  نیشتریب یمعلم و شهردار یهااند که محلهرا داشته یفراوان نیشتریب یتجار
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 وضع موجود یاراض یدختر با کاربرشهر پل البیپهنه س قیتطب -17 -1شکل

 1394، 9منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه، جلد     1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 معموالن شهر -3 -2 -3 -1
و  لومترمربعیک 1440برابر با  یعتاستان لرستان با وس دختر در جنوبمعموالن واقع در شهرستان پلخسارات وارده بر بافت شهر: 

بخش، شهر  نیاست. مرکز ا دختر واقع شدهآباد و پلحدفاصل شهرستان خرم یلومتریک 50در  ییو روستا یشهر تینفر جمع 22100
چمشک و  ،نهیدهستان شامل افرسه  ینفر دارا 7550بر بالغ یتیشهر با جمع نیآباد قرار دارد. اجنوب خرم یلومتریک 60معموالن، در 

 نفر است. 14550بر بالغ یتیسکنه با جمع یروستا دارا 114روستا که  146معموالن با 
 ین عمرانمعاو کهیدارد، بطورو بستر رودخانه ن میها در حرجز استقرار ساختمان یلیدل لیس انیشهر معموالن در جر یهابیآس
 ی( در زمانیسترسد رقابلی، غ1370به دهه  ط)مربو نیشیپ یبراساس طرح هاد یساختمان یبارگذار نیمعموالن اظهار داشت ا یشهردار

 نیا یبر رو یریکنترل تحذ چیازآن هساله پس 25دوره  یانجام گرفته و ط شدهیعنوان روستا شناخته مکه هنوز معموالن به
 30حدود  رد یخود با قوس ریشهر در مس نید به او وروتوجه داشت رودخانه در بد دیبا گرید یوساز صورت نگرفته است. از سوساخت

 (.1398 )شاهکرمی، شده است بیحجم تخر شیشهر و افزا یبخش غرب یسوآب به یچشیپ یرویدرجه مواجه است که خود سبب ن

ر تقر بر بستسم یهارساختیرا در بخش ز بیآس نیشتریو مصاحبه با کارشناسان، شهر معموالن ب یدانیم دیبراساس مشاهدات و بازد

آباد اده خرمج یباطارت ریدر مس داالحداثیجد یپل ارتباط کیکشکان رود متحمل شده است. بنا به گفته شهردار معموالن  میو در حر

 ،یتجار ،یمسکون یهاختمانشهر شامل سا یبخش غرب یدانیم دیرفت. براساس بازد نیاز ب البیس لیبه دل نهیافر یکیدر نزد دخترپلبه 

اند و شده دیجد یهابیو آس بیطور کامل دچار تخرها است( بهآن نیترشاخص جهیدخترانه خد رستانی)دب یو آموزش یهکارگا

ر حال د یو کارگاه یمسکون یهاتمانساخ یمنطقه برخ نیکارگروه از ا یاعضا دیذکر است که در زمان بازد ه. قابل بستندیاستفاده نقابل

قع در وا یو ارتباط یانرژ یهااخترسیز بیتخر ییننمود. از سو دییها را تأمجوز ساخت آن ایدور پروانه ص یمنبع چیبودند و ه یبازساز

آب  روم بماند.گاز مح هفته از ارتباط تلفن ثابت و همراه، برق باثبات و کیشهر به مدت  نیرودخانه کشکان موجب شد ا میبستر و حر

در  البیس انیو در جر گرددیم نیشهر در آن مستقر است تأم یخیکه هسته تار یهکو یشهر از باالدست دامنه شرق نیا یدنیآشام

 ماند. بهرهیکه بر اثر آن شهر به مدت سه روز از نعمت آب شرب ب دیگرد یو پمپاژ دچار مشکالت ونیلتراسیبخش ف
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 معموالنزده شهر محدوده سیل -18 -1شکل 

 1398لرستان،  استان بحران تیریستاد مدگی  :  منبع اطالعات نقشه: منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهن
 

 
 البیکرخه بر اثر س میشهر در حر یواقع در بخش غرب یهاساختمان بیتخر -19 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

 
 و بستر کشکان رود میقع در حرشهر معموالن وا یبخش غرب یوسازهاگسترده ساخت بیتخر -20 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 



      29  فصل اول: استان لرستان  -بخش اول هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

 یو خسارات جد بیشهر آس یدرصد از بافت سکونتگاه 35 بیاتفاق به قر نیدر شهر معموالن در ا لیس یبندنقشه پهنه براساس

رتفاع . اختالف اردیگی( را در برمودخانهر میاقع در حرکشکان رود )و هیحاش یهانیهکتار از زم 35در حدود  یوارد ساخت که مساحت

ه ب کیبا فاصله نزد یاعالوه استقرار معموالن در درهامر به نیمتر است و ا 6رودخانه کشکان با بستر رودخانه حداکثر  میحر یهانیزم

 یوالشدت گل وشهر بر اثر فشار آب  یش غرببخ بیرودخانه و تخر انیکوه زاگرس باعث باال آمدن آب بر اثر طغرشته یاصخره یهاکوه

 البیس بیقدرت تخر یبوده است که به معنا زیمتر ن 3.5بخش از شهر تا  نیا یهادر ساختمان ماندهیرسوبات باق زانیشده است. م

 (.1398)ستاد مدیریت بحران استان لرستان،  است 1398 نیفرورد

عضًا کم و ب یانتراکم ساختم یاند که غالباً دارابوده یمسکون یکاربر یدارا لیس از حادثه دهیدبیآس یهاتعداد ساختمان نیشتریب

 یهاختمانسا یاند. برخشده بیحادثه تخر نیدر ا زیساختمان در دست احداث ن نیوجود داشته است. چند زیچندطبقه ن یهاساختمان

جود اند که با وداده را از دست لیدر معرض س واریچند د البیبرخوردار بودند بر اثر س یباالتر ینسب ارتفاعبه جاده که از  کینزد

که  الخصوصیست، علپرخطر ا اریها بسو سکونت در آن ریساختمان تعم یرسازیبه ز بیبستر و آس یآب شستگ لیسرپاماندن به دل

 یندارموالن و فرمامع یارحادثه شهرد نیازاشهردار معموالن پس یها. براساس گفتهستیمردود ن یالبیس نیاحتمال بازگشت چن

ان و عدم متخصص تینموده است که خود باعث رضا یکشکان رود خوددار میوساز در حردختر از ارائه هرگونه مجوز ساختشهرستان پل

 .شهروندان شده است یبرخ تیرضا

 

 
 شهر معموالن یغرب-یمحور شرق یمقطع ارتفاع -21 -1 شکل

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  1398راث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و می

 

 رهر ارزشمند دوآثااز ی و قمر یهجر کشکان رود، مربوط به سده چهار یهُر( بر روکلهر )ِکلَه پلی: فرهنگ راثیوارده به م خسارات 

 رو د دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل یکیعنوان به 2586با شماره ثبت  1378بهمن  27 خیاثر در تار نیاست. ا ی، ساسانیهخامنش

ها، شکن و آب شد یب جدیبزرگ پل دچار آس یها یهپا 1398 نیفرورد البیس انیدر جر. شهر معموالن واقع شده است یشمال یورود

 شده است.  یببدنه و بستر پل تخر

رودخانه کشکان واقع  میشهر معموالن در حر یو ارتباط یانرژ رساختیز یرهایمس آنجاکه ازهای شهری: خسارات وارده به زیرساخت

شهر  یدنی. آب آشامدیحدود هفت روز قطع گرد یشهر برا نیبا ا یارتباطات مخابرات هیو برق و کل یگاز شهر البیشده بود بر اثر س

آن در باالدست شهر  انهخهیاستقرار منابع و تصف لیشد و به دل لساعت دچار اختال 72مدت  یبرا نیبارش سنگ ریتحت تأث زیمعموالن ن

به انتقال آب  نیبارش سنگ انیماند و در جر بیمعابر باالدست شهر معموالن بدون آس نیدر امان ماند. همچن بیو تخر البیاز گزند س
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 ییهادختر در بخشآباد به پلخرم یاصل جاده نی. همچندیو خسارات فراوان گرد بیشهر دچار تخر یرساند، اما معابر بخش غرب یاری

با  ینیساعت ارتباط زم 72معموالن در کمتر از  یاستان و شهردار یشد که با تالش راهدار یخاک هیپا یشستگو آب زشیدچار ر

 برقرار شد. رامونیپ

 

 
 و ارتباطات شهر معموالن یانرژ یهارساختیگسترده ز بیتخر -22 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

شهر  یطرح هاد ،دیآیمشهر معموالن بر  یکه از مصاحبه با شهردار کنون طورآنگرفتگی: سازها بر خسارات و آبوثیر ساختتا

ن آالم کرده و شهر را مجاز اع یوساز بخش غربمعموالن به شهر( ساخت یروستا لیتبد لی)اوا شیاز دو دهه پ شیمعموالن مربوط به ب

ه ب یساختمان یهااز نخاله یمیرود حجم عظشهر و و یگسترده بخش غرب بینموده است. با توجه به تخر یعنوان توسعه شهر معرفرا به

 یزیربرنامه یخطا یعنوان نوعشهر معموالن را به یوساز بخش غربساخت یستیبا 1398 نیفرورد البیرودخانه کشکان در س انیجر

 هر معموالنش یطرح هاد اریبس یهاتالش رغمینکته ضرورت دارد که عل نیر ابوده است. ذک ینیبشیدانست که قطعًا عواقب آن قابل پ

از  ارفرما خارجک ایاور مش یهرگونه قضاوت متقن درباره خطا رونیکارشناسان کارگروه قرار نگرفت و ازا اریدر اخت یطیشرا چیتحت ه

ادر ر معموالن صشه یبخش غرب یهاساختمان یاراست که ب ییهاساخت و پروانه یمجمل است. آنچه واضح است مجوزها نیعهده ا

. شودیشناخته م ربطیذ ینهادها یمحرز از سو ییرا موجب شده است که خطا یساختمان نیسنگ یدهه بارگذار کی یشده است و ط

 اند.خطا بوده صیخقادر به تش یراحتکشکان رود مواجه است و کارشناسان استان، شهرستان و شهر به انیشهر هرساله با طغ نیچنانکه ا

ساختمان  350بر بالغ یعموالن رقممساختمان شهر  1200 بیمجموع قر ازدیده: آسیب هایفعالیت و هاکاربری هایپهنه شناسایی

 هیاند. کلبوده یموزشو آ یتجار ،یکارگاه یو الباق یمورد( مسکون 310درصد )حدود  85تعداد  نیواقع شده است که از ا یدر بخش غرب

کرده است.  انتفاع خارج زیها را از حکه آن اندهشد یجد یهابیآس ای بیدچار تخر 1398 نیفرورد البیس انیها در جرساختمان نیا

 ریدر شکل ز شدند که بیدر محل تخر دیجد یوسازهاکارگروه، اعضا متوجه ساخت یدانیم دیبازد انیتوجه آن است که در جرنکته قابل

 ( نشان داده شده است.جهیدخترانه خد رستانیپشت دب یمسکون یناز آن )ساختما اینمونه
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 شهر معموالن جهیدخترانه خد رستانیپشت دب داالحداثیسربرآوردن ساختمان جد -23 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 الغیبحیات روستای -4 -2 -3 -1
ش خدر ب مشکیاند -خرم آباد  ریکه در مجاورت رودخانه کشکان و در مس بیالغ اتیح یروستاخسارات وارده بر بافت روستا: 

 لیتا به دلروس نیاست. ا ریاخ لیاستان لرستان در س دهید بیآس دختر استان لرستان واقع شده است از نقاطمعموالن شهرستان پل

ده ز لیناطق سم انیم باال در بیبا درصد تخر یز روستاهاا یکیرودخانه قرار گرفت و  نیا انیمجاورت با رودخانه کشکان در معرض طغ

 نیا یبوده و اهال روز مسدود 70مدت  یخودرو به آن برا یدسترس ریبا مرکز استان مس ادیفاصله نه چندان ز رغمیکشور است که عل

 بوده ادیز روستا نیدر ا یقدربه  لیس بیبودند. شدت تخر یگل و ال ریخود از ز یزندگ دنیکش رونیمشغول ب یمنطقه با دستان خال

 و یکیزیف یها، قطع راهپل بیاست. تخر دایها پساختمان کرهیآب بر پ یو داغ بیاست که بعد از گذشت چند ماه، هنوز هم آثار تخر

 .قه استطمن نیبه ا لیوارده س لیس یهاقطع آب و برق و گاز از جمله خسارت ،یارتباط یمخابرات
 

 
 بیالغ اتیح یروستا زده لیمحدوده س -24 -1شکل 

 1398 لرستان استان بحران تیریمنبع: ستاد مد
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ودخانه با راده از آب ی اخیر جهت استفهاسالدر روستای حیات الغیب بافت مسکونی آسیب دیده مربوط به روستاییانی است که طی 

ن رودخانه ا در زمان طغیاتهمین امر موجب شد  و اندشدهی کشاورزی وارد حریم رودخانه هانیزماستفاده از موتورآب برای آبیاری 

ن رهای ساکنیتا که چادی احداثی درحریم رودخانه دچار آسیب شوند. با مشاهده ساختمان امامزاده مراد در باالدست روسهاساختمان

 ن باعث بروزآاوز به حریم و تج هارودخانهدریافت که پدیده جابجایی به سمت حاشیه  توانیمخانمان نیز در آنجا برپا شده است، بی

 یبیآس نیر کوچکترروستا در باالدست دچا یخیهسته تار افتیدر توانیم بیالغ اتیح یبا توجه به نقشه روستاخسارات گشته است. 

 اند.شده دیمتحمل خسارات شد ینوظهور همگ یهانشده است اما بافت

ست و بافت انه مربوط انوساز بخش غربی روستا واقع در حریم رودخ یهاساختمانبه تخریب  غالباًخسارات در روستای حیات الغیب 

ار واقع در ی واقع در کوچه چنهاساختمانقدیمی و ساختمان امامزاده مراد واقع در شمال شرقی روستا آسیبی ندیده است. همچنین 

 .اندشدهی نسبی هابیآسگرفتگی و جنوب روستا نزدیک به حریم رودخانه نیز دچار آب

 

 
 الغیب بر اثر طغیان رود کرخههای روستای حیاتتخریب و آسیب ساختمان -25 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

 ه سایتی دربی تخریب شده و آسیب دیده مسکونی و تجاری بوده است که در حال حاضر بخش تخریب شده هاساختمانکاربری 

ختمان وستا به ساو معابر آسیب دیده در دست مرمت است. طی وقوع سیالب اهالی ر هاساختماناست و  مجاورت روستا منتقل شده

 خانمان گرداگرد این بنای مقدس مستقر است.و اکنون نیز چادرهای موقت ساکنین بی اندبردهامامزاده پناه 

ساختمان مسکونی و تجاری حاشیه  20یب غیب قرال حیات دیده: در روستایآسیب هایفعالیت و هاکاربری هایپهنه شناسایی

ی هانیزمدخانه نیز . روبروی روستا در سمت شرق رواندشدهی بسیار جدی و تخریب کامل هابیآسرودخانه کشکان )کرخه( دچار 

 گرفتگی متحمل خساراتی شده است.ی باغی قرار داشته که در جریان آبهاساختمانکشاورزی و برخی 
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 ی آسیب دیده به مسکونی و تجاری اختصاص داردهاساختمانفراوانی کاربری  نیشتریب -26 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

 
 حیات الغیب یغرب-یمحور شرق یمقطع ارتفاع -27 -1شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه::  1398معماری و میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، 

 مصوب روستایی و شهری هایبرنامه و هاطرح -3 -3 -1

 آبادخرم جامع طرح -1 -3 -3 -1
دتکنیک تهیه توسط مهندسین مشاور بع 1387و در مرحله بازنگری در سال  1383طرح جامع خرم آباد در مرحله نخست در سال 

صویب شده است. ت 1390قالب بازنگری طرح جامع تهیه و در سال  به تصویب رسیده که طرح تفصیلی آن نیز در 1388شده و در سال 

انه و ه رودخبدر این طرح آمده است: در این طرح مالحظاتی برای توسعه مرکز فعلی شهر خرم آباد وضع شده است که اشاراتی 

 ترین موارد آن عبارتند از:مرتبط های شهر دارد ومسیل
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رق به شاالفالک، از لعه فلکقکه از شمال به خیابان کشاورزی، از جنوب به پل حاجی و اطراف  ات در مرکز شهربا توجه به تراکم بیش از حد انواع خدم

 :گرددیماعالم ر ه شرح زیب کاربری و ضوابط مربوط به مرکز شهر با توجه به این ابعاد و از غرب به خیابان هفده شهریور محدود است که مسیر رودخانه

 ساختمانی مرکز شهر ضوابط و مقرراتالف( 

 تابع ضوابط حوزه مسکونی تراکم کم خواهد بود. هایها با انواع کاربرتراکم ساختمانی در این محدوده جهت کلیه ساختمان -

نگی و فرهان میراث نین سایر آثار با ارزش تاریخی با استعالم از سازمقلعه فلک اال فالک و همچ یهامیرعایت کامل ضوابط و مقررات راجع به حر -

 گردشگری الزامی است.

 تجاری مرکز شهر یهاضوابط و مقررات حوزهب( 

یا طرح  رحداث هرگونه پاساژ و مجتمع تجاری در قطعات اراضی واقع د ر این محدوده چنانچه در طرح تفصیلی مصوب و طرح جامع تجدید نظا -

ه جز زیرزمین و پارکینگ مترمربع در کل زیر بنا ب 500معتبر باشد، فقط تا سقف موضعی بافت مرکزی دارای کاربری تجاری باشد یا دارای سوابق کسبی 

رایط ویژه شبه دلیل ین حد و در مقیاس عملکردی شهر اخدماتی بیش از  یهاها، ادارات، ساختمانپزشکی، بانک یهاکینیو همچنین احداث کل استمجاز 

 .و مطلوب نیستمقدور طبیعی و کالبدی 

های مورد یه پارکینگکل نیأمها با هر کاربری در محدوده مر کز شهر تا سقف تراکم مجاز با متراژ سطح کل زیر بنا، در صورت تاختمان: احداث ستبصره

 است. قدورشده م نیی تأماهکل و تعداد واحدهای احداثی فقط در حد تعداد پارکینگ یربناینیاز میسر خواهد بود در غیر این صورت میزان سطح ز

رهیز پدی زیرزمین ضای عملکراالمکان از پارکینگ یا هرگونه فی شدید فصلی در این شهر الزم است حتیهایبارندگ: به دلیل احتمال بسیار زیاد تبصره

 بینی الزم در این باره صورت پذیرد.شود یا پیش

 و مقررات ویژه اراضی گلدشت: ضوابطج( 

ت  مسکونی اسی عمدتاًمحدوده در جنوب شهر به نام گلدشت علیرغم اینکه دارای طرح و کاربر توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی داخل با

رح زیر مورد شرات به شهر ضوابط و مقر امونیهمچنان بایر باقی مانده است که در جهت جلوگیری از توسعه خطی و تخریب گسترده اراضی کشاورزی پیر

 نی)مهندس مل آیدعی خودرو پیشگیری به هابافتگرفته و از ی مؤثر این اراضی وارد چرخه ساخت و ساز قرارو کار عنوان سازه تصویب قرار گرفته است تا ب

 .(29-27 :12، جلد 1390، کیمشاور بعد تکن

 

موکول  سات مجازهرگونه تاسی ایجادو  احداث تاسیسات و ساختمان در حریم شهر مقرراتاز نظر طرح جامع مصوب شهر خرم آباد 

 نکات زیراست: به رعایت

 
هنه پرات موضوعه ه و مقراحداث هرگونه تاسیسات مجاز در داخل حریم شهر به هر صورت نبایستی مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه حوزه مربوط -

 مربوطه که در بخش ضوابط پهنه بندی حریم شهر آمده است نداشته باشد.

 . ها و آتش سوزی، زلزله و ...از خطرات ناشی از سیل و طغیان رودخانهرعایت قوانین و ضوابط ایمنی مربوط به جلوگیری  -

ها، کلیه ها، تاالب، جنگلهالیها، مسهای عمیق، چشمه عمیق و نیمه عمیق، درهها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، رودخانهرعایت حریم جاده -

نفت و  گاز و تقالان یهاها وتاسیسات مخابراتی، لولهو گاه انتقال نیروی برق، خطوط و شبکهها و نیرو ایستگاه هاهیطبیعی با ارزش خطوط و پا یهاعرصه

ل بند و ه فاضالب، سییه خانتاسیسات تصف ها و مخازن مربوط به شبکه آبرسانی،ها و کانالهای واقع در مسیرجاده ها یا تاسیسات عمرانی، لولهها وتونلپل

 راجع ذیربط.م وبمص مقررات و ضوابط براساس تاریخی و فرهنگی آثار و ابنیه - امنیتی - ظامیانت –سیل گیر، تاسیسات نظامی 

ساز خارج  رگونه ساخت وهروستایی واقع در حریم شهر و عدم  یهاها و ساختمانی طبق طرح هادی مصوب حوزهرعایت حد محدوده و ضوابط کاربری -

 (.67-62 :12، جلد 1390، کیمشاور بعد تکن نیاز محدوده مصوب طرح )مهندس

 

درنظر گرفته  یهامیهرگونه تغییر و یا حذف حر داردیمبیان  هامیحرهمچنین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح جامع درباره 

ظت، حرائم ا قابل حفایبا ارزش تاریخی حفاظت شده و  یهامصوب از قبیل حرائم بناها و بافت شده در طرح جامع و ضوابط و مقررات

های بریکار ها و مابینهای ورودی شهر، حرائم فضای سبز اطراف خیابانو خیابان های، کمربندها، کنار گذرهاها، جادهاتوبان ها،رودخانه

عی و وامل طبیعحرائم امنیتی و حفاظتی  درباره .شودیمغایرت اساسی محسوب م شد،مختلف، حرائم دیگر مشابه مواردی که ذکر 

ی طبیع نوع وم عوامل مصمعیارها و ضوابط مربوط به حری ستیبایپروانه ساختمانی م هنگام طراحی و صدور درشده که  نیز اشاره مصنوع

گی و آثار فرهن م حفاظتیحرائ امنیتی ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنینایمنی و موجود در عرصه شهر از قبیل حرائم 

 اتادار توسط که( بآ منابع و مخازن و قنوات ،هاچاه ،هارودخانه، هالیمس ،هاراه ، نفت،گاز ،آب ،ط برقتاریخی، تاسیسات زیربنایی )خطو

 .رعایت گردد شده اعالم ذیربط هایسازمان و
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ی خدمات و هایکاربری مربوط به روند گسترش پیشنهادی شهر، کاربری موجود و پیشنهادی زمین شهری، هانقشهدر ادامه 

 ش افقی آمده است.های طبیعی گستررساخت، مسیر حرکت رودخانه اصلی شهر و محدودیتتأسیسات زی

 

 
 پهنه بندی عملکردی )چپ( خرم آباد روند گسترش شهر )راست( و -28 -1شکل 

 1390، کیمشاور بعد تکن نیمهندسمنبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی    منبع اطالعات نقشه: 

 

اند و یا به صورت پیشنهاد به صورت کلی شود، مالحظات مدیریت و کاهش خطر سیل در طرح یا دیده نشدهاهده میهمانطور که مش

اند، تاکید مشخصی بر های فضای سبز و تفریحی پیشنهاد شدههای در معرض خطر سیل، کاربریاند. مشخصاً با آنکه در پهنهمطرح شده

 شود.گر مانند ضوابط تراکم مسکونی دیده نمینحوه مدیریت سیل در این سطح یا سطوح دی

 

 
 ی طبیعی و مصنوعی رشد افقی شهر )چپ( خرم آبادهاتیمحدودمسیر حرکت آب )راست( و تعیین  -29 -1شکل 

 1390، کیمشاور بعد تکن نیمهندسمنبع: 
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هر خرم آباد مناطق در ش 1398دین سیالب فرور مخصوصاًی چندساله و هاالبیسروند و جهت پیشنهادی توسعه شهر خرم آباد: در 

ا ه این روزهکروستایی ی وسیع همراه بوده است، چنانکه با جستجویی ساده نام محله ماسور )هایگرفتگجنوب و جنوب غربی شهر با آب

ی در شرق امنطقهه . آنطور که طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد پیشنهاد کردخوردیمدر پهنه جنوبی شهر جا گرفته است( به چشم 

ب از له با سیالاعی و مقابمرتفع نسبت به پیرامون جهت گسترش آتی شهر در نظر گرفته شده که از لحاظ ارتف نسبتاًی امنطقهشهر و در 

ی غرب و هاپهنهرسوده آن قسمت از بافت میانی و ف شودیمی غیرقابل کنترل دور است. اما مشاهده هاآبلحاظ دوری از مسیر حرکت 

 اً بعضتفاع و ا کمترین اردر برابر سیالب هیچ مقاومتی نداشته و در دشتی ب اندشدهدر طول چند دهه اخیر به شهر افزوده  جنوب که

 چنین آمده است:. در طرح جامع خرم آباد در ارتباط با گسترش شهر ایناندشدهی شکل واقع اکاسه

 ست که وسعتاه روبرو توسع تیرتفاعات مجـاور و رودخانه با محدودا لهیوسدارد به یطوالن یشهر خرم آباد که قدمت هیهسته اول

 میفت قددر با همچنان یشهر تیاست اما مرکز افتهیرودخانه توسعه  گریو در سمت د یمیشهر در جهات شمال و جنوب بافت شهر قد

 واز صورت  تیو به تبع یخط صورتبه یدرگستره دره خرم آباد در جهت شمال و جنوب یها و مراکز متعددهسته پا بر جاست.

 -یشرق مهیه دو نرودخانه شهر را ب ریهکتار است که مس 3885آمد که وسعت محدوده شهر به  دیموجود پد یعیعوامل طب یهایژگیو

مت قرار قس نیرادشهر  یمحور ارتباط نیتریرودخانه واقع است و اصل یشرق مهیننموده است بخش عمده توسعه شهر در  میتقس یغرب

 نیشتریو ب اد دارندالشتر )غرب کشور( در طول شهر امتد ورودی ،اهواز ورودی ،تهران یورود بیبه ترت هایورود یارد که از مبادد

 نموده است شهر فراهم گریرا با بخش د یامکانات ارتباط لبا احداث پ یکه در نقاط اندافتهیمحور توسعه  نیحول ا یشهر یهاهسته

رگرفته از طرح بنقشه زیر نشان دهنده هسته تاریخی و گسترش شهر در طول تاریخ  .(12، جلد 1390، کینمشاور بعد تک نیمهندس)

 جامع مالک عمل است.

 
 توسعه کالبدی پیشنهادی برای خرم آباد -30 -1شکل 

 1390، کیمشاور بعد تکن نیمهندسمنبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی    منبع اطالعات نقشه: 

 

کرگانه  یهارودخانه انیشده است، طغ دهیبه جنوب کش لاز شما یاز آنجا که شهر خرم آباد به صورت خطشبکه ارتباطی خرم آباد: 

ها و مسدود شدن راه یرسازیز بیمنجر به تخر یگذاشته و حتتاثیر  یبر شبکه ارتباط تواندیخرمرود در دو سمت شرق و غرب شهر م ای

باالدست  یدسترس یرهایمس جادیشده و راه حل ا دهیمسائل د نیشهر خرم آباد ا عشهر گردد. در طرح جام حرکت در یاصل یرهایمس

 البیس انیشهر هم اکنون در دست اجرا است و در جر نیاز ا یدانیم دیشرق شهر ارائه شده است که بنا بر بازد یهادامنه کوه یبر رو
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آمده در نظام حمل و نقل و  شیچالش پ نیط مختلف شهر داشته است. اما بزرگتربه نقا یبه استمرار دسترس یادیکمک ز زین ریاخ

 یکیمسدود گشته و تمام بار تراف البیبر اثر س یرسازیز بیتخر لیاهلل کمالوند است که به دل تیشهر مربوط به پل آ نیا یدسترس

کرده  جادیرا در آن بلوار ا ینیسنگ اریو بس یدائم کیفامر ترا نیبلوار دانشجو منتقل شده است. هم ریشهر از سمت شمال به مس یورود

 شنهادیاز آن پ یمتر 24و  9 میرودخانه و حفظ حر هیحاش ادهیدر طرح جامع معابر پ نیشهروندان را رقم زده است. همچن یتیو نارضا

 .قرار گرفت دییحرائم موردتأ نیا تیاز محل رعا دیشده که در بازد

 

. 
 شهر خرم آباد یشنهادیپشبکه معابر  -31 -1شکل 

 1390، کیمشاور بعد تکن نیمهندسمنبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی  :  منبع اطالعات نقشه: 

 

 
 البیخرم آباد بر اثر س-پل کمالوند و بزرگراه دورود یرسازیز بیتخر -32 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

ی ها ارتفاع الزم براهای عبوری شهر بر روی رودخانه هستند که مشخصًا در طراحی آنهم دیگر در زمینه شبکه معابر پلمسئله م

انه های موقتی برروی رودخاند. در جریان سیل، پلرویدادهای نادر در نظر گرفته نشده و خود به عامل تشدید کننده سیل تبدیل شده

 یابی و طراحی مناسب پل برای ارتباط دوسمت رودخانه است.ه مکانبسته شده بود که نشانگر نیاز ب
های مرتبط با سیل و حرائم: در طرح جامع شهر خرم آباد به مبحث پدافند و ضوابط و دستورالعملمالحظات پدافند غیر عامل  

و  ضوابطنسبی قرار گرفته است. به  غیرعامل اشاره شده است و مقاومت شهر در برابر حوادث طبیعی و انسانی مورد تجزیه و تحلیل
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 پهنه ،باغات پهنه، پهنه مراتع، کشاورزی دیم،  کشاورزی پهنهو مسائل زیست محیطی در رابطه با  حریم شهرحفظ  در رابطه با مقررات
خانه مورد شهر اشاره شده است، در عین حال که پهنه حریم رودمناسب توسعه کالبدی  پهنهتوریستی، و  –مناسب کاربری تفریحی 
های تعیین شده به ندرت به مسئله رویدادهای سیل و حفظ حریم به منظور کاهش خطر سیل و رانش  بندیتوجه نبوده است در پهنه

 پرداخته شده است. 

 دخترپل جامع طرح -2 -3 -3 -1
به تصویب رسیده و  1394ال توسط مهندسین مشاور فجرتوسعه تهیه و در س 1394دختر در سال طرح بازنگری طرح جامع شهر پل

 هم اکنون طرح تفصیلی این شهر توسط همین مشاور در دست انجام است. 
ا مربوط به دختر در زیر آورده شده که یکی از آنهدر طرح جامع شهر پل پیشنهادی یهاموضعی و موضوعی و پروژه یهافهرست طرح

ی اندهی حاشیه رود کشکان به صورت یک محور سبز است که همگهای پرخطر و سامجایی واحدهای مسکونی واقع در پهنهجابه
 اهند.توانستند در صورت طراحی و اجرا از شدت صدمات بکمی

 
 ؛طرح تفصیلی پر خطر و در چهارچوب محتوایی یهاع در پهنهتهیه طرح ساماندهی و جابه جایی واحدهای مسکونی واق -
 ؛ل انسجام کالبدی و اجتماعییک محور سبز پیوسته و عام طرح ساماندهی حاشیه رودخانه کشکان به عنوان -
 ؛م آباد و اندیمشکدختر از سمت خرشهر پل یهایتهیه طرح و شاخص سازی ورود -
 ؛پروژه طراحی شهری و ترافیکی خیابان امام خمینی -
 ؛دخترتهیه طرح ویژه برای مراکز محالت شهر پل -
 ؛دخترتهیه طرح ویژه برای مرکز شهر پل -
 ؛دخترفرسوده شهر پل یهاتهیه طرح ساماندهی بافت -
 .(141 :8، جلد 1394 مهندسین مشاور فجر توسعه،ی )تهیه طرح ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهر -

 
هر، دی توسعه شی محدوده و حریم مصوب شهر پلدختر، شیب اراضی، منطقه بندی تراکم جمعیتی، اولویت بنهانقشهدر ادامه 

یین صاً در تعآمده است. مشخ هایکاربرزمین شهری وضع موجود و پیشنهادی مشاور به همراه جدول سرانه سطح و سطوح کاربری 
ن آض خطر بودن های توسعه بسیاری از نواحی مشخص شده به عنوان اولویت اول توسعه به مسئله تراز ارتفاعی منطقه و در معراولویت

های شهر بودند. برای نمونه اراضی غرب رودخانه که همگی آسیب جدی ترین قسمتدیدهسیبها جزو آتوجهی نشده است و همین بخش
 اند.متحمل شدند به عنوان اولویت اول توسعه تعیین شده
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 دخترپل مصوب حریم و محدوده -33 -1 شکل

 9، جلد 1394جر توسعه، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی  :  منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور ف

 

 

 
 دخترتراکم جمعیتی پل بندی منطقه -34 -1شکل

 9، جلد 1394منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی  :  منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه، 
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 دختراولویت بندی توسعه شهر پل -35 -1شکل 

 9، جلد 1394مهندسین مشاور فجر توسعه، منبع اطالعات نقشه:  هنگی :رسازی، معماری و میراث فرمنبع: کارگروه شه
 

سمت  الباًغبه بعد،  1360از دهه  صاًمخصودختر در طول زمان، مطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری: گسترش افقی شهر پل
ی مرتفع هاهحوزوی رله آن از رودخانه بر و سوی شرق و غرب رودخانه کشکان بوده است. چنانچه به هسته تاریخی شهر توجه شود فاص

ا ی)آگاهانه  ی قابل توجهافاصلهمشهود است و آنچه به عنوان هسته گسترش آتی شهر پیشنهاد شده است نیز با  کامالًشرق و غرب شهر 
ری ار است؛ امصل بهفر از سر اجبار( نسبت به رودخانه پیشنهاد شده است که نشان دهنده اهمیت توجه به سیالب ناگزیر رود کشکان د

( تاکنون هر ساله با 1364که هر ساله در حال تکرار بوده و از زمان تهیه اولین طرح برای این شهر )مهندسین مشاور سردارافخمی، 
 خساراتی کم و بیش اتفاق افتاده است. 

ت ب گسترش یافته است و جهبعدها این شهر در جهت شرق و غر .کندیدختر به عنوان مرکز شهرستان ایفای نقش مشهر پل
 باشدیمشرق شهر  آن عوامل طبیعی و اقلیمی است( سمت نیترمهمپیشنهادی مشاور برای گسترش آتی شهر به دالیل گوناگون )که 

 ل آمده است.(. در شکل زیر نقشه توسعه پیشنهادی شهر برگرفته از طرح جامع مالک عم9: 1394مهندسین مشاور فجر توسعه، )
 

 
 دختر و عرصه پیشنهادی توسعهرشد افقی کالبد شهر پل -36 -1شکل 

 9، جلد 1394مهندسین مشاور فجر توسعه، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی  :  منبع اطالعات نقشه: 
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یشنهاد پبرای  1395دختر مصوب در حالی که هسته اولیه سکونتگاهی شهر فاصله خود را با رودخانه حفظ کرده،  طرح جامع پل

ر دی توسعه داضی پیشنهای نداشته است و همین امر سبب شده تا ارااشارهبه موضوع سیالب و تراز ارتفاعی شهر  ماًیمستقگسترش شهر 

 معرض سیل قرار گیرند.  

ق و غرب اط شردختر در هنگام وقوع سیالب، قطع ارتبی اصلی در مبحث شبکه معابر شهر پلهاچالششبکه ارتباطی شهری: یکی از 

با هیج کجا ارتباط  ساعت 72شهر باهم و قطع ارتباط شهر با پیرامون است، بطوریکه در جریان سیالب اخیر این شهر به مدت حداقل 

خابره به بیرون م و اخبار خود را کردیمزمینی نداشت و از مسیرهای صعب العبور کوهستانی و یا با استفاده از بالگرد آذوقه دریافت 

ر واقع دی نشده است. ااشاره. این ضعف شبکه ارتباطی درون شهر در طرح جامع نیز دیده نشده و در هیچ کجای طرح بدان مودنیم

 یر( و کلیهتل هفت تجربه حادثه سیالب اخیر ثابت کرد با باالآمدن سطح آب در هنگام سیالب تنها پل ارتباطی شرق و غرب شهر )پ

ین زم است حل ا. از این رو الکندیما فلج شهر ر عمالً که  شوندیممسدود  کامالً گرفتگی شده و چار آبی پیرامون رود کرخه دهاابانیخ

 ی آتی دیده شود.هاطرحچالش در 

 

 
 تخریب گسترده شبکه معابر حاشیه کشکان رود )کرخه( در شهر پلدختر -37 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

انه جاور رودخدر م –به ناچار و به دلیل توپوگرافی خاص منطقه  –ین شریان دسترسی اصلی شهر به سمت استان خوزستان همچن

و  ، زهکشقرار گرفته است. به دلیل اهمیت این دسترسی الزم است تمهیدات جدی در مورد زیرسازی، سطح تراز، تثبیت شیب

 نگهداری مداوم آن تدوین و اجرا گردد. العملی برای تعمیر وهای محافظتی طراحی و اجرا شده و دستوردیواره

 

 
 دخترپلشهر  یشنهادیشبکه معابر پ -38 -1شکل 

 9، جلد 1394مهندسین مشاور فجر توسعه، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی    منبع اطالعات نقشه: 
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 دهیمبحث د نیدختر اپل در طرح جامع مصوب شهرتبط با سیل و حرائم: های مرضوابط و دستورالعمل مالحظات پدافند غیر عامل

رح تفصیلی طرتباط با ای استان لرستان با مهندسین مشاور فجرتوسعه در امنطقهبراساس آخرین مکاتبه و اعالن رسمی آب  نشده است.

 یکم میرح زانیمشود.  یآزاد ساز یستیب باسیال منیرودخانه وجود دارد جهت عبور ا میدر بستر و حر یچناچه موانعشهر پلدختر 

ها و و بستر رودخانه میحر نیینامه مربوط به تع نییساله )طبق قانون و آ 25با دوره بازگشت  یالبیرودخانه بالفاصله پس از بستر س

و  یانیهرگونه اع جادیا قلمداد و رویوزارت ن یکه جهت حفاظت از بستر به عنوان حقوق ارتفاق گردیده نییتع متر 20( .و.. هالیمس

اها در دوده روستو در مح یلصیطرح تف یهادر محدوده شهرها در نقشه شده است شنهادیپ همچنین ساخت و ساز در آن ممنوع است.

اند به عنوان شده ضیرکت تعرش نیا یاز خط بستر اعالم شتریب ریاخ البیها که در س، محدوده بستر رودخانهیطرح هاد یهانقشه

الب غ یه کاربرک یدر صورت عالوه بر آن درخواست شده و اصالح گردد. قیرودخانه تدق هیسبز حاش یهاسبز اعالم و به عنوان پهنه یفضا

پلدختر و  )شهر باال تیدر قسمت با تراکم جمع البیس سکیباشد در جهت کنترل ر یمسکون یو مجاور محدوده بستر رودخانه، کاربر

متر در نظر  1.5 زانیه مب یاحداث وارهیساله با احتساب ارتفاع آزاد د 200 یشنهادیبا دوره بازگشت پ یدهسامان وارهیمعموالن( مقطع د

 .(1398ی لرستان، امنطقه)پاسخ به استعالم مهندسین مشاور فجر توسعه از سوی آب  گرفته شود

 

 
 یامنطقهنقشه حریم رودخانه برای شهر پلدختر توسط آب  -39 -1شکل 

 9، جلد 1394گروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی    منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجرتوسعه، منبع: کار

 

د ایجاد اند . طرح پیشنهادی فاقو مسائل زیست محیطی وضع شده حریم شهرحفظ  در رابطه با و مقررات ضوابطدر طرح جامع شهر 

ای مورد نیاز در ازهسها و اقدامات ها، کاربریگیری از فعالیتت که بتواند با بهرهبندی خاصی در ارتباط با رودخانه و حریم آن اسپهنه

 اند: زمان سیل از مخاطرات سیل بکاهد و مسایل زیست محیطی بطور مشخصی در دو پهنه زیر مطرح شده

 متری پس از محدوده شهر: 150حریم حفاظتی الف( 

تری بالفصل م 150شهری و فراشهری در محدوده  یو حفظ عملکردها شهری آتی یهااین محدوده به منظور حفاظت از توسعه

 و ضوابط آن عبارتند از: محدوده شهر پیشنهاد شده است

ر تاریخی، ه و حریم آثاموجود از قبیل حفظ کاربری طبیعی، رودخانه و حریم آن، حفظ عرص یهاتیادامه فعال :مجاز یهاتیفعال

 .ر سیالبآبخیزداری و مها یهاها و برنامهطرح؛ و توسعه فضای سبزکاشت درختان ؛ زراعت و کشاورزی
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عمرانی در  یهانامههر نوع بر؛ احداث و تعمیر تاسیسات مربوط به شبکه راه؛ بهسازی و مناسب سازی معابر مشروط: یهاتیفعال

گری استان و گردش فرهنگی، صنایع دستیمحدوده شمال غرب شهر )محدوده حریم محوطه تاریخی دردیا( مطابق اعالم اداره کل میراث 

 با هماهنگی این اداره کل صورت پذیرد. ستیبایم

؛ ابنیه احداث هرگونه؛ ها )به خصوص کاربری مسکونی(محدوده شهر به این حوزه یهاتیتوسعه و گسترش فعال ممنوع: یهاتیفعال

؛ هاایر آننی و نظسکونتی جدید اعم از شهرک، مجتمع مسکو ایجاد هر گونه مرکز؛ توسعه تجهیزات شهری نظیر گورستان و کشتارگاه

ع هنگی، صناییراث فرمهر نوع فعالیت در محدوده حریم محوطه تاریخی دردیا بدون هماهنگی با اداره کل ؛ احداث هر گونه جاده جدید

 (. 31: 8، جلد 1394)مهندسین مشاور فجرتوسعه،  باشدیگردشگری استان ممنوع م دستی و

 نه اراضی طبیعی:پهج( 

م نظر و تداومو با هدف حفاظت از این اراضی، دید و  شودیشمالی و شرقی حریم را شامل م یهااین محدوده عمدتاً بخش

 عملکردهای زیستی و اکولوژیکی آن تعریف شده است.

 .یالبسآبخیزداری و مهار  یهاها و برنامهطرح؛ کاشت درختان و توسعه فضای سبز؛ ادامه وضع موجود زمین مجاز: یهاتیفعال

 .هسیسات مربوطاحداث و تعمیر شبکه راه و تا؛ توسعه و مکان یابی تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز شهر مشروط: یهاتیفعال

، مجتمع ید اعم از شهرکایجاد هر گونه مرکز سکونتی جد؛ روستایی یهاتوسعه محدوده؛ احداث هرگونه ابنیه ممنوع: یهاتیفعال

 (.38: 8، جلد 1394)مهندسین مشاور فجرتوسعه،  احداث هر گونه جاده جدید؛ هاو نظایر آن مسکونی

 الغیب حیات روستای هادی طرح -3 -3 -3 -1
ی هانیزمده مراد بر باالی متری از حاشیه رودخانه کرخه و به دور بقعه امامزا 650 حدوداًهسته اولیه روستای حیات الغیب در فاصله 

ه نفر به دتا از چند جمعیت روس ی کشاورزی پیرامون نیز اشراف دارد. به مرور زمان و با افزایشهانیزمدست بوده است که بر مرتفع و باال

ته با دهه گذش ؛ و متأسفانه طی یکشودیمسازی به سمت شمال غرب روستا و با فاصله از رودخانه کشیده چند صد نفر، ساختمان

یر دچار که در سیالب اخ ی مسکونی و تجاری سر بر آورده استهاساختمانی رودخانه کرخه نیز هاهلبی بسیار کم نسبت به افاصله

 .اندشدهخسارات جدی 

 

 
 گسترش روستای حیات الغیب -40 -1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:
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ست و ادر جریان  ان گسترش این روستا به سمت شمال غربیی کارشناس بنیاد مسکن استان لرستهاگفتهبراساس شواهد موجود و 
یل دال نیترمهمسایت جدید جهت تفکیک و تخصیص قطعات به روستاییان بی سرپناه نیز در این جهت دیده شده است. از جمله 

 ده است. درشلک خوانده ی هموار با قابلیت تمهانیزمکارشناسان بنیادمسکن در این ارتباط ایمنی نسبت به طغیان رودخانه و وجود 
رض معابر با عرنجی )روستای حیات الغیب دو نوع شبکه ارتباطی ارگانیک )معابر با عرض کم و نفوذپذیری اندک( و شبکه ارتباطی شط

 کم و نفوذپذیری متوسط( قابل تشخیص است. 
 

 
 1398شبکه ارتباطی روستای حیات الغیب،  -41-1شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:

 
ی مختلف و گسترش آتی روستا دیده شده است. این هابخشجنوبی ارتباط -در طرح هادی روستا با تأکید بر محور اصلی شمالی

یم روستا در جریان سیالب، چندین روز را در قطع ارتباط کامل با پیرامون به سر برد، اما از لحاظ ارتباط درون روستا به جز در مناطق حر
رودخانه کرخه که بیشترین شدت آسیب را تحمل کرد با مشکل خاصی مواجه نگردید و مسیرهای ارتباطی درون روستا در شرایط طغیان 

 .اندنشدهگرفتگی رودخانه نیز دچار آب

 اجرایی اقدامات و هاسیاست -4 -3 -1

 آبادخرم در اجرایی اقدامات و هاسیاست -1 -4 -3 -1
مقررات  وه ضوابط : براساس اطالعات به دست آمده از مصاحبه با معاون عمرانی شهرداری خرم آباد کلیطرح میزان تحقق پذیری

صله از آن رعایت شده است مگر در متر فا 9و  متر 12با رعایت  هالیمسو  هارودخانهی توسعه شهری این شهر در ارتباط با حرائم هاطرح
ی با امحلهگانه اقع در حریم رودخانه کروی خودرو در حاشیه هابافتی این هانمونه؛ یکی از اندودهبی خودرو مواجه هابافتمواردی که با 

ز تقریبًا ی مطهری و خرمرود نیهامحلهو خسارات فراوانی مواجه شده است.  هابیآسهمین نام است که در جریان سیل اخیر نیز با 
 (.1398وضعیتی مشابه دارند )صادقی، 

حوزه  نیه در اتخلفات صورت گرفت قیدق یبررس یلیبه دالی: شهر دهید بیآس یهادر بخش 5ماده  ونیسیات کماسناد و مصوب
ا بمصوب  یلیصرح تفط یدارا یاز موضوع واقع در شهر خرم آباد به عنوان شهر یدشوار است. اما مالحظه و استنباط کل اریبس یقانون

 یخودرو انند محلهو خرمرود، م انهکرگ یهارودخانه هیحاش یساخت و سازها هیکلنشان دهنده آن است که  ن،یضوابط و مقررات مع
 اند.برخوردار نبوده یو شهرساز یضوابط فن تیو رعا یکرگانه، از وجاهت قانون
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با  رتیمغا باد درآخرم  یو مسئوالن شهردار رانیمد ها: تنها موردی کهنشناسایی موارد غیرقانونی و ساز و کارهای منجر به اجرای آ

 نیترماز مه یخودرو است. برخ یهامحلهاند ذکر کردهاحداث شده  یهاساختمان ،یضوابط و مقررات طرح جامع و قانون تملک اراض

 اند از:طرح جامع خرم آباد عبارت فیتعرمشاهده شده براساس  یاساس یهارتیمغا

محسوب  یاساس رتیسطح آن مغا شیطرح جامع و افزا دودهرمحییهکتار است و هرگونه تغ 4232محدوده طرح جامع خرم آباد 

 .دیجنوب به شهر نقض گرد یمورد در الحاق روستاها نیاکه  شودیم

با  یهافتناها و بابحرائم  لیدرنظر گرفته شده در طرح جامع و ضوابط و مقررات مصوب از قب یهامیحذف حر ایو  رییهرگونه تغ

شهر،  یورود یهاابانیو خ هایها، کنار گذرها، کمربندها، جادهها، اتوبانحفاظت، حرائم رودخانهقابل  ایحفاظت شده و  یخیارزش تار

 محسوب یساسا رتیمغا دهیکه ذکر کرد یمشابه به موارد گریمختلف، حرائم د یهایکاربر نیو ماب هاابانیخ طرافسبز ا یحرائم فضا

 رودخانه کرگانه نقض شده است. میحر و هم کاالفالدرباره قلعه فلکنیز هم مورد  نیاکه  شودیم

 دخترپل در اجرایی اقدامات و هاسیاست -2 -4 -3 -1
شده است اما  دهید های خودروسکونتگاه ییجابجاساماندهی و جامع شهر  حدختر گرچه در طرشهر پل: در طرحمیزان تحقق پذیری 

. یکی از مشکالت اصلی در شودینم یابیارز ریتملک تحقق پذ یهانهیهز مهمتر از آن و یاز لحاظ تعارضات قانونهم شدن آن  یعمل

 ها در سه سمت محاصره شده است. کاهش تراکم مناطق حاشیه رودخانه کمبود زمین مناسب در شهر است چرا که شهر با کوه

حوزه  نیرفته در اگلفات صورت تخ قیدق یبررس اریبس لیدال بهی: شهر دهید بیآس یهادر بخش 5ماده  ونیسیاسناد و مصوبات کم

 به ویژه آنکه طرح تفصیلی جدید شهر هنوز تهیه و تصویب نشده است.  دشوار است. اریبس یقانون

دختر قرار بر آن و سپس طرح جامع شهر پل یبراساس طرح هاد: هانآ یمنجر به اجرا یو ساز و کارها یرقانونیموارد غ ییشناسا

 نیند. اما او ساز نرو ساخت ریبه ز زین یکشاورز یهانیدر امان بوده و زم البیتا از س ابدیسمت شرق گسترش بوده است که شهر به 

ح رس نبودن طره دلیل در دستاجرا نشده است. سایر موارد برودخانه کرخه  یهادر غرب شرق و کرانه خودرو یهابرنامه با گسترش محله

 ل بررسی نیستند. های اجرایی دیگر قابتفصیلی و نیز طرح

ی ی استاندارمور عمران: بنا بر گزارش معاون هماهنگی الیاز س یصدمات ناشبازتوانی از در  یسکونتگاه یتیریاقدامات مد ییشناسا

 دختر عبارتند از:لرستان، اقدامات مدیریتی سکونتگاهی انجام شده در پل

با مساحت  ییهانیزم و توافق دیرودخانه، نسبت به خر میحر رییتغ نیو همچن یمسکون یو تخریب واحدها البیبا توجه به حجم س

سکن قرار گرفت که م ادیبن اریزدگان در اخت لیبه س یجهت واگذار یهکتار 4 نیشهر پلدختر اقدام شد که زم میهکتار در حر 8و  4

 است. نشده شروع شده، اما هنوز ساخت و ساز انجام یو آماده ساز یکار قطعه بند

 یریتعم یتجار و ینواحد مسکو 2754تا کنون انجام شده و از تعداد  یساختمان احداث 60 یهر پلدختر کار آوار بردارداخل ش در

به مصوبه  توانیرابطه م نیاند. از اقدامات مؤثر در اشده یعامل معرف یهابه بانک التیواحد جهت اخذ تسه 1752شناخته شده، 

 اشاره کرد. یبازساز زهیانگ شیدرصد به منظور افزا 15واحدها تا حد  نیم در خصوص اتراک شیبر افزا ی، مبن5ماده  ونیسیکم

مورد آرماتور  4 و یکن یمورد پ 62صادر شده و  یپروانه ساختمان 41نقشه و تعداد  هیدستور ته 133تعداد  ختردر شهرستان پلد

 انجام شده است. یبند

 واحد( اقدام 60) مسکن مهر یاز واحدها یتعداد لیپلدختر نسبت به تکم زدگان شهر لیو در جهت کمک به س لیبعد از وقوع س

 .زدگان مورد استفاده قرار گرفته است لیاسکان س یواحد برا 40که تا کنون حدود  شد

 بندیجمع -4 -1
هری و روستایی های شهای وارده بر سکونتگاهدر استان لرستان و بررسی توزیع فضایی آسیب 98مروری بر رویداد سیل فروردین 

های از دست رفته برنامه ریزی و  مدیریت صحیح  این رویداد کاهش گر فرصتاستان و نیز بررسی تفصیلی سه نمونه موردی نشان
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توان انتظار وقوع رویدادی مشابه یا حتی با صدمات جانی و اقتصادی ناشی از آن بود. با در نظر گرفتن تاریخچه سیالب در استان می

تواند در آمادگی شهرها و روستاها در مدیریت آن رویداد موثر باشد. در این را داشت و مروری بر مستندات این بخش می شدت بیشتر

 رسد؛ریزی جدی مسئوالن و متخصصان به نکات زیر ضروری به نظر میزمینه توجه و برنامه

های در معرض دهنده ضعف جدی در شناسایی پهنهنشان های شهری و روستاییریزی سکونتگاهها و اسناد برنامهنخست، مطالعه طرح

بندی خطر سیل برعهده وزارت نیرو یا های پهنهخطر سیل است. دلیل قانونی و نهادی این ضعف، قراردادن مسئولیت تهیه نقشه

هایی که در معرض شهر حتی در –بندی مناسب و دقیق های پهنهای است. عالوه بر ضعف این نهاد در تهیه نقشههای آب منطقهشرکت

ها طرح های جامع و تفصیلی شهری بین این نهاد و مشاوران تهیه کنندهعدم همکاری مناسب در زمان تهیه طرح –سیل مکرر هستند 

م بندی سیل یا وجود نداشته یا در صورت وجود بسیار ناکافی باشند. در مواردی که پهنه بندی اعالهای پهنهموجب شده است که نقشه

ررسی نقشه بها، و توپوگرافی منطقه داده شده است. بندی بدون توجه به خصوصیات رودخانه، تراز رود و تراز سکونتگاهه، پهنهشد

یکنواخت در هر  متری به طور 20دختر و تفاوت تراز بین ساحل غربی و شرقی رودخانه و اعالم پهنه بندی سیل به صورت یک نوار شهرپل

 دهد.بندی را نشان میگونه پهنههای آسیب دیده از سیل به خوبی عدم کفایت اینسه آن با بخشدو سمت رود و نیز مقای

ها و داده است که اهمیت زیادی به ظرفیت های شهری و روستایی نشانریزی سکونتگاهها و اسناد برنامهدوم، مطالعه طرح

فصیلی تز به مدیریت و کاهش خطر سیل داده نشده است. بررسی ریزی، طراحی و مقررات ساخت و ساهای ابزارهای برنامهقابلیت

 ست.البی بوده اهای منتخب شهرها و روستاهای استان لرستان نشانگر مغفول ماندن این امر خطیر با وجود تکرار رویدادهای سینمونه

 د بسیاری ازای استان لرستان مانندر شهره های خودانگیختهسوم، مطالعه توزیع فضایی شدت آسیب در شهرها نشان داد سکونتگاه

 در سیل اخیر اند که زمین با دسترسی مناسب اما در معرض مخاطرات گوناگون مانند سیل هستند.شهرهای دنیا در مناطقی شکل گرفته

 اند. ها را متحمل شدهسارتدرآمد شدیدترین خهای موردی نیز این مناطق با ساکنان کمدر نمونه

ها این دیواره های سیل باعث شده است کهسد نبود استانداردهای مشخص برای ارتقا و ترمیم و نگهداری دیوارهرچهارم، به نظر می

ها شده است. با توجه به های پشت آنها و زیرساختدختر تخریب شده و باعث افزایش خسارت به ساختمانآباد و پلدر هر دو شهر خرم

 ویدادهای سیالبی این مسئله نگران کننده است.تغییرات اقلیمی و احتمال شدیدتر شدن ر

دهنده عدم توجه کافی به مسئله کند، نشانهای راه در استان لرستان که مکرراً رویدادهای سیالبی را تجربه میپنجم، بررسی شبکه

دختر است. تراز این آباد و پلهای درون شهری در هر دو شهر خرمسیل در طراحی و اجرا بوده است. نمونه بارز عدم کارآیی و تخریب پل

)مانند  ختل می کنندها با توجه به رویدادهای سیالبی در نظر گرفته نشده بودند. این مسئله گذشته از این که کار امدادرسانی را مپل

یل تبدیل شود. ات ستواند خود به عاملی برای تشدید اثرآباد( میشود )مانند خرمدختر( و باعث اختالل جدی در رفت و آمد میپل

ت که بی داشته اسدختر به استان خوزستان نیاز جدی به طراحی مقاوم در برابر رویدادهای نادر سیالهمچنین مسیر اصلی اتصال شهر پل

 ی استان لرستانهایدهدارو  هایشهرداراقدامات  نیترمهمعدم رعایت این امر به امداد رسانی به شهر ضربه جدی زده است. برخی از 

 در رابطه مستقیم با تشدید اثرات سیالب عمل کرده است عبارتند از: که

 ..(؛.ی عمومی وکاربریها و نگیبستر رودخانه به پارک لیبدها، تو مسیل در بستر رودخانه ساتیعبور تاس) هامداخله در بستر رودخانه

 ؛هارودخانهبستر  عرض اهشدر شهرها و روستاها و ک رودخانه اصلی ریمس برهم زدنو  رییتغ

 به دلیل اجازه ساخت و ساز هارودخانه میحر تیرعا عدم

 ؛استان زیآبخ یهادر حوضه یو جنگل یاهیگ پوشش بیخرت

 رانهیشگیپ یهاطرح یدر اجرا یعدم اقدام اساس

 ای پیشگیرانه. و اقدامات سازه رودخانه بستر و جداره  حیصح یعدم اجرا

 و وزارت نیرو(؛ هایشهرداربه دلیل تعارضات قانونی )اختالف میان  موقع بستر رودخانهه ب یروبیال دمع

ها و نهادها که بتواند به مشاوران عدم وجود اطالعات کافی در رابطه با رودخانه های درون شهری و عدم وجود همکاری بین سازمان

 تهیه طرح ها در جهت پهنه بندی سیل کمک نماید.



 



 

 
 

 فصل دوم: استان خوزستان

 مقدمه -1 -2
 دادند. این سامانه غرب ایران و جنوب در متراکم بارشیامانه خبر از ورود س های هواشناسیسازمان ،1398 فروردین اول در هفته

ا توجه به ویژگی های جغرافیای باستان ایران شد.  25های جانی و مالی در ماه، موجب ایجاد سیالب و خسارتفروردین 5 در بارشی

گرفتگی گسترده جلگه خوزستان که بحث آب 1398استان خوزستان )جلگه ای بودن استان و شیب کم زمین( مشکل اساسی در سیل 

های مهندس رضایی، مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان، سیل ای گردید. بنابر صحبتموجب خسارات مالی فراوان و گسترده

تری داشت و حجم فروردین ماه و سیالب دوم، که اثرات مخرب 8و  7، 6ان در دو مرحله اتفاق افتاد. سیالب اول در روزهای خوزست

 فروردین ماه جاری گردیدند. 14و  13گرفت، در تاریخ تری را دربرمیگسترده

ثانیه بود که ظرف دو  مترمکعب بر 1400رون برابر های دز و کاخروجی رودخانه 6/1/1398بنابر گزارش استاندار خوزستان در تاریخ 

 ستان دستورب و برق خوزآمترمکعب بر ثانیه رسید. با توجه به این افزایش آورد آب به سازمان های مدیریت بحران و  2000روز بعد به 

 ن در تاریخوزستاخریت بحران داده شد تا روستاهای در معرض خطر سریعاً شناسایی شده و تخلیه گردند. بنابر گزارش مدیر کل مدی

یت ر کل مدیرمدیروستای در معرض خطر در خوزستان در حاشیه سه حوضه آبریز دز، کرخه و کارون تخلیه شدند.  67، 14/1/1398

سید نعیم،  شهر شامل شهرهای کوت 4بحران خوزستان با اشاره به وضعیت تفکیکی حوضه های آبریز بیان کرد: در حوضه کرخه 

و  داشتندقرار  های اهواز، شوش، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه در معرض خطرستانروستا در شهر 74بستان، رفیع و سوسنگرد، 

وش، شعیبیه شوشتر و بخش شزاویه دزفول، آهودشت  هایدر حوضه آبریز دز نیز روستایهمچنین  .دها داده شهشداهای الزم به آن

 (.1398)اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان،  دشتندا)بامدژ( در معرض خطر قرار  مرکزی اهواز

را  98فروردین ماه  و بعد از وقوع سیل در 1396شکل زیر وضعیت جلگه خوزستان قبل از وقوع سیل و در شرایط عادی در بهمن ماه 

د پیداست، بع 2-2و  1-2اویر نشان می دهد )موقعیت شهرهای اصلی درگیر با سیل در نقشه زیر مشخص شده است(. همانگونه که از تص

های اصلی بامدژ، شادگان و هورالعظیم و های اصلی استان )کارون، کرخه و دز(، تاالبرودخانه 1398از بارندگی های فروردین سال 

شکل زیر وی راند. گسترده شدن پهنه های آبی در دشت خوزستان از شمال استان تا جنوب و جنوب غربی از دشت آزادگان پر آب گشته

 مشخص است.

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 (1396بهمن  11) 2018ژانویه  31جلگه خوزستان در تاریخ  -1 -2شکل 

 Sentinel Satellite, U.S. Geological Survey (USGS), earthexplorer.usgs.gov/ (Accessed: April 17, 2019): منبع
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 (1398فروردین  22) 2019آپریل  11جلگه خوزستان در تاریخ  -2 -2شکل 

 Sentinel Satellite, U.S. Geological Survey (USGS), earthexplorer.usgs.gov/ (Accessed: April 17, 2019)منبع: 
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  دیده آسیب فرهنگی میراث و ها سکونتگاه اجمالی شناسایی -2 -2

 دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه فضایی توزیع -1 -2 -2

 استانی مقیاس در دیده آسیب وستاهایر فضایی توزیع -1 -1 -2 -2
اه توزیع گرفتگی شدند به همربراساس اطالعات به دست آمده از بنیاد مسکن استان خوزستان، روستاهایی که در سیل دچار آب

هیه تستان ان خوزاند. با توجه به نقشه زیر، پهنه سیالبی استان که توسط بنیاد مسکن استها در اشکال زیر نشان داده شدهفضایی آن

هایی که در دهد. سکونتگاهریزان قرار میهای استان را در اختیار برنامهای برای ارزیابی موقعیت مکانی سکونتگاهشده است، معیار ارزنده

ها از اهمیت گاهاین سکونت یده دراین پهنه سیالبی قرار دارند، خطرپذیری باالتری در برابر سیالب دارند و رعایت ملزومات مقابله با این پد

ها در پهنه ی آنهایی که در سیل آسیب دیدند و توزیع فضایبیشتری برخوردار است. با توجه به سیل اخیر در استان، بررسی سکونتگاه

 های استان را در برابر سیل احتمالی آیندهپذیری سکونتگاهتواند آسیبها، میها نسبت به رودخانهاستان و به عبارت دیگر موقعیت آن

 کاهش دهد.

 

 
 توزیع فضایی روستاهای آسیب دیده در مقیاس استانی -3 -2شکل 

 1398.   منبع اطالعات نقشه: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان، 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

روستا از مجموع  70شده است. بر مبنای این توزیع فضایی در شکل زیر روستاهایی که در پهنه سیالبی استان قرار دارند نشان داده 

اند. از طرفی در سرتاسر پهنه اند که با مربع قرمز در نقشه، به تصویر کشیده شدهروستایی که در پهنه سیالبی قرار دارند آسیب دیده 488

روستا  0.096در هر کیلومتر مربع از استان روستا وجود دارد. به عبارت دیگر  6192کیلومترمربع  64019استان خوزستان با مساحت 

روستا را در خود جای  488کیلومترمربع دارد و  4979قرار گرفته است. این رقم برای پهنه سیالبی موجود در استان که وسعتی معادل 
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های استان دارند چرا که نهباشد. این امر بدان معناست که روستاها تمایل بیشتری برای استقرار در حاشیه رودخامی 0.098داده است، 

ها برای مصارف کشاورزی و دامپروری خود استفاده کنند. این امر در توانند با هزینه کمتر و اولویت باالتری از منابع آبی این رودخانهمی

جود نداشته و یا الزاماتی ها در پهنه تاالبی استان وحالی رخ داده که ضوابطی اختصاصی در راستای محدود کردن استقرار این سکونتگاه

ها در برابر خطر سیل احتمالی در نظر گرفته نشده است. جدول زیر لیست جامعی از روستاهای ذکر شده سازی این سکونتگاهجهت ایمن

 دهد.در باال را ارائه می

 

 
 بزرگنمایی موقعیت روستاها در بستر سیالبی رودخانه -4 -2شکل

 1398:  منبع اطالعات نقشه: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان،    1398ماری و میراث فرهنگی ، منبع: کارگروه شهرسازی، مع

 
 اندافتهآمار روستاهایی که در پهنه های سیالبی استان خوزستان استقرار ی -1 -2جدول 

 آبادی شهرستان آبادی شهرستان آبادی شهرستان آبادی شهرستان

 ابوطیورسه شوشتر الحجار ام شادگان یک اویهیک اهواز سیدیدیم اهواز

 ابوطیوردو شوشتر صالحاویه شادگان صفاک اهواز قشم بیت خسرج اهواز

 نبی شعیب شهرک شوشتر سلمانیه شادگان دو منصوریه اهواز سیدسلمان اهواز

 سخی یشان شوشتر ابوشلوگ شادگان یک منصوریه اهواز شوکایه بیت اهواز

 عبدالنبی سحاک شوشتر سراخیه شادگان یدمعنس اهواز شاطی اهواز

 دهول شوشتر خشه شوش سفلی خبینه اهواز سلجه حمدان اهواز

 اهواز

 حویش

 اهواز

 چمیم

 شوش

 ضمدی مزعل

 شوشتر

 یریح سحاک

 یک عیله ابوالقیفه العبید چم یک صفحه

 یزاب گطیش البونیسی جعاوله

 حسین شیخ یباره بیت عشاره زامل قاسم حموله

 سیدنبی
 دزفول

 یک یحموره زبیدودبات علوان بنه

 دو یحموره حیدر خلیفه سفلی دیلم غریب بزرگ عشاره
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 آبادی شهرستان آبادی شهرستان آبادی شهرستان آبادی شهرستان

 عبدالسید هانی حلوه عاطی بنه حریه

 البوثنوان
 آزادگان دشت

   محارب حاجی حمودعاصی

   غایب شیخ سیدخلف خلف خسرج

 شمکلی البومروح
 سوسنگرد

   سیدعدنان شاکریه

 ابادهوفل علی عوده خسرج

 شوشتر

   رحمان شیخ

 نبی البوعیدیک
 شادگان

   دو چویس ایشان

   ابوطیوریک ابوصخر دو خزام چم

 .1398منبع: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان، 

 

ا به روستاه های واردهخوزستان که شامل آسیب طبق آخرین برآورد بنیاد مسکن انقالب اسالمی از روستاهای آسیب دیده از استان

 1398روستا در استان خوزستان از سیل فروردیم ماه  328باشد در مجموع های بعد از سیل به علت نم کشیدگی زمین میدر هفته

روستا  15کمی و  حریم روستا در 20روستا در بستر سیل،  95خانوار جمعیت دارند،  20روستا باالی  326اند. از این تعداد آسیب دیده

 باشند.ها میدر حریم کیفی رودخانه

 
 دراستان خوزستان. 1398های شهری و روستایی آسیب دیده از سیل سال سکونتگاه -2 -2جدول 

تعداد روستاهای 

واقع در حریم کیفی 

 رودخانه

تعداد روستاهای 

در حریم کمی 

 رودخانه

تعداد روستاهای 

واقع در بستر 

 سیل

اهای تعداد روست

دیده دارای آسیب

 طرح هادی

تعداد روستاهای 

خانوار  20باالی

 دیدهآسیب

تعداد 

روستاهای 

 دیدهآسیب

تعداد روستاهای 

خانوار  20باالی 

 استان

15 20 95 326 326 328 2228 

 .1398منبع: بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

 استانی مقیاس در دیده آسیب شهرهای فضایی توزیع -2 -1 -2 -2
ر این نقشه پراکندگی تهیه شده است. د 1398کل زیر با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل بعد از وقوع سیل در اردیبهشت ماه ش

یل، سای قبل از وقوع ای زیر با تصاویر ماهوارهشهرهای در معرض سیل استان خوزستان نمایش داده شده است. با مقایسه شکل ماهواره

ست ازم به ذکر های کارون، دز و کرخه کامال قابل مشاهده است. الای شادگان و بامدژ و همچنین دبی رودخانههافزایش حجم آب تاالب

ها و نهادهای ها و هدایت کردن مسیر آب توسط سازماناستان خوزستان، با اتخاذ تصمیماتی مانند انفجار دایک 1398در سیل فروردین 

ا روانه گرفتگی شدند، در حالی که آب جاری شده در دشت خوزستان به سمت روستاهآب تر دچارمختلف و همچنین مردم، شهرها کم

 های روستایی وارد گردید. شد و بیشترین آسیب به سکونتگاه
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 نقشه توزیع فضایی شهرهای در معرض سیل استان خوزستان -5 -2شکل 

 Sentinel Satellite, 2019منبع: 

 استانی مقیاس در دیده آسیب میراثی بناهای فضایی توزیع -3 -1 -2 -2
به  1398باشد که در اثر سیالب سال ای میاستان خوزستان به دلیل پیشینه تاریخی بسیار کهن خود دارای میراث فرهنگی غنی

الب شهر و شهرستان درگیر سی 18اند. در این استان آثار تاریخی گرفتگی در سطح استان دچار خساراتی شدهدلیل وسعت باالی آب
ی باشند. به طور کلهای وارده میاند که از این بین شهرهای شوش، شوشتر، حمیدیه و ماهشهر دارای بیشترین تعداد در خسارتبوده

 اند که در جدول زیر به تفکیک شهر مشخص شده است.اثر و محوطه تاریخی دچار آسیب و خسارات شده 53سطح استان خوزستان 
 

 .براساس شهر خوزستاناستان  یدهد یبآس یفرهنگ یراثم -3 -2 جدول
 میراث فرهنگی شهر ردیف

 ، بیت مشهودتپه بصر، کرخه یوانا، تپه جعفرآباد، مگرناتی، جوح یتب شوش 1
 یقصر نعم یر، محوطهنیزه، هور هو یدیه، محوطهمحوطه حم حمیدیه 2
 محوطه طبره، محوطه مشراگه، محوطه رضوان، محوطه مرزه رامشیر 3
 یهتپه گور، دتپه سردارآباآباد، یی، بتوند، فرجکرا، محوطه عسکرمکرم، محوطه دستوا رشوشت 4
 محوطه حررود، محوطه نگره، محوطه تل شکال ماهشهر 5
 یالتمحوطه بوسخیک، محوطه مل امیدیه 6
 یبهچنیرون، تپه هفت پ، محوطه بامدژ اهواز 7
 محوطه عبادان آبادان 8
 محوطه جرف خرمشهر 9
 نورآبادیوس، ل، تپه دهنوچغا پهن،  دزفول 10
 یلشمحوطه بومش، محوطه علوه کارون 11
 سمالهی، تپه گچ سنگ، چغا گتوند گتوند 12
 مهروبانی، تپه برج هندیجان 13
 قلعه خواجه اندیکا 14
 یبیهاسادات غریخ، ده شیا، ده ثر ایذه 15
 کلگهی، سرهان باغملک 16
 یتیچ یدوند،م، بنه وار اللی 17
 یرینتوف شیوک، سرت هفتکل 18

 1398 ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان ممنبع: 
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 استان در فضایی توزیع براساس سیل معرض در یهاسکونتگاه شناسایی -2 -2 -2

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب شهری یهاسکونتگاه -1 -2 -2 -2
باشد. همانگونه که ها میدیده استان خوزستان بر اثر سیل به تفکیک شهرستانروستاهای آسیب جدول زیر نشان دهنده شهرها و

ه واحدهای بدر استان خوزستان خسارات جانی دربرنداشته و خسارات وارده بر اثر سیل بیشتر  1398تر نیز مطرح گردید، سیل پیش

اند و مجموعًا به روستا بر اثر سیل اخیر دچار آسیب شده 349و  شهر 23مسکونی روستاییان بوده است. براساس این جدول تعداد 

 واحد مسکونی خسارت وارد شده است.  18935
 

 .1398آمار شهرها، روستاها و واحدهای مسکونی آسیب دیده استان خوزستان بر اثر سیل  -4 -2جدول 

 04/04/98تا مورخ  98فروردین ماه سال گرفتگی گزارش عملکرد ارزیابی از واحدهای حادثه دیده ناشی از سیل و آب

 نام شهرستان ردیف
تعداد شهرهای 

 ارزیابی شده

تعداد 

روستاهای 

 ارزیابی شده

تعداد واحدهای 

مسکونی ارزیابی 

 شده

تعداد واحدهای ارزیابی شده 

 احداثی

تعداد واحدهای ارزیابی شده 

 تعمیری

 روستایی شهری روستایی شهری

 448 22 209 71 814 17 3 باوی 1

 17 13 41 7 78 22 3 اندیمشک 2

 1069 715 478 29 2429 38 2 اهواز 3

 3 144 1 20 180 4 1 ایذه 4

 1122 194 428 287 2562 35 1 دشت آزادگان 5

 315 0 32 0 485 20 0 هویزه 6

 46 1 41 1 107 7 1 خرمشهر 7

 144 23 22 8 200 21 5 دزفول 8

 1630 8 431 1 2289 45 1 شوش 9

 1117 207 700 109 2604 38 1 شوشتر 10

 1250 691 145 68 2443 20 1 حمیدیه 11

 21 204 0 1 231 8 2 مسجد سلیمان 12

 1444 2 167 0 2134 43 1 شادگان 13

 1808 129 81 3 2379 31 1 کارون 14

 18935 349 23 جمع

605 2776 2353 10434 

3381 12787 

16168 

 .1398ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان، منبع: 

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب روستایی یهاسکونتگاه -2 -2 -2 -2
واحد  10265واحد احداثی و  2678، 1398دیده در جریان سیل روستای آسیب 328طبق برآورد بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در 

 دهد.لیست کاملی این روستاها در مقیاس شهرستان را نشان میباشند. جدول زیر تعمیری می

 
 دراستان خوزستان. 1398های روستایی آسیب دیده از سیل سال سکونتگاه -5 -2جدول 

 شهرستان ستاد معین ردیف
تعداد روستا 

 سانحه دیده

روستاهای 

واقع در حریم 

 بستر

روستاهای 

دارای واحد 

 احداثی

وضعیت ارزیابی 

 کونیواحدهای مس
روستاهای واقع 

 در حریم بستر

وضعیت واحدهای 

 مسکونی

 تعمیری احداثی تعمیری احداثی

 33 75 5 456 224 12 5 16 باوی البرز 1

 تهران 2
 51 210 14 1098 415 30 14 35 دشت آزادگان

 19 6 7 311 32 8 7 20 هویزه
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 خوزستان 3

 27 117 8 1011 441 27 8 33 اهواز

 0 0 0 131 22 5 0 18 لدزفو

 0 0 0 17 41 16 0 22 اندیمشک

 0 0 0 22 0 0 0 6 مسجد سلیمان

 0 0 0 34 33 5 0 6 خرمشهر

 0 0 0 3 1 1 0 4 ایذه

 65 276 24 1641 425 31 24 46 شوش

 52 350 12 1115 647 32 12 37 شوشتر فارس 4

 64 91 12 1238 142 13 12 20 حمیدیه کرمان 5

 هرمزگان 6
 9 15 9 1380 158 18 9 35 شادگان

 10 7 4 1808 70 15 4 30 کارون

 43 1147 95 10265 2678 213 95 328 جمع کل

 .1398منبع: بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب فرهنگی میراث -3 -2 -2 -2
های تاریخی باغملک و بافت ها و محوطههای تاریخی رامهرمز، قلعهخوزستان محوطهاز جمله میراث فرهنگی آسیب دیده استان 

یراث های وارده به مباشند. جداول زیر حاوی برآورد اولیه از میزان کل آسیبتاریخی و تک بناهای موجود در میراث جهانی شوشتر می

 باشد.های مختلف استان خوزستان میفرهنگی در شهرستان

 
 ی اندیمشک، حمیدیه، رامشیر، شوش، شوشتر و ماهشهر در استان خوزستان.هاشهرستانمیراث فرهنگی  -6 -2جدول 

 شرح شهرستان ردیف

1 
 اندیمشک

 تپه لور

 محوطه بردپنیر 2

3 

 حمیدیه

 محوطه حمیدیه

 نیر-محوطه هور هویزه 4

 محوطه قصر نعمی 5

6 

 رامشیر

 محوطه مرزه

 محوطه رضوان 7

 مشراگه محوطه 8

 محوطه طبره 9

10 

 شوش

 محوطه مگرنات

 ایوان کرخه 11

 تپه بصر 12

 بیت مشهود 13

14 
 شوشتر

 محوطه دستوا

 محوطه عسکرمکرم 15

16 

 شهرماه

 محوطه تل شکال

 محوطه نگره 17

 محوطه حررود 18

19 
 امیدیه

 محوطه ملیک

 محوطه بوسخیالت 20

21 
 اهواز

 محوطه بامدژ

 چنیبه-تپه هفت پیرون 22

 محوطه عبادان آبادان 23
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 شرح شهرستان ردیف

 محوطه جرف خرمشهر 24

25 
 دزفول

 چغا پهن

 تپه دهنو 26

 تپه جعفرآباد شوش 27

28 
 شوشتر

 تپه سردارآباد

 تپه گوریه 29

30 
 کارون

 محوطه علوه

 محوطه بومشیلش 31

32 
 گتوند

 چغا گتوند
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 .1398منبع: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 

  اجرایی اقدامات و مصوب هایبرنامه وروستایی، شهری هایدیدگی آسیب تخصصی شناسایی -3 -2

 موردی یهانمونه انتخاب -1 -3 -2
یدانی های خبری معتبر و همچنین بازدید مان و کشور، پایگاههای مختلف استان خوزستهای حاصله از دستگاهبراساس گزارش

 تان خوزستان، بنیادو به دنبال آن برگزاری جلسات با اداره راه و شهرسازی اس 1398صورت گرفته از استان خوزستان در خردادماه 

های ررسیاز و بشهید چمران اهو مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان، ستاد مدیریت بحران استان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

ها بر مبنای مونهنهای مطالعه انتخاب گردیدند. این های پیشین این گزارش شهرها و روستاهای زیر به عنوان نمونهصورت گرفته در فصل

ترس بودن دسدر  ومیزان اهمیت شهرها و روستاهای یاد شده در سطح استان، میزان و گستردگی خسارات وارده، نوع خسارات وارده 

ها و راهبردها بتوان گستره آموختههای آتی گزارش به ویژه در بخش درساند تا بدین طریق در بخشهای فرادست انتخاب شدهطرح

 تر بیان گردد.های متنوعآموختهتری را پوشش داده و درسوسیع
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هایی از خشب 1398ن میلیون نفر که در سیل فروردیشهر اهواز به عنوان مرکز استان و یک کانون جمعیتی مهم با جمعیت باالی یک 

 ار دارد.گرفتگی شد و با توجه به اهمیت این شهر در سطوح ملی و استانی از لحاظ مطالعاتی در درجه اول اهمیت قرآن دچار آب

به تنوع  ا توجهبو شهر حمیدیه در مجاورت رودخانه کرخه قرار دارد که با افزایش دبی رودخانه در معرض خطر سیل قرار گرفت 

 لعاتی باالیی برخوردار است. ای در دسترس از اهمیت مطااسناد و تصاویر ماهواره

 جریان سیل رون درشهر جدید شیرین شهر با وجود آنکه یک سکونتگاه متاخر است از لحاظ مکانیابی در پهنه سیالبی رودخانه کا

 گرفتگی شدید شد.دچار آب 98فروردین 

 گرفتگی گردید.جه از روستاهای توابع شهرستان حمیدیه که به طور کلی تخلیه و دچار آبروستای حمدان سل

 گرفتگی نشد.ر آبروستای سحاک عبدالنبی از روستاهای حوزه شهرستان شوشتر در بستر رودخانه کارون که در جریان سیل اخیر دچا

 ن استقرار یافته است. روستای صفحه یک از توابع شهرستان اهواز که در بستر رودخانه کارو

  میراثی آثار ./ روستا /شهر بر وارده هایآسیب شناسایی -2 -3 -2

 اهواز شهر -1 -2 -3 -2
ریان جز کالن شهرهای مهم کشور در امرتبط: شهر اهواز به عنوان مرکز استان و  هاینقشه تهیه و سکونتگاهی هایبافت گرفتگیآب

ر مطالعه قرا رحله با دقت موردمودی در بعضی از محالتش شد، اما به دلیل اهمیت شهر در این گرفتگی محدسیل اخیر اگرچه دچار آب

هایی از شهر اهواز یر محدوده، زGISها در نرم افزار سازی آنای و رقومیهوارههای صورت گرفته براساس تصاویر ماگرفته است. با بررسی

ریم های عین دو و کیانشهر و همچنین جاده ساحلی در حواحی شامل محلهاند مشخص شده است. این نکه دچار آب گرفتگی شده

های عین دو و کیانشهر را سر ریز شدن آب از دو کانال دست ساز گرفتگی محلهباشند. مطالعات میدانی علت آبرودخانه کارون می

ند. کانال ها ساخته شدی از پیشروی عراقیچمران و بنی صدر )سلمان جدید( مشخص نمود. این دو کانال در زمان جنگ برای جلوگیر

هر و های بین خرمشبرد و کانال سلمان آب رودخانه کارون را به سمت زمینچمران آب رودخانه کرخه را تا نزدیک تاالب هورالعظیم می

بادل تن دو برای محله عی کند. با تصمیم سازمان آب و برق استان خوزستان این دو کانال در نزدیک شمال شهر اهواز واهواز هدایت می

ت گیرد. ها تبادل صورها بین آنآب رودخانه کرخه و کارون به یکدیگر متصل شدند تا در هنگام افزایش دبی آب هر کدام از این رودخانه

های مت محلهه سبرده و کدر جریان سیل اخیر با توجه به افزایش دبی هر دو رودخانه کرخه و کارون، آب از محل اتصال این دو سر ریز 

د ر اهواز واردو اهواز به عنوان یک سکونتگاه غیررسمی که در بازنگری طرح جامع شهعین دو و کیانشهر حرکت کرده است. محله عین

 ن محالت و نواحی شهر اهواز را داشته است.گرفتگی در میامحدوده شده است، بیشترین میزان آب

تمام  ر سیل اخیره در اثرعایت حریم این رودخانه جاده ساحلی و رستوران ساخته شده کدر رابطه با رودخانه کارون با توجه به عدم 

 ات کمیسیونی مصوبجاده ساحلی به همراه ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه به زیر آب رفتند که در بخش بررس

 د گرفت. ها مورد بررسی قرار خواهنو موارد غیر قانونی تغییر کاربری 5ماده 

گرفتگی کامل موزه ساخته شده در پارک ساحلی )کامال در بستر توان به آباز دیگر خسارات جدی وارد شده به شهر اهواز می

ها و موزه تورانهای ساخته شده در حریم و بستر رودخانه کارون اشاره کرد. الزم به ذکر است که این رسرودخانه کارون( و رستوران

هت جن خوزستان ت استاف قانون توزیع عادالنه آب )بدون توجه به حریم و بستر رودخانه( و به دستور استاندار وقپارک ساحلی برخال

رق استان بو گزارش تخلف سازمان آب و  5اند. )مقرر گردید مصوبات کمیسیون ماده توسعه گردشگری )منافع اقتصادی( ساخته شده

 مورد بررسی کامل قرار گیرد(.خوزستان اخذ گردد تا در ادامه همین گزارش 
ای میزان پهنه افزایش یافته جریان آب بعد از وقوع سیل در شهر اهواز سازی تصاویر ماهوارهبا استفاده از زمین مرجع کردن و رقومی

هایی که دچار د پارسلای و همچنین باال بودن تعداهکتار می باشد. الزم به ذکر است با توجه به کیفیت تصاویر ماهواره 251تقریبا برابر 
های مربوطه ها و دستگاهگرفتگی شدند، تفکیک میزان خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی دشوار بوده و نیاز به همکاری سازمانآب



      59  فصل دوم: استان خوزستان  -بخش اول هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

را  1398های وارد شده دارد. همچنین جداول زیر برآورد خسارات وارده به شهرداری اهواز ناشی از سیل استان برای ارائه دقیق خسارت
 دهد.نشان می

 

 
 گرفتگی شهر اهواز بعد از وقوع سیلپهنه های آب -6 -2شکل 

 1398منبع: پروژه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا، 

 
 .1398برآورد خسارات وارده به شهرداری اهواز ناشی از سیل فروردین ماه  -7 -2جدول 

 واحد مقدار /تعداد شرح خسارت وارده ناشی از سیل
 ماهیت هزینه

 )هزینه ای/عمرانی(
آب  ه زیربخسارت وارده به فضای سبز ساحل رودخانه کارون ) شرق و غرب رودخانه ( که کامال 
یای ، اح رفته شامل تاسیسات برقی ، روشنایی ، شبکه اب وخام ، لجن برداری ، مبلمان شهری

 رو های داخل فضای سبز و آبنماها و ...فضای سبز ، درخت کاری ، پیاده
 عمرانی هکتار 269

 عمرانی هکتار 400 خسارت وارده به کمربند سبز شهرداری اهواز ) مقداری که کال به زیر آب رفته (
عمیرات ی و تخسارت وارده به ایستگاه پمپاژ آب و خام فضای سبز سطح شهر اهواز ) شامل بازساز

 ناشی از ورود آب و گل و الی به تاسیسات مذکور  (
 عمرانی ایستگاه 16

خام،  آب و های سطح شهر اهواز که به دلیل زیر اب رفتن ایستگاه پمپاژخسارات فضای سبز پارک
 اندآسیب دیده

 عمرانی هکتار 400

ازی بازس )خسارات ناشی از زیر اب رفتن و تخریب بلوارهای ساحلی شرق و غرب رودخانه کارون 
 مجدد زیر اساس و اساس بدلیل تخریب معابر(

 رانیعم کیلومتر 28

ها ، پر ردهخسارات ناشی از سیل به دیواره های ساحلی ) شرق و غرب رودخانه کارون ( )شامل ن
ها ، تغییر مکان کابل و اسلب نگهدارنده و ها ، حرکت اسلب پشت شمعشدن زهکش ، نصب اسلب

 ها (تخریب باند پیاده رو پشت دیواره
 عمرانی کیلومتر 27/315

 مناطق از نفوذ آب به شهر  در شرق و غرب رودخانه کارون و دیگرهزینه سیل بند جلوگیری 
 شامل احداث و برداشت آن

 عمرانی کیلومتر 62/5

ز اشی انخسارت ناشی از حفاری های شرکت آبفا به آسفالت و زیر سازی معابر شهری و خسارت 
 جمع شدن فاضالب بر روی معابر شهری

 عمرانی کیلومتر 50

 - - - جمع کل

 .1398انسانی شهرداری اهواز،  سرمایه توسعه و ریزی برنامه معاونت منبع:
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ترین مسئله و چالش در هنگام وقوع سیل های شهری مهمعمومی: در بررسی زیرساخت و شهری هایزیرساخت به وارده خسارت

شود، در هنگام بارندگی و نه کارون میارد رودخاهای شهری و صنعتی وه به اینکه فاضالبباشد. با توجبرای شهر اهواز بحث فاضالب می

 شود. ساز میوقوع سیل با باال آمدن سطح آب رودخانه کارون، فاضالب شهری در برخی محالت پس زده و برای ساکنین مشکل

 ینهم به، است مکنم غیر جذبی هایطریق چاه از اهواز شهر در فاضالب دفع، خاک جنس و زیرزمینی هایآب سطح بودن باال بدلیل

، مرکب نیمه رتبصو مناطق از برخی در اهواز شهر فاضالب آوری جمع شبکه. است بوده مشکالت اصلی از یکی همیشه فاضالب دفع دلیل

 آوری جمع موجود شبکه مورد در کلی طور به .است شده اجرا مجزا بصورت مناطق بعضی در و مرکب بصورت دیگر مناطق از برخی در

 به دو موضوع اصلی اشاره کرد: توانمی اهواز شهر فاضالب

 استاندارد کی مطابق متأسفانه سیستم این .است شده اجرا 1364تا  1340سال  از شهرداری توسط ای شبک، شهر قدیمی بخش در

 رتبصو مناطق البفاض و شده احداث کارون رودخانه به فاصله نزدیکترین براساس روهاحالت، فاضالب این در. نیست کلی طرح یا و فنی

 را فاضالب باالبر و پمپاژ هایو ایستگاه روهافاضالب از پیچیده و درهم ایمجموعه سیستم شود. اینمی تخلیه کارون رودخانه پراکنده به

 نقائص دارای شبکه این، بروهافاضال این برداریبهره از سال 25از  بیش نیز گذشت و صحیح اجرای و طراحی عدم بدلیل. دهدمی تشکیل

 در فاضالب باران و مخلوط آب هایمانداب و کرده سرریز سرعت به فاضالب، کوتاه نسبتاً بارش هر از پس مثال است. به عنوان بسیاری

، بودن فرسوده علت به همچنین. شودمی گرفتگیدچار آب نیز منازل، شهر مناطق از بعضی در حتی و آیدمی بوجود شهر میادین ها وکوچه

 . است دهکر تحمیل اهواز فاضالب و آب شرکت به را بسیار سنگینی هایهزینه شبکه این از اریبردبهره حاضر حال در

 نیز سال ندینچ گذشت از پس شده و اجرا و طراحی هاسال همان طی در فنی اصول به توجه با آن در فاضالب رو مجاری که مناطقی

نمود )مهندسین  اشاره … و نیوسایت، نفت شهرک به توانمی جمله آن از است، که برخوردار فاضالب آوری جمع لحاظ به خوبی شرایط از

 (.332: 2، جلد 1397مشاور عرصه، 

 

 
 شبکه فاضالب شهر اهواز یابیارز -7 -2شکل 

 2، جلد 1397مشاور عرصه،  نیمهندسمنبع: 

 

های ها و فعالیتدید در ارتباط با کاربریتر نیز ذکر گردیده: همانگونه که پیشهای آسیبها و فعالیتهای کاربریشناسایی  پهنه

گرفتگی سه رستوران غیرقانونی ساخته شده در حریم و بستر توان به آبآسیب دیده در محدوده حریم رودخانه کارون شهر اهواز، می
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، پهنه 98ماه  گرفته در سیل فروردینهای آبرودخانه کارون و همچنین موزه میراث فرهنگی اشاره کرد. از دیگر پهنه کاربری

 گرفتگی آن مورد بررسی قرار گرفت.باشد که در جوار رودخانه کارون قرار ندارد اما علل آبدو اهواز میهای مسکونی محله عینکاربری

 

 
 1398های عین دو و کیانشهر اهواز پس از وقوع سیل فروردین ماه گرفتگی محلهشکل از آب -8 -2شکل 

 1398سیون اروپا، منبع: پروژه کوپرنیکوس کمی

 

، 98اه میل فروردین سارتباطی: در بررسی میزان خسارات وارد شده به شبکه ارتباطی شهر اهواز در جریان  شبکه به وارده خسارات

 متدادااده که در باشد. این جبیشترین میزان خسارات وارد شده به شبکه ارتباطی شهر مربوط به جاده ساحلی در جوار رودخانه کارون می

را برای  و مشکالتی ب رفتهرودخانه کارون در نوار شرقی و غربی رودخانه ایجاد شده است، در اثر وقوع سیل فروردین ماه کامال به زیر آ

نیابی کی بحث مکاهواز یارفت آمد ساکنین شهر اهواز بوجود آورد. دو ایراد اساسی در ارتباط با خسارات وارد شده به جاده ساحلی شهر 

نی در احداث این جاده ساله سیل و دیگری عدم رعایت مالحظات ف 200بر در کنار رودخانه کارون بدون توجه به دوره بازگشت اشتباه مع

عدم توجه  رد دومبوده است. مورد اول به دستور استاندار وقت استان خوزستان در جهت توسعه گردشگری شهر اهواز مطرح شده و مو

 ت.شده از سوی سازمان آب و برق استان خوزستان در احداث جاده ساحلی بوده اس شهرداری به کدهای ارتفاعی اعالم

 حمیدیه شهر -2 -2 -3 -2
باشد که ها ارزشمند در استان خوزستان میهای مرتبط: شهر حمیدیه از جمله نمونههای سکونتگاهی و تهیه نقشهگرفتگی بافتآب

با تالش جهاد  ، این شهر1398تواند به ارمغان بیاورد. در جریان سیل رگروها میهای بسیاری برای تمامی کامطالعه آن درس آموخته

گرفتگی شدند. اهالی شهر ها دچار آبگرفتگی کامل رهایی یافت و تنها در حریم رودخانه بعضی از پارسلگونه اهالی شهر از خطر آب

ه ای زیر نشان دهندکیلومتر احداث نمودند. تصویر ماهوارهبرای حفاظت از حمیدیه خاکریزهایی به مجموع طول بیش از چهار و نیم 

یر و کیفیت تصو GISباشد. با استفاده از نرم افزار های سیالبی ایجاد شده توسط رودخانه کرخه بر اثر سیل در شهر حمیدیه میپهنه

 گرفته و همچنین مسیر سیل بندهای آبها و پارسلگل ارت و پروژه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا طول جادهای اخذ شده از گوماهواره

وب حمیدیه ل و جنایجاد شده توسط مردم و نهادها استخراج شده است که اطالعات آن در جدول زیر تشریح شده است. روستاهای شما

 فتند.ر ها کاماًل به زیر آبو در حاشیه رودخانه کرخه بر خالف خود شهر در جریان سیل بسیار آسیب دیدند و تعدادی از آن
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 گرفتگی شهر حمیدیه بعد از وقوع سیلهای آبپهنه -9 -2شکل 

 ای گوگل ارث.هواره:  منبع اطالعات نقشه: پروژه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا و تصاویر ما  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 حمیدیه. در شهر بندهالیساطالعات مربوط به خسارات سیل و  -8 -2جدول 

 متر مربع 10142عدد به وسعت تقریبی  46 گرفتگیتعداد پارسل هایی که دچار آب

 متر 16026 گرفتههای آبطول جاده

 هکتار 251 پهنه افزایش یافته جریان آب بعد از سیل

 متر 4616 های شن و خاکریزطول سیل بند ایجاد شده از کیشه

 1398ی، فرهنگ ثرایو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

یل دچار های محلی( در اثر وقوع سخسارات وارده به شبکه ارتباطی: بخشی از شبکه ارتباطی همجوار رودخانه کرخه )دسترسی

ا حدود ته داخل شهر گرفتگی گردید که البته با ایجاد سیل بند توسط مردم و نهادها به موازات رودخانه کرخه از ورود آب بخسارت و آب

ه دور شهر بربندی لوگیری شد. الزم به ذکر است که در نقشه شبکه معابر پیشنهادی شهر )طرح جامع حمیدیه(، یک حلقه کمزیادی ج

 بایست طرح یل، میسگذرد. با توجه به نوسانات دبی رودخانه کرخه و دوره بازگشت پیشنهاد شده است که از جوار رودخانه کرخه می

یط الزم د بلکه شراگرفتگی نشورد بازنگری قرار گیرد تا در اثر وقوع سیل نه تنها دچار خسارت و آبشبکه معابر پیشنهادی برای شهر مو

ه تر شرح دادهر بیشبرای تخلیه و امدادرسانی هرچه بهتر در شرایط اضطرار را فراهم آورد. این موضوع در بخش بررسی طرح جامع ش

 شده است.

دهنده انطباق کاربری اراضی وضع موجود شهر حمیدیه با دیده: شکل زیر نشانی آسیبهاها و فعالیتهای کاربریشناسایی  پهنه

بندها و تر نیز اشاره گردید، با ایجاد سیلباشد. همانگونه که پیشمی 98های سیالبی رودخانه کرخه بعد از وقوع سیل فروردین ماه پهنه

پهنه  یشترینبدود زیادی جلوگیری گردید اما براساس نقشه زیر تغییر مسیر حرکت آب، از ورود آب به داخل شهر حمیدیه تا ح

دهنده هسته باشد. با توجه به اینکه این بافت تشکیلهای در معرض سیل در جوار رودخانه کرخه مربوط به کاربری مسکونی میکاربری

یم ا در طرح جامع و تفصیلی شهر حمیدیه حرهها و فعالیتبندی پیشنهادی کاربریر پهنهدباشد، نیاز است که اولیه شهر حمیدیه می

 نه جلوگیری گردد.حیاتی در این پههای مهم و رودخانه کرخه مورد بازبینی و توجه قرار گیرد و از استقرار کاربری
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 های سیالبی شهرانطباق نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر حمیدیه با پهنه -10 -2شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
 

 استقرار کرخه ودر حوزه آبریز در و حمیدیه مسطح نسبتاً در دشت حمیدیه عمومی: شهر و شهری هایزیرساخت به وارده خسارت

 به مربوط هایخانهتصفیه سیستم و فاضالب شبکه فاقد شهر حاضر حال در باشد.می رودخانه کرخه سمت به آن عمومی شیب و است یافته

 دفع معابر کنار هایجوی و جذبی هایطریق چاه از شهری فاضالب کماکان اما است شده تهیه آن ایجاد برای ایبرنامه که باشدمیآن 

 (. 130: 1، جلد 1389شود )مهندسین مشاور هفت شهر ری، می
 و ظروف یشستشو از حاصل اهپساب است. چراکه ورود شهر این مسائل ترینحیاتی از یکی حمیدیه شهر در فاضالب دفع مسئله
 از های سطحیآب ماندن اکدر و شهر اراضی کم بسیار شیب و طرف یک از معابر هایجوی به های کوچککارگاه خروجی پساب و استحمام

 ،شیب بدون هایبانخیا در سطحی هایآب مشکل منظور رفع به است. آورده فراهم شهروندان برای را نامساعدی زیست شرایط دیگر طرف
 هایدر جوی شیب ایجاد با اینکه یا و شود اقدام مناسب هایشیب سمت به هاآب انحراف جدید جهت کانال های احداث با که است الزم

 گردد. جلوگیری آن شدن آلوده و راکد و آب تجمع از هاخیابان کنار
ساخت  ه دلیلبای به آن وارد شود، اما از این رو، اگرچه شهر حمدیه زیرساخت الزم برای دفع فاضآلب را نداشته تا صدمه

 ر هنگام سیلبندهایی با ارتفاع چند متر در دو سوی رودخانه کرخه امکان جاری شدن فاضآلب به درون رود و دفع آن از شهر دسیل
ین رای تخلیه ابهالی وجود نداشت که این امر موجب پس زدن فاضآلب و ورود آن به بافت مسکونی در نقاط مختلف شهر گردید. بعضاً ا

 بندها به درون رودخانه سرریز نمایند.های آب شدند تا فاضالب را از روی سیلفاضآلب مجبور به استفاده از پمپ
 

 
 تخلیه فاضالب جمع شده در بافت مسکونی به کمک پمپ به درون رودخانه کرخه -11 -2شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 شهر شیرین -3 -2 -3 -2
های مرتبط: شهر جدید شیرین شهر با هدف اسکان پرسنل واحدهای صنعتی نیشکر های سکونتگاهی و تهیه نقشهگرفتگی بافتآب

ت قابل توجه این شهر، شمسی( مکانیابی گردید. از نکا1400هزار نفر )تا سال  75کیلومتری جنوب اهواز با افق جمعیتی  40در فاصله 
ه بهای فرادست شهر، نکات مهم در رابطه با موضوع سیل های سیالبی رودخانه کارون است. در قسمت بررسی طرحن در پهنهمکانیابی آ

 است.  های فرادست شیرین شهر مطالعه شدهخصوص از دیدگاه شهرسازی در طرح
دید جگرفتگی مربوط به شهر آبدر میان شهرهای استان خوزستان، متاسفانه بیشترین میزان خسارت و آسیب ناشی از سیل و 

های توپوگرافی و شیب زمین در استان خوزستان خسارات ناشی از سیل بیشتر معطوف به باشد. با توجه به ویژگیشیرین شهر می
ن سیل گیرد. در مورد شهر جدید شیرین شهر نیز به همین صورت است. در جریاخسارات مالی است و خسارات جانی را در برنمی

 2هر تا شگرفتگی شدند به گونه ای که ارتفاع آب در برخی نقاط ، قسمت های جنوبی شهر )مسکن مهر( کامال دچار آب98ن ماه فروردی
چار دهای در حال ساخت و یا به اتمام رسیده مسکن مهر نیز کامال رسید. بنابراین عالوه بر شبکه ارتباطی شهر، ساختمانمتر هم می

ن از بند به دور آسیل ر کامال تخلیه شدند. در فاز اول شهر جدید شیرین شهر )شمال شهر( به دلیل ایجادخسارت گردیدند و اهالی شه
 ورود آب به داخل شهر جلوگیری گردید.

صاویر گرفتگی مسکن مهر شیرین شهر است. براساس بازدید میدانی صورت گرفته و همچنین با کمک تشکل زیر نشان دهنده آب
 باشد. هکتار می 265گرفتگی شهر تقریبا برابر گرفتگی شهر مشخص شده است. مقدار آبآبای، حدود ماهواره
 

 
 ی شیرین شهرهاساختمانخط داغ آب بر روی نمای  -12 -2شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

ت و دچار آب رف وبی )فاز دوم و سوم( کامال به زیرهای جنخسارات وارده به شبکه ارتباطی: شبکه ارتباطی این شهر در قسمت

ان کارون عنو ودخانهخسارت گردید. علت اصلی این حادثه را می توان مکانیابی اشتباه شهر جدید شیرین شهر در پهنه های سیالبی ر

 و 1377سال  یل درسی وقوع کرد. براساس مطالعات انجام شده توسط مشاور تهیه کننده طرح جامع شیرین شهر، با توجه به سابقه قبل

ر شاوم بر این اساس های سیالبی رودخانه کارون مکانیابی و اجرا شده است.های این قسمت، شهر جدید در پهنهبه زیر آب رفتن زمین

 16 ذشتعد از گبسفانه تهیه کننده طرح جامع ضوابط و پیشنهادهایی را برای کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل ارائه کرده است که متا

 هیکلاد شده پیشنه سال از تصویب طرح بیشتر این ضوابط و پیشنهادات هنوز به اجرا در نیامده است. به عنوان مثال در طرح جامع

 بیا شبمال به جنوب شدر امتداد  یاصل یهاابانیخند و یا شهر باش یعیطب نیباالتر از تراز متوسط زمسانتیمتر  30ل حداق هاابانیخ

 .ه هزار در جهت جنوب باشددر د 5حداقل 
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 گرفتگی شیرین شهر بعد از وقوع سیلهای آبپهنه -13 -2شکل 

 Google Earthای منبع: پروژه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا و تصاویر ماهواره

 

 
 (98وضعیت شبکه معابر شهر جدید شیرین شهر )بعد از وقوع سیل فروردین ماه  -14 -2شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 سلجه حمدان روستای -4 -2 -3 -2
نفر به فاصله  103خانوار و جمعیت  17باشد. این روستا با تعداد روستای حمدان سلجه از توابع بخش حمیدیه و شهرستان اهواز می

رودخانه کرخه( با توجه به موقعیت قرارگیری  متر از رودخانه کرخه قرار دارد. در جریان سیل اخیر خوزستان )با طغیان 1100تقریبی 

ای که گرفتگی شدید گردید به گونههکتار( دچار آب 10روستا و همچنین ویژگی های توپوگرافی، تمام روستا )با مساحت تقریبی 

هالی قبل از تعدادی از منازل مسکونی روستائیان به طور کامل تخریب شد. با توجه به سرعت حرکت آب به دلیل شیب کم زمین ا
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زمین  GISای گوگل ارت و با استفاده از نرم افزار گرفتگی کامل روستا را تخلیه کرده بودند. شکل زیر با استفاده از تصاویر ماهوارهآب

 مرجع شده و نشان دهنده موقعیت قرارگیری روستای حمدان سلجه نسبت به رودخانه کرخه است. 

سب از وقوع ای با کیفیت منارسی به اطالعات به خصوص برای روستاها، تصاویر ماهوارهالزم به ذکر است با توجه محدودیت دست

های شهری و نتگاهسیل و نحوه پراکندگی آب رودخانه کرخه در این محدوده وجود ندارد. در ضمن در بخش بررسی اسناد فرادست سکو

 باشد.ین روستا فاقد طرح هادی میروستایی، براساس استعالم گرفته شده از بنیاد مسکن استان خوزستان ا

 

 
 حمدان سلجه یروستا یریقرارگ تیموقع -15 -2شکل 

 GoogleEarth, 2019 :   منبع اطالعات نقشه:  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 یعبدالنب سحاک روستای -5 -2 -3 -2
 288معیت خانوار با ج 48باشد. این روستا دارای ان شوشتر میروستای سحاک عبدالنبی از توابع بخش شادروان از شهرست

م نزدیکی علی رغ 98تر از یک کیلومتر از رودخانه دز قرار دارد. در جریان سیل فروردین ماه ( به فاصله کم1388نفر )سال 

 شد. مطالعهنگرفتگی دچار آبروستا به رودخانه دز، به دلیل اختالف ارتفاع ایجاد شده توسط مردم، منازل مسکونی روستائیان 

های هادی روستاهای مشابه در هنگام وقوع سیل شود. تواند منجر به ارائه الگو و راهکار برای تهیه طرحها میاین دست از نمونه

ه باشد. با توجه به دسترسی محدود بشکل زیر نشان دهنده موقعیت روستای سحاک عبدالنبی نسبت به رودخانه دز می

ر اطراف دای با کیفیت از سر ریز شدن آب رودخانه کارون ه خصوص در مورد روستاها، متاسفانه تصاویر ماهوارهاطالعات ب

 روستای سحاک عبدالنبی وجود ندارد.
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 سحاک عبدالنبی یروستا یریقرارگ تیموقع -16 -2شکل 

 GoogleEarth, 2019 ::   منبع اطالعات نقشه  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 یک صفحه روستای -6 -2 -3 -2
رین باشد. جمعیت این روستا براساس آخروستای صفحه یک از توابع بخش مرکزی، شهرستان اهواز و دهستان اسماعیلیه می

بدست  و براساس آماررفته نفر است. این روستا در بستر رودخانه کارون قرار قرار گ 103( برابر 1393سرشماری )آمار خانه بهداشت سال 

گرفتگی و خسارت گردید. تصاویر زیر مربوط به دچار آب 1398آمده از بنیاد مسکن استان خوزستان، در جریان سیل فروردین ماه 

اند. براساس استعالم گرفته زمین مرجع شده Arc GISرم افزار نباشد که با استفاده از  ماهواره گوگل ارت قبل و بعد از وقوع سیل می

د ل وضع موجوین دلیشده از سازمان آب و برق استان خوزستان، روستای صفحه یک در بستر سیالبی رودخانه کارون واقع شده و به هم

وستا مورد این ر روستا حفظ گردیده و برای توسعه آتی آن پیشنهادی داده نشده است )در قسمت مطالعات اسناد فرادست طرح هادی

 بررسی قرار گرفته است(. 
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 موقعیت قرارگیری روستای صفحه یک نسبت به رودخانه کارون قبل از وقوع سیل -17 -2شکل 

 GoogleEarth, 2018 :  منبع اطالعات نقشه:   1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 موقعیت قرارگیری روستای صفحه یک نسبت به رودخانه کارون پس از وقوع سیل -18 -2شکل 

 GoogleEarth, 2019 :  منبع اطالعات نقشه:   1398نبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، م
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 مصوب روستایی و شهری یهابرنامه و هاطرح -3 -3 -2

تصویب  1367تهیه و در سال  1364آخرین طرح جامع مصوب برای شهر اهواز توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال 

ین بخش این دو توسط مهندسین مشاور عرصه تهیه شده است. مالک مطالعه در ا 1397نگری طرح جامع اهواز مصوب سال گردید. باز

 باشد.طرح از شهر اهواز می

 ای و مسطح قرار دارد. رودخانۀای جلگهمطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح جامع اهواز:  شهر اهواز در منطقه

گذرد و شهر را به دو نیمۀ شرقی و غربی تقسیم کیلومتر، از میان آن می 890ترین رودخانۀ ایران به طولین و پرآبترکارون، طویل

گیری و رشد شهر اهواز کیلومتر قابل کشتیرانی است نقش انکارناپذیری در شکل 360کند. این رود که از اهواز تا خلیج فارس به طول می

 .مواصالتی و تجاری بوده است ه، چنانکه تا یک قرن پیش سبب اهمیت اهواز از دو جنبۀهای مختلف حیاتش داشتدر دوره

 ی شمال اهواز درتوسط دکتر علی ادیبی تهیه می شود. دو سال بعد با کشف حوزۀ نفت 1347اولین طرح جامع شهر اهواز در سال 

اریخ توسعۀ تشود. از این جامع تهیه شده نیز منتفی میمنطقۀ زیتون، توسعۀ شهر از شمال ممنوع شده و در نتیجه پیشنهادات طرح 

ادیبی  با هزینۀ شرکت نفت طرح جامع جدیدی توسط شرکت مشاور دکتر 1356کند. در سال شهر اهواز مسیری نامتوازن را طی می

وۀ ششم از بعد از انقالب و در درماند. شود که به دلیل همزمانی با انقالب این طرح برای همیشه بالاستفاده باقی میبرای شهر تهیه می

هواز بار ایسختۀ حیات این شهر، هشت سال جنگ تحمیلی رکودی اجباری بر روند توسعه شهر تحمیل کرده و پس از آن توسعۀ لجام گ

تواند یهای جنگ نیز نمشود. طرح جامع تهیه شده توسط شرکت پژوهش عمران در سالتر از قبل آغاز میدیگر و این بار لجام گسیخته

یم و نظام افت قدباین جریان را کنترل کند. توسعۀ شهر پس از جنگ تحمیلی سبب از بین رفتن ماهیت سنتی شهر اهواز، یکپارچگی 

شک اهمیتی در مقیاس سرزمینی ترین میراث طبیعی این شهر که بیمحالت آن شد. این جریان مهار نشده، رودخانه کارون، شاخص

ودخانۀ ردر دو سوی  هویت در قلب شهر اهواز تبدیل کرد. اهواز امروز شهری بزرگ و پهناور است کهناکارآمد و بیدارد را نیز به فضایی 

اعت سنیه و فلکۀ آباد قرار دارد. اماکارون قرار دارد. در قسمت غربی شهر محالت مسکونی پرجمعیتی مانند کمپلو، کیانپارس و کیان

 (.205-195: 1، جلد 1397شاور عرصه مدهند )مهندسین می هستۀ مرکزی قسمت غربی شهر را تشکیل

 

 
 شهر اهواز یمراحل توسعه بافت مرکز -19 -2شکل 

 203: 1، جلد 1397مشاور عرصه،  نیمهندسمنبع: 
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 هاییمحدوده در هرش گسترش نشان از ،دهدمی نشان آن مرکزی بافت در را شهر تمرکز آنکه بر عالوه شهر 1350 سال هوایی تصویر

 گستره گرفتن فاصله همچنین و خود مسیر در کارون پیچش ترتیب دیندارد. ب شرقی شمال و غربی جنوب در شهر مرکزی بافت از مجزا

 فراهم یرخطیو غ متمرکز صورت به شهر گسترش برای را بستری از دور به و شهر مرکز هسته اطراف در فعالیت  و سکونت جدید های

 منظم نیمه و شطرنجی بافتی به آن از پس هایدوره در و است بوده اقلیمی و محیطی شرایط تأثیر تحت تدا،اب در شهر پیدایشاست.  کرده

دو  باال تراکم با آن یریزدانگ و( کارون رودخانه شرق قدیم بافت) محدوده این در تجاری هایفعالیت تمرکز حاضر حال در. است شده تبدیل

 ویژگی اصلی این منطقه از شهر است. 

 

 
 1350روند توسعه شهر براساس عکس هوایی  -20 -2شکل 

 206: 1، جلد 1397مشاور عرصه،  نیمهندسمنبع: 

 

 یاصل محورهای راستای در شهر گسترش است، مشخص 1370 سال هوایی عکس در که 1350 سال از پس ساله بیست دوران در

 در هافعالیت ینا وجود. گرفت نایده تواننمی شهر گسترش بر را سنگین صنایع کارخانجات احداث تاثیر دوره این در. است بوده جدید

 ادامه در 1370 سال هایعکس براساس اما است. کرده هدایت اطراف هایمحدوده به را شهر گسترش شهر، کنونی قانونی محدوده نزدیکی

 پیش از برنامه و طرح اسبراس که ارسکیانپ همچون هاییمحدوده طراحی و هاسازیشهرک بر عالوه سال 20 طی شهر گسترش روند

 بنابراینهستیم.  شهر بافت به اهواز جنوب در روستایی بافت پیوستن و حصیرآباد محله در نشینیگیری زاغهشکل شاهد است، شده تعیین

 ،به شهر روستایی هایافتب پیوستن و نشینیزاغه است، کرده پیدا رونق طراحانه شهرسازی آنکه بر عالوه شهر، گسترش از دوره این در

 کرده پیدا بیشتری گسترش شهر در نشینیزاغه و روستایی بافت دوره این در. است داشته دنبال به شهر دررا  برنامه بدون شهری گسترش

 رها فضاهای همحدود در جدید بافت آمدن وجود به شهر، گسترش در بعدی ساله ده دوره یعنی 1380 تا 1370 هایسال فاصله در .است

 سال از پس .ستا آورده وجود به 1370سال تا گسترش و 1350 سال تا شهر گسترش دوره متمرکز بافت بین را پیوستگی پیش، ادوار شده

از  .است بوده نآ موجود وضع در شهر قانونی محدوده دیگر عبارت به یا شهر حاشیه به متمایل و پراکنده صورت به شهر گسترش 1380

های شمال جبهه نحنی ازی، شهر اهواز با توجه به استقرار میدان نفتی که در امتداد یک متوسعه شهر یشنهادیروند و جهت پنقطه نظر 

باشد. از جهتی با توجه به وجود اراضی کشاورزی حاصلخیز های مذکور قابل توسعه نمیدهد. از جبههغرب و شمال شرق آن را پوشش می

ی بایر با جبهه جنوب شرقی و اراض بهه شمال غربی و همچنین وجود تأسیسات فوالد درهای شن روان در جدر جبهه غربی وجود تپه

متداد راه اضی حد فاصل باشد. بنابراین توسعه بلندمدت شهر اهواز در اراغلبه اقلیم بیابانی در جبهه غربی نیز دارای محدودیت توسعه می

 اهد بود. سعه خود رودخانه کارون( به صورت شعاعی قطاعی قابل توآهن بندر امام در شرق و جاده خرمهشر در جبهه غربی )امتدا
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 هیناح یشنهادیپ یاراض یکاربر یبندمنطقه -21 -2شکل 

 101: 1، جلد 1397مشاور عرصه،  نیمهندسمنبع: 

 

شمال  های شمالی، شمال غربی وای قطاعی )عدم امکان گسترش شهر از جبههپیشنهاد توسعه چند هسته 1367در طرح جامع 

کوی )های آتی شرقی به علت وجود میادین نفتی و اراضی بزرگ نظامی( داده شده است. پیشنهاد اراضی جنوب شهر برای توسعه

دلیل ارتقا هری )بهشعنوان یکی از عناصر مسلط سیمای گلستان، پاداشهر و کوی کارون با مالکیت دولتی(، استفاده از رودخانه کارون به

  باشد.ها( و امکان استفاده از آب در طراحی شهری میالت شهری و دارا بودن مزیت دید بهتر برای آنکیفیت نواحی و مح

دهد که همانطور که مشخص است کمترین های مسکونی طرح جامع مصوب را نشان مینقشه زیر پراکنش عدم تحقق کاربری     

مع مصوب های خدماتی طرح جات. نقشه پراکنش عدم تحقق کاربریمیزان عدم تحقق کاربری مسکونی مربوط به مسکونی کم تراکم اس

 های خدماتی مربوط به کاربری فضای سبز و باز است. دهد که بیشترین میزان عدم تحقق در کاربرینشان می

 
 اهواز 1367های مسکونی طرح جامع مصوب نقشه میزان تحقق پذیری کاربری -22 -2شکل 

 143: 1، جلد 1397مشاور عرصه،  نی: مهندسمنبع



72        هیأت ویژۀ    کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

 
 اهواز 1367های مسکونی طرح جامع مصوب پذیری کاربرینقشه میزان تحقق -23 -2شکل 

 144: 1، جلد 1397مشاور عرصه،  نی: مهندسمنبع

 

 این مطالعات با مسئله سیل خوزستان در فروردین ماه های جامع و انطباقهای طرحها و توصیهبینیمطالعه روند توسعه شهر و پیش

 کند:نکات مهم زیر را خاطر نشان می 1397

 هسته اولیه و تاریخی شهر اهواز در مرکز شهر و در مجاورت بالفصل رودخانه کارون واقع شده است.

 باشد.پذیر میاین هسته دارای بیشتری بافت فرسوده و آسیب

الیی ی پتانسیل باا این حال این هسته تاریخرودخانه کارون به درون محالت مسکونی طغیان نکرد، ب 1398با آنکه در سیل سال 

 تر را خواهد داشت.برای ایجاد خسارات شدید در صورت تکرار سیلی در مقیاس بزرگ

وارد  80ه در ده محله عین دو به عنوان یکی از معدود مناطق سیل گرفته شهر اهواز اصالتاً یک سکونتگاه غیر رسمی بوده که

 محدوده شهری شده است.

ر رسمی سابق و این سکونتگاه غی 1398ش شهر بدون برنامه مدون و جامع برای مقابله با سیل باعث شده که در سیل این گستر

 محله شهری امروز جزء معدود مناطق شهری سیل گرفته اهواز باشد.

های مختلف شهر از دهد با وجود تبعیت بخشهای بافت شهر اهواز نشان میمطالعه شبکه ارتباط شهری : بررسی مورفولوژی بلوک

های این شهر الگوی ارگانیک و کند، برخی از قسمتبندی این شهر از نظمی عمومی پیروی نمیساختاری شطرنجی، ساختار بلوک

جاده ساحلی  ها نیز بافتی نیمه منظم دارند. در این سلسله مراتب،نامنظم، برخی بافت طراحی شده، منظم و شطرنجی و برخی قسمت

 در نظر گرفته شده است.  2گرفتگی شد به عنوان شریانی درجه جریان سیل اخیر کامال دچار آب اهواز که در

ز اصادر شده  هایلعملدستوراعدم رعایت  دلیل معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بهبنا به نظر 

ده از سوی شاعالم  )عدم توجه شهرداری اهواز به کدهای ارتفاعی ساحلیسوی سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با احداث جاده 

مترمکعب بر ثانیه  4300ساله از تراز سطح آب ایمن شهری با دبی  200بر مبنای تراز سیالبی دوره بازگشت سازمان آب و برق و که 

 باعث ایجاد مشکالتی در شهر اهواز شده است. (بوده است
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 های مهم شهر اهوازوضعیت تقاطع -24 -2شکل 

 287: 2، جلد 1397مشاور عرصه،  نی: مهندسمنبع

 

ل نقلیه و پل احداثی بر روی رودخانه کارون نقش مهمی در تردد وسای 5های مهم شهر اهواز و جدول زیر، براساس نقشه تقاطع

های پل االی پایهبفاع آب رودخانه کارون تا قوع سیل ارتوباشد که در هنگام جابجایی ساکنین دارند. اهمیت این موضوع از این حیث می

تر باشد، رژیم رودخانه تغییر کرده و در هنگام وقوع سیل ارتفاع آب ها کمهای پل بیشتر و فاصله بین آنرسد. هر چه قدر تعداد پایهمی

 رود. های احداثی باالتر میدر پشت دست پل

 
 رودخانه کارون اهواز  یبر رو یاحداث ییه در پل هاتردد ساعت اوج رفت و برگشت وسایل نقل -9 -2جدول 

 ساعت اوج روزانه عصرگاهی صبحگاهی نام ایستگاه

 4809 4765 4809 پل سوم

 4741 4442 4741 پل هفتم

 1130 1048 827 پل فلزی

 3857 3543 3433 پل چهارم

 4116 4116 3932 پل پنجم

 246-245: 2، جلد 1397مشاور عرصه،  نیمهندسمنبع: 

 

ت نکا 1397اه های فرادست و ارتباط آن با مسئله سیل خوزستان در فروردین ممطالعه شبکه ارتباطی و ترافیک شهر اهواز در طرح

 کند:مهم زیر را خاطر نشان می

ب آزیر  به ر کامالًاستفاده از حریم رودخانه به عنوان جاده ساحلی از نقاط ضعف شبکه ارتباطی شهر است که در جریان سیل اخی

 رفته و باعث اختالل ترافیکی شهر شده است.

 1398سیل  شود و در هنگام موارد بحرانی همچونتعدی به حریم رودخانه و شهری کردن آن باعث تغییر رژیم طبیعی رودخانه می

 ر شبکه ارتباطی برجای گذارد.تواند خسارات بسیار جبران ناپذیری بمی
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 های سواره شهر نقش غیر قابل انکاری. همچنین پلمتمرکزی بر اطراف رودخانه متمرکز است های ترافیکی شهر اهواز به شکلگره
پذیرترین نقاط شبکه ارتباطی در هنگام بروز سیل هستند. در ها از آسیبکنند. این پلها و جریان ترافیک ایفا میگیری این گرهدر شکل

 ها دیده نشده است.پذیری پلطرات ناشی از سیل و آسیببا خ های فرادست هیچ برنامه و طرح مدونی برای مقابلهطرح
ه امل در تهید غیر عمطالعه مالحظات پدافند غیر عامل : براساس شاخص های مندرج در دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافن

 فاده شده است.اکز کلیدی شهر اهواز استشاخص اصلی به منظور مکانیابی مر 14های توسعه شهری و همچنین اطالعات قابل دسترس، طرح
 

  های کلیدیهای مکانیابی کاربریشاخص -10 -2جدول 

 وزن شاخص

 2.7 عمق سرزمینی
 2.5 فاصله از گسل
 1 جهت شیب
 2.6 شیب زمین

 4 فاصله از تاسیسات نفتی
 1 فاصله از مراکز خطرزای شهری

 4 های اصلیفاصله از راه
 2.1 فاصله از بافت مسکونی
 1 فاصله از مراکز درمانی
 1 فاصله از مراکز نظامی

 1 امکان توسعه آتی
 5 بافت خاک
 5 عمق خاک

 1 فاصله از رودخانه

 172: 4، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 
 

رح طننده ک براساس شاخص های استخراج شده در جدول باال و با کمک مدل فازی و وزن دهی به شاخص ها توسط مشاور تهیه
 ه است. های زیر مرتبط با بحث سیالب استخراج شدجامع اهواز، نقشه

 

 
 یفاصله از رودخانه کارون و فاصله از بافت مسکون یفاز یهانقشه -25 -2شکل 

 186-184: 4، جلد 1397مشاور عرصه،  نی: مهندسمنبع

های مهم شهر در هنگام وقوع سیل از نقطه نظر بی کاربریباشد که در مکانیاهای فوق از این حیث حائز اهمیت میمطالعه نقشه
ها توسط مشاور، پایین در نظر گرفتن توانند مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مشکالت وزن دهی شاخصمالحضات پدافند غیر عامل می
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ستان خوزستان و نوسانات باالی دبی وزن شاخص فاصله از رودخانه است. با توجه به پیشینه وقوع سیل در شهر اهواز و همچنین در ا
رودخانه کارون که در همین گزارش به آن اشاره گردید، میزان وزن دهی به شاخص فاصله از رودخانه می بایست افزایش یابد. با این 

 شهر نیز دستخوش تغییر خواهد شد. های مهمتغییر مکانیابی کاربری
 

 ی.گرفتگو آب لسی با مرتبط –عامل  ریمالحضات پدافند غ -11 -2جدول 

 بند موضوع
 1الزامات شهر گروه 

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

ی
بد

کال
 

 ی مناسب به مراکز تامین ایمنیهایدسترس -
و امدادرسانی موجود مانند درمانگاه ها و 

های آتش نشانی، بیمارستان ها، ایستگاه
 ها، فضاهای باز بزرگگاهپناه

 الزامی ست

نشانی و مراکز های امدادرسانی شامل مراکز اتشه کاربریهای مربوط بنقشه
عاع ت. شدرمانی برای کالنشهر اهواز با رعایت حرایم مربوطه تهیه شده اس

یلومتر ک 2کیلومتر و برای مراکز درمانی  5دسترسی به مراکز آتش نشانی 
 در نظر گرفته شده است.

ر مت 15ر فرعی متر و گذ 24گذر ورودی اصلی به مراکز درمانی حداقل 
ها تامین شود. باشد و امکان دسترسی از دو سمت برای این کاربری

متر برای معبر اصلی  24همچنین برای مراکز اتش نشانی این عرض 
 بایستی مدنظر قرار بگیرد.

ل
 نق

ل و
حم

 و 
ها

ی 
رس

ست
د

 

لسله مراتب شبکه معابر شهری، میزان س -
نفوذپذیری و طراحی آن باید امکان تخلیه 

ریع جمعیت در مواقع بحرانی را تسهیل س
 نماید.

 الزامی ست

و  های شهری استنقشه سلسله مراتب راه مصوب شهر منطبق بر آئین نامه راه
ها و ها در مسیرهای منتهی به خروجیمواردی همچون به حداقل رساندن تقاطع

های اصلی شهر برای تخلیه اضطراری مدنظر قرار رعایت کشش مناسب خروجی
 فته است.گر

ه منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیر ب -
های شهر امدادرسانی، حداکثر ارتفاع ساختمان

نباید بیشتر از سه برابر عرض معبر دسترسی 
 باشد.

 الزامی ست

وجه به مقررات ملی ساختمان، با ت 21براساس مطالعات انجام شده در مبحث 
اع ساختمان ارتف 3/1برابر با  اینکه میزان سطح اشغال شده در اثر ریزش آوار

شود؛ همچنین الزم است، عالوه بر میزان محصور بودن در نظر گرفته می
مان زمتر از عرض گذر برای بحث عبور و مرور و امدادرسانی در  3حداقل 

 حادثه در نظر گرفت.

 4، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 
 

امل، بندی در راساس جدول استخراج شده فوق این است که در بخش پدافند غیر ع( ب1397یکی از نقاط ضعف طرح جامع اهواز )
تهدیدات آن برای شهر  در استان خوزستان و 98رابطه با مبحث سیل و الزامات آن وجود ندارد. با توجه به خسارات ناشی از سیل سال 

 خورد.صوص شهر اهواز به چشم میاهواز، نیاز به بازنگری در مباحث مربوط به پدافند غیر عامل شهرها به خ
 

 
 نمودار وضعیت سازه قطعات شهر اهواز -26 -2شکل 

 1، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 
 

هندسین هواز  )مهای فرادست شهر اهواز: براساس طرح توسعه و عمران )جامع( افضایی مرتبط با سیل در طرح –مطالعه کالبدی 

ات در شود. این قطعونی فاقد سازه سهم قابل توجهی از کل قطعات مسکونی شهر اهواز را شامل می( قطعات مسک1397مشاور عرصه، 

 تمام مناطق شهر اهواز قابل مشاهده است.
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 براساس نوع اسکلت بنا یقطعات مسکون عیتوز -27 -2شکل 

 393: 2، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 
 

 ست که هنگاماباشند. این بررسی از این حیث حائز اهمیت سکونی شهر اهواز فاقد سازه میهمانگونه که اشاره شد بیشتر قطعات م

ه اده شد، هستدباشند. همانگونه که در بخش روند توسعه شهر اهواز نیز توضیح وقوع سیل این بناها بیشتر در معرض آسیب و خطر می

( 1 سمت )منطقهاین ق های فرسوده شهر اهواز درساحت مربوط به بافتاولیه شهر در کنار رودخانه کارون شکل گرفته است و بیشترین م

باال آمدن  ویل س بر اثر وقوع قرار دارند. با توجه به همجواری این بافت در کنار رودخانه کارون که عمدتاً بناهای آن فاقد سازه هستند،

 آب کارون بیشترین آسیب به این بافت ها خواهد رسید. 

 1388 ن، بهمنت تدقیق محدوده بافت فرسوده کالن شهر اهواز، مصوب سازمان عمران و بهسازی شهری ایرامطالعابراساس طرح 

دهنده محدوده تدقیق شده بافت فرسوده هکتار عنوان شده است. تصویر زیر نشان 1417مساحت کلی بافت فرسوده شهر اهواز برابر با 

 منطبق با جدول فوق هستند. های موجود در تصویر،شهر اهواز است. اعداد محدوده
 

 
 محدوده تدقیق شده بافت فرسوده -28 -2شکل 

 222: 1، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 
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 پراکندگی تراکم نفر در خانوار -29 -2شکل 

 371: 2، جلد 1397منبع: مهندسین مشاور عرصه، 

 

ن و کوی زیتو های مسکونی کوروشی شهر در مناطق کیانپارس، مجتمعبا توجه به نقشه توزیع تراکم ناخالص ساختمانی، حوزه های شمال

هر در واحی مرکزی شهای میانی شهر به ویژه در غرب آن دارای تراکم ناخالص ساختمانی باالتر نسبت به کل شهر هستند. نکارمندی و محدوده

 اقع در شرق وواکم ساختمانی متوسط بوده و سایر مناطق ه سایر مناطق دارای تربهای واقع در جنوب غربی آن نسبت شرق رودخانه و حوزه

 جنوب شرقی شهر و برخی نواحی میانی دارای تراکم کم ساختمانی و میزان کم ساخت و ساز در بخش مسکونی هستند.

وده بافت حدمهای نوع اسکلت بنا، پراکندگی تراکم نفر در خانوار، پراکندگی تراکم خانوار در واحد مسکونی و همپوشانی نقشه

صل از مطالعات نشان می باشد. نتایج حا 6و  7، 1فرسوده نشان دهنده باال بودن میزان ریسک و خطر در هنگام وقوع سیل در مناطق 

انه کارون به عنوان هسته شهر اهواز و همجواری آن با رودخ 1دهنده این است که با توجه به باال بودن میزان تراکم جمعیتی در منطقه 

ش ارائه ست که در بخپذیری در هنگام وقوع سیل برخوردار است. بنابراین نیازمند این ار، این منطقه از باالترین میزان آسیباولیه شه

 راهکارهای پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد. 

که پیشتر نیز عنوان طور ها: همانآن های فرادست و کاربری اراضی درهای آبی در طرحها و پهنهها، مسیلمطالعه حرائم رودخانه

ج نیز ه و به تدریگیری شهر اهواز محلی در کنار رود کارون بوده است. هسته اولیه شهر در کنار رودخانه شکل گرفتشده است منشا شکل

ری گیون در شکلها کاردر شرق و غرب آن گسترده شده است. بدین ترتیب اهواز شهری وابسته به رودخانه بوده و هست. بنابراین نه تن

ز تحت ها و ... را نیبندی شهر ، نظام فعالیتشهر و سازمان فضایی آن تاثیر بسیار داشته، بلکه عوامل مختلف از جمله ساختار شبکه

 الشعاع خود قرار داده است. 

نقش  ست.ترین لبه در شهر اهواز است که برشی شمالی ـ جنوبی را در شهر به وجود آورده ارودخانه کارون مهمترین و شاخص

جود های مختلفی وشود. با توجه به آنکه در مسیر این محور آبی پیچشرودخانه کارون تنها در نظم عملکردی و فعالیت شهر خالصه نمی

 ن محور شکلنار ایکدارد، بافت شهری اهواز، به خصوص بافت روستایی بر پایه کشاورزی، برای تامین آب مورد نیاز مزارع خود در 

 اند.ارون نزدیک و یا از آن دور شدهها به محور کتاثیر این پیچش اند و تحتگرفته

، به علت تداخل حیطه مدیریتی در حریم رودخانه و ناکافی بودن ضوابط موجود در ارتباط با حریم 1397براساس طرح جامع 

تعریف جایگاه رودخانه کارون در  رودخانه کارون، تعرض به حریم و حتی بستر رودخانه کارون قابل مشاهده است. عدم تعیین نقش و

توسعه آتی شهر و نادیده گرفتن آن در میان مدت تبعات جبران ناپذیری را بر این رودخانه وارد خواهد آورد. جهت رفع این مشکل تنها 
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نه کارون ای مشخص جهت توسعه آتی رودخاتعیین ضوابط مشخص ساخت و ساز در حریم رودخانه کفایت نکرده و نیاز است که برنامه

عناصر شاکله شهر دیده شده و تمامی  نیترمهمای باشد که رودخانه در آن به عنوان یکی از تدوین شود. این برنامه باید به گونه

 های توسعه شهر در ارتباط با کارون اتخاذ شوند برنامه

ن، صرفا در حریم مشخص شده رودخانه کارورائم: احداث ابنیه و تاسیسات در حهای مرتبط با سیل و مطالعه ضوابط و دستورالعمل

باشد. در سایر یمچارچوب طرح موضعی مصوب همان پهنه مجاز بوده و در هر حال احداث هر گونه کاربری با عملکرد مسکونی ممنوع 

تعالم از وزارت نیرو و بایست با اسهای داخل و خارج محدوده قانونی شهر، احداث هر گونه ابنیه و تاسیسات میها، نهرها و رودخانهمسیل

ر مهندسین مشاو))داخل محدوده قانونی( و کارگروه تاسیسات زیربنایی )داخل حریم شهر( صورت گیرد  5با تصویب کمیسیون ماده 

 (. 4، جلد 1397عرصه، 

کارون و  انهودخریکی از مشکالت موجود در بخش ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( اهواز، عدم توجه به سیل و دبی 

هاست که به طور کلی به آن اشاره شده است. براساس مطالعات ها و تاالبباشد. تنها مورد مطرح شده حریم مسیلتغییرات بستر آن می

ز عدم توجه های فرادست استان خوزستان و بررسی موارد مرتبط با بحث سیل در همین گزارش، یکی از نقاط ضعف طرح جامع اهواطرح

 و مقررات مرتبط با سیل در اسناد فرادست و مشکالت ناشی از آن است. به ضوابط 

 حمیدیه جامع طرح -1 -3 -3 -2

ر ارتباط تصویب شده است. در این طرح د 1389طرح جامع حمیدیه توسط مهندسین مشاور هفت شهر ری تهیه شده و در سال 

 ارتباط شهر و احتمال سیل گیری آن چنین آورده شده است: 

 وقوع احتمال رههموا مطالعه، مورد محدوده حمیدیه داخل شهر و شمالی ضلع از آن عبور و نور کرخه و کرخه دائمی رودخانه وجود

 و همچنین کرخه رگبز سد احداث به توجه با که است حالی در این کند.می تهدید را آن سکونتی اطراف نقاط و حمیدیه شهر سیالب

 به گذشته هایسال اب مقایسه در سیالب وقوع حمیدیه احتمال شهر شمال در انحرافی سد طریق از نور کرخه رودخانه آبدهی میزان کنترل

سد  از آب سریز و یالبس وقوع احتمال زیاد بارندگی با هایسال در کرخه رودخانه بودن به دائمی توجه با لیکن است. یافته کاهش شدت

 خسارات میزان از شیبخ سطح در آن روستاهای حاشیه و شهر سطح در رودخانه حریم حفظ با بایدمی که دارد وجود نور کرخه انحرافی

 (.22: 1، جلد 1389کاست )مهندسین مشاور هفت شهر ری،  را رودخانه طغیان از ناشی احتمالی

 تاسیس زهتا و کوچک شهرهای دیگر همانند حمیدیه مطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح جامع شهر حمیدیه: شهر

 بوده شهر اولیه پیدایش ههست روستا ترینپرجمعیت و بزرگترین معموالً که شده تشکیل آبادی چند هم پیوستن به و توسعه از خود مشابه

 و شهر غرب از وندر این شد ذکر این از پیش که طور همان و اتفاق افتاده گذشته دهه سه طی در حمیدیه شهر توسعه مختلف مراحل است.

 روند در زیر را چهار مرحله می توان مجموع در است شده شروع داده مسیر کرخه تغیر رودخانه که جایی بیت سعید، کوی فعلی لمح در

 (.36: 1، جلد 1389گرفت )مهندسین مشاور هفت شهر ری،  نظر در شهر توسعه

کوی  وبیجن و شمالی جهت دو در خطی همزمان بصورت کرخه، رودخانه و نور کرخه کانال فاصل حد در شهر ول: گسترشا مرحله

 .است تهگرف انجام اسالمی از انقالب پیش هایسال در شهر توسعه از مرحله این پیدایش است. بوده )هسته اولیه( سعید بیت

 کرخه کانال لفاص حد در جدیدی محله کانال از با عبور و شود می متمایل نور کرخه کانال شرق سمت به شهر : گسترشدوم مرحله

 ارزیابی جنگ تحمیلی وقوع و اسالمی بانقال از های پسسال فاصله در مرحله این گیریشکل گیرد.می شکل سوسنگرد -اهواز جاده و نور

 .شود می

 هایسال در وسعهت سوم مرحله .افتد می اتفاق رودخانه کرخه و نور کرخه کانال فاصل حد در شهر غرب شمال در : توسعهسوم مرحله

 .است گرفته انجام تحمیلی جنگ پایان از پس

 انجام پراکنده و نظمنام صورت به زراعی اراضی سوسنگرد و – اهواز جاده فاصل حد در شهر جنوبی ناحیه در م: توسعهچهار مرحله

 .است پذیرفته صورت اخیر هایسال طی مرحله این در گسترش شهر گیرد.می
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 روند توسعه شهر حمیدیه -30 -2شکل 

 .37: 1، جلد 1389ی ، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 

 

پذیری ین امر آسیبدهد، شهر در هر مرحله تقریباً در راستای رودخانه کرخه گسترش یافته است. اهمانطور که این روند توسعه نشان می

طلبد. دقیقاً به همین بندها را مییلکند و نیروی بیشتری برای مقابله با سیالب از طریق ساختن سشهر در هنگام طغیان رودخانه را بیشتر می

 کیلومتر سیلبند برای این شهر کوچک شدند. 4.5، مردم شهر مجبور به ساخت بیش از 1398دلیل در جریان سیل 

 و آبیاری هاینه، کانالرودخا حریم به که اراضی جبران صورت در که است آن بیانگر شده انجام هایالگوی نهایی توسعه شهر: بررسی

 طرح افق تا شهر تیآ نیازهای پاسخگوی شهر، محدوده خالی داخل اراضی و اراضی این معوض یابد، اختصاص بایستمی قوی فشار برق

 و خوشبختانه فتهگر قرار شهر محدوده و شهری پر بافت فاصل حد در شهر شرقی شمال و جنوب و در شمال عمدتاً اراضی این بود. خواهد

 داخل خالی اراضی توسع بودن کافی یعنی عامل دو به این توجه با برخوردارند. کمی پراکندگی از و بوده یکپارچه بصورت آن بخش عمده

 خالی درون اراضی و موجود هایپتانسیل از استفاده آتی، توسعه برای منطقی حدود و مناسب ها، جهتآن یکپارچگی و شهر محدوده

 شمال، جانب سه از هرش توسعه نیز محدوده از خارج در .بود خواهد گرا درون رشه توسعه مجموع در که گرددمی پیشنهاد شهر محدوده

شاور هفت ماست )مهندسین  شرقی استفاده بال اراضی منطقی و مناسب جهت تنها و شده محدود عوامل مختلف بوسیله جنوب و غرب

 (.169: 1، جلد 1389شهر ری، 

 حمیدیه شهر میان از حاضر حال در که نگردسوس -اهواز ارتباطی جاده قبل گویال همانند که است این الگو این دیگر هایویژگی از

 در .کرد خواهد تغییر ریشه درون معبر یک به مذکور مسیر عملکرد اساس براین و شده شهر خارج از کنارگذر صورت به نماید،می عبور

 طرح در رقیش -غرب و جنوبی -شمالی بصورت ورهاییخدمات، مح مراکز بخشی تعادل جهت و شده تقسیم ناحیه سه به شهر الگو این

 (.21: 2، جلد 1389است )مهندسین مشاور هفت شهر ری،  شده بینیپیش
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 الگوی پیشنهادی و تصویب شده برای توسعه آتی شهر -31 -2شکل 

 170: 1، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 

 

 
 

 یه )پیشنهادی(مرحله بندی توسعه شهر حمید -32 -2شکل 

 21: 2، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 
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ر های شرقی و جنوب شرقی و استفاده از اراضی بایر داخل محدوده شهبندی توسعه شهر، محدودههمانگونه که تشریح گردید اولویت

یل در ی از وقوع ستواند خسارات ناشین امر میهای جدید با فاصله از رودخانه کرخه و کانال کرخه نور است که امی باشد. روند توسعه

عرض مرفته و در شکل گ هنگام طغیان رودخانه کرخه را کاهش دهد. اما همانگونه که مطرح شد، هسته اولیه شهر در کنار رودخانه کرخه

داخل شهر جلوگیری  ورود آب به با ایجاد سیل بندها توسط مردم و نهادها از 98گرفتگی قرار دارد. در هنگام وقوع سیل فروردین ماه آب

رطوبت تا  ی شود،شد، اما با توجه به شیب کم زمین و خصوصیات توپوگرافی منطقه که باعث ماندگاری طوالنی مدت آب در منطقه م

 گردد.ها میها نفوذ کرده که در طوالنی مدت موجب نشست ساختمانمتری پارسل 150عمق 

باشد. نمی مناسب اردمو در بسیاری آن اتصاالت و بوده مراتبی سلسله نظم فاقد حمیدیه شهر رمعاب مطالعه شبکه ارتباط شهری: شبکه

 نامناسب، زیرسازی نظیر لفیمخت عوامل اثر در که شودمی دیده مواردی در بوده و آسفالت اصلی معابر بویژه معابر این اکثر پوشش همچنین

 با معابر این در مرور و و عبور دهش تخریب آسفالت پوشکف ... و نامرغوب مصالح از استفاده هوایی، و آب تغییرات های سطحی،آب جریان

 پذیرد.می انجام سختی

 

 
 نقشه سلسله مراتب شبکه معابر وضع موجود شهر حمیدیه -33 -2شکل 

 136: 1، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 

 

این  در رسانیخدمات سطح و نیست قبول حمیدیه قابل شهر معابر شبکه در کترافی جریان کیفیت که گفت توانمی حاضر حال در

 :نمود جستجو زیر دالیل در توانمی را مسأله این وجود آمدن به علت شود.نمی ارزیابی مناسب زمینه

 شبکه در هدفمند و منسجم الگوی یک وجود عدم

 شبکه در عملکردی مراتب سلسله وجود عدم

 شهر سطح در هاکاربری راستقرا نامناسب نظام

 شبکه و بافت در گسستگی ایجاد و شهر میان از سوسنگرد - اهواز ارتباطی جاده عبور

 معابر از بسیاری عملکردی نقش و عرض میان هماهنگی عدم

 شهر میان آبیاری از هایکانال عبور دلیل به شبکه در شده ایجاد گسستگی ترافیکی ساماندهی عدم

 زیرسازی و مصالح احداث، الگوی و نحوه لحاظ به معابر اکثر نامطلوب کیفی وضعیت
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 شهر سطح در پارکینگ و ترمینال وجود عدم

 هندسی. لحاظ به هاتقاطع اکثر بودن نامناسب

 

 
 نقشه شبکه معابر پیشنهادی شهر حمیدیه -34 -2شکل 

 33: 2، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 

 

د رفت آم ها و تسهیل دروضع موجود و پیشنهادی طرح جامع حمیدیه، رعایت سلسله مراتب دسترسیدر مطالعه شبکه معابر 

 ور جهت دفعنکرخه  شهروندان مورد توجه بوده است. در ارتباط با موضوع سیل تنها جهت شیب معابر به سمت رودخانه کرخه و کانال

چنین با ست. هماوقوع سیل و مخاطرات طبیعی در نظر گرفته نشده  های سطحی مد نظر بوده و مسیرهای تخلیه و فرار در هنگامآب

گردد که گرفتگی شهر در همین گزارش مشخص میهای آبمقایسه نقشه شبکه معابر پیشنهادی با نقشه وضع موجود شهر )نقشه پهنه

دی ندی پیشنهان کمربدر ضمن اگر ای اهداف مد نظر طرح جامع تحقق پیدا نکرده و حلقه کمربندی پیشنهادی شهر نیز اجرا نشده است.

راز تعث افزایش تواند بابدون در نظر گرفتن ضوابط فنی دقیق و بدون توجه به دبی رودخانه کرخه در هنگام وقوع سیل اجرا گردد، می

 گرفتگی روستاهای اطراف شهر گردد.آب در اطراف خود و در نتیجه تشدید آب

 اشدبیل می نهادات ارائه شده مرتبط با موضوع سیل در طرح جامع حمیدیه به شرح ذمطالعه مالحظات پدافند غیر عامل: پیش

 شهر در جمعیت و امکانات متعادل توزیع و پراکندگی-الف

 نظر در اراضی تفکیک حداقل زایشاف و های ساختمانیتراکم در تشویقی هایسیاست فرسوده، بافت سازیمقاوم و اصالح منظور به

 است. شده گرفته

 شد. خواهد جبمو را کمتری انسانی تلفات ها و بحران حوادث بروز هنگام در در شهر سطح در جمعیت پراکنش و کمتر جمعیتی اکمتر

 تخریب از ناشی هایآسیب کنترل -ب

 .شود فراهم امدادرسانی امکان و حداکثر پذیریآسیب حداقل که شده گرفته نظر در گونه ای به قطعات تفکیک حداقل

 شود. آن جلوگیری فشردگی از بافت میان در باز و سبز فضای استقرار با است شده سعی

 د.رسان می حداقل به را ساختمان از تخریب ناشی هایآسیب مسکونی قطعات در اشغال سطح به باز سطح نسبت افزایش

 امدادرسانی-ج
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 است. یافته افزایش امدادرسانی امکان بحران، یا و حادثه زهنگام برو که ایستگونه به هاآن عملکرد و عرض و هادسترسی شبکه طراحی نحوه

 بافت یک گیریشکل موجب نهایت در که است گرفته شده نظر در یکسان صورت به مشخص هایپهنه در ساختمان ساخت الگوی

 فراهم دسترسی و دادرسانیام امکان و آیدمی بوجود یکسانی تقریباً های تخریب یکسان نیروهای مقابل در این ترتیب به می گردد. همسان

 گردد.می تر
 اراضی کاربری-د

 .اندشده بینی پیش رودخانه حریم و سبز فضای به عنوان دارند قرار گیری سیل و رودخانه طغیان معرض در که شهر اراضی از بخش آن

 .است شده خارج شهر از مزاحم و آالینده هایکاربری جایگاه
 زیربنایی تاسیسات -ه

 .است شده هادپیشن شهری فاضالب شبکه احداث درون رودخانه، شهری فاضالب نشت و کرخه رودخانه آب شدن آلوده از جلوگیری منظور به
امکان  تا نماید شهر در هایی پناهگاه احداث اقدام به شهرداری غیرمترقبه، حوادث برابر در آمادگی ایجاد منظور به شودمی توصیه

 (.52-49: 2، جلد 1389هم شود )مهندسین مشاور هفت شهر ری، فرا بحران بروز زمان در اسکان

ع می تواند رح جامهرچند مبحث سیالب به طور جداگانه در مالحظات پدافند غیر عامل مطرح نشده اما پیشنهادهای ارائه شده در ط
رایی ه بررسی اجین زمینم و حیاتی در اخسارات ناشی از سیل )قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع سیل( را کاهش دهد. اما مسئله مه

هر و تفصیلی ش باشد. متاسفانه در بخش ضوابط و مقررات مربوط به مالحظات پدافند غیر عامل در طرح جامعشدن این اقدامات در شهر می
ترین کی از مهمنکه سیل یگونه ساز و کار اجرایی برای موارد مرتبط با سیل در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، با آحمیدیه هیچ

 ه است.شود، متاسفانه وزن الزم را در امر پدافند غیر عامل شهر به خود اختصاص ندادتهدیدات حیات شهری در حمیدیه تلقی می
 و ساختمانی هایویژگی مورد در شده انجام هایبررسی های فرادست شهر حمیدیه:فضایی مرتبط با سیل در طرح –مطالعه کالبدی 

 طبقه، دو ساختمان انگشت شماری تعداد جزء به طوریکه به است پایین بسیار ساختمانی تراکم که است بیانگر آن شهر سطح در آن متراک

 واحد 3693ء به ازا که است هکتار 83.6حمیدیه  شهر در مسکونی قطعات کل مساحت حاضر حال در .هستند طبقه یک هاساختمان باقی

 .شودمی مترمربع محاسبه 225شهر  در مسکونی قطعات مساحت متوسط موجود، مسکونی
 

 توزیع واحدهای مسکونی بر حسب مصاح ساختمانی -12 -2 جدول
 سیمانی بلوک بتن و آجر آهن و آجر گل و خشت مصالح
 8/28 1/0 9/69 2/1 درصد

 122: 1، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 
 

 
 هر حمیدیهنقشه کیفیت ابنیه ش -35 -2شکل 

 123: 1، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 
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باشد. می و آهن گیری شهر )قبل از انقالب( بیشتر مصالح ساختمانی بکار رفته در واحدهای مسکونی آجربا توجه به زمان شکل
خانه ه اولیه شهر در جوار رودا که هستباشند. از آنجسته اولیه شهر میاند بیشتر در هواحدهای مسکونی که با خشت و گل ساخته شده

به  عماری مربوطمپذیری در برابر سیل را دارد، نیازمند رسیدگی بوده و الزم است ضوابط و مقررات کرخه شکل گرفته و بیشترین آسیب
 بخش ساخت و ساز با در نظر گرفتن دوره بازگشت سیل رودخانه کرخه بازنگری گردد. 

راضی وضع اهای فرادست شهر حمیدیه: همانگونه که از شکل زیر پیداست، با تطبیق نقشه کاربری حمطالعه کاربری اراضی در طر
های های در معرض سیل، کاربری، بیشترین کاربری98گرفتگی شهر حمیدیه در اثر وقوع سیل فروردین ماه های آبموجود و پهنه

ننده شود که مشاور تهیه کق با شکل باال، مشاهده میی پیشنهادی مطابباشد. در مطالعه کاربری اراضمسکونی حاشیه رودخانه کرخه می
گرفتگی های آبهنهطرح یک نوار سبز )حریم سبز، پارک و فضای سبز( برای حاشیه رودخانه کرخه پیشنهاد کرده است. با توجه به پ

ای هرخه در دوره کو توجه به دبی رودخانه  بینی شده با رعایت نکات فنی، ایجاد این حریم سبز پیش98شهر در اثر وقوع سیل سال
تواند از ورود آب به شهر )به خصوص از سمت شمال غرب( جلوگیری کرده و موجب کاهش ساله، می 100ساله و حتی  25بازگشت 

ه از های شرق و جنوب شرقی شهر پیشبینی شده و با فاصلهای آتی شهر در اراضی بایر قسمتخسارات ناشی از سیل گردد. توسعه
های بایر در اص زمین، اختصرودخانه کرخه و کانال کرخه نور قرار دارد. اما از نقاط ضعف کاربری زمین پیشنهادی )از دیدگاه وقوع سیل(

 باشد. رزشی میوهای آموزشی، درمانی و ت شمال غربی شهر( به کاربریهای سیالبی )قسمپهنه
 

 
 گرفتگی شهر حمیدیههای آبجود با نقشه پهنهتلفیق نقشه کاربری زمین وضع مو -36 -2شکل 

 1، جلد 1389منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور هفت شهر ری،       1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 پیداست، تنهاهای فرادست حمیدیه: همانگونه که از جدول زیر های مرتبط با سیل و حرائم در طرحمطالعه ضوابط و دستورالعمل

یز مین مورد نه به هکمورد اشاره شده در ارتباط با موضوع سیل در بخش ضوابط و مقررات طرح جامع، توجه به تهدیدهای طبیعی بوده 

 به تفصیل پرداخته نشده است.

 
 اهداف و ضوابط کلی طرح ریزی کالبدی مرتبط با سیل -13 -2جدول 

 معیارها و ضوابط اهداف نقش ها

 محیطی
 طرح محدوده در زیستی کیفیت ارتقاء -

 محیطی طراحی و ریزیبرنامه -

 یعیطب یدهایتوجه به تهدمصالح بوم آورد و  از استفاده و بومی محیط حفظ -

 اکولوژیکی سازی سالم و با محیط سازگاری زیباشناسی، اصول به توجه -

 3، جلد 1389ی، مشاور هفت شهر ر نیمهندسمنبع: 
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 گرفتگی شهر حمیدیههای آبیق نقشه کاربری زمین پیشنهادی با نقشه پهنهتلف -37 -2شکل 

 1، جلد 1389:   منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور هفت شهر ری،   1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

کرخه نور  ه کرخه و کانالث حریم رودخانای به بحدر فصل مربوط به ضوابط و مقررات طرح جامع شهر حمیدیه، هیچ گونه اشاره

در ع حمیدیه )رح جامطنشده و در ارتباط با ضوابط معماری و ساخت و ساز مبحث سیل نادیده گرفته شده است. یکی از ایرادات اساسی 

باشد و د میشدی های سیالبی ایجاد شده در مواقع بارندگیارتباط با بحث سیل(، عدم توجه اساسی به طغیان رودخانه کرخه و پهنه

رای رخه نور( ببدهی کمشاور تهیه کننده طرح تنها به وجود سد کرخه بزرگ در باالدست )همچنین سدهای انحرافی برای کنترل میزان آ

 کنترل و مهار سیالب بسنده کرده است. 

 شهر شیرین جامع طرح -2 -3 -3 -2

ب رسیده به تصوی 1383تهیه و در سال  1380وه در سال طرح جامع شهر جدید شیرین شهر توسط مهندسین مشاور عمران زا

گیر لگیری و مکانیابی نادرست شهر در بستر سیها جامع دو نمونه قبلی، از نکات مهم این طرح توجه به مسئله سیلاست. بر خالف طرح

عرفی ت که مداده شده اس رودخانه کارون است. به همین دلیل بخش مفصلی از ضوابط و قوانین در طرح به این موضوع اختصاص

 شود.می

 نتگاهیمطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح جامع شیرین شهر: بر خالف دو شهر پیشین، شیرین شهر سکو

باشد. این سکونتگاه از فازهای قدیم و جدید تشکیل شده است. متاسفانه تمامی این شهر جدید، چه فاز ساز میریزی شده و تازهبرنامه

بوده  امر نادرست توان گفت که این مکانیابی از بدوگیر رودخانه کارون مکانیابی شده است و میجدید و چه فاز قدیم، در محدوده سیل

بندهای سیل ،1398 است. با این حال، توسعه بخش قدیم همراه با تمهیداتی به منظور دفع خطر سیل از شهر بوده است. در سیل سال

فاع آب اند. در طرف مقابل، بخش جدید تمامًا به زیر آب رفته و ارتگرفتگی نجات دادهل کرده و آن را از خطر آباین بخش به خوبی عم

 آید.ای شهر به چشم میمتر باال آمده است. این دوگانگی به خوبی در تصویر هوایی و ماهواره 1.5تا 
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 1398ردین فاز قدیم و جدید شهر جدید شیرین شهر در سیل فرو -38 -2شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:     1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 .گرددمی بندیطبقه ریشهر به شرح ز یعوامل محدود کننده وسعت محدوده استحفاظبا این حال از نقطه نظر مشاور، 

 یاراض گیریسیلو  یتوپوگراف ب،یش

 راه آهن ،ینیشبکه ارتباطات زم

 یاراض تیمالک - نیزم یکاربر

 ی.ریگلیس

 

 
 کاربری اراضی پیشنهادی و روند توسعه شهر جدید شیرین شهر -39 -2شکل 

 .2: 3، جلد 1382منبع: مهندسین مشاور عمران زاوه، 
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های سیالب یمنحن بق بامطالعه شبکه ارتباط شهری: الگوی شبکه معابر شطرنجی پیشنهادی شیرین شهر با آنکه از دید مشاور منط

 در منطقه نیست، با این حال به دالیلی چند به عنوان الگوی اصلی شبکه ارتباطی برگزیده شده است: 

 نیمد در ارفت آ گریو از طرف د است ریامکان پذ یطرح به سادگ یاجرا کانشبکه ام یطرح: بواسطه بافت شطرنج یسهولت در اجرا

 .ردیگ یشبکه به سهولت انجام م

 یسطح یهابدفع آ را در جینتا نیبهتر الگو نیشهر ا ی: به علت دو عارضه بودن اراضیاراض یتوپوگراف یهایژگیطبیق طرح با وت

 .خواهد داشت

 ر همگام باشه یبرا شبکه فاضالب چند بودن شبکه معابر امکان احداث ی: با توجه به شطرنجیا امکان دفع فاضالب به صورت مرحله

 .فراهم است رشد و توسعه شهر

 آورد. یشهر فراهم م یرا برا ینظر مشکالت نیو از ا ستیدر منطقه ن البیس یهایبا منحن یشکل شهر هماهنگ

به  یز شهرات مرکالگو خدم نیدر ا نکهیتوجه به ا بای شهر با رشد و توسعه خدمات مرکز شهر تیرشد و توسعه جمع یعدم هماهنگ

ران زاوه، شاور عم)مهندسین م ستیالزم برخوردار ن یریشهر از انعطاف پذ یشود، بافت کالبدیم جادیصورت متمرکز در مرکز شهر ا

 (446: 2، جلد 1382
 

 
 شبکه ارتباطی پیشنهادی شهر جدید شیرین شهر -40 -2کل ش

 445: 2، جلد 1382منبع: مهندسین مشاور عمران زاوه، 

 

 عامل دو قیون از طررودخانه کار هیجنوب شهر اهواز و در حاش یدر اراضشهر  نیریاستقرار ش تیموقعمالحظات پدافند غیر عامل: 

منطقه  یگرفتگو آب رودخانه کارون انیکشور و عامل دوم طغ یغرب یبه مرزها دیشهر جد یکی. عامل اول نزدگرددمی دیمهم تهد

 جنوب شهر اهواز است. یاز اراض یعیوس

کارون و  ودخانهدر شرق ر دیکشور، استقرار شهر جد یغرب یمرزها قیمن از طردر ارتباط با حمالت دشاز نقطه نظر مشاور طرح 

ر استقرا گریدز طرف ا نموده است فایشهر ا نیریش یابینقش را در مکان نیشهر مهمتر یرودخانه به عنوان عامل دفاع نیاستفاده از ا

 ابل حمالتدر مق یگرید یشهر عامل دفاع نیریغرب رود کارون و ش درکوچک خان  رزایو م ریکب ریام یهکتار 12000 یواحدها

 گردد. میمحسوب  دیشهر جد یبرا دشمنی نیزم

بند به دور  لیشهر احداث س نیریمنطقه و از جمله ش یاراض یگرفتگدر ارتباط با عملکرد رودخانه کارون در مواقع باال آمدن آب و آب

گشته است. محسوب  دیشهر جد یمنطقه از جمله اراض یاراض یگرفتگابل آبمحافظت شهر در مق یبرا ریامکانپذ هایحلاز راه  یکیشهر 

 یاراض از هکتار 48000و در مجموع  شکریتوسعه ن یواحدها یهکتار 12000واحد  4 نکهیبه ا تیعنا با .طبق پیش بینی مشاور طرح

. گرددمی یجار یرودخانه در بستر کمتر آب انیجر کارون رودخانه انیو در مواقع طغ دهیبند حفاظت گرد لیمنطقه توسط احداث س
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لذا،  .قرار خواهد گرفت شکریتوسعه ن یاز احداث واحدها شیپ طینسبت به شرا یشتریب یگرفتگآب در خطر دیاستقرار شهر جد تیموقع

به  دیشهر جدتوسعه و  است یضرور یالبیعملکرد رودخانه در مواقع س یو رودخانه کارون برا دیشهر جد نیب یکاف یفضا ینیب شیپ

رودخانه کارون در دست اجرا است و  یکه در حال حاضر احداث چند سد بر رو چندمحدود گردد. هر  یبه اندازه کاف دیسمت رودخانه با

(. همینطور با توجه به اینکه 1382)مهندسین مشارو عمران زاوه،  کنترل خواهد شد یرودخانه کارون تا حدود یالبیعملکرد س ندهیدر آ

گرفتگی گرفتگی است لذا پیشنهاد تمدیدات الزم برای جلوگیری از خطر آبانتخاب شده برای توسعه شهر جدید دارای سابقه آباراضی 

ناشی از طغیان رودخانه کارون ضروری است. در این راستا مطالعات جامعی از سوی شرکت توسعه و عمران نیشکر به منظور جلوگیری از 

سعه نیشکر و شهر جدید انجام گرفته و نهایتا طرح احداث سیل بند برای اراضی مزارع نیشکر و شهر توسط گرفتگی اراضی کشاورزی توآب

 (.57: 1، جلد 1382شرکت توسعه و عمران نیشکر اجرا شده است )مهندسین مشاور عمران زاوه، 

ین نقشه اباشد. در کر اطراف آن مینقشه زیر نشان دهنده موقعیت شهر جدید شیرین شهر نسبت به رودخانه کارون و اراضی نیش

 ه مشخصجهت شیب زمین و همچنین محل احداث سیل بند پیشنهادی در اطراف شهر نشان داده شده است. با مشاهده این نقش

گرفتگی مسکن مهر جنوب گردد که طرح پیشنهادی برای ایجاد سیل بند به طور کامل اجرا نشده و همین عامل باعث تشدید آبمی

باشد که طرح یارون مه است. نکته مهم در بحث پدافند غیر عامل، بحث مکانیابی اشتباه شهر در پهنه های سیالبی رودخانه کشهر شد

 طور کامل به آن اشاره کرده است. جامع به

 

 
 نقشه موقعیت شهر جدید شیرین شهر و مالحظات پدافند غیر عامل -41 -2شکل 

 2، جلد 1382منبع: مهندسین مشاور عمران زاوه، 
 

با سیل و حرائم در طرح جامع شهر جدید شیرین شهر: مهندسین مشاور طرح جامع شهر های مرتبط مطالعه ضوابط و دستورالعمل
اند و با عنایت به این موضوع تمهیداتی چند را مد نظر گیر بدون و مکانیابی نادرست شهر اشراف داشتهجدید شیرین شهر کامالً به سیل

مکانیابی شیرین شهر در پهنه سیالبی  از آنست که یحاک لیمربوط به س مطالعات مجموعر طبق نظر این مهندسین مشاور، اند. بداشته
مربع از پهنه  لومتریک 36کارون قرار داد و حدود  یالبیشهر در پهنه س نیریش گیری صورت گرفته وکارون بدون توجه به خطر سیل

 یشهر شکل مثلث نیریش زیشود. پالن خاکریم متریسانت 30تا  10 حدود در البیسطح س شیفزارا اشغال و موجب ا ماندهیباق یالبیس
کارون قرار  انینظر و در انطباق با امتداد خطوط جر دیآن تجد یندارد و الزم است محدوده غرب یمناسب یکیدرولیه داشته و عملکرد

 نیریتوسعه ش ،یها مقدور باشد، در محدوده انتخابآن ندهیت توسعه آشوند که امکانایم یمطالعه و طراح یمعموال طور شهرها .ردیگ
آن متوجه  تیشهر و جمع نیریش یبار آلودگ قاعدتا .کال غیر مقدور دانست و از توسعه آن اکیدا صرفنظر کرد دیشهر به سمت کارون را با
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مانند  تیشهر پرجمع کی نیجان ساکن یری. خطر پذردیمناسب فاضالب مورد توجه قرار گ هیکه الزم است تصف شودمیرودخانه کارون 
کمتر  تیتعداد جمع هدر موقع بحران هر چ رایاست، ز تیاز اجتماعات کم جمع شیب یالبیها در مواقع سشهر و حفاظت جان آن نیریش

 (.68: 1، جلد 1382)مهندسین مشاور عمران زاوه،  تر استسانآآنان  یباشد، حفظ جان سالمت
 

 سیل با رابطه در شهر شیرین جامع طرح هایدستورالعمل و ضوابط -14 -2 جدول

آبرسان از  یهالداد کانادر امت ییزهایها، با احداث خاکراز طرح کیمحدوده هر  یرامونیپ یزهایپنجگانه جنوب اهواز عالوه بر دارا بودن خاکر یواحدها
 یفاظتح یزهایخاکر بیتخر ت،سباال د یالبیکامل پهنه س هیعدم تخل ل،یتراز س یموضع شیسبب افزاناوه رودخانه  ریها تا واحدها و بطور متقاطع با مسخانهتلمبه
شکالت م دیتشد ر،یآبگ یهاانهدر باال دست ده انیتقارب جر ای ییپمپاژ، همگرا یهاستگاهیا ر،یدهانه آبگ یکیدر کناره کارون و در نزد یو استاندار انییروستا

هر بر ش نیریش زیاکرو احداث خ شودیدر امتداد جنوب م لیعبور س یاواحدها بر نیپهنه ب ماندهیشدن باق ریتأثیب نیع باال دست و همچنروستاها و مزار یزدگلیس
پمپاژ خواهد  یهاستگاهیآبرسان ا یهاکانال نیطرف یحفاظت یزهایمشابه اثر خاکر یشهر، اثر نیریپل ش یجاده ارتباط زیخواهد افزود و خاکر یالبیپهنه س تیمحدود

در باال  لیفت. تجمع سقرار گر دییمورد تا 1377 نیفرورد لیدر مشاهدات س ریآبگ یهاکانال یزهایکراز عملکرد خا یاضیر یهامدل ینیبشیمثال پ یداشت. برا
 یمجاور اراض یحفاظت زیاکرمذکور ، شکافتن خ هیدر ناح البی. در اثر تجمع سدیمتر رس 2از  شیب یکوچک خان به ارتفاع رزایکانال آبرسان واحد م زیدست خاکر

 .دیگرد ریباال دست اجتناب ناپذ درشده  رهیآب ذخ هیتخل یبرا

 یطورب، داده شیفزاا راوستاها را در محدوده ر البیاز ده سال، عمق س شیبا دوره بازگشت ب یهاالبیپنجگانه جنوب اهواز، در س یهاطرح یزهایاحداث خاکر -
به  ازیز، نجنوب اهوا یاحدهاودر  اسبمن یمنیا هیحاش نیاست. جهت تأم انیروستائ یبرا یمنف یبرونده یرساند که دارایمتر م 2از  شیساله به ب 50 البیکه در س

 .باشدیم هاقسمتی در بعض یحفاظت یزهایارتفاع خاکر شیافزا
ذکر فوق ال یرهایاز مس البیاز س یبخش هیپنجگانه جنوب بعلت تخل یغدیر، واحدهابحره و ال یبرهالیو برداشت عوارض و موانع س یروبیدر صورت مرمت، ال  -

ها را تحت ستمر آنبطور م فوق الذکر را قابل استفاده نموده و یرهایمس ،یجانب عیو صنا شکریاست که شرکت توسعه ن یخواهد بود. ضرور منیا یبه اندازه کاف
 .باشد دیتواند مفیپنج گانه جنوب اهواز م یهادر اطراف طرح یحفاظت یزهایارتفاع خاکر ییجز شیقرار دهد. افزا یمراقبت و نگهدار د،یبازد

 نیانه جنوب بگپنج  یهاآبرسان واحد یهاکانال یحفاظتی زهایباشد، بهتر است نسبت به برداشت خاکر ریامکان پذ شکریشرکت توسعه ن یکه برا یدر صورت  -
 .گردد ریکان پذناوه کارون ام یمواز یالبیدر پهنه س البیس یعیطب انیاستفاده کند تا جر یگرید ریتداب ام و ازپمپاز و واحدها اقد یهاستگاهیا

 یهاالبیها در دوره سپنج گانه جنوب به داخل طرح یهاطرح پمپاژ یهاستگاهیا یهاغالف پمپ قیو رسوب از طر البیکنترل ورود س ای یریجلوگ یبرا  -
 شود.می الزم توصیه ریاتخاذ تداب دیشد

 یفضا شتریهش بمانعت از کاو م گرانیتوسط د یحفاظت یزهایخاکر از بسط و توسعه یریدر جلوگ یدولت یهابه کمک ارگان یرینظارت، مراقبت و اتخاذ تداب -
 .هاالبیس یسازرهیذخ

 یهابطه با روستادر را لیله سدر جهت حل مسأ ریو الغد ماله بهره، یرهایسکارون و اصالح م یرو دیاحداث مخازن جد یهابه برنامه دینبا شکرین یواحدها  -
 د.های خود متکی گردمهموازات همکاری با سایرواحدهای دولتی و خصوصی منطقه در زمینه مسائل سیل خوزستان باید به برنا کند. بلکه به هیخود تک هیهمسا

 71-70: 1، جلد 1382، مشاور عمران زاوه نیمهندسمنبع: 
 

 گرفتگیآب و سیل وقوع از جلوگیری برای شهر شیرین جامع طرح پیشنهادهای -15 -2 جدول
دم احداث ع ایاحداث  ریهر، تأثش نیریو پل ش یو فاراب یخزاع دعبلی کانال آبرسان واحدها زیدو خاکر نیماب تیشهر و موقع نیریش یرقوم باالتر اراض لیبه دل

 یزهایمانند خاکر یساتیاث تاساحد ریدر مجموع تأث گریشود. به عبارت دیم متریسانت 30تا  10 نیب البیتراز س شین سبب افزاآ مرز غربی تیشهر با توجه به موقع
بر توان یآن نم یاآمده یو پ لیبوده و از نظر پخش س ییجز لیتراز س شیانتقال، اثر شهر بر افزا یهاکانال یزهایو خاکر یواحدها، پل، جاده ارتباط یحفاظت
 کرد. دیشهر تاک ییجابجا

 آن اصالح شود. یو مرز غرب ابدیشود که شهر گسترش نیم هیدر مجموع توص

 شهر نیریثر شوجه به اتشود. لذا با  اریاخت شکرین یهادرجه حفاظت طرح زاست درجه حفاظت آن باالتر ا یضرور البیجهت حفاظت محدوده شهر در مقابل س
رف ط زیخاکرواقع  درشود.  رایمجاور اخت یهاطرح زیمتر باالتر از تراز خاکریک  شهر یزهایشود، تراز خاکریم هیحفاظت آن توص تیاهم و البیتراز س شیدر افزا

 اجرا شود. 12تراز  تا دست نییو در پا 13رودخانه در باال دست تا تراز 
 گردد. یزیر یپ البیس تیریشهر براساس اصول مد نیریش یمعمار

 .قرار داده شود یالبیس رودخانه در مواقع انیالح شده و محدوده شهر تقریبا منطبق با خطوط جراص یشکل مثلث

 شهر باشد. یعیطب نیباالتر از تراز متوسط زم سانتیمتر 30 حداقل هاابانیخ هیکل

 .در ده هزار در جهت جنوب باشد 5حداقل  بیدر امتداد شمال به جنوب با ش یاصل یهاابانیخ

 .دبه کارون پمپ گرد باشدیدر انتها م کطرفهی چهیدر یکه دارا یبا خط BOD و کاهش هیاول هیپس از تصف یفاضالب خانگ یآور شبکه جمع

 .ممنوع گردد ینیرزمیاحداث هر نوع ز

 ، طراحی و ساخته گردد.باشد یروبرو م وارهیفاقد دو د ینگیمتر بصورت پارک 2طبقات هم کف به ارتفاع حداقل  هیکل

 70-69: 1، جلد 1382، مشاور عمران زاوه نیمهندسبع: من
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گردد گرفتگی شهر مشخص میدر مطالعه ضوابط و مقررات و همچنین پیشنهادهای طرح جامع برای جلوگیری از وقوع سیل و آب
ترین هماست. م ن سیل اخیر شدهگرفتگی بخش جنوبی شهر در جریااند که باعث آبکه تمامی موارد ذکر شده در اجرا رعایت نشده

یدرولیکی هالب عملکرد توان پالن خاکریز در نظر گرفته شده برای شهر عنوان کرد. مورد اول اینکه این پالن در مواقع سینمونه آن را می
 مین عامل باعث گشتههمین پالن خاکریز به صورت ناقص اجرا شده بود که  98مناسبی ندارد و مورد دوم در جریان سیل فروردین ماه 

صورت گرفته از شیرین  متر هم برسد. همچنین در بازدید 2تا قسمت شمالی شهر در امان بماند اما ارتفاع آب در قسمت جنوبی شهر تا 
االتر از تراز متوسط زمین( بسانتیمتر  30شهر، شبکه ارتباطی آن هنوز به طور کامل اجرا نشده و ضابطه پیشنهادی ایجاد اختالف ارتفاع )

چنین مشاور طرح و هم 77است. باید در نظر داشت براساس مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور پاپیال در سال رعایت نشده 
نتیجه ع سیل و دراحداث خاکریز در باال دست و همچنین اطراف محدوده شهر باعث افزایش تراز آب در هنگام وقو 80جامع در سال 

ن نیاز دخانه کارواره رونابراین احداث خاکریزهای پیشنهادی در جنوب شهر اهواز و در کنآسیب بیشتر به روستاهای اطراف خواهد شد. ب
 به بررسی دارد.

 یک صفحه روستای هادی طرح -3 -3 -3 -2

یلومتری ک 15باشد که در روستای صفحه یک از توابع شهرستان اهواز و یکی از روستاهای بخش اسماعیلیه و دهستان صفحه می
ن، از دخانه کاروبه رو ز( واقع شده است. این روستا از نظر موقعیت نسبی از سمت شمال به معبر بین روستایی و جنوبمرکز بخش )اهوا

منظر  این روستا توسط مهندسین مشاور 1394های کشاورزی محدود می شود. طرح هادی مصوب سمت شرق و غرب نیز به زمین
 معماری تهیه گردیده است.  

های گاهای و طرح ساماندهی فضا و سکونتوسعه و عمران ناحیههای فرادست موجود )طرح تم شده در طرحبراساس مطالعات انجا
مسکن  های هادی اخذ شده از بنیادبینی و پیشنهادی برای روستای صفحه یک انجام نشده است. در طرحروستایی( هیچگونه پیش

 داشتند.نه، کاربری اراضی وضع موجود، سوانح طبیعی و ...( وجود بنیهای مورد نیاز برای بررسی )شبکه معابر، کیفیت انقشه
 از سازمان ستعالممطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه براساس طرح هادی روستای صفحه یک: بر طبق نظر مشاور و با توجه به ا

مال عتوسعه آن  ابراینر گرفته است، بنآب و برق خوزستان در مورد روستای صفحه یک، این روستا در بستر سیالبی رودخانه کارون قرا
 بینی توسعه است.  امکان پذیر نبوده و طرح مشاور فاقد پیش

 

 
 نامه استعالم از سازمان آب و برق استان خوزستان -42 -2شکل 

 1394منبع: مهندسان مشاور سیما منظر معماری، 



      91  فصل دوم: استان خوزستان  -بخش اول هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

 83.5ه حدودد کاز بعد کیفیت ابنیه، واحدهای نوساز  فضایی و روند و توسعه پیشنهادی روستای صفحه یک: –مطالعه کالبدی 

سال عمر  10هایی اطالق می شود که معموال زیر شود. این واحدها به آن دسته از ساختمانهای روستا را شامل میدرصد از ساختمان

باشد. این یرچه بلوک میتاز آجر و آهن و اند که اکثر مصالح بکار رفته در ابنیه نوساز مورد مطالعه داشته و با مصالح بادوام ساخته شده

درصد ار  16.5های مرمتی که شامل باشد. ساختمانواحد مسکونی می 12متر مربع و تعداد آن در روستا برابر  15865ابنیه به مساحت 

از آن واحد مسکونی در سال گردد که با مرمت و مقاوم سازی بنا امکان استفاده هایی اطالق میباشد به ساختمانهای روستا میساختمان

و کمتر  لچوب، سنگ، گ ل آجر،های آتی فراهم باشد. مصالح بکار رفته در اینگونه ابنیه از مصالح نیمه بادوام بوده که در این روستا شام

باشد نی میاحد مسکوو 8متر مربع و تعداد آن در روستا برابر با  3135آهن مورد استفاده قرار گرفته است. این ابنیه به مساحت 

توان گفت که از لحاظ ساختمانی، این روستا مقاومتی نسبی در ساس میا(. بر این 55-54: 1394)مهندسان مشاور سیما منظر معماری، 

 برابر سیل داشته است.

 راهکارهای طرح هادی روستای صفحه یک به منظور کاهش شدت پیامدهای احتمالی سیل

 ستاهای امن از بافت روی در مکانهای پیشنهادبینی مناسب کاربریپیش

 جلوگیری از ساخت و ساز در حریم کمی رودخانه ها و مسیل ها

ر رار گرفتن دهای مجاز به قها، در صورت ساخت و ساز تنها کاربریحتی المقدور جلوگیری از ساخت و ساز در حریم کیفی رودخانه

 این حریم می باشند که فاقد اعیانی باشند. 

 (.89-88: 1394شاور سیما منظر معماری، ها )مهندسان محریم رودها و کانال آبدرختکاری در 

ت طرح های سطحی و دفع فاضالب: بر طبق اطالعاپیشنهادهای طرح هادی روستای صفحه یک در ارتباط با سیستم جمع آوری آب

ر جداگانه جاذب بطو یهامساکن روستا از چاهو  ستیبرخوردار ن یمناسب تیدر حال حاضر دفع فاضالب در روستا از وضعهادی روستا، 

 هینسبت به تصف نمایدیم یاست و ضرور یجد توجه ازمندین ینیرزمیز یهامسأله با توجه به باال بردن سطح آب نی. اندینمایاستفاده م

 ستیز یامدهایمساله پ نیدارد. ا انیو معابر جر هاکوچهدر  یبهداشت ریغ به صورت زیروستا ن یسطح هایآبفاضالب اقدام شود. 

ی اطع عرضو مق یطرح هاد یارتباط یهامعابر روستا طبق شبکه نمایدمی یضرور نیداشت، بنابرا خواهد به دنبال یادیز یمنف یطیمح

 .خانه فاضالب خواهد آمد هیو احداث تصف یابیضوابط مربوط به مکان ریشود. در ز کشیجدول یشنهادیپ

 مراتع در محدوده روستا ممنوع است. یو اراض یکشاورز یه در اراضخانهیو احداث تصف یابیمکان

 .ستیمجاز ن یمناطق مسکون یکیخانه در نزدهیاحداث تصف

 شود. جادیا یحیو تفر تیدر جهت وزش باد غالب به سمت مناطق سکونت، فعال دیخانه نباهیتصف

 است.  یالزام یطیمح ستیو ز یفن نیمواز هیکل تیخانه رعاهیدر هنگام احداث تصف

 .ندینما یریخانه جلوگهیتصف یلومتریک 6 میتا حر سازها موظفند از هر گونه ساخت و دستگاه هیکل

 یابیمکان ثر دراز عوامل مو ینیرزمیز یهاسفره آب یو نوع جنس خاک و عمق کاف ازیمورد ن بیو ش یبا وسعت کاف یاراض نیتخم

 .شودیم یمراکز تلق نگونهیا

 .تر استم 400 شرفتهیخانه فاضالب به روش پهیتصف جادیو ا یابیهنگام مکان یمورد لزوم از مراکز مسکونحداقل فاصله 

 حاصل از یسطح یهاآب مشکل نیباشد. جهت حل ا یم یضرور کیسپت ستگاهیخانه احداث اهیدر صورت عدم احداث تصف

به لحاظ  دفع وهیش نیگردد که ایبکه داخل بافت روستا دفع مها، شقسمت یو انهار و در بعض لیمس انیجر قیاز طر یجو هایبارش

 جادیعابر امسطح  در کیاز جمله تراف یراستا مشکالت فراوان نینموده و در ا یگل و ال جادیشبکه معابر ا یپوشش نامناسب و خاک

 کانال کی هیتعب قیراز ط یسطح یهاآبروستا و انتقال  یو فرع یمعابر اصل هیدر حاش کانیونهرها و  جادیلحاظ ا نیبه هم دیانمیم

 (.91-90: 1394)مهندسان مشاور سیما منظر معماری،  است یضرور یامر کی کیولوژیب یا الگونرودخانه 

 یبطور کلها و پروژهای پیشنهادی مرتبط با سیل در طرح هادی روستای صفحه یک: طبق مطالعه طرح هادی روستا، برنامه

 ،ینامناسب جمع آور ستمیبه نوبه خود با س ییاست. منشأ درون روستا ییو برون روستا ییأ درون روستادو منش ریتحت تأث یریلگیس
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و عدم  یعیطب یهاآبراهه میساختمان در حر هیتخل ستمیو نامناسب بودن س (انتقال ستمیا )سهروالبیو طرح نامناسب س یناکاف تیظرف

بر علت  دیزباله مز لهیروها و نهرها به وسالبیس یمجار یاتفاق موارد، انسداد دهانه ورود به بیارتباط دارد. در اکثر قر هاآن میحر تیرعا

ها از داخل بافت و عبور آن ایو  مسیل ایها با رودخانه آن یهایبه همجوار یبستگ زیروستاها ن یریلگیس ییشود. منشأ برون روستایم

)مهندسان مشاور سیما  ها داردها و کوچک بودن دهانه پلنهرها و رودخانه یروبیمنطقه و عدم ال یاهیگ شقطع درختان و حذف پوش

 (.87: 1394منظر معماری، 

 :است ریشامل موارد ز یریگلیمنشأ س یکل بطور

 ییمنشأ درون روستا

  یجمع آور ستمی( نامناسب بودن سالف

 روهاالبیب( عدم کشش س

 تخلیه ستمی( نامناسب بودن سج

 ییمنشأ برون روستا

 مسیل ایرودخانه  انی( طغلفا

 انیجر ر مقطعد تیمحدود جادیا ،یعیطب مقطعی تیمحدود لیمتعارف به دل یهاالبیعبور س یانتقال برا تیبودن ظرف ی( ناتافب

 ابیپا یهاقسمتدر  یکیدرولیه هیاز احداث ابن یآب ناش یزدگپس ه،یرویتوسعه ب لیبه دل

 زینامناسب در سطح حوزه آبر یهایکاربر لیها به دل( تشدید طغیانج

 (88: 1394ها )مهندسان مشاور سیما منظر معماری، مسیلرودخانه با  میدر حر یبندد( عدم مراعات منطقه

ه بندی و های رایج مقابله با سیالب را در دو گروه ساختمانی و غیر ساختمانی طبقبر این اساس طرح هادی به طور کلی روش

 پیشنهاد کرده است.

 یساختمان یهاروشالف( 

شود و یم یبالیس انیو شدت جر زانیم لیاست که منجر به کاهش و تقل یشامل جمیع اقدامات البیکنترل س یساختمان یهاروش

 یزهایاکرخ جادیا ،یریتأخ یو با استخرها یمخزن یاحداث سدها رینظ یدهد. اقداماتیرا کاهش م البیس یبیقدرت تخر بیترت نیبد

ات اژ و اقدامپمپ یهاستگاهیاحداث ا ،یکمک یروهاالبیها و حفر سو مقطع رودخانه ریاصالح مس د،بن لیس یها وارهیو د یساحل یطول

 .شوند یوب ممحس بالیمهار س یبرا یجزو اقدامات ساختمان یها( همگرودخانه زیباالدست حوزه آبر ی)قسمت ها یزداریموسوم به آبخ

 ی(تیریمد) یساختمان ریغ یهاب( روش

 ها دشتالبیس یبندمنطقه

 سیلخطر  یبندطبقه

 یاراض یکاربر یبندطبقه

ه نه کارون کبه رودخا باشد، ولیکن با توجهیم ادیدر روستا ز البیاحتمال وقوع س کیصفحه  یانجام شده در روستا یهایبررس طبق

 زم به نظرال لیس از یناش یامدهایو پ یاحتمال از خطرات یریجلوگ یبرا یتیگذرد، انجام اقدامات امن یروستا م یجنوب هیاز حاش

 (. 89-88: 1394)مهندسان مشاور سیما منظر معماری،  رسدیم

مطالعه ضوابط و مقررات مرتبط با سیل و حرائم در طرح هادی روستای صفحه یک: با توجه به اشاره مهندس مشاور تهیه کننده 

سازی مقابله با آن، در بخش تدوین ضوابط و مقررات تنها به ضوابط ایمن هایطرح هادی روستای صفحه یک به بحث سیالب و روش

روستا در مقابل زلزله اشاره شده و ضوابط و مقررات مربوط به مقابله با سیل و حریم رودخانه کارون نادیده گرفته شده است. با توجه به 

دچار خسارت گردید، الزم است ضوابط و مقررات  98فروردین ماه اینکه این روستا در بستر رودخانه کارون قرار گرفته و در جریان سیل 

 ای مرتبط با بحث سیل در طرح هادی روستا تدوین گردد تا پیشنهادهای ارائه شده توسط مشاور قابلیت اجرا پیدا کند. جداگانه
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 اجرایی اقدامات و هاسیاست -4 -3 -2

 هاآن اجرای به منجر یکارها و ساز و غیرقانونی موارد شناسایی -1 -4 -3 -2
 مود. براساسنتوان به ساخت و سازهای انجام شده در حریم رودخانه کارون در شهر اهواز اشاره در بررسی موارد غیر قانونی می

ان مشخص یت بحرجلسات برگزار شده با اداره راه و شهرسازی استان خوزستان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و همچنین ستاد مدیر

رهنگی، های ساخته شده در حریم رودخانه کارون به دستور استاندار وقت خوزستان و زیر نظر سازمان میراث فستورانگردید ر

و  های مطرح شده توسط معاونت معماری و شهرسازی اداره راهگردشگری و صنایع دستی استان انجام گرفته است. طبق صحبت

باشد. مقرر گردید گزارش تخلف ثبت شده در نمی 5ای مصوبات کمیسیون ماده ها دارشهرسازی استان خوزستان ساخت این رستوران

زستان ق استان خوب و بررابطه با ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانه کارون توسط اداره راه و شهرسازی و همچنین سازمان آ

 قق نگردید.در اختیار قرار گیرد که متاسفانه تا لحظه تدوین این گزارش این موضوع مح

 

 
 های ساخته شده در حریم و بستر رودخانه کارونرستوران -43 -2شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

ستر بوجود در ساخت و سازهای م برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان،معاون حفاظت و بهرههمچنین بنا به گفته 

بصره سه وزستان براساس تخبه گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق باشند. فاقد مجوزهای الزم میقطع اهواز رودخانه کارون در م

قانونی برای  هاییریپیگ .ستاهرگونه ایجاد اعیانی در بستر رودخانه بدون مجوز از وزارت نیرو ممنوع  ماده دو قانون توزیع عادالنه آب،

 این پیگیری ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. صورت گرفته و هاساختمانتخریب این 

وی سازمان سده از معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به عدم رعایت دستورالعمل های صادر ش

ز سوی عالم شده ااتفاعی ار متاسفانه شهرداری اهواز،کدهای آب و برق خوزستان در ارتباط با احداث جاده ساحلی نیز اشاره کرد و گفت:

 200ره بازگشت بی دوسازمان آب و برق در مورد احداث جاده ساحلی را رعایت نکرده است.کد ارتفاعی اعالم شده بر مبنای تراز سیال

هر در ش ایجاد مشکالتی مترمکعب بر ثانیه بوده است که رعایت نشده است و امروز باعث 4300ساله از تراز سطح آب ایمن شهری با دبی 

 (.1398)سازمان آب و برق استان خوزستان،  اهواز شده است

 



94        هیأت ویژۀ    کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

 یبندجمع -4 -2
های متمادی بوده است که در طول تاریخ منجر ای آبرفتی است که تمام حاصلخیزی خویش را مدیون سیالباستان خوزستان جلگه

در ابعادی  مری طبیعی بوده و خواهد بود که به حتمتان اسیل در خوزس های رسوبی بر سطح جلگه شده است.به انباشت تدریجی خاک

بدیل به تطبیعی را  ین امرمشابه و حتی بزرگتر در آینده تکرار خواهد شد. در ارتباط با موضوع کار این کارگروه، باید گفت که آنچه ا

ها در برابر سیل سازی سکونتگاهادهای، شهری و روستایی و طراحی شهری در آمریزی منطقهعف شدید نظام برنامهای ملی کرد ضفاجعه

گیری از توان امید داشت تا با بهرهگردید، اما می 1398باشد. این ضعف مسبب لطماتی عمیق در جریان سیل فروردین ماه می

های افتهبندی مختصر از ینظور در این بخش، جمعهای آینده فراهم آید. بدین مای نسبی برای سیلهای این سیل آمادگیآموختهدرس

 شود.مستندسازی سیل خوزستان ارائه می

های شهری و روستایی بوده که آمادگی شهرها را در برابر های اصلی طرحای به سیل از ضعفای و چندرشتهرشتهنبود نگاه میان

ده ه هیدرولوژیک تلقی شهای مطالعه شده سیل عموماً به عنوان یک مسئلهای گسترده تحت الشعاع قرار داده است. در طرحمسئله سیل

حمیدیه با  آید. به عنوان مثال طرح جامعای به مباحث مهندسی رودخانه و سازه برای مقابله با آن به چشم میاست و اتکاء بیش از اندازه

ای قهسطح منطدر  اش به اقدامات وزارت نیرو در مقابله با سیل است. این اقداماتآنکه مسئله سیل را محتمل دانسته اما اتکاء اصلی

یر نشان باشد. سیل اخشامل ساخت سد کرخه و در سطح شهری شامل ساخت سد انحرافی در شمال شهر حمیدیه و کانال کرخه نور می

تواند تضمین کننده مصونیت ای و مهندسی رودخانه به هیچ وجه کافی نیست و نمیداد که این اتکاء نظام شهرسازی به اصول سازه

ای و رشتهیاننیازمند پرورش رویکردی م مواقع رخدادهای حدی شود. نظام شهرسازی کشور به ویژه در استان خوزستانها در گاهسکونت

 ای در امر مقابله باسیل است.چندرشته

ه ویژه در بن امر جهان بینی حاکم بر نظام شهرسازی کشور در برابر پدیده سیالب در قالب مقابله با سیل تعریف شده است. ای

های شهری و های شهری استان خوزستان به خوبی قابل مشاهده است. نتیجه مستقیم این امر ضعف در مکانیابی سکونتگاهامهبرن

باشد. شهر جدید شیرین شهر مصداق بارزی از این عارضه است. مکانیابی این شهر با آنکه ساز میهای تازهروستایی به ویژه سکونتگاه

 ده است. درشن واقع آکادمیک دوران معاصر است کاماًل نادرست بوده و در رژیم سیالبی رودخانه کارومحصول شهرسازی خردمندانه و 

ای برای حل این معضل پیشنهاد داده است که در صورت ضعف های صرف سازهحلاین شرایط، جهان بینی مبتنی بر مقابله با سیل راه

همزیستی با  شهرسازی کشور نیازمند چرخش رویکرد از مقابله با سیل به سمتتر خواهد شد. نظام ها ابعاد فجایع بزرگعملکردی آن

 ای در برابر سیل دست یابد.های چندرشتهحلهای طبیعی به راهسیل است تا از طریق شناخت فرآیندها و چرخه

تن آید تاثیر نگرفیبه چشم م ضعف عمده دیگر که در نظام شهرسازی در واکنش به امر سیل در استان خوزستان و چه بسا در کل کشور

اقعه ز هر سیل، وهای استان در مدت کوتاهی بعد ااز سبقه تاریخی سیل در استان است. حافظه تاریخی کوتاه مدت باعث شده تا سکونتگاه

های یلهر همچون سش های تاریخیپیش آمده را به فراموشی بسپارند و روند پیشین را ادامه دهند. برای مثال سیل اهواز در مقایسه با سیل

مادگی های بزرگ مقیاس قبلی هیچ آای چهل یا پنجاه ساله از سیلدر ابعادی محدودتر اتفاق افتاد با این حال شهر در فاصله 1347و  1358

توان به میاند. به عنوان مثال سال تکرار شده 50یا  40خاصی برای مقابله با سیل بعدی پیدا نکرده است و همان مشکالت قبلی بعد از 

 گردد.یمسئله فاضالب شهر اهواز اشاره کرد که با هر بار بارندگی و باال آمدن آب رودخانه کارون به داخل شهر باز م

های شهری اشاره کرد. به وضوح حرائم تعیین شده توسط وزارت نیرو با واقعیت رژیم ها در طرحباالخره باید به موضوع حریم رودخانه

ها لزوماً ضمانت تر از واقعیت طبیعی هستند و رعایت آندر انطباق نیست. این حرائم بسیار محدودتر و کوچک هاسیالبی رودخانه

ها، در بسیاری از موارد حریم های مسئول شهری، همچون شهرداریمصونیت شهر در هنگام بروز سیالب نیست. همینطور ارگان

های حاشیه رودخانه کارون در شهر اهواز همان اند. برای مثال پارکح شهری کردهها را از حالت طبیعی خارج کرده و به اصطالرودخانه

هایی اکولوژیک بر مبنای خصوصیات خصوصیاتی را دارند که یک پارک شهری در مرکز شهر یزد دارد. نظام طراحی شهری نتوانسته پاسخ

 ها فراهم آورد.طبیعی رودخانه



 



 

 

 

 فصل سوم: استان گلستان

 مهمقد -1 -3
 است. در ارودنک و خلیج گرگان قرهسو، اترک، گرگانرود، آبریز حوضه پنج شامل مربع کیلومتر 20438 مساحت با گلستان استان

 حدود نرمال شرایط در استان سالیانه بارندگی امتداد دارد. متوسط استان این در کیلومتر 2700 کلی طول به رودخانه رشته 45 مجموع

 حوضه در رود گرگان رودخانه. دارد را نکارود و خلیج گرگان سو،قره اترک، رود، رودخانه گرگان حوضه پنج استان این. است میلیمتر 450

 سرچشمه شمالی خراسان ت استانارتفاعا غربی هایدامنه و شرقی البرز شمالی هایدامنه از این رودخانه. است شده واقع رود گرگان آبخیز

 از عبور از پس رودخانه این. شودمی تشکیل محمدآباد و رامیان آباد، تیل گل، زرین چهلچای، زاو، دوغ، رودهای پیوستن بهم از و گرفته

 منظور به. ریزدخزر می دریای به گمیشان شهرستان در بزرگ دلتای یک تشکیل با سیمین شهر و قال آق و گنبدکاووس شهرهای

 شده احداث آن فرعی هایخهشا و رودخانه این روی بوستان و گلستان سدهای یزن و سد وشمگیر کشاورزی، توسعه برای بیشتر برداریبهره

 (.1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهاست )

 

 
 هاموقعیت شهرها نسبت به حوضه آبریز رودخانه -1 -3 شکل

 .1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 

 

 به منجر شدید هایدگیبارن استمرار اثر در و مستقر گلستان استان آسمان از وسیعی بخش بر فندماهاس 26 روز از وسیعی بارشی سامانه

 اول و اسفندماه 29 و 28 ایروزه حادثه در این مخرب اثر اوج گردید. زمان آن به متصل هایرودخانه و گرگان رود امتداد در ناگهانی سیل

 این. دادند دست از را خود جان بارندگی اثر شدت در ساختمان و دیوار ریزش اثر بر کودک ود متاسفانه رخداد این بود. در 1398 فروردین

 با آن همجواری و ستانا گستره مورفولوژیکی خاص دهد. وضعیتمی رخ گلستان استان خیز سیل گستره در بار چندمین برای رخداد

 برده است. باال ای مالحظه قابل بطور محدوده این در را سیل وقوع پتانسیل ساحلی شمال، خطه پربارش زون و مازندران دریای
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 روز از بیشینه آن اثر انزم و 1397 - 12 - 26 تاریخ از و 1397 سال آخر روزهای ممتد هایبارندگی از پس سیل وقوع زمان

 هایرودخانه آب آمدن البا اعثاستان ب آبریز هایحوضه نمودن اشباع با قبل روزهای از بارشی سامانه. بود 2/1/1398 تا 28/12/1397

 از پس کشور، هواشناسی سازمان بینیپیش طبق بر. وشمگیر گردید و نرماب و گلستان و بوستان مانند استان سدهای شدن سرریز و متعدد

 بارندگی و موجب اردو منطقه در فروردین 4 یکشنبه روز از دیگری سامانه بارشی گلستان، منطقه در 1398 فروردین 3 و 2 روزهای آفتابی

 (.a :4-1398اللهی،  شد )بیت

 

 
 1398های تحت سیالب گلستان در سوم فروردین عرصه -2 -3شکل 

 .1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 

 

 
 1398های تحت سیالب گلستان در سیزدهم فروردین عرصه -3 -3شکل 

  7: 1398، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستانمنبع: 
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  دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه اجمالی شناسایی -2 -3

 دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه فضایی توزیع -1 -2 -3

 استانی مقیاس در دیده آسیب روستاهای فضایی توزیع -1 -1 -2 -3
 از مورفولوژی عیتتب با سیل اثر که اندگرفته قرار 97 اسفند 28 سیل تاثیر تحت گلستان استان شهرستان 9 جغرافیائی محدوده

است.  بوده ازندرانم شرقی دریای سواحل تا غرب به شرق از هایمحدوده نیز و استان جنوبی امتداد جمعیتی مراکز در ابتدا گستره،

 گالیکش، گنبد، الله،ک ،)یغرب سمت(تپه  مراوه هایشهرستان گستره و بوده کیلومتر مربع 8500 آب تجمع و بارش حوضه تقریبی مساحت

 مسیر گرگانرود ادامه در قال آق از بعد. گیردمی بر در را گرگان شهرستان غربی بخش و قال آق آباد، علی رامیان، مینودشت، آزادشهر،

 سیل سیرم در ندگیبار از ناشی هایآب تجمع با که است حوضه خروجی کیلومتر 20 طول مازندران( در دریای شرقی غرب )حاشیه بسمت

 به ایگستره چنین در. دهدمی تشکیل را گلستان مساحت استان درصد 40 حدود مذکور مساحت. اندگردیده واقع نفس خواجه آبادی تا

 استان آبادی 986 لک تعداد از (آبادی 750 ، حدود1395سال  آمار مرکز آمار براساس عرض، کیلومتر 50 و طول کیلومتر 170 حدود ابعاد

 واحد 181000دود ح جمعیتی مراکز این مسکونی واحدهای تعداد .کنندمی زندگی جمعیت نفر 695000 بر بالغ جمعیتی گلستان( با

 .باشنداسکلت می بدون آن ، واحد135000 که بوده

واقع رود و مسیر حرکتی آن دهد این روستاها عموماً در نیمه جنوبی استان و در راستای گرگانهمانطور که شکل زیر نشان می

ای ی از روستاهاند. دشت وسیع و همواری که گرگانرود در آن جاری است تبدیل به محوطه سیالبی وسیعی گردیده که تعداد بیشمارشده

 منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

 

 
 سیالب. تشکیل مکانی گستره -4 -3شکل 

 .1398منبع: اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، 
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 گرفته در استان گلستانتوزیع فضایی روستاهای آب -5 -3شکل 

 .1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

ان گلستان آسیب است 1398روستای باالی بیست خانوار در جریان سیل  48براساس گزارش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مجموع 

روستا نیازمند جابجایی  45ای هستند و روستا در معرض حرکات دامنه 34رار دارند، روستا در بستر سیالبی ق 14دیدند. از این تعداد 

 دهد.روستاهای آسیب دیده را نمایش می باشند. جدول زیر اطالعاتموضعی یا کلی می

 
 در استان گلستان. 1398ی روستایی آسیب دیده از سیل هاسکونتگاهآمار  -1 -3جدول 

تعداد روستاهای 

ت و نیازمند تثبی

 پایدارسازی

تعداد روستاهای 

نیازمند 

جابجایی)کل و 

 موضعی(

تعداد روستاهای 

در معرض 

حرکات دامنه 

 ای

تعداد روستاهای 

واقع در بستر 

 سیل

تعداد روستاهای 

دارای طرح 

 هادی

تعداد روستاهای 

 آسیب دیده

تعداد روستاهای 

 خانوار 20باالی 

16 45 34 14 48 48 936 

 .1398نقالب اسالمی، منبع: بنیاد مسکن ا

 

 استانی مقیاس در دیده آسیب شهرهای فضایی توزیع -2 -1 -2 -3
هزار  210بر  بالغ یگمیشان( با جمعیت شهر )حوزه سیمین و قال آق انبارآلوم، گنبدکاووس، شهری مراکز سیل مستقیم اثر محدود در

گرفته نیز منطبق بر دشت ده و آبفضایی روستاها، شهرهای خسارت دی(. همانند توزیع 15: 1398اللهی،  اند )بیتگرفته قرار جمعیت نفر

 گرفتگی شهری و روستایی حکمفرما است.باشند. به عبارت دیگر یک الگوی فضایی مشابه بر ّآبوسیع و هموار گرگان رود می
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 توزیع فضایی شهرهای سیل گرفته در استان گلستان -6 -3شکل 

 .1398دانشگاه گلستان، منبع: معاونت پژوهش و فناوری 

 استانی مقیاس در دیده آسیب میراثی بناهای فضایی توزیع -3 -1 -2 -3

ها و شهرها و باشد که عمده این آثار در جوار سکونتگاههای گردشگری میاستان گلستان دارای آثار متعدد تاریخی، فرهنگی و جاذبه

اوایل  و 1397واخر اب سال ه به دلیل همین موقعیت جغرافیایی در حادثه اخیر سیالاند کهایی مانند گرگانرود بنا شدهدر اطراف رودخانه

 باشد.گرفتگی و خسارت شده است که به شرح زیر میدر این استان بخشی از این آثار دچار آب 1398

 
 میراث فرهنگی آسیب دیده از سیل استان گلستان براساس شهر. -2 -3جدول 

 آثار شهر ردیف

 ل تاریخی اق قالپ اق قال 1

 خانه روشنی –موزه و بناهای تاریخی گمیشان  گمیشان 2

 مدرسه کریم ایشان کالله 3

 محوطه دیوار بزرگ گرگان کالله تا گمیشان 4

 ایی از پایگاه میراث جهانی گنبدبخش ه –موزه فرش  -رج قابوس ب -شهر تاریخی جرجان  گنبد 5

 بافت ساسنگ مینودشت 6

 م فارسیان فرنگحما گالیکش 7

 بهسازی بافت روستای فارسیان قانچی و  -موزه ازادشهر  ازادشهر 8

 بناهای تاریخی سیمین شهر 9

 گرگان 10
کاروانسرای  -شاهکوه  بافت روستای -کاخ موزه  -یفی موزه امیرلط -شناسی  موزه باستان -بافت تاریخی 

 مد خانکاخ آقا مح -رباط سفید و قزاق 

 های باستانی سطح استانها و محوطهتپه نسطح استا 11

 .1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
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ثار اراتی را به این آاثر و محوطه تاریخی را تحت تاثیر خود قرار داده و خس 14شهر و  8تعداد  1398طبق جدول باال سیالب سال 

 وارد نموده است.

 استان در فضایی توزیع براساس سیل معرض در یهاسکونتگاه شناسایی -2 -2 -3

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب شهری یهاسکونتگاه -1 -2 -2 -3

شهرستان بر  10باشد. براساس این جدول تعداد دیده استان گلستان بر اثر سیالب میهای آسیبجدول زیر نشان دهنده شهرستان

 دند.. شهرهای این مناطق بیشترین میزان آسیب در سطح استان را به خود دیانداثر سیالب اخیر دچار آسیب شده

 
 های مختلف استان گلستان.های وارد شده در شهرستانبرآورد خسارت -3 -3جدول 

ن
شهرستا

چاه )حلقه( 
ت )حلقه( 

قنا
 

ت جاده 
ب زیرساخ

خری
ت

ن مزارع )کیلومتر(
بی

 

ن مزارع 
جاده بی
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ل و آبنما )دستگاه(
پ
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خطو
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ی فرع
ها

ب )کیلومتر(
آ

 

ستگاه
ای

ی پمپاژ 
ها

)دستگاه(
 

ستم
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ن آبیار

ی نوی
ها

شار )هکتار(
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ن )دهنه(
بندا
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ض

ی ارا
تجهیز و نوساز

شکه
خ

ی )هکتار(
زار

 

شبکه
ی و 

ی آبیار
ها

ی )هکتار(
ش

زهک
 

 1400 0 0 44400 0 0 261460 0 21000 1600 0 26950 بندر ترکمن

 79800 0 0 693900 12500 48000 10000 51000 25500 50000 0 16000 گمیشان

 0 0 25000 0 500 13000 10800 50000 35000 0 43500 45000 گرگان

آباد علی

 کتول
0 1400 0 30000 20000 9000 15120 0 0 900 0 0 

 0 5000 0 0 0 6000 0 34000 35000 0 3500 3000 رامیان

 0 0 0 1625 0 1920 40000 6000 11700 0 4200 96000 قالآق

گنبد 

 کاووس
1113 0 0 7233 7800 13871 0 8361 0 0 0 83758 

 0 0 0 8450 0 20220 4800 27500 214000 0 53200 0 کالله

 0 0 0 0 0 5090 0 2800 314000 0 3800 0 مینودشت

 300 0 0 4100 0 0 2100 6030 10000 0 1800 0 بندرگز

 165258 5000 25900 752475 21361 109350 352031 205130 703433 51600 111400 188063 جمع

 .1398اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، منبع: 

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب روستایی یهاسکونتگاه -2 -2 -2 -3
ها فراهم آورده اهای خسارت دیده در استان گلستان به همراه خسارات وارد بر آنبنیاد مسکن انقالب اسالمی لیست کاملی از روست

خانوار  14758براساس گزارش بنیاد، در مجموع روستاهای آسیب دیده  1است که شامل خسارات ناشی از سیل و یا فرو رانش بوده اند.

_______________________________________________________________________________ 
ها بوده، بررسی آن در حوزه وظایف از آنجایی که خسارات وارده در مورد روستاهایی که در سیل اخیر مورد فرو رانش قرار گرفته اند عمدتا آسیب به زیرساخت -1

 این کارگروه نبوده است ) برای اطالعات بیشتر به گزارش های کارگروه زیرساخت مراجعه شود(.  
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واحد تخریبی،  107واحد مسکونی نیازمند جابجایی،  252باشند. در این روستاها نفر می 53827را اسکان داده که جمعیتی معادل 

 باشند. جدول زیر لسیت کاملی از این روستاها و خسارات وارده فراهم آورده است.واحد تعمیری می 206واحد احداثی و  1133

 
 های وارده به روستاهای استان گلستانبرآورد خسارت -4 -3جدول 
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  دارد 95 دارد 2187 666 نراب آزادشهر 1
حرکات 

 ایدامنه
 68 306   موضعی

-گلستان

 آزادشهر

 گرگان 2
شاهکوه 

 علیا
 * دارد 87 دارد 35 11

حرکات 

 ایدامنه
 1 4  1 موضعی

-گلستان

 گرگان

 * دارد 85 دارد 109 42 چهارباغ گرگان 3
حرکات 

 ایدامنه
 0 22  5 موضعی

-گلستان

 گرگان

  دارد 91 دارد 669 197 پلنگر مینودشت 4
حرکات 

 ایدامنه
 6 18  5 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 0 19  0 موضعی سنگ افنان * دارد 85 دارد 193 69 زنگالب نودشتیم 5
-گلستان

 مینودشت

 * دارد 89 دارد 123 41 دوجوز نودشتیم 6
حرکات 

 ایدامنه
 0 5  1 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 نودشتیم 7
ریگ 

 چشمه باال
  دارد 91 دارد 98 36

حرکات 

 ایدامنه
 0 30  15 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 * دارد 85 دارد 292 100 زندان چال نودشتیم 8
حرکات 

 ایدامنه
 0 9  7 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 نودشتیم 9
قلعه قافه 

 باال
  دارد 93 دارد 1409 388

حرکات 

 ایدامنه
 1 188 95 103 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 * دارد 82 دارد 647 205 ده چنشاک نودشتیم 10
حرکات 

 ایدامنه
 0 11 3 5 موضعی

-گلستان
 مینودشت

  دارد 96 دارد 731 202 برنجوین نودشتیم 11
حرکات 

 ایدامنه
 0 40 1 0 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 * دارد 83 دارد 642 214 بلم جرک نودشتیم 12
حرکات 

 ایدامنه
 0 15  15 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 * دارد 85 دارد 68 22 کوه کمر نودشتیم 13
حرکات 

 ایدامنه
 0 7  7 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 0 20 0 0 موضعی سنگ افنان  دارد 88 دارد 145 46 طول آرام نودشتیم 14
-گلستان

 مینودشت

  دارد 91 دارد 498 152 براین نودشتیم 15
ت حرکا

 ایدامنه
 11 39  2 موضعی

-گلستان
 مینودشت

 * دارد 84 دارد 530 152 پنو گالیکش 16
حرکات 

 ایدامنه
 2 45  7 موضعی

-گلستان
 مینودشت

  دارد 91 دارد 507 159 دلدلپی گالیکش 17
حرکات 

 ایدامنه
 2 42  20 موضعی

-گلستان

 کالله
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  دارد 91 دارد 51 21 سیامرزکوه علی آباد 18
 حرکات

 ایدامنه
 0 50  0 موضعی

-گلستان

 کالله

 * دارد 85 دارد 180 55 پیرزنخاک علی آباد 19
حرکات 

 ایدامنه
 3 5 8 8 موضعی

-گلستان

 کالله

  دارد 91 دارد 36 16 چه جا علی آباد 20
حرکات 

 ایدامنه
 0 22  0 موضعی

-گلستان

 کالله

 24 42  0 یموضع فرونشست * دارد 82 دارد 1500 427 گرکز کالله 21
-گلستان

 کالله

 کالله 22
صوفی 

 دازشیخ
  دارد 95 دارد 1351 279

حرکات 

 ایدامنه
 6 6  0 موضعی

-گلستان

 کالله

 کالله 23
صوفی شیخ 

 انصاری
  دارد 89 دارد 197 55

حرکات 

 ایدامنه
 2 10  1 موضعی

-گلستان

 کالله

 2 4  0 ضعیمو فرونشست  دارد 93 دارد 4535 1224 قوزیتمرقره کالله 24
-گلستان

 کالله

 کالله 25
 چشمهیل

 جدید
  دارد 89 دارد 365 95

حرکات 

 ایدامنه
 3 4  1 موضعی

-گلستان

 کالله

 کالله 26
پیشکچروک

 مر
 1 4  0 موضعی فرونشست  دارد 89 دارد 278 88

-گلستان

 کالله

 کالله 27
قره 

 یسرپایین
 * دارد 84 دارد 489 140

حرکات 

 ایدامنه
 5 1  0 موضعی

-گلستان

 کالله

 کالله 28
 چشمهیل

 علیا
  دارد 93 دارد 1300 310

سیل و 

 سیالب
 7 11  0 موضعی

-گلستان

 کالله

  دارد 91 دارد 392 109 دومانلی کالله 29
حرکات 

 ایدامنه
 0 20  7 موضعی

-گلستان

 کالله

  دارد 90 دارد 587 175 کورلر کالله 30
حرکات 

 ایدامنه
 0 7  3 موضعی

-گلستان

 کالله

  دارد 90 دارد 1445 296 آغاچقره کالله 31
حرکات 

 ایدامنه
 2 15  0 موضعی

-گلستان

 کالله

  دارد 89 دارد 354 98 قویجق کالله 32
حرکات 

 ایدامنه
 0 3  1 موضعی

-گلستان

 کالله

 کالله 33
چشمه یل

 سفلی
  دارد 97 دارد 1412 389

حرکات 

 ایدامنه
 7 11  0 موضعی

-گلستان

 کالله

 * دارد 85 دارد 180 45 سوار وسط کالله 34
حرکات 

 ایدامنه
 0 3  1 موضعی

-گلستان

 کالله

 مراوه تپه 35
عرب 

 حاجیقره
  دارد 95 دارد 1402 352

حرکات 

 ایدامنه
 23 29  4 موضعی

-گلستان

 تپهمراوه

 * دارد 83 دارد 1396 370 علیاقرناوه مراوه تپه 36
حرکات 

 ایدامنه
 17 29  11 موضعی

-گلستان

 تپهمراوه

-گلستان 3 19  13 موضعیحرکات   دارد 95 دارد 1624 456 امامآق مراوه تپه 37
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 تپهمراوه ایدامنه

 مراوه تپه 38
داشلی 

 آرغاچ
 * دارد 84 دارد 203 79
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 0 8  2 موضعی
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  دارد 91 دارد 4254 1219 سیبلیچن قالآق
سیل و 

 سیالب
 500 227  7 موضعی

-گلستان

 قالآق

 * دارد 86 دارد 2197 602 قانقرمه قالآق
سیل و 

 سیالب
 127 143  1 موضعی

-گلستان

 قالآق

 قالآق
میرزاعلی 

 یلقی
 * دارد 83 دارد 1234 244

سیل و 

 سیالب
 217 57  4 موضعی

-گلستان

 قالآق

 * دارد 84 دارد 1313 229 خندانیلمه قالآق
سیل و 

 سیالب
 89 51  3 موضعی

-گلستان

 قالآق

 * دارد 82 دارد 1132 299 سقریقلی قالآق
سیل و 

 سیالب
 137 60  5 موضعی

-گلستان

 قالآق

 * دارد 84 دارد 375 107 آبادتازه قالآق
سیل و 

 سیالب
 35 58  3 موضعی

-گلستان

 قالآق

 * دارد 82 دارد 1442 279 سالق یلقی قالآق

حریم 

ترانشه و 

 دره

 177 172  7 موضعی
-گلستان

 قالآق

 کالله
سلمان 

 فارسی
 * دارد 87 دارد 228 65

حریم 

ترانشه و 

 دره

 3 2  0 موضعی
-گلستان

 کالله

 9 2  1 موضعی سیالب * دارد 84 دارد 428 124 یاجیآق کالله
-انگلست

 کالله

 1 4  1 موضعی سیالب  دارد 94 دارد 767 213 افراگل بندرگز
-گلستان

 بندرگز

 2 6  6 موضعی حریم سد  دارد  دارد 240 67 غراویلر گنبد
خراسان 

 رضوی

  206 1133 107 252   23    53827 14758 جمع

 .1398اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان،  منبع:

 

  وارده یهابیآس شدت برآورد و دیده آسیب فرهنگی راثمی -3 -2 -2 -3
 دهد.جدول زیر لیست آثار خسارت دیده استان گلستان را براساس گزارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه می
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 ی مختلف استان گلستانهاشهرستانهای وارده به میراث فرهنگی در خسارت -5-3جدول 

 اییموقعیت جغرافی عنوان ردیف

 اق قال بازسازی پل تاریخی اق قال 1

 گمیشان بازسازی موزه و بناهای تاریخی گمیشان 2

 کالله بازسازی مدرسه کریم ایشان 3

 کالله تا گمیشان محوطه دیوار بزرگ گرگان 4

 گنبد شهر تاریخی جرجان + برج قابوس + موزه فرش 5

 مینودشت بازسازی بافت ساسنگ 6

 گالیکش ارسیان فرنگبازسازی حمام ف 7

 ازادشهر ازسازی و بهسازی بافت روستای فارسیان قانچیب -موزه ازادشهر  8

 گرگان بازسازی و بهسازی بناهای تاریخی آسیب دیده در شهرستان گرگان ) اداری و تاریخی ( 9

 سطح استان های باستانی سطح استانها و محوطهتپه 10

 جمع کل 11

 .1398فرهنگی و گردشگری، سازمان میراث  منبع:

 

یشترین بشاهد  طبق برآوردهای سازمان میراث فرهنگی، موزه و بناهای تاریخی گمیشان، واقع در شهر گمیش تپه در سیل اخیر

مند ر ارزشکه از آثا ی باشدمخسارات بوده و نیازمند اجرای اقداماتی سریع مرمتی می باشند. از دیگر آثار آسیب دیده پل تاریخی آق قال 

 این استان محسوب می شود.

 اجرایی اقدامات و مصوب هایبرنامه روستایی، و شهری هایدیدگی آسیب تخصصی شناسایی -3 -3

 موردی یهانمونه انتخاب -1 -3 -3
هر و سه شهای پیشین، بازدیدهای میدانی و جلسات با مسئولین استانی منجر به انتخاب چهار مطالعات صورت پذیرفته در بخش

گرفتگی، ی آبهای مطالعاتی این گزارش گردید. سه شهر آق قال، گمیش تپه و گنبد کاووس به علت مساحت باالوستا به عنوان نمونهر

ات به ه با اقداملت آنکعمیزان خسارات و اهمیت شهرها به عنوان مراکز اصلی جمعیتی استان انتخاب گردیدند. در مقابل سیمین شهر به 

س، ه خواجه نفه گزینساز سیل نجات یافت به عنوان یک نمونه مهم انتخاب گردید. از بین روستاهای منطقه نیز  موقع تا حدود زیادی

 غراویلر و قانقرمه انتخاب گردیدند.

 میراثی آثار ./ روستا شهر/ بر وارده هایآسیب شناسایی -2 -3 -3

 کاووس گنبد شهر -1 -2 -3 -3
 در ووسکا گنبد شهرستان مرکز هکتار 2090 مساحت با کاووس گنبد های مرتبط: شهره نقشههای سکونتگاهی و تهیگرفتگی بافتآب

این شهر در  است. ردارکمی برخو شیب از گرگان، وسیع دشت در قرارگیری دلیل به کلی طور به و باشدمی دریا سطح  از متر 36 ارتفاع

 .گرفتگی در آن بودین امر از دالیل افزایش میزان آبمحل تالقی دو رودخانه گرگانرود و نرم آب واقع شده است و هم

 آجری برج محدوده تا شمالیهای بخش آب نرم و گرگانرود هایرودخانه طغیان و 1397اسفند  29تا  27 مورخ های بارش نتیجهدر 

(. بارندگی 1398، لستانگ استان شهرسازی و راه کل ادارهدرگیر سیالب شدند ) شهر جنوبی ضلع و شهر غربی هایبخش کاووس گنبد

هایی با دبی بسیار باال در امتدادی های سطحی گستره حوضه را اشباع و در ادامه بارندگی، رواناب، نهشته1397ممتد روزهای پایانی سال 

ب کیلومتری آ 80کند، بوجود آورد. در مسیر از شمال شرق به گنبد در طول حدود که شیب و مورفولوژی حوضه آن را هدایت می

بسمت گستره شهرستان گنبد روان شد؛ عالوه بر آن از سوی جنوبی نیز در امتداد شیب از جنوب به شمال این رخداد همزمان روی داد. 

در نهایت پس از گذر از سدهای شرقی گنبد) سدهای گلستان و بوستان( با توجه به شیب بسیار مالیم پهنه گنبد، محدوده وسیعی از 
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 400و سیالب سهمگین شکل گرفت. در مجموع با احتساب فضای معابر و فضای سبز درگیر سیالب، حدود  منطقه را آب فرا گرفت

گرفتگی در قسمت اعظم شهر، یک متر بوده است؛ این ارتفاع در منطقه بوده اند. ارتفاع آب 97هکتار از شهر گنبد درگیر سیالب سال 

متر رسیده بوده است )کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی،  2گی به گرفتافغان آباد به علت ویژگی توپوگرافی ارتفاع آب

1398.) 

 

 
 آب نسبت به شهر گنبد کاووس نرم و گرگانرود موقعیت رودخانه -7 -3شکل 

 10: 1398منبع: اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، 

 
 مشخصات محالت درگیر در سیل شهر گنبد کاووس -6 -3جدول 

 مساحت هکتار حالتم ناحیه

 98 خیام شمالی -شرقی جامی-شرقی آرش -بدلجه -آباد سید یک

 162 شریعتی انتهای -شمالی سعدی -آباد آخوند دو

 83 کاشانی -مدرسی -بونین چایی سه

 27 الغدیر توریستی پارک -علی امام میدان چهار

 .1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 
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 مناطق درگیر با سیل شهر گنبد کاووس -8 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:

 

 
 گرفتگی در شهر  گنبد کاووسنقاط پرخطر و کم خطر آب -9 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 تصاویر سیل در شهر  گنبد کاووس -10 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یوه شهرسازکارگرمنبع: 

 

سیل  جریان یل اخیر دربخش اعظم مناطق درگیر س دهد کهیغیر رسمی نشان م یهاهای بافت فرسوده و سکونتگاهانطباق نقشه

شمال و  یهاخشر بودخانه گرگان رود است که درترین لبه موجود در محدوده بافت فرسوده، مهم ها اتفاق افتاده است.این محدوده اخیر

و رت و از این غیر رسمی قرار گرفته اس یهاو اسکان اییهحاش یهاو در مجاورت بافت دهدیغرب مرز محدوده بافت فرسوده را تشکیل م

 .ساختمانی گشته است یهاتخلیه زباله محلی برای دفع فاضالب و

 

 
 بافت فرسوده شهر گنبد کاووس -3 -11شکل 

 .1398و شهرسازی استان گلستان، منبع: اداره کل راه 

 

گرفتگی را متحمل شد محله افغان آباد در غرب یکی از محالت شهر گنبد که در جریان سیل فروردین ماه بیشترین خسارات و آب

غیر  باشد. در نقشه باال این محله لکۀ صورتی رنگ کوچکی در غرب شهر و در مجاورت رودخانه است. افغان آباد یک سکونتگاهیمشهر 

ها توسط ساکنین تصاحب باشد. مساکن این محله بدون سند مالکیت بوده و زمین آنیمهکتار مساحت  7خانوار و حدود  200رسمی با 
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. این محدوده در زمان سیل کامالً به زیر آب رفته و خسارات زیادی را متحمل شده است. این امر موجب خسارات فیزیکی، اندشده

 اری در این نقطه از شهر شده است.بهداشتی و سالمتی بسی

 

 
 محله افغان آباد شهر گنبد کاووس و خسارات ناشی از سیل -12 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:

 

 زایش میزاناعث افبخسارات وارده به شبکه ارتباطی: شبکه ارتباطی شهر گنبد نقش مهمی در نفوذ سیالب به داخل شهر ایفا نمود و 

ها در های کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی در استان گلستان، ورود آب در جریان سیل به خیابانگرفتگی گردید. طبق برداشتآب

 ده است.ای( بوگنبد کاووس از پل آخوندآباد در ناحیه شمالی شهر )گرگان رود( و پل چای بویین در ناحیه جنوبی شهر)رود چهل چ

 

 
 نقش شبکه ارتباطی در گسترش سیل در شهر گنبد کاووس -13 -3ل شک

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرساز منبع:
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 شبکه ارتباطی و گسترش سیل در شهر گنبد کاووس -14 -3شکل 

 1398منبع: اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان، 
 

مقطع  ان است.مربوط به پل رودخانه چهل چای در مجاورت شهر تاریخی جرجنکته مهمی که در بازدیدهای میدانی مشخص گردید 

ن سیالب رده شداین پل برای عبور دادن سیل مناسب نبوده و خود باعث ایجاد مشکل شده است و گرفتگی آن موجب تجمع آب و گست

 باشد که جوابگوی سیالب نیست.یمهای نسبتا جدید شهر گنبد شد. این پل از پل
 

 
 ارتفاع کم پل چهل چای در شهر گنبد کاووس -15 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 قال آق شهر -2 -2 -3 -3
 از گرگانرود رودخانه. ستا واقع گرگان شهر شمال ضلع در قال آق های مرتبط: شهرهای سکونتگاهی و تهیه نقشهگرفتگی بافتآب

 از 17 ارتفاعی خط در قالآق است. شهر کرده تقسیم جنوبی و شمالی نیمه دو به را شهر و کرده عبور غربی -شرقی صورت به شهر مرکز

 از ترپایین توجهی ابلق اختالف با رودخانه سپس و یابدیم افزایش شمال سمت به جنوب از شهر عمومی شیب و گرفته قرار دریا سطح

 (.85: 2، جلد 1390دارد )مهندسان مشاور پارت ، قرار شهر سطح

 2 از کمتر شیب اراید شهر مساحت از درصد 84.6 که طوری به ندارد، وجود موثری شیب قال آق شهر در گفت توانمی کلی طور به

 که .است گرفته ارقر درصد 5 باالی شیب در شهر مساحت درصد 5.7 تنها و است درصد 5 تا 2 بین شیبی دارای آن درصد 9.7 و درصد،

را  درصد 0.05 یانگینم و مالیم بسیار شیب مسکونی اراضی و داده تشکیل را شهر دارشیب اراضی گرگانرود سطح دهدمی نشان بررسی

 دارد.

 انیمید مشاهدات به عنایت باهر را درگیر کرده بود. ی وسیعی از شهاقسمتگرفتگی در شهر آق قال بسیار زیاد و سطح آب

 فلکه محله مرکزی، حلهم عیدگاه، دلیجه، آباد،کلی هامحله شامل و گرگانرود شمال ضلع در قالآق شهر در سیل درگیری هامحدوده

 (.1398، گلستانازی شهرس و راه کل ادارهاند )بوده سیل درگیر کامل طور به آبادحکیم و آبادتازه محمدآلق، و محمدآباد شهرداری،

 

 
 قالگرفتگی در شهر آقنقشه آب -16 -3شکل 

 .1398اره کل راه و شهرسازی استان گلستان، منبع: اد

 

که اولین بودند  یامحله 3گرفتگی در آق قال ابتدا از ضلع شمالی شهر آغاز گردید و منطقه حکیم آباد و ایثار معلم و کل آباد  آب

و  رفتگی محله حکیم آبادگاست. آب گزارش شده محالتدر این گرفتگی آبترین نقاط عمیق ها ایجاد شد. همچنیندر آنگرفتگی آب

متر، و در محله  1 متر، در محله ایثار معلم 2.5تا  2گرفتگی در محله کل آباد عمق آب تر بوده است.ایثار معلم نسبت به کل آباد کم

ه گروکاریدی دیدند )ی که در محدوده کانال قلعه جیق ساخته شدند آسیب شدهاخانهمتر گزارش گردیده است.  1.5تا  1حکیم آباد 

 (.1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یشهرساز
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 گرفتگی در شهر آق قالمحالت با بیشترین میزان آب -17 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 

 
 ی داغ آب به منظور برداشت عمق سیل در آق قال طی بازدید میدانیریگاندازه -18 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یرسازکارگروه شهمنبع: 

 

عیت بافت اهش جمو الحاق اراضی پیرامونی به محدوده آن طی چند دهه گذشته، رفته رفته منجر به ک قالآق افزایش مساحت شهر

ز تفاده ات اسها شده، چرا که در حضور سطوح وسیع اراضی بایر و توسعه نیافته، ضرورقدیم شهر از سکونت و عدم نوسازی این بافت

 ها برای تامین اراضی مورد نیاز، هرگز در بازار زمین و مسکن به طور جدی احساس نشده استهای فرسوده و توسعه مجدد آنبافت

 قال از جمعیت، عدماتخاذ سیاست توسعه شهر از پیرامون به تخلیه هسته مرکزی شهر آق(. 58: 3، جلد 1396)مهندسان مشاور پارت، 

ر را تی قدیم شهه سکونیفیت کالبدی آن دامن زده و با گرایش شهروندان به سکونت در محالت تازه توسعه یافته، هستنوسازی و افول ک

 ،گلستان ستانا شهرسازی و راه کل اداره) اندهای فرسوده شهری شدهاز درون خالی کرده و لذا این مناطق طی گذر زمان تبدیل به بافت

خسارات  گرفتگی شدید آن در هنگام بروز سیل باعث افزایشو قدیمی در مجاورت رودخانه و آب(. مجاورت این هسته فرسوده 1398

 ناشی از سیل گردید.

های شهری و عمومی: یکی از نکات بسیار مهم ها و خسارت به زیرساختگرفتگی در سکونتگاهتاثیر ساخت و سازها برخسارات و آب

ه بایی و مصلی ها در ایجاد سیل بود. از یک طرف، در ضلع جنوبی در مناطقی مثل داریکشجادهدر سیل آق قال تاثیر ساخت و سازها و 

فان( کرد منطقه زمین شهری و مصلی )زمین های بنیاد مستضعیمسوپاپ گذاری نشده بود و زهکش معکوس عمل  هازهکشدلیل آنکه 

 گرفتگی شدند.دچار آب
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 قالبافت فرسوده شهر آق -19 -3شکل 

 3، جلد 1396 مهندسان مشاور پارت ،منبع: 
 

غربی سیل -طور خط راه آهن همچون سدی در برابر جریان شرقیینمهجنوبی و -ی ارتباطی شمالیهاجادهاز طرف دیگر، تمامی 
یر این زگرفتگی شهر شدند. این امر بدان علت بود که مسیرهای عبور سیل در عمل کردند و با مسدود کردن جریان آب باعث آب

عضای هیات اهای ارتباطی به شکل موثر تعبیه نشده بود که باعث سد شدن مسیر حرکت آب گردید. در جلسه برگزار شده با یرساختز
ه ب هیقال شب ه آهن آقشهر و را یکمربند( اشاره داشتند که دانشگاه یمعاون پژوهش و فناور) یغفار یدکتر مهدعلمی دانشگاه گستان، 

 .تر کردندیآب در شهر را طوالن یخروج آب از شهر شدند و ماندگارسد عمل کرده و مانع  کی
ها شدند تا آب تخلیه شود. یرساختزگرفتگی کامل شهر مجبور به انفجار در این ی مسئول بعد از آبهامقامبرای رفع این نقیصه 

، در مسیر گرگان به قلعه جیق شش شکاف متر بوده است. در مسیر روستای 2متر و با عمق  15تا  10ی ایجاد شده بین هاشکافعرض 
لوم، چهار شکاف در آسیا، شش شکاف در مسیر خروجی انبار ا 70آق قال یک شکاف، دو شکاف در مسیر راه آهن، یک شکاف در بزرگراه 

کل زیر د گردید. شی ایجامسیر جاده پورامان و نهایتًا چهار شکاف در قسمت ورودی شهرآق قال و مسیر به سمت انبارالوم ومسیر کمربند
 دهد.یمها را نشان یبتخرمکان این 

 

 
 ی صورت گرفته در شهر آق قالهابیتخرگرفتگی و ی ارتباطی در افزایش آبهاساختتاثیر زیر  -20 -3شکل 

 1398منبع اطالعات نقشه: آب منطقه ای،    1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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نه در شهر به حریم رودخا هاساختماندر تشدید سیل تاثیرگذار بود و طی بازدیدهای میدانی مشخص شد تجاوز از دیگر نکاتی که 

ان رودخانه نش اخل حریم اثر تاریخی پل تاریخی آق قال و حریمی شهری به دهاساختمانباشد. برای مثال در شکل زیر تجاوز یمآق قال 

 داده شده است.
 

 
 به حریم رودخانه در محدوده پل تاریخی شهر آق قال هامانساختتجاوز  -21 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 تپه گمیش شهر -3 -2 -3 -3
هکتار در شمال غربی استان  550های مرتبط: شهر گمیش تپه به وسعت تقریبی های سکونتگاهی و تهیه نقشهگرفتگی بافتآب

 ر بستر دشتیبیابد این شهر قرار گرفته است. میزان ارتفاع شهر از مرکز به شمال و جنوب افزایش می دریارقی گلستان در کرانه ش

 (.28: 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهاستقرار یافته و شیب بسیار کمی دارد )

 

 
 گمیش تپه موقعیت رودخانه نسبت به شهر -22 -3شکل 

 .1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 
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 نتیجه در و آب آمدن باال باعث گمیشان رودخانه داخل به آن هدایت و شهر باالدست مناطق از ناشی هایرواناب بارندگی، هنگام
 در( گیاهان رشد جمله از) موانع وجود مسیل ها، درها زباله ریختن کم، آبگذری با هاسازه وجود. گرددمی رود حاشیه منازل گرفتگیآب

 (.31: 1398 لستان،گ استان شهرسازی و راه کل اداره) است شده شهر در مشکالت شدن شدیدتر باعث که می باشند عواملی از هامسیل
 انجام الیروبی عملیات موجود هاییلمس بهتر آبگذری برای شهر، باالدست سیالب های از گمیشان شهر در آمده بوجود مشکالت بدلیل

 به خروجی انال هایک بستر در بیشتر الیروبی میزان نیازمند سیالب کنترل درخصوص علت همین به و نبوده کافی عملیات ینا اما گرفته
 .دهدمی نمایش را اخیر سیل درگیر مناطق زیر شکل(. 1394 پارس، مهرازان آرک نقش مشاور مهندسین) می باشد دریا سمت
 

 
 هگمیش تپ گرفتگی شهرنقشه آب -23 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
 

های شهری و عمومی: مشابه مسئله مشاهده ها و خسارت به زیرساختگرفتگی در سکونتگاهتاثیر ساخت و سازها برخسارات و آب
 وگرفتگی شدند ش میزان آبفزایی شمالی جنوبی باعث اهاجادهی ارتباطی به ویژه هاساختشده در آق قال، در شهر گمیش تپه نیز زیر 

های قشه محلنه روی ها شدند. در شکل زیر نقاط قرمز مشخص شدبه ناچار برای رفع این موضوع مقامات مجبور به انفجار و تخریب آن
 متر متغیر بوده است. 20و  10و عرض آن ها بین  10تند که تعداد تخریب ها خواجه نفس هس-ۀ گمیشانجادتخریب 

 

 
 گرفتگی در شهر گمیش تپهی ارتباطی در افزایش آبهاساختتاثیر زیر  -24 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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خیابان  عنوان نکته بسیار مهم در شهر گمیش تپه که در جریان بازدیدهای میدانی مشخص گردید، نقش خیابان امام خمینی به

ه د آب به نیمه عنوان یک مانع از وروبن شمالی جنوبی از وسط شهر را دو نیم کرده و در هنگام سیل باشد. این خیابایممرکزی شهر 

قش انست این نارد تودغربی شهر جلوگیری و همانند سد حفاظتی عمل کرده است. چون این خیابان ارتفاع باالتری نسبت به اطراف خود 

آن است. این موضوع به  روزه آب در شهر شد که جنبه منفی 8ابان باعث ماندگاری مثبت را ایفا نماید. اما نکته این است که همین خی

 خوبی در نقشه تپوگرافی شهر قابل تشخیص است.

 

 
 تراز ارتفاعی باالی خیابان امام خمینی شهر گمیش تپه و نقش آن در جلوگیری از گسترش سیل -25 -3شکل 

 .1394منبع: مهندسین مشاور نقش آرک مهرازان پارس، 

 شهر سیمین -4 -2 -3 -3
های مرتبط: سیمین شهر در بخش گل دشت شهرستان گمیشان از تجمیع های سکونتگاهی و تهیه نقشهگرفتگی بافتآب

کیلومتری  20و  کیلومتری گرگان 55به شهر تبدیل گردیده است. این شهر در  1381سه آبادی قارقی، کتوک و بناور در سال 

روستای کتوک،  3ف هسته اولیه شهر در اطرا باشد.هکتار می 555مساحت شهر در طرح جامع مصوب گمیشان واقع شده است. 

ها ند به آت جدیبناور و قارقی شگل گرفته و سپس با توسعه فیزیکی روستاهای بناور و قارقی در سمت مقابل رودخانه، محال

ای و روابط تنگاتنگ های منسجم محلهی آنی و وجود بافتگیرشهر، عدم شکلهای بافت سیمیناضافه شده است. یکی از ویژگی

های ارتباطی و گاهی مرز طبیعی )رودخانه( مشخص شهر غالباً با شبکهفرهنگی است. به همین دلیل محالت مختلف در سیمین

 (.24-23: 1398استان گلستان،  یه و شهرساز)اداره کل را شودمحله تقسیم می 3شهر به شده است. بر این اساس سیمین
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 نسبت به سیمین شهر گرگانرود موقعیت رودخانه -26 -3شکل 

 .23: 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 

 

ارد نشد. ول شهر به طور کلی سیمین شهر به علت تالش مردم و مسئولین تا حدود زیادی از سیل نجات یافت و آب چندان به داخ

سد  نی. اهر شدبه ش لیتوسط مردم ساخته شده که مانع ورود س ییشدن شهر سدها یالبیاز س یریجلوگ یشهر برا یدر محدوده ورود

م هردار محترش ست.شده ا جادیشده است که به همت خود شهروندان شهر ا جادیشهر ا نیمیتخما( س نی)جاده آلت یدر جوار محله قارق

تر دایک کیلوم 25ساعت  24ض روز قبل از رسیدن سیالب به شهر در عر های گذشته دوشهر، اظهار داشتند که براساس تجربه سیل

 حفاظتی ایجاد شده و از ورود سیل به شهر جلوگیری شد.
 

 
 ی حفاظتی سیمین شهرهاکیدای از انمونه -27 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 
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 حدود گیریسیل درگیر مساحت بودند. میزان سیل نقشه درگیر مطابق کتوک و قارقی محالت از هاییقسمت شهر این با این حال، در

مات صورت گرفته از طرف مقامات (. با این حال، با توجه به اقدا24: 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهباشد )می هکتار 30

ده زد و نسبت به باقی شهرهای سیل د بسیاری کنترل شگرفتگی و خسارات تا حدومسئول پیش از رسیدن سیل به شهر، حجم آب

 تری داشت.استان، سیمین شهر وضعیت بسیار مطلوب

برخوردار  تریپایین توان دریافت به طور کلی در محدوده مرکزی شهر، کیفیت ابنیه از حدبا توجه به نقشه بافت فرسوده شهر، می

های ا محدودهنطباق آن بااست. بررسی بافت فرسوده سیمین شهر و  تراندکتر نیز بوده و به همان نسبت درصد بناها با پایداری باال

 دهد بخشی از سیل مذکور در این مناطق رخ داده است.درگیر سیالب نشان می

 

 
 محالت درگیر در سیل سیمین شهر -28 -3شکل 

 .24: 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 

 

های شهری و عمومی: مشابه پدیده ذکر شده در ها و خسارت به زیرساختگرفتگی در سکونتگاها برخسارات و آبتاثیر ساخت و سازه

گرفتگی ایفا نمودند. در نتیجه های ارتباطی بین شهری نقش مهمی در افزایش آبآق قال و گمیش تپه، در سیمین شهر نیز جاده

ده آلتین برای هدایت آب جمع شکستگی در جامورد 17سیل شدند. در شمال شهر ها برای عبور مسئولین مجبور به تخریب این جاده

قی شهر متر و در جنوب شر 15الی  5متر و در بقیه نقاط  30نقطه  2هایی در شده در آن ناحیه به سمت دریا با عرض شکستگی

ن مسئله فت. ایکانال فرعی صورت پذیر شکستگی در جاده آرخ بزرگ به سیمین شهر برای هدایت آب جمع شده در آن ناحیه به سمت

بایست اولین زیر ساخت تخلیه شهر در هنگام بحران و امداد رسانی به توانند و میهای که میتناقضی محتوایی دارد بدان معنا که جاده

 اند.آن تلقی شوند خود عامل اصلی تشدید بحران شده
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 گرفتگی در سیمین شهرآبی ارتباطی در افزایش هاساختتاثیر زیر  -29 -3شکل 

 1398ی، فرهنگ راثیو م یمعمار ،یکارگروه شهرسازمنبع: 

 مصوب روستایی و شهری هایبرنامه و ها طرح -3 -3 -3

 کاووس گنبد شهر جامع طرح -1 -3 -3 -3

مطالعات  .به تصویب نهایی رسیده است 1385طرح جامع شهر گنبد کاووس توسط مهندسین مشاور فجر توسعه تهیه و در سال 

. تنها های اشاره دارد و به هیچ وجه به موضوع سیل نپرداخته استبخش شناخت طرح جامع شهر به شکل سطحی به مبحث روان آب

باشد. به عبارت دیگر، آوری آن در شهر میهای سطحی ناشی از بارندگی و سیستم جمعموضوع مورد مطالعه در این طرح بحث دفع آب

یصه ست. این نقنپرداخته ا گی شهری را مد نظر قرار داده و به هیچ وجه به موضوع سیل گسترده و خارج از شهرگرفتاین طرح تنها آب

گشته است  آید. طرح تفصیلی شهر نیز توسط همین مهندسین مشاور تهیهدر مرحله بعد در بحث ضوابط و مقررات به شدت به چشم می

 ردیده است.گمجموعه ضوابط و مقررات آن استفاده  های کاربری پیشنهادی وکه در این مطالعه نقشه

ی به جنوبی در راستای شمال شتریشهر گنبد کاووس ب هیتوسعه اولهای فرادست: مطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح

انجام  یکشاورز یر اراضدشهر و عمدتاً  یجنوب شرق یهابه طور خاص در بخش ریاخ هایدههاما در و سپس نیمه غربی شهر بوده است. 

حاظ وجود به لشهر گنبد  .دیماناست که امکان توسعه را فراهم  یشرق وجود اراض یتوسعه افق هایشرطپیش نیمهمتر شده است. یکی از

 مهین یم توسعه برامه مانعک ی یخط عاملیک رودخانه به صورت  ریمسجدی مواجه است.  یهاتیقابل توسعه در اطراف با محدود یاراض

 ودخانه نیزرسوی  گرید یبلکه اراض شودیتوسعه محسوب م یبرا یعیمانع طب کیرودخانه خود . شودیمحسوب می و شمال غربی غرب

ته نگش هیتوص ودخانهر یتوسعه شهر در آن سو طریقی چیبه ه جهیداشته و در نت اریدر اخت یباشند که آب کاف یم یمرغوب کشاورز اراضی

 همیو در ن باشندمیکشت  ریز ی است کهمرغوب کشاورز یشهر گنبد در احاطه اراض یشرق جنوبو  یشرق یلشما یهادر قسمت است.

توسعه،  فجر مشاور )مهندسین کندیعمل مافقی شهر مانع بر سر راه توسعه  کیاست که بصورت  انیدر جر ایرودخانه یو جنوب غرب یغرب

 دهند.شهر و جهات توسعه را در گنبد کاووس نشان می یر توسعه تاریخیز(. تصاویر 49-43: 1، جلد 1385

های قدیمی شهر و هم دهد که چگونه هم بخشگرفتگی محالت شهر گنبد کاووس به خوبی نشان میها با نقشه آبانطباق این نقشه

تر آن اند. نکته مهمن نماندهها امکان توسعه را لحاظ کرده بود از سیل در اماهای جدید و حتی نواحی چندی که مشاور طرح در آنبخش
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گرفتگی قرار داشته است. به عبارت دیگر تجربه تاریخی شهر بر است که هسته تاریخی و اولیه شهر در جنوب میل گنبد دقیقاً در مرز آب

شهر به سمت همزمان با رشد بیشتر  30مبنای نظام طبیعی سیالب بوده است. اما براساس نقشه توسعه تاریخی مشهود است که از دهه 

تر به سمت شمال و گرگانرود وجود داشته و این رشد لزوماً نتیجه مداخالت طرح جامع فعلی نیست. این محدوده جنوب، رشدی آرام

 های گنبد را در برگرفته است.گرفتگیرشد یافته شمالی بیشتر آب

 

 
 توسعه تاریخی شهر گنبد کاووس -30-3 شکل

 .1394هرازان پارس، منبع: مهندسین مشاور نقش آرک م

 

مل دهد که چگونه این معابر از عواگرفتگی و معابر پیشنهادی طرح جامع نشان میمطالعه شبکه ارتباط شهری: انطباق دو نقشه آب

 تری را متاثر نموده است.های وسیعاند. سیالب در راستای این معابر حرکت کرده و بخشگسترش و نفوذ سیالب به درون شهر بوده

 

 
 گرفتگی و معابر پیشنهادی طرح جامع گنبد کاووسی آبهانقشهانطباق  -31 -3کل ش

 3، جلد 1385منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه،     1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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ر راستای دشهر،  شمالی و هم در بخش جنوبی این موضوع در راستای خیابان شمالی جنوبی شهر )خیابان امام خمینی( هم در بخش

های ها و معابر شهر همانند کانالآید. به عبارتی، خیابانشهریور به خوبی به چشم می 17خیابان طالقانی در شرق شهر و در راستای بلوار 

 اند.هدایت سیالب عمل کرده

دهد که ن میه سیل گرفتگی شهر نشاتمانی پیشنهادی و نقشبندی تراکم ساخهای تراکم ساختمانی: انطباق نقشه پهنهمطالعه پهنه

بارت دیگر هایی هستند که باعث گسترش سیالب و نفوذ آن به درون شهر شده است. به عچگونه محورهای پرتراکم شهر عمدتاً همان

 شود.باق با تراکم بیشتر است که خود منجر به خسارت باالتری میگرفتگی شهری در انطآب

 

 
 ی تراکم پیشنهادی در طرح جامع گنبد کاووسبندپهنهگرفتگی و ی آبهانقشهانطباق  -32 -3شکل 

 3، جلد 1385منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه،     1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

ها: نکته مهم دیگری که از انطباق بری اراضی در آنت و کارهای فرادسهای آبی در طرحها و پهنهها، مسیلمطالعه حرائم رودخانه

آید عدم انطباق پهنه حریم رودخانه گرگانرود و نرم آب با واقعیت حریم گرفتگی شهر به چشم میبندی تراکم و آبهای پهنهنقشه

اند که حریم در نظر گرفته شده بدیل شدههای آبی وسیعی تهنهپها در هنگام طغیان به ها در شرایط بحرانی است. رودخانهگیر آنسیل

ه متولی رسد که دستگاها عماًل چنان ناچیز است که نقشی در حفاظت از شهر ندارد. به عبارت دیگر، از بعد شهرسازی به نظر میبرای آن

باشد. این امر به رودخانه میها )وزارت نیرو( به ویژه در مناطق شهری نیازمند تجدید نظر مبنایی در نحوه تعریف حریم حریم رودخانه

خورند های مسطح و کم شیب پیچ و خم میهای استان خوزستان که در دشتهای ماندآبی همچون گرگانرود و رودخانهویژه در رودخانه

 باشد.ضروری می

ی از سیل رات ناشهای پیشنهادی طرح تفصیلی با نقشه سیل گرفتگی شهر نشان از عدم توجه مشاور مربوطه به خطانطباق کاربری

کی از ینوان مثال . به عدارد. در حاشیه گرگان رود و در مجاورت بالفصل رودخانه مشاور مربوطه چندین کاربری خدماتی قرار داده است

ردین باشد. زمین این کاربری در هنگام بروز سیل فروها پیشنهاد کاربری درمانی در انتهای غربی خیابان آرش میترین این کاربریحیاتی

ن یل دو چندااجعه سماه کامالً به زیر آب رفت. خوشبختانه، هنوز ساخت این کاربری محقق نگردیده است در غیر این صورت ابعاد ف

های جغرافیای سرزمینی و عدم توجه مشاور به خطرات ناشی از ها با واقعیتگشت. این مسائل حکایت از عدم انطباق حرائم رودخانهمی

 ریزی شهری دارد.ر برنامهها داین واقعیت
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 گرفتگی و کاربری پیشنهادی در طرح تفصیلی گنبد کاووسی آبهانقشهانطباق  -33 -3 شکل

 3، جلد 1385منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه،     1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

های طرح های فرادست: متاسفانه مجموع ضوابط و دستورالعملا سیل و حرائم در طرحهای مرتبط بمطالعه ضوابط و دستورالعمل

 ودن منطقه وبباشد. به عبارت دیگر سیل خیز جامع و تفصیلی شهر گنبد کاووس عاری از هرگونه موردی در ارتباط با مسئله سیل می

یگر در ط هر شهر ده ضوابح انعکاس نیافته و ضوابط موجود مشابتجربه تاریخی تکرار سیالب در این محدوده به هیچ عنوان در این دو طر

 در میانه کویر مرکزی ایران نیز تدوین گردند. توانند برای شهریکشور است. این ضوابط می

 شهر سیمین جامع طرح -2 -3 -3 -3

ه تهی 1397ان در سال ی و روستایی: طرح جامع سیمین شهر توسط مهندسین مشاور شارمهای مصوب شهرارائه مشخصات طرح

دبی  ش آمارگردیده است. این طرح در بخش شناخت بخش کوچکی را به مسئله سیل در سیمین شهر اختصاص داده است. در این بخ

ین حال اها متفاوت کرده است. با های مختلف با دوره بازگشترودخانه گرگانرود در دو نقطه بررسی شده و سعی در ارائه تصویری از سیل

 ست.اهای پرخطر سیل نپرداخته بررسی آماری در همین حد باقی مانده و برخالف عنوان بخش به هیچ وجه به تعیین پهنهاین 

ازه تاسیس های فرادست: همانگونه که پیشتر اشاره شد، سیممن شهر، شهری تمطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح

ن اساس آدارای سبقه شهری چندانی نیست تا بتوان بر  ل گرفته است. به همین دلیلباشد که از پیوستن سه روستای کوچک شکمی

نموده  توسعه تلقی اش را بررسی کرد. اما در مورد پیشنهاد توسعه آتی شهر، یکی از مواردی که طرح به عنوان مانعمراحل رشد و توسعه

آمد بودن این حریم ناکار 1398ت که با توجه به واقعیات سیل متر اتخاذ شده اس 20بحث حریم گرگانرود است. این حریم از هر سو 

 (.49: 1397کاماًل مشهود است )مهندسان مشاور شارمان، 

 تشکیل را شهر ارتباطی شبکه استخوانبندی که اصلی محورهای پیشنهادی، ارتباطی شبکه الگوی مطالعه شبکه ارتباط شهری : در

 دو از هر یک در مشخص مراتب سلسله دارای بایستی و شوند حفظ بایستمی که شده گرفته ظرن در شهر فقرات ستون به عنوان اندداده
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 لوپ یک ایجاد به توجه همچنین .باشند اسالمی(، جمهوری_)آزادی غربی شمال - شرقی و خمینی(، امام( جنوبی -شمالی اصلی محور

 قرار توجه مورد نقل و حمل شبکه الگوی ارائه در است که ردیموا دیگر از شهر جنوبی و شمالی دورافتاده مناطق اتصال جهت حرکتی

 جنوبی نیمه در خصوصا قارقی -کتوک و بناور -کتوک صحیح ارتباط در برقراری سعی شهر ارتباطی نظام الگوی دیگر، گفته به است. گرفته

 منطقه 3 و نموده مرتبط هم با را عمده هایشعاع بتوان شهر، دور به حلقوی حرکتی لوپ ایجاد که با است این بر مبنا واقع در دارد. شهر

 (.1397نمود. )مهندسان مشاور شارمان،  متصل هم به شهر را مهم و اصلی

 رعی پیشنهاددهد در تمام دو طرف طول رودخانه در درون شهر دو خیابان شریانی درجه دو فهمانطور که شبکه پیشنهادی نشان می

ز در اثر برو های ارتباطی شهرن فضای انبساطی رودخانه در هنگام سیالب و صدمه دیدن زیرساختشده است. این به معنای محدود کرد

ن اتفاق د. مشابه ایباشد. به عالوه آنکه ساخت خیابان به معنای از بین رفتن سطوح نفوذپذیر در کناره رودخانه خواهد بوسیل بعدی می

سیل شده  هنگام ی و تعرض به حریم رودخانه باعث افزایش معضالت شهری دردر شهر اهواز در سیل گذشته نشان داد که چگونه تعد

 بایست شرایط طبیعی خویش را باز یابد تا در هنگام بروز سانحه نقش محافظتی داشته باشد.است. این حریم می

 

 
 سلسله مراتب شبکه پیشنهادی سیمین شهر -34 -3شکل 

 .1397شارمان،  مشاور منبع: مهندسین

 

اً وضوع را صرفاین م مالحظات پدافند غیر عامل: در مبحث پدافند غیر عامل شهر مشخصاً به موضوع سیل پرداخته نشده است و مطالعه

تی، مراکز حیا ه تعیینبموضوعی دفاعی در برابر تهاجم خارجی ارزیابی کرده است. با این حال، در بررسی پدافند غیر عامل شهر، مشاور 

 باشد.می مشاهده ی باز برای اسکان و پناه مردم توجه کرده است که ماحصل این موضوع در نقشه زیر قابلحساس و مهم شهر و فضاها

ترین تهدیدات سیمین ترین و اصلیدهد، عدم توجه به تهدید سیل به عنوان یکی از مهمهمانطور که این نقشه به وضوح نشان می

های یرهمچنین کارب اده در هنگام بحران در حاشیه رودخانه مکاانیابی شوند.شهر باعث شده که تعداد زیادی از فضاهای قابل استف

 اند. حساس مختلفی نیز در حریم رودخانه واقع شده
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 پدافند غیرعامل سیمین شهر -35 -3 شکل

 .1397شارمان،  مشاور منبع: مهندسین
 

نه ها: مشاور طرح در دو سوی رودخااربری اراضی در آنو ک های فرادستهای آبی در طرحها و پهنهها، مسیلمطالعه حرائم رودخانه

مهم در تعیین  متری در نظر گرفته است. نکته 150و  80متری و دو حریم کیفی  20گرگانرود در درون سیمین شهر یک حریم کمی 

ر نظر گرفته شده در تراکم ویژه داند. حتی اکثر تههای مختلف نداشها به هیچ وجه تاثیری در تخصیص تراکماین حرائم آن است که آن

قی که ری از مناطه بسیامجاورت رودخانه و در نیمه شمالی شهر واقع است و تراکم متوسط در پشت این تراکم ویژه قرار دارد. به عالو

ائم ودخانه، حررر توان گفت که حضوبینی شده نیز در حریم کیفی رودخانه واقع شده است. به طور خالصه میها پیشتراکم زیاد برای آن

 های شهری نداشته است.آن و خطر بروز سیل لزوماً تاثیری در تخصیص تراکم
 

 
 ی تراکم و حرائم رودخانه در  طرح جامع سیمین شهربندپهنه -36 -3 شکل

 .1397شارمان،  مشاور منبع: مهندسین
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ای استان ه آب منطقه: مشاور طرح به استناد نامهای فرادسترحطهای مرتبط با سیل و حرائم در مطالعه ضوابط و دستورالعمل

 گلستان حریم رودخانه در سیمین شهر را چنین تعیین کرده است:

 باشد.یم االجرا و الزم الزامی بطرفین بستر الیه منتهی از متر، بیست میزان به گرگانرود رودخانه کمی حریم خطوط لحاظ

 لحاظ متر 150 تا های مختلفکاربری با متناسب و متربوده 80میزان  به تجاری و مسکونی کاربری استقرار جهت کیفی حریم

 گردد.

 و مسکونی کاربری حداثاو  استقرار باشد، گرفته قرار برداریبهره مورد و اجرا شهر در فاضالب تصفیه و آوری جمع شبکه چنانچه

و  ، ضوابط1397 بود )مهندسین مشاور شارمان، خواهدپذیر  امکان بستر الیه منتهی از متر 20 حریم حداقل رعایت با شهری تجاری

 (.80مقررات اجرایی طرح: 

گیر در این ای به شدت سیلاین چند جمله تمام آن چیزی است که طرح جامع در ارتباط با جلوگیری و مراقبت یک شهر در منطقه

فته است و چ شکلی در طرح جامع آن انعکاس نیاه هیترین تهدیدات حیات یک شهر بارتباط لحاظ داشته است. در واقع یکی از مهم

تکلیف  اند. موضوع مقابله با سیل عمومًا در قالب یک رفعهایی هستند که در هر نقطه از کشور قابل مشاهدهضوابط موجود کمابیش همان

 شود.و با گرفتن یک استعالم از وزارت نیرو و تعیین یک حریم ناکارآمد رفع و رجوع می

 تپه گمیش شهر جامع طرح -3 -3 -3 -3

 1394تپه در سال گمیش شهر نفوذ حوزه و عمران و توسعه جامع های مصوب شهری و روستایی: طرحارائه مشخصات طرح

ر ه مطالعه شهپارس در طی چهار مرحله و چهار فایل گزارش تهیه شده است. طرح ب مهرازان آرک نقش مشاور توسط مهندسین

های جامع، های موجود طرحهای جامع پرداخته شده و طبق دستورالعملراساس شرح خدمات طرحگمیش تپه و حوزه نفوذ آن ب

 رائه کرده واها و کمبودها های خود را از قابلیتابتدا به مطالعه وضعیت موجود شهر و حوزه نفوذ آن پرداخته و سپس تحلیل

 :زه آن اشاره شده است عبارت است ارح بپیشنهادات خود را مطرح نموده است. از جمله رئوس مطالبی که در ط

 ایبررسی کلی منطقه

 بررسی حوزه نفوذ شهر

 بررسی و شناخت شهر گمیش تپه

 های انجام شدهتجزیه و تحلیل بررسی

 های عمرانی ها و برنامهتهیه طرح

 تهیه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی

تپه ابتدا  گمیش هرش نفوذ حوزه و عمران و توسعه جامع فرادست: طرحهای مطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری در طرح

انند شیب عاتی مای آن پرداخته و موضوهای توسعهها و محدودیتدر فصل اول گزارش خود به وضعیت موجود شهر در منطقه و قابلیت

ه است. ظر گرفتکننده توسعه شهری در نها در داخل  اطراف شهر را بعنوان عوامل محدود کم اراضی شهر، وجود رودخانه و مسیل

ن آزاد عنوا دریای سطح از منفی ارتفاعی طبقات در گرفتن قرار شهر را  مسئله همچنین طبق مطالعه انجام شده، طرح جامع مهمترین

 کرده است.

توسعه  کننده محدودهای موجود بعنوان عامل ها و مسیلهمانطور که در نقشه زیر قابل مشاهده است در طرح جامع به رودخانه

 توجه شده است.
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 های توسعه شهر گمیش تپهها و قابلیتمحدودیت -37 -3شکل 

 18: 1394منبع: مهندسین مشاور نقش آرک مهرازان پارس، 

 

وری از اراضی ساخته نشده فعلی شهر و توسعه در اراضی ها در شهر، بهرههای توسعه شهر سه روش افزایش تراکمدر انتخاب روش

ا از اراضی گیرد. در واقع بر طبق پیشبینی طرح ابتدوسته کشاورزی محاصره شده در ساخت و سازهای کنونی مورد توجه قرار میپی

 باال رآمدد نسبت به ا،تقاض افزایش با و تدریج به زمین موجود در داخل شهر برای توسعه استفاده کرده و با استدالل به اینکه قیمت

ر در کند، پس بنابراین توسعه بیرونی را نیز برای شهپیدا می افزایش شهر سکونت اقتصادی خط زیر شهروندان تعداد درنتیجه رود،می

 (.17-5، گزارش تجزیه و تحلیل: 1394، مشاور نقش آرک مهرازان پارس نیمهندسنظر گرفته است )

 

 
 اراضی دارای پتانسیل توسعه پیرامون شهر گمیش تپه -38 -3شکل 

 1394ن مشاور نقش آرک مهرازان پارس، منبع: مهندسی
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 طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ گمیش تپه توسعه شهر را به صورت زیر پیشنهاد نموده است:

 هکتار به شرح زیر خواهد بود: 8/549حدوده شهر: مرزهای محدوده شهر گمیش تپه به مساحت م -الف

 گردد. متری پیشنهادی محدود می 20ابان حد جنوبی و جنوب غربی محدوده شهر به میدان و خی

 گردد حد شرقی آن به خیابان پیشنهادی و در سمت شمال شرق به کنار گذر محدود می

 گردد.حد شمالی به کنار گذر، کاربری کارگاهی و واحدهای مسکونی محدود می

 گردد.میهای پیشنهادی محدود های اداری، پارک و گردشگری و خیابانحد غربی شهر، کاربری

ار هکت 2274.95هکتار مساحت دارد که در طرح پیشنهادی  به   3070.25ریم مصوب موجود شهرگمیش تپه حریم شهر: ح -ب

مشاور  نیمهندست )نقطه تعیین شده که مشخصات آن در نقشه محدوده و حریم آورده شده اس 6کاهش یافته است .حریم مزبور بوسیله 

یم سعه مانند حراگزارش تجزیه و تحلیل(. بنابراین در طرح جامع شهر گمیش تپه محدودیت های تو، 1394، نقش آرک مهرازان پارس

قش آرک نمشاور  نیمهندسهای داخلی شهر استفاده شده است )رودخانه ها در نظر گرفته شده و برای توسعه شهر بیشتر از ظرفیت

 (.1394، مهرازان پارس

ح جامع های درگیر سیالب شهر گمیش تپه و تراکم ناخالص پیشنهادی طرنقشه پهنه تراکم ناخالص پیشنهادی طرح: با انطباق

اند و مان ماندهایل در تر( در سمت غربی محدوده پیشبینی شده و از سهای آبی تیرههای باال )رنگتوان مشاهده کرد که بیشتر تراکممی

 های کمتری بارگزاری شده است.در جهت شرقی شهر تراکم

 

 
 شهر گمیش تپه سیالب درگیر هایپهنه با جامع طرح پیشنهادی ناخالص تراکم مقایسه -39 -3شکل 

 .31: 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهو  1394منبع: مهندسین مشاور نقش آرک مهرازان پارس، 

 

جود عوارض وتپه به دلیل  گمیش شهر نفوذ حوزه و عمران و توسعه جامع مطالعه شبکه ارتباط شهری: براساس مطالعات طرح

 -غربیغربی )با راستای شمالغربی( و جنوبجنوب -شرقیهای غرب )با راستای شمالطبیعی مانند رودخانه عبوری شهر و مسیل

های غربی( و نیز اراضی مرغوب کشاورزی شکل شبکهنوبج -شرقیشرقی )با راستای شمالشرقی( و همینطور مسیل جنوبجنوب

رده است های شهر به صورت شطرنجی گسترش پیدا کشهر به صورت خطی توسعه پیدا کرده است که به تبع آن شبکه خیابان ارتباطی

 (.1394، مشاور نقش آرک مهرازان پارس نیمهندس)

باشد در با توجه به اینکه در شهر گمیش تپه رودخانه و مسیل هایی قرار داشته و این شهر دارای سابقه سیل در ادوار گذشته می

ریزی شبکه معابر شهر به این موضوع و مطالعات شیب به منظور هدایت آب و عدم تجمع آب در داخل شهر به صورت مناسبی برنامه
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شود ارتفاع باالی خیابان امام خمینی خود مانعی برای عبور آب پرداخته نشده است. بعنوان نمونه همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 شد.هایی عبور آب در نظر گرفته میهایی برای ایجاد کانالبایست پیشبینیاندگاری آب در محدوده شده است که میبوده و باعث م

 

 
 اراضی دارای پتانسیل توسعه پیرامون شهر -40 -3شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 جامع رحطزی در نوان یکی از بندهای ضوابط و مقررات معماری و شهرسامطالعه مالحظات پدافند غیرعامل: پدافند غیرعامل بع

 تپه قرار داده شده و مالحضات زیر در این طرح مطرح شده است: گمیش شهر نفوذ حوزه و عمران و توسعه

 غیرعامل پدافند بعد زا شهر پیرامون و داخل در غیره و بزرگ هاینیروگاه وسیع، بندری تأسیسات صنعتی، عظیم هایمجتمع ایجاد

 انتخاب)کمتر رفیتظ با متعدد مراکز و رعایت ممکن درحد پراکندگی و زدایی تمرکز اصل است الزم موارد، این در و نبوده صالح به

 .نگردد وارد کشور و شهر به جبرانی غیرقابل و هنگفت خسارت یکباره به موشکی یا هوایی حمله یک در تا گردند ایجاد( بهینه مقیاس

 انس،اورژ مراکز و هاانبیمارست مخابراتی، مراکز برق، ترانسفورماتورهای گاز، هایایستگاه مانند شهر اصلی تأسیسات مکان بانتخا

 تأسیسات پذیریآسیب اهشک باعث تا گیرد صورت غیرعامل پدافند اصول رعایت با باید هانظایر این و آب ذخیره و پمپاژ هایایستگاه

 .گردد مزبور

که به  رده استشهر گمیش تپه در پیشنهادات خود به موضوع پدافند غیرعامل به صورت محدودی اشاره کرده و عنوان کطرح جامع 

ورد مکانیابی قرار گیرد متر توسط شهرداری م 5000هایی به منظور مدیریت بحران با وسعت بیش از منظور الزامات پدافندی می بایست سوله

 پیشنهادی های(.  مدیریت بحران حوادث ناشی از سیل در این طرح ذیل عنوان طرح1394، ن پارسمشاور نقش آرک مهرازا نیمهندس)

 شود.می که در بخش زیر به آن پرداخته تپه قرار گرفته گمیش شهر به منتهی های مسیل و گمیش تپه رودخانه سیالب کنترل

 گمیشان: هدف رودخانه ساماندهی لعاتها در طرح مطادر آن های آبی و کاربری اراضیها و پهنهها، مسیلمطالعه حرائم رودخانه

 است شهرگمیش تپه باالدست اراضی از ناشی آب های رواناب کنترل و بررسی گمیشان، رودخانه بستر و حریم تعیین مطالعات از اصلی

 رفته است:توجه قرار گ در این راستا نکات زیر در این مطالعات مورد. ریزند می شهر محدوده های زهکش به نهایت در که
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 داخل به آن تهدای و شهر باالدست مناطق از ناشی های رواناب بارندگی، هنگام گردید، مشخص گرفته صورت محلی تحقیقات طی

 .گرددمی رود حاشیه منازل گرفتگیآب نتیجه در و آب آمدن باال باعث گمیشان رودخانه

 باعث که باشندمی عواملی از هاسیلم در( گیاهان رشد جمله از)موانع  وجود ها،مسیل در هازباله ریختن کم، آبگذری با هاسازه وجود

 .است شده شهر در مشکالت شدن شدیدتر

 عملیات موجود ایه مسیل بهتر آبگذری برای شهر، دست باال هایسیالب از تپه گمیش شهر در آمده وجود به مشکالت دلیل به

 .شود می تکرار شهر در مشکالت هم باز نبوده کافی ملیاتع این اما است گرفته انجام الیروبی

 این بر سعی مطالعات این در. است نشده حل فوق مشکل سیالب کنترل خصوص در گرفته صورت عملیات نبودن کافی دلیل به

 سیالب پیک بید محاسبه و هیدرولوژی مطالعات انجام و تپه گمیش شهر محدوده در موجود اصلی های زهکش شناسایی با که گردیده

 توسط را سیالب جریان مناسب، هایسازه پیشنهاد با و نموده محاسبه را گمیشان رودخانه محل به رسیده رواناب میزان ، بارندگی از ناشی

 (.3، جلد 1394، مشاور نقش آرک مهرازان پارس نیمهندسشود ) هدایت خزر دریای به منطقه اصلی زهکش هایکانال

 حال در شهر باالدست در گمیشان شهر در طرح جامع شهر گمیش تپه: رودخانه داخل محدوده در گمیشان هرودخان موجود وضعیت

 رودخانه مسیر خیابان با نهرودخا تقاطع محل شهر باشد. در ابتدایمتر می 1.5 هایدیواره ارتفاع و متر 20 حدودا کف عرض دارای حاضر

 زیر کانال یک به بسیال متر 1 ارتفاع و متر 4 عرض یک پل وکالورت با احداث با حلم این در. است شده مسدود تقریبا خیابان توسط

 . شودمی منتقل (متر 4*1.2ابعاد ) به زمینی

 12 الی 10 حدودا کف عرض به روباز کانال زمینی زیر کانال موازی به ، خیابان توسط رودخانه انسداد و تقاطع محل از بالفاصله بعد 

 پل) کمتر آبگذری با هاسازه وجود کنونی شرایط در عمده مشکل. است موجود مالت و سنگ جنس از متر5/1 های رهدیوا ارتفاع متر و

 فاضالب و تن آشغالریخ و( زار نی عمدتا) گیاهان روییدن با کانال مسیر در باال زبری ضریب همچنین و جریان مسیر در( شهر مرکز

 آن هدایت و تباالدس ازمزارع ناشی های رواناب بارندگی هنگام گردید، مشخص حلیم تحقیقات طی. می باشد زهکش داخل به شهری

 .گرددمی رود حاشیه منازل گرفتگیآب نتیجه در و آب آمدن باال باعث گمیشان رودخانه داخل به

شهر مجاور  ایه زهکش داخل به آب انحراف و رودخانه مسیر الیروبی قبیل از عملیاتی حاضر حال در فوق، مشکل رفع منظور به

 داخل در خانهمشکالت رود از دیگر یکی. است نشده حل فوق مشکل عملیات نبودن کافی دلیل به که است گردیده انجام گمیش تپه

 (.3، جلد 1394، مشاور نقش آرک مهرازان پارس نیمهندسباشد )می متر 6 به متر 12 از کانال عرض کاهش شهر

ب ازگشت سیالبدوره  یم رودخانه ها و مسیل ها: طرح جامع گمیش تپه در مطالعات خود  ابتدااقدامات طرح جامع در ارتباط با حر

 باشد:یهایی را برای مقابله با سیالب در نظر گرفته است که به صورت زیر مشهر گمیش تپه را مشخص نموده و سپی طرح

 پروژه در احیطر سیالب بازگشت دوره کشاورزی، یاراض گمیش تپه،شهر  قرارگیری و کشور های آیین نامه و جدول به باتوجه"

 سال 5 درپروژه راحیط سیالب کارفرما صالحدید بر بنا) شد گرفته نظر در سال 50 و 25 ترتیب به شهری و کشاورزی اراضی برای حاضر

 (.86: 1394، مشاور نقش آرک مهرازان پارس نیمهندس) "(است شده گرفته نظر در

به  ت طرح جامعمطالعا باال عدم توجه کارفرما به دورهای بازگشت سیالب شهر گمیش تپه باعث شده است تادر واقع با توجه به بند 

 اله صورت گیرد. س 5ساله محدود شده و تعاریف خود از حریم رودخانه و بارگزاری کاربری ها براساس این دوره  5دوره بازگشت 

 در کلیاتی قبل، هایبخش گمیش تپه: درشهر  به منتهی هاییلمس و گمیشان رودخانه سیالب کنترل پیشنهادی طرح های

به  منتهی هایلمسی سایر و گمیشان رودخانه سیالب کنترل پیشنهادی هایروش ادامه، در. شد ارایه مختلف هایبازگشت دوره خصوص

 است.  گردیده ارائه گمیش تپهشهر 

 باشد.زیر می ساله در طرح جامع شهر گمیش تپه به صورت 5زشگت سیالب براساس دوره با منطقه در سیالب کنترل پیشنهادی هایطرح

 و مسیر بازگشایی سیالب، پخش ای،ذخیره استخر احداث شامل G1 حوضه سیالب کنترل پیشنهادی هایکنترل سیالب حوزه: طرح

 احداث و انتقال مسیر خاکبرداری ان،گمیش رودخانه روی بر انحرافی بند یک احداث شامل مسیر انحراف باشد. طرحمی سیالب انحراف
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 طراحی، سیالب دبی مقدار به وابسته کانال ابعاد. است شده گرفته درنظر کانال مسیر در گوره همچنین و ایذوزنقه مقطع با انتقال کانال

 .بود خواهد زمین شیب و توپوگرافی

 شامل مسیر افانحر : طرح G3 زیرحوضه سیالب لکنتر پیشنهادی های: طرح(فعلی زهکش توسعه و احیای)سیالب  انحراف طرح

 رد گوره همچنین و ایقهذوزن مقطع با انتقال کانال احداث و انتقال مسیر خاکبرداری گمیشان، رودخانه روی بر انحرافی بند یک احداث

 .بود اهدخو زمین شیب و توپوگرافی طراحی، سیالب دبی مقدار به وابسته کانال ابعاد. است شده گرفته درنظر مسیرکانال

 و انتقال مسیر ،خاکبرداری G4زیرحوضه: طرح انحراف مسیر شامل احداث یک بند انحرافی بر روی رودخانه زهکش  سیالب مدیریت

 سیالب منطقه وپوگرافیت به توجه با. است شده گرفته درنظر کانال مسیر در گوره همچنین و ایذوزنقه مقطع با کانال انتقال احداث

 شود.می هدایت G3ه سمت زهکش حوضه ب G4حوضه 

 

 
 G4 هایحوضه ریز سیالب انحراف مسیر -41 -3شکل 

 .90: 1394 مشاور نقش آرک مهرازان پارس، نیمهندسمنبع: 

 

 
 تپه گمیش شهر سیالب انحراف طرح پالن -42 -3شکل 

 .91: 1394 مشاور نقش آرک مهرازان پارس، نیمهندسمنبع: 

 

ونه های فرادست: طرح جامع شهر گمیش تپه الزاماتی را برای هر گهای مرتبط با سیل و حرائم در طرحلعملمطالعه ضوابط و دستورا

 باشد:اقدام یا فعالیتی برای رودخانه و حریم آن در نظر گرفته است که به صورت زیر می
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 سوزی و استحکام بنا.ها و آتشهرعایت قوانین و ضوابط ایمنی مربوط به جلوگیری از خطرات ناشی از سیل و طغیان رودخان

 و خطوط ها،مسیل ها،چاه قنوات، عمومی، نهرهای ها،تاالب ها،دریاچه ها،جنگل ها،رودخانه دریا، ها،راه به نسبت حریم رعایت

 هایهلول عمرانی، یساتتأس یا هاراه یرمس در واقع هایتونل و هاپل مخابراتی، تأسیسات و هاپایه و خطوط برق، نیروی انتقال هایپایه

 مرزی، و امنیتی و انتظامی و نظامی تأسیسات آبرسانی، هایلوله و خطوط آبیاری، هایشبکه و هاکانال و سدها گاز، و نفت انتقال

 مصوب ضوابط براساس تاریخی آثار و ابنیه و یعمران و عمومی تأسیسات سایر و گیرهاسیل و بندهاسیل فاضالب، و آب هایخانهتصفیه

 زیستمحیط حفاظت و سازیبه و عمومی بهداشت مورد در ربطذی مراجع توسط مقرر ضوابط همچنین و ربطذی هایسازمان و ادارات

 .است الزامی

 نهرهای رودخانه، نهمچو مصنوع و طبیعی عوامل حرایم رعایت به منوط مشروط و مجاز هایاستفاده در شده مشخص مستحدثات ایجاد

 .باشدمی متولی دستگاه مقررات و ضوابط طبق هااین نظایر و هاراه مخابرات، و برق انتقال هایپایه و خطوط ها،چاه ،قنوات عمومی،

 آخرین رعایت و قانونی و ذیربط دستگاهای از استعالم تهیه به منوط...  و قنات ، رودخانه نزدیکی در مجوزی هرگونه اعطای

 باشد.می الزامی مربوطه اهدستگ سوی از ابالغی هایدستورالعمل

ر یز به منظونتی را در واقع طرح جامع شهر گمیش تپه توجه مناسبی به سیالبی بودن محدوده مورد مطالعه خود داشته و پیشنهادا

شهر(  اله سیالبس 5ریم حرعایت آن در نظر گرفته است اما در برخی مواقع عدم اعالم نیاز به رعایت این ضوابط )مانند در نظر گرفتن 

 ان پارس،مهراز مشاور نقش آرک نیمهندسباعث شده است تا پیشنهادات منطبق بر واقعیات یا پاسخگوی سیالب ایجاد شده نباشد )

 (.133: 3، جلد 1394

ر ارتباط با ساله د 5تعریف شده در طرح جامع شهر گمیش تپه با افق  مدت کوتاه عمرانی هایهموضوعی: پروژ-های موضعیطرح

 هار پیامدهای آن به صورت زیر می باشد:سیل و م

 سطحی هایآب هدایت و آوری جمع تکمیل و توسعه
 (.1394 زان پارس،مشاور نقش آرک مهرا نیمهندسسوانح ) هنگام در بحران نیاز مدیریت مورد هایپهنه و مراکز تجهیز و مکانیابی

 قال آق شهر جامع طرح -4 -3 -3 -3

زیکی شهر تهیه شده که به ابعاد گسترش و توسعه فی 1383باشد که در سال رح هادی روستایی میقال یک طاولین طرح توسعه آق

ضی شدن قال پس از منقوسعت بخشیده و محدوده خدماتی آن را افزایش چشمگیری داده است. همچنین طرح توسعه و عمران شهر آق

ر ران )طرح جامع( شهارت ابالغ گردید. مطالعات طرح توسعه وعمبه مهندسان مشاور پ 1390زمان طرح هادی این شهر در تیر ماه سال 

ل: نج بخش شامح در پآق قال در سه مرحله مطالعات وضع موجود، تجزیه وتحلیل و ارایه پیشنهادات تدوین شده است. مطالعات این طر

مقررات  ل، پیشنهادات و ضوابط وموجود شهر، تجزیه و تحلی ای و مطالعات وضعمطالعات وضع موجود در دو بخش مطالعات منطقه

 باشد. می

ر شده ق قال ذکآطرح توسعه و عمران شهر آق قال: در طرح توسعه و عمران شهر  در مطالعه روند و جهت پیشنهادی توسعه شهری

ه دلیل ی شهر ببا توجه به مساحت غیر معقول محدوده قانونی نسبت به جمعیت شهر، و عدم امکان تحدید محدوده قانون"است که 

الذکر تثبیت و در نقشه های فوقها و برنامهشده در طرحهای خدماتی در نظر گرفتهمسایل ناشی از حقوق مالکیت، غالب کاربری

سطوح  باشد و کاهشمه میپیشنهادی لحاظ گردید. دلیل این امر، سطح باالی کاربری مسکونی است که فراتر از نیازهای شهر در افق برنا

. "تی گرددتواند موجب بروز مشکل در تامین خدمات مورد نیاز و حمل و نقل جمعیت آبر به نفع توسعه مسکونی، میخدماتی و معا

 31626(، 1390و جمعیت شهر آق قال در وضع موجود ) 1285هکتار، که در وضع موجود 1236محدوده پیشنهادی طرح توسعه حدود 

 (.11: 4، جلد 1396، مهندسان مشاور پارتست )نفر ارایه شده ا 44116(، 1405نفر و جمعیت افق )
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خگویی وانایی پاس که تبنابراین با توجه به اینکه پیش بینی مشاورین با توجه به اطالعات و مساحت محدوده وضع موجود شهر آق قال

از  بهره گیری ه )باکردبه نیازهای مطرح شده تا افق طرح را دارد، لذا عالوه بر اینکه محدوده شهر را در طرح پیشنهادی اضافه ن

ریزی نموده مهق قال برناشهر آ رویکردهایی از قبیل توسعه درون زا، باز استفاده از اراضی وضع موجود و زمین های خالی، بایر و ...( برای

 است.

و  جه به نیازوبا ت مطالعه شبکه ارتباط شهری: با توجه به سطح باالی سرانه مسکونی شهر آق قال، سرانه معابر و شبکه دسترسی

یل اپذیری، تکمباشد. پیشنهادهای ایجاد و یا تعریض معابر در سطح شهر به دالیلی چون نفوذ نضوابط مطرح شده در سطح مطلوبی نمی

شده اختهسدرصد از یافت  21.8سازی حرکت در شهر صورت گرفته است. بر این اساس معابر و شبکه دسترسی در مجموع شبکه و روان

 (.15: 4، جلد 1396، مهندسان مشاور پارتبر خواهد گرفت )شهر را در 

 د:وجود می باشقال سه ارتباط مهم، عامل بوجود آمدن شبکه اصلی شبکه ارتباطی در وضع متوجه به این نکته الزم است که در شهرآق

 برونارتباط محالت شهر با شهرهای گرگان، گنبدکاووس، بند ترکمن و مرز اینچه

 دو سمت رودخانه  ارتباط ساکنین

 ارتباط شهر با روستاهای حوزه نفوذ

شبکه معابر پیشنهادی صورت شطرنجی می باشد. آق قال به با احتساب لزوم برقراری ارتباطات مذکور الگوی فعلی شبکه اصلی شهر

وده و در جهت تقویت بیشتر در طرح توسعه شهر آق قال نیز همانند شبکه معابر وضع موجود تا حد زیادی از الگوی شطرنجی تبعیت نم

تری ارتباطات در درون محدوده شهر و بین محالت مختلف شهر محوری به صورت حلقوی در نظر گرفته شده است که بتواند ارتباط قوی

های حای که در اینجا اهمیت دارد و در طر(. نکته18: 4، جلد 1396، مهندسان مشاور پارتهای شطرنجی موجود برقرار سازد )بین شبکه

توسعه آق قال بدان ها توجه نشده نقش شبکه دسترسی در زمان وقوع سیل می باشد، که در ادامه با بیان تجربه شهر آق قال در این 

 زمینه، اهمیت این موضوع تا حدودی مشخص می شود.

ح شهر )حتی بافت و ز سطهای وسیعی اگرفتگی در شهر آق قال بسیار زیاد و قسمتهمانطور که در شکل زیر مشخص است سطح آب

 شمال ضلع در قال آق شهر در سیل درگیرهای محدوده میدانی مشاهدات به عنایت باهستۀ اولیه شهر آق قال( را درگیر کرده بود. 

 به آباد حکیم و آباد تازه ق،آل محمد و محمدآباد شهرداری، فلکه محله مرکزی، محله عیدگاه، دلیجه، آباد، کل هایمحله شامل و گرگانرود

 (. 1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهاند )بوده سیل درگیر کامل طور

م به دلیل عد وگرفتگی عدم رعایت حریم رود گرگان رود و ساخت وساز در حریم رود می باشد، بنابراین از مهمترین دالیل این آب

شود،  عالوه بر این عدم گرفتگی )ماند آبی( میدیده آبچار پهای سطحی، شیب بسیار کم شهر، آق قال دپاسخگویی سیستم دفع آب

  ق شده بود.ن اتفاتوجه به زهکشی کارآمد شبکه دسترسی )که در طرح جامع نیز توجه و اشاره خاصی بدان نشده بود( سبب تشدید ای

 

 
 آتی شهر هایۀ اولیه و توسعههستقال با بافت و مقایسه محالت درگیر در سیل شهر آق -43 -3شکل 

 .1390پارت،  مشاور منبع: مهندسین
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. ها در ایجاد و تشدید سیل بودکشیقال، تاثیرات ساخت و سازها و جادههمانطور که ذکر شد یکی از نکات بسیار مهم در سیل آق

ها معکوس عمل نبود، آها سوپاپ گذاری نشده مثال، در ضلع جنوبی شهر آق قال )در مناطقی مثل دارایی و مصلی( به دلیل اینکه زهکش

جنوبی -های ارتباطی شمالیگرفتگی شدند. همچنین، جادهنموده و منطقه زمین شهری و مصلی )زمین های بنیاد مستضعفان( دچار آب

گرفتگی مل نموده و با مسدود نمودن جریان آب باعث آبغربی سیالب ع-طور خط راه آهن همچون سدی در برابر جریان شرقیو همین

ه نشده بود ک های ارتباطی به شکل موثر تعبیهند. این امر بدان علت بوده است که مسیرهای عبور سیل در زیر این زیرساختشهر شد

 (.1398باعث سد شدن، در مسیر حرکت آب شد )کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

ترین عوارض رود یکی از مهمصلی و دائمی گرگانها در شهر: رودخانه اهای سطحی )باران( و موقعیت مسیلسیستم حرکت آب

سو که نماید. همچنین رودخانه قرهگذرد و آن را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میباشد که از میان شهر میقال میطبیعی شهر آق

ی خود را از این محل در راستاشود، مسیر جریان رود منشعب میالیه شرقی شهر در نزدیکی روستای سقریلی از گرگانخارج از منتهی

 (.67: 2، جلد 1396، مهندسان مشاور پارتشود )قال خارج میت جنوبی حریم شهر آقدهد و در نهایت از فسمجنوب غربی ادامه می

 این شهر از نماید سبب گردیده کهگسترش شهر باالخص در حاشیه رودخانه مهم و دائمی گرگانرود که از مرکز این شهر عبور می"

انه گیرد، تاثیر پذیرفته و همواره حاشیه این رودخهای آبخیز باالدست خود که از شرق استان گلستان سرچشمه میهکتار حوزه 800000

های کف و کناره رودخانه سبب عریض شدن و تغییر مسیرهای ناگهانی در رو گردد. از طرفی فرسایشگرفتگی روبهبا خطر سیالب و آب

ه کگردد. باتوجه به این ودخانه میره این امر نیز باعث تهدید مناطق مسکونی، اراضی زراعی و تاسیسات حاشیه های خود شده کبازه

ات آن اور و تاسیسکند در هنگام سیالب و طغیان رودخانه همواره مناطق مجرودخانه اصلی و دائمی گرگانرود از مرکز این شهر عبور می

 "ده استشنشان داده  3-3گذارد. مسیر جریان این رودخانه در شکلالی فراوانی را بر جای میرا مورد تهدید قرار داده و خسارات م

 (.67: 2، جلد 1396، مهندسان مشاور پارت)

ال برای احتم مشاور نکته ای که مورد توجه می باشد این است، که با توجه به حوزه آبخیز داری شهر آق قال و همچنین پیش بینی

ها بررسی شود، که درطرح توسعه آق قال های مختلف و دوره بازگشت آننمود تاریخ وقوع سیل در دورهگی، الزم میگرفتوقوع سیل و آب

 ضمن اشاره مختصربه این نکته، بدان نپرداخته است.

 

 
 ها در شهر آق قالمنایع آب سطحی و موقعیت مسیل -44-3شکل 

 .68: 2، جلد 1396پارت،  مشاور منبع: مهندسین
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قال دارای شیب بسیار کم و وضعیت پراکندگی واحدهای مسکونی دارای شرایط خاصی های سطحی در شهر: شهر آقدفع آب نحوه

ها( در طرح هادی، در بعضی مناطق اجرا نشده و در مناطقی که ها و کوچهبینی شده )خیابانهای معابر پیشباشد. بسیاری از شبکهمی

 های سطحی به دو صورت اجرا گردیده: رافی هدایت آباجرا شده با توجه به شرایط توپوگ

 های روباز )جداول و کانیو(شبکه

 (.69: 2، جلد 1396پارت،  مشاور های سیمانی( )مهندسینهای زیرزمینی )گالری با لولهشبکه

ب ت که به سبهای سطحی حاصل از نزوالت جوی و رگبارهای حادث شده که اسیکی از معضالت اساسی شهرها زهکشی هرز آب"

های سطحی نیستند آوری و انتقال آبهایی که دارای شبکه هدایت و جمعهای شدید و طوالنی، محدودهدو عامل فوق، در زمان بارندگی

ها و ... باعث ها، پشت بامشوند. ایجاد فضای غیرقابل نفوذ سطحی از طریق گسترش سطوح غیرقابل نفوذ نظیر آسفالتبا اشکال مواجه می

گردند. از سوی دیگر به دلیل شیب بسیار مالیم و گاها منفی، های رگباری میهای ناشی از بارندگیمع هرزآب و جاری شدن روانابتج

گرفتگی پذیرد و مناطق مسکونی و تاسیسات فنی دچار آبهای طبیعی به کندی انجام میهای سطحی به طرف زهکشتخلیه هرزآب

 (.69: 2، جلد 1396، مهندسان مشاور پارت) "گردندمی

 

 
 جهت شیب معابر در شهر آق قال -45 -3شکل

 70: 2، جلد 1396پارت،  مشاور منبع: مهندسین

 

مطالعه مالحظات پدافند غیر عامل: در طرح توسعه آق قال ذکر شده هدف از تهیه و تدوین این مبحث، تعیین حداقل ضوابط و 

برابر اثرات ناشی از تهدیدهای طبیعی و صنعتی است به نحوی که با رعایت آن  ها درمقررات، به منظور طرح و اجرای ساختمان

ای و تلفات جانی به کم ترین اندازه برسد. در های سازهها در برابر تهدیدها مذکور ، ایستایی خود را حفظ نموده و خسارتساختمان

، اجرا و بهره برداری مدنظر قرار گرفته و به منظور هماهنگ اجرای این بند بایستی الزامات عمومی پدافند غیرعامل در مراحل طراحی
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های کردن کارکردهای تخصصی در طراحی یک مجموعه، از مهندس هماهنگ کننده )مهندس معمار( استفاده شود. این الزامات در گروه

 گردد.شهرسازی، معماری، سازه و تاسیسات دسته بندی می

ی اشاره های طبیعطرح توسعه آق قال به مباحث مختلفی به خصوص مباحث پیرامون بحراناگر چه در مبانی ذکر شده در جلد سوم 

التبع به ته و بنموده، اما برای پدیده سیالب به عنوان یکی از مهمترین بحران های طبیعی به صورت خاص اشاره ای صورت نگرف

 دستورالعمل و یا ضوابطی که مستقیم به سیل توجه کند اشاره نشده است.

ها: در طرح توسعه آق قال ذکر های فرادست و کاربری اراضی در آنهای آبی در طرحها و پهنهها، مسیلطالعه حرائم و ضوابط رودخانهم

ها به هایی که رعایت آنهایی که رعایت آن به عهده ایجادکنندگان ساختمان و تأسیسات و حریمها اعم از حریمشده رعایت کلیه حریم

 .نموده است یر اشارهضوابط مطرح شده الزامی است. که در ادامه به موارد ز براساسکنندگان از زمین و ساختمان است عهده استفاده

 ها(:ها و چاههای طبیعی، قناتها، برکهها، مردابها، نهرها، مسیلحریم منابع آبی )بستر، رودخانه

ر ، مسیل، نهودخانهن شده است. حریم، آن قسمت از اراضی اطراف ردر طرح توسعه آق قال پیرامون موارد ذکر شده، نکات زیر بیا

ها ت آنتفاع، حفاظمال انطبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای ک

 .گرددای تعیین میهای آب منطقهالزم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو یا شرکت

حوه ند. اعالم و شود که در حداکثر طغیان معمولی زیر آب قرار گیربستر به آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی و یا مسیل اطالق می

 های تابعه آن است.تعیین بستر و حریم رودخانه به عهده وزارت نیرو و سازمان

سب مورد با توجه به حمتر خواهد بود که  20تا  1شته باشند، از که آب دایم یا فصلی داها اعم از اینحریم انهار طبیعی یا رودخانه"

عالم حریم اگردد. تا قبل از های تابعه آن تعیین میوضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو و سازمان

 توسط این نهادها، حرایم اعالم شده پیشین به شرح زیر مالک عمل خواهد بود:

 متر از حد بستر نهایی. 20رود ریم گرگانح

رت نیرو طبق اطالعات زیر از طرف وزا هاآنوجه به ظرفیت های آبیاری و زهکشی با تو سنتی و شبکه ها، نهرهای احداثیحریم کانال

 باشد.یم هاآنالیه دیواره یمنتهگردد و این حریم از یمی تابع آن برای هر طرف تعیین هاشرکتو یا 

 ، نهرهای مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی:هاکانالیت ظرف

 متر. 15تا  12یزان حریم از هر طرف م -متر مکعب در ثانیه 15ی )دبی( بیش از دهآب

 متر. 12تا  8یزان حریم از هر طرف م -مترمکعب در ثانیه 15تا  10ی )دبی( از دهآب

 متر. 8تا  6ریم از هر طرف ح میزان -مترمکعب در ثانیه 10تا  5ی )دبی( از دهآب

 متر. 6تا  4یزان حریم از هر طرف م -مترمکعب در ثانیه 5تا  2ی )دبی( از دهآب

 متر. 2تا  1یزان حریم از هر طرف م -مترمکعب در ثانیه 2لیتر تا  150ی )دبی( از دهآب

 متر. 1یزان حریم از هر طرف م -لیتر در ثانیه 150ی )دبی( از دهآب

 ی دارای حرایم زیر خواهند بود:رسانبآهای لوله

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 3متر ) 6 متر کالًمیلی  500ی تا قطر رسانآبحریم لوله 

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 4متر ) 8 متر کالًمیلی  800تا  500ی از رسانآبحریم لوله 

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 5متر ) 10 متر کالًمیلی  1200تا  800ی از رسانآبحریم لوله 

هکتار که برای آبیاری  100ها تا مساحت های آبیاری و زهکشی و نهرهای طبیعی و احداثی واقع در مزارع و باغها، نهرها، شبکهکانال

 ها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند.همان مزارع و باغ

، ور شده باشدانداز، زهکش و غیره( در یک طرف یا طرفین آن منظسیسات تبعی )راه سرویس، گلدر مواردی که در طراحی کانال، تأ

ای که شود، اما در هر حال فاصلهها در نظر گرفته میالیه تأسیسات مذکور برای حفاظت آنیمنتهمتر از  2حریم مرتبط به فاصله 

 اشد.ین ماده کمتر بآن قرار دارد، نباید از میزان حریم مقرر در ا متر حریم مقرر در فوق در 2تأسیسات تبعی مذکور به انضمام 
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الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و یمنتهز امتر تراز افقی  150ها تا برکه ها، نهرهای طبیعی وبرای حفاظت کیفی آب رودخانه

های واقع گردد. حریم قناتای تعیین میای آب منطقههیله وزارت نیرو یا شرکتبه وسها، نهر طبیعی و برکه که مصرف و وضع رودخانه

گردد و در صورت متروکه بودن فاقد حریم بوده و ساخت و های مسئول تعیین میدر محدوده شهر در صورت دایر بودن توسط سازمان

 ها با رعایت جوانب فنی )که به تأیید سازمان نظام مهندسی خواهند رسید( مجاز است.ساز روی آن

ارت، پ مشاور . )منبع: مهندسین"متر بوده و ساخت و ساز در این حریم ممنوع است 100شعاع  های آب شرب شهر بهچاهحریم 

 (.74-72: 3، جلد 1396

ادی و چه هه طرح با توجه به تمامی نکات گفته شده و به صورت مشخص می توان بیان نمود که در طرح های توسعه شهرآق قال )چ

ه در کمی نماید  ه مشخصاصی برای سیل در نظر گرفته نشده است، اما عالوه بر این، با توجه به اسناد بررسی شدطرح جامع ( جایگاه خ

ها، ضوابط و مقررات در ها، برنامهها، طرحمواردی مثل حرایم و یا مواردی دیگر مثل محدودیت های تراکم )ساختمانی(، تخصیص کاربری

ده، شدها در عمل ها توجه زیادی نشده، که منجر به تخطی و نادیده گرفتن این ضوابط و بایبه آننظر گرفته شده برای آن، در واقعیت 

جود نظارت وهای توسعه شهری، کم توجهی و یا عدم که می تواند دالیل مختلفی از قبیل؛ عدم شناخت الزم مجریان و مخاطبان طرح

 های توسعه شهری و... می باشد.مستمر در روند طرح

 نفس خواجه روستای هادی طرح -5 -3 -3 -3

 واقع غربی یجعفربا دهستان و گمیشان بخش ترکمن، بندر شهرستان گلستان، استان در نفس خواجه روستای نسبی موقعیت نظر از

 کیلومتر 8 حدوداً ستانشهر مرکز با آن فاصله و گرفته قرار شهرستان ایجلگه پهنه در جغرافیایی موقعیت نظر از روستا این. است شده

 به شرق سمت از دآباد،سی و چپاقلی روستاهای به جنوب سمت از کیله، قره روستای و گمیشان به شمال سمت از مذکور روستای. باشدمی

 (. 1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندسگردد )می محدود شلی گامی روستای به غرب سمت از و حاجی غفار روستای

 از کمتر توپوگرافی بیش با رگانگ بزرگ دشتای جلگه پهنه در توپوگرافی لحاظ به نفس خواجه تایروسگیری روستا: وضعیت سیل

 جهت با روستا وسط رد گرگانرود بنام دائمی ایرودخانه مطالعه مورد روستای در. است شده واقع غرب به شرق کلی جهت با و درصد یک

 یعنی گرگانرود خانهرود جنوبی حاشیه از قسمتی. کندمی تهدید را وستار و بوده سیل خطر دارای که باشدمی جاری غرب به شرق

 سیل قوع و از بعد و 1365 سال در کشاورزی جهاد اداره طستو گمیشان، به درترکمننب ارتباطی پل از بعد و قبل رودخانه، مقعر هایکرانه

 ورودی زیاد حجم اما باشد،می فرسایش برابر در رودخانه سیل نگهدارنده دیوار این چند هر. است شده احداث ساحلی دیوار 1364 سال

 مواقع سیالبی رد رودخانه آب ارتفاع د.نشو آب طغیان از جلوگیری به قادر شده احداث ساحلی یوار د که شده باعث گرگانرود سیالب

 اراضی کم ارتفاع. گرددمی روستا از ایدهعم هایبخش گرفتگیآب سبب عامل این لذا،. دارد جریان ساحلی دیوار از باالتر متر 5/0 حداقل

 شودمی بیشتر زدگی لسی دچار روستا از بخش این سیالبی مواقع در شده باعث آن شمالی کرانه به نسبت رودخانه، جنوبی کرانه در روستا

 (.1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندس)

 تجاری، ونی،مسک واحدهای از:  عبارتند بیاورد وجود به ساکنین برای است ممکن سیل بروز که را مشکالتی و پذیرآسیب عناصر

 ... . و کشاورزی اراضی تخریب پل، برق، تیرهای آسفالته، معابر مانند؛ زیربنایی تأسیسات مذهبی،

 به نیاز لذا بوده، جزئی صورت به شده، انجام سیل وقوع از جلوگیری جهت دست باال آبخیز و آن حریم روستا، در که مدیریتی عملیات

 بافت گسترش از ممانعت و هاکاربری دقیق و درست جانمایی و گرفتگی سیل خطرات قوع و رفع برای سازمانی بین و منسجم ریزیبرنامه

 اطراف در ختکاریدر آن، حریم تعیین رودخانه، بستر الیروبی و بهسازی همچنیند. باشمی ضروری امری روستا سطح در رودخانه سمت به

 کشاورزی، اراضی بتخری از و برده باال را نقاط ایمنی ضریب خیز حادثه هایگذرگاه عبور محل در بندسیل هایدیواره ایجاد ه،رودخان

 .(1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندسشود )می جلوگیری نیز پلو  زیربنایی تأسیسات تجاری، مسکونی، واحدهای

 احتمالی راتخط و خسارت میزان کاهش یا و رفع جهت در: روستا ات سیل در طرح هادیه منظور کاهش خطرب نیاز مورد هایپروژه

 باشد:شامل موارد زیر می اهمیت ترتیب به روستا برای نیاز مورد هایپروژه و هابرنامه طبیعی سوانح از
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 سیالب و گرفتگیآب از جلوگیری جهت گرگانرود رودخانه الیروبی

 خاک روانگرایی و گرفتگی سیل از ناشی کشاورزی محصوالت نمودن بیمه

 سیل خطر مقابل در مردم همگانی آموزشو  سیل خطر برابر در بناها سازی مقاوم

 منظور به تلفن و برق گاز، آب تاسیسات سازی مقاوم

 سیل از ناشی دیگر احتمالی خطرات و شدن قطع از جلوگیری

 طرح محدوده خارج در ساز و ساخت از جلوگیری

 لسی از ناشی خطرات جهت کاال سازیذخیره و مالی هایحمایت

 گرگانرود رودخانه حاشیه و حریم در ساز و ساخت از جلوگیری

 طرح بنیان مشاور نیمهندس) رودخانه مقطع و مسیر اصالح ها،زهکش یا روهاسیالب افزایش رودخانه، مجاورت در بند سیل دیوار ایجاد

 (.1389، مازند

 

 
 پیشنهادی طرح هادی روستای خواجه نفسکاربری  -46 -3شکل 

 .1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندسمنبع: 

 

ها و ودخانهر میحر برای مناطقی که در لیاز خطر بروز س رییبه منظور جلوگضوابط کاهش خطرات سیل در طرح هادی روستا: 

 :شودمی هیتوص ریضوابط ز تیاند رعاشده واقع زیخ لیمناطق س

 گرگانرود روخانه کمی حریم در ساز و ساخت از جلوگیری

 هارودخانهکیفی  حریم در ساز و ساخت از جلوگیری المقدور حتی

 هاکانال تعریض و فاضالب شبکه احداث

  رودخانه کنار در بند سیل دیوارهای احداث

  جدید کانیووهای و هامسیل ایجاد و موجود هایجوی الیروبی

 گرگانرود رودخانه الیروبی

 (.1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندس) هاآب کانال و رودخانه حریم در تکاریدرخ
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 ضوابط مرتبط با سیل در طرح هادی روستا.
 وضع به توجه با مورد سبح که بود خواهد متر 20 الی 1 از باشند داشته فصلی یا دائم آب اینکه از اعم هارودخانه یا طبیعی انهار حریم

 .گرددمی تعیین نیرو وزارت وسیله به بستر طرف هر از مسیل یا عیطبی نهر یا رودخانه
 به را مراتب. نمایدمی تعیین را طبیعی برکه و مرداب مسیل، طبیعی، نهر رودخانه، حریم و بستر که مورد هر در ایمنطقه آب شرکت

 اطالع به محلی هایاطالعیه پخش طریق از وضوعم سرتاسری، حریم و بستر تعیین مورد در و اعالم متقاضی به کتبی طور به مقتضی طرق

 برای توانندمی اشخاص و گردیده تعیین نظر مورد طبیعی برکه و مرداب مسیل،، نهر رودخانه، حریم و بستر که رسدمی نفع ذی اشخاص

 انتشار ختاری از اهم یک ظرف باشند داشته اعتراضی چنانچه و مراجعه مربوطه آب شرکت به شده تعیین حریم و بستر حدود از اطالع کسب

 مهلت در شده ینتعی حریم و بستر به نسبت اعتراضی چنانچه. دارند دریافت رسید و تسلیم مربوط شرکت به را خود اعتراض اطالعیه،
 نفر یک و صالح ذی فنی کارشناس نفر دو از مرکب کمیسیونی به را اعتراض مربوط ایمنطقه آب شرکت شود، اصل و فوق در مذکور

 .نمایندمی ارجاع شوند،می منصوب عامل مدیر ابالغ با شرکت کارشناسان ترینمجرب بین از که حقوقی کارشناس

 قبلی و کتبی افقتمؤ با ننماید، ایجاد مزاحمتی آب از برداریبهره برای که مسیل و نهر رودخانه، بستر از قسمت آن در موقت کشت

 و اعیانی ایجاد حق وجه هیچ به مستأجر اما است، بالمانع مجاوران برای اولویت رعایت و اجاره صورت به ربط ذی ایمنطقه آب شرکت
 در باید ربط ذی ایمنطقه آب شرکت. شد خواهد جلوگیری وی فعالیت از و مسترد اراضی تخلف صورت در. ندارد را درخت و نهال غرس

 .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه آن نظایر و یلس از ناشی خسارت گونه هر بروز صورت در که کند قید نامهاجاره
 در کماکان و شودمی هنامید مرده بستر که بستر باقیمانده و نماید تغییر طبیعی صورت به مسیل و طبیعی نهر رودخانه، بستر چنانچه

 صورت به متقاضی گاهدست به نیرو وزارت طریق از مشخصی حدود با. باشد استفاده قابل برق و آب هایطرح اجرای برای. است دولت اختیار

 .گردید خواهد قید واگذاری سند در مربوط شرایط سایر و بندیکناره سازی،آماده نحوه و واگذار اجاره
 بالمانع نیرو وزارت ؤافقتم با طبیعی هایبرکه و هامرداب ها،مسیل طبیعی، انهار ها،رودخانه حریم و بستر از غیره و گاز و نفت لوله عبور

 و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه حریم هرگاه. بود خواهد ربط ذی هایدستگاه با هاآن حفاظت مسئولیت اما ست،ا

 .گرفت خواهد رقرا استفاده مورد مشترک طور به طرفین تأسیسات برای تداخل مورد قسمت نمایند، تداخل موجود فرعی و اصلی هایراه

 لریغراو یروستا هادی طرح -6 -3- 3 -3

 استان در سیاسی تلحاظ موقعی به روستا. باشد می دهستان کیلومتر مرکز تا و کیلومتر 16حدود  در گنبد شهرستان تا روستا فاصله

 غرب سمت از وشان،ق چای روستای به شمال سمت از غراویلر دارد. روستای قرار آباد آق دهستان و مرکزی بخش گنبد، شهرستان گلستان،

گردد )بنیاد یم منتهی  گلستان سد به شرق سمت از و بلکه روستای به جنوب سمت از قوشان، چای -گنبد و جادۀ لر تکه روستای به
 (.1390مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، 

 هاییابنیه باشد.می گلستان سد مجاورت در قرارگیری آن دلیل که باالست بسیار سیل خطر روستا این گیری روستا: دروضعیت سیل

 در متعددی ملیات عمرانیع باید ریزش از جلوگیری برای بنابراین دارند، قرار ریزش خطر معرض در ساله هر اندشده واقع سد در لبه که

 باشد:می ذیل بشرح زشیآمو و اجرایی مختلف و هایبرنامه قالب در عملیات و اقدامات این از برخی که گیرد صورت منطقه و روستا سطح

 ضرایب ها،شکل حوضه توپوگرافی، شناسی، زمین وضعیت شناخت قبیل از ها،حوضه فیزیوگرافیکی خصوصیات شناخت و بررسی

 .هااین مانند و هاحوضه تاخیر و تمرکز زمان ها،آبراهه تراکم و هاانشعاب

 و رگبارها منطقه، رژیم بارندگی میزان شامل منطقه، بارندگی هایویژگی بررسی ویژه به ها،حوضه اقلیمی خصوصیات بررسی و شناخت
 محتمل. رگبار شدت حداکثر همچنین ها،آن بازگشت دوره و مدت و شدت

 سد لبه در ساز و ساخت از ها و جلوگیریدامنه بندی گابیون و سازی بانکت بندی، تراس

 آن با مقابله امکان و لسی شدن جاری بر موثر عوامل با آشنایی منظور به روستائیان آموزش برنامه

د مسکن انقالب اداری )بنیا مراتب سلسله در سیالب، شدن جاری مواقع در بحران مدیریت و رسانی امداد برای الزم هایبینیپیش
 (.1390اسالمی استان گلستان، 
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 کاربری پیشنهادی طرح هادی روستا غراویلر -47 -3شکل 

 .1390لستان، منبع: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گ

 

 سیل مناطق و هانهرودخا حریم در که مناطقی برای سیل بروز خطر از جلوگیری منظور ضوابط مرتبط با سیل در طرح هادی روستا: به

 شود: می توصیه ضوابط زیر رعایت اند،شده واقع خیز

 هارودخانه و انهار کمی حریم در ساز و ساخت از جلوگیری

  هارودخانه کیفی حریم در ساز و ساخت از جلوگیری

 فعلی موجود هایشبکه و هاکانال تعریض و فاضالب شبکه احداث

 جدید کانیوهای و هامسیل ایجاد و موجود هایجوی الیروبی

 (.1390آب )بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،  کانال و رودها حریم در درختکاری

 قانقرمه یروستا هادی طرح -7 -3 -3 -3

 واقع قال آق رشه شرق کیلومتری 3 و در قال آق شهرستان مرکزی بخش استان گلستان، در سیاسی موقعیت لحاظ به قانقرمه یروستا

گردد می محدود وبیجن مزرعه دهستانبه  شمال از و آلتین آق دهستانبه  شرق از دهستان استرآبادشمالی، به جنوب از که گردیده است

 (.1387، اترک میر مشاور نیمهندساست ) گرفته قرار شمالیجنوبی مالیم شیب با و ایهجلگ در منطقه قانقرمه .روستای

 کنندمی حرکت زمین طبیعی شیب براساس روستا در سطحی های: آب سطحی هایآب دفع نحوه و روستا در آب ارزیابی حرکت

 جز به اما. کنند حرکت روستا شمال به روستا جنوب از یدبا سطحی هایآب قاعدتا باشد.شمال می به جنوب از قانقرمه روستای کلی شیب.

 گرفته نظر در سطحی هایآب حرکت نظام در که قواعدی از دیگر یکی .نشده است رعایت قاعده این موارد در باقی ناچیز مورد چند

 دارد قرار گرگانرود مسیر در مهقانقر روستای .دارد قرار روستا در که است رودخانه ای رود یا سمت به سطحی هایآب حرکت شود،می

 .گرددمی غربی -شرقی سپس و جنوبی-شمالی تقریبا شهر آق قال جنوب تا سرچشمه از رودخانه این جهت.

 به. باشدمی دفع آب مشکل دچار روستا و کنندمی حرکت نامنظم طور به روستا بافت سطح در سطحی هایآب که گفت باید کل در

 جمع آب آنقدر بارندگی هنگام روستا، شمال متری در 14معبر  از قسمتی در ازمعابر بعضی بسیارکم شیب و نامناسب توپوگرافی دلیل
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یه خلب بره سمت شمال حرکت کرده و محل توهای سطحی از جنرعایت اصول آب در حقیقت با. کنندمی شنا آب در هااردک که شودمی
 (.1387 میر، اترک مشاور مهندسین) شود چیزی مشاهده نمی متاسفانه در سطح روستا چنین، باشدمی رودنگرگان آ

 رعایت باشد. البتهمی سیل رویداد رد تاثیرگذار عوامل از یکی روستا نزدیک گرگانرود در رودخانه گیری روستا: وجودوضعیت سیل

 (.1387ک میر، اتر مشاور نیمهندسنماید ) جلوگیری احتمالی خسارات از تواندمی ساز و ساخت در حریم رودخانه
 قانقرمه، وستایربا  گرگانرود رودخانه جواری : به دلیل همروستا ه منظور کاهش خطرات سیل در طرح هادیب موردنیاز هایپروژه

 :از دعبارتن روستا موردنیاز هایسیل پروژه از احتمالی و خطرات خسارات میزان کاهش یا رفع جهت در اقدامات زیر

 روستا سمت رودخانه به خطرناک های پیچش برای بتنی دیوار احداث گرگانرود و انهرودخ متری 20 حریم رعایت

 رودخانه حریم در ساز و ساخت احداث از جلوگیری

 رودخانه انتفاعی بستر و حریم در مانع گیاهان و درخت کاشت از ممانعت

  بارندگی مواقع در گرفتگیآب از جلوگیری برای خطرناک نقاط در بند سیل و دیواره احداث

 سیل مانند طبیعی مخاطرات انواع از مردم سازی آگاه و همگانی آموزش

 ابنیه کیفیت لحاظ به پذیر آسیب نقاط شناسایی

 (.1387اترک میر،  مشاور نیمهندساز سیل  ) ناشی باغی و زراعی محصوالت نمودن بیمه

 

 
 کاربری پیشنهادی طرح هادی روستا قانقرمه -48 -3شکل 

 .1390مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،  منبع: بنیاد

 
 سیل مناطق و هامسیل حریم در که مناطقی برای سیل بروز خطر از جلوگیری منظور ضوابط مرتبط با سیل در طرح هادی روستا: به

 شود: می توصیه زیر ضوابط اند، رعایتشده واقع خیز

ها مسیل حریم در ساز و ختسا از ها و جلوگیریکانال تعریض و ضالبفا شبکه ها و احداثمسیل کلی حریم در وساز ساخت جلوگیری
 جدید کانیوهای و ها مسیل ایجاد و موجود هایجوی و الیروبی

 (.1387اترک میر،  مشاور نیمهندسها )آب کانال و هامسیل حریم در درختکاری

 اجرایی اقدامات و هاسیاست -4 -3 -3
 سازهایی در شهر گنبدوساخت چنین بر شهریمدیرت نظارت دقیق عدم و شهروندان سوی از رودخانه گرگانرود حریم رعایت عدم

گرگانرود در محله  رودخانه حریم رعایت به عنوان مثال، عدم .گردید حیطه این در هاساختمان به فراوانی هایبه وجودآمدن خسارت باعث
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، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهخش از شهر گنبدکاووس منجر شد. )های شدیدی به این بآباد )شکل زیر(، منجر به آسیبافغان
گرفتگی را متحمل شد، واقع در غرب شهر و در (. این محله که در جریان سیل فروردین ماه بیشترین خسارات و آب12، ص1398

اند. این محدوده در زمان ن تصاحب شدهها توسط ساکنیمجاورت رودخانه است. مساکن این محله بدون سند مالکیت بوده و زمین آن
های غیررسمی سیل کاماًل به زیر آب رفته و خسارات زیادی را متحمل شده است. اشغال زمین توسط افراد بی خانمان و ایجاد سکونتگاه

 شود. های نامرغوب و در خطر ریسک از مهمترین عواملی است که سبب تشدید خسارت میدر زمین
 

 
 آبادسازها در محله افغان و گرگانرود در ساخت  رودخانه حریم رعایت دمع -49 -3شکل 

 .12، ص1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 
 

 زمینه شود. بطور کلی  درسازهای شهری دیده می و رودخانه در ساخت حریم رعایت های دیگر شهر گنبدکاووس نیز عدمدر بخش
 جمعیتی واقع مراکز مورد رد زمینه این در باید گردد.نمی مشاهده خاصی انضباط ها در استان گلستان، انهرودخ حریم در ساز و ساخت

 از دیگر عدادیت و شهر، سیمین نفس، خواجه گامیشلی، دهنه، مسیل(، غربی نقطه در چارقلی )واقع مانند ها رودخانه امتداد در

 به تجاوز از نظر تریدقیق هایبررسی هستند، واقع حوضه این شمال به نوبج هایرودخانه مسیر در که بزرگ و روستاهای کوچک
 اشتباه نشده، رد آبی بستر  این از هاستسال طراف آن با این توجیه کهاها و ساخت و ساز مسیل کردن تنگ. آید بعمل هارودخانه حریم
 مود.ن مشاهده توان می گلستان در خسارات زیاد سیل تاوانش را که است بزرگی

 در شهرداری طتوس پارک توان از احداثشود. به عنوان نمونه، میرودخانه مشاهده می حریم در سازها و قال نیز، ساختدر شهر آق

 (.19، ص1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهرودخانه نام برد ) حریم
 

 
 قالر آقرودخانه در شه حریم در شهرداری توسط پارک محل احداث -50 -3شکل 

 .19، ص1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 
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گرفتگی آبشستگی   و آبقال، سبب سیل در شهر آق هدایت در آن صحیح عدم عملکرد و رودخانه حفاظتی دیوار محل ناصحیح اجرای

 در طرفین رودخانه شده است. 

 

 
 قالدر شهر آقرودخانه  حفاظتی دیوار محل ناصحیح اجرای -51 -3شکل 

 .20، ص1398، گلستان استان شهرسازی و راه کل ادارهمنبع: 

 

ای رسمی هسط ارگانرسمی باشد چه توهای غیرهای پرخطر چه توسط اشغال زمین توسط اقشار فقیر و ایجاد سکونتگاهتوسعه در زمین

 دارد.روری مییم رودخانه را در استان گلستان ضترین عامل تشدید خسارات سیل است که توجه جدی به حفظ حرمانند شهرداری مهم

 یبندجمع -4 -3

بندی نکات اصلی ای است که متفاوت از دیگر مناطق است. جمعهای انسانی و جغرافیایی ویژهسیل در استان گلستان دارای ویژگی

 ند:ها و راهکارهای آینده نقش بسزایی ایفا نمایآموختهستواند در تدوین دراین مطالعه می

گرفتگی مناطق شهری ایفا ای در افزایش خسارات ناشی از سیل و آبهای ارتباطی فراشهری نقش ویژهدر استان گلستان زیرساخت

آهن مانع اههای ارتباطی برون شهری و خطوط رنمودند. به طور مشخص سه شهر گمیش تپه، آق قال و سیمین شهر به دلیل آنکه جاده

های ارتباطی عموماً شمالی جنوبی هستند، در حالی که مسیر گرفتگی شدند. این زیرساختبودند دچار آباز جریان طبیعی سیل شده 

ها همچون سد ی آناصلی سیل از شرق به غرب جریان داشته است. به دلیل عدم تعبیه نقاط گذر آب مناسب در زیر این خطوط ارتباط

 د.عمل کردند و شهرهای پشت سر خویش را به زیر آب بردن

ای مسطح و هموار توان تعریفی ناکارآمد از حریم رودخانه را مشاهده کرد. در جلگهگرفتگی شهری میتقریباً در تمام موارد آب

در تضاد  گشایند. این شرایطها عمومًا به صورت ماندآبی بوده و با پیچ و خم بسیار راه خویش را میهمانند گلستان و خوزستان رودخانه

ا ... ی 50، 20باشند. تعیین حریم ثابت های کوهستانی است که بیشتر در مسیر مستقیم و تابع خطوط تراز کوهستان مینهکامل با رودخا

ستان و سیل در گل آید. امامتری در دو سوی رودخانه کوهستانی تا حدودی زیادی پاسخگو بوده و رفتار رودخانه به نظر تابعی از آن می

کنند که گاه تا کیلومترها عرض های خود در دل دشت را پر میها در اولین لحظه طغیان پیچ و خمدخانهدهد که روخوزستان نشان می

 باشد.ن نمیدارد. در نتیجه رویکرد تعیین حریم ثابت عددی در این زمینه چندان موثر نیست و رفتار رودخانه تابعی از آ

ریزی شهری دارد. مالک عمل مهندسین مشاور در یر مستقیم در امر برنامهآید اما تاثمورد قبل اگرچه ورای مسئله شهری به نظر می

درجه اول استعالم صورت گرفته از وزارت نیرو است و با آوردن تصویر استعالم در گزارش خویش شانه از بار حقوقی خطرات احتمالی 

رود. تمام شود و فراتر نمیک استعالم خالصه میهای شهری در حد یکنند. گویا تمام مسئله مقابله با سیل در طرحآینده خالی می
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ها هیچ اثری باشند. سیل در این طرحهای شهری بررسی شده به شدت در مورد لحاظ کردن مسئله سیل ناقص و ناکارآمد میطرح

لیت مقابله با سیل نگذاشته است. سیل تنها حریمی چند ده متری در دو سوی رودخانه است و مشاوران و مسئولین شهری تمام بار مسئو

های شهرسازانه بسیاری برای مقابله و همزیستی ها و برنامهکنند. در صورتی که در ادبیات شهری امروز، روشرا به وزارت نیرو منتقل می

 با سیل وجود دارد.

ریزی و طراحی شهری ای در برنامهبرای دست یافتن به رویکرد جدیدی برای مقابله و همزیستی با سیل نیاز به نگاهی چندرشته

های های شهری وارد شده و تاثیر خویش را در فرآیند شناخت و تدوین پیشنهادهای طرحشود. چنین رویکردی باید در طرحاحساس 

 های شهری مطالعه شده به شدت در این زمینه نقص دارند.شهری بگذارد. در وضع موجود، تمام طرح



 

 

 

 فصل چهارم: استان فارس

 مقدمه -1 -4
در این  سنگینی شد. دچار صدمات جانی و مالی نیفرورد 5روز در اثر سیالب ه مناطقی بودند کاز جمله  رازیش و شهراستان فارس 

رودشت )تنگ م-ازریبزرگراه ش ریمس یاز باند شرق یناگهان البیسهر شیراز ها در شهر شیراز متمرکز شده بود. در شاستان بیشتر آسیب

 خیابان رقیجنوب ش وبا توجه به شیب زیاد خیابان به سمت جنوب  شد. ریدروازه قرآن سراز یمال شرق به سواهلل اکبر( و از سمت ش

مینطور با هردید. گچهل مقام( و سرعت زیاد جریان سیالب، باعث غافلگیری و جابجایی خودروهای عبوری در باند شرقی بلوار قرآن 

سمت  هل مقام بهچه راه سدروازه قرآن تا سه راه چهل مقام خودروهای عبوری از سمت  افزایش میزان رواناب و انتقال آن به باند غربی

ی ر کناره هاده و دطرف بلوار هفت تنان بعضا همراه با سرنشینان گرفتار سیالب شده و با جریان سیل به سمت پایین حرکت داده ش

 روی هم انباشه می شود.خیابان و بیشتر در محل سه راهه چهل مقام و ابتدای بلوار چهل مقام 

 1380و  1365ها در شیراز مربوط به سال  بار شاهد باران های سنگین و سیل آسا بوده است. آخرین سیل 5شیراز در یک سده گذشته 

 طق مجاور()موقعیت فعلی بلوار چهل مقام و بلوار هفت تن و سایر منا تقریباً همان مناطقی را تحت تاثیر قرار داد 1365باشد. سیل سال می

 سازد.را بیشتر روشن می 98تحت تاثیر قرار داده بود. این مسئله لزوم بازبینی و مستندسازی رویداد سال  1398که سیل سال 

  دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه اجمالی شناسایی -2 -4

 دیده آسیب فرهنگی میراث و هاسکونتگاه فضایی توزیع -1 -2 -4
دیده از سیل در استان فارس در شهرستان شیراز متمرکز بوده است. در این های آسیبضایی، بیشتر سکونتگاهاز منظر توزیع ف

در استان فارس  نیفرورداست. در مجموع در جریان رویداد سیالب  ها در شهر متمرکز بودهآسیب 1-4شهرستان نیز با توجه به جدول 

در مناطق  آمارها نیبراساس ا نیاست. همچنشدهوارد  یواحد خسارت کل 289و به  یخسارت جزئ یواحد شهر 850هزار و  3به 

وارد  ید خسارت کلواح 450و به  یواحد خسارت جزئ 850هزار و  کیبه  لیاستان فارس س یروستاها گریو د رازیشهرستان ش ییروستا

 است.کرده

 
 آمار کلی واحدهای مسکونی خسارت دیده در شیراز -1 -4جدول 

 رازیماه ش نیفرورد 6و  5 لیس یو تجار یمسکون دهیخسارت د یواحدها یو کارشناس یابیزار جینتا
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 a :81-1398فارس،  یبحران استاندار تیریاداره کل مد منبع:
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 نیدر ب کوهیانیم یهااز جمله حوضه زرایدشت ش زیحوضه آبر های ناشی از سیل بود، درشهرستان شیراز که مرکز آسیب

. گرددیمهارلو ختم م اچهیو جهت شمال غرب به جنوب شرق، به در میمال بیکه با ش واقع شده استارتفاعات زاگرس 

د باش یم دزردیب - ربنویرودخانه خشک، چنار راهدار و پ راز،یدشت ش زیدر درون حوضه آبر یسطح یهاانیجر نیترعمده

 .)شکل زیر(

 

 
 .رازیدشت ش زیآبر یحوضه ها ریز -1 -4شکل 

 10: 1398 ،منبع: یوسفی و دیگران

 

بود  رازیش در شمال و شمال شرق شهر یسعدزیرحوضه حوضه دروازه قرآن و  ریزها مربوط به دو در شهر شیراز تقریباً تمامی آسیب

ل راک در شماات کوه دنهراعظم از ارتفاعات قالت و رودخانه تنگ سرخ از ارتفاع د.نباشیرودخانه خشک م یهاحوضه ریاز زکه هر دو 

 یاناب هادهند و در ادامه رویو رودخانه خشک را شکل م وستهیآباد بهم پیسرچشمه گرفته و در منطقه پل معال رازیغرب شهر ش

 (.10: 1398 ،. )یوسفی و دیگرانزدیر یو به مهارلو م وستهیدروازه قرآن و کفترک به آن پ ،یحوضه سعد ریز یسطح

کننده رواناب  یورآ)دروازه قرآن(، جمع  رازیشهر ش یاصل یشمال ورود یلومتریک 5تنگ اهلل اکبر در  زیآبر حوضهاولین حوضه، 

حوضه  شود. سطح یممربع را شامل  لومتریک 27.52 زانیبه م یبوده و تا محل دروازه قرآن مساحت رازیشمال ش یهایاز بلند یبخش

 در زیه آبرحوض نیا یباشد که شماره منحنیو ... م یها، مناطق مسکونجاده ف،یضع اتعمر ،یاهیعمدتا شامل ارتفاعات فاقد پوشش گ

 ساعت برآورد شده است. کیو زمان تمرکز آن کمتر از  9.48متوسط،  یرطوبت طیشرا

ز ا یب بخشکننده روانا یو باغ دلگشا، جمع آور زرایشهر ش یشمال شرق یلومتریدر شش ک یسعد زیآبر حوضهحوضه دوم، 

 زانیم به یحت(، مسایسعد لیشدن مس دهی)محل سرپوش ییبلوار وفا یبوده و تا محل ابتدا رازیشمال و شمال شرق ش یهایبلند

مناطق  یاهجاده و فیمراتع ضع ،یاهیارتفاعات فاقد پوشش گ املشود. سطح حوضه عمدتا شیمربع را شامل م لومتریک 45.77

ساعت برآورد شده  کمتر از دوو زمان تمرکز آن  84.3متوسط  یرطوبت طیدر شرا زیحوضه آبر نیا یباشد که شماره منحنیم یمسکون

 است.
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 یتنگ اهلل اکبر و سعد زیآبر یهاموقعیت حوضه -2 -4 شکل

 6: 1398فارس، منطقۀآب  یمنبع: شرکت سهام

 

 فارس، ۀب منطقآ ی)شرکت سهام دهدینشان م رازیرا نسبت به شهر ش ینگ اهلل اکبر و سعدت زیآبر یهاحوضه تیموقع شکل باال

 دهد. یم( را نشان یسعد لیشدن مس دهی)محل سرپوش ییبلوار وفا یبه ابتدا یمنته یسعد زیحوضه آبر شکل زیر (.6: 1398

 

 
 یی.لوار وفاب یشدن آن در ابتدا دهیتا محل سرپوش یسعد لیمس زیحوضه آبر -3 -4شکل 

 .8: 1398 فارس، منطقۀآب  یمنبع: شرکت سهام

  وارده هایآسیب شدت برآورد و دیده آسیب شهری هایسکونتگاه -1 -1 -2 -4
رآن مشاهده قهای وارده بر اثر سیل در شهر شیراز در زیرحوضه کوی سعدی و زیرحوضه دروازه همانطور که گفته شد بیشتر خسارت

 ه را ارائهزیرحوض مناطق سیل زده شهر نشان داده شده است. این گزارش مستندسازی وقایع مرتبط به این دوشده است. در شکل زیر 

 دهد.می
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 رازیش لیدر س دهید بیمحالت و مناطق آس تیموقع -4 -4شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 اجرایی اقدامات و مصوب هایبرنامه ستایی،رو و شهری هایدیدگی آسیب تخصصی شناسایی -3 -4

 موردی هاینمونه انتخاب -1 -3 -4
به  استان تنها ها مربوط به شهرستان و شهر شیراز بوده است. بنابراین در اینهمانطور که گفته شد در استان فارس بیشتر خسارت

نماییم. از این میان دو بخش مختلف از شهر می این شهر بسنده ها درها و اجرای آنها و برنامهها، طرحابعاد مختلف سیل مانند خسارت

گردند: نمونه نخست، دروازه قرآن شیراز و نمونه اند به طور تفصیلی بررسی میماه بیشتر از همه خسارت دیدهکه طی سیالب فروردین

 دوم محله سعدی شیراز است.

 میراثی آثار / روستا /شهر بر وارده هایآسیب شناسایی -2 -3 -4

 قرآن دروازه شیراز، شهر -1 -2 -3 -4
ر ساعت حدود د نیفرورد 5درصد است، در روز  30به  کیحوضه نزد بیمربع و ش لومتریک 23حوضه دروازه قرآن به مساحت  ریز

 بیبه تقرشده  دیحجم رواناب تول نیبارش انجام شد. بنابرا قهیدق 20در مدت کمتر از  متریلیم 25به  کینزد زانیصبح به م 11

. شودیبرآورد م قهیدق 30 بینقطه حوضه به دروازه قرآن به تقر نیرواناب از دور تر دنیو رس شدبایم قهیدق 20متر مکعب در  143750

فایت این لیل عدم کدو به متر  کیلوله به قطر به  لیمس ریاز مس ییهااز رواناب، از محل حوضچه آرامش و بخش یادیحجم زبا رسیدن 

حوضه  یهاگ آبراههپر رن یبدروازه قرآن به رنگ قرمز و خطوط آ زیحوضه آبر ریزرواناب به بلوار هفت تنان سرریز کرد. شکل زیر کانال، 

ارس، ف یستاندارابحران  دهد )اداره کل مدیریتیدروازه قرآن را نشان م لیآن و رخداد س زیرنگ محل باال آمدن آب و سرکم یو رنگ آب

1398-b). 
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 محل باال آمدن آب و سریز آن و رخداد سیل -زیر حوضه آبریز دروازه قرآن  -5 -4 لشک

 b :36-1398منبع: اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، 

 

دهد که عالوه بر یرا نشان م البیشدن س یدروازه قرآن و جار لیدر مس ینیزم ریاز محل خروج ز البیس سرریزاز محل  شکل زیر

 1کرد.  جادیهفت تنان را ا بلوار دروازه قرآن به ریرا در مس یریجبران ناپذ یمات جانصد ،یخسارات ماد
 

 
 دروازه قرآن لیدر مس ینیزم ریآب از محل خروج ز زیسرر -6 -4 شکل

 14: 1398 گران،یو د یوسفی منبع:

_______________________________________________________________________________ 
نفر مجروح  شده و خسارات مالی قابل  100نفر از هموطنان جان باختند و بیش از  21یالب در محل دروازه قرآن شیراز، در پی رویداد جاری شدن س -1

 370، بروز خسارت به بیش از خودرو در ورودی دروازه قرآن 150رئیس پلیس راه شمال استان فارس در پی این حادثه از برخورد تعداد ای به جا ماند. مالحظه

 (.a-1398فروردین ر داد )اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، خودرو خب
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فت تنان ه -ربانی  تا پائین سه راهیآن  حوضچه تنظیمیمتر از  600ترین تلفات جانی رخ داده بطول حدود مسیری که در آن عمده

شته شدگان در نفر از ک 2با ماموران حاضر در روز حادثه،  مصاحبهست بر مبنای الزم بذکر ا .نشان داده شده است 4-10که در شکل  است

از آن بدلیل رو هم ( 4-9و  4-8)اشکال  تر فت تنان و اندکی پائینه -مسیر ابتدائی سیالب بعد از استخر و بقیه در حوالی سه راه ربانی 

 (. 41-40: 1398 گران،یو د یاللهتی)ب اندقرار گرفتن خودروها، خفگی و تجمع گل و الی متاسفانه جان خود را از دست داده

 

 
 بلوار امام رضا )دروازه قرآن( )راست( و سه راه چهل مقام )چپ( یباند غرب -7 -4شکل 

 .41-40: 1398 گران،یو د یاللهتیبمنبع: 

 

 
 دروازه قرآن لیس یهاتلفات و خسارت نیترعمده یمتر 600 ریمس -8 -4 شکل

 .41: 1398 گران،یو د یاللهتیمنبع: ب

 

ز دروازه اقبل  راز،ی)در جهت ورود به ش دیرستوران مروار یل کنونتنگ اهلل اکبر در مح لیمسهای سکونتگاهی: گرفتگی بافتآب

رود به نه و ورودخا ریمحل خروج آب از مساست. مطابق شکل زیر  دهیگرد یلوله گذار رازیش یدهه شصت توسط شهردار یقرآن(، ط

لذا  کند.می ن حرکت. سیالب از این نقطه شروع شده و مطابق از بلوار هفت تنان به سمت پایینقطه بوده است نیجاده مجاور در هم

  .( بوده استرازیهر شنقطه )به سمت ش نیدست ا نییپا یاراض البیس ریمحدوده تحت تأث
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 (چپ)سمت  البیحرکت س ری( و مسراستاصفهان )سمت -رازیآب بزرگراه ش یمحل پس زدگ -9 -4شکل 

 .11: 1398فارس، ۀآب منطق یمنبع: شرکت سهام

 

بلوار  ی؛ا... ربان تیلوار آب ؛ اصفهان -رازیراه شبزرگ یبتداگرفتگی شده اند شامل ابه این ترتیب مطابق شکل زیر مناطقی که دچار آب

تنگ اهلل اکبر به  لیسم یقبل ری)مس 34کوچه شماره  ژهیبلوار هفت تنان بو یجنوب یهاها و کوچهابانیخ؛ بلوار چهل مقام ؛ هفت تنان

 شود.می( یسعد لیسمت محل اتصال با مس

 

 
 .امتداد خیابان حافظ تا خشک رود درآن ادامه  موقعیت حوضه آبریز سیالب دروازه قرآن شیراز و -10 -4شکل 

 .41: 1398اللهی و دیگران، منبع: بیت
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 سعدی محله شیراز، شهر -2 -2 -3 -4
های بسیار سارتهائی از شهر شیراز بویژه در محله سعدی را دربرگرفت که خیک روز بعد از رویداد دروازه قرآن، سیالب بخش

شمال و شمال  هیال یمتأثر از باال دست و منته یدر منطقه سعد لیس انیجر(. 1: 1398ای را در پی داشت )یوسفی و دیگران، گسترده

 است. یسعد یشرق

فروردین طی  5 درصد است. در روز 14کیلومتر مربع و شیب میانگین حوضه نزدیک به  56زیر حوضه سعدی )شکل زیر( به مساحت 

میلیمتر  75فروردین در مجموع نزدیک به  6، روز ادامه گرفتگی معابر صورت گرفت و درمیلیمتری در محله سعدی، آب 25بارش شدید 

شدید رخ داده که میزان  دقیقه ، بارش بسیار 15طی چند مرحله نزدیک به  12:30تا  7باران بارید که در صبح این روز از حوالی ساعت 

تر م 1050000قریب تآبریز سعدی به میلیمتر بوده است. بنابراین حجم رواناب تولید شده در حوضه  34بارش در صبح این روز حدود 

 15ر چند مرحله فروردین و بویژه د 6ساعت در صبح روز  5متر مکعب آن طی  476000مکعب در طی دو روز بوده است که به تقریب 

دهد. مینشان  ه وضوحباشد، بنابراین حجم رواناب ایجاد شده بسیار قابل مالحظه بوده و شرایط بحران را بدقیقه ای اشاره شده می

 باشد. یمدقیقه است و محور خروج آن از محله سعدی  45تا  30ترین نقطه حوضه به محله سعدی به تقریب رسیدن رواناب از دور

آبی پر  با خط خروج رواناب توسط کانال سیمانی زیرزمینی در محله سعدی است )در شکل محل گذر آبراهه اصلی در محله سعدی

ن آب و های مربوطه گنجایش عبور آن را نداشته و باعث باال آمدها و کانالما بدلیل حجم زیاد رواناب، پلرنگ نشان داده شده است( ا

 سرازیر شدن رواناب به محله سعدی شده است. 

 ارد که در ابتدا درفروردین رخ داد و در محل ورود به محله سعدی پلی وجود د 6صبح روز  11تا 10این رویداد در نزدیکی ساعت 

هایی از خشاناب بل این پل رواناب طغیان کرده و سبب مسدودی مسیر جاده شده است )شکل زیر( و در ادامه مسیر ضمن سرریز رومح

ی انتقال نایابعلت عدم تو محله سعدی را متاثر ساخته و در نهایت در نزدیکی ابتدای بلوار شهید وفایی که به کانال زیر زمینی رسیده،

لوار  در مسیر بهای وسیعی از محله سعدی را درنوردیده و بخش زیادی از این سیالب با شتاب باال، سیالب بخشسیالب توسط این کانال

نصر و  بلوار شهید وفایی به سمت تونل سعدی هدایت شده و از طریق این تونل، سیالب وارد بلوار فضیلت شده و سپس بخشی از

دهد( یمیر با خطوط زرد محل گذر سیالب جاری شده را نمایش است )در شکل زهای پیرامون این دو بلوار را متاثر ساخته محله

 (.17: 1398)یوسفی و دیگران، 

 

 
 حوضه یو شبکه آبراهه ها یسعد زیحوضه آبر ریاز ز یینما -11 -4 شکل

 18: 1398 ،منبع: یوسفی و دیگران
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ا خط آبی بسعدی  ل باال محل گذر آبراهه اصلی در محلهخروج رواناب توسط کانال سیمانی زیرزمینی در محله سعدی است )در شک

مدن آب و اعث باال آته و بهای مربوطه گنجایش عبور آن را نداشها و کانالپر رنگ نشان داده شده است( اما بدلیل حجم زیاد رواناب، پل

یر دیده اویر زهمانطور که در تص سرازیر شدن رواناب به محله سعدی شده است. در محل ورود به محله سعدی پلی وجود دارد که

 (.17: 1398شود در ابتدا در محل این پل رواناب طغیان کرده و سبب مسدودی مسیر جاده شده است. )یوسفی و دیگران، می

 

 
 نمایی از اولین پل مسیل سعدی )راست( و نمایی از کانال زیر زمینی مسیل )چپ( -12 -4شکل 

 .37: 1398 ،مهندسین مشاور اتحاد راهمنبع: 

 

ر نهایت در ددهد در ادامه مسیر ضمن سرریز رواناب بخش هایی از محله سعدی را متاثر ساخته و همانطور که نقشه زیر نشان می

های ش، سیالب بخکانال نزدیکی ابتدای بلوار شهید وفایی که به کانال زیر زمینی رسیده، بعلت عدم توانایی انتقال سیالب توسط این

یت ل سعدی هدامت تونسله سعدی را درنوردیده و بخش زیادی از این سیالب با شتاب باال در مسیر بلوار شهید وفایی به وسیعی از مح

ساخته  ار را متاثرهای پیرامون این دو بلوشده و از طریق این تونل، سیالب وارد بلوار فضیلت شده و سپس بخشی از بلوار نصر و محله

آب  ) شرکت سهامی دهدسیالب از مسیر مسیل سعدی و عمده نقاط تحت تأثیر سیالب را نشان میمحل خروج است. شکل زیر نقشه 

  .(12: 1398ۀ فارس،منطق

 

 
 محل خروج سیالب از مسیر مسیل سعدی -13 -4شکل 

 12: 1398ای فارس،منبع: شرکت سهامی آب منطقۀ
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(، یعدهرک سشاز طرف  رازی)در جهت ورود به ش ییلوار وفاب یدر محل ابتدا نیهفتاد و هشتاد و همچن یهادهه یط یسعد لیمس

 47چه کو یانتها در ییاو ورود آن به بلوار وف ریاست. محل خروج آب از مس دهیاجرا گرد دهیبه صورت کانال سرپوش رازیش یتوسط شهردار

 46 ندار فارس،ه استابنا به گفت وده است.( برازینقطه )به سمت شهر ش نیدست ا نییپا یاراض البیس ریتأث تبوده است، لذا محدوده تح

د عنوان مور 253دیده همچنین تعداد واحدهای مسکونی آسیب .قرار گرفته است لیس ریتحت تأث میبه صورت مستق یواحد در محله سعد

به ترتیب در  هاشود شدت آسیبهمانطور که مالحظه می .شده است که جزئیات ومحل دقیق آن به تفصیل در جدول زیر ذکر شده است

 .(81: 1398 فارس، استانداری بحران مدیریت کل اداره)بلوار نیستان و بلوار شهید وفایی مشاهده شده است 

 
 آمار کلی منازل خسارت دیده ناشی از سیل شهرک سعدی -2 -4جدول 

 98 نیفرورد لیاز س دهید بیمنازل آس یآمار کل

 تعداد منازل آسیب دیده محدوده شماره بلوک

 44 گدگل کنان 1

 51 19و  17بلوار شهید وفایی کوچه  2

 5 15بلوار شهید وفایی کوچه  3

 18 7و  5، 2بلوار شهید وفایی کوچه  4

 60 53و  51، 47بلوار نیستان کوچه  5

 12 39بلوار نیستان کوچه  6

 13 34تنان کوچه بلوار هفت 7

 5 نعیتنان خیابان شهید قابلوار هفت 8

 7 هاشهید وفایی آبخوان شرقی و غربی و فرعیبلوار  9

 5 ضلع شمالی بلوار سرداران 10

 28 بلوار سرداران و نصر 11

 5 بلوار نصر شرقی روستای نصرآباد 12

 253 جمع کل

 .81: 1398 فروردین فارس، استانداری بحران مدیریت کل منبع: اداره

 

 وبوده، ساخت و سازها بدون مجوز  یفوقبوده است. اراضی این بخش  ناکنمحله گودگلهای به شدت آسیب دیده یکی از بخش

 . است تیاسناد مالک

نصر و  ت تن، دلگشا، بلوارهف ،یمحالت سعد رینظ رازیش یبه مناطق و محالت شرق البیبا ورود سمسکونی:  هایبافت گرفتگیآب

 نقشه زیر و مطابقشدند.  یگرفتگاز منازل دچار آب یو برخ دهید بیآس یشتریب یهاخانه د،یگرد یها جارگلستان، آب در کوچه دانیم

 ریه مسک ییکوچه ها ژهیبه و یرعف یو کوچه ها ییبلوار وفا عبارتند از:گرفتگی شدند که دچار آب یعمده مناطقمسیر عبور سیالب 

لوار ب ؛ وآن یفرع یهاوچهکبلوار نصر و ؛ ل اعظمبلوار رسو ؛ آن یفرع یهاو کوچه ستانیبلوار نارنجستان و ن؛ بوده اند یسعد لیمس میقد

 .آن یفرع یهاو کوچه لتیفض

 گریقطه دتنان و چند نوار زند، بلوار هفتبل ر،یرکبیام ارمانند چهارراه پارامونت، بلو رازیمرکز شهر ش یهاها و خانهکوچه نیهمچن

 است. گزارش شده زین لیوک بازار رینظ رازیش یخیگسترده در مناطق تار یگرفتگآب نیاند. همچنشده یگرفتگدچار آب
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 عمده نقاط تحت تاثیر سیالب از مسیل سعدی -14 -4شکل 

 .12: 1398فارس، منطقه ایآب  یشرکت سهام منبع:

 مصوب شهری هایبرنامه و هاطرح - 3-3 -4

 شیراز شهر هایبرنامه و هاطرح - 3-1 -3 -4
هداف و ا ـدگاه،های پیشین شهر که بر تحوالت شـهر تـأثیر گذاشـته و دیعنوان طرحبه و طرح تفصیلی شیراز هـای جـامعطـرح

جام های جامع یا مطالعاتی در زمینه مدیریت سیل در شیراز انها، طرح. به عالوه این طرحها همچنان مورد عمل هستندراهبردهای آن

 .گیرندبررسی قرار می موردر اجمالی های ذیل در ارتباط با سیل به طوطرحدر این گزارش شده است. 

 ( مشاور: دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا 1351-1345طرح جامع شهر شیراز )

 ( مشاور نقش جهان و مشاور پیگیران1368طرح جامع شهر شیراز )

 ( 1388طرح جامع )ساختاری ، راهبردی شهر شیراز )

 (1393بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز )مصوب 
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 بزرگ رازیو آب باران ش البیجامع مهار س طرح

 1387 دروازه قرآن زیطرح و مطالعات حوضه آبر یبازنگر

 1368و  1345 طرح جامع شهر شیراز

. در ده استشهدایت ساختار فضایی شهر از یک توسعه خطی عمدتاً به سمت غرب و به نسبت کمتری به سـمت شـرق  هر دو طرح،

ندین رب با چرودخانه خشک از شرق به غ ، یـک محـور مجهـز شـهری چنـد کیلـومتری در شـمالجهت تقویت و تشدید این توسعه

ر ارد، اما دی شهر دگرچه در برخی مقاطع پیوند مستقیمی با مرکز فعل ای پیشنهاد شده است کهای و یک مرکز منطقهمرکز مهم ناحیه

خانه،  وور شهر )مهندسین مشا پیوندندز کوچک خود به این محور میای با مراکمحورهای ناحیه عـین حـال از آن جداسـت. سـایر

افزایش تعداد »مهندسان مشاور نقش جهانپارس  ان مـشاور پـیگیـران و سـپستوسـط مهندسـ 1378-1368(. در طرح  28: 1388

 «. دهـدکیل میمراکز مسکونی منفصل از شهر شیراز، اساس توسعه این شهر را تش طبقات در محدوده شهر و ایجـاد

اسب جهت ورودی شهرداری شیراز در اجرای طرح جامع مصوب و با هدف ایجاد معبر من 1368الزم به ذکر است براساس طرح جامع 

و به  یند احداث معبر مذکورمتری در مجاورت بنای تاریخی دروازه قرآن نموده است. در فرآ 45شمالی شهر شیراز، اقدام به احداث بولوار 

موقعیت  .ستردیده اگمجرایی زیرسطحی طراحی و اجرا  نتقال سیالب حوضه آبخیز دروازه قرآن از زیر بستر معبر ایجاد شده،منظور ا

 ،ان فارسکانون کارشناسان رسمی دادگستری است) در شکل ذیل نشان داده شده است 1368پیشنهادی این محور در طرح جامع 

ب شورای عالی با درنظر گرفتن معبر پیشنهادی در محل مسیل به تصوی 1368طرح جامع شهر شیراز در سال (. بنابراین 7: 1398

 شهرسازی و معماری ایران رسید.

 

 
 1368معبر پیشنهادی سال  -15 -4شکل 

 .13: 1398منبع: اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، 
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، بخش مطالعات طبیعی به ساختاری، راهبردی شهر شیرازر جلد دوم طرح : د1388راهبردی شهر شیراز ، ساختاری طرح جامع

 باشد:های سیل خیز شهر شیراز اشاره مختصری شده است که از این قرار میها و حوضهسیل

قـط در ده خشک اسـت کـه فشیراز فاقد رودخانه دائمی است و تنها دارای چند مسیل عمهای سطحی: مطالعات هیدرولوژی و آب

ریاچه ای است که دزه بستهحوزه آبریز مهارلو حوو  نمایندهای تشکیل شده را به دریاچه مهارلو تخلیه میفصلی، سیالب اقـع بارنـدگیمو

های جهت جریان آب. گردددر نهایت به سمت این دریاچه سرازیر می هاسیالب هـا ومهارلو در مرکز آن قـرار دارد و تمـامی روانـاب

ه طرف دریاچ جنوب به غرب به جنوب شرق و از شمال شیراز موافق شیب عمومی توپـوگرافی منطقـه بـوده و تقریبـًا از زیرزمینی دشت

  (.21: 3، جلد 1388انه، )مهندسین مشاور شهر و خ سمت دریاچه مهارلو جریان دارد ها از همه سو بهباشد. به عبارت دیگر آبمهارلو می

ان زیاد تغذیه های آبرفتی و عدم نفوذپذیری خاک و میزرسوب درولوژیکی منطقـه و بافـت زیـروضـعیت ژئومورفولـوژی و هیـ

ه پایین انداختن برای رفع این معضل برنام .باشدآب زیرزمینی دو دشت شیراز باال می های زیرزمینی منطقه و شیب کـم، سـطحآب

ستور کار خانه شهری در دین احداث و اجرای شبکه فاضالب و تصفیههمچن های زیرزمینی با زهکش و انتقال به دشت سروسـتان وآب

 (. 22: 3، جلد b-1388)مهندسین مشاور شهر و خانه،  مسئولین قرار دارد

 های سطحی درآوری و تخلیه آبدر شهر شیراز به علت نداشتن یک سیستم صحیح جمع:  های سطحی شهر شیرازسیستم دفع آب

باالست،  یزن یرزمینیبا مشکالت فراوان مواجه است. در مناطق جنوبی شهر که شیب زمین محدود و سطح آب زعموماً  مواقـع بارنـدگی

هکـشی زهـای طبیعـی، های سطحی در شهر شـیراز شـامل مـسیلشبکه دفع آب .دهدمشکالت به شکل حادتری خود را بروز می

ر شه عـابر فرعـیهای فرعـی و سـطحی در مهای اصلی و جویخیابانباز در طرفین  سر هایجویسرپوشیده و  زیرزمینـی، کانـال

 (.25-24: 3، جلد b-1388)مهندسین مشاور شهر و خانه،  باشدمی

های ناشی از سطحی و سیالب هـایهای دفـع آبترین مسیلآباد در شمال و جنوب شهر اصلیهای خشک و سلطانرودخانه 

 شده است و مقدار هکتار برآورد 15000طرح جامع شهر، مساحت تقریبی محدوده ساختمانی شیراز  در .باشدبارندگی در شهر شیراز می

ها ها و جویها، کانالمسیل مترمکعب بر ثانیـه خواهـد بـود کـه بایـد از طریـق 250های سطحی در مواقع سیالبی حدود جریان آب

مقطع، عدم  وها به لحاظ شیب نقص در سیستم کانال هـا و یـابود کانـالآوری و به خارج شهر و دریاچه مهارلو هدایت شود. کمجمع

الت مده مـشکو باال بودن سطح آب زیرزمینی در جنوب و جنوب شرق شهر از ع قـدیم های سطحی در بافتهای دفع آبکارایی چاه

 (.25: 3، جلد 1388)مهندسین مشاور شهر و خانه،  های سطحی هستندآب موجـود در سیـستم دفـع

میلیمتـر  103 و 90ترتیب  ساله به 100و  50های برگشت در شهر شیراز در دوره سـاعته 24مذکور میزان حداکثر بارش  در طرح

 هـایورههـای حـداکثر دای رودخانه خشک در ایستگاه پل بـاغ صـفا میـزان دبـیهای حداکثر لحظهدبی . آنـالیزیان شده استب

سبب سرریز شدن آب در  توانـدبرآورد شده است کـه مـی  131.4مترمکعب بر ثانیه و  115ترتیب معادل به هسال 100و  50بازگشت 

 (.36: 3، جلد b-1388)مهندسین مشاور شهر و خانه،  معابر اطراف گردد

این  1380 یل سالر سکه د های موجود بر روی رودخانه در شهر شیراز از جمله نقاط بحران زا بیرون زدگی آب از مسیل هستندپل

ساله  100و  50ت در شهر شیراز در دوره های برگش ساعته 24موضوع به اثبات رسید. برپایه مطالعات مذکور میزان حداکثر بارش 

های یاغ صفا میزان دبای رودخانه خشک در ایستگاه پل بهای حداکثر لحظهدبی میلیمتر برسد. آنالیز 103و  92تواند به ترتیب به می

سبب  4ر ثانیه و مترمکعب ب 115ساله به ترتیب معادل  100و  50برآورد شده است که می تواند / بازگشت  131 داکثر دوره هایح

 سرریز شدن آب در معابر اطراف گردد.

ادامه  شود متاسفانه در آخرین طرح جامع شهر، مسئله سیل به صورتی بسیار گذار پرداخته است. درهمانطور که مشاهده می

نهاد تعریض این پیش 1388مداخالت در ورودی شهر در مجاورت دروازه قرآن، طرح تجدید نظر و بازنگری طرح جامع شیراز در سال 

 باشد.  شود مطابق وضعیت معبر در زمان سیل میمعبر را داده است که همانطور که در شکل زیر دیده می
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 جامع شهر شیرازو بازنگری در طرح نظر  طرح تجدیددر  1388معبر پیشنهادی سال  -16 -4شکل 

 15: 1398منبع: اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، 

 

ستی نیز حیط زیدر طرح جامع شیراز در بخش تهدیدها یا راهبردها مسئله سیل به صورت جدی دیده نشده است و بخش مطالعات م

 های به صورت تخصصی نپرداخته است.به مسئله سیل و دفع آب

ها براساس : در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به رعایت ساخت و ساز در حریم مسیل1393ازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز  ب

رسانی آبیـاری و زهکشـی های آبشبکه ،هامسیل و انهار ،هاها مـرداب برکـه وهـای طبیعـی مربوط به بستر و حریم رودخانه نامهآیین

 اشاره شده است که از این قرار است: 13/12/82 و اصـالحیه مـورخ 11/8/79خ مصـوب هیئـت وزیـران مـور

. نجون ماده پهای منظر شهری مصوب کمیسیطرح ها ممنوع است مگـر براسـاسها و مسیلدرهرود وساز در زیرپهنه هرگونه ساخت

ید توسط با (ها حرایم تاسیساتیها و مسیلدره د)رو کلیه حرایم عوارض طبیعی ومصـنوع و کلیه اراضی موجود که در پهنه سبز عمومی

 (.110و 90: 4، جلد a-1393)مهندسین مشاور شهر و خانه،  سبز تبدیل شده و نگهداری شود های ذیربط تملک شده و به فضـایدستگاه

ب باران شیراز و آطرح جامع مهار سیالب  1365: به دلیل وقوع سیل سال 1369 طرح جامع مهار سیالب و آب باران شیراز بزرگ

ده مه آورده شزارش در اداگموارد مرتبط با موضوع این  به شهرداری شیراز به عنوان کارفرما ارائه شده بود.تهیه و  1369بزرگ در سال 

 (.: 11-10: 1398 ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارساست )

ه وله استفادلالب از توسط همین مشاور انجام گرفته و برای انتقال سیمطالعات فاز یک و طرح اجرایی خط سیالب در دروازه قران 

میلیمتر(  1400و  میلیمتر 1200شیب نسبتا زیاد آن نسبتا کوچک )معادل  های استفاده شده در این خط به علتشده است. قطر لوله

ه گیری ساخته شده انتهای این خط حوضچه ضربمتر در ثانیه محاسبه گردیده است و در  10های ایجاد شده در آن تا حد است و سرعت

وازه یالب از درسنتقال اگردد. لذا براساس مفاد این گزارش، خط لوله که انرژی جنبشی آب را گرفته و مانع از آبشستگی پایین دست می

آن مقطع  ود بوده و درمتر موج 1200به طول تقریبی  1369فت تنان، در فروردین ماه سال ه -قران تا تقاطع بلوارهای چهل مقام 

 شده است. زمانی، سیالب مذکور در این محل به کانال روباز مسیل قدیمی سیل آباد تخلیه می

  65مقدار سیالب حوضه دروازه قرآن در غیاب آمارهای رسمی تنها با استفاده از داغ آب و مشاهدات اهالی در هنگام سیل آذر ماه 

و  68و  67، 66های سال های بارندگی "گردیده است. طراح در همان بند اعالم می دارد که  متر مکعب در ثانیه تعیین 14.5معادل 
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ها نشان داد که با احتمال بسیار این بررسی ت وهای حاصله در دره دروازه قرآن تا حدودی که ممکن بود مورد بررسی قرار گرفسیالب

  "ثانیه نخواهد بود. مترمکعب در 12.5 زیاد آب این مسیل با بافت موجود بیش از

ل به زیاد تبدی فوذ پذیریهایی از آن با نکه در آینده بخش شده استتغییر بافت موجود حوضه آبخیز دروازه قران به تاثیر در گزارش 

ش نهایی ( گزارآسفالت و پشت بام نفوذناپذیر خواهد شد و سیالب حاصله افزایش پیدا خواهد کرد و در این خصوص در پیوست )ب

 (.11: 1398 ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس) کور راهکار ارائه نموده استمذ

ریاچه دا درون های انبار کردن آب پشت بند یروش کاهش شدت سیالب سعدی و دروازه قرآن توسط طراح مذکور بررسی شده و روش

دست مدخل ر باالدت. در این چارچوب گزینه ایجاد دریاچه مصنوعی را به عنوان راهکار تکمیلی کاهش شدت سیالب پیشنهاد کرده اس

به  ی حداکثر سیالبمترمکعب پیشنهاد شده و برآورد گردیده که این حجم ذخیره برای نگهدار 50.000مجرای زیرزمینی با حجم ذخیره 

خطوط  شغال بهآگیری از ورود های بازدید و نیز اجرای طرح کاهش رسوب و جلوساعت کافی خواهد بود. در این طرح دریچه مدت یک

طرح  ول نیزبینی شده و الیروبی بصورت منظم توصیه گردیده است. در درون هر منهجمع آوری و هدایت آب باران و سیالب پیش

  (.12-11: 1398 ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس) آشغالگیر پیش بینی شده است

 
 هدایت سیالب در طول مسیرمشخصات مجرای زیرسطحی  -3 -4جدول 

 شیب متوسط مشخصات مقطع )میلیمتر( طول مسیر

 -1.51%  1400لوله بتنی به قطر  متر 100 از ابتدای مسیر ورودی مجرا تا ابتدای رفوژ وسط بلوار

 متر 328 از ابتدای رفوژ وسط بلوار تا تندیس طاووس دروازه قرآن
در  1000لوله بتنی بیضوی با قطرهای 

1500 
%7.00- 

 -7.00% 1400لوله بتنی به قطر  متر 710 از تندیس طاووس تا چهارراه چهل مقام

 -2.50% 2000لوله بتنی به قطر  متر 1205 ع(لی )عاز ابتدای چهارراه چهل مقام تا اخرین منهول قبل از پل امام 

 -2.50% 1400قطر دو لوله بتنی به  متر 65 از اخرین منهول قبل از پل امام علی تا رودخانه خشک

 1398فارس، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان منبع: 

 

 1400 لوله با الانتق خط یک همچنین و  متر مکعب در ثانیه 14دبی در نظر گرفته شده جهت سیالب حدود در قسمت دروازه قرآن 

دت مسیل به  اه هزار متر مکعب جهت تأخیرمیلی متر و یک حوضچه آرامش و دریاچه تأخیری سیالب به حجم ذخیره پنج 2000تا 

 ساله انجام شده بود.  100یک ساعت پیش بینی شده بود این طرح با دوره بازگشت 

 ریز دروازه قرآن وه آبزگرفتگی در حوهمزمان با وقوع آب 1383در سال : 1387 دروازه قرآن زیطرح و مطالعات حوضه آبر یبازنگر

ه و سرریز رواناب ابتدایی خط لول یت کافی خط لوله موجود جهت انتقال رواناب وارده به حوضچهمشاهده عدم عملکرد مناسب و ظرف

ریت اره کل مدیگردد )ادمیمازاد بر ظرفیت خط لوله به بلوار مجاور، ضرورت بازنگری طرح و مطالعات حوضه آبریز دروازه قرآن مشخص 

یش آب و خاک جهت بررسی انعقاد قراردادی با شرکت مشاور آما شیراز اقدام بهشهرداری  (. بنابراین56: 1398بحران استانداری فارس، 

رفته گقرار  یررسورد بم زین یکیدرولوژیبه لحاظ ه یدروازه قرآن و سعد زیمطالعه حوضه آبخ نیدر ا .وضعیت خط لوله موجود می نماید

 1391. در سال است دهیارائه گرد کیدرولوژیه -یهامدل بررسیبازگشت مختلف حاصل از  یهابا دوره یسطح یهاانیجر تایو نها

   .مجدداً توسط مهندسین مشاور آبسار مطالعات این حوضه انجام شد

یزان دبی ناسی مشرکت آمایش با توجه به سابقه مطالعات قبلی و سیل پیش آمده و تکمیل اطالعات در گذر زمان در حوضه هواش

ر نظر گرفت که نتیجه دمتر بر ساعت میلی 24.8متر مکعب بر ثانیه و شدت بارندگی را حدود  63.12ساله را در مطالعات  100ماکزیمم 

یک  با افزایش سیالب این مطالعات، پیشنهاد ایجاد و ساخت دو بند تأخیری در ارتفاعات باالدست حوزه شهری و تکمیل خط انتقال آب

 .بینی گردیده بود ورت ساخت دو بند تأخیری پیشضرنیز  1391سال در طرح  .متر بودسانتی 60خط دیگر به قطر 
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راحی که ال منتخب طو در سطح احتم دانستهغیر قابل قبول را ظرفیت خط لوله اصلی در سطوح احتمالی پنج ساله و باالتر گزارش 

آن در حد  کاهش و اقداماتی نظیر افزایش ظرفیت با کنترل سیالب در باالدست "در گزارش مذکور پنجاه ساله در نظر گرفته شده،

 (. بر لزوم15-14: 1398ماه  خرداد 25، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس) ضروری اعالم شده است "ظرفیت موجود

 . های آبخیزداری در باالدست حوضه آبریز یاد شده تأکید گردیده استاجرای طرح

اور، شهرداری شیراز و لزوم اجرای بندهای تأخیری در گزارش مش 1387با توجه به راهکار پیشنهادی مطالعات صورت گرفته در سال 

ث در زم االحداالأخیری تدر سال اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین آبسار فارس نمود تا مطالعات مربوطه مشخصات بندهای 1391

مالی سیالب احت ل و مهارسه بند تاخیری با هدف کنترپیشنهاد ساخت  باالدست حوضه آبریز دروازه قرآن شیراز را انجام دهد. این گزارش

 .(15-14: 1398 ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس)است. را داده در سه موضع از حوزه آبریز دروازه قرآن 

با توجه : ه استن گذشتآسال از زمان  30با توجه به اینکه مدت  هاعدم بازنگری طرحها، به طور کلی یک مشکل عمده در این طرح

ی، های توسعه شهررحبه اهمیت مقوله مهار و هدایت سیالب حوضه آبخیز دروازه قرآن به محل رودخانه در پایین دست، به ویژه در ط

دروازه  ای در محدودههای مختلف توسعههای پس از اجرا و در قالب طرحدر سال الزم بودطرح مجرای مذکور و ظرفیت آبگذری آن 

به گذشت بیش از  با توجه .(13: 1398 ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس) گرفتبررسی و بازنگری قرار می قرآن مورد

اث و اجرای آبریز محدوده دروازه قرآن به علت احد های سطحی و تغییرات صورت گرفته در حوضهسال از طرح جامع دفع آب 30

های سطحی شهر دفع آبریزی هدایت و برنامه بازنگری در مطالعات وشمال شرق  ربندیکم و های عمرانی نظیر شهرک زیباشهرپروژه

 .گرفتشیراز باید صورت می

طرح جامع مهار  یبراساس راهکار پیشنهادو  1365سال  لیوقوع س یدر پی موضعی، دروازه قرآن: همانطور که گفته شد هاطرح

ت ه کل مدیری)ادار اجرا شده است دروازه قرآن زیحوضه آبر البید جهت انتقال سموجو یبزرگ خط لوله فعل رازیو آب باران ش البیس

با در نظر گرفتن  1368در سال  زین رازیطرح، طرح جامع شهر ش نیا یبا مطالعه و اجرا همزمان. (18: 1398فارس،  یبحران استاندار

 .دیرس نرایا یو معمار یشهرساز یعال یشورا بیبه تصو لیدر محل س یشنهادیمعبر پ

 

 
 1367-1368حدفاصل دروازه قرآن تا رودخانه خشک  یلوله گذار یاجرا -17 -4شکل 

 11: 1398فارس،  ی: اداره کل مدیریت بحران استانداراطالعات نقشه منبع  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

ه به حداث بزرگراابا ظرفیت زیاد برای عبور رواناب جای خود با  قرآن دهد که مسیل قدیمی شیراز در کنار دروازهشکل زیر نشان می

 کانال زیر زمینی داده است. 
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 ساخت و ساز در محدوده دروازه قرآن -18 -4 شکل

 19: 1398 فارس، منطقۀآب  یمنبع: شرکت سهام

 

ها ان نمونه تنگیری کرده است. به عنوت چشمالزم به ذکر است که کاربری اراضی و سطوح غیرقابل نفوذ از آن زمان تا کنون تفاو

است که با ساخت و سازهای اخیر تفاوت کرده و بر دبی آب درصد آن فضای سبز بوده 18.11درصد سطوح این حوزه آسفالت و  24.48

از  یعیبصورت تجمشده  دیتول یهامسدود و رواناب یعیطب یها، محل آبراههدر این منطقه سازو بعلت ساخت گذارد. سطحی تاثیر می

 دهیسرروج آب خبه محل حوضچه آرامش و محل  یانقطهاز رواناب بصورت  یادیو با حجم ز دهیرس یاصل یهابه کوچه یفرع یهاکوچه

 (.14: 1398 گران،یو د یوسفی) نبوده است ریمتر امکان پذ کیبا قطر  یاتوسط لوله البیس نیا هیکه امکان تخل

ه است، های عمرانی موضعی که در تشدید رویداد موثر بودن و کمربندی خرامه: یکی دیگر از طرحی موضعی، دوربرگرداهاطرح

 کرده و عرض های طبیعی این منطقه را قطعاحداث دوربرگردان و کمربندی خرامه در مسیل تنگ اهلل اکبر بوده است. این طرح مسیل

 شود.دوربرگردان در مسیل سعدی نیز دیده می مسیل را کاهش داده است )شکل زیر(. سرپوشیده کردن با ساخت
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 کمربندی خرامه واحداث دوربرگردان  اب مسیلهم ریختن و کاهش عرض  رب -19 -4شکل 

 28: 1398منبع: شرکت سهامی آب منطقۀفارس، 
 

رد باال مو اصفهان که در- ها و تعریض بزرگراه شیرازهای کمربندی، دوربرگردانمطالعه شبکه دسترسی شهر: به جز مسئله احداث جاده

ده است تنها شیراز بخشی که محله سعدی واقع ش 3شوند. در منطقه بررسی قرار گرفتند، موارد دیگری در مورد شبکه دسترسی مطرح می

ذرد. به گهای سطحی میکند که همین راه از روی کانال اصلی دفع آبیک راه شریانی )شکل زیر( نقاط مسکونی را به باقی شهر متصل می

 دیدگی در یک رویدادکند و هم در صورت آسیباین صورت به دلیل تراز پایین آن هم از عبور سیالب در رویدادهای نادر جلوگیری می

 ای به این مسئله نشده است.کند. در طرح تفصیلی اشارهسیالبی نادر دسترسی و امداد رسانی به مردم را مختل می
 

 
 7و  3انی خدماتی و ارتباطی پیشنهادی طرح تفصیلی در مناطق یشبکه معابر شر -20 -4شکل 

 1386منبع: مهندسین مشاور مآب، 
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ار بنون چندین ه تا کدر مقیاس کلی شهر نیز دسترسی اصلی به شهر از طریق بزرگراه مجاور دروازه قرآن قرار گرفته است، محلی ک
شود. با وجود تکرار سیل در این بخش پروژه آوری شهری محسوب میابدچار سیالب شده است. بنابراین این محلی کلیدی به لحاظ ت

 .های نادر تعریف نشده استموضعی برای حفظ کارایی این بزرگراه حتی درموقع سیالب
 

 
 اهمیت حیاتی منطقه دروازه قرآن به عنوان راه اصلی دسترسی به شهر شیراز -21 -4شکل 

 1386منبع: مهندسین مشاور مآب، 

   شیراز در اجرایی اقدامات و هاسیاست -4 -3 -4
های جامع شهری مصوب جهت شهر مروری بر طرحها: طرح بر نظارت و هاآن با مرتبط اقدامات و هاطرح پذیری تحقق میزان ارزیابی

، شامل شهر محری(، محدوده 1395( تا آخرین طرح مصوب بازنگری طرح تفصیلی ابالغی )1349شیراز، حد فاصل اولین طرح مصوب )
 و در حریم ز بودهمناطق باالدست حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیرسطحی، در همه ادوار گذشته خارج از محدوده قانونی شهر شیرا

 .شهر شیراز واقع شده است
 یردارتوسط شه مرا نیز اا یریعدم جلوگ ایشهر در دروازه قرآن  میواقع در حر یاراض یگسترده کاربر راتییموافقت با تغ ای شنهادیپ

ه قرآن به درواز لیل سانتقا یرسطحیز یمجرا یبا زمان مطالعه و اجرا سهیرا در مقا زیحوضه آبخ تیتا کنون، وضع 60هۀدوم د مهیاز ن
 - زرای)ش رازیششمال شرق  یرودشت، بزرگراه کمربندم - رازیاحداث بزرگراه ش رینظ یداده است. اقدامات رییتغ یا الحظهقابل م زانیم
در و ما انمارستیمجاور ب یتوسعه منطقه مسکون ،یآب زنگ یروستا باشهر،ی)شهرک ز یگسترده مسکون یرامه(، ساخت و سازهاخ

 )کانون باشندیره ممورد فوق االشا قیمصاد یو صنعت یادار ،یخدمات یهامجموعه ،یانتظامو  ینظام یهاها و مجموعهکودک(، پادگان
 (.34: 1398ن فارس، استا یدادگستر یکارشناسان رسم

 

 
 در ادوار مختلف رازیو محدوده شهر ش میحر -22 -4شکل 

 .35: 1398 ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارسمنبع: 
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نفوذ  یهاخش به بدروازه قرآن احداث شده است، عمالً زیاز حوضه آبر ییهاکه در قسمت ییهاگذشته عمده مجموعه انیدر طول سال
آن در دروازه قر زیرب شده است. مساحت عوارض انسان ساخت در حوضچه آبالیآب و سروان دیاند که سبب تشدشده لیتبد ریناپذ

  .(4-4)جدول  هکتار است 130 دودح 1367-1397 یهاحدفاصل سال
و  یاهیگ شپوشتن رف نیو از ب یزداریعدم توجه به آبخ رازیش یشهردار یو عمران یفن ونتمعا یفن رکلیمد هایبراساس گفته

. داشته است ریتاث رازیش البیس جادیکه در ا ی بودهدروازه قرآن از جمله عوامل زیباالدست حوزه آبخ نیهکتار زم 130در  یدست انداز
باران  هستگایشت: اار دابوده اظه لیمنطقه دخ نیا لیباالدست دروازه قرآن در بروز س راتییکه تغ رفتیپذ دیبا نکهیبا اشاره به ا یو

رادار  نیهمچن منطقه مستقر بود و نیدر ا زاتیتجه نیدر باالدست منطقه دروازه قرآن وجود ندارد و اگر ا یو هواشناس یسنج
عه ز بروز فاجاو  هیخلت نیو معبر در روز پنجم فرورد ریشد تا مسیم جادیا یفرصت مناسب دیکرد شایدرست عمل م زیدراک ن یهواشناس

 شد.یم یریجلوگ یانسان
 

 1397تا  1367 یهادروازه قرآن حد فاصل سال زیمساحت عوارض انسان ساخت در حوضه آبر -4 -4دول ج
 مساحت )هکتار( عنوان ردیف

 6 روستای آبزنگی 1
 4.9 گردشگری زمرد 2
 3.7 ساخت و سازهای ضلع غربی )جاده مقابل آبزنگی شامل تعویض روغنی، گردشگری، تجاری و غیره( 3
 10 ای شکل گرفته مجاور بیمارستان مادر و کودکساخت و سازه 4
 2 بیمارستان مادر و کودک 5
 0.3 العمارهخانه شمسسفره 6
 14 کمربندی شمال شرقی )مورد مسیر حوضه آبریز( 7
 50.8 شهرک زیباشهر و ساخت و سازهای مجاور آن 8
 38.3 محدوده نظامی )پادگان، شبکه ارتباطی( 9

 130 جمع کل

 48: 1398اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، منبع: 
 

توان به موارد ذیل های جامع سیالب و مطالعات بعدی آن که در بخش پیشین معرفی شدند میهمچنین در زمینه اجرایی شدن طرح
 اشاره کرد:

بینی ری پیشساخت دو بند تأخی ضرورتین انجام شده برای شهرداری شیراز )مشاور آبسار و مشاور آمایش( های مطالعاتی پیشطرح
ت ن خصوص صوردر ای ؛ و مطالعات تکمیلی علیرغم تاکید تمامی مطالعات پیشین انجام نشده و اقدامیگردیده بود که اجرا نشده است

 نگرفته است؛

های مسلح پیش ولها لن بدر گزارش نهایی طرح جامع مهار سیالب و آب باران شیراز ذکر شده که از لوله هدایت سیالب در دروازه قرآ
لی تندیس لوار تا حوامیلیمتر و اتصاالت بتن مسلح در جا استفاده گردیده، در حالی که از ابتدای رفوژ وسط ب 1400ساخته به قطر 

 ر اجرا شده استمیلیمت 1500و  1000)سیصد و بیست و هشت( متر مجرای مورد نظر با لوله بیضوی به قطرهای  328طاووس به طول 
 (.1398استان فارس،  یدادگستر ین کارشناسان رسم)کانو

 )همان( .در اجرای طرح مذکور دریاچه تأخیری سیالب انجام به صورت ناقص اجرا گردیده است -

( با تغییر 1367تا  1364های )سال 1360شهرداری شیراز در دهه ها: شناسایی موارد غیرقانونی و ساز و کارهای منجر به اجرای آن
آن همراه با اجرای مجرای زیرسطحی و نصب شبکه فلزی آشغالگیر در مدخل آن، موجب کاهش  ی گذر سیالب و محدود نمودنمقطع طبیع

ظرفیت عبور سیل و سرریز شدن مازاد آن بر ضلع شرقی بولوار هفت تنان در مجاورت دروازه قرآن گردیده است. چنانچه در مقطع مسیر 
زه قرآن دستکاری نشده بود، این سیالب، بدون سرریز شدن در خیابان، در مسیل طبیعی خود طبیعی سیالب واقع در ضلع شرقی دروا

کانون کارشناسان ) گردیدگرفتگی معابر در محله سیل آباد میبروز مشکالتی نظیر آب جریان می یافت و احتماال در پایین دست نهایتا سبب
، ایجاد هر گونه 1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  4ماده  3برابر تبصره  .(36: 1398ماه  خرداد 25، رسمی دادگستری استان فارس
های عمومی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ها، انهار و کانالها، مسیلها، آبراههدر بستر رودخانه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف
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یراز در خصوص اقدامات صورت گرفته در خروجی حوضه آبخیز ای شیراز توسط شهرداری شمستندی دال بر اخذ مجوز سازمان آب منطقه
 .(36: 1398 ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس) ارائه نگردیده است 1360دروازه قرآن در نیمه دوم دهه 

ربوط به اصول فنی قررات ممتا  خواسته شیراز شهرداری از دفعات به گذشته ادوار در متعدد هاینامه طی فارس ایمنطقه آب شرکت
بدون اشاره به  8/10/97مورخ  2489/  210و حقوقی بستر و حریم رودخانه ها را رعایت نماید. در آخرین مکاتبه طی نامه شماره 

های آبی در ها و پهنهای خاص از شهرداری شیراز درخواست نموده که قبل از انجام هرگونه فعالیت عمرانی در مجاورت مسیلمحدوده
قدام ا هایب آنفع معارهای معیوب اجرا شده قبلی و محدوده شهری مجوزهای الزم را از وزارت نیرو اخذ و نسبت به اصالح طرح حریم و

 ی دادگستریان رسمکانون کارشناس) نماید که مستندی دال بر اقدامات موثر شهرداری شیراز در خصوص مکاتبات یادشده دریافت نشد
 .(37: 1398 ،استان فارس

 روی تاخیری بند احداث اول فاز مطالعات نتایج بررسی بر مبنی 94در سال  شیراز شهرداریدرخواست  رغم سوی دیگر علیاز 
 به .است نداده دهش یاد مطالعات تائید یا رد در پاسخی فارس ایمنطقه آب شرکت تنظیمی، حوضچه باالدست در قرآن دروازه مسیل

 یمتول رویوزارت ن است، به صراحت دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو 1361ب که در سال عادالنه آ عیقانون توز 4استناد ماده 

 لیراهه با مسخت و ساز در آبسا جادیدر تصرف و ا رازیش یاقدامات شهردار نکهیرغم ا ی. علاست شده یها معرفرودخانه ها و آبراهه
گونه  چیفارس ه یانطقهآب در آن زمان الزم االجرا بوده، شرکت آب م عادالنه عیصورت گرفته و قانون توز 1360دروازه قرآن در دهه 

 یاقه صورت مصدب نهیمز نیاعالم تذکر و اخطار در ا یحت ایدر آبراهه مذکور  رازیش یدال بر ممانعت از دخل و تصرف شهردار یمستند
 (.39: 1398استان فارس،  یدادگستر یم)کانون کارشناسان رس ارائه ننموده است

 نیاآن به بزرگراه اقدام نموده است. در  لیدشت و تبدمرو - رازیمحور ش ضینسبت به تعر 1360فارس در دهه  یاره کل راه و ترابراد
 و البیاز س یبخش رهیدروازه قرآن را پر نموده و عمال محل ذخ یمیقد یدروازه قرآن در باالدست بنا لیاز دره و مس یاقدام بخش

 تیفاهش ظرکاست کاهش حجم حوضچه و به تبع آن  یهیا تصرف و به عرض جاده اضافه نموده است. بدباال دست ر یمیحوضچه تنظ
ه و شهر کل را نموده است. اداره عیباالدست مجرا را تسر یمیخروج آب از حوضچه تنظ یرسطحیز ینگهداشت آب در باالدست مجرا

ه با کند، در چند نقطیدروازه قرآن عبور م زیاز حوضه آبخ گراه کهاز بزر یتخرامه و در قسم - رازیدر زمان احداث بزرگراه ش یساز
 یستردادگ یرسم شناسان)کانون کار جاده نموده است ریقبل از کالورت ز یعیاقدام به متصل کردن در آبراهه طب زیاحداث ترانشه وخاکر

 (.40: 1398، استان فارس

جر به رامه که مناده خجو  باشهریحدفاصل ز یهه مجاور واقع در شمال کمربندها به آبرااز آبراهه یتعداد ریمس رییمسدود بودن و تغ
 نییاپبه  بالیس یباعث شکسته شدن فنس و رها شدن ناگهان تایشمال جاده شده و نها یآب پشت فنس احداث یزدگجمع شدن و پس

ت بال به صورل که قکانا ریو کنارگذر آن مس )ع( یزمان احداث پل امام عل در رواناب به سمت دروازه قرآن شده است. دیدست و تشد
آب  یدب زانیث کاهش مداده است که باع ریمس رییتغ یامام عل دانیتر از م نییمتر پا 100حدود  یابوده با چرخش به محدوده میمستق
 .)شکل زیر( است دهیاز کانال گرد یعبور
 

 
 کانالو ایجاد انحنا در  مسیر تغییر -23 -4شکل 

 55: 1398کل مدیریت بحران استانداری فارس،  منبع: اداره
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 یهایروجنامناسب آب به داخل لوله وخ تیهدا گرید یآشغال و سو عات،یبه لوله به علت وجود ضا یورود تیکم شدن ظرف

این موارد  هایی ازنهشکل زیر نمو عبور داده شود. هیمترمکعب در ثان 10 البیس یحالت حداکثر دب نینامناسب باعث شده است در بهتر

 دهد.را نشان می

 

 
 ضایعات وجود علت به لوله کم شدن ظرفیت ورودی به -24 -4شکل 

 1398منبع: اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، 
 

آن ها که در هر دو حوضه سعدی و دروازه قرها یا در حریم مسیلمورد دیگر مربوط است به ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر مسیل

 دهد.ای از ساخت و ساز مجاز بر روی مسیر گذر مسیل در حوضه سعدی را نشان میشود. به عنوان نمونه شکل زیر نمونهده میدی
 

 
 لیاحداث شده بر بستر مس یهاسازه ،یحوضه سعد لیگذر مس ریمس یانتها -25 -4شکل 

 20: 1398منبع: یوسفی و دیگران، 
 

عالی قوه قضائیه در استان رودخانه منتهی به دروازه قرآن حسب اطالعات واصله الیروبی نشده  علی القاصی نمایندههای براساس گفته
های اطراف شده و مجرای عبور آب به طور کامل باز نبوده است و همین امر موجب راه افتادن سیالب مرگبار حاصله از بارندگی در کوه

هشدارهای الزم در خصوص بارش شدید باران را اعالم کرده بود اما متولیان امر رغم اینکه سازمان هواشناسی از یک هفته قبل علی .است
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بینی و اقدامات پیشگیرانه الزم در خصوص الیروبی رودخانه مجاور دروازه قرآن و مهار سیالب ناشی از بارندگی را در حوزه شهرداری پیش
 .اندمد نظر قرار نداده

اهده شد وازه قرآن مششورای شهر شیراز خاکریزهایی برای ساخت جاده در باالدست دررئیس کمیته حقیقت یاب های براساس گفته
مشخص است  این محوطه که .که این دستکاری در طبیعت باعث جمع شدن حجم زیادی آب و در نتیجه موجب سیل دروازه قرآن شد

ست درار دارد، رامه قدر نزدیک جاده تازه ساز خ حجم زیادی آب در آن جمع و در پی آن تخریب شده در باالتر از روستای آب زنگی و
 ت.اس هایی است که در طبیعت و خاک این منطقه شده و در سیل اخیر شیراز و حادثه دروازه قرآن تاثیرگذار بودهاندازی

پور فته آقای حسننابه گبسیل: در امر بازتوانی کوتاه مدت  از ناشی صدمات از بازتوانی در سکونتگاهی  مدیریتی اقدامات  شناسایی
 ساعت از زمان سیالب پاکسازی شد. 72های اصلی شهر ظرف معاون خدمات شهری شهرداری شیراز بیشتر معابر و خیابان

 طاءاهللع مسکن فارس ادیبن رکلیدهای مبراساس گفته –به ویژه ساخت و ساز واحدهای تخریب شده  –در مورد بازتوانی بلند مدت 
 رازیبوط به شهر شمر این موارد رشتیب .شده است لیتشک رازیدر ش دهید بیآس یمسکون یواحدها یرونده براپ 200هزار و  کی یزمان

 یمسکون یهاواحدتعداد  نیشتریبدر سطح کالنشهر شیراز نیز  .احداث مجدد هستند ازمندین ییو روستا یفقره شهر 400است و 
حداث مجدد هستند ا ازمندیکه ن ییو روستا یشهر یتعداد واحدها ،مجموع در .است یمربوط به شهرک سعدنیازمند تعمیر یا بازسازی 

در  اند.شده یو بهساز ریتعم ازمندین زیندیگر  ییو روستا یواحد شهر 100دو هزار و شده و اعالم  یواحد مسکون 200حدود دو هزار و 
اف محله اطر یبا استحصال اراض زیکنان نله گود گلدر مح ریگآب یهابنا به گفته استاندار فارس، قسمتکنان مورد محله گود گل

 د شد.نجا به جا خواه یسعد

 بندیجمع -4 -4
های از دست گر فرصتدر استان فارس و و نیز بررسی تفصیلی دو منطقه در کالنشهر شیراز نشان 98مروری بر رویداد سیل فروردین 

توان یهر شیراز مب در شدی ناشی از آن بود. با در نظر گرفتن تاریخچه سیالرفته برای مدیریت این رویداد و کاهش صدمات جانی و اقتصا
ر ن کالنشهر دتواند در آمادگی ایانتظار وقوع رویدادی مشابه یا حتی با شدت بیشتر را نیز داشت و مروری بر مستندات این بخش می

 رسد؛می ت زیر ضروری به نظروالن و متخصصان به نکاریزی جدی مسئمدیریت آن رویداد موثر باشد. در این زمینه توجه و برنامه
های جامع و دهنده ضعف جدی در همکاری مناسب در زمان تهیه طرحریزی شهر شیراز نشانها و اسناد برنامهنخست، مطالعه طرح

هار ممطالعات و طرح جامع  ای و شهرداری بوده است. علیرغم انجامها و سازمان آب منطقهتفصیلی شهری بین مشاوران تهیه کننده طرح
یل های جامع، تفصیلی و تفصیلی مناطق به اشاره مختصری به سو رویدادهای مکرر سیالبی، طرح 1368شهر از سال  و آب باران البیس

ه تنها ای نهای توسعهکنند. به همین دلیل این طرحهای طرح مذکور و مطالعات بعدی ایجاد نمیبسنده کرده و هیچ ارتباطی با یافته
 اند. راهکاری نیز ارائه نداده بینی نکرده ووقوع و عواقب حاصل از رویداد اینچنینی را پیش

 و آب باران البیمهار سنند طرح جامع های مرتبط با سیل ماهای طرحدهد که بعضی از توصیهو اسناد نشان می هاطرحدوم، مطالعه 
ت پشتیبان ها برای لزوم انجام مطالعااند و تاکید تهیه کنندگان این طرحو عملیاتی نشدههای مطالعاتی و بازنگری متعاقب آن اجرا و طرح

 مورد اغفال قرار گرفته است.
یمی غییرات اقلسئله تمسوم، مطالعات انجام شده در زمینه مهار سیالب به روز نبوده و تاثیرات ساخت و سازهای اخیر و  به خصوص 

 اند. را در نظر نگرفته
شود که در ده میهای عمرانی دیی با هدف مهار، کنترل و احتراز از وقوع سیل در تمامی طرحاسازهتاکید صرف بر ساز و کارهای  چهارم،

سازی و آماده سازی زمین همگی بر سرپوشیده کردن و های عمرانی به خصوص راهرویداد سیل فروردین ناکارآمدی آنها مشخص شد. پروژه
 ها آغاز شده است.اند و بیشتر رویدادهای شهر از همین بخشهای سطحی استفاده کردهسته برای مدیریت آباستفاده از کانال روب

 اند.ا نشان دادهها و یا داخل مسیل رپنجم، اسناد ارائه شده به خوبی عدم نظارت درست بر ساخت و سازها در حریم شهر و حریم مسیل

یروبی های خشک )برای حصول اطمینان از پاک بودن مسیل( و المنظم به مسیل ششم، اسناد ارائه شده حاکی از عدم رسیدگی
 ها بوده است.مسیل
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  گیرینتیجه
های های و اقدامات در حوزههای شهری و روستایی است که نیازمند برنامهتغییرات اقلیم یک پدیده جهانی و پرهزینه برای سکونتگاه

ها محسوب های انسانی علیرغم آنکه از قربانیان اصلی سیالبلی تا محلی است. سکونتگاههای مختلف از مقیاس مگوناگون در مقیاس

باشند. سازمان ملل متحد توسعه های ناپایدار را مهمترین عامل  ایجاد سیل و  شوند خود از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید سیل میمی

پاسخ آنکه چرا یک امر طبیعی  ی انسانی است.یبالگذاریم آن را بالی طبیعی میای که ما نام داند. در واقع پدیدهخسارات ناشی از آن می

ی و مدیریت و اجرای زیربرنامهبایست در ضعف شود را میی ملی میافاجعهدر کشور تبدیل به  98های شدید فروردین مانند باران

های سنگین در د دانست، که علیرغم وجود پیشینه  بارشهای کالن تا خرها از مقیاسها و محیط پیرامونی و باالدست آنسکونتگاه

های بسیار های چندین ساله ، آمادگی الزم جهت پیشگیری از خسارات و رویارویی با سیل را ندارند و این موضوع سبب ایجاد آسیبدوره

حققین در زمینه تغییرات اقلیم و چند برابر زیاد به بافت شهرها و روستاها، و میراث فرهنگی در سیل اخیر شده است. با عنایت به تعبیر م

توان وقوع رویدادی مشابه یا حتی با شدت های مورد مطالعه میشدن خطر وقوع سیل، و  با در نظر گرفتن تاریخچه سیالب در استان

ریزی، ها را در برنامهاهآور نمودن سکونتگریزی محیطی در جهت تاببیشتر را  انتظار داشت. این واقعیت لزوم نگرش مبتنی بر برنامه

های شهری و صنعتی باعث بـرهمزدن نظـم امروزه توسعهنماید. طراحی و مدیریت شهری و روستایی متداول فعلی اجتناب ناپذیر می

ر و درگذشته ساختار پایداکه  ها، آبگیـرهـاطبیعـت شـده و موجـب تغییـر در سـاختار اصـلی و اولیـه مناطق طبیعی مانند رودخانه

ها و کریـدورهای طبیعـی، ارتباطـات در داخـل اکوسیـستم و بـین متعادلی داشتند، شده اسـت. بـا تحلیل رفتن این لکه

گرفتگی آثار . با  توجه به آنکه سیل و آبهـای مجـاور بـه تدریج قطع شده و ناپایداری و عدم تعادل را موجب شده استاکوسیـستم

های بستر و محیط طبیعی سکونتگاه و محیط مصنوع  هر دو در شکل، سکونتگاه دارند و عالوه بر آن ویژگی متفاوتی بر بافت و ساختار

ها به همراه نتایج حاصل از جلسات کارشناسی گذارند، مرور اسناد و گزارشات و اطالعات دریافتی از سازماننوع و شدت خسارت تاثیر می

های لرستان، خوزستان، گلستان و فارس که در این زده در سیل اخیر ایران در استانسیلهای و بازدیدهای محلی از شهرها و استان

ها به قرار ترین آنشود که مهمریزی و مدیریت اجرا مربوط میدهنده اشتراکاتی است که به مجموعه نظام برنامهکارگروه انجام شد، نشان

 2زیر است: 

ها  ها و دستورالعملنامهها و تولید آیینهای مرتبط:  در تدوین برنامهی سازمانبخشی نگری به موضوع سیل و نیاز به هماهنگ

به  1361آب که در سال  عادالنه عیقانون توز 4استناد ماده  و به  اقدامات سیل تنها به عنوان  یک مسئله هیدرولوژیک تلقی شده است

هرسازانه الی که ابعاد شحاست. در  شده یها معرفها و آبراههنهرودخا یمتول رویاست، وزارت ن دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیتصو

یدرولوژی، وژی، های بین علم اکولها که  نیاز به مطالعات بین رشتهمسائل مربوط به رودخانه و حرایم آن مانند تخصیص کاربری

ت. در ، ناچیز اسباشند دها نقش موثری داشتههای مشترک در تقلیل پیاممورفولوژی، مدیریت بحران و شهرسازی دارد تا با تهیه برنامه

مات به ی اقدااصلغالب موارد مورد بررسی که مانند طرح جامع حمیدیه و اهواز با آنکه مسئله سیل محتمل دانسته اما اتکاء 

مل پردازد. در عل میهای وزارت نیرو  است که تنها  به مسائل مهندسی رودخانه در مقابله با کاهش خسارات ناشی از سیدستورالعمل

ها در ای و شهرداریهای آب منطقههای جامع و تفصیلی شهری، سازمانکنندگان طرحاین موضوع سبب عدم هماهنگی بین تهیه

های استعالم ویی بههای مختلف شده است که مواردی از آن در گزارش ذکر شد. در بسیاری از موارد عدم و یا تاخیر در پاسخگاستان

 ت )آق قال،ها شده اسهای یک جانبه از جانب آنگیریها از وزارت نیرو، سبب تصمیمها و برنامهن تهیه کنندگان طرحمختلف مشاوری

وزهای م گرفتن مجنه وعدپلدختر( و یا مانند دروازه قران شیراز عدم پاسخگویی شهرداری به الزامات فنی و حقوقی بستر و حریم رودخا

ل این ای درخواست شده بود ابعاد فاجعه آمیزی برای سیمنطقه آب م رودخانه که از طرف شرکتالزم برای تملیک و تخصیص حرای

  محدوده رقم زد. 

_______________________________________________________________________________ 
در  قابل ذکر است که در این تحقیق، روش کار همانطور که در بخش کلیات تحقیق آمده از طریق شناخت مصادیق )شهرها، روستاها و میراث فرهنگی( -2

 ها در عمل مورد بحث و بررسی قرار گیرند.  دیریت سکونتگاهی آنریزی و مها و موانع برنامههای سیل زده بوده است تا کاستیاستان
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های یین ویژگیی شهری و روستایی عمدتا با هدف تعهاطرحهای روستایی به سیل: های جامع و هادی شهری و طرحنگاه طرح

کارآمد خیز  ناقص و نات در مورد لحاظ کردن مسئله سیل در مناطق سیلاند  که به شدتوسعه فیزیکی شهر و روستا تهیه شده

بندی های مرور شده بحث پهنهی است. در هیچ یک از طرحهای جامع و هادباشند. این امر به دلیل شرح خدمات تیپ طرحمی

اند وسعه بودهیابی تیین کننده مکانمخاطره سیل مورد توجه نبوده است و سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و کارکردی تع

افتد که فاق میالی اتحهای سیل خیز اتفاق افتاده است. این امر در نمونه بارز آن مکانیابی شهر جدید شیرین شهر است که در زمین

توجه  وردل مهای قدیم همچنان موضوع سیهای بازنگری شده طرحدر بسیاری از مناطق مورد مطالعه در این گزارش و وجود طرح

ن به داخل دخانه کاروآب رو توان به مسئله فاضالب شهر اهواز اشاره کرد که با هر بار بارندگی و باال آمدننبوده است. از آن جمله می

ازه مجاور درو بزرگراه های متمادی اخیر و سیالب مکرر در. تکرار سیل در شهرها و روستاهای استان گلستان در سالگرددیمشهر باز 

ح دم تهیه طررح و عها، انقضای مدت طن از شواهد چنین نقص آشکار و بی توجهی است. از موارد دیگر مربوط به ناکارآمدی طرحقرآ

سطوح  وها و تغییرات نظام های درون شهری و ظرفیت آبگذری آنجدید، در دسترس نبودن اطالعات مکفی در رابطه با رودخانه

دهنده ضعف های شهری و روستایی نشانریزی سکونتگاهها و اسناد برنامهی است. مطالعه طرحها و منابع آبزهکش اطراف رودخانه

های های در معرض خطر سیل است. دلیل قانونی و نهادی این ضعف، قراردادن مسئولیت تهیه نقشهجدی در شناسایی پهنه

تا  مانند شهر پلدختر شامل چنین مطالعاتی در عمد ای است که های آب منطقهیا شرکت بندی خطر سیل برعهده وزارت نیروپهنه

 داخل شهرها نمی باشند.  

رهمزدن باعث بـ های شهری و صنعتیامروزه توسعهتغییرات کاربری اراضی و ساخت وساز در حریم شهر، حریم و بستر رودخانه:  

 و  هاانهرودخا، های بکر حاشیه شهرهزمینند نظـم طبیعـت شـده و موجـب تغییـر در سـاختار اصـلی و اولیـه مناطق طبیعی مان

هـای مجـاور ـستمبـین اکوسی ها و کریـدورهای طبیعـی، ارتباطـات در داخـل اکوسیـستم و. بـا تحلیل رفتن این لکهاندشدهآبگیـرهـا 

ل ت رودخانه شکشده که در مجاورشود. در غالب روستاها و شهرهای بررسی می بـه تدریج قطع شده و ناپایداری و عدم تعادل را موجب

 به بخش های ای سبز و طبیعیها از طریق تغییر کاربری زمین از حاشیهآن  و بستر مداخلـه در حاشـیهاشتباه  هایسیاسـتاند، گرفته

از  وهه مجاور راها به آباز آبراهه یتعداد ریمس رییو تغ کردنمسدود ساخته شده، تغییر عرض مسیر رودخانه، کاهش نفوذپذیری بستر، 

 ونیاضـی پیرامهری و ارهای مختلـف اکوسیـستم رودخانـه بـا یکـدیگر و بـا اکوسیـستم شـارتبـاط قـسمتاین قبیل  سبب اختالل در  

 ر حریم شهرازها دها مختلف نشان دهنده عدم نظارت درست بر ساخت و سهای شهری در استانها و بازدید از رودخانهشده است. نقشه

 ها اقدامات وهای حاشیه شده است بارزترین آنها است که عامل مهمی در پخشایش آب و خسارت بر کاربریها و مسیلحریم رودخانه و

  تغییر کاربری و ساخت و ساز در اطراف دروازه قرآن شیراز است. 

دودتر و ئم بسیار محه عبارت دیگر  این حرات بها در انطباق نیسحرائم تعیین شده توسط وزارت نیرو با واقعیت رژیم سیالبی رودخانه

ها را ریم رودخانهحها، در بسیاری از موارد شوند. شهرداریکوچکتر از واقعیت طبیعی آن هستند در حالی که همین حرایم نیز رعایت نمی

د. تعیین حریم رودخانه را مشاهده کر ارآمد ازتوان تعریفی ناکگرفتگی شهری میاز حالت طبیعی خارج کرده و تقریباً در تمام موارد آب

 باشد.ظر میجدید نتها در مناطق دشت )گلستان و خوزستان( و کوهستانی )لرستان(  نیازمند حریم ثابت با توجه به تفاوت رودخانه

باطات نقش ها و نحوه ارتهای درون شهری شامل مسیرهای اصلی ورود به شهر، معابر اصلی شهر و پلوضعیت شبکه ارتباطی: شبکه

ها و های شهری و روستایی دارند. شبکه دسترسی درون شهری خصوصا جادهمهمی در هدایت و پخشایش آب و میزان خسارات بر بافت

دختر به استان خوزستان نیاز کنند. مسیر اصلی اتصال شهر پلهای اصلی شهر در زمان سیالب به مثابه یک کریدور آبی عمل میخیابان

آباد و های مورد بازدید از جمله در دو شهر خرممقاوم در برابر رویدادهای نادر سیالبی داشته است. در بسیاری از نمونهجدی به طراحی 

سه شهر گمیش  راه آهن ،ینیشبکه ارتباطات زمها با توجه به سیالبی بودن رودخانه در نظر گرفته نشده است. دختر تراز و ارتفاع پلپل

اند، مانع از جریان طبیعی به درستی اجرا نشده آهنراهی ارتباطی برون شهری و خطوط هاجادههر به دلیل آنکه تپه، آق قال و سیمین ش

محور  ضینسبت به تعر 1360فارس در دهه  یاداره کل راه و ترابر ای از شهر شدند.های گستردهگرفتگی  بخشسیل شده و باعث آب

دروازه  یمیقد یدروازه قرآن در باالدست بنا لیاز دره و مس یاقدام بخش نیدام نمود. در اآن به بزرگراه اق لیمرودشت و تبد - رازیش
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و ظرفیت  باال دست را تصرف و به عرض جاده اضافه نمود یمیو حوضچه تنظ البیاز س یبخش رهیقرآن را پر نموده و عمال محل ذخ

 حوضچه نگداشت آب را کاهش داد. 

های مرتبط با کاهش اثرات سیل یکی از ها و برنامهها:  نقش مدیریت، نظارت و اجرای طرحاریها و دهدعملکرد ناکافی شهرداری

های مرتبط با های طرحدهد که بعضی از توصیهو اسناد نشان می هاطرحترین عوامل کاهش یا  تشدید خسارات سیل است. مطالعه مهم

اند و تاکید تهیه طالعاتی و بازنگری متعاقب آن اجرا و عملیاتی نشدههای مو طرح و آب باران البیمهار سسیل مانند طرح جامع 

های خشک )برای ها برای لزوم انجام مطالعات پشتیبان مورد اغفال قرار گرفته است. عدم رسیدگی منظم به مسیلکنندگان این طرح

های سیل رای ارتقا و ترمیم و نگهداری دیوارهها و نبود استانداردهای مشخص بحصول اطمینان از پاک بودن مسیل( و الیروبی مسیل

های ها و زیرساختدختر تخریب شده و باعث افزایش خسارت به ساختمانآباد و پلها در هر دو شهر خرمباعث شده است که این دیواره

ور آب به طور کامل باز نبوده حسب اطالعات واصله الیروبی نشده و مجرای عبنیز رودخانه منتهی به دروازه قرآن ها شده است. پشت آن

رغم اینکه سازمان هواشناسی از علی .های اطراف شده استاست و همین امر موجب راه افتادن سیالب مرگبار حاصله از بارندگی در کوه

و اقدامات  بینییک هفته قبل هشدارهای الزم در خصوص بارش شدید باران را اعالم کرده بود اما متولیان امر در حوزه شهرداری پیش

های در طرح .اندپیشگیرانه الزم در خصوص الیروبی رودخانه مجاور دروازه قرآن و مهار سیالب ناشی از بارندگی را مد نظر قرار نداده

. در بینی گردیده بود که اجرا نشده استضرورت ساخت دو بند تأخیری پیشمطالعاتی پیشین انجام شده برای شهرداری شیراز 

ها به مسیل طبیعی تبدیل به کانال شده است مانند دروازه قران و محله سعدی، عدم توانایی انتقال سیالب توسط کانالهایی که بخش

ها عملکرد ضعیف شهرداری را در انجام وظایف و نظارت بر اجرا کانال نامناسب یهایوخروج ،و آشغال عاتیوجود ضاها، دلیل قطر کم آن

 دهد.نشان می



 

 

 

 

 

 

 

 

 مبخش دو

ها از بیگذار بر شدت آس ریو عوامل تاث لیس یشناس بیآس

 یفرهنگ راثیو م یمعمار ،یشهرساز دگاهید

  
 

 و، معماری هرسازیاین بخش از گزارش به تحلیل رویداد سیل و بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشدید خسارات از دیدگاه ش

اشاره شده است و  آوری سکونتگاهی، اصول و معیارهای آنبه رویکرد تاب 5آور پرداخته است. در فصل میراث فرهنگی تاب

و  DPSIRهای ز روشاآوری و استفاده های چهارگانه با توجه به معیارهای تاباطالعات مربوط به استان 9الی  6در فصول 

SWMM ت راهای توسعه و عمران و قوانین و مقرمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل شرح خدمات طرح

به تحلیل  این گزارش را تشکیل داده است. فصل آخر این بخش 10شهرسازی و معماری در ارتباط با سیل موضوع فصل 

ها می پردازد. نتیجه گزارش این بخش مهم ترین های منتخب در استانآوری آثار میراث فرهنگی صدمه دیده در نمونهتاب

 ها )شهر و روستا( و میراث فرهنگی مشخص شده است.پذیر بودن سکونتگاهعلل و عوامل موثر بر آسیب

 



 

 

 



 

 
 

 های تحلیلآوری سکونتگاهی، معیارها و روشفصل پنجم: تبیین رویکرد نظری تاب

 مقدمه -1 -5
 بیینها در برابر سیل مورد بررسی و تآوری سکونتگاهدر این فصل، ابتدا رویکرد نظری کارگروه بر اساس دانش نوین در زمینه تاب

گذشته و  ها در برابر سیل است. این معیارها که از ادبیات ده سالآوری سکونتگاهقرار گرفته است. ماحصل این فصل ارائه معیارهای تاب

 ارش( و سازر بخش اول گزبا توجه به بستر قانونی و حقوقی کشور )بررسی شده د اند،تجارب شهرها در کشورهای مختلف استخراج شده
ای بوده که معطوف اند. تدوین این معیارها به گونههای موجود تدقیق و تدوین گردیدهها و چالشهای اداری و نیز ظرفیتو کارها و رویه

بعاد را میسر ظر با این اریزی و طراحی، اجرا و مدیریت بوده تا بتوانند دستیابی به راهبردهای متنابه ابعاد مختلف قانون گذاری، برنامه
گردد. گویی به سئواالت مطرح شده برای کارگروه ارائه و تشریح میهای پاسخشناسی تحلیل، رویه تحلیل و روشروش سازند.  در ادامه

اند. بر این اساس خروجی تعیین شده یمعمار ی وشهرسازئواالت مطرح شده برای کارگروه سهای ارائه شده درجهت پاسخگویی به روش
ها پاسخدهی ها و قوانین ارائه شده است. این خروجیهای منتخب و درنهایت سیاست، استانهای موردیبخش تحلیل در سه سطح نمونه

 سازند.را میسر می عرصه شهرسازی و معماریمستدل به سئواالت پیوست شده حکم ریاست جمهوری برای 
 ین رویکرد وااری است. بر اساس آوری و سازگرویکرد کارگروه شهرسازی و معماری در پاسخ به این سئواالت بر اساس ادبیات تاب

ها و البته مدیریت های انسانی را در سازگار نبودن سکونتگاهها در سکونتگاههمانگونه که در  بخش پیش اشاره شد دالیل بروز خسارت

الیل بروز ای زیستی، دشود. بنابراین این کارگروه فارغ از چگونگی و شدت رویدادهای بارشی به الگوهحوضه آبریز با آب در نظر گرفته می
های استانی و سکونتگاهی و ساز و کارهای مربوط به ها در مقیاسها را در نحوه ساخت و توسعه و مدیریت سکونتگاهو تشدید خسارت

 کند. ها جستجو میآن
آوری شهری تاب زمینه کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی تحلیل خود از رویدادهای سیالبی اخیر را بر پایه دانش روز در

و پیچیدگی  های تکنولوژیک، اقتصادی، کالبدی و اجتماعی از یک سوپیچیدگیروزافزون  شیافزاهای اخیر با بنا نهاده است. در سال
ان با بحر تیریمد یشیمنجر به بازاند (Depietri & McPhearson, 2018) بینی شدت و تأثیر مخاطرات به دلیل تغییرات اقلیمیپیش

آوری تابم یهافبر مرات، مخاطاز وقوع  یریجلوگ تکیه کامل به اقداماتی برای یجا هب جهیاست. در نت شده یتاب آور کردیرواستفاده از 
های های انسانی به عنوان سیستمله شهرها و سکونتگاهجممن -هاآوری وضعیت طبیعی سیستمشود. رویکرد تابو سازگاری تاکید می

. نوع و اندازه این (Meerow & Newell, 2019; Nelson et al., 2007)کند را وضعیتی همواره در حال تغییر قلمداد می –پیچیده سازگار 

پذیری و نه ها( باید به دنبال مدیریت انعطافها )و به تبع آن شهرها و سکونتگاهبینی نیست. بنابراین سیستمیشتغییر همیشه قابل پ
آوری گیرد. تابهای مرتبط درنظر میهای اجتماعی و طبیعی را به عنوان سیستمآوری سیستمحفظ ثبات باشند. همچنین رویکرد تاب

 داند.یپذیر نمیکی در غیاب دیگری را امکان

 عریف ذیل ازآوری شهری در ادبیات موضوعی وجود دارد. کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی از تتعاریف متعددی از تاب
(Meerow et al., 2016, p. 45) اکولوژیک و -های اجتماعیو تمامی شبکه –توانایی یک سیستم شهری "کند: در این گزارش استفاده می

هه با یک ت سریع کارکردهای مناسب آن در مواجبرای حفظ یا بازگش –های مختلف مکانی و زمانی تکنولوژیک آن در مقیاس–اجتماعی 
 ."دهندنده شهر را کاهش میری حال و آیهایی که ظرفیت سازگااختالل، یا سازگاری با تغییر و یا تحول سریع سیستم

 شود.بهتر تشریح می البیس تیریمد های سنتیکردیروآوری شهری در برابر سیل در مقایسه و تقابل با رویکرد تاب
داند. به بینی میرویکردهای سنتی مدیریت سیالب شهر را در دو حال ثابت )خشک( و بحرانی درنظر گرفته و تغییرات را قابل پیش

که  ییجا یعنی) یشهر ستمیخارج از محدوده سمعطوف به اغلب  یشهرسیل کاهش مخاطرات ریزی و اقدامات عالوه برنامه

 نییباال به پا از و یانفعال در شهر عمدتاًمدیریت سیالب  هایاقدام لیدل نیو به ا استبوده ( زیمحدود به سطح حوضه آبر
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 تیظرف شیو افزا یاستحکامات شهر یسازمقاوم یهاحلاستفاده از راه نندما ،(Zevenbergen et al., 2008)اند ریزی شدهطرح
 .هاآبروانانتقال  یاصل یمجار

ابر در بر یو طراح یزریامر برنامه در شرویپ یکشورهاگزاران در محققان و سیاست و با توجه به تغییرات اقلیمی، ریسال اخ ستیدر ب
 ب بوده،ا آب دنیجنگ واز شهر دفاع  که مبتنی بر یشهر هایطیدر محکه با استفاده از این رویکرد سنتی  انددهیرس جهینت نیل به ایس

ب به طور . بنابراین مدیریت خطر سیال(Ashley et al., 2007; Lennon et al., 2014)است  ممکن شده ریغ باًیتقر لیاز س زیپره
 یهااهبرداز ر یرگیو بهره یعیطب یندهایفرآ وی طیمح ستزی آوری با درنظرگرفتن مالحظاتروزافزونی با استفاده از رویکرد تاب

لزومًا  یشهر طیدر مح لیس دیجد کردیدر رو. (Ahern, 2013; Palazzo, 2019) استمورد بازبینی قرار گرفته ایرسازهیو غ کیاکولوژ
 ،ایو منطقه ینیسرزم شیگوناگون همچون آما هایاسیدر مق یاریبلکه مالحظات و مداخالت بس شودینم یتلق یمسئله شهر کی

 دیولتو  یعتصن یطراح یو حت یمعمار یطراح ،یشهر یطراح ن،یزم یکاربر یزریبرنامه ،یو شهر ییروستا ،ایمنطقهی زریبرنامه
یل از مان با مدیریت سنگاه شود تا همز یشهر طیدر محبه کلیت چرخه آب به صورت یک فرصت تا شود به کار گرفته می نیمصالح نو

 خدمات اکولوژیک، اجتماعی و منظر بهره برده شود.

 سیل برابر در شهری آوریتاب تقاءار راهبردهای -2 -5
شوند و در ادامه مصادیق آوری تبیین میها با رویکرد تابدر این بخش به طور خالصه راهبردهای مدیریت سیل در سکونتگاه

ها بندیههای مختلفی از این راهبردها ارائه شده است. این دستبندیشوند. به طور کلی دستهراهبردها و اقدامات به تفصیل معرفی می
زگاری. زتوانی و ساتوانند متناظر با مدیریت سیل تعریف شوند، مانند اقدامات و راهبردهای مقابله، پیشگیری، کاهش خطر، پاسخ، بامی

و  ایرسازهیغ ،ایسازهرد دسته راهب سه شوند، مانند:همینطور این راهبردها و اقدامات بر اساس نوع مداخله و اقدام دسته بندی می
ن معنا بدا نای اما. اندفتهمورد توجه قرار گر یگریپس از د یکیذکر شده  ترتیببه  دسته راهبردسه  نیا زین ی. از بعد زمانیطیمح تسیز
 لیکمتدر  نینو اتاقداماز  یقیبلکه تلف رندگییکنار گذاشته شده و مورد استفاده قرار نم نیشیپ اقدامات کردها،یکه با تحول رو ستین

بندی راهبردها به برای دسته (Miguez & Veról, 2017)بندی میگوئز و ورل شوند. در این گزارش از دستهدیده میته گذش اقدامات

بندی در بخش بررسی تجارب سایر کشورها نیز شوند و همین دستهلحاظ موضوعی استفاده شده است که در ادامه معرفی و ارائه می
 بندی از قرار زیر است:استفاده شده است. این دسته

 ها؛مدیریت یکپارچه سیل در برنامه فضایی سکونتگاه

 پارچه آب شهری؛مدیریت یک

 مدیریت یکپارچه حوضه آبریز.
 

 
 ها در برابر سیلشاکله نظری تاب آوری سکونتگاه -1 -5 شکل
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 هاسکونتگاه فضایی ریزیبرنامه در سیل یکپارچه مدیریت -1 -2 -5
 یمتماد هایدهه یبرا دارد. ای تاکیدای و غیرسازهها بر ادغام اقدامات سازهریزی فضایی سکونتگاهمدیریت یکپارچه سیل در برنامه

و  هاساخت سازه نهیعمران چه در زم یمهندس هایکیمختلف توسل به تکن یدر کشورها لیمقابله با س هایروش نتریمهم

 وده است. درنقاط ب گردی ها ورودخانه ایسازه یمهندس نهیو چه در زم یبتن هایوارهیسدها و د بندها،لمانند سی های آبی،زیرساخت

( لیردن خطر سککم  ای)مقاومت  لیکنترل س یدر پ شتریکه ب یاسازه ماتآوری در مدیریت خطر سیل به جای تکیه بر اقداتاب کردیور

است که  نیامر ا نیا لی. دلشوداستفاده می کنندیم بیترک یارسازهیرا با غ یاسازه یهاکه روش کپارچهی یهاروش، هستند

کاء صرف ات (Liao, 2012). مستغرق و سانحه زده ای: خشک و ثابت دهدمیمتضاد قرار  تیرا در دو وضع شهر ل،یکنترل س یهارساختیز

ن به بارآمد موجب انجامد،یب هارساختیز نیکه به شکست ا ینیسنگ یالبیس دادیمدت و در رو یدر طوالن ل،یکنترل س یهارساختیبه ز

 لیس یکیزیف اتیوصبر خص میبه طور مستق لیس یهارساختیز. خواهد بود هاخترسایز نیبدون ا تیبارتر از وضع انیز اریعواقب بس

های موجود در کشورها ها برپایه استانداردها و دستورالعملیابی آنگذارند و معموالً مشخصات ساخت و مکانمی تأثیرمثل عمق و سرعت 

ریزی و امهای معموالً با هدف پیشگیری یا کاهش اثرات سیل و یا سازگاری با آن برناقدامات غیرسازه .(Jha et al., 2012)گیرد صورت می

 یشهر یهاکونتگاهدر س لیکاهش خطر س یبرا ییفضا یزیرشکل استفاده برنامه نیترمشخص. (Dawson et al., 2011) شونداجرا می

ترین ابزار و اقدامات در این دسته شامل تهیه اصلی .(Restemeyer et al., 2019a; Sayers et al., 2013) است یمقررات زون بند

ریزی تخلیه و فرار ریزی زیرساخت شهری، برنامهریزی فضایی، مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برنامهبندی همراه با برنامههای زوننقشه

 کنند. ای برای کاهش اثرات و صدمات سیل ارائه میمجموعه

 هاسکونتگاه در آب کپارچهی تیریمد قیطر از لیس خطر کاهش -2 -2 -5

در کاهش و به صورت بلند مدت  یعیو طب یطیمح ستیز یندهایبا اتکا به فرآ هاهای اکولوژیک: این دسته از اقداماقدام

اقدامات ذکر شده در نسبت به  یو تنوع باالتر یرپذی انعطاف هاروش نی. به عالوه، اباشندیممؤثر  هاسکونتگاه خطرات سیل در

 فایا یمتفاوت یشهر ریو غ یشهر کارکردهای و هانقش یکنند که در مواقع عاد جادیا هاییفضاها و المان توانندیداشته و م باال

های تکرار شونده کوچک خصوصاً در سیل –ها معموالً با هدف کاهش خطر . این دسته از اقدام(Wagner et al., 2016) ندینما

با درنظر گرفتن  لیخطر س تیریدر مد یو سازگار یآورتاب میورود مفاهشود. با مدیریت غیر متمرکز آب انجام می –مقیاس 

 زیها و نآن یعیحفظ چرخه طب ها،نهرها و مسیل ها،رودخانهمحیط زیست به خصوص ظت و بازگشت سالمت حفا یبرا یمالحظات

این اقدامات به طور کلی دو دسته محافظت و مرمت عناصر طبیعی مثل . ی همراه بوده استنیرزمیز یهاآب تیفیحفظ و ارتقاء ک

های سبز و آبی تقسیم های اکولوژیک مانند زیرساختها و دیگری طرحالها و کانها و روباز کردن مسیلها و مسیلمرمت رودخانه

 & Liu)کنند ای از اهداف خرداقلیمی، اجتماعی و منظر تلفیق میهای سبز مدیریت آب شهری را با مجموعهشود. زیرساختمی

Jensen, 2018)توان به استفاده از آب باران برای آبیاری ها برای مدیریت آب شهری میزیرساختهای این . از جمله استفاده

ها و نهرها و برای حفاظت از محیط زیست اشاره های سطحی پیش از ورود به رودخانهفضاهای سبز و فیلترکردن و سالم سازی آب

 کرد.

ها بود. رویکرد تر آنحی خروج و دفع هر چه سریعهای سطبه طور سنتی رویکردهای گذشته به آب های سطحی:دفع پایدار آب

دستی برای جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد ها کاهش خطر سیل است بلکه پیشگونه برنامهآوری در برابر سیل نه تنها هدف اینتاب

های راستا دفع پایدار آبباشد. در همین های سطحی در شهرهای برای پاسخ به مشکالتی نظیر خشکسالی و سیل و کیفیت آب میآب

های ها و آبها، نهرها و تاالبرودخانهها و حفظ کیفیت آبهای سطحی، بازیافت و تصفیه آنآوری و ذخیره موقت آبسطحی بر جمع

های سطحی از . در این زمینه جداسازی سیستم دفع آب(Palazzo, 2019; Salinas Rodriguez et al., 2014)پردازد زیرزمینی می

دو دسته دیگر اقدامات شامل افزایش  باشد.آوری شهری در برابر سیل میها در جهت ارتقاء تاباقدام ترینایفاضالب شهری از پایه
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آوری و استفاده مجدد از آب باران بر پایه اصل مدیریت آب نزدیک به منبع که از اصول مدیریت های جمعسطوح نفوذپذیر و زیرساخت

 د.شونپایدار آب و نیز طراحی حساس به آب مربوط می

 آبریز حوضه یکپارچه مدیریت طریق از سیل خطر کاهش -3 -2 -5
های محافظتی، آوری در این است که به جای تمرکز بر زیرساختهای سنتی کنترل سیل و رویکرد تابهای روشیکی دیگر از تفاوت

های . این مدیریت شامل ادغام اقدام(Restemeyer et al., 2019a)شود تا آسیب به حداقل برسد کل حوضه آبریز با سیل سازگار می
توان به تعیین کاربری اراضی در مناطق ای میسازههای غیر. از جمله اقدام(Miguez & Veról, 2017)شود ای میای و غیرسازهسازه

های فرسوده ابزار مهمی های طبیعی و مرمت اکوسیستمطور اقدامات اکولوژیک برای حفاظت از اکوسیستمباالدست اشاره کرد. همین
کثری ستفاده حدااعث اند و ببرای تسهیل عملکرد چرخه طبیعی آب و توانایی زیادی در جذب و نگهداری میزان زیادی از آب سیل را دار

بینی کننده های مهم پیشهای با تکرار سیل طبیعی یکی از شاخصها نشان داده است که تغییر تاالبشوند. پژوهشاز فواید سیل می
اقدامات، اقدامات حفاظت خاک از طریق  . از این دسته(Tyler et al., 2019)دست است های پایینمیزان خسارت در سکونتگاه

 .اشاره کرد رفتارهای کشتی رییو تغ سازی مجددطبیعت
ط که شرایآوری چند دلیل دارد: نخست، رویکرد سنتی دفاع در برابر سیل به دلیل ایجاد یک تصور اشتباه از اینتمرکز بر رویکرد تاب

آوری به دلیل سازگار شود. در عوض رویکرد تابهای اکولوژیک میپذیری شهرها و منطق و سیستمایمن است باعث باالرفتن آسیب
ها تاثیرات ها و مرمت رودخانهکند؛ به دلیل سازگاری با پویایی رودخانهکردن سکونتگاه و پیرامون آن با سیل ایمنی باالتری را تأمین می

 ,.Restemeyer et al)کند متری دارد؛ به دلیل ادغام اقدامات خود با طراحی شهر و منظر کیفیت فضایی بهتری ایجاد میمحیط زیستی ک

2019a) به عالوه تجربه کشورها نشان داده است که رویکرد دفاعی در طوالنی مدت غیر اقتصادی است و این امر با توجه به تاثیرات .
. نکته کلیدی در رویکرد (Kreibich et al., 2015; Restemeyer et al., 2019a)دهد تغییرات اقلیمی خود را بیش از پیش نشان می

ن که چگونه با آب زندگی کنیم و نه گویی به فرآیندهای پویای اجتماعی و اکولوژیک از طریق یادگیری ایآوری به سیل، توانایی پاسختاب

 باشد.چگونه بر علیه آب بجنگیم می

 سیل خطر مدیریت در نوین یکردهایرو -3 -5
ایم. به خصوص به دلیل توجه به مسئله تغییرات های کالن مدیریت سیل بودهدر دو دهه گذشته شاهد تغییر جدی در سیاست

اند که رویکرد یر در الگوهای اقلیمی همراه بوده است، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدهها و تغیبینیاقلیمی که با عدم قطعیت در پیش
دفاعی در برابر سیل برای طوالنی مدت اقتصادی نبوده و منطبق بر توسعه پایدار نیست. به همین دلیل تغییر پارادایم مدیریت سیل در 

 جلوگیری از ورود آب به سمت جای دادن به آب جوهره اصلی راهبردهای شود. عبور از پارادایمِ تمامی کشورهای بررسی شده دیده می
آوری شهری در برابر سیل یک روند سازگاری با سیل به جای جنگیدن با رودهاست. بر . ارتقاء تاب(Woltjer & Al, 2007)جدید است 
دهند که وارد شهر بشوند در برابر ها اجازه میکنند و به آنای زندگی میهای دورهرویکردهای نوین شهرهایی که با سیلاساس این 

 ,Ahern)آور در برابر سیل است . این یک تغییر در رویکرد از شهر مقاوم به شهر تاب(Liao, 2012)شوند های شدید تاب آور میسیالب

2017Kim et al., ; 2011)اندر کردهنیز تعبی 1. این تغییر رویکرد را به تغییر از وضعیت ایمن در برابر شکست به وضعیت شکست ایمن . 

رو در مدیریت یکپارچه سیل هستند. به عنوان نمونه، در های جدید کشورها و شهرهای پیششاهد این رویکرد نیز سیاست
ها دیده است و به جای تمرکز مدیریت سیل را بیشتر به معنی سازگاری سکونتگاه 2"به آب جا بدهیم"گزاری بریتانیا سند سیاست

. به همین صورت در هلند (Ball et al., 2013)ارجحیت را به تاب آوری جوامع در برابر سیل داده است  بر جلوگیری از وقوع سیل

_______________________________________________________________________________ 
1- Fail-safe to safe-to-fail 

2- Making space for water 
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و  اهیآن پا یبرا ییبرنامه اجرا کیه همراه ب ( ,2009Neuvel & van den Brink) 3رودخانه یجا برا"به نام  یمل یسند راهبرد کی
را بنا  یردولتیغ نفعانیآب و ذ یهاو اداره هایها، شهرداراستان ،یتوسط دولت مرکز های مدیریت سیلاساس بازبینی در سیاست

 .نهاد

رچه های یکپاشاهد رویکرد -شامل تمامی کشورهای بررسی شده  –از اوایل سده جدید در بیشتر کشورهای با اقتصاد پیشرفته 

های مختلف مدیریت سیل از جمله . رویکردهای یکپارچه مدیریت خطر سیل جنبه(Kreibich et al., 2015)مدیریت خطر سیل هستیم 

کند. به های مختلف به هم مرتبط میرا در مقیاس ریزی فضاییای و مدیریت یکپارچه آب با برنامهای و غیرسازهرویکردهای سازه

ها در دو کشور چین و گذاریریزی فضایی و مدیریت یکپارچه آب و ارتباط این دو با یکدیگر اساس سیاستخصوص دو جزء برنامه

 استرالیا بوده است.

و استفاده مجدد  هیتصف ،یآورجمع یابر رویشپ کردیروبا یک  لیکاهش خطر س به دنبال ادغام 4"شهر اسفنجی"در چین رویکرد 

 Chan et al., 2018; Salinas)باشد می لیو س یخشکسال یعنی ندهیپاسخ به دو مشکل بزرگ آ یدر شهرها برا یسطح یهاآب

2014Rodriguez et al., ).  از جهاتی مشابه رویکرد شهر اسفنجی است  که -5"طراحی شهری حساس به آب"در استرالیا رویکرد- 

های مدیریت آب این کشور تبدیل شده است که هنجارهایی مانند حفاظت و ارتقاء محیط زیست، امنیت گذاریرویکرد غالب در سیاست

ریزی و طراحی امهکند و به این ترتیب هم به مدیریت آب و هم برنآب، کنترل سیل، سالمت عمومی، سرزندگی و پایداری را دنبال می

کند: های زمانی ومکانی مختلف دنبال میانداز ذیل را در مقیاسآوری چشمشهری توجه دارد. ادغام کردن ایده شهر حساس به آب و تاب

( مدیریت و استفاده بهینه از چرخه آبی در سطح 2( مدیریت آب برای هم شرایط کمبود آب و هم مازاد آب )سیل( به طور یکپارچه؛ 1

ها، های شهری شامل اکوسیستم( ارتباط مناسب با آب در محیط3حلی به صورتی که تمامی وجوه آب به صورت فرصت دیده شود؛ م

 خدمات شهری و طراحی شهری به صورت یکپارچه و کارآمد.

به صورت خطر سیل مدیریت ه مسئله است ک نینشان دهنده ارو در این زمینه های اخیر کشورهای پیشها و سیاستبررسی برنامه

عت، مسکن، شی )طبی: یکپارچه به لحاظ فضایی )باال و پایین دست رود، حوزه آبخیز(؛ بخدرآمده است کپارچهیبه صورت  یروزافزون

 کشاورزی( و موضوعی )کاهش مخاطره، کاهش خسارت، پیشگیری و سازگاری(.

 راهبردها و هااقدام ها:سکونتگاه در آوریتاب ارتقاء -4 -5
های متفاوتی تعبیر به صورت -تر و مدیریت آب به صورت کلی –قوانین کشورهای مختلف مفهوم تاب آوری در مورد مسئله سیل در 

ی در مدیریت . با توجه به تجارب کشورهای دیگر در این زمینه، تاب آور(Wiering et al., 2015; Wilby & Keenan, 2012)شده است 

 شوند:ته تقسیم میسیل، اقدامات اجرا شده در شهرهای مختلف در سه دس

 مقاومت در برابر خطر سیل؛

 دوری از/ کاهش خطر سیل؛

 سازگاری با خطر سیل.

، در مورد (Sörensen et al., 2016)داند آوری گزینه مقاومت در برابر سیل را چندان قابل توصیه نمیبا وجود این که رویکرد تاب

شوند یمدامات دیده ناپذیر است. در تمام کشورهای بررسی شده هر سه دسته اقتنابهای موجود با تراکم باال استفاده از آن اجسکونتگاه

ی، رسد در حیطه کارگروه شهرسازی و معماربه نظر می رسد.نظر نمیها کافی بهآوری سکونتگاهو اجرای هر کدام بدون دیگری برای تاب

 شود.ها اشاره میه آنبوشتار سیل تاثیرات به سزایی دارند که در این ن سه زمینه برای مقاومت در برابر سیل، دوری از سیل و سازگاری با

 ای(ای و غیرسازهازهسریزی شهری )شامل اقدامات مدیریت یکپارچه سیل در برنامه

_______________________________________________________________________________ 
3- Room for the River – Ruimte voor de rivier 
4- Sponge city 

5- Water sensitive urban design 
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 مدیریت یکپارچه آب در سطح سکونتگاه.

 مدیریت یکپارچه حوضه آبریز

 ها از شهرهای کشورهای بررسیهای شهری بوده و اقدامات و نمونهاهاز این سه زمینه، دو زمینه نخست بیشتر معطوف به سکونتگ

ای مربوط ریزی منطقههای روستایی و شهری در مقیاس برنامهشود. زمینه آخر، مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، به سکونتگاهشده ارائه می

 شود.می

 ایسازه اقدامات فضایی: ریزیبرنامه در سیل یکپارچه مدیریت -1 -4 -5
گیرد، در این گزارش تنها به معرفی اجمالی اقدامات ها قرار میهای کارگروه زیرساختکه این اقدامات در راستای بررسیبه دلیل این

پردازیم. در ای در مقیاس شهرها برای مقاومت در برابر سیل یا کاهش خطر سیل که در شهرهای بررسی شده دیده شده است میسازه

ای که بیشتر در پی کنترل سیل )مقاومت یا کاهش خطر سیل( هستند به های سازهشد که رویکردهای نوین از روشبحث پیشین اشاره 

های کنترل سیل، شهر را در که زیرساختکنند هستند. چونای ترکیب میای را با غیرسازههای سازههای یکپارچه که روشسمت روش

های کنترل سیل، در به زیرساخت . اتکاء صرف(Liao, 2012) ا مستغرق و سانحه زدهدهد: خشک و ثابت یدو وضعیت متضاد قرار می

ضعیت وبارتر از  ر زیانها بیانجامد، موجب به بارآمدن عواقب بسیاطوالنی مدت و در رویداد سیالبی سنگینی که به شکست این زیرساخت

 ها خواهد بود بدون این زیرساخت

ها گذارند؛ انواع متداول این زیرساختعمق و سرعت تأثیر مییل مثل سهای سیل به طور مستقیم بر خصوصیات فیزیکی زیرساخت

 اند عبارتند از:های بررسی شده دیده شدهکه در نمونه

 گذارند؛های سیل که بر گستره فضایی سیل تأثیر مییا دیواره 6بندهاسیل دایک ها و

 دهند؛بزرگ کردن کانال رودخانه و الیروبی عمق سیل را تغییر می

 تی بیشتراز مناطق با تراکم جمعی گذارند و آن رانحراف سیل که بر توزیع فضایی نواحی سیل زده تأثیر میهای اکانال

 کند.دور می

رای بزمینی تقسیم بندی فضایی و احاطه هر فضا با سد محافظتی )مثل پولدر( و نیز اختصاص فضاهای بزرگ سطحی یا زیر

گذارند می تأثیرمثل عمق و سرعت  لیس یکیزیف اتیو بر خصوص دهندر میداشت و آرامسازی آب که سرعت سیل را تغیینگه

(ADB, 2012; Voorendt, 2015)د بلکه سعی بر شونریزی میای با هم برنامهای و غیرسازه. در رویکرد یکپارچه نه تنها اقدامات سازه

ز برای شهر های محافظتی چند عملکردی باشند و به جز کاربرد دفاعی، عملکردهای تفریحی و مانند آن را نیآن است که زیرساخت

 تأمین کنند.

 ایغیرسازه اقدامات فضایی: ریزیبرنامه در سیل یکپارچه مدیریت -2 -4 -5
بری زمین و شهری شامل کارریزی فاده یکپارچه از ارزیابی خطر، برنامهیکی از قویترین ابزارهای مدیریت یکپارچه سیل، است

باشد. این ابزارها در های مدیریت بحران به معنی تخلیه و پناه میها و مقررات ساختمانی، به همراه زیرساختریزی زیرساختبرنامه

ت ریزی شهری و مدیریاقدامات معمول در زمینه برنامه بندیروند. جدول ذیل جمعای حفاظتی سیل به کار میترکیب با اقدامات سازه

 شود.ربرد غالب این ابزارها توضیح داده میدهد و در ادامه کایکپارچه سیل را ارائه می

 
 ریزی شهری و مدیریت یکپارچه سیلبندی اقدامات معمول در زمینه برنامهجمع -1 -5جدول 

 سازگاری در مقابل سیل خطر سیل دوری از سیل / کم کردن مقاومت در برابر سیل 

_______________________________________________________________________________ 
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 سازگاری در مقابل سیل خطر سیل دوری از سیل / کم کردن مقاومت در برابر سیل 

ریزی کاربری برنامه

 زمین

 

در نظرگرفتن فضای کافی در کنار 

های دفاعی )مانند دایک( زیرساخت

 سازی در آیندهبرای رسیدگی و مقاوم

های حساس )مثل مدارس( جایی کاربریمکان یابی /جابه

 خطرهای کمدر زون

های کم در زونهای خطرساز جایی کاربرییابی/جابهمکان

 خطر

 جایی یا تملیک: کاربری/ پارسل/ محله / سکونتگاهجابه

ق کاهش تراکم کاربری واقع در زون با خطر مثالً از طری

 انتقال حق توسعه

داشت آّب در رویدادهای هایی برای نگهدرنظر گرفتن زمین

 سیالبی با کاربری تفریحی در زمان عادی

ساس در های حمجوز دادن به ساخت کاربری

های با خطر متوسط مشروط به رعایت زون

های تخلیه، الزامات مدیریت اضطرار )راه

 دسترسی امن( و مقررات ساخت و ساز

های مسکونی در مجوز دادن به ساخت کاربری

های با خطر مشروط به رعایت الزامات زون

های تخلیه افقی و عمودی، مدیریت اضطرار )راه

 خت و ساز سیلدسترسی امن( و مقررات سا

 های کلیدیزیرساخت

)انرژی، آب، فاضالب و 

 مخابرات(

استانداردهای ساخت و نصب 

 های کلیدی با توجه به سیلزیرساخت

آب  /اصلی و فرعی انرژی هایجایی ایستگاهیابی/ جابهمکان

 هاهای دفاعی برای حفاظت از آنیا ایجاد سازه

های اصلی آب، برق ز کانالجایی / حفاظت ایابی/ جابهمکان

 و فاضالب واقع در زون پرخطر

های های کلیدی در زونمجوز ساخت زیرساخت

ای با خطر متوسط با رعایت الزامات و استاندارده

ساخت برای این که در جریان یک رویداد قابل 

 ن باقی بماند.برداری و ایمبهره

 مقررات ساخت و ساز
باالتر ساختن/ بردن ساختمان تا تراز 

 خص شده؛مش

ضد سیل کردن خشک: ساخت فضاهای پایین تراز سیل با 

ر های سیل؛ ضد آب کردن بازشوها دبتن؛ استفاده از دروازه

 این تراز؛

های یک طبقه در زون با خطر ممنوع ساختن ساخت خانه

 باال

ضد سیل کردن تر: باال بردن تراز مسکونی؛ 

باالبردن یا ضد سیل کردن تاسیسات حرارتی؛ 

یر ودن تمام یا بخشی از فضاهای واقع در زباز ب

 تراز سیل؛ امکان فرار عمودی؛ دسترسی ایمن.

 زمین کاربری ریزیبرنامه -3 -4 -5
های شهری مقررات زون بندی است. در اتحادیه ترین شکل استفاده برنامه ریزی فضایی برای کاهش خطر سیل در سکونتگاهمشخص

ها شدت و عمق اند. به طور غالب این نقشههای مخاطره سیل را تهیه کردهتمام کشورها نقشه 7وپااروپا بر اساس دستورالعمل سیل ار

در بعضی موارد این دو شاخص به همراه چند شاخص دیگر برای نشان دادن  کنند.های برگشت مشخصی تعیین میها را با دورهسیل

د. راهنمای بانک جهانی برای مدیریت یکپارچه سیل شناسایی چهار های مختلف را سطح بندی کننشوند تا زونشدت سیل ترکیب می

 0.1ساله(؛ و  1000درصد ) 0.1تا  1ساله(؛ زون  100درصد ) 1و  5ساله(؛ بین  20درصد احتمال ) 5زون را پیشنهاد کرده است: زون با 

ریزی فضایی را برای . نقشه مخاطره پایه ادغام مالحظات سیل در برنامه(Jha et al., 2012; Kreibich et al., 2015)ساله(  1000درصد )

اعمال های دفاعی قراردارند دهد. در هلند زون بندی سیل فقط برای نواحی که خارج از محافظت زیرساختکاهش خطر سیل تشکیل می

 ;Kreibich et al., 2015)باشد شود و هدف آن محدود کردن ساخت و ساز برای حفظ ظرفیت رودخانه در تخلیه و نگهداری آب میمی

Restemeyer et al., 2019a)شوند تا مسئله شکست این موانع را نیز بندی با فرض نبودن موانع محافظتی تعیین می. در آلمان اما زون

ها نیاز به بازبینی دارند. سازمان لحاظ کرده باشند. الزم به ذکر است که تجربه رویدادهای سیالبی اخیر نشان داده است که این نقشه

سال یک بار کرده است. این امر به خصوص با درنظر گرفتن تغییرات اقلیمی  6ها هر ه بازبینی این نقشهراهبری سیل اتحادیه اروپا الزام ب

 رسد.ضروری به نظر می

ها برای این زون ساله سیل( و تعیین الزامات متناسب 100زون بندی شامل تعیین نواحی بر اساس سطح مخاطره سیل )مثالً زون 

و  ه پیشنهاداتهای خاص، الزامات مقررات ساختمانی خاص؛ ارائمل ممنوعیت کامل، محدود کردن کاربریتواند شااست. این الزامات می

ای نیز ادغام شده است ز اقدامات سازهدر تعدادی از کشورها زون بندی با استفاده ا ها باشد.دادن اطالعات کافی تخلیه برای ساکنان زون

(Jha et al., 2012)شود:بندی معموالً همراه با مقررات ذیل ارائه می. در کشورهای مختلف این زون 

 های به خصوص؛های جدید در زونهای مناسب در توسعهاربریک

 های جدید در زون؛الزامات ارزیابی خطر سیل برای تمام توسعه

_______________________________________________________________________________ 
7- European Flood Directive 
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 زون؛ ها، حداقل تراز کف ساختمان( برای دادن مجوز ساخت درارائه استانداردهای حداقلی )مانند مصالح، دسترسی و ورودی

 ها برای حفاظت در برابر سیل.اناقدامات اجباری ارتقاء و تعمیر ساختم

 پردازیم:ریزی کاربری زمین و مقررات همراه آن میهایی از زون بندی و تأثیر آن بر برنامهدر ادامه به معرفی اجمالی نمونه

ساس ها بر اها بر اساس شناسایی سه زون تعریف شده است. تعریف این زونهای زون بندی برای سکونتگاهانگلستان: تهیه نقشه

حظات فاوت در مالجازه تاحتمال وقوع ساالنه یک به صد )صد ساله( و یک به هزار )هزارساله( صورت گرفته است. در این کشور قوانین ا

 ( آزمون1پذیر است به شرطی که پروپوزال ها را داده است. ساخت و ساز جدید در زون صد ساله امکانشهرسازی بر اساس بستر طرح

( خطر را در جای 4آورباشد؛ ( طرح مقاوم و تاب3( منافع توسعه پایدار دیگر داشته باشد؛ 2خسارت را گذرانده باشد؛ ارزیابی راهبردی 

 های فرار لحاظ شده باشد.( دسترسی ایمن و راه5دیگر افزایش نداده باشد؛ 

اند و فقط در زون خاصی اجازه شدهپذیری تقسیم بندی ن آسیبها بر حسب میزاها و زیرساختها و نوع ساختمانتمام کاربری

 یمامت، رندیپرخطر قرار بگ یهادر زون دیکه نبا ییهایربرو کا یاتیح یهارساختیز ها الزم استها و طرحساخت دارند. در تمامی محله

. در قانون ملی (Pitt, 2008; Wiering et al., 2015)یابی شوندمکان لیسازگار با س یهایکاربر زیو خطرساز و ن ریپذ بیآس هایکاربری

ین یز به شرط اهای الزم و ندر زون دو و سه داده شده است به شرط اجرای ارزیابی های اساسیکاربری زمین اجازه ساخت به زیرساخت

 برداری و ایمن بماند.قابل بهره ساله 200ی ای باشد که در هنگام رویداد سیالبکه طراحی و اجرا به گونه

 عدم توافق ه لحاظرض خطر هستند بدر انگلستان تملک اراضی و امالک برای اقدامات کاهش خطر سیل تنها به دلیل این که در مع

 پذیر نیست.دولت برای صرف اموال عمومی در این مورد امکان

ریزی فضایی نامهآلمان: در آلمان نواحی مشخص شده در زون با احتمال یک به صد سیل ساالنه )دوره صدساله( نقش مهمی در بر

احی نگه های دفاعی سیل )مثالً سدهای خاکی و نوتر زیرساختبیش ت.کنند. در این نواحی کاربری زمین محدوده شده اسبازی می

ون صد ساله به شدت ز. برخالف بریتانیا ساخت و ساز جدید در (Krieger, 2013)شوندداشت آب( برای حفاظت از این زون طراحی می

 .محدود شده است

ریزی برای تخلیه و ای به همراه برنامه( باید از اقدامات سازه1های جدید واقع در زون صد ساله دو گزینه دارند: ها یا پروژهمحله

های نسکونی و تراز خیابام( باید طراحی سازگار با سیل ارائه دهند که به صورت باالبردن تراز 2های فرار استفاده کنند. هشدار و راه

 ین تراز همراه باشد.ساله و مسیرهای تخلیه و فرار باالتر از ا 100ها از سطح تراز سیل دسترسیاصلی و 

ها به الزامات ساخت برای در این کشورها زون بندی همیشه همراه با ممنوعیت ساخت و ساز نیست و زون بندی :آمریکا و کانادا

ها ا، خانهشوند. مثالً در ایالت بریتیش کلمبیطوح ایالتی یا محلی تعیین میباالبردن تراز فضای مسکونی مرتبط است. این الزامات در س

ساله ساخته بشوند. در نیویورک مقررات ساختمانی برای زون صد ساله درنظر گرفته شده است. در آمریکا زون  200باید در تراز سیل 

سکونتگاه شرکت دارند. در غیر این صورت و در  18000مربوط است که در آن بیش از  NFIPبندی سیل به برنامه ملی بیمه سیل 

های ها از هیچ گونه کمکی از دولت فدرال بهره نخواهند برد. در آمریکا استانداردهای ساختمانی برای تمام ساختمانصورت وقوع سیل آن

شده( الزامی است. همینطور از  درصد ارزش خانه صرف بازسازی 50اند )بیش از هایی که به صورت کلی بازسازی شدهجدید و ساختمان

. (Tyler et al., 2019) ای شده استآوری استفاده گستردهابزار تشویقی تخفیف بیمه برای تشویق مالکان و جوامع محلی به ارتقاء تاب

 conservationهایی مانند خرید ساده مستقیم، های با خطر زیاد در آمریکا از طریق تکنیککاربری زمین در زون هایاعمال برنامه

easementها و انتقال حق توسعه و ، عقب نشینیconservation overlay zones گیرد. در سطح دولت فدرال نیز مشارکت در صورت می

 هاست.این روشهم یکی دیگر  FEMAسازمان  8برنامه تملیک

گیرد. مانند بریتانیا در این عالوه بر احتمال رویداد سیل، خسارت را نیز در نظر می اند کهزون معرفی شده 4استرالیا: در استرالیا 

ها را داده است، منوط به این که ارزیابی خسارت برای سیل کشور قوانین اجازه تفاوت در مالحظات شهرسازی بر اساس بستر طرح

_______________________________________________________________________________ 
8- Buyout 
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تواند خطر را مدیریت شهری، ساخت و ساز و مدیریت اضطرار می ریزیالی نشان دهد که پروپوزال با استفاده از تمهیدات برنامهاحتم

. دولت استرالیا یک کنترل مرحله به (AIDR, 2017; McLuckie, 2017)کرده و تداوم کارآیی در هنگام یک رویداد را تضمین کند 

پذیر و های آسیبهایی برای ساخت کاربریمرحله برای تعیین کاربری زمین و نوع ساخت و ساز در نظر گرفته است. برای هر زون توصیه

 های کلیدی شده است.ضطرار، همچنین تراکم ساخت و ساز و ساخت زیرساختیا خطرساز و یا مربوط به مدیریت ا

الً از ش تراکم )مثها در کشورهای مختلف ابزارهای اجرایی مختلفی نیز به کار رفته است که شامل طیفی از کاهبه همراه این برنامه

مردم و  توانندمی ییفضا یزیربرنامه هایاستسیکل، ش نیدتریدر شدشود. جایی نیز میطریق انتقال حق توسعه( تا تملک و حتی جابه

اجرا  کیبرنامه تمل کی یپیسیسیم 1993 هایسیلمثال در  یکنند. براحفاظت  ییجابه جااز طریق  لیخطر س برابر را در هادارایی

در  هاین برنامها دتری. نمونه شد(Kreibich et al., 2015; Pinter, 2005)شدند  زینویلیو ا یسوریملک در م 7700 کیشد که باعث تمل

 نیهکتار زم 900فتن رنفر و از دست  815000 ییباعث جابه جا نگیدانگت اچهیماعوض در در نیاجرا شده که در آن برنامه زم نیز نیچ

 .شود یریجلوگ اچهیدر نیدر ا لیشد تا از س یزراع

 ساز و تساخ مقررات -4 -4 -5
رات های زون بندی سیل به سیستم صدور پروانه ساخت متصل بوده و رعایت مقردر کشورهای بررسی شده )به جز چین( نقشه

رض خطر سه های در معساخت و ساز در آن با شرح باال الزامی شده است. در کشورهای بررسی شده برای مقررات ساخت و ساز در زون

 شود:رویکرد کلی دیده می

 باالتر ساختن ساختمان تا تراز مشخص شده؛( 1

بیند: عالوه بر باال بردن تراز شود اما ساختمان آسیب جدی نمی( ضد سیل کردن تر به این معنی است که سیل وارد خانه می2

شوند یا یاال منتقل مبها، در این رویکرد فضاهای تاسیسات و آشپزخانه که امکان نشت مواد خطرزا را دارند یا به تراز مسکونی و دسترسی

اند تا اجازه ورود بی ها در تراز زیر تراز مشخص شده سیل تعیین شدهشوند؛ به عالوه نسبت مساحت بازشوها، محل و توع آنضد سیل می

 خطر آب داده شود )نمونه هلند، انگستان، آلمان، آمریکا، استرالیا(.

 نی ضد آب یادهد: یا از طریق ساخت فضاهای بتا جز به میزان ناچیز نمی( ضد سیل کردن خشک که اجازه ورود آب به ساختمان ر3

رهای ا و بعضی شههای تعبیه شده یا ضدآب کردن دربها به طور موقت(. این روش در بعضی کشورها مانند استرالیموانع آب )مثل دروازه

 آمریکایی و آلمانی ممنوع است.

این مقررات اما  .اندشدهساله مطرح  100دوره  لیواقع در س هیدر رابطه با ناح یاختمانمقررات س شتریدر کشور انگلستان بانگلستان: 

پذیر مانند های کمتر آسیبلندن اختصاص همکف به کاربری Royal Dockدر مناطق مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در منطقه 

تراز سیل دویست ساله در نظر گرفته شده است در حالیکه در همین های آسیب پذیر به پارکینگ و باالبردن تراز مسکونی و سایر کاربری

 Restemeyer et)تنها الزام تهیه نقشه فرار اضطراری برای خروج ایمن مردم و کاربران سایت لحاظ شده است  Newhamشهر در منطقه 

al., 2019b). 

 راز سیل صدونی به تمقررات ساخت و ساز: در نیویورک باالبردن تراز مسکدر مناطق مختلف متفاوت است. به عنوان مثال آمریکا: 

ر شهر دشده است.  گرفته و ترجیحاً باالتر از آن )به دلیل تغییرات اقلیمی( و نیز اقدامات ضد سیل در زون یک صد ساله در نظر ساله

های مسکونی انضد سیل کردن خشک ممنوع است. در هر ساخت و ساز جدید یا بازسازی کلی ساختم (Portland, 2017)پرتلند آمریکا 

ته کردن بس طبقه مجاز نیست. تریناعالم شده باشد. ضد سیل سازی زیرین ز ترازترین کف )شامل زیرزمین( در سطح یا باالتر اباید پایین

گ رودی پارکینی انبارها، وفقط برا توانندکامل طبقات زیرین که در معرض سیل هستند غیر مجاز است. این فضاها )طبقات زیرین( می

ربع مای هر فوت ربع برباید دست کم دو بازشو )یک اینچ م استفاده شوند. باید اجازه عبور اتوماتیک آب را بدهند. طبقات زیر تراز

دون ر، ورود و خروج آب را بفوت از کف باالتر باشد؛ تمام بازشوها باید اجازه عبو 1مساحت( داشته باشد؛ پایین این بازشوها نباید از 

 دخالت انسان بدهند.
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(، دسترسی به سایت، 9شودوسط شهرداری محل تعیین میحداقل تراز مسکونی )که تدر مناطق مختلف متفاوت است. استرالیا: 

شوند. در ضمن در .... یک استحکام سازه، الزامات تخلیه و پناه، بازشوها زیر تراز سیل. این مقررات به صورت محلی تدوین و استفاده می

ساخت ساختمان یک طبقه ممنوع شده کنترل تدریجی از طریق زون بندی پیشنهاد شده است که به عنوان نمونه در زون با خطر باال 

 است. ضد سیل خشک در استرالیا مجاز نیست.

تراز  (Kreibich et al., 2015)در شهر هامبورگ  HaftenCityآلمان: در مناطق مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در محله 

ز ابازشوها  لیها اختصاص داده شدند. در زمان سمغازه ای نگیارتفاع به پارک نیا ریطبقات زمتر باال برده شد و  7.5مسکونی کل محله تا 

شود، اجبار ضد سیل شدن ها دیده میای از مقرراتی که در بیشتر ایالتنمونه .شوندیم دهیپوش یگزاریقابل جا لیس یهادروازه قیطر

 )خشک( تاسیسات حرارتی ساختمان در طبقات در معرض سیل است.

 شهری یهارساختیز -5 -4 -5
اند. هدف کلی که در بندی تدوین شدههای شهری کاماًل در ارتباط با زونریزی زیرساختها و برنامهکشورهای بررسی شده سیاست در

مانند. به عنوان برداری باقی میهای کلیدی قابل بهرهخورد عبارتند از: در زمان رویدادهای سیالبی زیرساختهای به چشم میاین برنامه

 ,.Dai et al)میلیمتر در ساعت قابل کارکرد باشد  20های عمومی در بارش کمتر از اهداف شهر اوترخت این است که زیرساختنمونه یکی از 

شود، دولت معموالً ها در کشورهای با اقتصاد توسعه یافته بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می. از آنجائیکه این زیرساخت(2018

های االتر یا اضافه کردن سیستمها با استانداردهای بها و اتصاالت حیاتی در سیستم، دفاع از آنهایی برای بازبینی منظم گرهدستورالعمل

. کشور چین هم (ADB, 2012; Wilby & Keenan, 2012)کند های کلیدی جدید تدوین مییابی زیرساختتر از آن مکانپشتیبانی و مهم

 های فاضالب تدوین نموده است. های کلیدی مانند برق، آب، تصفیه آب و زیرساختکان یابی زیرساختدستورالعملی برای م

کرده است  آوری سه زیرساخت انرژی، آب و حمل و نقل دستورالعمل خاصی را تدوینانگلستان: دولت بریتانیا برای ارتقاء تاب

(DEFRA, 2011a)  آوری را به توانایی سیستم به جذب تغییر بدون این که نیاز باشد دیگر بازیگران خود را با آن سازگار این سند تاب

های هایی که نباید در زونهای حیاتی و کاربریریزی شهری تمامی زیرساختبراساس اسناد برنامهکنند تعبیر کرده است. همچنین 

های کلیدی برای مقاومت در تقاء زیرساختتوصیه به ساخت یا ار (DEFRA, 2010)اند. در اسناد موجود پرخطر قرار بگیرند مشخص شده

ریزی های تأمین کننده آب در حال برنامهدر انگلستان شرکت ساله( شده است. آستانه مقاومت 200درصد ) 5احتمال برابر رویدادهای با 

های جدید و ایجاد گذاریها و مانند آن و ارتقاء تاب آوری سیستم )از طریق لولهبرای حفاظت از شبکه از طریق ایجاد موانع، دیواره

 ی شبکه آب برای مشتریان هستند.های فرعی( برای ارتقاء ایمنشبکه

 فرار و تخلیه برای فضایی ریزیبرنامه -6 -4 -5
های حفاظتی برای رسد و برای همین حتی در کشوری مانند آلمان که زیرساختآوری خطر وقوع سیل نادر به صفر نمیدر تفکر تاب

شوند. در تجربیات شهرهای ها در نظر گرفته میریزیبرنامه ر دراند، باز هم مالحظات تخلیه و فراسال طراحی شده 1000رویداد یک در 

ها در اختیار مردم اند و نقشهها تعیین شدههای مسیرهای تخلیه و پناهگاهریزی تخلیه و نقشهآوری در برابر سیل برنامهرو در تابپیش

ای تخلیه است. مسیره ها بر مشارکت مردم تاکید شدهی آنهای هشدار( در اجراقرار گرفته و معموالً با مانور و آموزش )به همراه برنامه

گوهای ها و تابلوهای مناسب تخلیه و بلندگذاریالزامات ساخت و طراحی خاصی مانند باال رفتن تراز کف و تجهیزات شهری مانند عالمت

 اعالن خطر دارند.

های احتمالی نیازمند تخلیه )بر حسب عمق محل گذاریهای تهیه شده برای این منظور حاوی اطالعات لکهدر هامبورگ نقشه

های عمومی چند طبقه داخل ها )شامل مکانو مکان پناهگاه های اتوبوس مخصوص برای زمان تخلیهاحتمالی آبگرفتگی( و مکان ایستگاه

_______________________________________________________________________________ 
9- Defined Floor Level (DFL) 
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در   .(EXCIMAP, 2007)شود های درخطر( و نیز توصیف دقیق وضعیت در سناریوهای احتمالی و توصیه در مورد واکنش مردم میمحل

هایی که در سناریوهای مختلف باید تخلیه عمودی ها محلها هستند که در آنها ملزم به تهیه و توزیع رایگان نقشهژاپن تمام شهرداری

هایی که توسط مردم ها و همینطور راهه عالوه مسیرهای تخلیه و محل پناهگاه)طبقات باال( و نقاطی که تخلیه افقی باید صورت بگیرد ب

 نباید استفاده شوند )برای نیروهای امداد حفظ شوند( مشخص شده است. 

 City) مسیرهای تخلیه برای هر روستا مشخص شده است. در ساکرامنتو  "بهترین"های تخلیه در ایالت کالیفرنیای آمریکا در نقشه

of Sacramento, n.d.)ها عمق احتمالی آب گرفتیگ در مناطق، مناطقی که باید تخلیه شوند و مناطقی که مردم در همین ایالت نقشه

نقشه های تخلیه به زیرآب روند با رنگ بندی در کشد تا راهتر از آن زمانی که طول میها فرار کنند تعیین شده است. مهمتوانند به آنمی

 اند.نشان داده شده

 هاسکونتگاه در آب کپارچهی تیریمد قیطر از لیس خطر کاهش -5 -5

های مدیریت آب در شهرها حل برای چالشرا به عنوان بخشی از راه 10برنامه ارزیابی آب جهان سازمان ملل مدیریت یکپارچه آب
 –طبیعی یا تولید انسان، سطحی یا زیرسطحی  –های چرخه آب . مدیریت یکپارچه آب تمام بخش(Connor, 2015)ذکر کرده است 

. مدیریت (Jiang et al., 2017; Kirshen et al., 2018)گیرد در نظر میهای چندگانه همگی جزء یک سیستم یکپارچه در مقیاس
سو  کیاز در کنار اهداف دیگر آب رود )همان(. بر اساس این مفهوم مدیریت یکپارچه آب جزئی از مدیریت یکپارچه سیل به شمار می

 گرید یو از سو مرتفع کندرا  یسطح یهاآبمازاد  هیتخلها در برابر سیل و نیز نیاز به ان و داراییحفاظت شهروند شهرها به ازین دیبا
آب  یجمع آور ستم،یو حفاظت از اکوس یآب، کاهش آلودگ انیجر یعیطب میرژ ینگهدار ایآب  رهیمانند ذخ یستیز طیالزامات محباید 

 .نیز لحاظ نمایدشهر را  یح برایو تفر ییبایباران و استفاده مجدد از آن و ز
پردازیم. دو ابزار یاد های سطحی مییت آبمحور و مدیر -از ابزارهای زیرمجموعه مدیریت یکپارچه آب به مدیریت سیل اکولوژیک

ها ت آنران و مداخالا به دلیل تفاوت در بازیگها در این بخش تنهکنند و جدا کردن آنشده در واقع به طور تنگاتنگی با یکدیگر کار می
 در ایران انجام شده است.

 

 ابزارهای زیرمجموعه مدیریت یکپارچه آب -2 -5جدول 

زمینه به کارگیری 

 ابزارها
 سازگاری در مقابل سیل دوری از سیل/ کم کردن خطر سیل مقاومت در برابر سیل

مدیریت سیل 
 محور –اکولوژیک 

 الیروبی کردن مسیل

بازگرداندن اتصاالت پیشین  های شهری وها و رودخانهمرمت مسیل
 هابین آن

 هاها و کانالروباز کردن مسیل

های نیمه طبیعی یا مرمت ادغام، ایجاد یا افزایش حوضچه
ها برای ها یا رودخانههای موجود مرتبط با مسیلها و تاالبحوضچه

 داشت یا آرامسازی آبنگه

اختصاص دادن فضاهای باز شهری با 
ی زمان خشکی، بارش و کارکردهای متفاوت برا

 داشت آب در زمان رویدادهای سیالبیبرای نگه

 های سبز و آبیزیرساخت

های مدیریت آب
 سطحی

افزایش استانداردهای محافظت 
های سطحی سیستم دفع آب

ها و ها و انبارهشامل کانال
 های ذخیرهحوضچه

 های سطحی و فاضالبجداسازی سه سیستم آب شرب، آب

 های سطحیکننده آبهای جمعسیستم

ها های زیرزمینی و استفاده مجدد از آنذخیره آب باران در منبع
 برای نگهداری از فضای سبز

های حمل و نقل به عنوان کانال انحرافی در استفاده از تونل
 رویدادهای سیالبی نادر

های سطحی از طریق کاهش نیاز به دفع آب
 افزایش سطوح نفوذپذیر

ها و فضاهای شهری خیابان نوارهای فیلتر در
 برای نفوذ آب باران به صورت فیلتر شده

های سطحی مقررات ساختمانی برای نفوذ آب
 در مقیاس قطعه
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 سکونتگاه مقیاس در محور– اکولوژیک سیل خطر مدیریت -1 -5 -5
ازگشت ظاتی برای حفاظت و بی در مدیریت خطر سیل همراه بوده است با درنظر گرفتن مالحآوری و سازگارورود مفاهیم تاب

رمت ممحور سیل از -آور. در واقع مدیریت تابهای زیرزمینیها و نیز حفظ و ارتقاء کیفیت آبها، حفظ چرخه طبیعی آنسالمت رودخانه
آوری های زیرزمینی تابکند چرا که احیاء خدمات اکوسیستمی رودخانه و آبو احیای سالمت رودخانه و چرخه طبیعی آب حمایت می

 هابرنامه نیدر تمام اشود که بررسی شده مشاهده می ها در کشورهایها و سیاستکند. با بررسی برنامهشهر در مقابل سیل را تقویت می
 رچه سیلیت یکپامدیراز بسته اقدامات  تبدیل به جزئی مهم از آن یعواقب ناش ای لیکاهش سطح س یبرا عتیطب یتمرکز خاص بر رو

 پردازیم.اند میهای بررسی شده و در ادبیات متداول بودهز اقداماتی که در نمونهدر زیر به سه دسته ا. (Kreibich et al., 2015) شده است

ها و مسیر کپارچه آب در کشورهای دنیا مرمت مسیلیمحور مدیریت -ترین اقدامات اکولوژیکها: یکی از معمولمرمت مسیل

ها؛ از در آناجرای آن برای جلوگیری از ساخت و سامات از طریق ابزارهای کاربری زمین و ها است. این شامل یک سری اقدرودخانه

ها سیلها با سایر مها و نیز احیاء اتصاالت آنهای این مسیلدهی مجدد به رودخانه و مسیل به صورت طبیعی آن؛ کاشت بدنهشکل

ها به منظور ایجاد فضای بیشتر به های در راستای رودخانه. در انگلستان، هلند و آلمان عقب کشیدن دایک(Jha et al., 2012)باشد می

سفه دادن و . همانطور که گفته شد در دو دهه گذشته فل(Hughes et al., 2008)گین معمول شده است رودخانه با وجود هزینه سن

ان و لند، انگلستها برای این که سطح پیک آب رود را کم کند طرفداران زیادی پیدا کرده است مثالً در هبرگرداندن فضا به رودخانه

های دیگری از این شود تا به این وسیله امکان استفادههای زیرساخت سبز انجام میستای پروژهها در رافرانسه. معموالً مرمت این مسیل

 ها ایجاد شود.مسیل

های آبی سربسته اقدام نامناسبی هم به دالیل بیولوژیک و هم به ها و تونل: امروزه ایجاد کانال11های سیالبیها و تونلروباز کردن کانال

ها معمواًل . این تونل(Jha et al., 2012; Matos Silva & Costa, 2016)رود خدمات دیگر برای شهر به شمار میدلیل از بین رفتن فرصت 

ها خطر کند، معمواًل از همین کانالها استفاده میها بسته شوند. شهری که از این کانالدهند خصوصاً اگر با آشغالخطر سیل را افزایش می

ت آب و کاهش خطر سیل دارد. نمونه این رویکرد فواید زیادی از جمله تنوع زیستی، کیفی 12هاکنند. روباز کردن این کانالسیل را تجربه می

 در هلند. Westersingelشود )همان( یا در کانال دیده می 2005در سئول در سال  Cheonggyecheonدر روباز کردن تونل در 

شهر سبز به دنبال های سبز و آبی و های با رویکردهای اکولوژیک مانند توسعه کم اثر، زیرساختهای اکولوژیک: استفاده از طرحطرح

ها باید با توجه به ای از اهداف متعدد اجتماعی، تفریحی و منظر شهری به همراه مدیریت خطر سیل هستند. این برنامهتلفیق مجموعه

های آبی رویکردهای اصلی برنامه ادغام بدنه. در برنامه شهر اسفنجی چین یکی از (Liu & Jensen, 2018)بستر خاص خود طراحی شوند 

های سطحی مانند های دفع آبها به مدیریت سیل و تشویق اهداف چند عملکردی در طراحی سیستمها و تاالبموجود مانند دریاچه

 Chan et)نند های آبی و فضاهای سبز جدید که همزمان به بهبود کیفیت زندگی کمک کبهبود خدمات اکوسیستمی مانند ایجاد بدنه

al., 2018; Liu & Jensen, 2018) رو در زمینه استفاده از زیرساخت سبز شامل سنگاپور، ملبورن، شهر پیش 5.  بررسی اقدامات

ها مدیریت آب شهری بوده است. به عنوان نمونه، هم فیالدلفیا، برلین و تیانجین نشانگر این است که یکی از اهداف چندگانه این طرح

رکز زیادی بر مسئله خودکفا شدن در تأمین آب داشتند. برلین این تمرکز را با سنگاپور و هم برلین در طراحی زیرساخت سبز خود تم

هدف حفاظت محیط زیست تلفیق کرده است. در ملبورن زیرساخت سبز برای تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری فضاهای سبز و نیز برای 

به کار رفته است. در  -رای حفاظت از محیط زیست ب –ها های سطحی قبل ریخته شدن به نهرها و رودخانهپاک و فیلتر کردن آب

ها و نهرها و به منظور بهبود های سطحی پیش از وارد شدن به رودخانهفیالدلفیا نیز از زیرساخت سبز برای فیلتر کردن و پاک کردن آب

 ها استفاده شده است )همان(. کیفیت آب آن
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 سطحی هایآب پایدار مدیریت -2 -5 -5
ها بود. رویکردهای جدید مانند شهر اسفنجی تر آنهای سطحی خروج و دفع هر چه سریعرویکردهای گذشته به آب به طور سنتی

فاده از و توسعه مفاهیم توسعه کم اثر در انگلستان بر پایه است SUDSهای سطحی شهری یا های پایدار دفع آبچین یا مدل سیستم در

ه بپردازد. این های سطحی میطحی را ارتقاء بدهد و به ذخیره موقت، بازیافت و تصفیه آبهای سکه کنترل کارآمد جریان بیشینه آب

دستی برای جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد ها کاهش خطر سیل است بلکه پیشگونه برنامهاین معنی است که نه تنها هدف این

های باشد. همانطور که گفته شده سیستمل و کیفیت آب میی نظیر خشکسالی و سیهای سطحی در شهرهای برای پاسخ به مشکالتآب

 شوند.های سطحی شهری با تمامی موارد باال در ابزارهای اکولوژیک ادغام میپایدار دفع آب

های سطحی به های سطحی از فاضالب شهری: یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از خطر سرریز آببجداسازی سیستم دفع آ

ی از . در بسیار(Jha et al., 2012)ب شهری است های سطحی از فاضالمخلوط شدن این دو از هم جداسازی سیستم دفع آبفاضالب و 

می شهرها خش قدیکشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته این فرآیند در حال اجرا است. در شهرهای غربی که شبکه فاضالب در ب

های سطحی آب %15 ها کماکان متصل هستند. در مقیاس شهری به عنوان نمونه در آلمانخیلی زود ساخته شده است این سیستم

های ا دفع آبهدرصد خانه 40. در پورتلند آمریکا (Charlesworth & Warwick, 2011)سال از سیستم فاضالب جدا شود  15ظرف 

 اند )همان(.ساله شده 25درصد کاهش حجم آب در رویداد سیالبی  80که باعث  اندسطحی از شبکه فاضالب قطع شده

شوند های شهری طوری طراحی میها و تونلهایی مانند بزرگراهتهای حمل و نقل: در بعضی موارد از زیرساخاستفاده از زیرساخت

ها و تونل آبدیریت روانروژه می به عنوان کانال انحرافی عمل کنند. به عنوان نمونه در کواالالمپور مالزی پکه در زمان رویدادهای سیالب

ب در زمان . به این ترتی(Jha et al., 2012) های سطحی طراحی شده استخیابانی هم به منظور ترافیک و هم به منظور دفع آب

افیک تخلیه شده و از تردهند و در زمان رویدادهای سیالبی، تونل یمهای سطحی را انتقال های کف تونل آبهای معمول کانالبارش

 کنند تا آب را از تونل انتقال دهند.های اتوماتیک برای آب کار میدروازه

عیت های شدید در شهرها(، بهبود وضآوری نزدیک به منبع تولید سیالب )بارشافزایش سطوح نفوذپذیر: این ابزار باعث افزایش تاب

شود. در تمام کشورهای بررسی شده )به های سطحی میفع فاضالب و دفع آبهای موجود دهای زیرزمینی، کاهش فشار به سیستمآب

ها و امالک ابانهای شهری، خیعنوان نمونه چین، آمریکا، سوئد، انگلستان، آلمان و استرالیا( قوانین شهری چه در سطح شهر، پروژه

ی شهری های موجود با تراکم باال در بازسازی فضاهاتگاهان به زمین کمک کنند. در سکوناند تا به افزایش نفوذ آب بارخصوصی وضع شده

ها و حتی بام حداکثر امکان استفاده از فضا برای افزایش نفوذپذیری چه با اضافه کردن فضاهای سبز و های خیابانها، کنارهمثل پارکینگ

 شود.چه با استفاده از مصالح با نفوذپذیری باال استفاده می

های سطحی، آب ( در مواردی نظیر مدیریت دفع2016) "آئین نامه طراحی فضای سبز"نامه شهر اسفنجی در چین و در راستای بر

ر شرایط دهای سطحی های سطحی و رابطه بین نوع خاک، حجم نفوذ و تخلیه و نرخ حداقل تخلیه آباستفاده از فضا برای ذخیره آب

ی ورد بازبینمنیز  "های شهریآین نامه طراحی مهندسی خیابان"رار گرفت. عادی و بارانی برای نگهداشتن ظرفیت خاک مورد بازبینی ق

های شهری ای خیابانمتری برای زیرساخت سبز مناسب بر 1.5و به عنوان نمونه ایجاد یک نوار حداقل  (Chan et al., 2018)قرار گرفت 

 را الزام آور کرده است. 

ا( از ن )استرالیملبور وان(، مالمو )سوئد(، پورتلند )آمریکا( در مقیاس پالک وقطعات خصوصی شهرهایی مانند برلین، هامبورگ )آلم

ر برای دادن مجوز ساخت و . یکی از اهداف اصلی استفاده از این ابزا(Kruuse, 2011)اند معیاری تحت عنوان ضریب سبز استفاده کرده

 بت سطوح نفوذپذیر در شهرها هستند. های اساسی افزایش نسازسازیهای جدید یا بساز به توسعه

های های خصوصی سیاستهای مختلف از مقیاس شهر تا فضاهای شهری تا پالکذخیره و استفاده مجدد از آب باران: در مقیاس

شود. در شهرهای بزرگ چین تحت برنامه شهر اسفنجی، طراحی و ذخیره و استفاده مجدد از آب باران در کشورهای مختلف دیده می
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های ذخیره آب زیرزمینی در های ذخیره و تونلنبارهها به همراه اها و پارکینگاجرای آب انبارهای ذخیره آب زیر کمربندهای سبز، پارک

در این برنامه یکی از  .(Fu et al., 2018)استفاده مجدد آب باران کمک کنند  های سطحی ودستور کار قرار دارند تا به کاهش مازاد آب

های سطحی شهری درصد آب 70درصد و نگهداری یا استفاده مجدد از  20های سطحی تا اهداف افزایش زمین شهری قادر به جذب آب

 است. 2030درصد تا سال  80و افزایش این به  2020تا سال 

باشد و همزمان های سطحی مدرن میدی طراحی شبکه دفع آبیکی از اصول کلی _طبیعی آب سیل ذخیره نیمه -خصوصاً –ذخیره 

افتد. در ها اتفاق میها و در مقیاس کوچک در تاالبرود. به طور طبیعی این اتفاق در حوضچهیکی از اجزای کاهش خطر سیل به شمار می

 Tyler)شود مدیریت می -نیمه طبیعیبه خصوص به صورت  –های حبس یا آرام بخش آب های ذخیره، تاالبشهرها این امر در حوضچه

et al., 2019) ًهای ها یا حوضچهها پارکشود که مازاد آب به این برکهدرصد فضای شهری برای این کنار گذاشته می 10. در هلند حدودا

. کشور چین در حال اجرای چند پروژه پایلوت در این زمینه (Woltjer & Al, 2007)شود تا از تهدید سیل محلی بکاهد اده میذخیره فرست

ها یا فضاهای باز شهری به عمد برای این کاربری در هنگام هایی مانند پارکینگاص بخش. روش نسبتاً جدیدتر اختص(ADB, 2012)است 

های این روش باشد. نمونههای متفاوت در زمان خشکی، بارش و رویدادهای سیالبی میها با کاربریرویدادهای سیالبی نادر و طراحی آن

 .(Matos Silva & Costa, 2016; Palazzo, 2019)اند اجرا شده در آلمان، فرانسه، آمریکا، اسپانیا و چین

های ذخیره آب باران متصل به سقف برای تمامی تعبیه تانک لیا،های خصوصی هم شهرهایی مانند ملبورن استرادر مقیاس پالک

است. آب ها الزامیهای عمومی به خصوص مدارس و ورزشگاهتمانهای موجود و نیز تمامی ساخهای جدید و بازسازی توسعهتوسعه

 رود و یا به ماشین لباسشویی و توالت متصل شده است.ذخیره شده معموالً یا برای آبیاری فضای سبز به کار می

 آبریز حوضه در فضایی یکپارچه مدیریت طریق از سیل خطر کاهش -6 -5
های آوری در این است که به جای تمرکز بر زیرساختنترل سیل و رویکرد تابهای سنتی کهای روشیکی دیگر از تفاوت

. در برنامه راهبردی ملی (Restemeyer et al., 2019a)شود تا آسیب به حداقل برسد محافظتی، کل حوضه آبریز با سیل سازگار می

که  ندساین  .(DEFRA, 2011b) ذکر شده است "رویکرد یکپارچه به حوضه آبریز"مدیریت سیل در انگلستان یک از اصول کلی 

ید مدیریت خطر سیل در های مدیریت سیل در حوضه آبریز کلآوری تدوین شده یادآور شده است که برنامهمشخصاً با رویکرد تاب

برگردان(، های کمربندی و انحراف مسیر )سیلهای حفاظتی مانند کانالهای شهری و روستایی هستند. از آنجائیکه زیرساختسکونتگاه

 ررسیگیرد در این نوشتار بهای آبی قرار میگیر در دستورکار کارگروه زیرساختبندها و سدهای مخزنی و مخازن رسوبسدها و سیل

 شوند.نمی

 فضایی ریزیبرنامه -1 -6 -5
هایی از پیش پا های چنین اقدامریزی فضایی در باالدست رودها عموماً به دنبال تأمین فضا برای رودخانه است. نمونهاین برنامه

توان یمدر انگلستان و هلند ها به عنوان نمونه به عقب بردن دایک شود.ها میجایی و عقب بردن دایکبرداشتن موانع از مسیر سیل، جابه

بندی برای حوضه آبریز و به همراه آن محدود کردن ساخت و ساز و های زون. همچنین تهیه نقشه(Tyler et al., 2019)اشاره کرد 

ها در کشورهای بررسی شده مشاهده شده است. از ابزارهای اجرایی ضوابط های حاشیه رودها و مسیلنهای اقتصادی در زوفعالیت

ها اشاره کرد که در انگلستان، فرانسه های زراعی حاشیه رودخانهتوان به تملیک و حفظ فضای باز یا زمینها میساخت و کاربری در زون

و  نجانده شدهگ یزیرنامه ربقوانین و  نیزم یباز در اسناد کاربر یفضا یکاربر یبرا نیزم کیتملهم  کایدر آمرو چین به کار رفته است. 

 شود.اجرا می

 زیست محیط ارتقاء و مرمت حفاظت، -2 -6 -5
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های طبیعی و مرمت ترین راهبردها که تقریباً در تمامی کشورهای بررسی شده دیده شده است حفاظت از اکوسیستمیکی از شاخص

های طبیعی اشاره توان به حفاظت از تاالبهای تمامی کشورهای بررسی شده میهای فرسوده شده است. از جمله در برنامهاکوسیستم

بینی کننده میزان های مهم پیشهای با تکرار سیل طبیعی یکی از شاخصهای پیشین نشان داده است که تغییر تاالبکرد. پژوهش

های طبیعی ابزار مهمی برای تسهیل عملکرد چرخه طبیعی آب تاالب .(Tyler et al., 2019)ت دست اسهای پایینخسارت در سکونتگاه

جه مینه سیل توزهای ملی خود در نامهبوده و توانایی زیادی در جذب و نگهداری میزان زیادی از آب سیل را دارند. دولت چین در بر

 یبرنامه بزرگ تملک اراض کتوان به ی. از جمله در این زمینه می(Jiang et al., 2017)کند جدی حفاظت از خاک را نیز دنبال می

 وآموزش  کشت رییو تغ هاکاربری رییتغالزمه پایداری . اشاره کرد کشت رییو تغ یکوهستان یمجدد نواح یجنگل کار ی،کشاورز

 .مشارکت مردمی و استفاده از ابزارهای تشویقی است

 سیل برابر در سکونتگاهی آوریتاب معیارهای و ضوابط ت،اقداما -7 -5
شود. برای این منظور، ابتدا مهمترین اقدامات و آوری سکونتگاهی در برابر سیل استخراج میدر این بخش پایانی معیارهای تاب

بندی شده و در مرحله بعد با تهدسها دربرابر سیل دیده شده است آوری سکونتگاهضوابط مشترکی که در سایر کشورها در زمینه تاب

به طور کلی رویکردهای نوین شوند. های کشور استخراج میآوری مطابق با ظرفیتتوجه به نظام قانونی و تشکیالتی کشور معیارهای تاب

های پیشگیری از قدامها(؛ ااز سیل )مانند دایک 13های محافظتهای روستایی در برابر سیل شامل اقدامآوری شهرها و سکونتگاهبرای تاب

)مانند ضد  15های کاهش خطرهای حساس یا آسیب پذیر(؛ اقدام)مانند تخصیص اراضی کمتر در معرض سیل به کاربری 14وقوع سیل

های بازتوانی )مانند های تخلیه و فرار( و اقدام)مانند سیستم هشدار و برنامه 16سازی و پاسخهای آمادهها(؛ اقدامسیل کردن ساختمان

 شوند.یمه و بازسازی( میب

رسد یآوری در برابر سیل به نظر مبا توجه به مجموع تجارب کشورهای دیگر خصوصاً شهرها و مناطق پیشرو در زمینه تاب

آور بوده است. بر این اساس در های شهر تاببندی اقدامات، ضوابط و مالحظات استنتاج شده از بررسی این تجارب در راستای نظریهجمع

های مختلف مدیریت یکپارچه سیل در حوزه کارگروه ها، ضوابط و مالحظات در زمینهن بخش یک جمع بندی کلی از این اقدامای

ه ببه ویژه کشورهایی که  –بندی الزم به تذکر است که بررسی تجارب کشورهای دیگر شود. پیش از ارائه این جمعشهرسازی ارائه می

نشان دهنده سه پیش شرط برای کاربست این  –اند های خود به کار گرفتهگذاریسیل را در سیاست آوری در برابرتازگی مسئله تاب

 باشند:اقدامات، ضوابط و مالحظات می

آور ر تابمات شهنخست، فراهم سازی بستر قانونی مناسب برای انجام این اقدامات و ضمانت اجرایی برای رعایت ضوابط و الزا

(Muller, 2007) به عنوان نمونه در کشور چین پیش از به کارگیری برنامه شهر اسفنجی به طور رسمی، یک سلسله ضوابط و مقررات و .

مانند  های شهری، استاندادر فنی مهندسی استفاده از آب باران شهری ونامه طراحی مهندسی خیاباناستانداردها )به عنوان نمونه آئین

ه و امه را تعیین کردکه در واقع ساز و کارهای قانونی و ضمانت اجرایی این برن (Fu et al., 2018; Jiang et al., 2017)ویب شد آن( تص

 زمینه را برای اجرای این برنامه مهیا نموده بودند. 

کمبود دانش و تخصص و آور شهر تابکردن مفهوم  یاتیدر عمل نیچ یرو شیاز مشکالت پ یکدوم، در حال حاضر ی

های انسانی و مالی ها الزم است با توجه به بستر کار و نیز ظرفیت. دستورالعمل (Muller, 2007) است ییاجرا هایورالعملدست

 یزیرو برنامه یمختلف باعث طراح یشهرها رانیکارکنان و مد نیوجود دانش و تخصص ب عدممناطق مختلف تدوین شوند. 

_______________________________________________________________________________ 
13- Flood defence measures 

14- Flood prevention 

15- Flood mitigation 

16- Flood preparation and response 
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 (یسطح یهاآب مؤثر ی)مثل عدم جمع آور یمشکالت بعد جادیخود موجب ا فیضع یهایزیربرنامه نیاست. ا شده فیضع

 شده است. 

های آب و نوع خاک(. های رژیم جریانها است )مانند دادهدادهکمبود  سوم، مشکل دیگر کشور چین برای عملیاتی کردن این مفهوم

های داده نینهمچ. (ADB, 2012; Jiang et al., 2017) مشکل داشته باشد وممفه نیا اتیملع شرفتیکنترل کردن پ شدهباعث  این امر

 .ستیدر دسترس ن ینگهدارهای وهزینهالزامات  ،ازهاینهای مختلف، های گزینهینهمربوط به هز
 مالحظات و ضوابط ها،اقدام -3 -5 جدول

مدیریت یکپارچه 

سیل در 

 ریزی فضایی:برنامه

 ایاقدامات سازه

، فضای در دسترس های اطرافه نوع و تراکم کاربریها با توجه بهای محافظتی و تعیین نوع آنیابی زیرساختمکان

 و قابل استفاده و سایر مالحظات مانند قیمت زمین به عالوه مالحظات هیدرولوژیک؛

فریحی، تها به صورت چند عملکردی به صورتی که به جز کاربرد دفاعی و محافظتی، عملکردهای طراحی زیرساخت

 دسترسی و مانند آن را نیز برای شهر تأمین کنند؛

 ها برای نگهداری و تقویت سالیانه؛نظور کنترل ساخت و ساز در اطراف آنریزی فضایی به مبرنامه

 نی تعیین شده؛های شهری در مقاطع زمالریزی الیروبی مسیمدیریت و برنامه

ریزی برای های شهری برای انتقال آب در رویدادهای نادر به همراه برنامهها و تونلراهسنجی استفاده از بزرگامکان

 یدادها.ریزی منع ورود خودرو در زمان این روها با مخازن، به همراه تجهیزات و برنامهها( و ارتباط آنتجهیز )پمپ

های کنترل سیالب؛ بندها و دیوارهگذارند شامل سیلها بر گستره فضایی، عمق و شدت سیل تأثیر میزیرساخت

گ برای ذخیره آب در صاص فضاهای بزرهای آرامش؛ اختل برگردان(؛ حوضچههای انحراف مسیر سیل )سیکانال

 رویدادهای نادر؛ احداث مخازن زیرزمینی

ای: اقدامات غیرسازه

 ریزی کاربری زمینبرنامه

 سال؛ 10های زمانی کمتر از ها در بازهبندی و بازبینی آنهای زونتهیه نقشه

 ال سیل یک درصد در سال؛های جدید شهری تا حدامکان در خارج از زون زون با احتمیابی توسعهمکان

 بندی سیل؛های همساز با زونتعیین کاربری

های حیاتی )مانند بیمارستان( یا های خطرساز؛ کاربریبندی برای کاربریتدوین ضوابط خاص بر اساس نقشه زون

ضوابط و  ها از زون با احتمال سیل یک درصد در سال؛ تعیینجایی آنیابی؛ جابهحساس )مانند مدرسه( برای مکان

جایی )تنوع ها در صورت عدم امکان جابهآوری بناهای مرتبط با این کاربریالزامات برای افزایش مقاومت و تاب

 دسترسی، ایمن کردن دسترسی؛ ایمن کردن تخلیه عمودی(؛

از  یبندهای تعیین شده در نقشه زونهای مسکونی/تجاری در محلتعیین ساز و کار و تشویق کاهش تراکم کاربری

 طریق انتقال حق توسعه؛

های ک پارسلتملی تعیین ساز و کارها )عموماً تشویقی و درصورت موافقت مردم در فرآیند مشارکتی( برای خرید و

 زون بندی.تعیین شده در نقشه

شود و یا در صورت خواست مردم برای جایی تنها در مواردی که باعث تشدید خسارت سیل میهای جابهبرنامه

 از خطر در یک فرآیند مشارکتی. دوری

ای: اقدامات غیرسازه

 مقررات ساخت و ساز

های مختلف )مانند تراز حداقل کف مسکونی(؛ حداقل ها در زونتدوین ضوابط طراحی و ساخت برای ساختمان

ا ییسات ارتفاع )ممنوعیت ساخت ساختمان یک طبقه(؛ ورودی ایمن؛ تخلیه عمودی ایمن؛ ضد سیل کردن تاس

وط به از ساخت منها در زیر تراز سیل؛ دریافت جوباالبردن تاسیسات از تراز سیل؛ ضوابط اندازه بازشوها و نوع آن

 رعایت این الزامات است؛

های در خطر شامل باالبردن تراز کف های موجود در زونآور کردن ساختمانتدوین ضوابط برای ارتقاء و تاب

یل؛ یر تراز سها در زتاسیسات از تراز سیل؛ ضوابط اندازه بازشوها و نوع آن مسکونی؛ ضد سیل کردن یا باالبردن

 سازی دسترسی و تخلیه عمودی.ایمن

 های موجود.استفاده از ابزار تشویقی )مثالً تخفیف بیمه یا عوارض( برای ارتقاء وضعیت ساختمان

ای: اقدامات غیرسازه

 های شهریزیرساخت

های حیاتی )شامل آب، برق، گاز و فاضالب( برای بندی برای زیرساختنقشه زونتدوین ضوابط خاص بر اساس 

جایی خطوط اصلی از زون با احتمال سیل یک درصد در سال یا الزامات برای افزایش مقاومت و یابی؛ جابهمکان

 ها؛آوری آنتاب
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های سازه شهری/روستایی یا ایجادیا مخازن اصلی آب  اصلی و فرعی انرژی هایجایی ایستگاهیابی یا جابهمکان

 ها.دفاعی برای حفاظت از آن

ای: اقدامات غیرسازه

ریزی فضایی برای برنامه

 تخلیه و فرار

های امن های نیازمند تخلیه؛ مسیرهای تخلیه؛ مکانریزی فضایی تخلیه و فرار با تعیین محلتهیه و تدوین برنامه

 داخل و بیرون سکونتگاه یا محله؛

 ها، آموزش و تمرین با مردم؛و توزیع نقشهتهیه 

ها با نهیز آضوابط ساخت و یا ارتقاء وضعیت مسیرهای اصلی تخلیه و فرار )مثالً باالبردن تراز کف( و تج

 گذاری.عالمت

مدیریت خطر سیل 

از طریق مدیریت 

یکپارچه آب در 

 هاسکونتگاه

ریزی و طراحی برنامه

محور  –اکولوژیک 

 کاهش خطر سیل

 مجراها و انهار دیگر؛ ها،ها با مسیلهای آنهای شهری و بازگرداندن و احیای اتصالها و رودخانهمرمت مسیل

ها و طراحی مجدد به منظور استفاده از خدمات دیگر )تفریحی، اکولوژیک( این ها و کانالروباز کردن مسیل

 ها در سکونتگاه؛مسیل

ها یا های موجود مرتبط با مسیلها و تاالبه طبیعی یا مرمت حوضچههای نیمادغام، ایجاد یا افزایش حوضچه

 داشت آب؛ها برای نگهرودخانه

رای ش و بطراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان خشکی، بار

ها در هنگام رویداد آبروانسازی ت و آرامهای ذخیره موقرویدادهای نادر )به صورت عملکرد ثانویه حوضچه

 سیالبی(؛

 عت بستر.های سبز و آبی متناسب با طبیطراحی و احیاء زیرساخت

ریزی، طراحی و برنامه

های سطحی مدیریت آب

 هاسکونتگاه

زدگی فاضالب یا سرریز کردن های سطحی و فاضالب برای جلوگیری از پسجداسازی سه سیستم آب شرب، آب

 های زیرزمینی؛ها و آبآبشرب، روان آن و حفظ کیفیت آب

ه بپذیر ضوابط ساخت فضاهای خصوصی و عمومی برای کاهش سطوح نفوذپذیر از طریق تعیین نسبت سطوح نفوذ

 کل سطح طراحی شده و نیز مصالح کف و اجرا برای کمک به دفع تدریجی آب باران؛

داقل مساحت از طریق تعیین ح یشهر یهاو فضا ها، پارکینگهاابانیخضوابط طراحی و ساخت و بازسازی 

 های زیرزمینی؛و حفظ کیفیت آب شده لترینفوذ آب باران به صورت ف یبرافضاهای فیلتر آب 

 بز؛سها یا فضاهای های نفوذپذیری: مانند باغاز زمین شهری به زون هاییتخصیص بخش

ده ( و استفازمینیفضای شهری )به صورت زیر تشویق یا الزام استفاده از مخازن ذخیره آب باران درمقیاس قطعه و

 مجدد آب برای نگهداری از فضای سبز.

مدیریت خطر سیل 

از طریق مدیریت 

یکپارچه حوضه 

آبریز )حریم 

 ها(سکونتگاه

 ایاقدامات سازه
و  یکمربند یهاند کانالمان یحفاظت یهارساختیزها از جمله های محافظتی و تعیین نوع آنیابی زیرساختمکان

 ریگو مخازن رسوب یمخزن یو سدها بندهالی(، سدها و سبرگردانلی)س ریانحراف مس

ای: اقدامات غیرسازه

 ریزی فضاییبرنامه

 ها، تخریب موانع؛تخصیص فضای بیشتر به رودخانه یا مسیل از طریق عقب بردن دایک

 ؛های کاربری اراضینقشهحوضه آبریز و  یبرا یبندزون یهانقشه هیته

 ها؛و مسیل هارودخانه هیحاش یزراع یهانیا زمیباز  یو حفظ فضا کیتمل

ای: اقدامات غیرسازه

حفاظت، مرمت و ارتقاء 

 محیط زیست

 طبیعت سازی مجدد در حوضه آبریز

 های طبیعیحفاظت، مرمت و ارتقاء تاالب

 مدیریت کشت با استفاده از ابزارهای تشویقی، آموزش و جلب مشارکت

 

آوری در برابر سیل، و مستندات جمع آوری شده از سیل ساس مبانی نظری ارائه شده و تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تاببر ا

شوند. این معیارها که با تکیه بر دانش روز های بومی تعریف میآوری این بار با ظرفیتهای سیل زده، معیارهای تاباخیر ایران در استان

های اداری و نیز با توجه به بستر قانونی و حقوقی کشور و ساز و کارها و رویه ها در برابر سیل گردآوری شده،ونتگاهآوری سکدر زمینه تاب

ای بوده که معطوف به ابعاد مختلف قانون گذاری، اند. تدوین این معیارها به گونههای موجود تدقیق و تدوین گردیدهها و چالشظرفیت
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ا و مدیریت بوده تا بتوانند دستیابی به راهبردهای متناظر با این ابعاد را میسر سازند. جدول زیر فهرست نهایی ریزی و طراحی، اجربرنامه

 دهند.نماید. در این تحلیل این معیارها چهارچوب اصلی تحلیل را تشکیل میاین معیارها را ارائه می
 

 در برابر سیل هاسکونتگاهمعیارهای تاب آوری  -4 -5جدول 

 معیار زیر ر کلیمعیا

 شناسایی مناطق در معرض خطر

 بندی سیلوجود نقشه پهنه

 بندی سیلکفایت نقشه پهنه

 بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

 ها/ سیلآبهای جامع و روانهمبستگی برنامه

 های سیلبه روز بودن برنامه

مکانیابی توسعه به دور از مناطق در 

 معرض خطر

 دیجد یشهرها یابیمکان در لیس حاظ کردنل

 های توسعهدر مکانیابی توسعه آینده و اولویت لیس لحاظ کردن

 های هادی روستاییلحاظ کردن لغزش در مکانیابی توسعه آینده در طرح

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

ریزی کاربری زمین برای کاهش برنامه

 خطر و سازگاری

 بندی سیلهای پهنهرفتن کاربری زمین بر اساس نقشهدر نظر گ

 های با حساسیت زیادیابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های خطرسازیابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 ریزی برای ساخت و سازهای موجود در بستر رود یا مناطق در معرض سیلبرنامه

 و پیشنهادات باال تحقق پذیری مالحظات

ریزی زیرساخت و طراحی و برنامه

 ها برای کاهش خطر و سازگاریشبکه راه

 های حیاتیورد شریانبندی/خطر سیل در مدر نظر گرفتن پهنه

 هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

 های سطحیآوری آبجداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از سیستم جمع

 دهدباب در رویداد سیالبی را قل به طوری که اجازه عبور آزاد روانطراحی شبکه حمل و ن

 های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 یبراتمان ضوابط و مقررات ساخ

 یکاهش خطر و سازگار

 های در معرض خطردر نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 قررات ساختمانیدر نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و م

 های باالپذیری پیشنهادات و طرحتحقق

 لیبا س یسازگار یآّب برا تیریمد

 های سطحیریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 هانالیزه کردن مسیلهای سطحی برای کاعدم تاکید مدیریت آب

 های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 زایش سطوح نفوذپذیرن تأثیر تغییرات اقلیمی و افها با درنظر گرفتطراحی کانال

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 هاآن بودن یخال یبرا یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 کردیبا رو لیبا خطر س یسازگار

 کیاکولوژ

 های جاری یا خشک یا فصلیها و رودخانهمرمت مسیل

 های خشک و فصلیو رودخانه هارو باز کردن مسیل

 طراحی فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای متفاوت برای رویدادهای نادر

 تناسب با طبیعت بسترهای سبز و آبی مطراحی و احیاء زیرساخت
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 معیار زیر ر کلیمعیا

 ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر در شهر

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

کاهش خطر در  یبرا یاامات سازهاقد

 موجود یهارساختیها و زسکونتگاه

 هاها و زیرساختای برای محافظت از سکونتگاهیابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان

 یتها برای نگهداری و تقوظور کنترل ساخت و ساز در اطراف آنریزی فضایی به منبرنامه

 ذخیرههای آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

 قال آب در رویدادهای نادرهای شهری برای انتها و تونلراهریزی استفاده از بزرگبرنامه

 تحقق پذیری موارد باال

 شده نییتع یدر مقاطع زمان یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

مدیریت آبریز برای کاهش خطر 

ها و سازگاری سکونتگاه درحریم

 سکونتگاه

 هانوع آن نییو تع یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 الدستریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای جلوگیری از ساخت و ساز در بابرنامه

 در باال دست و حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و مدیریت کشت

 هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

 های آرامش و ذخیرهریزی حوضچهبرنامه

 موانع؛ بیخرت قیاز طر لیمس ایبه رودخانه  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذتحقق

 دست باال در درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 آموزش و جلب مشارکت: ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 لیتحل هیرو و روش - 5-8

 کارگروه سئواالت به ییگوپاسخ هیرو 1 -8 -5
ه سئواالت نسجم بروش تحلیل در این گزارش ازنوع تحلیل کیفی بوده و با هدف استفاده بهینه از مستندات در جهت پاسخگویی م

شود. محدود می گویی به سئواالت در چهار استان لرستان، خوزستان، گلستان و فارسست. الزم به ذکر است که دامنه پاسخمطرح شده ا

به  های موردی استفاده شدههای موردی بود.  نمونههمچنین پاسخ گویی به سئواالت به صورت دقیق و مستند نیازمند تمرکز بر نمونه

اند و ممکن است نماینده تمامی موارد ها انتخاب شدهریزی و مدیریت سکونتگاهزمینه سیل، برنامههایشان در جهت اهمیت و تفاوت

 مربوط به محورهای سئواالت را نداشته باشند. 

 گردد.در ادامه به تفصیل روش تحلیل استفاده شده برای پاسخ گویی به هر یک از سئواالت ارائه می

گونه بر چآور در مقابل سیالب، شهری و روستایی و رعایت نکردن استانداردهای شهرسازی تابهای شیوه توسعه سکونتگاه. 1سئوال 

 ها تأثیر گذاشته است؟ بروز خسارات به سکونتگاه

ر دقیقی ند تا تصویشده ا برای پاسخ به این سوال، معیارهای تاب آوری  در دو سطح نمونه موردی و استان برای تحلیل به کار  گرفته

های اجرا ها، مکانیزمها، برنامههای شهری و روستایی به دست دهند. هدف ارزیابی سیستماتیک سیاستها در توسعه سکونتگاهیاز کاست

ک لگوهای مشتراآوری شهری است. در پایان فصل ها در بروز یا تشدید از دیدگاه تابها بر اساس تاثیر آنو مدیریت توسعه سکونتگاه

های شهری و توانند تصویری جامع از این که چگونه توسعه سکونتگاهشوند که میها شناسایی میاین کاستیشناسایی شده در مورد 

 ها تاثیرگذار بوده است را به دست دهد. آوری در برابر سیل بر بروز و تشدید خسارتروستایی و رعایت نکردن معیارهای تاب
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بروز  پذیری در مقابل سیل وها چگونه سبب آسیبطراحی و توسعه سکونتگاهریزی،  عدم رعایت قواعد و قوانین برنامه. 2سئوال 

 خسارات شده است؟ 

از تأثیر چه س ها که سبب تشدید خسارات شده است چیست و تحت ترین تخلفات صورت گرفته در توسعه سکونتگاه عمده. 3سئوال 

 و کارهایی رخ داده است؟ 

 است؟  زده چگونه سبب تشدید خسارات سیل شده مناطق شهری و روستایی سیل هایها و دهداریعملکرد شهرداری. 4سوال 

 سانحه دیتشد ای یریگشکلبرای پاسخ به این سه سئوال تحلیل در دو بخش صورت گرفته است. بخش نخست، عوامل تاثیرگذار در 

اقانونی، ی یا فرپس سازو کارهای قانون( به صورت مستند شناسایی شده و ستیبدون اولودر زمینه تخصصی کارگروه ) و خسارات آن

ها در هر استان الگوهای مشترک و گردند. در انتهای ارائه تحلیلگیری هر یک از این عوامل تدقیق مینهادی، و تشکیالتی منجر به شکل

رار ریزی و مداخله به قگیری، برنامههای موردی شناسایی شده و سپس بر اساس سطوح مختلف تصمیمموارد مهم متمایز در تمامی نمونه

 شوند:زیر دسته بندی می

 نظام قانونی و تشکیالت اجرایی در سطح کشوری

 ریزی در مقیاس استانیبرنامه

 ریزی در مقیاس سکونتگاهیبرنامه

 های شهری و روستاییریزی و ساخت زیرساختبرنامه

 ریزی و ساخت شبکه راه شهری و روستاییبرنامه

 ضوابط ساختمانی

 ت شهری و روستاییمدیری

و توسعه  ریزی، طراحیعدم رعایت قواعد و قوانین برنامهخروجی این تحلیل شناسایی الگوهای مشترک و نیز موارد متمایز مهم 

 باشد.ها میها و دهیاریو بررسی عملکرد شهرداری تخلفات نیترعمده، شناسایی ها سکونتگاه

انین عد و قویی که موجب عدم رعایت قواساز و کارهاوم است که به شناسایی سطح دوم تحلیل معطوف به آن بخش از سئوال د

ای از عوامل است که در این ها پرداخته است. پاسخ به این بخش از سئوال نیازمند بررسی زنجیرهریزی، طراحی و توسعه سکونتگاهبرنامه

شوند می یدادها مربوطبررسی موارد تخلف که به صورت بالفصل به رووارد، اند. به این معنی که در بسیاری از مرویدادها تاثیرگذار بوده

 در سطح دوم اند ببندد. بنابراینممکن است راه را بر شناسایی عوامل باالدست که در سطوح دیگری سبب بروز موارد تخلف را شده

 شود. اگرچه اینده میداد مورد بررسی استفابرای توصیف روابط بین منبع و علل و نتایج و تاثیرات در روی DPSIRتحلیل از چهارچوب 

اثیرات انند درک تائلی ممدل ابتدا به ساکن برای تشریح مسائل محیط زیست و توسعه پایدار به کار رفته است در حال حاضر در مورد مس

مورد ارزیابی و مدیریت  چهارچوب در. همینطور از این (Carr et al., 2007)ریزی فضایی به کار می رود متقابل تغییرات اقلیمی بر برنامه

اده نیز استف– ز آن استاکه سیل نمونه بارزی  –خطر نیز به دلیل در نظر گرفتن تاثیرات متقابل اقدامات انسانی و فرآیندهای طبیعی 

که (Newton & Weichselgartner, 2014)شود ای میی به فشارهای جمع شونده و ترکیبی توجه ویژهشود. در ادبیات مخاطرات طبیعمی

 Wisner et al., (2004)ل پذیری مانند مدهای مفهومی آسیبتوان آن را شرح داد. همینطور این مدل با مدلاز طریق این چهارچوب می

 باشند.نیز در یک راستا می

 ؛ تاثیرات(State)؛ وضعیت (Pressures)؛ فشارها (Drivers)این چهارچوب ساختاری بر پایه ارتباط بین پنج مولفه نیروهای پیشران 

(Impacts)ها ؛ و پاسخ(Responses) دهد. در زیر این پنج مولفه ا را ارائه میهبرای توضیح روابط چندگانه و پویای علی و زنجیره بین آن

 شوند:به طور خالصه تعریف می

و فرآیندهای طبیعی تاثیر   های انسانینیروهای پیشران: نیروهای پیشران به فرآیندهای اجتماعی گفته می شود که بر فعالیت

درآمد اًل در مورد سیل، نیاز جمعیت مهاجر یا کمسیاسی و محیطی هستند. مث -اقصادی -گذارند. منشا این نیروها نیازهای اجتماعیمی
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های تند ها یا شیبز در بستر و حریم رودخانهقیمت و با دسترسی مناسب که معموالً به ساخت و ساشهری به مسکن در مکان ارزان

 رود.پذیری در نقاط خاصی از شهرها به شمار میانجامد یکی از نیروهای مهم پیشران در ایجاد آسیبمی

ای شود. فرآیندهمی ها و مداخالت انسانی ناشی از نیروهای پیشران و هم به فرآیندهای طبیعی اطالقفشارها: فشارها به فعالیت

های پیشران منجر به است. در این گزارش تمرکز بر نیرو 1398و فروردین  1397طبیعی در گزارش حاضر رویدادهای بارشی نادر اسفند 

ز حد از افاده زیاده توانند شامل استشوند. این اعمال فشارهایی را بر محیط وارد می سازند که میها میازماناعمالی به دست افراد و س

 ودگی آب یا هوا یا خاک باشند.هایی مانند آلمنابع طبیعی؛ تغییر در کاربری زمین؛ یا تخریب

 کند. ت محیط تغییر میوضعیت: به وضعیت پویای محیطی اطالق می شود. در نتیجه این فشارها، وضعی

 تاثیرات: منظور تاثیرات ناخوشایند در فرایندهای موجود اجتماعی، محیطی و اقتصادی است.

 

 
 DPSIRشمای کلی چهارچوب  -2 -5 شکل

 (Carr et al., 2007)منبع: 

 

ثیرات ناخوشایند است که هدف آن تاثیر گذار در رابطه با تغییر و تاای از نهادهای قانونها: پاسخ یک جامعه یا نهاد یا مجموعهپاسخ

 گذاشتن بر روی زنجیره ارتباطات است.

 ان چیست؟ایر های شهری و روستاییریزی، طراحی و توسعه سکونتگاههای سیالب برای نظام برنامه آموخته درسسئوال پنجم. 

ها بر اساس تحلیل در چهار مرحله صورت تهآموخاند. شناسایی درسمراحل این بخش در بخش سوم این گزارش به تفصیل ارائه شده

 گیرد که در شکل زیر نشان داده شده است:می

های شهری و روستایی بررسی پذیری سکونتگاهشناسایی الگوهای مشترک و غالب و نیز موارد خاص حایز اهمیت در وضعیت آسیب

آید. یمهای وارده به دست بررسی شده به لحاظ آسیبهای شده. شناسایی این الگوهای مشترک از طریق مقایسه تطبیقی سکونتگاه

های شهری و ها، در شناساندن نقاط ضعف مهم سکونتگاهها به دلیل تکرارشدگی آنپذیری و خسارتشناسایی الگوهای مشترک آسیب

 روستایی در برابر سیل و رانش حائز اهمیت است. 

های خسارت دیده. برای هر نمونه موردی علل بالفصل و ری در سکونتگاهپذیدهنده به الگوهای آسیبشناسایی عوامل مشترک شکل

های موردی به اند. شناسایی عوامل مشترک از طریق مقایسه تطبیقی نمونهدهنده این علل به دقت استخراج شدهسپس عوامل شکل
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ر شناساندن نقاط ضعف مهم در نظام ها، دگیرد. این الگوهای مشترک به دلیل تکرارشدگی آنلحاظ این علل و عوامل صورت می

 کند.های شهری و روستایی کمک شایانی میریزی، طراحی و توسعه سکونتگاهبرنامه

ها. این بخش از سمتی بر ریزی، طراحی و مدیریت سکونتگاهشناسی نظام قانونی، تشکیالتی ناظر بر مدیریت خطر سیل و برنامهآسیب

های خسارت دیده تکیه دارد چرا که به شناسایی پذیری در سکونتگاهده به الگوهای آسیبدهناساس شناسایی عوامل مشترک شکل

ریزی و مدیریت کند. از سمت دیگر با تحلیل محتوایی قوانین مرتبط ناظر بر برنامهای کمک میهای قانونی، نهادی و رویهکاستی

گرفته با مسئولین صف و ستاد در های صورتلیل محتوایی مصاحبهآوری و نیز تحها و مدیریت سیل بر اساس معیارهای تابسکونتگاه

 سطوح مختلف صورت گرفته است.

های ریزی، طراحی و مدیریت سکونتگاهبرنامه شناسی صورت گرفته در نظامها بر اساس آسیبآموختهبه این ترتیب استخراج درس

 گردد.انجام می آوری سکونتگاهیخسارت دیده با مراجعه مجدد به معیارهای تاب

 

 
 ها برای پاسخ به سئوال پنجمآموختهنحوه استخراج درس -3 -5شکل 

 

های اداری، ن، رویههای شهری و روستایی در مقابل سیالب، مستلزم چه اصالحاتی در قوانیآوری سکونتگاهافزایش تابسئوال ششم. 

 جلوگیری از تخلفات و اقدامات مدیریتی است؟

ریزی، برنامه وشناسی نظام قانونی، تشکیالتی ناظر بر مدیریت خطر سیل سئوال بر اساس درس آموخته ها و آسیب گویی به اینپاسخ

ها و تجارب آوری سکونتگاهشناسی و نیز معیارهای تابگیرد. با توجه به این آسیبها صورت میطراحی و مدیریت سکونتگاه

التی شوند. در مرحله بعد با توجه به نظام قانونی و تشکیو اصالحات الزم شناسایی میتوای تغییرات های شناخته شده، محگذاریقانون

 کشور این محتوا تطبیق داده شده است، تا تغییرات مورد نیاز در مکان خود شناسایی و پیشنهاد شوند.
 

استخراج 

هاآموختهدرس  
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 نحوه استخراج راهبردها و پاسخ به سئوال ششم -4 -5شکل

 

 مختلف طوحس در تحلیل روش و رویه -2 -8 -5
بندی و جمع های تحلیل برای پاسخ به سئواالت باال، تحلیل در سه مرحله نمونه موردی، استانیبر اساس توضیحات باال در روش

 باشد. ح زیر میگیرد. ساختار این مراحل به شرنهایی )بین استانی( صورت می

 روستاها و شهرها در رویدادها تحلیل
های موردی های موردی، برای هر یک از نمونهمند و کارآمد رویدادهای مورد بحث در نمونهل نظامدر مرحله اول، به منظور تحلی

غاز ز معیارها آآوری شده در مورد هر یک امعرفی شده در فصل نخست گزارش تحلیل با بررسی و تحلیل نمونه با توجه به مستندات جمع

بندی امتیاز کیفی )مناسب، تاحدودی و اند. دستهده است، مستندات ارائه شدهداده ششود. در جداولی که به این معیارها امتیاز کیفی می

شور ح استان و کآوری سکونتگاهی که تنها برای شناسایی بهتر الگوهای تکرارشونده در سطنامناسب( نه به منظور کسب و ارزیابی تاب

 است.

ز منظر ادهنده یا تشدید کننده رویداد  الفصل شکلق به شناسایی عوامل بهای حاصله از بررسی فودر مرحله دوم، با استناد به یافته 

فصل صورت گیری یا تشدید این عوامل بالها )شهری و روستایی( و نیز شناسایی زنجیره عوامل دخیل در شکلریزی سکونتگاهبرنامه

 پذیرد.می

در رویداد مورد  ط بین منبع و علل و نتایج و تاثیراتبرای توصیف رواب DPSIRدر مرحله سوم، برای نمونه موردی از چهارچوب 

 شود. بررسی استفاده می

 اند.معرفی شده 1-2الزم به ذکر است که برای امتیازدهی کیفی معیارها از چند عبارت استفاده شده است که در جدول 

 
 ها در برابر سیل و مفاهیم آناهآوری سکونتگها بر اساس معیارهای تابارزیابی کیفی در ارزیابی نمونه -5 -5جدول 

 مفهوم ارزیابی ارزیابی کیفی

 شود.ای است استفاده میزمانی که معیار ناظر بر وجود داشتن یا نداشتن مولفه دارد / ندارد

 مناسب / نامناسب / تاحدودی
 است که کیفیت این مولفه حالتیی به کار رفته شود. تاحدودی زمانده میای است استفازمانی که معیار ناظر بر کیفیت مولفه

 بینابینی دارد.

NA زمانی که معیار ناظر بر مولفه در مورد نمونه بررسی شده بی ارتباط یا غیر قابل اعمال است؛ 

ND .زمانی که داده مورد نظر برای ارزیابی بر اساس معیار مورد نظر وجود ندارد 
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رویداد، ارزیابی رویداد به عالوه روندی که در باال ذکر شد، تحلیل بر حسب مدل در مورد شهر شیراز، به دلیل متفاوت بودن مقیاس 

SWMM17  .نیز انجام گرفته است 

 زیستمحیط ظتحفا آژانس دارد. قبولی قابل رابطه بین بارش و رواناب دقت زمینه در که است ییهامدل از یکی SWMM مدل

 1969 هایسال طی دهپیچی و مختلط روهای سیالب با مرتبط یهادهیپد کیفی و کمی سازیشبیه برای را SWMM مدل (EPAآمریکا )

 رواناب بارش سازیهشبی دینامیک مدل یک SWMM مدل .است شده روزبه و بازنویسی بار چندین تاکنون مدل این. کرد تهیه 1971 تا

 این مدل این همچنین،. کند سازیشبیه شهری مناطق یبرا را رواناب کمیت و کیفیت مداوم صورتبه  یا واقعه یک برای تواندیم و است

 (. درElliott & Trowsdale, 2007) دهد ارائه قبولی قابل نتایج کوچک یهاحوضه در و شود ترکیبها مدل سایر با تا دارد را قابلیت

 چهار در یاالعهمط نتایج (Scott, 2010) شد. استفاده( منهول) شهری زیرزمینی زهکشی سیستم طراحی برای SWMM مدل از یامطالعه

 را توسعه از بعد شرایط برای تریطوالن اوج تا زمان و ترکوچک اوج دبی قبیل از خطاهایی تواندیم مدل این که داد نشان کره در منطقه

 ارزیابی هدف با همکاران، و سلوالینگام .(Jongman et al, 2014) کند ارزیابی خوبیبه را شهری توسعه هیدرولوژیکی آثار و نموده برطرف

 نتایج. نمودند ستفادهو روندیابی ا سیالب سازیشبیه برای این مدل از سنگاپور آبخیز در سیالبی زهکشی جریان سیستم طراحی و

 دهدیمتایج تاریخی به دست نمنطقه در تطابق با  زهکشی شبکه سیستم سازیشبیه در خوبی مدل کارایی این که داد نشان سازیشبیه

نمود،  استفاده هریش فاضالب سیستم طراحی برای اسکاتا، این مدل را (.Selvalingam et al, 1978)دارد  قبولی قابل خطای محاسباتی و

 این مدل از توانیم هک داد وی نشان این کار در اما باشد سطحی کارآمد فاضالب سستم تحلیل رفت این مدل برایمی گمان کهاین با

 تبرخوردار اس کرد، چراکه این مدل از قابلیت کالیبراسیون بسیار خوبی استفاده نیز فاضالب زیرزمینی حیطرا و تحلیل برای

(Tsihrintzis & Hamid, 1988). 

 را دسترسقابل و متناسبهای مدل تحقیق روش و موردمطالعه وضعیت منطقه به توجه با تا است الزم مدل گیری از اینبهره برای

 محاسبات، نوع داشت، نظر در شهری بایستی رواناب هیدرولیکی و هیدرولوژیکی محاسبات که در موضوعی اولین. ادد قرار موردبررسی

 زهکشی شبکه سیستم وضعیت ارزیابی دیگر قابلت هایمدل بر مدل این ارجحیت دالیل از. است منطقه و شرایط موردنیاز و ارقام آمار

 ,Dongquan et alاست ) مدیریتی هاپیشنهاد ارائه و توانایی ارزیابی و سطحی رواناب سازیشبیه قابلیت و شرایط شهری با منطبق

 احتساب قابلیت با پیوسته را یا واقعه سازی تکامکان مدل  SWMM رواناب - بارش دینامیکی سازیشبیه همچنین مدل. (2009

 و سیستماتیک موج روش با سیالب برآورد مدل در این. است زیرسطحی هایجریان و عمقینفوذ  چاالب، برف، ذوب تبخیر، یهادهیپد

 جداگانه امکان بررسی توزیعی، نگاه فیزیکی، مبنای دارای بنابراین ،ردیپذیمصورت  شده کانالیزه و روزمینی هایهای جریانترکیب المان

 ,Liong et al) و غیرمداوم است اضافی هایبارندگی به حوزه غیرخطی پاسخ سازیقابلیت شبیه همچنین و نفوذناپذیر و نفوذپذیر نواحی

 طول در کرده و سازیشبیه آب عبور مجاری کلیه و هازیرحوزه شبکه زهکشی قالب در را رواناب جریان این مدل، ازآنجاکه .(1991

 شبکه طراحی و یرواناب شهر مدیریت در مدل این از توانمی دهد،می ارائه را سطح آب پروفیل هاکانال اتصال محل در و مجاری

 (. مراحل این تحلیل و خروجی آن در همین گزارش ارائه خواهد شد.Rossman, 2009) کرد استفاده زهکشی

 استانی تحلیل
 شود.شی در مقیاس استانی انجام میها و اسناد آمایدر مرحله نخست، تحلیل محتوایی برنامه

ستان اایز مهم در گوهای مشترک و موارد متمادهای مورد بحث و شناسایی المند و کارآمد رویددر مرحله دوم و به منظور تحلیل نظام

 شود. یهای استان متناظر با معیارها انجام مارزیابی تطبیقی نمونه

استفاده شده  DPSIRگیری یا تشدید هر رویداد در سطح استان از چهارچوب در مرحله بعد، برای تشریح علل و عوامل موثر در شکل

 شوند.یها شناسایی مالگوهای مشترک و موارد متمایز مهم در نیروهای پیشران، فشارها، وضعیت، تاثیرات و پاسخ و در نهایت

_______________________________________________________________________________ 
17- Storm Water Management Model 
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ریزی و مداخله ملی، استانی، گیری، برنامهها در سطح استان بر اساس سطوح مختلف تصمیمهای تحلیل دادهدر مرحله آخر، یافته

 شوند.ائه میها دسته بندی و ارساختمان و مدیریت سکونتگاهها، معابر، مقررات سکونتگاهی، زیرساخت

  استانی بین تطبیقی تحلیل -3 -8 -5
گیرد و الگوهای مشترک و موارد متمایز مهم در مرحله ارزیابی بر می بندی تحلیل تطبیقی بین استانی صورتدر نهایت در جمع

تا  1های های این تحلیل در راستای پاسخدهی به سئوالشوند. یافتهایی میشناس DPSIRها و مدل اساس معیارها، علل رویداد و خسارت

 گردد. نظام یافته و ارائه می 6



 

 

 

 

 آور: استان لرستانفصل ششم: تحلیل رویداد سیل از دید شهرسازی تاب

 مقدمه -6-1

ها و کونتگاهسبیشترین خسارت به  1398ن و فروردی 1397دیده از رویدادهای سیالبی اسفند های آسیباستان لرستان در بین استان

ئمی و فصلی( رودخانه دا 130ای استان )با واحدهای مسکونی شهری و روستایی را متحمل شده است. به دلیل گستردگی شبکه رودخانه

در  دهد کهان میتوزیع فضایی روستاهای آسیب دیده در رویداد سیل فروردین ماه را نش 6-1اند. شهرستان درگیر سیالب شده 11همه 

است و  شوند. رویداد سیالبی در این استان به دلیل شرایط جغرافیایی خاص آن از نوع تندسیالب بودههای استان دیده میتمام شهرستان

دگی( برشستگی و آبها تنها به تخریب در اثر سیل )آبهایی مانند خوزستان و گلستان متفاوت است. خسارتماهیتًا با رویدادهای استان

 شود.شود و شامل زمین لغزش و فرونشست نیز میمحدود نمی

 

 
 های آسیب دیده در رویداد سیالبی فروردین ماه در استان لرستانتوزیع فضایی سکونتگاه -1 -6 شکل

 1398 مسکن انقالب اسالمی، بنیاد: اطالعات نقشه منبع    1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 استانی آمایش و سیل -2 -6
ن با ایدار استاوسعه پت"از منظر آمایش استانی، در بین اهداف کالن آمایشی استان مانند توسعه اقتصادی، فرهنگی و خدماتی، هدف 

، ستانلر ستانا بودجه و برنامه گنجانده شده است )سازمان "تکیه بر منابع طبیعی با محوریت کشاورزی، جنگلداری و دامداری پیشرفته

ی در نظر سکونتگاهاست، توسعه پایدار از م(. از آنجائیکه این هدف تنها بر منابع طبیعی )که الزم و ارزشمند است( تاکید کرده1395

 های با اولویت نیز تا حد زیادی مغفول مانده است.های اجرایی و برنامهترجمان این هدف به راهبردها، سیاست

فاصله زیادی با دانش روز در زمینه  "های سطحی با احداث سد مخزنیتالش در جهت مهار آب"هدف  در بخش آمایش منابع آب،

ای است. های سطحی از طریق اقدامات سازهبه جای استفاده و سازگاری با آب "مهار"آوری دارد و بیانگر تاکید سنتی به سازگاری و تاب

های توسعه پایدار به منظور اعمال مدیریت تهیه طرح". هدف دیگر آمایش دار نیز مربوط به سدها بوده استسه برنامه نخست اولویت
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های های اجرایی و برنامهبا دانش روز همسازی دارد اما در سیاست "یکپارچه در واحد حوضه و بدون در نظر گرفتن مرز جغرافیایی

 اولویت دار به دست فراموشی سپرده شده است.

اهعی و سکونتگیست و منابع طبیاز سند آمایش بیشترین ارتباط را دارند: منابع آب، محیط ز ها سه بخشدر مورد سیل و سکونتگاه

اجرای  ( و مطالعه و7ستان )اولویت اتسریع در عملیات اجرایی فاضالب شهرهای "دار بخش منابع آب، دو موردهای اولویتها. در برنامه

آباد و نقاط گودرز و نوردخانه شهرهای خرم آباد، پلدختر، درود الیها با اولویت روها با اجرای برنامه مهندسی رودخانهساماندهی رودخانه

بازهم  10. اولویت اندگرفته( قرار 10اولویت ) "های ارتباط استانروستایی، تاسیسات زیربنایی و راه هایآسیب پذیر مجاور سکونتگاه

 شهری است. هایرودخانه ای در موردنشان دهنده تاکید بر اقدامات سازه

ش خش و بخاین ب جزو اهداف اصلی ذکر شده است. "حداقل سازی مخاطرات و اثرات منفی توسعه"در بخش آمایش محیط زیست، 

 اند.ری پرداختهها و آبخیزداها، تاالبهایی مانند حفاظت از جنگلمنابع طبیعی، ماهیتاً به اقدامات و برنامه

وده است که ب "ستاهاپیشگیری از عواقب ناگوار حوادث قهری در رو"گاهی تنها هدف مرتبط با سیل در بخش راهبردهای آمایش در بخش سکونت

است. ترجمان این هدف در مستثنی کرده -م رویدادهای مکرر سیالبی علیرغ –ساز داشته و اساساً شهرها را ماهیتاً به مخاطره سیل نگاهی قهری و نه انسان

امه این رویکرد گرا دارد. در ادکنش بوده که کامالً ماهیت واکنش انفعالی و نه پیشگیرانه و "بازسازی پس از وقوع حادثهتهیه برنامه "راهبردهای آمایش 

ای و هی حادثهه بازهم نگاذکر شده ک "دیدگان ناشی از حوادثتوزیع تسهیالت بانکی میان آسیب"های اولویت دار نیز انفعالی در مورد سیل از جمله برنامه

 ی به سیل داشته و رویکردی انفعالی در مورد آن پیش گرفته است.قهر

ها است. نخست، بخش آمایش از منظر آب که به دهنده دو ضعف جدی در مورد سیل و سکونتگاهبه طور کلی سند آمایش نشان

وز و رکه با توجه به دانش  ل( داردآب )سی "مهار"ای برای سی با تاکید بر اقدامات سازهشود نگاهی کاماًل مهندوزارت نیرو مربوط می

ونتگاهی نظر سکمتغییرات اقلیمی رویکردی ناکافی است و حتی ممکن است به تشدید سوانح سیالبی کمک کند. دوم، بخش آمایش از 

 هه بار مواجساز داشته و دکه به وزارت راه، مسکن و شهرسازی مربوط است در سند آمایش به مخاطره سیل نگاهی قهری و نه انسان

وجه چندانی تر از آن سازگاری با خطر سیل تمسئله سیل رویکردی انفعالی داشته است. رویکردی که به کاهش و مدیریت خطر و مهم

 نشان نداده است.

 
 آوری در برابر سیلارزیابی اسناد استانی بر اساس سه دسته معیارهای تاب -1 -6جدول 

 مالحظات یآورتاب یکل یارهایمع

 ییفضا یزیردر برنامه لیس کپارچهی تیریمد

 یادیز حد تا تیاولو با یهابرنامه و ییاجرا یهااستیس راهبردها، در یسکونتگاه منظر از داریپا توسعه -

 .است مانده مغفول

 ب ناگواراز عواق یریشگیپ" لیتنها هدف مرتبط با س یدر بخش سکونتگاه شیآما یبخش راهبردها در -

اً ه و اساسساز داشتو نه انسان یقهر ینگاه لیبه مخاطره س تاًیبوده است که ماه "ادر روستاه یحوادث قهر

 شیآما یهدف در راهبردها نیاست. ترجمان اکرده یمستثن - یالبیمکرر س یدادهایرو رغمیعل –شهرها را 

گرا و کنش نهاریگشیو نه پ یواکنش انفعال تیبوده که کامالً ماه "پس از وقوع حادثه یبرنامه بازساز هیته"

 دارد. 

 هاآب در سکونتگاه کپارچهی تیریمد

 استان  یفاضالب شهرها ییاجرا اتیدر عمل عیتسر"بر دیتاک -

رنامه ا اجرای بهای شهری. مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه ها برودخانه ای در موردتاکید بر اقدامات سازه

یب پذیر نقاط آس باد ورم آباد، پلدختر، درود الیگودرز و نورآمهندسی رودخانه ها با اولویت رودخانه شهرهای خ

 های ارتباط استانهای روستایی، تاسیسات زیربنایی و راهمجاور سکونتگاه

 لیس خطر کاهش یبرا زیآبر تیریمد
 جزو اهداف اصلی است .  "ی توسعهحداقل سازی مخاطرات و اثرات منف"در بخش آمایش محیط زیست، -

 اند.رداختهپها و آبخیزداری ها، تاالبهایی مانند حفاظت از جنگلو برنامهاقدامات  -

 

آباد و معموالن و رمپردازد. با تحلیل رویداد در شهرهای پلدختر، خدر ادامه این فصل به تحلیل چهار نمونه موردی از این استان می

ها ونهها در این نمرائه تحلیل مستندات در شکل دهی و تشدید خسارتبا ا والغیب تأثیر این دو نگاه به شکل تفصیلی نیز روستای حیات

 را تشریح نماید.
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 موردی نمونه تحلیل -3 -6

 پلدختر شهر -1 -3 -6
مع های میدانی، سند طرح جاها و اطالعات ارائه شده در فصل یک مبتنی بر برداشتتحلیل نمونه موردی شهر پلدختر بر اساس داده

 ه است.)مهندسین مشاور فجرتوسعه(، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین انجام شد 1394شهر مصوب سال 

دو  یط 1398سال ماه  فروردیندر  (جنوب استان لرستان)دختر شهر پلبر اساس اعالم رسمی ستاد مدیریت بحران استان لرستان 

 زانیسارات و مخ حجم لیبه دل نیفرورد 12 ل. سیشد لیر بحران سدچا نیفرورد 12در  گریو بار د نیفرورد پنجمدر  کباریمرحله 

 گرفتگی این شهر در شکل زیر نشان داده شده است.های آبپهنه .ارزیابی شده استسابقه  یبطی یک قرن گذشته  هابیتخر
 

 
 لیبعد از وقوع س پلدخترشهر  یگرفتگآب یهاپهنه -2 -6 شکل

 1398میراث فرهنگی،  منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یررسب -1 -1 -3 -6

 شناسایی مناطق در معرض خطر -2 -6جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 ندارد بندی سیلوجود نقشه پهنه

ل سی ( نقشه پهنه بندی1394در طرح جامع شهر پلدختر )مهندسین مشاور فجرتوسعه، 

های شهن نقوجود ندارد. بر اساس استعالم گرفته شده از سازمان آب و برق استان لرستا

کل ساله تهیه شده است )ش 25پهنه بندی سیل رودخانه کشکان برای دورۀ بازگشت 

 ها حریم اعالم نشده است.پایین( برای مسیل

 نامناسب بندی سیلکفایت نقشه پهنه

ارند. دیده به خصوص در سمت غرب شهر همپوشانی ندبندی با مناطق آسیب نقشه پهنه

های شهر را در نظر نگرفته و به همین دلیل آسیب دیدگی بندی مسیلهمینطور پهنه

 مناطق کنار مسیل را پوشش نداده است.

 ND ND بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 مناسب بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

ر طرح شهر پلدختر نقشه پهنه بندی ارائه نشده است اما د 1394در طرح جامع مصوب 

ب و آمان تفصیلی طرح مذکور این اقدام صورت گرفته و مبتنی بر پاسخ استعالم از ساز

راضی ری ابرق استان این نقشه به صورت اولیه )غیرمصوب( جهت استفاده در تعریف کارب

 (.1394شهری تعریف شده است )مهندسین مشاور فجر توسعه، 

مع های جامع/تفصیلی با برنامه جاهمبستگی و ارتباط برنامه

 ها در کالنشهرهاسیل و مدیریت روان آب
NA .برنامه جامع سیل تهیه نشده است 

ایی و های سیل با توجه به تغییرات آب و هوبه روز بودن برنامه

 تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاسبات
NA NA 
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 ساله 25دوره بازگشت  یبرا پلدختر در محدوده شهر کشکان رودخانه لیس یبندنقشه پهنه -3 -6 شکل

 9، جلد 1398مهندسین مشاور فجرتوسعه،  منبع:
 

 خطر معرض در مناطق از دور به توسعه مکانیابی -3 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد
NA NA 

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده 

های جامع یا راهبردی های توسعه در طرحو اولویت

 یا هادی

 ندارد

ه در الگوی نهایی توسعه شهر پلدختر )شکل پایین( بعضی مناطقی که ب

آب  به زیر 98عنوان اراضی قابل توسعه درنظر گرفته شده بودند درسیل 

 ها بخش شرقی شهر از خطر سیل درامان بوده است.رفتند. به نظر تن

 در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آینده

 های توسعهو اولویت
NA NA 

را
اج

 

 پیشنهاد مهمی در زمینه جابه جایی یا. تاحدودی باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 

 
 ش آتی شهر پلدخترنقشه سناریوی مصوب در طرح جامع برای گستر -4 -6 شکل

 9، جلد 1394منبع: مهندسین مشاور فجرتوسعه، 
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 ریزی کاربری زمین برای کاهش خطر و سازگاریبرنامه -4 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

بندی های پهنهدر نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 سیل

شده و  متری( برای کشکانرود در نظر گرفته 20 ساله )نوار 25در طرح جامع پلدختر حریم  نامناسب

نشده  ها با توجه به سیل دادهدرنقشه کاربری زمین جانمایی شده است اما تغییری در کاربری

های کوچک همچون بوستان شهرداری یا معابر ساحلی در حریم کشکان رود و بوستان است.

 ورزشگاه شهید سرمالیان در طرح دیده شده.

های با یابی کاربریخطر سیل در مکان در نظر گرفتن

 حساسیت زیاد

ی های با حساسیت باال )همچون مرکز درماندر طرح جامع پلدختر پیشنهاد جابجایی کاربری ندارد

دیده  های اداری مهم همچون فرمانداری( از حریم رودخانهدانشکده پزشکی این شهر و ساختمان

 شود.نمی

 اند.های سیالبی رودخانه کشکان واقع نشدههای خطرساز شهر در پهنهکاربری مناسب های خطرسازیابی کاربریندر نظر گرفتن خطر سیل در مکا

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در بستر برنامه

 رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده

 داده در معرض خطر سیل در طرح جامع شهر پلدختر پیشنهادی برای جابجایی مناطق مسکونی نامناسب

د شده ها به صورت راهکارهایی همچون دیواره سیل بند پیشنهانشده، اما ارتقای حفاظت از آن

 است.

را
اج

 

 تا پیش از سیل خیر نامناسب موجود یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا

 

 

 

 
 موقعیت کاربری با اهمیت زیاد آسیب دیده در پلدختر -5 -6 شکل

 9، جلد 1394فجر توسعه،  مشاور بع: مهندسینمن

 

مرکز درمانی خسارت 

 دیده از سیل

 مدارس خسارت دیده در کنار مسیل

 سرازیر شدن آب از مسیل

 مدارس خسارت دیده از سیل



202         هیأت ویژۀ    ری و میراث فرهنگیکارگروه شهرسازی، معما 

 هاگزارش ملی سیالب

 

 
 عدم تطابق با الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل در مورد مکانیابی ساختمان فرمانداری -6 -6 شکل

 9، جلد 1394فجر توسعه،  مشاور منبع: مهندسین

 

 
 ت.ساختمان فرمانداری در زمان سانحه قادر به ادامه عملکرد خود نبوده اس -7 -6شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 سازگاری و خطر کاهش برای هاراه شبکه و زیرساخت ریزیبرنامه و طراحی -5 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 ندارد

هدای دولت، پل هفت شاندیمشک، پل -های حیاتی شهر پلدختر )بزرگراه خرم آبادشریان

 ارنددتیر( در معرض خطر سیل کشکان رود و قطع ارتباط پهنه شرقی و غربی شهر قرار 

 )شکل پایین(. در جریان سیل این ارتباط قطع شده بود.

 ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

کردشان کامالً عمل 1398و شهدای دولت در جریان سیالب فروردین  های هفت تیرپل

ها شستگی پایهای نشدند اما دچار آبمختل شد و اگرچه دچار آسیب جدی از لحاظ سازه

 گشته و نیازمندترمیم هستند.
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بندی/خطر سیل در در نظر گرفتن پهنه

 های خطرسازیابی زیرساختمکان
 تاحدودی

های در زهلدختر و تصفیه خانه فاصالب این شهر به قدر کافی از حومحل دفع زباله شهر پ

ی معرض سیل شهر پلدختر فاصله دارد و به گفته کارشناس دفتر شهرسازی فرماندار

امل پلدختر تنها کاربری خطرساز زاغه مهمات بخش شرقی شهر بوده است که به طور ک

 گرفتگی و خسارت شده است.دچار آب

ریزی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

اب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویدادهای سیالبی

 مناسب

های سطحی شهر طرح جامع پلدختر )شکل پایین(، سیستم حرکت و دفع آب با استناد به

ز ارخی مبتنی بر شیب معابر طراحی و اجرا شده است. اشکال اصلی این شبکه استقرار ب

دین س از سیالب فرورت انتقال در حریم یا بستر کشکان رود بوده که پترین تأسیسامهم

 در دست اصالح است. 1398

را
اج

 

 تاحدودی های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

ی ه سوشبکه معابر پیشنهادی در راستای شیب تعریف شده و استقرار تأسیسات فاضالب ب

که ن شبدرآمده است. اشکال عمده ای جنوب شهر طی یک دهه گذشته تا حد زیادی به اجرا

ان ترین اجزای آن در حریم یا بستر رودخانه کشکتأسیسات شهری استقرار برخی از مهم

 بوده که همچنان بر منوال گذشته است

  

 
 های محافظ شریان اصلی شهرتخریب دیواره -8 -6شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 های اصلی شهر به دلیل تراز پایین کارایی خود را از دست دادندتمام پل -9 -6شکل 

 1398منبع: خبرگزاری فارس، 
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 سازگاری و خطر کاهش برای ساز و ساخت مقررات و ضوابط -6 -6 لجدو

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای 

 د ساله(ص)پهنه  های در معرض خطرساختمان
 خیر ندارد

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و 

 مقررات ساختمانی
 خیر ندارد

جرا
ا

 

 NA NA های باالپذیری پیشنهادات و طرحتحقق

 
 

 

 موجود هایزیرساخت و هاسکونتگاه در خطر کاهش برای ایسازه اقدامات -7 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ه 
نام

بر
ی

یز
ر

 

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه

 های موجودها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه
 نامناسب

 با استناد به مشاهدات میدانی گزارش شده در فصل یک:

ا بیواره ساخته شده در شمال غربی شهر بر اثر فشار آب همچون سدی عمل نمود و د -

ه شده است های شهری تا مرکز شهر کشیدتگرفتگی بافشکسته شدن آن دامنه آب

 )شکل پایین(.

 ه اما بارزشگاه شهید سرمالیان در مرکز شهر همانند سدی در برابر طغیان آب عمل کردو -

 های آن بافت شهری غرب شهر دچار سیالب و تخریب بیشتر گردیدشکسته شدن دیواره

 )شکل پایین(.

کرد ندیکی پل هفت تیر نیز به درستی عمل ود در نزردیواره محافظ شرق بستر کشکان  -

ود و رستر و ورود آب به بخش بزرگی از بافت شهری پلدختر از پیش آمدگی عرشه پل در ب

 ناکارآمدی دیواره محافظ به وقوع پیوسته است )شکل پایین(.

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه

 یانهها برای نگهداری و تقویت سالاطراف آن
 تاحدودی

( سناریو و 1394در طرح جامع شهر پلدختر )مهندسین مشاور فجرتوسعه، 

ست اهای شهری حاشیه کشکان رود ارائه شده راهکارهای کلی برای محافظت بافت

 ، پیشنهادات(.8)فصل 

های های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
NA NA 

های شهری و تونل هاراهریزی استفاده از بزرگبرنامه

برای انتقال آب در رویدادهای نادر به همراه 

ها با ها( و ارتباط آنریزی برای تجهیز )پمپبرنامه

ریزی منع ورود مخازن، به همراه تجهیزات و برنامه

 خودرو در زمان این رویدادها

NA NA 

جرا
ا

 

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یمقاطع زمان
 نامناسب

 های اخیر، و با نظر به عدمهای سنگین الیروبی کشکان رود در سالبا توجه به هزینه

ونی ریزی مدیکپارچگی مدیریت آن، این مهم به طور منظم صورت نپذیرفته و برنامه

 برای آن تهیه نشده است.

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

 (اهوارهید)مثل  یمحافظت
 تاحدودی

هر شبه دلیل ساخت دو پل سازه فلزی هفت تیر و شهدای دولت در شمال و مرکز 

ها سمتقپلدختر دیواره ساحلی میان این دو پل موردتوجه بوده است اما در باقی 

نی های سازمانی به آن توجه چندانی نشده و بافت مسکومانند کوی معلم یا خانه

 ارد )شکل پایین(.حفاظی در برابر طغیان رودخانه ند
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 با اتکا به دیواره محافظ )راست( و تخریب گسترده بعد از سیل )چپ( در شمال آن ساخت و ساز در حریم رودخانه -10 -6 شکل

 1398کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی،  منبع:
 

 گاهسکونت سازگاری و هاسکونتگاه درحریم خطر کاهش برای آبریز مدیریت -8 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

و  یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییتع
 نامناسب

ز های ساحلی در دو سوی کشکان رود در طول عبور آن اها و خیاباندیواره سازی

ر هکه  ترین اقدامی است که برای مهار طغیان آب انجام شده استشهر پلدختر مهم

 و تخریب شدند.د

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 ندارد

شهر  روند( تا دیو بستر کشکان رود از باالدست شهر پلدختر )باباز میتجاوز به حر

 شده است.خود  یاصل ریآب رودخانه از مس تشدید سرعتباعث  یبطور کل

، طبیعت سازی مجدد و و حفظ عناصر طبیعی

 مدیریت کشت در باال دست
ND ND 

 ندارد هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

ر م مهبا توجه به نوع معیشت مردم شهر پلدختر و روستاهای مجاور آنن همچون چ

ها در شرق شهر واقع شده که به دلیل کاهش های کشاورزی شهر و دشت آبزمین

گرفتگی و های مذکور از آبم کشکان رود در شهر دشتعرض بستر و تجاوز به حری

های شهر گرفتار آب مندی از رسوبات غنی بی بهره ماندند و در عوض ساختمانبهره

 و رسوبات شدند.

های های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
 ندارد

اب های شهر و آرام کردن جریان روانتوانست در مورد مسیلحوضچه آرامش می

 کمک کند که در این مورد کاری صورت نگرفته است.

رودخانه  به شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 موانع؛ بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس ای
 خیر ندارد

را
اج

 

 باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذتحقق

: 
 تاحدودی

 تر بارود در شهر پلدخاقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از طغیان آب کشکان 

بود اما  ساله موضوعی است که به انجام رسیده 25توجه به سیالب با دوره بازگشت 

 ناکارآمدی آن در جریان سیالب اخیر اثبات شد.

 درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در
 ندارد

ب کشکان رود و های پیاپی در استان لرستان و کم شدن آبا توجه به خشکسالی

 افتهیخشک شدن حریم و بعضاً بستر آن تجاوز به زمین حریم و بستر رود گسترش 

ا و بود که از جمله کاربردهای آن دامداری به دلیل نزدیکی به مراتع توندر

های بلوط است. همین امر نه تنها پوشش گیاهی الزم برای جلوگیری از جنگل

ش ها بر اثر چرای بی رویه و آتشدن جنگلتشدید رواناب را حذف نمود بلکه خشک 

 ها منجر گردید و خسارات را تشدید نمود.سوزی ها نیز به نابودی جنگل

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 آموزش و جلب مشارکت
ND ND 
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 محل شکست دیواره ساحلی و سرازیر شدن سیالب به داخل بخش غربی شهر -11 -6 شکل

 1398: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، منبع

 

 



      207  ...  تحلیل رویداد سیل از دید شهرسازی: ششمفصل  -بخش دوم  هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

 سیل با سازگاری برای سطحی هایآّب مدیریت -9 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

های سطحی و ریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنتوصیه
 تاحدودی

های سطحی دختر و همچنین انتقال آباحداث شبکه دفع فاضالب برای شهر پل

الب معابر شهر به رودخانه کشکان مربوط به دهه گذشته است، و در جریان سی

رائه اهای اخیر ناکارآمدی آن اثبات شد. به همین دلیل پیرو پیشنهادات و راهکار

ن در آ( لزوم بازنگری 1394)مهندسین مشاور فجرتوسعه،  شده در طرح جامع شهر

 توسط همان مشاور در دست انجام است.طرح تفصیلی 

های سطحی برای کانالیزه عدم تاکید مدیریت آب

 هاکردن مسیل
ND ND 

 نامناسب های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

باشد و در طرح جامع تکمیل شبکه شهر پلدختر دارای سیستم دفع فاضالب می

ه د شدمبنای شیب معابر پیشنها فاضالب شهری با مخازن تصفیه در جنوب شهر بر

هایی گردید اما به این شبکه دچار آسیب 1398است. در جریان سیالب فروردین 

گفته شرکت آب و فاضالب شهر پلدختر از نشت آن جلوگیری به عمل آمد. 

شکان یم کخسارات وارد آمده به این شبکه عمدتا ناشی از استقرار تأسیسات در حر

 رود بوده است.

ها با درنظر گرفتن تأثیر ریزی کانالو برنامه طراحی

 تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر
ND ND 

جرا
ا

 

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
 نامناسب

های سطحی تاکنون محقق نشده است بهبود سیستم دفع فاضالب و جمع آوری آب

ز پمپ آب ور به استفاده ااهالی محله معلم مجب 98و در جریان سیل فروردین ماه 

 برای تخلیه فاضالب به رودخانه کشکان شدند.

 یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا
ND .اطالعی در دست نیست 

 
 اکولوژیک رویکرد با سیل با سازگاری -10 -6جدول 

÷ 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های جاری یا خشک یا خانهها و رودمرمت مسیل

 فصلی
 نامناسب

های استان لرستان بسیاری ها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

 خشک شده و مورد تجاوز ساخت و سازها 98ها قبل از سیل فروردین ماه از آن

 اند.قرار گرفته

 نامناسب های خشک و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 های شمال شهر پلدختر در بدو ورود به شهر و تقاطع با معابر شهریمسیل

ه های زیرزمینی با مقطع ذوزنق)همچون خیابان مطهری( سرپوشیده شده و کانال

ها به نیی آوظیفه انتقال آب را بر عهده دارند که در جریان سیالب اخیر عدم کارا

 اثبات رسید.

باز طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

خشکی، بارش و برای رویدادهای نادر )به صورت 

های ذخیره موقت و عملکرد ثانویه حوضچه

 ها در هنگام رویداد سیالبی(آبسازی روانآرام

 نامناسب

یل ه دلبورزشگاه شهید سرمالیان بارزترین نمونه فضای باز چندعملکردی است که 

 گرفتگی و خسارتمکان نادرست در جریان سیالب اخیر خود دچار آباستقرار در 

 گردید و نقش آن نقض گردید.

های سبز و آبی متناسب طراحی و احیاء زیرساخت

 با طبیعت بستر
 تاحدودی

لدختر پطرح جامع شهر  8با استناد به اشاره بخش یک گزارش به پیشنهادات فصل 

 جاد فضای سبز محافظ و جاذب آب در( ای1394)مهندسین مشاور فجرتوسعه، 

 حریم کشکان رود و در معرض طغیان رودخانه آمده است.

 
ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح 

 نفوذپذیر در شهر
 خیر ندارد

را
اج

 

 نامناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذتحقق
ی رود، فضاها پذیری پیشنهادات ارائه شده در زمینه حریم سبز کشکانعدم تحقق

 ودان رباز جاذب آب، فضاهای باز پدافندغیرعامل، دیواره محافظ در برابر طغی
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 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -1 -3 -6
 نهیمزسارات آن در خسانحه و  دیتشد ای یریگدر شکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

ای که با رهاسازی آب از شمال شهرستان ای و ساخت و سازها در مقیاس منطقهدر معرض خطر قراردادن شهر توسط اقدامات سازه

 پلدختر موجبات تشدید سرعت و شدت حرکت سیالب و افزایش زائدات و رسوبات آن گردید؛

 های شهری شد؛رود در ساحل شرقی و غربی که موجب ورود آب به محلههای ساحلی کشکان شکست دیواره

 ها شده است.ها در سطح شهر که موجب سرریز آب به نواحی مجاور و تشدید خسارتکم بودن مقطع عبور آب از رودخانه و مسیل

 گردید؛آب که موجب به راه افتادن سیالب در معابر و سرریز شبکه فاضالب  ریزی یکپارچهعدم برنامه

 به ریز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن

 
 سانحه تشدید یا گیریشکل در دخیل عوامل  -11 -6جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

ر معرض خطر قراردادن شهر توسط ساخت و د

 ایای در مقیاس منطقهسازها و اقدامات سازه

یگر رنظرنگرفتن ساخت و سازهای موقت حاشیه و روی رودخانه کشکان در روستای بابازید و برخی دد -

اه نی به همرهای ساختماهای باالدست پلدختر که باعث به راه افتادن حجم سنگینی از رسوبات و نخالهسکونتگاه

 سیالب شد و قدرت تخریب آن را چندین برابر نمود.

های باالدست پلدختر( که در هنگام سیالب هیچ مقاومتی ندارند های موقتی )پلها و ساختماناخت پلس -

یالب شود و با شکسته شدن دیواره قدرت تخریب سها در ابتدا سدی در برابر آب تشکیل میو با تخریب آن

 شود.ر میچندین براب

 های محافظ در داخل شهرشکسته شدن دیواره

 های شهری؛شکسته شدن دیواره بتنی شمال پلدختر و به راه افتادن آب جمع شده در محله -

 های محافظ شریان اصلی شهر که باعث مسدود شدن دسترسی به شهر شد.ب دیوارهتخری -

علم ها آب وارد محله مکه با شکسته شدن آنگاه شهید سرمالیان عملکرد سد مانند دیوارهای ورزش -

 گردید.

ها در کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه و مسیل

سطح شهر که موجب سرریز آب به نواحی مجاور و 

 ها شده است.تشدید خسارت

 هادر حریم رودخانه و مسیل دادن مجوز برای ساخت و ساز -

 هارودخانه و مسیل ارتقاء ساخت و سازهای موجود در حریم جایی یاای برای جابهدر نظر نگرفتن برنامه -

 فت تیر به بستر کشکان رود و ایجاد یک نقطه شکست آب.هورود عرشه پل  -

که موجب  لیدر معرض س هایقرارگرفتن کاربر

 شده است. یادیوارد آمدن خسارات ز

 ودخانهساله ر 25داری در حریم های حیاتی مانند فرمانریقرار گرفتن کارب -

ن های آموزشی و درمانی در حریم رودخانه و مسیل که باعث از کار افتادن و تخریب ایرارگرفتن کاربریق -

 مراکز گردید.

 یلهای در معرض سگرفتن مالحظات و مقررات ساخت و ساز برای ساختمانندر نظر  -

های ناکارآمدی شبکه فاضالب در مدیریت رواناب

 جاری در معابر شهری

هایی با دوره بازگشت طوالنی های مربوط به سیلریزی الزم جهت مدیریت جداگانه روانابود برنامهنب -

 مشابه با سیالب اخیر که موجب ترکیب رواناب و فاضالب و ایجاد آلودگی گردید؛

ن های فصلی و فعال شدها در اثر طغیان رودخانه کشکان با بارشتوجهی به مبحث مدیریت روانابمک -

با این توضیح که این نقیصه در تهیه طرح  1394های شمال و غرب شهر در طرح جامع مصوب سال لمسی

 تفصیلی در دست بررسی است.

 پلدختر شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -1 -3 -6
توجه به  سه جهت قابل بحث است: نخست، مدیریت و کاهش خطر سیل در ارتباط با کشکانرود که با از پلدختر شهر یریپذبیآس

شود. دوم، مدیریت و کاهش خطر سیل در ارتباط با قابل توجهی دیده نمی ای اقدامرویدادهای سیالبی مکرر در آن به جز اقدامات سازه

های خطرناک خصوصاً در بخش شرقی شهر که اساسًا در تمامی اسناد مسکوت مانده است؛ سوم، مدیریت خطر سیل در ارتباط با مسیل
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های شهری که در هنگام رویدادهای سیالبی تبعات ریزی کوتاه مدت در ایجاد تأسیسات و زیرساختو تبعات نگاه برنامهفاضالب شهری 

 خود را به دنبال دارد.

 شود:شهر پلدختر شامل موارد ذیل می DPSIRبر این اساس وضعیت مدل 

 

 

 آباد خرم شهر -2 -3 -6
سناد طرح ی میدانی، اهابرداشتو اطالعات ارائه شده در فصل یک مبتنی بر  هادادهردی شهر خرم آباد بر اساس تحلیل نمونه مو

 )مهندسین مشاور بعدتکنیک( و مصاحبه با کارشناسان مسئول انجام شده است. 1390جامع شهر مصوب سال 

دو  یط 1398ال سفروردین ماه در  (استان لرستان مرکز) خرم ابادشهر بر اساس اعالم رسمی ستاد مدیریت بحران استان لرستان 

 زانیارات و محجم خس لیبه دل نیفرورد 12 ل. سیشد لیدچار بحران س نیفرورد 12در  گریو بار د نیفرورد پنجمدر  کباریمرحله 

ماهنگی اد و معاون هخرم آبارزیابی شده است، اما بر اساس اظهارات معاون شهرسازی شهرداری سابقه  یبطی یک قرن گذشته  هابیتخر

ی اسازهدگی م از آمای الزم پیش از وقوع سیالب پنجم فروردین کسب شده و شهر در سیالب دوازدههایآمادگعمرانی استانداری لرستان 

 گرفتگی این شهر در شکل زیر نشان داده شده است.ی آبهاپهنه(. 1398؛ مرادپور، 1398الزم برخوردار بوده است )صادقی، 

 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

داده  هایپاسخ

 شده
Responses 

دم قراردادن سیل به ع -

عنوان اولویت در برابر 

های بقیه اولویت

 ایتوسعه

مبود زمین برای ک -

اسکان جمعیت رو به 

 رشد شهری

لی های پی خشکسا -

 در پی

های آمایش یکاست -

 ایمنطقه

اکید بر اقدامات ت -

ای برای مدیریت سازه

 سیل

 تصاصنداشتن /اخ -

ندادن منابع )مالی، 

انسانی و دانش( کافی 

برای جلوگیری از تکرار 

 وقوع سیل

 

 یهاتوجه طرح عدم -

شهر جامع ناحیه و 

 پلدختر به مخاطره سیل

اکارآمدی شبکه ن -

فاضالب شهر در برابر 

 سیالب

دم توجه به ع -

ی امنطقهریزی برنامه

برای مدیریت و کاهش 

 خطر سیل

ه تکاء بتمرکز و ا -

های محافظ دیواره

 برای کاهش خطر سیل

دم رسیدگی به ع -

های محافظتی و سازه

ها، ترمیم و مقاوم کانال

 هاسازی و الیروبی مسیل

ی برای ابرنامهنبود  -

های جایی کاربریجابه

حیاتی و حساس از 

 های درخطرپهنه

بود برنامه جامع ن -

ای یهناحمدیریت رواناب 

 و شهری

شمال پذیری آسیب -

و مرکز شهر پلدختر در 

برابر طغیان کشکان 

پذیری رود و آسیب

بخش شرقی در برابر 

های سیالب از مسیل

 این بخش

 شبکهپذیری آسیب -

 هیژو به شهر معابر

ها که به دلیل تراز پل

پایین آن در هنگام 

رویدادهای سیالبی 

باعث قطع دسترسی 

بخش شرقی و غربی 

 شود.شهر می

پذیری آسیب -

اداری،  یهایبرراک

شهر  مانیو در شیزموآ

ها در و قرار داشتن آن

 پذیر.ی آسیبهاپهنه

 قسمت صدمه دیدن -

 یهایبررکااز  بزرگی

 حاشیه مسکونی

کشکان رود و تخریب 

وسیع منازل به دلیل 

نشست و رسوبات 

در پهنه  مخصوصاً

 غربی شهر

سیب به شبکه آ -

 دسترسی و معابر شهری

بکه تادن شاز کار اف -

فاضالب  آب، برق و

 شهری

های جدی به سیبآ -

 مدارس و مراکز درمانی

های اجتماعی یبآس -

به ساکنین حریم 

 رودخانه

های سیب شدید پلآ -

اصلی شهر و شریان 

اصلی دسترسی به شهر 

و قطع دسترسی به 

 هایی از آنشهر و بخش

اختمان س -

فرمانداری آسیب دید و 

مدیریت قادر به 

 بحران نبود.

 پیش از رویداد

و بندهای  سد احداث -

باالدست جهت کنترل 

ی هاروانابو مدیریت 

 فصلی

های اخت دیوارهس -

محافظ در بخش 

 شرقی و غربی

 در هنگام وقوع

اطالعی در دست 

 نیست
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 1398سال  لیس در خرم آبادشهر  یگرفتگآب یهاپهنه -12 -6 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -2 -3 -6

 خطر معرض در مناطق شناسایی -12 -6جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 نامناسب بندی سیله پهنهوجود نقش

بندی خطر ( نقشه پهنه1390جامع شهر خرم آباد )مهندسین مشاور بعدتکنیک،  طرحدر 

دارد بندی سیل وجود نی وجود دارد. اما در مقیاس شهر نقشه پهنهاهیناحسیل در مقیاس 

ح ده است )طری کرگانه و خرمرود تعریف شهارودخانهمتری برای  24و  9و تنها دو حریم 

 جامع مصوب سال مهندسین مشاور میرافخمی(

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با کفایت نقشه پهنه

شانس یک درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 نامناسب
وان متری آن به عن 9تر از حریم در مورد رودخانه کرگانه مناطق درگیری سیل گسترده

 ساله بوده است. 25یم حر

 تاحدودی بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

ی هابیشی با عنوان انقشه)مهندسین مشاور میرافخمی(  1364در طرح جامع مصوب 

سین )مهند و بناها ارائه شده است. در طرح جامع جدید شهر هایکاربردر استقرار  مؤثر

 ( مشابه این نقشه یافت نشد.1390مشاور بعدتکنیک، 

 ندارد بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه
ه شهر خرم آباد نقشه پهنه بندی خطر سیل جانمایی نشد 1390در طرح جامع مصوب 

 (.1394است )مهندسین مشاور فجر توسعه، 

های جامع/تفصیلی با برنامه همبستگی و ارتباط برنامه

 هاآبجامع سیل و مدیریت روان
 نامناسب

شده ده نگیر تهیه شده اما در طرح جامع این طرح دیرم آباد طرح جامع سیلبرای شهر خ

 است..

آب و  ی سیل با توجه به تغییراتهابرنامهبه روز بودن 

 باتهوایی و تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاس
NA NA 
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 خطر معرض در مناطق از دور به توسعه مکانیابی -13 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد
NA NA 

 در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده

های جامع یا راهبردی های توسعه در طرحو اولویت

 یا هادی

 تاحدودی

یل در ( به خطر وقوع س1390در الگوی نهایی توسعه شهر خرم آباد )طرح جامع، 

مده ی اصلی شهر )کرگانه و خرمرود( توجه شده است، بطوریکه عهاانهرودخ

یل گسترش فیزیکی شهر به سمت جنوب شرقی شهر تعریف شده است. البته به دل

 ها زیاد بوده است.تر بودن تراز این بخش، میزان صدمات از سیل در این بخشپایین

در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه 

های هادی های توسعه در طرحولویتآینده و ا

 روستایی

NA NA 

را
اج

 

 تاحدودی باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق
ی و روند توسعه افقی شهر از زمان تهیه طرح جامع تاکنون به سمت جنوب غرب

 .ردیگینمشمال شهر قابل مشاهده است که در راستای پیشنهادات طرح جامع قرار 

 
 سازگاری و خطر کاهش برای زمین کاربری ریزیهبرنام -14 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 بندی سیلپهنه
 تاحدودی

ی انقشه( ایده یا 1390در طرح جامع مالک عمل )مهندسین مشاور بعدتکنیک، 

ت ربری خدمات و تأسیسامختص این موضوع ارائه نشده است. اما در نقشه کا

ه فاصل هارودخانهمالحظه نمود که تا حد امکان از حرائم  توانیمزیرساخت شهری 

 الزم رعایت شده است.

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 با حساسیت زیاد
 مناسب

ف های مختلدر طرح جامع اول شهر خرم آباد به این مهم اشاره شده و با تهیه نقشه

های یاربرها استقرار کاز رواناب و سیالب و شیب بندی زمین و خطرات ناشی از آن

 حساس در مناطق پرخطر ممنوع اعالم شده است. همچنین در طرح جامع مصوب

 و طرح تفصیلی شهر خرم آباد نیز این موضوع مورد توجه بوده است. 1390

ریم ن و آموزشی در حدر عین حال گزارش مرحله اول استقرار کاربری آرامستا

 رودخانه را نشان داده است.

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 خطرساز
 مناسب

های خطرساز شهر در بر اساس آنچه در بخش یک گزارش ارائه شد کاربری

 اند.های کرگانه و خرمرود واقع نشدههای سیالبی رودخانهپهنه

های مسکونی موجود ازسریزی برای ساخت و برنامه

 در بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
 تاحدودی

ی ( به چگونگ1390در طرح جامع شهر خرم آباد )مهندسین مشاور بعدتکنیک، 

های کرگانه و خرمرود اشاره های غیررسمی حاشیه رودخانهجابجایی ساکنین محله

 شده و راه حل آن در جابجایی جستجو شده است.

را
اج

 

 نامناسب موجود یساخت و سازها با رابطه در برنامه یجراا

 اشیهحتا قبل از تصویب طرح جامع اول شهر خرم آباد ساخت و سازهای غیررسمی 

های شد و پس از سرمایه گذاریای محسوب نمیها موضوع اصلی و عمدهرودخانه

د تشدی های موضعی و موضوعی پیرامون طرح جامع اول این اتفاقناشی از برنامه

ی شد. در طرح جامع و تفصیلی مالک عمل نیز این مهم آمده است اما چگونگ

اجرای آن همچنان محل مناقشه است )کارشناس مهندسین مشاور بعدتکنیک: 

 (.1398افضلیان، 

 یهارودخانه یبرا یمتر 24و  9 میدو حر 1364بر اساس طرح جامع مصوب سال 

 یررسمیاسکان غ یکنون بجز نواحشده است که تا فیکرگانه و خرمرود تعر

 شده است. تیرعای مناطق تا حد یدر باق یکرگانه و مطهر یهامحله
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 ی عمده پیشنهادیهایکاربرو  هامحدودهنقشه  -13 -6شکل

 1390مهندسین مشاور بعدتکنیک، منبع:

 

 
 تخریب دیوار محافظ محله کرگانه در اثر سیل -14 -6 شکل

 1398معماری و میراث فرهنگی،  منبع: کارگروه شهرسازی،
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 )پایین( نقش افزایش ساخت و ساز سطوح نفوذ ناپذیر در شدت سیل 1398)باال( و  1387مقایسه عکس هوایی سال -15 -6 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 سازگاری و خطر کاهش برای هاراه شبکه و زیرساخت ریزیبرنامه و طراحی -15 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 
بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

 های حیاتی )ورودی اصلی شهر/روستا/محله(شریان
 نامناسب

وار وار زند، بلکرمانشاه، بل-های حیاتی شهر خرم آباد )بزرگراه خرم آبادبرخی شریان

 ی شهر قرارهارودخانهمعرض خطر سیل  والیت، پل شبدری آیت اهلل کمالوند( در

شهر را  ی شمالی و جنوبی و مسیرهای ورودیهاپهنهدارند که خطر قطع ارتباط 

هلل ا. در جریان سیالب اخیر آسیب به پل ورودی شرقی شهر )آیت زنندیمرقم 

ت شمال قال ترافیک به سمبروجرد و انت-کمالوند( باعث قطع ارتباط جاده خرم آباد

 وار دانشجو شده است.شهر و بل

امع در عین حال نباید از نظر دور داشت که شبکه دسترسی پشتیبان در طرح ج

رایی ی باالدست تا حد زیادی اجهایدسترساول طرح به صورت رینگ کمربندی و 

 شده و در طرح جامع مالک عمل نیز مورد توجه بوده است

 ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

ی موقت شهر هاپلهای قدیمی شهر و بسیاری از ری و مطهری از پلی اناهاپل

شستگی ب، همچنین آاندشدهخرم آباد در جریان سیالب اخیر بطور کامل تخریب 

را  مت بروجردمسیر ورودی شهر از س نیتریاصلی پل آیت اهلل کمالوند قطع هاهیپا

ر ان دن استان لرستبه دنبال داشته است. بر اساس اعالم سازمان مدیریت بحرا

ل پ 1پل دچار آسیب جدی،  3پل اصلی شهر  9از  1398جریان سیالب فروردین 

چار پل موقت توسط شهرداری خرم آباد حذف شده است. پل بهداری د 5تخریب و 

ه بآسیب شد و عرض مفید آن به نصف کاهش یافت. شهرداری پیش از وقوع سیل 

 صورت اضطراری پل معلم را تخریب کرد.

رازی تمتر در  50ل در حال احداث شهدای حاج عمران شهر نیز با عرض بیش از پ

های محافظ ساخته شده و در جریان سیل تر از دیوارهها و پایینتر از دیگر پلپایین

 های اطراف شد.گرفتگی محلهنیز باعث آب

های به گفته شهردار شهر زیرگذرهای شهر به خصوص زیرگذر حدفاصل پل نداردریزی شبکه حمل و نقل به طوری که طراحی و برنامه
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 مالحظات ارزیابی معیار

های تخلیه زیرگذرها در جریان سیل از بین رفته و این زیرگذرها مسدود پمپ را بدهد ب در رویدادهای سیالبیآاجازه عبور آزاد روان

های معمول نیز دچار مشکل اند. زیرگذر کنار خرم رود )گالل( که در بارششده

 زیر آب رفت و خروج آب از آن با مشکل همراه بوده است. شود این بار نیزمی

ای ه بربر اساس اطالعات ارائه شده در فصل یک، و با توجه به مشکالت پیش آمد

 ی تنظیمی اصلی شهر خرم آباد این شبکه معابر با توجه به جریان سیالبهاپل

شهر ی هارودخانهنشده است و آمادگی الزم را جهت مدیریت و کنترل طغیان 

 ندارد.

را
اج

 

 تاحدودی های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 ل درپعملیات ساخت دو پل دائمی در حال انجام است که اطالعی در مورد تراز 

 دست نیست.

عابر که مدر طرح جامع کنونی خرم آباد نیز پیشنهادهای بسیاری درباره اصالح شب

احداث  وشبکه معابر باالدست ها )فصل هشتم( که یکی از آن خوردیمبه چشم 

 نوبی بوده و اجرایی نیز شده است.ج-کمربندی شمالی

 

 
 جانمایی تعدادی از نقاط کلیدی که در شبکه حمل و نقل سبب اختالل جدی شدند -16-6 شکل

 1390منبع: مهندسین مشاور بعدتکنیک،
 

 
 تخریب پل اناری در اثر سیل. -17 -6شکل 

 1398منبع: خبرگزاری ایکنا، 
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 زیرگذر طراحی شده در کنار خرم رود )گالل( بدون توجه به مسئله سیل -18 -6شکل 

 1398منبع: گلونی، 

 

 
 یابی زیرگذر کنار رودخانهمکان -19 -6شکل 

 1392منبع: خبرگزاری مهر، 

 
 سازگاری و خطر کاهش برای ساز و ساخت مقررات و ضوابط -16 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

بر
مه

نا
ی

یز
ر

 

 خیر ندارد های در معرض خطردر نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 خیر ندارد در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و مقررات ساختمانی

را
اج

 

 NA NA تحقق پذیری پیشنهادهای باال
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 موجود هایساختزیر و هاسکونتگاه در خطر کاهش برای ایسازه اقدامات -17 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

ای برای یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان

 ی موجودهارساختیزها و محافظت از سکونتگاه
 تاحدودی

 با استناد به مشاهدات میدانی گزارش شده در بخش اول:

رای ل فنی الزم بصوی شهر خرم آباد از استحکام و اهارودخانهی ساحلی هاوارهید -

ر ر برابدی دسمقاومت در برابر سیالب برخوردار نبوده و با تخریب بر اثر سیالب به 

های شهری بدل گشتند )شکل حرکت آب و دلیلی برای نشت سیالب به بافت

 پایین(.

و ساز  ساختریزی فضایی به منظور کنترل برنامه

 ها برای نگهداری و تقویت سالیانهدر اطراف آن
 اردند

رح طبود نشهر خرم آباد دارای دو طرح ناحیه شهری و جامع و تفصیلی است اما از 

 .بردیمجامع مدیریت رواناب و سیالب رنج 

ی هاحوضچههای آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
 تاحدودی

س در فصل سوم طرح جامع مالک عمل شهر برخی پیشنهادها در ارتباط با ترا

رح شده طون شهر و احداث بندهای تأخیر و مدیریت رواناب ی پیرامهاکوهبندی 

 (.1390است )مهندسین مشاور بعدتکنیک، 

های شهری ها و تونلراهریزی استفاده از بزرگبرنامه

برای انتقال آب در رویدادهای نادر به همراه 

 ها(یز )پمپریزی برای تجهبرنامه

 ندارد

ر شهر ه است بلکه به گفته شهرداصورت نگرفتریزی برای این مسئله نه تنها برنامه

اند و تمام این زیرگذرها تبدیل به های زیرگذرهای شهر از کار افتادهتمامی پمپ

 اند.های پرآب خطرناک شدهدریاچه

را
اج

 

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یمقاطع زمان
 نامناسب

های اخیر، و با ی خرم آباد در سالهارودخانهالیروبی های سنگین با توجه به هزینه

و  نظر به عدم یکپارچگی مدیریت آن، این مهم به طور منظم صورت نپذیرفته

 شده است.نریزی مدونی برای آن تهیه برنامه

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت
 تاحدودی

ی هاسازهو  هاوارهیدصل یک حاکی از عدم آمادگی الزم شواهد ارائه شده در ف

 محافظتی جهت مقابله با سیالب است.

 

 تاحدودی پذیری موارد باالتحقق

دی بر اساس گزارش ارائه شده در بخش یک پیشنهادها در ارتباط با تراس بن

ده است ی پیرامون شهر و احداث بندهای تأخیر و مدیریت رواناب طرح شهاکوه

 ی در دست اجرا قرار دارند )شکل پایین(.تاحد

 

 
 کرگانه در سیالب اثر بر ساحلی هایدیواره فروریختن -20 -6 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 سکونتگاه سازگاری و هاسکونتگاه درحریم خطر کاهش برای آبریز مدیریت -18 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

و  یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییتع
ND ND 

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 نامناسب

دانی و همچنین بازدیدهای می بر اساس مطالعات انجام شده در بخش اول گزارش

جاوز تی کرگانه و خرمرود مورد هارودخانههای حریم تصورت گرفته برخی قسم

ن های مسکونی خودرو قرار گرفته و به دالیل بسیار امکان حذف آن تاکنوبافت

ز این ری اوجود نداشته است. از این رو با استفاده از کاربری فضای سبز در بسیا

 ها تالش برای ایجاد فبلتر در برابر آب انجام شده است.بافت

عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و  حفظ

 مدیریت کشت در باال دست
NA خیر 

 خیر NA هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

ی هاحوضچههای آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
ND ND 

ه رودخانه ب شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس ای

 موانع؛

NA خیر 

را
اج

 

 تاحدودی باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذ تحقق

ندی بی محافظ، فضای سبز خطی و تراس هاوارهیدبرخی اقدامات همچون احداث 

پیگیری و اجرا شده  هارواناباز جمله مواردی است که جهت کاهش  هاکوهدامنه 

اعث ی محافظ بهارهوایداست. از سویی نبود برنامه مدیریتی الزم برای مقاوم سازی 

 به صورت سدی در برابر آب شده است. هانخالهها در سیالب و عملکرد تخریب آن

 درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در
 تاحدودی

و  هارودخانههای پیاپی در استان لرستان و کم شدن آب با توجه به خشکسالی

ه یافت اوز به زمین حریم و بستر رود گسترشبستر آن تج بعضاًخشک شدن حریم و 

 را وبود که از جمله کاربردهای آن دامداری به دلیل نزدیکی به مراتع توند

ری از ی بلوط است. همین امر نه تنها پوشش گیاهی الزم برای جلوگیهاجنگل

ویه و بر اثر چرای بی ر هاجنگلتشدید رواناب را حذف نمود بلکه خشک شدن 

 ود. درها منجر گردید و خسارات را تشدید نمنیز به نابودی جنگل هایسوزآتش 

وشش ی در تالش برای تقویت پامنطقهعین حال نهادهای مجری فارغ از نگاه 

 گیاهی درون حریم شهر هستند.

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 آموزش و جلب مشارکت
NA خیر 

 

 
 )چپ( 1398)راست( و  1385های آباد )شمال( در کنار رودخانه بین سالز در حریم خرمافزایش ساخت و سا -21 -6 شکل

 Google Earth,2019منبع: 
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 سیل با سازگاری برای سطحی هایآّب مدیریت -19 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

های سطحی و ریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 رای مدیریت آنو پیشنهادها ب هاهیتوص
 تاحدودی

هیه ترم آباد و مقابله با سیالب برای شهر خ هارواناببرنامه مدونی جهت مدیریت 

امع خرم طرح ج 8و  3به فصل  غالباًنشده است و آنچه اکنون مورد استفاده است 

 آباد بازمی گردد.

 توانی( م1364 ،یرافخمیمشاور م نیبا نظر به طرح جامع اول شهر )مهندس

را  یشنهادیپ و فاضالب یسطح یهاو دفع آب تیها، هداحرکت رواناب یهانقشه

 و تیریمد یبرا شیشهر از سه دهه پ نیگفت ا توانیرو م نیمشاهده نمود، از ا

 برنامه مدون بوده است. یدارا البیکنترل س

های سطحی برای کانالیزه عدم تاکید مدیریت آب

 هالیمسکردن 
 نامناسب

ی و ها در شهر تکیه زیاد بر کانال کشهای سطحی و رودخانهیت آبمتاسفانه مدیر

های هدایت آب هرچه سریعتر به خارج از شهر بوده است. حتی در مورد چشمه

 برد.ها نمیای از آنزیبای درون شهری نیز همین مسئله صدق کرده، شهر بهره

 نامناسب های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

یش در ی آن از چهار دهه پهاخانهکه تنظیم حرکت فاضالب و تصفیه احداث شب

 شکل خوبی نسبتاًشهر خرم آباد در دست اجرا بوده و اکنون نیز شبکه فاضالب 

ب و اضالفگرفته است که در جریان سیالب اخیر کارایی خود را اثبات نمود. شبکه 

ریف و احداث های سطحی در شهر خرم اباد به صورت مجزا تعشبکه حرکت آب

 ، گرچه در زمان وقوع سیل شبکه فاضالب به هم سرریز دارند.اندشده

 ریتأثها با درنظر گرفتن ریزی کانالطراحی و برنامه

 تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر
 تاحدودی

له و الی خطی همچون هابوستانو  هارودخانهاحداث معابر ساحلی در حریم 

 صیلیدامات انجام شده بر اساس پیشنهادات طرح جامع و تفدانشجو از جمله اق

 شهر خرم آباد است.

را
اج

 

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
 تاحدودی

های سطحی تاکنون پیگیری شده بهبود سیستم دفع فاضالب و جمع آوری آب

اناب و ی جمع آوری روهاشبکهکارآمدی  98است و در جریان سیل فروردین ماه 

 ی خودروی واقعهامحلهخسارات به  نیترعمدهضالب خود را نشان داد بطوریکه فا

 وارد گردید. هارودخانهدر حریم 

 یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا
 .شودینمی انجام ادورهاین امر بصورت منظم و  ندارد

 
 کولوژیکا رویکرد با سیل با سازگاری -20 -6جدول 

 
 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

های جاری یا خشک ها و رودخانهمرمت مسیل

 یا فصلی
 ندارد

های استان لرستان ها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

خشک شده و مورد تجاوز  98ها قبل از سیل فروردین ماه بسیاری از آن

 .اندگرفتهساخت و سازها قرار 

های خشک و ها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 فصلی
 تاحدودی

ی شمال و شمال شرق شهر خرم آباد و هالیمسدر حال حاضر اغلب 

 ی اصلی شهر روباز هستند و نقاط شکست آب درهارودخانههمچنین 

ه ب عمدتاً که  شوندیما معابر شهری پدیدار بها در تقاطع پوشیده شدن آن

 نجر شده است.ها نیز متخریب پل

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

خشکی، بارش و برای رویدادهای نادر )به 

های ذخیره صورت عملکرد ثانویه حوضچه

ها در هنگام رویداد آبسازی روانموقت و آرام

 سیالبی(

 تاحدودی

مومی عستند که با عملکرد فضای یی ههایکاربری خطی از جمله هاپارک

ب آشهری در هنگام خشکی و بارش عکس العمل های ویژه ذخیره و فیلتر 

شمال  ها در پهنه شمال وکه بیشترین تعداد آن دهندیمرا از خود نشان 

 شرق خرم اباد احداث شده است.

های شهر تا حدی این نقش را پارکینگ مجموعه فلک الفالک و دریاچه

 .بازی کردند

های سبز و آبی طراحی و احیاء زیرساخت

 متناسب با طبیعت بستر
 تاحدودی

ی موضعی از سوی طرح هاطرحبر اساس پیشنهادات طرح جامع و تعریف 

تفصیلی )مورد اشاره در فصل یک، مهندسین مشاور بعدتکنیک( کاربری 

اصلی خدمات و زیرساخت شامل فضای سبز و حوضچه و تراس بندی 
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 ..اندشدهی آبی تعریف هارساختیزی مجاور به عنوان اهکوهدامنه 

 همچنین حریم پیشنهادی جدید و احداث فضای سبز در حاشیه رودخانه

ی هابوستانهایی داشته بطوریکه در دست اقدام قرار گرفته و پیشرفت

خطی همچون الله در شمال شرقی شرق، حریم کیفی خرمرود را پوشش 

 داده است.

 
ت جهت باال بردن نسبت ضوابط و مقررا

 سطوح نفوذپذیر در شهر
 خیر ندارد

را
اج

 

 تاحدودی باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

های تی مشرف بر بافهادامنهی محافظ، تراس بندی هاوارهیداحداث 

ی و ایجاد بندها هارودخانهمسکونی، احداث فضای سبز حائل حریم 

 یرغمز جمله اقداماتی است که علمدیریت و کنترل رواناب در باالدست ا

 .انددهیرسنقایص موجود به انجام 

 

 
 های سبز و آبی در شهرساخت و خفظ زیرساخت -22 -6شکل 

 Google Earth,2019منبع: 

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -2 -3 -6
 نهیمزسارات آن در خسانحه و  دیتشد ای یریگدر شکل مؤثرصل نمونه، عوامل بالف نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

 گرفتگی شده است.ها که خود موجب تشدید آبعدم توجه به مسئله سیل در طراحی پل

 دهای شدید.های اصلی شهر، به خصوص زیرگذرها، در معرض سیل بدون تمهیدات الزم برای رویداقرارگرفتن شریان

تشدید  جاور وکم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر به ویژه در رودخانه کرگانه که موجب سرریز آب به نواحی م

 ها شده است.خسارت

 یراصولیموقت و غ یااقدامات سازه لیدر معرض خطر قرارگرفتن شهر به دل

 و تشدید صدمات شده است. ها و زیرگذرهاهای باالدست که خود موجب گرفتگی پلورود رسوبات از بخش

 ی جاری در معابر شهریهاروانابناکارآمدی شبکه فاضالب در مدیریت 

 به ریز جدول در کهاند بوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
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 سانحه تشدید یا گیریشکل در دخیل املعو -21 -6جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار ریتأث عوامل بالفصل عوامل

که خود  هاپل یدر طراح لیعدم توجه به مسئله س

 شده است. یگرفتگآب دیموجب تشد

 های مهم در زمینه تراز سیل با دوره بازگشت صدسالهنداشتن داده -

دم عهای شهر که باعث قطع ارتباط و ها تقریبا در تمام پلدر طراحی و اجرای پلعدم تواجه به تراز رودخانه  -

 های اصلی شهر شده است.کارآیی شریان

های اصلی شهر، به خصوص قرارگرفتن شریان

 زیرگذرها، در معرض سیل بدون تمهیدات الزم

 هایابی اشتباه آنرگذر و مکانهای زیرای پروژهبپذیری در برابر سیل عه در مورد آسیبعدم انجام مطال -

 هاهای مناسب و کارآمد و سیستم هدایت روانابر نظر نگرفتن تمهیدات الزم برای زیرگذرها مانند پمپد -

کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر به 

 ویژه در رودخانه کرگانه

ه ده 4و غیررسمی در طول  مسکونی خودروی هابافتی کرگانه و خرمرود هارودخانهیی از حرائم هابخشدر  -

 که متحمل خسارات فراوان در جریان سیالب اخیر شدند. اندگرفتهگذشته شکل 

ر باالدست خرم رود ساخت و ساز در حریم رودخانه شدت گرفته است که بر سرعت حرکت آب در شهر د -

 کند.کمک می

در معرض خطر قرارگرفتن شهر به دلیل اقدامات 

 موقت و غیراصولیی اسازه

 افته و بهها به نصف و کمتر کاهش یی خرم اباد در حالی که عرض بستر آنهارودخانهی ساحلی هاوارهیدایجاد  -

ی هالهنخاب و درجریان سیالب اخیر خود به معضل تخری دهندیمدلیل عدم الیروبی منظم دبی کمتری را پاسخ 

 سنگین تبدیل شد.

خریب تقاومتی ندارند و با می موقتی )مانند پل مطهری( که در هنگام سیالب هیچ هاساختمانو  هاپلساخت  -

 .کندیمی سنگین نوسازی را بر شهر تحمیل هانهیهزتنها  شودیمها در ابتدا سدی در برابر آب تشکیل آن

 های باالدستورود رسوبات از بخش

خرم آباد  یرغم برخی اشارات طرح ناحیه شهریی علامنطقهیاس نبود رویکرد مدیریت یکپارچه سیالب در مق -

 به حذف پوشش گیاهی پیرامون شهر و احداث نشدن سدهای تنظیمی منجر شده است.

 انهاز بین رفتن پوشش گیاهی در باالدست خرم رود همراه با ازدیاد ساخت و ساز در حریم رودخ -

ی هاروانابناکارآمدی شبکه فاضالب در مدیریت 

 شهریجاری در معابر 

ا النی مشابه بیی با دوره بازگشت طوهالیسی مربوط به هاروانابریزی الزم جهت مدیریت جداگانه نبود برنامه -

 سیالب اخیر که موجب ترکیب رواناب و فاضالب و ایجاد آلودگی گردید؛

 ریزی کارا برای استفاده از منابع آبی مناسب شهرعدم برنامه -

ن شکسته شد در برخی از نقاط شهر که در هنگام سیالب به هارودخانهاره یا بستر ترکیب شبکه فاضالب با دیو -

 منجر گردید. هارودخانهو ورود فاضالب به  هاکانال

 آباد خرم شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -2 -3 -6
 ست.شهر خرم آباد در صفحه بعد نشان داده شده ا DPSIRبر اساس تحلیل ارائه شده در بخش پیش، مدل 
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 معموالن شهر -3 - 3 -6
 مصاحبه با ویدانی متحلیل نمونه موردی شهر معموالن بر اساس داده ها و اطالعات ارائه شده در فصل یک مبتنی بر برداشت های 

 کارشناسان مسئول انجام شده است.

دو  یط 1398ال سفروردین ماه در  (جنوب استان لرستان) معموالنشهر بر اساس اعالم رسمی ستاد مدیریت بحران استان لرستان 

 زانیسارات و مخحجم  لیبه دل نیفرورد 12 ل. سیشد لیدچار بحران س نیفرورد 12در  گریو بار د نیفرورد پنجمدر  کباریمرحله 

  .ساعت قطع نمود 72ارتباط این شهر را با پیرامون به مدت  هابیتخر

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -3 -3- 5
 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

داده  هایپاسخ

 شده
Responses 

های پی کسالیخش -

 در پی

اولویت بخشی به 

مسئله ترافیک بر 

ایمنی و توسعه 

 پایدار شهری

 ینتأمنیاز به  -

زمین شهری و 

مسکن قابل 

استطاعت کافی برای 

 اسکان جمعیت

یاز معیشتی در ن -

نواحی باالدست 

کشی از برای بهره

منابع طبیعی شامل 

ها آب، خاک، جنگل

 و معادن

کافی  عدم توجه -

قوانین، 

ها و دستورالعمل

های کالن و برنامه

نظام تشکیالتی 

مربوط به مدیریت 

 سیل و آب

 

دم توجه به مسئله ع -

سیل در طراحی و 

ها و ساخت پل

 زیرگذرها

تکاء بر اقدامات ا -

ای برای مدیریت سازه

خطر سیل و در عین 

حال رسیدگی ناکافی 

های به این سازه

 محافظتی

 به مرمت عدم توجه -

الیروبی  ها ورودخانه

 هامسیل

 یهاطرح یتوجهکم -

شهر خرم آباد به جامع 

 مخاطره سیالب

بود برنامه جامع ن -

مدیریت رواناب 

 ای و شهرییهناح

بود توجه به ن -

ی امنطقهریزی برنامه

برای مدیریت و کاهش 

 خطر سیل

دم توجه به ع -

های سکونتگاه

غیررسمی در معرض 

 خطر

عدم مدیریت  -

 کپارچه حوضه آبریزی

پذیری جدی آسیب -

 به شهر معابر شبکه

زیرگذرها و  هیژو

ها و نیز دسترسی پل

 ی غیررسمیهامحله

پذیری آسیب -

ی هاسکونتگاه

غیررسمی مجاور 

 حریم رودخانه

پذیری آسیب -

 شیزموآهای یکاربر

شهر  مانیو در

)همچون اداره 

آموزش و پرورش یا 

 شهرداری خرم آباد(

یل استقرار در به دل

 هارودخانهحرائم 

اهش عرض بستر ک -

به دلیل ساخت و 

 سازها و عدم الیروبی

 

 

 

 
 

بخش  سیب بهآ -

 یهایبررکااز  بزرگی

 حاشیه مسکونی

و  هارودخانه

واحد  850آبگرفتگی 

 مسکونی

سیب به شبکه آ -

دسترسی و معابر 

شهری و تخریب 

ی هاپلبرخی 

 ارتباطی مهم

ی به آسیب مال -

هرداری خرم آباد ش

به دلیل تخریب 

های وسیع دیواره

 ساحلی

های یبآس -

اجتماعی به -اقتصادی

ی هامحلهساکنین 

غیررسمی واقع در 

 هارودخانهحرایم 

پاسخ پیش از 

 :رویداد

ایجاد دیواره  -

 محافظ

ایجاد شبکه  -

ی خطی هابوستان

جاذب آب جهت 

 دریافت و انحراف آب

ر هنگام دپاسخ  -

 وقوع

خریب دو پل ت -

 توسط شهرداری

های یسهکقراردادن  -

شن در راستای 

های شهر به یجو

دلیل باالآمدن آب 

ی شهری هاچشمه

 توسط شهرداری

کیسه قراردادن  -

شنی در ورودی 

توسط  هاکوچه

 مردم و شهرداری



222         هیأت ویژۀ    ری و میراث فرهنگیکارگروه شهرسازی، معما 

 هاگزارش ملی سیالب

 

 مناطق در معرض خطر ییشناسا -22 -6جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 NA NA بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با شانس یک درصد سیل در کفایت نقشه پهنه

 وپوگرافی؛ رود/مسیل(سال و کمتر با توجه به بستر منطقه شهری؛ ت
 ندارد

های هادی موضوع پهنه از آنجا که در شرح خدمات طرح

بندی سیالب طرح نمی شود در طرح هادی معموالن نیز 

 چنین موردی وجود ندارد.

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 NA ندارد یبندی در طرح جامع و تفصیلارائه نقشه پهنه

ت های جامع/تفصیلی با برنامه جامع سیل و مدیریهمبستگی و ارتباط برنامه

 هاها در کالنشهرآبروان
 برنامه جامع سیل تهیه نشده است. ندارد

زایش ا افهای سیل با توجه به تغییرات آب و هوایی و تغییر یبه روز بودن برنامه

 سطوح نفوذناپذیر در محاسبات
NA NA 

 
 ناطق در معرض خطرتوسعه به دور از م یابیمکان -23 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

های در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده و اولویت

 ردی یا هادیهای جامع یا راهبتوسعه در طرح
 نامناسب

 سمت غرب و در الگوی نهایی توسعه شهر معموالن رشد شهر به

در حریم کشکان رود پیش بینی شده و این امر طی سه دهه 

 بیشترین 1398گذشته به وقوع پیوسته و در سیالب فروردین 

 ساختمان را موجب شده است. 400حجم خسارات به قریب 

های در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آینده و اولویت

 های هادی روستاییتوسعه در طرح
NA NA 

را
اج

 

 نامناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

بینی توسعه ناصحیح شهر معموالن که منجر به خسارات پیش

هایی است که عدم تحقق آن عمده گردید از جمله تحقق

 رسد.تر به نظر میمطلوب

 

 
 از بین رفت 1398بافت شهری پهنه غربی شهر معموالن به طور کامل توسط سیل فرردین  -23 -6 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -24 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس 

 بندی سیلهای پهنهنقشه
 نامناسب

ری امپروبسیاری از کارگاه های صنعتی و داز شواهد امر چنین بر می آید که 

 شده خرد و متوسط در حریم کشکان رود و در پهنه غربی شهر معموالن واقع

 بودند که در جریان سیالب اخیر از بین رفتند.

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 یادزهای با حساسیت کاربری
 ن مشاهده نگردید.کاربری حساسیت باال در پهنه غربی شهر معموال مناسب

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های خطرسازکاربری
 کاربری خطرسازی در پهنه غربی شهر معموالن مشاهده نگردید. مناسب

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی برنامه

موجود در بستر رود یا مناطق در معرض 

 سیل تکرارشونده

ND ND 

جرا
ا

 

 یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا

 موجود
 ندارد

با توجه به رشد ساخت و سازهای پهنه غربی شهر معموالن طی سه دهه 

 ای وجود نداشته است.گذشته چنین برنامه

 
 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -25 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

بندی/خطر سیل در مورد ن پهنهدر نظر گرفت

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 نامناسب

 مسیرهای اصلی ارتباط با شهر معموالن از سمت شمال و جنوب در جریان

کجا  ساعت با هیچ 72به طور کامل قطع و شهر به مدت  1398سیالب فروردین 

 ارتباط زمینی نداشت.

 ن رفت.ز بیپل تازه ساز شمال شهر بر روی رودخانه بر اثر سیالب به طور کامل ا نامناسب هاپل در نظر گرفتن تراز سیل در

یابی بندی/خطر سیل در مکاندر نظر گرفتن پهنه

 های خطرساززیرساخت
 تاحدودی

ان جری های ارتباطی و  انرژی عبور داده شده از حریم کشکان رود درزیرساخت

 صفیهخریب گردید. مخازن آب آشامیدنی شهر و تسیالب به طور کامل قطع و ت

 ساعت دچار اختالل عملکرد گردید. 24خانه در باالدست به مدت 

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از سیستم 

 های سطحیآوری آبجمع
 ندارد

ای وی هشهر معموالن فاقد شبکه فاضالب است، رواناب ها نیز از طریق شبکه ج

 و به کشکان رود تخلیه می شود. تاریخی شهر جمع آوری

ریزی شبکه حمل و نقل به طوری طراحی و برنامه

  اب در رویدادهای سیالبیکه اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد

 نامناسب

 های سطحی مبتنیدر بخش شرقی شهر با توجه به وجود شبکه جمع آوری آب

ت به خوبی صورها بر شیب دامنه کوه با همراهی معابر شهر تخلیه رواناب

 های بخش غربی فرود آمده است و با طغیانپذیرفته که بر روی ساختمان

 رودخانه بخش غربی را تخریب کرده است.

جرا
ا

 

 NA NA های باالپذیری پیشنهادات و طرحتحقق

 
 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -26 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ه 
نام

بر
ی

یز
ر

 

در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای 

 های در معرض خطر )پهنه صد ساله(ساختمان
 ND ندارد

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و 

 مقررات ساختمانی
 ندارد

 اثر توجهی به دوره های بازگشت طوالنی مدت سیالب برشواهد نشان دهنده بی

 طغیان کشکان رود است.

جرا
ا

 

 NA NA های باالپذیری پیشنهادات و طرحقتحق
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 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -27 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

ای مکانیابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه

ها و زیرساخت های برای محافظت از سکونتگاه

 موجود

 نامناسب
ازه اره های رودخانه و برخی دیواره های حفاظتی تالش های سساخت دیو

 ای بوده که در این راستا انجام شده است )شکل پایین(.

و  ریزی فضایی به منظور کنترل ساختبرنامه

ها برای نگهداری و تقویت ساز در اطراف آن

 سالیانه

 ست.انگرفته بر اساس شواهد موجود و بازدید میدانی چنین اقدامی صورت  ندارد

 های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 های ذخیره
ND ND 

های ها و تونلراهریزی استفاده از بزرگبرنامه

شهری برای انتقال آب در رویدادهای نادر به 

ها( و ریزی برای تجهیز )پمپهمراه برنامه

ها با مخازن، به همراه تجهیزات و ارتباط آن

ین مان ازود خودرو در ریزی منع وربرنامه

 رویدادها.
 

ND ND 

را
اج

 

 یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یدر مقاطع زمان یشهر
ND 

ND 

 

 مرتب یسازمقاوم و میترم و ینگهدار

 (:هاوارهید)مثل  یمحافظت یهاسازه

 

 ست.اته بر اساس شواهد موجود و بازدید میدانی چنین اقدامی صورت نگرف نامناسب

 

 
 نقاط شکست و ورود سیالب به پهنه غربی شهر معموالن -24 -6 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -28 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

و  یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییتع
 بر اساس شواهد موجود و بازدید میدانی چنین اقدامی صورت نگرفته است. ندارد

 برنامه ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 رفته است.صورت نگ یاقدام نیچن یدانیم دیبر اساس شواهد موجود و بازد ندارد

حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و 

 مدیریت کشت در باال دست
 صورت نگرفته است. یاقدام نیچن یدانیم دیبر اساس شواهد موجود و بازد ندارد

 ND ND هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

های های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
NA خیر 

به رودخانه  شتریب یفضا صیتخصرای ریزی ببرنامه

 بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس ای

 موانع؛

NA خیر 

را
اج

 

 نامناسب :باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذتحقق

بینی شده مانند اقدامات صورت پذیری بخشی از اقدامات و مالحظات پیشتحقق

ه بمعموالن با توجه گرفته برای جلوگیری از طغیان آب کشکان رود در شهر 

کارآمدی ساله موضوعی است که به انجام رسیده اما نا 25سیالب با دوره بازگشت 

 آن در جریان سیالب اخیر اثبات شد.

 درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در
 نامناسب

و های پیاپی در استان لرستان و کم شدن آب کشکان رود با توجه به خشکسالی

 افتهیخشک شدن حریم و بعضا بستر آن تجاوز به زمین حریم و بستر رود گسترش 

جنگل  را وبود که از جمله کاربردهای آن دامداری به دلیل نزدیکی به مراتع توند

 شدیدهای بلوط است. همین امر نه تنها پوشش گیاهی الزم برای جلوگیری از ت

ر اثر چرای بی رویه و ها برواناب را حذف نمود بلکه خشک شدن جنگل

 .ها منجر گردید و خسارات را تشدید نمودها نیز به نابودی جنگلسوزیآتش

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 آموزش و جلب مشارکت
NA خیر 

 
 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -29 -6جدول 

 
 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های ریزی برای مدیریت آبرنامهوجود ب

سطحی و توصیه ها و پیشنهادها برای مدیریت 

 آن

 تاحدودی
ر راببخش شرقی شهر معموالن از لحاظ هدایت رواناب ها و مقاومت در ب

 سیالب شرایط خوبی از خود نشان داده است.

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیزه کردن مسیل
 خیر ندارد

های سازی فاضالب از سیستم دفع آبجدا

 سطحی
 خیر ندارد

ها با درنظر ریزی کانالطراحی و برنامه

گرفتن تاثیر تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح 

 نفوذپذیر

 تاحدودی
ز ااحداث معابر ساحلی در حریم کشکان رود و ساخت و سازهای بسیار 

 ده است.جمله اقداماتی است که حجم تخریب و آسیب را افزایش دا

را
اج

 

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
 نامناسب

های سطحی تاکنون محقق بهبود سیستم دفع فاضالب و جمع آوری آب

ور اهالی بخش غربی شهر مجب 98نشده است و در جریان سیل فروردین ماه 

 به تخلیه منازل و پناه گرفتن در بخش شرقی شدند.

 یهاآب فعد شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا یسطح
ND .اطالعی در دست نیست 
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 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا خطر س یسازگار -30 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های جاری یا خشک یا ها و رودخانهمرمت مسیل

 فصلی
 نامناسب

استان لرستان  هایها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

خشک شده و مورد تجاوز  98ها قبل از سیل فروردین ماه بسیاری از آن

 ساخت و سازها قرار گرفته اند.

های خشک و ها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 فصلی
 اند.های شهر معموالن غالبا روباز هستند و سرپوشیده نشدهمسیل مناسب

از طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی ب

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

خشکی، بارش و برای رویدادهای نادر )به صورت 

های ذخیره موقت و عملکرد ثانویه حوضچه

 ها در هنگام رویداد سیالبی(آبسازی روانآرام

 خیر ندارد

های سبز و آبی طراحی و احیاء زیرساخت

 متناسب با طبیعت بستر
 خیر ندارد

 
رات جهت باال بردن نسبت سطوح ضوابط و مقر

 نفوذپذیر در شهر
 خیر ندارد

را
اج

 

 نامناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 پذیری پیشنهادات ارائه شده در زمینه حریم کشکان رود، ایجادعدم تحقق

بر برا فضاهای باز جاذب آب، فضاهای باز پدافندغیرعامل، دیواره محافظ در

 طغیان رود

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی 2 -3 -3 -6
 عبارتند از: تیسانحه بدون اولو دیتشد ای یریگر در شکلعوامل بالفصل موثهای میدانی و مطالعاتی این نمونه، بر اساس یافته

خش شمالی شهر و شتاب ان کشکان رود در بای که با طغیای در مقیاس منطقهدر معرض خطر قراردادن شهر توسط اقدامات سازه

 آلود در پیچ رودخانه موجب تشدید سرعت و شدت حرکت سیالب و افزایش زائدات و رسوبات آن گردید؛یافتن آب گل

های غرب شهر افتساخت و سازهای بسیار در حریم رودخانه و پهنه غربی شهر باعث تجمع آب فراوان و به راه افتادن سیل در ب

 معموالن شده است؛

 ر شمال شهر به تخریب پل تازه ساز انجامیده است؛دهای ساحلی کشکان رود وارهشکست دی

 رقی شهر گردید؛ها که موجبات به راه افتادن سیالب در معابر بخش شریزی یکپارچه روانابعدم برنامه

 به ریز جدول در که ندا ودهب لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
 

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییشناسا -31 -6جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار ریتاث عوامل بالفصل عوامل

ای در معرض خطر قراردادن شهر توسط اقدامات سازه
 ایمنطقه

فتادن حجم اساز بخش غربی شهر معموالن که باعث به راه  ازمدت و ساخت ودرنظرنگرفتن سیالب با دوره بازگشت در -
 مود.سنگینی از رسوبات و نخاله های ساختمانی به همراه سیالب شد و قدرت تخریب آن را چندین برابر ن

ها و ررسی نوع حرکت رواناببای در برنامه مدیریت رواناب ناحیه شهری معموالن جهت نبود نکاه منطقه -
 هبردهای مقابله با آن در سناریوهای مختلف،را

ر دها در ابتدا سدی ریب آنهای موقتی که در هنگام سیالب هیچ مقاومتی ندارند و با تخها و ساختمانساخت پل -
 ها قدرت تخریب سیالب چندین برابر می شود.شود و با شکسته شدن دیوارهبرابر آب تشکیل می

 های شهری؛بافت شکسته شدن دیواره بتنی شمال معموالن و تخریب پل تازه ساز و به راه افتادن آب جمع شده در - های باالدستبندها و کانالشکسته شدن سیل

های ناکارآمدی شبکه فاضالب در مدیریت رواناب
 جاری در معابر شهری

 النی؛ره بازگشت طوهایی با دوریزی الزم جهت مدیریت جداگانه رواناب های مربوط به سیلنبود برنامه  -
ل های فصلی و فعاها در اثر طغیان رودخانه کشکان با بارشانابکمرنگ بودن توجه الزم به مبحث مدیریت رو -

 شدن مسیل های خشک قدیمی گردید.
ساخت و سازهای غیراصولی و مدیریت نشده در حریم 

 رودخانه
 ل تخریب شد.خت و سازهای بسیار بطور کامدر قسمت غربی شهر معموالن سا -
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 معموالن شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -3 -3 -6
 سه دیدگاه قابل بحث است: از معموالن شهر یریپذبیآس :state تیوضع

 های تکرار شونده شهر و دست کم انگاشتن قدرت سیالب،الف( مدیریت نادرست در مواجهه با رواناب و سیالب
 ت،مان کم قابل جابجایی نیسزاجتماعی در  -نه کشکان که به دالیل اقتصادیب( ساخت و سازهای غیراصولی در حریم رودخا

 های شهری.ریزی کوتاه مدت در ایجاد تأسیسات و زیرساختج( نگاه برنامه
 شود:شهر معموالن شامل موارد ذیل می DPSIRبر این اساس وضعیت مدل 

 

 

 الغیبحیات روستای -4 -3 -6
ی میدانی، اسناد هابرداشتدر فصل یک مبتنی بر  شدهارائهو اطالعات  هادادهالغیب بر اساس حلیل نمونه موردی روستای حیاتت

 )مهندسین مشاور مادشهر( و مصاحبه با کارشناسان مسئول انجام شده است. 1395طرح هادی روستا مصوب سال 

در  بارکیدو مرحله  یط 1398سال  ماهنیدر فرورد الغیبتان روستای حیاتبر اساس اعالم رسمی ستاد مدیریت بحران استان لرس

ود، که دالیل اصلی آن آسیب بسیاری به روستاییان وارد نم نیفرورد 12 ل. سیشد لیدچار س نیفرورد 12در  گریو بار د نیفرورد پنجم

 .نشان داده شده است گی این روستا در شکل زیرگرفتی آبهاپهنه .ردیگیمقرار  مطالعه موردبر اساس بخش اول گزارش حاضر 

 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

اده های دپاسخ

 شده
Responses 

نیاز به تامین زمین 
 و آب کشاورزی

 نیاز به مدیریت آب
های پی خشکسالی

 در پی
های آمایش کاستی
ای در طرح منطقه

ناحیه شهری 
 معموالن

نیاز به محافظت از 
شهر در برابر طغیان 

 کشکان رود

های عمومی خواست
و ترجیحات سیاسی 
مرتبط با اسکان و 

 ساختمان

سنگین های هزینه 
 هامدیریت رواناب

 یهاتوجه طرح عدم
توسعه شهر 
معموالن به مخاطره 

 سیل

نبود شبکه فاضالب 
 شهری 

عدم توجه به 
ریزی برنامه
ای برای منطقه

مدیریت و کاهش 
 خطر سیل 

تمرکز و اتکاء بر 
ای اقدامات سازه

خطر  برای مدیریت
 سیل

عدم رسیدگی به 
های محافظتی سازه

یم و ها، ترمو کانال
سازی و مقاوم

 هاالیروبی مسیل

جامع  نبود برنامه
مدیریت رواناب 

 ای و شهریناحیه

پذیری بخش آسیب
غربی شهر معموالن 
در برابر طغیان 
کشکان رود و وجود 

های بسیار در چالش
جابجایی ساکنین 

 فعلی
 شبکهپذیری آسیب
 هیژو به شهر معابر

قطع دسترسی در 
هنگام وقوع سیالب 

ر افتادن و از کا
 هازیرساخت

پذیری آسیب
بخش  یهایبررکا

شهر معموالن  غربی
ها و قرار داشتن آن

های در پهنه
پذیر و آسیب

کمرنگ بودن توجه 
به آن در مدیریت 

 شهری

 و تخریبگرفتگی بآ
از  قسمت بزرگی

 مسکونی یهایبررکا
غربی کشکان  حاشیه

 رود 

تخریب وسیع منازل 
به دلیل نشست و 

مخصوصا در رسوبات 
  پهنه غربی شهر

آسیب به شبکه 
 دسترسی و معابر شهری

از کار افتادن شبکه 
رواناب بخش غربی 
شهر در هنگام وقوع 
سیالب بر اثر طغیان 

 کشکان رود

های اجتماعی آسیب
به ساکنین حریم 

 رودخانه

های دیده نشدن چالش
ناشی از سیالب و ابعاد 

 هاپیرامونی آن در طرح

ندهای و ب سد احداث
باالدست جهت 
کنترل و مدیریت 

 های فصلیرواناب
ساخت و  بیتخر

سازهای واقع در 
حریم رودخانه 
کشکان و جابجایی 
ساکنین به پهنه های 

 ایمن
های حذف دیواره

شمال شهر، احترام به 
بستر و حریم کشکان 

 رود
ایجاد شبکه بوستان 
های جاذب آب جهت 
دریافت و انحراف آب 

های واردشده به بافت
 شهر معموالن

تغییر دیدگاه 
مدیریتی در مواجهه 

ای ای و غیرسازهسازه
 با پدیده سیالب
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 لیبعد از وقوع س الغیبروستای حیاتگرفتگی پهنه آب -25 -6شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -4 -3 -6

 خطر معرض در قمناط شناسایی -32 -6جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 ندارد بندی سیلوجود نقشه پهنه
متر  24 ( حریم رودخانه کشکان با رقم ثابت1395در طرح هادی )مهندسین مشاور مادشهر، 

 ست.اتعریف نشده  در ارتباط با امکان و خطر وقوع سیالب بندیاست اما نقشه پهنه دیده شده

 NA NA بندی سیلکفایت نقشه پهنه

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 یتاحدود بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

منع استقرار  وی حریم رودخانه هاپهنهالغیب در طرح هادی مالک عمل روستای حیات

 و سه ازلحاظ دو درجهی در معرض خطر هاپهنهساختمانی در آن ارائه شده است، گرچه 

 (.95: 1395)مهندسین مشاور مادشهر،  اندنشدهدقیق ت هایکاربر

رات آب و ی سیل با توجه به تغییهابرنامهبودن  روزبه

 باتهوایی و تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاس
NA NA 

 

 
 ساله و تخریب بر اثر سیل )شکل چپ( 25کافی نبودن حریم  -26 -6 شکل

 1398میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و 
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 مناطق در معرض خطر ییشناسا -33 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده و 

 های جامع یا راهبردی یا هادیهای توسعه در طرحاولویت
 مناسب

 ( به خطر وقوع سیل و دبی1395الغیب )طرح هادی، گوی توسعه روستای حیاتدر ال

تا کشکان )کرخه( توجه شده بطوریکه عمده گسترش فیزیکی روس رودخانهحداکثری 

 به سمت شمال غربی تعریف شده است

 ودر نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آینده 

 ییهای هادی روستاهای توسعه در طرحاولویت
NA NA 

را
اج

 

 تاحدودی باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

های پیاپی و نبود های گذشته به دلیل خشکسالیالغیب طی سالتوسعه روستای حیات

 نظارت جدی براری ساخت و ساز در حریم روستا و خطای نسبی طرح هادی در لحاظ

دخانه رو به سوی حریم سال، تاحدی 100یی با دوره بازگشت بیش از هاالبیسنکردن 

 کشانده شده بود که با طغیان رودخانه و تخریب و آسیب فراوان محدود گردید.
 

 سازگاری و خطر کاهش برای زمین کاربری ریزیبرنامه -34 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 بندی سیلپهنه
 تاحدودی

الغیب حریم رودخانه نقشه کاربری زمین مصوب طرح هادی روستای حیاتدر 

ه، دخانجانمایی شده است. کاربری در نظر گرفته شده برای نزدیکترین پهنه به رو

 مسکونی و فضای سبز است

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های با حساسیت زیادکاربری
 ت.رسه روستا در کنار رودخانه واقع شده اسمد هایکاربردر الگوی استقرار  تاحدودی

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های خطرسازکاربری
 مناسب

 ر حریمدر طرح هادی روستا کاربری خطرساز د هایکاربردر الگوی استقرار مکانی 

ز در ب هنو. البته کاربری محل دفن زباله و تصفیه خانه فاضالشودینمرودخانه دیده 

 فته نشده است.نظر گر

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در برنامه

 بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
 تاحدودی

ی یشنهادتا پدر رابطه با استقرار ساختمانی یا کشاورزی در حریم و بستر رودخانه روس

 .خوردینمبه چشم 

را
اج

 

 نامناسب دموجو یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا

الغیب ساخت و سازها بر اساس مجوز پیش از تصویب طرح هادی روستای حیات

ریم و ها بصورت کارشناسی نشده به حکه بخشی از آن گرفتیمشورای روستا انجام 

ح . طربستر رودخانه ورود کرد که در جریان سیالب اخیر دچار تخریب کامل گردید

 هبودم رودخانه حرکت خوبی در راستای بهادی این روستا با پیشنهاد رعایت حری

 .شودیمهمجواری با اکوتون کشکان رود محسوب 
 

 
 ساله جانمایی شده است. کاربری آموزشی در کنار رودخانه واقع شده است. 25در نقشه کاربری مصوب حریم  -27 -6شکل 

 54: 1395منبع: مهندسین مشاور مادشهر، 
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 سازگاری و خطر کاهش برای هاراه شبکه و زیرساخت ریزیبرنامه و طراحی -35 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

 های حیاتی )ورودی اصلی شهر/روستا/محله(شریان
 ندارد

ورت بر روی رودخانه ص اندیمشک و پل-دسترسی به روستا از طریق جاده خرم آباد

ز آن پل موقت تخریب شد و پس ا 1398ل در سیالب فروردین گیرد. این پمی

ز دیگری جایگزین آن گشت )شکل پایین(. معبر اصلی روستا در ساحل رود نی

 آسیب جدی دیده است.

 ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل
ب سیال پل اصلی ارتباط روستا با پیرامون به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی در

 دین )سیل اول( دچار تخریب و باعث قطع ارتباط روستا گردید.پنجم فرور

ریزی شبکه حمل و نقل به طوری طراحی و برنامه

ا ر اب در رویدادهای سیالبیکه اجازه عبور آزاد روان

 بدهد
NA NA 

را
اج

 

 NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح
 

 
 ب پس از تخریب توسط سیلالغیکاربرد مجدد پل روستای حیات -28 -6شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 دسترسی اصلی به روستا، محل پل تخریب شده و خیابان ساحلی شسته شده روستا -29 -6شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 سازگاری و طرخ کاهش برای ساز و ساخت مقررات و ضوابط -36 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 NA NA های در معرض خطردر نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 NA NA در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و مقررات ساختمانی

را
اج

 

 NA NA تحقق پذیری پیشنهادات باال

 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -37 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه

 ی موجودهارساختیزها و محافظت از سکونتگاه
 نامناسب

ودخانه ان رریزی موردنیاز جهت دیواره ساحلی و دیواره محافط در برابر طغیبرنامه

ارائه شده  1395ح هادی روستا توسط مهندسین مشاور مادشهر مصوب در طر

 ا دراست. پیشنهادات شامل دیواره ساحلی، فضای سبز فیلتر، دیواره محافظ ر

ه رش ارائگزا ارتباط با محافظت از روستا در برابر سیالب ارائه بوده است. بر اساس

مات مردمی و شده در بخش یک احداث بندهای ذخیره و کنترل آب در اقدا

 پیشنهادات طرح هادی مصوب روستا قابل مشاهده است.

و ساز  ساختریزی فضایی به منظور کنترل برنامه

 ها برای نگهداری و تقویت سالیانهدر اطراف آن
 خیر ندارد

 NA NA ی ذخیرههاحوضچههای آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

را
اج

 

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یمقاطع زمان
 تاحدودی

قیاس می روستا و کشکان رود در هالیمسریزی موردنیاز جهت الیروبی برنامه

ی العاتطرح هادی مصوب روستا دیده شده است اما در مورد اجرای آن اط محلی در

 در دست نیست.

 پذیری موارد باالتحقق

 
 تاحدودی

ن ی ساحلی کشکاهاوارهیدرش شده در بخش یک با استناد به مشاهدات میدانی گزا

الغیب بطور کامل احداث نشده است. همچنین هیچ گونه رود در روستای حیات

 دیواره محافظی ساخته نشده است.
 

 سکونتگاه سازگاری و هاسکونتگاه درحریم خطر کاهش برای آبریز مدیریت -38 -6 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 
 و یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییتع
ND ND 

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
ND ND 

حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و 

 مدیریت کشت در باال دست
 خیر ندارد

 خیر ندارد اهریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

 NA NA ی ذخیرههاحوضچههای آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

 ایبه رودخانه  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 موانع بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس
 تاحدودی

 ساله رودخانه حفظ شده است 25حریم 

 

را
اج

 

 NA NA باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذتحقق

 درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریگجلو

 دست باال در
 ندارد

و  هارودخانههای پیاپی در استان لرستان و کم شدن آب با توجه به خشکسالی

ه یافت بستر آن تجاوز به زمین حریم و بستر رود گسترش بعضاًخشک شدن حریم و 

 ا وتع توندربود که از جمله کاربردهای آن دامداری به دلیل نزدیکی به مرا

ری از ی بلوط است. همین امر نه تنها پوشش گیاهی الزم برای جلوگیهاجنگل

ویه و بر اثر چرای بی ر هاجنگلتشدید رواناب را حذف نمود بلکه خشک شدن 

 د.ها منجر گردید و خسارات را تشدید نمونیز به نابودی جنگل هایسوزآتش

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 آموزش و جلب مشارکت
NA خیر 
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 سیل با سازگاری برای سطحی هایآّب مدیریت -39 -6جدول 

÷ 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های سطحی و ریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 و پیشنهادها برای مدیریت آن هاهیتوص
 تاحدودی

ی ات طرح هادی روستاهای انتقال آب در معابر روستا از پیشنهادشبکه جوی

ه ی برای فاضالب به طور کلی پیشنهاد شداخانهالغیب است. همچنین تصفیه حیات

 (.98: 1395است )مهندسین مشاور مادشهر، 

های سطحی برای کانالیزه عدم تاکید مدیریت آب

 هالیمسکردن 
NA NA 

 NA NA های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 ریتأثها با درنظر گرفتن ریزی کانالهطراحی و برنام

 تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر
NA NA 

را
اج

 

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
 نامناسب

 هالیسمهای یکپارچه از تالش برای بهبود شبکه معابر روستا و احداث شبکه جوی

 ست.ده ای طرح هادی بوبه سوی کشکان رود یکی از اقدامات مفید در راستای اجرا

 یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا
 .شودینمریزی شده انجام این امر بصورت منظم و برنامه ندارد

 

 اکولوژیک رویکرد با سیل با سازگاری -40 -6جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

اری یا خشک یا های جها و رودخانهمرمت مسیل

 فصلی
 ندارد

الغیب یاتی روستای حبندهاها و به دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

 وخشک شده و مورد تجاوز ساخت  98ها قبل از سیل فروردین ماه بسیاری از آن

 بال داشت.ی سیالب را به دنهابیآس. این امر تشدید اندگرفتهسازها قرار 

 NA NA های خشک و فصلیو رودخانهها رو باز کردن مسیل

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

 خشکی، بارش و برای رویدادهای نادر

 خیر ندارد

های سبز و آبی متناسب طراحی و احیاء زیرساخت

 با طبیعت بستر
 تاحدودی

د یجاد فضای سبز و بناتی مبتنی بر الغیب پیشنهادادر طرح هادی روستای حیات

ه و احداث لب ی خالی روستاهانیزمی مجاور، ایجاد فضای سبز در هاکوهدر دامنه 

ور جداکننده با پارک خطی در حاشیه رودخانه ارائه شده است )مهندسین مشا

 (.83: 1395مادشهر، 

 
ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح 

 نفوذپذیر در شهر
NA NA 

را
اج

 

 NA NA باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذتحقق

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی  -2 -4 -3 -6
 نهیمزسارات آن در خسانحه و  دیتشد ای یریگدر شکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 ز:عبارتند ا تیکارگروه بدون اولو یتخصص

 است. رت شدهکم بودن مقطع عبور آب از رودخانه کشکان در سطح روستا و مناطق باالدست که موجب سرریز آب به روستا و خسا

 رد آمدن خسارات زیادی شده است.ها در معرض سیل که موجب واقرارگرفتن کاربری

زی بوده اکی در بستر رودخانه و ضعف سازه فلی خهاهیپاگرفته که از خصوصیات آن دسترسی اصلی روستا از طریق پلی صورت می

 است. است و با تخریب آن دسترسی به روستا با مشکل مواجه شده است. بعد از سیالب نیز کماکان وضع بر همان منوال

 به ریز جدول در کهاند بوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
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 سانحه تشدید یا گیریشکل در دخیل عوامل -41 -6جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار ریتأث عوامل بالفصل عوامل

کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه کشکان در 

 سطح روستا و مناطق باالدست

کند که تعیین این حریم از سیل مشخص می ساله تعیین شده با نواحی آسیب دیده 25مقایسه بین حریم 

از  ر آّببرای جلوگیری از ساخت و ساز کافی نبوده است. به این صورت ساخت و سازهای موجود مقطع عبو

 رودخانه در زمان رویداد سیالبی را کاهش داده است.

الغیب مچون حیاته در استان لرستان روستاهای بسیاری هاالبیسی و مدیریت یکپارچه امنطقهنبود نگاه 

 ی جدی ناشی از سیالب قرار داده است.هابیآسرا در معرض خطر 

ها در معرض سیل که موجب قرارگرفتن کاربری

 وارد آمدن خسارات زیادی شده است.

 

و  های مسکونیکفایت حریم جانمایی شده در نقشه کاربری زمین و در معرض خطر قرارگرفتن واحدعدم  -

 ها.آسیب دیدگی شدید آن

های حساس شامل کاربری دم توجه به مسئله سیل در برنامه ریزی کاربری زمین مربوط به کاربریع -

 آموزشی

 عدم توجه نظام مهندسی روستایی به تراز سیل در هدایت ساخت و سازهای روستایی -

 ی فضای سبز میان افزاهایکاربرعدم اجرای به موقع  -

 های اصلی روستاییر ساخت و ساز پلعدم توجه به تراز سیل د - پذیربدسترسی اصلی روستا از طریق پل آسی

 الغیبحیات روستای برای DPSIR مدل ارائه -3 -4 -3 -6
 شود:شامل موارد ذیل می الغیبحیات یروستا DPSIRبر اساس موارد ذکر شده در باال وضعیت مدل 

 

 
 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
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 تاثیرات
Impacts 
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 سیالب
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نواحی باالدست 

کشی از برای بهره

منابع طبیعی شامل 

ها آب، خاک، جنگل

 و معادن

 

دم کفایت حریم ع -

تعیین شده برای 

مردم و حفاظت از 

 هایشاندارایی

های روی اخت پلس -

رودخانه بدون طراحی، 

نظارت واجرای با 

کیفیت با درنظر 

 گرفتن سیل

سیدگی ناکافی به ر -

های محافظتی و سازه

ها، ترمیم و کانال

سازی و الیروبی مقاوم

رودخانه و حفاظت از 

 عرض بستر اصلی آن

طرح  یتوجه کم -

هادی روستا به 

ا دوره مخاطره سیالب ب

 25بازگشت بیش از 

 سال

نبود سیستم دفع 

 فاضالب برای روستا
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به حریم رودخانه به 
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 آب
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 هیژو به روستا معابر

قطع ارتباط با پیرامون 

به دلیل وابستگی به 

پل ارتباط با جاده خرم 

 رپلدخت-آباد

عرض دشواری افزایش 

تا مقدار  رودخانهبستر 

واقعی با رهاسازی از 

مستحدثاتی همچون 

 پل موقت

چالش اعتماد میان 

مردم و مسئولین برای 

مندی از توان بهره

فکری و اجرایی 

ساکنین در مواجهه با 

 پدیده سیالب

واحد  17خریب ت -

مسکونی و 

واحد  12دیدگی آسیب

 دیگر در روستا

بخش  سیب بهآ -

 یهایبررکااز  بزرگی

 حاشیه مسکونی

 هارودخانه

سیب به شبکه آ -

دسترسی و معابر روستا و 

ارتباطی  پل تخریب تنها

 با پیرامون

-های اقتصادییبآس -

اجتماعی به ساکنین به 

دلیل از دست دادن 

 سرپناه

جربه مدیریت ت -

بحران در ارتباط با 

های موقت و پل

 مستحدثات غیراصولی

ه مسئوالن و تجرب -

ن روستا در ساکنا

خودداری از احداث بنا در 

 حریم کشکان رود

ی پیش از هاپاسخ

 سیل

های حفاظتی اقدام

پیشنهادی طرح 

هادی اجرا نشده 

 بوده است.

ی هنگام هاپاسخ

 وقوع

اطالعاتی در دست 

 نیست
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 لرستان استان موردی هاینمونه پایه بر استانی تحلیل -4 -6

 سیل برابر در آوریتاب معیارهای اساس بر ارزیابی -1 -4 -6
خانه توسط یم رودشناسایی مناطق در معرض خطر: با وجود تنوع بسیار زیاد در استان به لحاظ توپوگرافی و بستر رودخانه، حر

ها در ساله تعیین شده است. نتیجتاً این حریم 25با دوره بازگشت  متری برای سیل 25-9ای به صورت یک نوار سازمان آب منطقه

آباد حریم رودخانه و های جامع و تفصیلی خرمپوشانی نداشتند. در برنامهشهرها و روستاهای بررسی شده با نواحی متأثر از سیل هم

ه امع و تفصیلی شهری و هادی روستایی دیدهای جحهای در معرض خطر لغزش نیز در طرت. پهنهبندی سیل جانمایی نشده اسپهنه

 ها اتفاق افتاد حریم اعالم نشده بود.های پلدختر که بخش بزرگی از صدمات در جوار آننشده است. برای مسیل

 
 سیل برابر در آوریتاب معیارهای اساس بر ارزیابی -24 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار

معرض  شناسایی مناطق در

 خطر

 ندارد NA ندارد نامناسب بندی سیلوجود نقشه پهنه

 NA ندارد نامناسب نامناسب بندی سیلکفایت نقشه پهنه

 ND NA NA تاحدودی بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 یتاحدود ندارد مناسب ندارد بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

 NA ندارد NA نامناسب لها/سیآبوانهای جامع و رهمبستگی برنامه

 نامناسب NA NA NA های سیلبه روز بودن برنامه

 

های بررسی شده در مورد پیشنهاد جهات و اراضی یابی توسعه به دور از مناطق در معرض خطر: در طرح جامع و هادی نمونهمکان

اند به شدت از هظر گرفته شدکه به عنوان اولویت اول توسعه درن هاییتوسعه به مسئله سیل اشاره نشده است. در پلدختر به ویژه بخش

 سیل آسیب دیدند.

 
 خطر معرض در مناطق از دور به توسعه یابیمکان -43 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

مکانیابی توسعه به دور از 

 مناطق در معرض خطر

 NA NA NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس لحاظ کردن

های در مکانیابی توسعه آینده و اولویت لیس لحاظ کردن

 توسعه
 مناسب نامناسب ندارد تاحدودی

های لحاظ کردن لغزش در مکانیابی توسعه آینده و اولویت

 های هادی روستاییتوسعه در طرح
NA NA NA NA 

 یتاحدود بنامناس تاحدودی تاحدودی باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذتحقق

 

های شهری بررسی شده ریزی کاربری زمین برای کاهش خطر و سازگاری: علیرغم تکرار سیل در این استان هیچکدام از طرحبرنامه

های حیاتی نظیر اند. شهر پلدختر نمونه مشخصی از قرارگیری کاربریریزی کاربری زمین پهنه بندی سیل را جانمایی نکردهدر برنامه

ررسمی های حساس مثل مدارس و مراکز درمانی در معرض خطر سیل بوده است. در مواردی مثل سکونتگاه غیکاربری فرمانداری و

 جایی )با جلب رضایت ساکنان( یا ارتقاءساله ساخت و ساز صورت گرفته است، طرح موضعی برای جابه 25کرگانه که روی حریم 

 خ داده است.آباد در همین محله ررمسکونتگاه دیده نشده است. بیشترین خسارت در شهر خ
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 سازگاری و خطر کاهش برای زمین کاربری ریزیبرنامه -44 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

ریزی کاربری زمین برای برنامه

 کاهش خطر و سازگاری

 یتاحدود نامناسب اسبنامن یتاحدود بندی سیلهای پهنهدر نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

های با یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 حساسیت زیاد
 یتاحدود مناسب ندارد مناسب

 مناسب مناسب مناسب مناسب های خطرسازیابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در بستر برنامه

 معرض سیلرود یا مناطق در 
 یتاحدود ND نامناسب یتاحدود

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب تحقق پذیری مالحظات و پیشنهادات باال

 

های بررسی شده استان ونهی: نکته مشترک بین تمام نمکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح

د و ده )خرم آباشها خود اغلب باعث تشدید سیل سیل در طراحی و اجرا( بوده است. تخریب این پلها )عدم توجه به پایین بودن تراز پل

در  ات الغیب(.ست )حیپلدختر( و دسترسی به مناطق و گاهی بخش بزرگی از شهر )پلدختر( و یا کل روستا را با دشواری مواجه کرده ا

 ل خطرساز دیگری تبدیل شدند.خرم آباد زیرگذرهای ساخته شده در حریم رودخانه به عام

 
 سازگاری و خطر کاهش برای هاراه شبکه و زیرساخت ریزیبرنامه و طراحی -45 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

ریزی طراحی و برنامه

زیرساخت و شبکه 

ها برای کاهش راه

 خطر و سازگاری

 ندارد نامناسب ندارد نامناسب های حیاتییانر مورد شردبندی/خطر سیل در نظر گرفتن پهنه

 ندارد نامناسب ندارد ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

اب در طراحی شبکه حمل و نقل به طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویداد سیالبی
 NA نامناسب مناسب ندارد

 NA NA دودیتاح تاحدودی های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

ها به مسئله ضوابط و مقررات ساختمانی برای کاهش از نمونهدر هیچ یک :یکاهش خطر و سازگار یبراتمان ضوابط و مقررات ساخ

ی و نی و درمانمسکو هایخطر و سازگاری با سیل توجه نشده است. با توجه به تکرارپذیری سیل در این استان باال بردن تراز کاربری

 وانست از خسارات زیادی جلوگیری کند.تآموزشی می

 
 سازگاری و خطر کاهش برای ساختمان مقررات و ضوابط -46 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

تمان ضوابط و مقررات ساخ

کاهش خطر و  یبرا

 یسازگار

های در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 در معرض خطر
 NA ندارد دندار ندارد

ت در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و مقررا

 ساختمانی
 NA ندارد ندارد ندارد

 NA NA NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

امات های جامع یا هادی به اقدهای بررسی شده هیچکدام از طرحدر بین نمونه :هاکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه

ها ههای حفاظتی مناطق پشت این دیوارای برای کاهش خطر اشاره نکرده است. در هر دو شهر پلدختر و خرم آباد با شکست دیوارهسازه

 –های موجود ظت از سکونتگاهدرصورت نیاز به حفا –های حفاظتی ر این استان، دیوارهاند. به دلیل فشار سیالب دخسارت زیادی دیده

ها ونهشترک بین نمشوند. در زمینه اجرا و نگهداری الگوی ماندارد باالیی برخوردار باشند وگرنه موجب خسارت بیشتری میباید از است

 های محافظتی موجود دیده نشده است.ای برای مرمت و نگهداری و تقویت دیوارهها بوده است. هیچ برنامهعدم الیروبی رودخانه
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 موجود هایزیرساخت و هاسکونتگاه در خطر کاهش رایب ایسازه اقدامات -47 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

 یبرا یااقدامات سازه

ها کاهش خطر در سکونتگاه

 موجود یهارساختیو ز

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه

 هاها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه
 نامناسب اسبنامن نامناسب تاحدودی

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه

 تقویت وها برای نگهداری اطراف آن
 ندارد ندارد تاحدودی ندارد

 NA ND NA تاحدودی خیرههای آرامش و ذریزی حوضچهبرنامه

 یتاحدود ND تاحدودی تاحدودی تحقق پذیری موارد باال

 یدر مقاطع زمان هالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع
 نامناسب ND نامناسب نامناسب

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت
 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب

 

اند. در ای سطحی داشتههها مشکالت خاص خود را در مدیریت آّب: هر یک از نمونهلیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد

ظر ی جدی با در نهای سطحی خصوصاً در زیرگذرهای شهر مسئله ساز شده است و شهر نیازمند تدبیرخرم آباد عدم مدیریت صحیح آب

شدید کننده های بزرگ بخش شرقی شهر یکی از عوامل تگرفتن تغییرات اقلیمی در این مورد است. در پل دختر عدم رسیدگی به مسیل

 ها بوده است.خسارت

 
 سیل با سازگاری برایآّب  مدیریت -48 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

 یسازگار یبرا آّب تیریمد

 لیبا س

 تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی های سطحیریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

های سطحی برای کانالیزه کردن عدم تاکید مدیریت آب

 هاسیلم
 NA ندارد NA نامناسب

 NA ندارد نامناسب نامناسب های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

ها با درنظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی و طراحی کانال

 افزایش سطوح نفوذپذیر
 NA تاحدودی NA تاحدودی

 مناسبنا نامناسب نامناسب تاحدودی باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذتحقق

 یبرا یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال
 ندارد ND ND ندارد

 

ری با ی به سازگا( توجه: متاسفانه به جز ساخت زیرساخت سبز در کنار رودخانه خرم رود )گاللکیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار

 ررسی شده دیده نشده است.های بخطر سیل منظر اکولوژیک در هیچکدام از نمونه

 
 اکولوژیک رویکرد با سیل با سازگاری -49 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

 کردیبا رو لیبا س یسازگار

 کیاکولوژ

 ندارد نامناسب نامناسب ندارد های جاری یا خشک یا فصلیها و رودخانهمرمت مسیل

 NA مناسب نامناسب یتاحدود ای فصلیهها و رودخانهرو باز کردن مسیل

طراحی فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای 

 متفاوت برای رویدادهای نادر
 ندارد ندارد نامناسب یتاحدود

های سبز و آبی متناسب با طراحی و احیاء زیرساخت

 طبیعت بستر.
 یتاحدود ندارد تاحدودی یتاحدود

 NA ندارد ندارد ندارد هربت سطوح نفوذپذیر در شضوابط و مقررات جهت باال بردن نس

 NA نامناسب نامناسب یتاحدود باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق
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یر شهری را غها و سازگاری سکونتگاه: طرح ناحیه لرستان ساخت و ساز در نواحی سکونتگاه مدیریت آبریز برای کاهش خطر درحریم

ها؛ مدیریت ریزی سیالب دشتریزی مرتبط با سیل اعم از برنامهعیت اجرا شده فاصله دارد. به برنامهمحدود ساخته اما این طرح با واق

 است. کشت و مانند آن توجه نشده است. با وجود تکرارپذیری سیل در استان هنوز برنامه جامع سیل استان تهیه نشده

 
 سکونتگاه سازگاری و هاسکونتگاه درحریم خطر کاهش برای آبریز مدیریت -50 -6جدول 

 الغیبحیات معموالن پلدختر خرم آباد معیار 

مدیریت آبریز برای کاهش 

ها و سکونتگاه خطر درحریم

 سازگاری سکونتگاه

 نییو تع یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن
ND ندارد نامناسب ND 

ی جلوگیرریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 از ساخت و ساز در باالدست
 ND ندارد ندارد نامناسب

و حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و مدیریت 

 کشت در باال دست
NA ND ندارد ندارد 

 ندارد ND ندارد NA های سیالب دشتریزی فضایی برابرنامه

 NA NA ندارد ND رههای آرامش و ذخیریزی حوضچهبرنامه

 لیمس ایبه رودخانه  شتریب یفضا صیتخصزی برای ریبرنامه

 موانع؛ بیتخر قیاز طر
NA ندارد NA تاحدودی 

 NA نامناسب تاحدودی تاحدودی باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذتحقق

 نامناسب نامناسب ندارد تاحدودی ستد باال در درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

آموزش و  ،یقیتشو یفاده از ابزارهاکشت با است تیریمد

 جلب مشارکت
NA ND NA NA 

 DPSIR اساس بر ارزیابی -2 -4 -6

شود. شکل های موجود دیده میهای بررسی شده، الگوهای مشترکی در نیروهای پیشران، فشارها، وضعیت، تاثیرات و پاسخدر نمونه

 دهد.بندی این الگوهای مشترک را نمایش میزیر جمع

ای است. با های توسعهیتای پیشران: نخستین نیروی پیشران مربوط به عدم قراردادن سیل به عنوان اولویت در برابر بقیه اولونیروه

 4 شامل) یو فصل یرودخانه دائم 130 با حدود یاشبکه رودخانهگیری در کنار های این استان به دلیل شکلوجود این که سکونتگاه

یه نشده ستان تهادر معرض خطر سیل قراردارند، هنوز طرح جامع سیل ( یاریکشکان، سزار و بخت مره،یس یبه نامها یرودخانه اصل

نوان عه است. به اده شداست. در مقیاس سکونتگاهی نیز سایر ابعاد توسعه به مسئله توسعه پایدار و سازگاری در برابر سیل ارجحیت د

یابی و ساخت ب آوری شهری در برابر سیل به مکانترافیک بدون توجه به تا آباد اولویت بخشی به روان سازینمونه در شهر خرم

ازگاری با سیل دیده ریزی برای سنامناسب زیرگذرها منجر شده است. همینطور این اولویت بندی در اختصاص بودجه ناکافی به برنامه

شهری و  استان لرستان به لحاظ نرخ رشد جمعیتد زمین مناسب اسکان است. با وجود این که شود. دومین نیروی پیشران کمبومی

ود زمین مناسب و به ویژه (، کمب1395ها دارد )مرکز آمار ایران، در مقایسه با دیگر استان( 20و  29روستایی رتبه پایینی )به ترتیب 

ستایی رود. در نقاط روشمار می آباد و پلدختر از جمله نیروهای پیشران بهزمین قابل استطاعت برای اسکان جمعیت در هر دو شهر خرم

ر رای اسکان دهای قابل کشت و توپوگرافی خاص استان نیز از جمله نیروهای پیشران بنیز کمبود زمین مناسب اسکان برای حفظ زمین

 ها است.حریم رودخانه

ظام تشکیالتی مربوط به مدیریت های کالن و نها و ضعف جدی در برنامهها عدم توجه کافی قوانین، دستورالعملمانند سایر استان

شوند. طرح ناحیه استان نیز )مشاور امکو ایران، ای/ استانی نیز از دیگر نیروهای پیشران محسوب میسیل و آب در مقیاس ملی و ناحیه
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ای بی عدهنیاز معیشتی جمعیت نواحی باالدست )و فرصت طل ( توجه جدی به مسئله سیل نکرده است. علیرغم وجود این برنامه،1372

ها و معادن از جمله نیروهای پیشران برای عدم امکان مدیریت اکولوژیک کشی از منابع طبیعی شامل آب، خاک، جنگلدیگر( برای بهره

 باشد.حوضه آبریز می

یی مانند شارهاروز فر به بفشارها: ارجحیت دادن به سایر ابعاد توسعه در قیاس با مسئله توسعه پایدار و سازگاری در برابر سیل منج

های ها و زیرگذرها؛ تهیه طرحهای ارتباطی، پلریزی و اجرای زیرساختعدم اختصاص بودجه و توجه کافی مسئله سیل در برنامه

م ساماندهی ترمیم و الیروبی رودخانه؛ عد ها،های محافظتی کانالهای سطحی؛ عدم رسیدگی به دیوارهیکپارچه فاضالب و هدایت آب

م وجب عدمای موجود در حریم شده است. بی توجهی و خالءهای جدی در قوانین و نظام تشکیالتی در مورد سیل ساخت و سازه

ل؛ ه مخاطره سیبو تفصیلی شهری و هادی روستایی جامع  یهاتوجه طرح عدمشناسایی نقاط در معرض سیل در شهرها و روستاها؛ 

اهکارهای های حمل و نقل و بی توجهی به ره به سیل در طراحی زیرساختلحاظ نکردن ضوابط ساختمانی در مناطق پرخطر؛ عدم توج

ها در حریم ای؛ و نیز عدم آموزش مردم و جلوگیری از ساخت و ساز آناکولوژیک مدیریت و کاهش خطر سیل در مقیاس شهری و منطقه

 یت خطر سیلای در مدیررکز بر اقدامات سازهی جدی قانونی و نظام تشکیالتی سبب تاکید و تمخالءهاو بستر رود شده است. همچنین 

قابل  ه خصوص زمینای و اکولوژیک را مورد بی اهمیتی قرار داده است. نیروی پیشران دیگر یعنی کمبود زمین بشده و اقدامات غیرسازه

از  رم آباد که خود )گذشتهبرنامه در اطراف شهر خرویه و بیاستطاعت در شهرها دو فشار را ایجاد کرده است. نخست ساخت و ساز بی

شوند. دوم در داخل و حریم شهرها نیز ساخت و سازهای های قابل زراعت( موجب تشدید رویدادهای سیالبی میینزمبین رفتن 

 بینند.غیررسمی در مناطق پرخطر شکل گرفته و بیشترین خسارت را از چنین رویدادهایی می

های ویرانگر های استان دربرابر تندسیالبهای جغرافیایی خاص استان، سکونتگاهویژگیوضعیت: در نتیجه فشارهای وارده و به دلیل 

ها در تمامی شهرها و روستاهای بررسی شده است. در دو پذیر، پلهای این وضعیت آسیبپذیر هستند. یکی از مهمترین مولفهآسیب

راحی و طسئله سیل در ائم و موقت به دلیل عدم توجه به مهای دشهر بررسی شده خرم آباد و پلدختر و روستای حیات الغیب، پل

پذیری که در اند. مؤلفه دیگر آسیبپذیر قراردادههای بزرگی از شهر و یا کل سکونتگاه و نیز شبکه معابر را در وضعیت آسیبساخت بخش

کل گرفته شهای جامع، تفصیلی و هادی دم توجه به سیل در طرحهای در معرض سیل، عاثر فشارهایی مانند عدم شناسایی دقیق پهنه

 نآو مانند  یرمانند فرماندا یاتیح یهایکاربر ی و نیزحساس مانند مدارس و مراکز درمان یهایکاربریابی است، مربوط است به مکان

های شهری، مؤلفه ختاخت زیرسایابی، طراحی و ساند. عدم توجه به سازگاری با سیل در مکانهای در معرض خطر واقع شدهکه در پهنه

های سطحی که شکنندگی دهد مانند آسیب پذیری سیستم فاضالب و سیستم هدایت آبها را شکل میدیگر آسیب پذیری در سکونتگاه

پذیری زیرگذرهای کنار خرمرود در خرم آباد که بدون کنند. یا آسیبها خود مشکالت دیگری را در زمان رویدادهای سیالبی ایجاد میآن

 دهند.ر قرار میها جان شهروندان را در معرض خطتم مناسب هدایت روانابسیس

های غیررسمی در مناطق گیری سکونتگاهدر نهایت، نیروهای پیشرانی مانند کمبود زمین قابل استطاعت و فشارهایی مانند شکل

 شود.پذیرترین مناطق شهری میگیری یکی از آسیبپرخطر باعث شکل

آسیب  تن از هموطنان، 15موجب کشته شدن  1398پذیر پیشین در مواجهه با رویداد سیالبی فروردین یبتاثیرات: وضعیت آس

دیدگی مدارس و سایر واحد مسکونی روستایی؛ آسیب 19500واحد مسکونی شهری و  17000شهر و  35روستا و  1800دیدگی 

ه و زیرگذرهای تاز هاپلو مسدود شدن شمار بیشتری از  شهری و روستایی تنها در شهرستان پلدختر پل 17خدمات شهری؛ تخریب 

یدگی رق و آسیب دبهای اصلی؛ قطعی آب و احداث خرم آباد؛ از کار افتادن فرمانداری پلدختر؛ آسیب دیدگی معابر و عدم کارآیی شریان

 میراث فرهنگی استان شد.

برای مواجهه با  طقه و رودهای آن شهرها و روستاها زمان کمیدر سیل لرستان به دلیل ماهیت جغرافیایی من های داده شده(:)پاسخ

های موقت شهر را یک روز قبل از سیل تخریب کرد. همچنین شهرداری کناره با این حال شهرداری خرم آباد دو پل از پل سیل داشتند.

ها جلوگیری کند. در پلدختر متاسفانه هها را با کیسه شنی دیواره چینی کرد تا از ورود آب به محلها و ورودی بعضی از محلهجوی

اند. به گفته نماینده ویژه ها پناه بردههای کمتری صورت گرفته است و تعدادی از مردم شامل فرماندار شهرستان به بام ساختمانتالش
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اند و از کیسه رمیم آن را داشتههای بزرگتر سعی در تهای سنگمتر از دیوار ساحلی شهر با الشه 60استاندار در پلدختر بعد از فروریختن 

 درصد شهر نداشته است. 30شنی در جاهای مختلف شهر استفاده شد که تأثیر چندانی در وارد آمدن خسارت به بیش از 

 

 

 بندیجمع -5 -6
ه صصی کارگرووزه تخه استان لرستان در حبر اساس موارد مطرح شده مسائل مشاهده شده مؤثر یا متأثر از سیل و تهدیدها مختص ب

 شود.یریت در جدول زیر ارائه میریزی، اجرا و مدگذاری، برنامهشهرسازی و در سطوح مختلف سیاست

 

 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

های داده پاسخ

 هشد
Responses 

ولویت دادن به ا -

سایر ابعاد توسعه در 

مقایسه با ارتقا تاب 

آوری و سازگاری با 

 سیل

مبود زمین ک -

 مناسب اسکان

دم توجه کافی ع -

قوانین، 

ها و دستورالعمل

های کالن و برنامه

نظام تشکیالتی 

مربوط به مدیریت 

سیل و آب در 

ای/ مقیاس ناحیه

 استانی/ سکونتگاهی

ز معیشتی نیا -

جمعیت نواحی 

باالدست برای 

کشی از منابع بهره

طبیعی شامل آب، 

ها و خاک، جنگل

 معادن

 

هیه نشدن نقشه ت -

بندی سیل و ادغام پهنه

 هابرنامهآن در 

 یهاتوجه طرح عدم -

و تفصیلی شهری جامع 

و هادی روستایی به 

 مخاطره سیل

اکید بر اقدامات ت -

ای و مهندسی در سازه

 ه با آبمواجه

دم توجه به مسئله ع -

سیل در مکان یابی، 

ریزی و اجرای برنامه

های ارتباطی، زیرساخت

 ها و زیرگذرهاپل

دم رسیدگی به ع -

ها، ترمیم و الیروبی کانال

 رودخانه

التکلیف ماندن ب -

ریزی و اجرا برای برنامه

کاهش خطر سیل به 

 لحاظ نهادهای مسئول

گیری ساخت و کلش -

یررسمی هم سازهای غ

های به صورت سکونتگاه

غیررسمی و نیز به 

صورت ساخت و ساز در 

 حریم رود در باالدست

پذیری سیبآ -

های شهری پل

روستایی و 

زیرگذرهای داخل 

شهر، استفاده 

ها و کنندگان آن

های نزدیک محله

 هاآن

پذیری سیبآ -

های حساس کاربری

مانند مدارس و 

مراکز درمانی و 

حیاتی  هایکاربری

 مانند فرمانداری؛

پذیری سیبآ -

های سکونتگاه

ساخته شده پشت 

های ساحلی دیواره

 شکننده

یری پذآسیب -

های یرساختز

شهری و به تبع آن 

 بیشترپذیری آسیب

 لیلد به شهر مناطق

و  یمدآرناکا

 یجد یکاستیها

 ؛بفاضال شبکه
 

 15شته شدن ک -

 نفر از هموطنان

سیب دیدگی آ -

 24و روستا  200

 17000شهر و 

 یواحد مسکون

 19500و  یشهر

 یواحد مسکون

 ییروستا

دیدگی سیبآ -

مدارس و سایر 

 خدمات شهری

دیدگی سیبآ -

ها و قطع پل

های اصلی یدسترس

ها یا محله

ها و آسیب سکونتگاه

دیدگی زیرگذرهای 

 شهری

ز کار افتادن ا -

مراکز مورد نیاز 

رسانی به برای کمک

مردم به دلیل 

گرفتگی در چند آب

 مرکز مانند پلدختر

دیدگی سیبآ -

معابر و عدم کارآیی 

 های اصلیشریان

 رققطع آب و ب -

 

های پیش از پاسخ

 سیل:

 25-9عالم حریم ا -

متری برای 

 های شهری.رودخانه

های حداث دیوارها -

 محافظ

ختصاص ا -

هایی از ساحل بخش

خرمرود )گالل( به 

 فضای سبز

 

 های هنگامپاسخ

 وقوع:

های تخریب پل - 

موقت شهر خرم 

 آباد؛

الش برای ترمیم ت -

دیواره ساحلی 

تخریب شده در 

 پلدختر

ستفاده از کیسه ا -

های شنی برای محله

 شهری
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 جمع بندی مطالعات استان لرستان -51 -6جدول 

ها سطوح مختلف سیاست

 و مداخالت
 های استان لرستاننکات مرتبط با نمونه

یالتی نظام قانونی و تشک

 کشور

ها در داخل حریم شهر بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است. دست کم سه مسئله مشاهده شده سئولیت تعیین حریم رودخانهم -

 در این مورد عبارتند از:

دوره ل )به جای سا 25 ( تعیین حریم با کیفیت نازل بدون توجه به شرایط جغرافیایی بستر آن و تنها با توجه به دوره بازگشت1

رستان با ستان لصدساله( و عدم انطباق این حریم با واقعیت بروز سیل و رفتار طبیعی رودخانه. این مسئله به خصوص در ا

 دهد.ساله را نشان می 25یص شیوه تعیین حریم های متنوع جغرافیایی نقاویژگی

 های داخل شهری( عدم تعیین حریم مناسب با بستر برای مسیل2

های توسعه و عمران شهری و ای و عامل تهیه کننده و مرجع تصویب کننده طرحمناسب بین سازمان آب منطقه ( عدم هماهنگی3

 ها؛شهرداری

دیده گرفته ری با سیل را ناکه توسط این نهاد تهیه شده، رویکردهای اکولوژیک سازگا طرح جامع مدیریت سیل کشورهمچنین  -

 است؛

انند های توسعه و عمران مازی برای تهیه برنامهمسکن و شهرس موجود کشوری وزارتخانه راه، هایقوانین، ضوابط و دستورالعمل -

ها در مورد تعیین نواحی آوری سکونتگاههای جامع ناحیه، طرح جامع، تفصیلی و هادی شهری و هادی روستایی نسبت به تابطرح

تفاوت اً بیر سیل تقریببرای کاهش و سازگاری در برابر خط ریزیدهی به توسعه برای دوری از خطر، برنامهدر معرض خطر، جهت

 اند.بوده

به ویژه  انداز و اهداف مرتبط با تاب آوری و سازگاری در برابر مخاطرات موجود و تغییرات اقلیمی در تمامی سطوحدم ارائه چشمع -

 های کالنقوانین و سیاست

ها در مرحله پیشگیری و قبل از رخداد سیل هیچ ارگان مات دستگاهابر اساس برنامه جامع سیالب در خصوص هماهنگی اقد -

 مند نشده است.خاصی وظیفه

های مهم های مختلف از قوانین موجود موجب شده است تا نهادهای مرتبط از انجام مسئولیت خود طفره بروند. نمونهوانشخ -

 عبارتند از:

 های حفاظتی در محدوده و حریم شهر؛ها و سایر سازهی، کانالهای محافظت( بازرسی، ترمیم و مقاوم سازی دیواره1

 ؛( تعیین تکلیف و ساماندهی ساخت و سازهای موجود در بستر و حریم رودخانه در داخل محدوده و حریم شهر2

 هابندی سیل برای سکونتگاه( تهیه وتصویب و ابالغ نقشه پهنه3

 ریزی جامع ناحیهبرنامه

 ستانبرنامه جامع ناحیه لر

سند آمایش استان 

 لرستان
 

ن گذشته الء جدی پرداختن به مسئله سیل در سند آمایش استانی. سند آمایش استان لرستان به مسئله سیل که طی سالیاخ -

ا بت. سازگاری های جانی و مالی زیادی در پی داشته است توجه چندانی نداشته و در بخش شهری کامالً بی تفاوت بوده اسخسارت

 ست؛ی قرار نگرفته ااتوسعه یهاتیاولو هیدر برابر بق تیبه عنوان اولو هایشان در برابر آنمحافظت از مردم و دارایی و لیس

 در این سند آمایش در مورد سیل به موارد ذیل اشاره شده است:

ت صلخیز و تقویبرای اراضی حاهای پیشگیرانه و مقابله با سیل ( راهبردهای آمایش در بخش منابع طبیعی: تدوین و اجرای طرح1 

 پوشش گیاهی در اراضی پر شیب کوهستانی به منظور کاهش فرسایش و سیل

ایی برای است اجردر روستاها که هیچ سی "حوادث قهری"( راهبردهای آمایش در بخش سکونتگاهی: پیشگیری از عواقب ناگوار 2

ل شده حوادث دنبا آسیب دیدگان ناشی از توزیع تسهیالت بانکی بین های اولویت دارآن در نظر گرفته نشده است و تنها در برنامه

 اکنشی و نه پیشگیرانه با مسئله سیل است.ای که حاکی از برخورد واست. برنامه

 رت نگرفته است.های سیالبی در مقیاس استانی صوریزی و مدیریت پهنهبرنامه -

 ته است.کنده و بدون برنامه اجرا شده گرفو بعضاً توسط مردم به صورت پرا ریزی کالن صورت گرفتهای بدون برنامهاقدامات سازه -

ریزی در مقیاس برنامه

 سکونتگاه

برنامه جامع و تفصیلی 

شهرها و برنامه هادی 

 روستایی

 ها تهیه نشده است؛های با کیفیت پهنه بندی سیل در مقیاس سکونتگاهنقشه -

تعیین جهت توسعه و  ریزی کاربری زمین،های جامع به مخاطره سیل در برنامه، طرحبا وجود تکرارپذیری سیل در این استان -

های های حساس مانند مدرسه و درمانگاه و کاربریاند که این مسئله باعث ساخت کاربریضوابط و مقررات ساختمانی توجه نکرده

 های در خطر سیل شده است؛حیاتی مانند فرمانداری در پهنه

های سکونتگاه ها در نظر گرفته نشده است. همینطور حفظ جان مردم دررای ساخت و سازهای موجود در حریم رودخانهای ببرنامه -

ب در اند اندیشیده نشده است. متاسفانه گفتمان غالهای در معرض خطر سیل بودهغیررسمی استان )مانند کرگانه( که جزو سکونتگاه

یسیون هایی مانند کمور آن از طریق مکانیزمخت و سازهایی که در حریم رودخانه یا در مجاها بر خالف سایر سامورد این سکونتگاه

 ت.اس "رهاسازی حریم"گیرند گفتمان ام میها برای مسئله سیل انجبدون در نظر گرفتن عواقب آن 5ماده 

ظات نفوذپذیری سطوح، مرمت ریزی در مقیاس سکونتگاه به ساز و کارهای اکولوژیک کاهش خطر سیل مانند مالحبرنامه -
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 های شهری توجهی نشان نداده است.ها و زهکشرودخانه

ریزی و ساخت برنامه

 هازیرساخت

 آب و فاضالب شهری

آوری در برابر های سطحی از موارد مهم ارتقاء تابریزی و ساخت سیستم فاضالب و جداسازی آن از سیستم هدایت آببرنامه -

 اند و بیشتر فاضالب کماکان بهجمله خرم آباد به طور کامل اجرا نشدهضالب شهرهای مهم استان منسیل است. هنوز سیستم فا

شوند. عواقب این مسئله گریبانگیر روستاها و ها وارد سیستم فاضالب میشود. در مواقع بارندگی نیز روانابرودخانه وارد می

 اند.شده است که در جریان سیل به شدت خسارت دیدههای رو به رشد جنوب خرم آباد )مانند ماسور( سکونتگاه

حاکی  ود که همگیپذیر نبدر پلدختر نیز شبکه فاضالب کالً از کار افتاد و دسترسی به آب برای چند هفته برای بیشتر شهر امکان

 ه مسئله تکرارشونده سیل در این شهر دارد.ها با توجه بریزی و اجرای این سیستماز عدم برنامه

 ریزی شبکه راهنامهبر

راههای درون و بیرون 

 هاشهری و پل

های درحال ساخت ها در استان و در شهرها بدون در نظر گرفتن مسئله سیل صورت گرفته است. پلراحی و ساخت بیشتر پلط -

ندان قب آن اهمیتی دوچاند. این مسئله با درنظر گرفتن تغییرات اقلیمی و عواگرفتگی شدهشهر خرم آباد در جریان سیل دچار آب

 کند.پیدا می

ها و تجهیزات هدایت ها، مکانیابی آنهر خرم آباد انجام مطالعات امکان سنجی ساخت این زیرساختدر مورد زیرگذرهای ش -

 های سطحی با توجه به مسئله سیل مورد بی اعتنایی قرارگرفته است.آب

طلبد. در ای را میبر سیل از اهمیت زیادی برخوردار است و توجه ویژههای اصلی شهرها و روستاها در براحفاظت از شریان -

یم و های محافظ و ترمشهرهایی مانند پلدختر که به دلیل نبود فضا برای ساخت راه اصلی دسترسی شهر الزم است با ساخت دیواره

 ها حفظ دسترسی به شهر تأمین گردد.استحکام آن

 .گرفتگی در محالت مجاور را تشدید کرده استخرم آباد( خود مسئله سیل و آب های موقت )مثالً در شهروجود پل -

 ضوابط ساختمانی
امع در توانست در کاهش خسارت در این استان کمک کند، در نظر گرفتن ضوابط ساختمانی در طرح جیکی از مسائلی که می -

توانست یل میسدیوارهای زیر تراز  ر احداث پیلوتی و حذفهایی از پلدختمناطق در معرض خطر سیل بود. به عنوان مثال در بخش

 از شدت خسارت بکاهد.

 مدیریت شهری

ه عالوه ها را نهادی برعهده نگرفته است. در این مورد بهای محافظ و کانالسازی موانع و دیوارهوظیفه بازدید، ترمیم و مقاوم -

 نیز مؤثر است؛ضعف قانونی، ضعف در مورد ظرفیت نیروی انسانی و مالی 

های سطحی نیز در شهرهای مورد بررسی توسط شهرداری ها و نیز جویهای دفع آبسازی بستر رودخانه از نخالهازدید و پاکب -

 انجام نشده بوده است؛

 هی رسانی در امر سیل توجهی نشده است.به مشارکت مردمی، آموزش و آگا -

ل است. دالی ام نشدهخطر سیل بود که در هیچکدام از شهرها به طور منظم انج الیروبی منظم یکی از مهمترین عوامل در کاهش -

 این مسئله را مسئوالن مدیریت شهری نداشتن بودجه ناکافی ذکر کرده بودند.



 

 



 

 

 

 

 ن گلستاناستا: آورتاب یشهرساز دید از لیس دادیرو لیتحل: هفتم فصل

 مقدمه -1 -7
های اخیر ت شد. در سالدچار خسار 1398و فروردین  1397بود که در رویدادهای اسفند  هاییاستان گلستان یکی از اولین استان

رویداد ده است. درگیر بواین استان، به ویژه در نواحی دشتی به علت شیب کم بستر رودخانه، بیش از هر استان دیگری با مسئله سیل در

 بخش و قال آق آباد، علی ن،رامیا مینودشت، آزادشهر، گالیکش، گنبد، له،کال غربی(، سمت (تپه  مراوه هایشهرستان سیالبی مورد بررسی،

د شکل شوند. بیشترین روستاهای این استان به صورت متراکم خطی در حاشیه رودخانه گرگانرودچار خسارت می گرگان شهرستان غربی

گرفتگی مربوط به دشت وسیع و هموار گرگان آب های درگیر سیل وه همین ترتیب توزیع فضایی بخش(. ب1397اند )سند آمایش، گرفته

 قرار جمعیت هزار نفر 210بر  تپه با بالغگمیش شهر و سیمین و قال آق انبارآلوم، گنبدکاووس، شهری مراکز باشند. در این محدودهرود می

شود و صاً در مورد گرگانرود محدود نمیبردگی( خصوشستگی و آبر اثر سیل )آبدها تنها به تخریب اند. اما در این استان خسارتگرفته

 لغزش شدند.روستا در این رویداد دچار زمین 48شود. بنابر آمار بنیاد مسکن شامل زمین لغزش و فرونشست نیز می

 انز یا در زماایِ کمی پیش تا حدودی مانند استان خوزستان، در این استان نیز توجه کارشناسان غالبًا معطوف به اقدامات سازه

های انسانی در سانحه شده است. در نتیجه باعث شده که مسئله تاریخی این استان با سیل و نقشی که ساخت و مدیریت سکونتگاه

 اند کمرنگ جلوه داده شود. توجه این نوشتار به این نقش خواهد بود.گیری و تشدید آثار این رویداد داشتهشکل

 

 
 یده در استان گلستانتوزیع فضایی روستاهای آسیب د -1 -7شکل 

 1398 مسکن انقالب اسالمی، بنیاد: اطالعات نقشه منبع   1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 استانی آمایش و سیل -2 -7
قریباً های بررسی شده است که به مسئله سیل به صورت ت( تنها سند آمایش استانی از بین استان1397سند آمایش استان گلستان )

کاهش فشار "دار خود لحاظ کرده است. از جمله، از اهداف کالن مدیریتی این سند های اولویتمفصلی پرداخته و آن را در برنامه
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رسد با وجود اشاره به است که مسئله مدیریت خطر را در خود جای داده است. اما به نظر می "پذیر استانهای آسیبجمعیتی از حوزه

های ستان، لحاظ کردن مدیریت خطر به صورت سیستماتیک دنبال نشده است و مالحظات به صورت پراکنده در بخشمسئله سیل در ا

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:مختلف آورده شده است. از جمله می

 جلوگیری"این برنامه  های استان است. هدف( سند آمایش استان، ساماندهی سواحل رودخانه7 دار )اولویتهای اولویتیکی از برنامه

ذکر شده  "هاهای حاشیه رودخانهاز بروز سیل و شسته شدن خاک، همچنین جلوگیری از آلوده شدن منابع آب و خاک در اثر فعالیت

ای ههای ناشی از سکونت و فعالیت که بیشتر مربوط به پروژه( حفاظت از آلودگی1های زیر مجموعه این برنامه عبارتند از است. برنامه

های یط زیست تاالب( ساماندهی مح3( بهره برداری از منابع ارضی بر اساس قابلیت ارضی؛ 2هی آالینده است فاضالب و مکانیابی فعالیت

 ( توسعه و تقویت نظام مدیریت محیط زیستی مناطق جنگلی استان.4 دائمی استان

ها در یابی آنهای شهری جدید به عدم مکانورد ایجاد سکونتگاهت، در مها به سه مورد مهم اشاره شده است: نخسدر حوزه سکونتگاه

سازی روستاهای در معرض مطالعه و ایمن"ت. دوم، در برنامه اشاره شده اس "های زلزله و سیل خیز و سایر مشکالت طبیعیحوزه"

یه هدر برنامه ت ینطور،اره شده است. همنیز به در معرض خطر بودن تعدادی از روستاهای استان در برابر سیل و رانش زمین اش "سوانح

 ها به مسئله سیل توجه شده است.طرح روستاهای نیازمند جابجایی برای روستاهای واقع در حریم رودخانه

دگی رها زنبه طور مشخص به مسئله شهرها و سیل توجه چندانی نشده است در حالیکه بیش از نیمی از جمعیت استان در شه

ادی یل فاصله زیسهای روستایی نیز دوری از خطر است و هنوز با دیدگاه سازگاری در برابر خطر در مورد سکونتگاهکنند. نگاه غالب می

ها بوده است. یکی از گیری این سکونتگاههای روستایی آب رودخانه به صورت تاریخی منشأ و چرایی شکلدارد. به ویژه که در سکونتگاه

 ابد.آور در برابر سیل تغییر یتواند به توسعه سازگار با رود یا تاباست که می "توسعه ایمنی"ی های اصلی در برنامه اجرایپیشران

ن با ر این استاسیل د با وجود این که سند آمایش استان انگاره ایمن سازی با ساخت سدها را ندارد )شاید به دلیل این که سانحه

 ای کاربردهای سدهای وشمگیر،افتد( کماکان سازمان آب منطقهسدها اتفاق میهای دیگر علیرغم وجود تواتر بسیار بیشتر از استان

 بوده است. 1398و فروردین  1397ای که در تناقض با رویدادهای اسفند گلستان و بوستان را در کنترل سیل ذکر کرده است. انگاره

 
 برابر سیل آوری درارزیابی اسناد استانی بر اساس سه دسته معیارهای تاب -1 -7جدول 

 مالحظات یآورتاب یکل یارهایمع

در  لیس کپارچهی تیریمد

 ییفضا یزیربرنامه

 یهاحوزه از یتیکاهش فشار جمع" از طریق سند نیا یتیریاهداف کالن مدمدیریت خطرسیل از طریق مدیریت جمعیت در  -

 "استان ریپذبیآس

 "های زلزله و سیل خیز و سایر مشکالت طبیعیحوزه"ها در یابی آنکانهای شهری جدید توجه به عدم مدر مورد ایجاد سکونتگاه -

 رض سیل و رانش زمینبرای روستاهای در مع "سازی روستاهای در معرض سوانحمطالعه و ایمن" -

 یلها به مسئله سروستاهای نیازمند جابجایی برای روستاهای واقع در حریم رودخانه تهیه طرح -

ر آب د کپارچهی تیریمد

 هاسکونتگاه
 های آالینده استهای فاضالب و مکانیابی فعالیتهای ناشی از سکونت و فعالیت که بیشتر مربوط به پروژهحفاظت از آلودگی -

 کاهش یبرا زیآبر تیریمد

 لیس خطر

 توجه به:

 ؛بهره برداری از منابع ارضی بر اساس قابلیت ارضی -

 ستانهای دائمی اساماندهی محیط زیست تاالب -

 ی مناطق جنگلی استان..توسعه و تقویت نظام مدیریت محیط زیست -

 

فس تپه و روستای خواجه نقال و گمیشدر ادامه، این فصل به تحلیل چهار نمونه موردی از این استان مشتمل بر شهرهای گنبد، آق

دهی و تشدید یلی و با ارائه تحلیل مستندات در شکلل تفصها تأثیر این دو نگاه به شکیداد در این سکونتگاهپردازد. با بررسی وقوع رومی

 ها را تشریح نماید.ها در این نمونهخسارت
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 یمورد نمونه تحلیل -3 -7

 گنبدکاووس شهر -1 -3 -7
وص طرح هر به خصاسناد موجود ش یو بررس بخش اول گزارشمستندات ارائه شده در  هیبر پا گنبدکاووسشهر  ینمونه مورد لیتحل

 و نیز مصاحبه با مسئوالن محلی و بازدید انجام گرفته است. (1385مهندسین مشاور فجر، ع شهر )جام

گرفتگی شهر گنبدکاووس( در جریان سیل اسفند و فروردین های آبو همچنین شکل زیر )نقشه پهنه با استناد به بخش اول گزارش

. مسدود بودن ه استشهر به وقوع پیوست یشمال هایقسمتدر  زادهدر محل پل آخوندگنبدکاووس شهر  یگرفتگآب، 98و  97ماه 

و  یر وروددد به ترتیب آبا و گدم زادهآخوند هایپلاست.  گنبدکاووس شمال شهر یگرفتگآب یدلیل اصل زادهاز دهانه پل آخوند یبخش

و بر  نداهشد یگرفتگخیر دچار آبسیل ا انیدر جر چایچهلرودخانه  یدر جنوب شهر و رو ینیبویو پل چا کاووسشهر گنبد یخروج

 گرفتگی شهر افزودند.شدت آب

 

 
 مناطق درگیر با سیل شهر گنبد کاووس -2 -7شکل 

  1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -1 -3 -7
 خطر معرض در قمناط شناسایی -2 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 بندی سیل وجود ندارد.نقشه پهنه ندارد بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی کفایت نقشه پهنه

با شانس یک درصد سیل در سال و کمتر با توجه به 

 بستر منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 نامناسب

نهایی اعالم شده است.  بستر دح از متر 20 گرگانرود ل حریمدر طرح جامع حریم سی -

ه متر از هر طرف اعالم کرد 60ای حریم رودخانه را در صورتیکه شرکت آب منطقه

 ای که دچار سیل شده است کامالًاست. هیچکدام از دو حریم تعیین شده با پهنه

 خوانایی ندارد.

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 بندی سیل در طرح جامععدم وجود نقشه پهنه ندارد بندی در طرح جامع و تفصیلینقشه پهنه ارائه

 های جامع/تفصیلی با برنامههمبستگی و ارتباط برنامه

 ها در کالنشهرهاجامع سیل و مدیریت روان آب
NA .برنامه جامع سیل تهیه نشده است 

آب و  های سیل با توجه به تغییراتبه روز بودن برنامه

 باتهوایی و تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاس
NA NA 
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 خطر معرض در مناطق از دور به توسعه مکانیابی -3 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه 

های جامع یا های توسعه در طرحلویتآینده و او

 راهبردی یا هادی

 ندارد

های توسعه های شمالی و جنوبی که بر اساس طرح جامع به عنوان فرصتبخش

ر در نظر گرفته شده بودند به دلیل مجاورت با گرگانرود و نرم آب دچا

 .گرفتگی شده استآب

ه در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آیند

 های هادی روستاییهای توسعه در طرحولویتو ا
NA NA 

را
اج

 

 نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق
ین آباد برخالف طرح جامع توسعه صورت گرفته است که ادر جنوب رودخانه نرم

 .گرفتگی شده استتوسعه در حریم سیل بوده و دچار آب

 

 
 عد برای توسعه به مسئله سیلی مکانیابی اراضی مساتوجهیب -3 -7شکل 

 2، جلد 1385فجر توسعه،  مشاور منبع: مهندسین

 
 سازگاری و خطر کاهش برای زمین کاربری ریزیبرنامه -4 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 بندی سیلپهنه
 تاحدودی

بندی سیل نشده است اما مشاور تهیه های پهنهشهای به نقدر طرح جامع اشاره

و  نرودکننده طرح، یک نوار سبز )حریم سبز، پارک و فضای سبز( در ساحل گرگا

 نرمآب پیشنهاد کرده است.

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های با حساسیت زیادکاربری
 ندارد

وجود در حریم و ( محل مدارس و خدمات درمانی پیشنهادی یا م 7-5شکل )

 گرفتگی نشان داده است.های دچار آبپهنه

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های خطرسازکاربری
 ND نامناسب

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود برنامه

 در بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده

 ندارد

 

عرض محفاظت مناطق مسکونی در  عدم وجود پیشنهاد برای جابجایی و ارتقاء و

 خطر سیل در طرح جامع شهر

را
اج

 

 NA NA تحقق پذیری مالحظات باال

ریزی برای حذف ساخت و سازهای موجود در برنامه

 های با خطر سیل )صدساله(پهنه بستر رودخانه و
 ندارد
 

ت ای برای جابجایی و یا ارتقاء و حفاظدر طرح جامع شهر پیشنهاد و برنامه

 و نرم آب داده نشده است. اطق مسکونی واقع در حریم گرگانرودمن
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 گرفتگی و همپوشانی آن با نقشه مصوب کاربری اراضیی دچار آبهاپهنه -4 -7شکل 

 2، جلد 1385منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور فجر توسعه،     1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 بزرگنمایی نقشه کاربری زمین مصوب و قرارگیری مراکز آموزشی در کنار رودخانه -5 -7شکل 

 2، جلد 1385فجر توسعه،  مشاور منبع: مهندسین

 

 
 سکونتگاه غیررسمی افغان آباد که در حریم رودخانه ساخته شده و به تمامی دچار سیل گرفتگی شده است -6 -7شکل 

 Google Earth,2019منبع: 
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 محله افغان آباد شهر گنبد کاووس، فاصله ساختمان تا رود و خسارات ناشی از سیل -7 -7شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 سازگاری و خطر کاهش برای هاراه شبکه و زیرساخت ریزیبرنامه و طراحی -5 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

بندی/خطر سیل در مورد نهدر نظر گرفتن په

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 ندارد

 نداشته است. هاشریانو  هاطرح جامع توجهی به حرایم در طراحی خیابان

شکل ملیل شریان اصلی خیابان امام خمینی عمود بر هر دو رودخانه بوده و به د

 شده است. گرفتگی پل غیر قابل دسترسیآب

 ندارد هار گرفتن تراز سیل در پلدر نظ

 واد( هر سه پل اصلی شهر دو پل بر روی گرگانرود )پل آخوندزاده و گدم آب

گرفتگی شدید شده و باعث سومی بر روی نرم آب )پل چهل چای( دچار آب

 و گدم زادهآخوندن هر دو پل . همچنی(گرفتگی شده است )شکل زیرتشدید آب

 گرفتگی شده است.که موجب شدت آب اندشدهدر قوس رودخانه ساخته  ادبآ

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از سیستم 

 های سطحیآوری آبجمع
ND خیر 

ریزی شبکه حمل و نقل به طوری که برنامه

ا آب در رویدادهای سیالبی راجازه عبور آزاد روان

 بدهد

 مناسب
 زاد آب ایجاد نکردهاده کمربندی مشکلی برای عبور آجهای شهر و یا شریان

 است.

را
اج

 

 NA NA باال پذیری پیشنهادهایتحقق
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 گرفتگی را تشدید کردندهای اصلی شهر کارایی خود را از دست داده و آبتمامی پل -8 -7شکل 

 74، جلد دوم: 1385فجر توسعه،  مشاور منبع: مهندسین

 
 یکاهش خطر و سازگار یخت و ساز براضوابط و مقررات سا -6 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

÷ 

 خیر ندارد های در معرض خطردر نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 خیر ندارد در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و مقررات ساختمانی
را

اج
 

 NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادها و طرح

 
 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -7 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

ای یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان

های ها و زیرساختبرای محافظت از سکونتگاه

 موجود
ND ND 

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و برنامه

ها برای نگهداری و تقویت نساز در اطراف آ

 سالیانه؛

 خیر ندارد

های های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
NA NA 

های ها و تونلریزی استفاده از بزرگراهبرنامه

شهری برای انتقال آب در رویدادهای نادر به 

ریزی برای نصب تجهیزات همراه برنامه

به همراه ها با مخازن، ها( و ارتباط آن)پمپ

NA NA 

زادهآخوندپل   

 پل گدم آباد

 پل چهل چای
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ریزی منع ورود خودرو در تجهیزات و برنامه

 زمان این رویدادها.

را
اج

 

 NA NA پذیری موارد باالتحقق

 یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یدر مقاطع زمان یشهر
 ندارد

اند. در ضمن در گرگانرود خیر. هیچکدام از دو رودخانه الیروبی نشده

 ی ساختمانی مشاهده شده است.هانخاله

 یهاسازه مرتب سازیمقاوم و میترم و ینگهدار

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت
NA NA 

 
 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -8 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 یظتمحاف یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع
 ND تاحدودی

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 تاحدودی

ن براساس ای سال پیش است. 20طرح جامع ناحیه گلستان قدیمی و مربوط به 

 یربن کارذکر شده به عنوا ریهرگونه ساخت و ساز غ طرح در اراضی پیرامون گنبد

ه، ارخانک ای یصنعت هیهرگونه ناح جادیمسکن و کارگاه، ا جادیمشروط به خصوص ا

و  ییوستاو ر یتوسعه شهر ایشهرک  جادی(، ارهی)بزرگراه و غ یاصل یهاراه جادیا

 .احداث فرودگاه ممنوع اعالم شده است

حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و 

 مدیریت کشت در باال دست
ND ND 

 خیر ندارد هاریزی فضایی برای سیالب دشتمهبرنا

های های آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ذخیره
NA NA 

به  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس ایرودخانه 

 موانع؛ بیتخر

 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA باال یهاطرح و هاشنهادیپ یریپذتحقق

 و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان
ND ND 

 کشت  تیریمد

 آموزش و جلب ،یقیتشو یبا استفاده از ابزارها

 مشارکت:

 خیر ندارد

 
 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -9 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

سطحی و  هایریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنتوصیه
 نامناسب

جهت احداث  هیاول گذاریسرمایه زانیمتاکید طرح جامع بر نیاز به افزایش 

 آوریجمع یسطح هایی: آبسطح هایآب آوری و تخلیهجمع هایکانال

ه و به موجود شهر شد یهادوارد رو نقاط شهراز  یدر بعض هاسیالبشده و 

 شوند.می هیتخل وگرگان و قره س ایهرودخانه

های سطحی برای کانالیزه عدم تاکید مدیریت آب

 هاکردن مسیل
 خیر ندارد

 خیر ندارد های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

ها با درنظر گرفتن تأثیر ریزی کانالطراحی و برنامه

 تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر
 خیر ندارد

اج
 را

 NA NA باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 یسطح هایآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 :هاآن بودن یخال یبرا
 خیر ندارد



      251  ...  یشهرساز دید از لیس دادیرو لیتحل: هفتمفصل  -بخش دوم هیأت ویژۀ        
 هاگزارش ملی سیالب

 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -10 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

های ها و رودخانهمرمت اکولوژیک مسیل

 فصلیجاری یا خشک یا 
 خیر ندارد

های خشک و ها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 فصلی
NA NA 

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

خشکی، بارش و برای رویدادهای نادر )به 

های ذخیره صورت عملکرد ثانویه حوضچه

یداد ها در هنگام روآبسازی روانموقت و آرام

 سیالبی(؛

 خیر ندارد

های سبز و آبی طراحی و احیاء زیرساخت

 متناسب با طبیعت بستر.
 تاحدودی

اده د در طرح جامع پیشنهاد ایجاد فضای سبز در ساحل دو رودخانه شهر

 شده است.

 
ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت 

 سطوح نفوذپذیر در شهر
 خیر ندارد

جرا
ا

 

 اجرای فضای سبز پیشنهادی طرح جامع در قسمت جنوبی شهر NA باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -1 -3 -7
در زمینه  و خسارات آن سانحه دیتشد ای یریگدر شکل مؤثرعوامل بالفصل های میدانی و مطالعاتی این نمونه، بر اساس یافته

 عبارتند از: تیبدون اولوه تخصصی کارگرو

 ها شده است.کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر که موجب سرریز آب به نواحی مجاور و تشدید خسارت

 گرفتگی شده است.دخانه موجب تشدید آبها نسبت به قوس روها و موقعیت قرارگیری آنعدم توجه به مسئله سیل در طراحی پل

 ا در معرض سیل که موجب وارد آمدن خسارات زیادی شده است.هقرارگرفتن کاربری

 ت.گرفتگی در شهر شده اسر معرض سیل سبب افزایش میزان آبهای اصلی شهر دقرارگرفتن شریان

 های سطحی و نیز اجرا نشدن سیستم فاضالب که موجب آلودگی در اثر سیل شده است.ناکارایی سیستم هدایت آب

 به ریز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن

 
 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییشناسا -11 -7جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 ز رودخانه در سطح شهرکم بودن مقطع عبور آب ا

بندی قشه پهنهنعدم کفایت حریم تعیین شده توسط وزارت نیرو برای رودخانه گرگانرود و عدم جانمایی  -

 های شهریمناسب سیل در طرح

 های روی رودخانهاظ نمودن تراز سیل و بستر رودخانه در طراحی و ساخت پلعدم لح -

 هاعدم الیروبی رودخانه -

 ادبآ و گدم زادهآخوند هایپلدر باالدست  دیسبتاً شدن یگذاررسوب -

 ادبآ و گدم زادهآخوند هایپلوجود نخاله فراوان در محدوده باالدست  -

 ادبآ و گدم زادهآخوند هایپل دست ینیعرض کم رودخانه در پا -

ها و موقعیت عدم توجه به استانداردها در طراحی پل

 هها نسبت به قوس رودخانقرارگیری آن
 گرگانرود در قوس رودخانه ادبآ و گدم زادهآخوند هایپل یقرارگیر -

 لها در معرض سیقرارگرفتن کاربری

 ی زمینی به ویژه کاربرشهر یهادر طرح لیمناسب س یبندنقشه پهنه ییجانماتهیه و عدم  -

شامل کاربری های حساس وجه به مسئله سیل در برنامه ریزی کاربری زمین مربوط به کاربریعدم ت -

 آموزشی و درمانی
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 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 های مسکونی در تراز زیر تراز سیل به دلیل نبود ضوابط و مقررات مرتبطقرارگیری کاربری -

 های اصلی شهر در معرض سیلقرارگرفتن شریان
ت یداعنوان شریان اصلی شهر عمود بر هر دو رودخانه شهر بدون درنظر گرفتن تمهرارگیری خیابان امام خمینی بهق -

 ها و نیز تراز خود خیابان که دسترسی اصلی شهر را مختل نمود.الزم به خصوص در پل

های سطحی و نیز اجرا ناکارایی سیستم هدایت آب

نشدن سیستم فاضالب که موجب آلودگی در اثر 

 سیل شده است.

 عدم مدیریت یکپارچه آب -

 های سطحیت آبن در شهر در طراحی سیستم هدایعدم توجه به شیب ناچیز زمی -

 گنبدکاووس شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -1 -3 -7
ر( که ودخانه در شهردو جنبه مورد بحث است. یکی در مورد سیالب رودخانه گرگانرود )در مسیر  از گنبدکاووس شهر یریپذبیآس

ضعیت مدل باشد. بر این اساس ون میییبو یچا و آباد و گدم زادهآخوندهای گی پلگرفتآبجزو مخاطرات تکرارپذیر است و دوم مسئله 

DPSIR شود:شهر گنبدکاووس شامل موارد ذیل می 

 

 

 قالآق شهر -2 -3 -7

رح جامع ه خصوص طباسناد موجود شهر  یو بررس بخش اول گزارشمستندات ارائه شده در  هیبر پا آق قالشهر  ینمونه مورد لیتحل

 ، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین انجام گرفته است.(1396پارت،  مشاور نیشهر )مهندس

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

اده های دپاسخ

 شده
Responses 

عدم قراردادن سیل 

به عنوان اولویت در 

های برابر بقیه اولویت

 ایتوسعه

 و مدیریت به نیاز 

 آب ینتأم

نیاز معیشتی در 

نواحی باالدست برای 

کشی از منابع بهره

طبیعی شامل آب، 

ها و خاک، جنگل

 معادن

داشتن / اختصاص ن-

ندادن منابع )مالی، 

 انسانی و دانش( کافی

برای جلوگیری از 

 تکرار وقوع سیل

عدم تهیه نقشه 

بندی سیل و پهنه

ادغام آن در 

 ریزیمالحظات برنامه

 یهاتوجه طرح عدم

شهری به جامع 

 مخاطره سیل

عدم لحاظ نمودن 

ضوابط ساختمانی 

مانند باالبردن تراز 

ها در ساختمان

 های شهریطرح

عدم اجرای طرح دفع 

 ی سطحیهاآب

عدم توجه به 

ی امنطقه ریزیرنامهب

برای مدیریت و 

 کاهش خطر سیل

عدم رسیدگی به 

ها، ترمیم و کانال

 الیروبی رودخانه

پذیری یبآس

های حساس کاربری

شامل کاربری 

 آموزشی و درمانی

پذیری یبآس

واحدهای مسکونی به 

 دلیل تراز پایین

 شبکهپذیری یبآس

به دلیل  شهر معابر

توجهی طرح جامع یب

سیل در  به مسئله

 طراحی شبکه معابر

 بیشترپذیری یبآس

 لیلد به شهر مناطق

و  یمدآرناکا

 یجد یکاستیها

 آوریجمع شبکه

 سطحی یهاآب

رود سیالب از و -

شمال )پل 

زاده( و جنوب آخوند

( ینیبویچاشهر )پل 

گرفتگی و سپس آب

 تمام شهر

 یهاپلگرفتگی آب -

آباد و گدم زادهآخوند

 ینیبویو چا

دیدگی آسیب -

 هاخانه

دن مراکز از کار افتا - 

مورد نیاز برای 

رسانی به مردم کمک

 گرفتگیبه دلیل آب

سیب دیدگی آ -

معابر و عدم کارآیی 

 های اصلیشریان

دیدگی یبآس -

سکونتگاه غیررسمی 

 )افغان آباد(

های پیش از پاسخ

 سیل:

 20اعالم حریم 

متری برای گرگانرود 

 در طرح جامع

 60 اعالم حریم

متری از طرف 

 ایسازمان آب منطقه

 

های هنگام پاسخ

 وقوع:

بندها در یلس -

قسمت شمالی شهر 

گنبد و بر روی 

گرگان رود احداث 

 .اندشده
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، 98 و 97گرفتگی شهر آق قال( در جریان سیل اسفند و فروردین ماه های آبو همچنین شکل زیر )نقشه پهنه با استناد به بخش اول گزارش

ی نواحی شمال وه است ر داخل شهر که از باالدست و محل شکست مسیر رودخانه بودهجوم اولیه سیالب به سمت شهر نه از محدوده رودخانه د

 گرفتگی باشد.شود شهر تا چند روز درگیر آبشود. وجود جاده کمربندی و خط آهن در غرب شهر باعث میشهر به شدت درگیر سیل می

 

 
 هر آق قال.شکست رودخانه گرگانرود و ورود سیالب از سمت شمال شرق به ش -9 -7شکل 

 (planet labs,2019منبع: )

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -2 -3 -7
 مناطق در معرض خطر ییشناسا -12 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 است.ساله مشخص  25بندی سیل وجود ندارد. تنها حریم نقشه پهنه ندارد بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با کفایت نقشه پهنه

شانس یک درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 نامناسب

ده شنهایی اعالم  بستر حد از متر 20 گرگانرود در طرح جامع حریم سیل حریم

 است.

ای هنهپرگانرود در داخل شهر با حریم تعیین شده با توجه به عرصه رودخانه گ

 که دچار سیل شده است خوانایی ندارد.

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 بندی سیل در طرح جامععدم وجود نقشه پهنه ندارد بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

های جامع/تفصیلی با برنامه همبستگی و ارتباط برنامه

 ها در کالنشهرهاآبریت روانجامع سیل و مدی
NA .برنامه جامع سیل تهیه نشده است 

های سیل با توجه به تغییرات آب و به روز بودن برنامه

 اتهوایی و تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاسب
NA NA 
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 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -13 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

رن
ب

ی
یز

ه ر
ام

 

 NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده و 

 های جامع یا راهبردی یا هادیهای توسعه در طرحاولویت
 نامناسب

ر در طرح جامع شهر توسعه درونزا و نیز توسعه در اراضی شمال شرقی شه

ل سی شنهاد شده است اما هیچ مالحظاتی در زمینه)محل ورود اولیه سیل( پی

 دیده نشده است.

در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آینده و 

 اییهای هادی روستهای توسعه در طرحاولویت
NA NA 

را
اج

 

 NA NA باال یپیشنهادها و مالحظات یریپذ تحقق

 

 یو سازگار کاهش خطر یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -14 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 بندی سیلپهنه
 تاحدودی

بندی سیل نشده است اما مشاور تهیه کننده های پهنهای به نقشهدر طرح جامع اشاره

حل اطرح، یک نوار سبز )حریم سبز، پارک و فضای سبز( در مناطق غربی و شرقی س

 گرگانرود پیشنهاد کرده است.

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 با حساسیت زیاد
 ندارد

 طرح جامع هیچ مالحظاتی در این مورد در نظر نگرفته است.

ه ده شددر کاربری پیشنهادی طرح جامع، فضای آموزشی در حریم رودخانه پیشنهاد دا

 است.

های یابی کاربریمکاندر نظر گرفتن خطر سیل در 

 خطرساز
 ندارد

 طرح جامع هیچ مالحظاتی در این مورد در نظر نگرفته است.

ده شدر مطالعات بازنگری طرح شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه انجام -

حداث اتوسط مهندسین طرح و تحقیقات محل مکانیابی شده برای تصفیه خانه در حال 

ت بینی شده است. الزم اسضلع شرقی میدان سوارکاری پیشفاضالب در شمال آق قال و 

 با توجه به تجربه سیل اخیر مورد بازبینی قرار گیرد.

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود برنامه

 در بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
 ندارد

طق ء و حفاظت مناای برای جابجایی و یا ارتقادر طرح جامع شهر پیشنهاد و برنامه

 مسکونی واقع در حریم گرگانرود داده نشده است.

را
اج

 

 NA NA موجود یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا

 

 
 های حساس در حریم رودخانهکاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع آق قال و موقعیت کاربری -10 -7شکل 

 2، جلد 1396 ،مهندسان مشاور پارتمنبع اطالعات نقشه:        1398 منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی،
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 های حساس در حریم رودخانهکاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع آق قال و موقعیت کاربری -11 -7شکل 

 3جلد  ،1396 ،مهندسان مشاور پارتمنبع اطالعات نقشه:        1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 

 
 های حساس در حریم رودخانهکاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع آق قال و موقعیت کاربری -12 -7شکل 

 3: جلد 1396 ،مهندسان مشاور پارتمنبع اطالعات نقشه:        1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 و ساخت و ساز در حریم رودخانه ی شهر با رودخانهفاصله کم ساخت و سازها در هسته اصل -13 -7شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 
 ی کاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -15 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
نام

بر
 

بندی/خطر سیل در مورد ر گرفتن پهنهدر نظ

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 ندارد
 شریان دسترسی اصلی شهر عمود بر رودخانه قرار گرفته است اما جاده

 کمربندی شهر بدون توجه به مسئله سیل طراحی شده است.

 نامناسب هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل
پل ست. ادگی آب و کاهش ظرفیت عبور آب شده زقال باعث پسپل آق

 .ه استنداشت یعبور داده و مشکل خود ریآب را از ز خوبیآق قال به  یخیتار

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از 

 های سطحیآوری آبسیستم جمع
ND 

ام مطالعات بازنگری طرح شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه انج

 انجام شده است. طرح و تحقیقاتشده توسط مهندسین 

ریزی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

آب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویدادهای سیالبی

 نامناسب

 یکی از مشکالت اصلی قرارگیری نامناسب جاده کمربندی شهر و خط آهن

 ایییع فضبوده که مانند سدی آب را در شهر حبس کرده است و تعداد و توز

 های موجود برای گذر آب کافی نبوده است. برای رفع مشکل خط آهنکالورت

به  7/5/98شود. البته پاسخ وزارت نیرو )نقطه شکافته می 6و جاده از  8از 

کارگروه هیدرولوژی( ادعا کرده که جاده کمربندی نقشی در حبس آب 

 نداشته است.
جرا

ا
 

 پیش بینی شده است. 1415طرح اجرای فاضالب تا سال  ND الهای باتحقق پذیری پیشنهادها و طرح

 

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -16 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 خیر ندارد های در معرض خطردر نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای ساختمان

 خیر ندارد ( در ضوابط و مقررات ساختمانیدر نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله

را
اج

 

 طرح مسکن مهر تراز سیل را در نظر گرفته است. NA های باالتحقق پذیری پیشنهادها و طرح

 
 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -17 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

ای برای محافظت حی و ساخت اقدامات سازهیابی، طرامکان

 های موجودها و زیرساختاز سکونتگاه
ND 

ها نیز تخریب اند و تعدادی از آنهای محافظ ساخته شدهدر داخل شهر دیواره

 ها اطالعاتی در دسترس نیست.اند، اما در مورد مکانیابی و طراحی آنشده

ساز در  ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت وبرنامه

 اطراف آنها برای نگهداری و تقویت سالیانه؛
 خیر ندارد
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 NA NA های ذخیرههای آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

های شهری برای ها و تونلریزی استفاده از بزرگراهبرنامه

 ریزی برایانتقال آب در رویدادهای نادر به همراه برنامه

زات مخازن، به همراه تجهی ها باها( و ارتباط آنتجهیز )پمپ

 ریزی منع ورود خودرو در زمان این رویدادها.و برنامه

NA خیر 

را
اج

 

 NA NA پذیری موارد باالتحقق

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یمقاطع زمان
 نامناسب

را  ارنکیندارد ا ایبودجهچون  یشهردارهای صورت گرفته بر اساس مصاحبه

است.  ای در این مورد نداشتهوظیفههم ادعا دارد که  ایمنطقهانجام نداده و آب 

 .این عدم رسیدگی باعث کاهش ظرفیت رودخانه گرگانرود در شهر شده است

 اتفاق افتاده است. 1390آخرین الیروبی گرگانرود در سال 

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت
NA NA 

 

 
 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -18 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

و  یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییتع
 تاحدودی

ریزی نامهبر 81به سال کنار جاده ارتباطی به مسکن مهر آق قال و بر اساس تجردر 

 برای ساخت کانالی در این منطقه انجام شد.

بندهایی توسط مردم ساخته شده است. ریزی جامع به طور پراکنده سیلبدون برنامه

 شده تنها یک دایک محافظتی در باالدست در نزدیکی روستای یلمه خندان ساخته

 که به نظر تاثیری در رویداد نداشته است.

 زی فضایی و کاربری زمین باالدست برایریبرنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 تاحدودی

 قالطرح جامع ناحیه گلستان تهیه شده که بر اساس آن در اراضی پیرامون آق

 جادیمشروط به خصوص ا یذکر شده به عنوان کاربر ریهرگونه ساخت و ساز غ

 یاصل یهاراه جادیارخانه، اک ای یصنعت هیهرگونه ناح جادیمسکن و کارگاه، ا

منوع گاه مو احداث فرود ییو روستا یتوسعه شهر ایشهرک  جادی(، ارهی)بزرگراه و غ

 اعالم شده است

حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و مدیریت 

 کشت در باال دست
 ندارد

ر د نیمعد هایبا استناد به گزارش سازمان جنگلداری و مراتع استان گلستان فعالیت

 دنمعا ینا هاینخاله تخلیه همچنینو  ناپذیر ذنفو حسطو دیجاا جهت به زهحو ینا

 خانه مشاهده شده است.رود حریمدر 

 ND ND هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

 ND ND های ذخیرههای آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

 ایودخانه ربه  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 موانع؛ بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس
 خیر ندارد

را
اج

 

 باال یهاطرح و پیشنهادها یریپذ تحقق

 
 نامناسب

 هایمخالفت عدم حل مسائل حقوقی و در نتیجه لیبه دلالذکر احداث کانال فوق

ه کبود  کم اریشده بس جادیا لکانا یاجرا نشد و دببه طور کامل راف طا یروستاها

 آب نداشت. هیبر تخل یادیز رتأثی

 در درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال
ND ND 

 آموزش ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 و جلب مشارکت
 خیر ندارد

 
 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -19 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های سطحی و ریزی برای مدیریت آبد برنامهوجو
 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنتوصیه

 مناسب
مشاور موج، آب، فن(  نیدسقال )توسط مهنشهر آق یسطح یهاآب یآورمطالعات طرح جمع

 است. شده هیته

 ND NDهای سطحی برای کانالیزه عدم تاکید مدیریت آب
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 هاکردن مسیل

 ND ND های سطحیسیستم دفع آب جداسازی فاضالب از

ها با درنظر گرفتن ریزی کانالطراحی و برنامه
 تأثیر تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر

ND ND 

را
اج

 

 باال یپیشنهادها و مالحظات پذیریتحقق
 

 نامناسب

 یسطح یهاآب یآورشهر، شبکه جمع از یدر بخش قابل توجهبر اساس مطالعات طرح جامع  -
 ( اجرا نشده؛وی)جدول و کان

بکه ش یاجرا یباال نهیشهر و هز یکیزیتوسعه ف ییمحدوده و حد نها یبه علت گستردگ -
 .همراه است ییهایبا دشوار یسطح یهاآب تیو هدا یآورشبکه جمع لیتکم ،ینیرزمیز

 یعیطب یهاکشبه طرف زه یسطح یهاهرزآب هیتخل ،یمنف و گاهاً میمال اریبس بیش لیبه دل -
 .گردندیم یگرفتگدچار آب یفن ساتیو تاس یو مناطق مسکون ردیپذیانجام م یبه کند

برعکس عمل  کردندمیانه منتقل خل رودخرا دا یکه آب شهر هاییها زهکشبر اساس مصاحبه -
 وارد شهر کردند. ماًیانه را مستقخکرده و آب رود

 هایآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس
 هاآن بودن یخال یراب یسطح

 خیر ندارد

 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -20 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 نامناسب های جاری یا خشک یا فصلیها و رودخانهمرمت مسیل
 اند و تالشی برایهای طبیعی انتقال آب به دلیل عدم رسیدگی از بین رفتهکانال

 شود.رودخانه گرگانرود در باالدست یا در شهر دیده نمی مرمت اکولوژیک

 NA NA های خشک و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص برای 
کارکردهای متفاوت برای زمان خشکی، بارش و برای 

 رویدادهای نادر

 خیر ندارد

ا بز و آبی متناسب های سبطراحی و احیاء زیرساخت
 طبیعت بستر.

 تاحدودی
در طرح جامع پیشنهاد ایجاد فضای سبز در شرق و غرب شهر در حریم 

 داده شده است. رودخانه

 
ر ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر د

 شهر
 خیر ندارد

را
اج

 

 امع گذشته است.زمان کمی از تصویب طرح ج NA باال یپیشنهادها و مالحظات یریپذ تحقق

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -2 -3 -7
ر زمینه د و خسارات آن سانحه دیتشد ای یریگر شکلد مؤثرعوامل بالفصل های میدانی و مطالعات این نمونه، بر اساس یافته
 عبارتند از: تیبدون اولوتخصصی کارگروه 

ث آهن برای عبور آب که باعهای جاده کمربندی و راهعدم کفایت عرض و توزیع فضایی کالورت یابی نامناسب جاده کمربندی ومکان
 حبس آب شده است.

 ها شده است.کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر که موجب سرریز آب به نواحی مجاور و تشدید خسارت

 ادی شده است.ت زیها در معرض سیل که موجب وارد آمدن خساراقرارگرفتن کاربری

 گرفتگی شده است.عدم مدیریت یکپارچه آب که خود موجب تشدید آب

 به ریز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا
 .است شده پرداخته هاآن

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییناساش -21 -7جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 تیو عدم کفا ینامناسب جاده کمربند یابیمکان
 عبور آب یآهن براو راه یجاده کمربند یهاکالورت

 های ارتباطی؛ریزی و اجرای زیرساختجه به مخاطره سیل در طراحی، برنامهعدم تو -
مند کردن نحوه قرارگیری، محاسبات بندی سیل در سطح شهرستان برای ضابطههای پهنهعدم وجود نقشه -

 های ارتباطی.و طراحی زیرساخت
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 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر

بندی قشه پهنهنعدم کفایت حریم تعیین شده توسط وزارت نیرو برای رودخانه گرگانرود و عدم جانمایی  -
 های شهریطرحمناسب سیل در 

 های واقع در حاشیه رودخانهجایی ساختمانریزی برای تملیک یا جابهنامهعدم بر -
 های روی رودخانهاظ نمودن تراز سیل و بستر رودخانه در طراحی و ساخت پلعدم لح -

 های مربوط به آنعدم الیروبی رودخانه و کانال -
 عدم مرمت اکولوژیک بدنه رودخانه -

ط و ها در تراز زیر سیل به خصوص در جوار رودخانه به دلیل عدم توجه در ضواباختمانبدنه صلب س -
 مقررات ساختمانی در شهر.

 لها در معرض سیقرارگرفتن کاربری

 ی زمینی به ویژه کاربرشهر یهادر طرح لیمناسب س یبندنقشه پهنه ییجانماتهیه و عدم  -
های حساس مانند مدرسه و ری زمین مربوط به کاربریکاربعدم توجه به مسئله سیل در برنامه ریزی  -

 تصفیه خانه فاضالب های خطرساز مانند پمپ بنزین وکاربری
 های مسکونی در تراز زیر تراز سیل به دلیل نبود ضوابط و مقررات مرتبطقرارگیری کاربری -

 عدم مدیریت یکپارچه آب
 عدم اجرای زیرساخت فاضالب -

 های سطحیوری و دفع آبآعدم اجرای جمع -
 ب با توجه توامان به تأثیر متقابل سیل و فاضالبآریزی یکپارچه هعدم برنام -

 قالآق شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -2 -3 -7
ه جزو ودخانه در شهر( کرسه جنبه مورد بحث است. یکی در مورد سیالب رودخانه گرگانرود )در مسیر  از قالآق شهر یریپذبیآس

ز بینی محافظت اهای فرداست که پیشاطرات تکرارپذیر است و دوم شکست رودخانه از باالدست به دلیل عدم کارآیی یا اجرای طرحمخ
 بندی خطر سیل از این سه بعدهای واقع در غرب شهر. پهنهشهر را دشوار و پیچیده ساخت و سوم حبس آب در شهر به دلیل زیرساخت

 شود:قال شامل موارد ذیل میشهر آق DPSIRاس وضعیت مدل باشد. بر این اسمتفاوت می
 

 
 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

های داده پاسخ

 شده
Responses 

رارندادن سیل به ق -

ویت در برابر عنوان اول

های بقیه اولویت

 ایتوسعه

مدیریت و  نیاز به -

 ین آبتأم

یاز معیشتی در ن -

نواحی باالدست برای 

کشی از منابع بهره

طبیعی شامل آب، 

ها و خاک، جنگل

 معادن

داشتن / اختصاص ن -

ندادن منابع )مالی، 

انسانی و دانش( کافی 

برای جلوگیری از تکرار 

 وقوع سیل

ت بر اقداما تاکید صرف -

 در "مقاومت"ای برای سازه

 برابر سیل

بندی دم تهیه نقشه پهنهع -

سیل و ادغام آن در مالحظات 

 ریزیبرنامه

جامع  یهاتوجه طرح عدم -

 شهری به مخاطره سیل

دم لحاظ نمودن ضوابط ع -

ساختمانی مانند باالبردن تراز 

های ها در طرحساختمان

 شهری

ی هاطرحعدم اجرای  -

ی هاآبالب و دفع فاض

 سطحی

دم توجه به مسئله سیل در ع -

ریزی و اجرای برنامه

 های ارتباطیزیرساخت

ها، دم رسیدگی به کانالع -

 ترمیم و الیروبی رودخانه

پذیری یبآس -

های حساس کاربری

مانند مدارس و مراکز 

های درمانی؛ کاربری

حیاتی مانند آتش 

نشانی، فرمانداری و 

 مانند آن

پذیری یبآس -

واحدهای مسکونی به 

 دلیل تراز پایین

 شبکهپذیری یبآس -

 شهر معابر

 بیشترپذیری یبآس -

 لیلد به شهر مناطق

 یکاستیهاو  یمدراناکا

و  بفاضال شبکه یجد

 یهاآوری آبجمع

 سطحی

رود سیالب از شمال و -

شهر و سپس 

 گرفتگی تمام شهرآب

بس آّب در شهر به ح -

 مدت چندین روز

دیدگی مدارس بآسی -

 هاو خانه

ز کار افتادن مراکز ا  -

مورد نیاز برای 

رسانی به مردم به کمک

 گرفتگیدلیل آب

دیدگی معابر و یبآس -

های عدم کارآیی شریان

 اصلی

 های پیش از سیل:پاسخ

متری  20عالم حریم ا -

 برای گرگانرود.

 های هنگام وقوع:پاسخ

رفع مشکل خط  یبرا -

 6ده از و جا 8آهن از 

 .شودینقطه شکافته م

اخت دیواره با س -

کیسه شنی برای 

حفاظت از شهر در کنار 

رودخانه )آب از سمت 

 (.دیگر وارد شهر شد
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 تپه گمیش شهر -3 -3 -7
ص طرح ر به خصواسناد موجود شه یو بررس بخش اول گزارشمستندات ارائه شده در  هیبر پا گمیش تپهشهر  ینمونه مورد لیتحل

 ست.و نیز مصاحبه با مسئوالن محلی و بازدید انجام گرفته ا (1394ان، مهراز آرک نقش مشاور مهندسینجامع شهر )

گرفتگی شهر گمیش تپه( در جریان سیل اسفند و فروردین های آبو همچنین شکل زیر )نقشه پهنه با استناد به بخش اول گزارش

به  یسیالب یهارف دشتورود سیل از طبوده است.  گرفتگیآب ریانقالب درگ ابانیتا خ گمیش تپهشهر  یقسمت شرق، 98و  97ماه 

رود وارد خانه گرگانمت رودبود که سیل از س نیشهر ا نیا یو اهال رانیکرده است. انتظار مد ریشهر را غافلگ نیدرون شهر مردم و مسئول

ل از دور روز قب ای کی ا. امندیتر نماتر و مرتفعرودخانه را مستحکم نیاطراف ا یزهایکرنمودند خا یو به همین دلیل سع شودیشهر م

 نیست. ااد به شهر ( در حال وروی)و نه رودخانه اصل یسیالب یهااز سمت دشت یها اطالع داده شده که سیل اصلورود سیل به آن

 تر نموده است.و کنترل سیالب شهر را پیچیده شدهشهر  یو اهال رانیمد یهمگ یباعث غافلگیر یادیوضعیت تا حدود ز

 

 
 گرفتگی در شهر گمیش تپهمناطق دچار آب -14 -7شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -3 -3 -7
 

  مناطق در معرض خطر ییشناسا -22 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 ندارد بندی سیلوجود نقشه پهنه

 وبندی سیل وجود ندارد. بر اساس طرح جامع مطالعات تعیین حریم نقشه پهنه

 ای به مهندسین مشاور ساز آب شرق دادهبستر رودخانه توسط شرکت آب منطقه

 شده است.

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با کفایت نقشه پهنه

شانس یک درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 پوگرافی؛ رود/مسیل(منطقه شهری؛ تو

 رودخانه اعالم نشده است. در طرح جامع حریم ندارد

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه
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 نامناسب بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه
رودخانه جانمایی شده است که مشخص نیست بر اساس  در طرح جامع حریم

 استعالم از وزارت نیرو بوده است یا خیر.

های جامع/تفصیلی با برنامه مبستگی و ارتباط برنامهه

 ها در کالنشهرهاجامع سیل و مدیریت روان آب
NA .طرح جامع سیل و مدیریت رواناب برای شهر تهیه نشده است 

های سیل با توجه به تغییرات آب و به روز بودن برنامه

 اتهوایی و تغییر یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاسب
NA NA 

 
 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان 23 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده و 

 های جامع یا راهبردی یا هادیهای توسعه در طرحاولویت
 تاحدودی

های توسعه های غربی شهر که بر اساس طرح جامع به عنوان فرصتبخش

 اند، در مجاورت رودخانه قرار دارند.در نظر گرفته شده

در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه آینده و 

 تاییهای هادی روسهای توسعه در طرحاولویت
NA NA 

را
اج

 

 نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق
های غربی شهر )مجاورت رودخانه( که پیشنهاد طرح جامع به بخش

 اند.اند، ساخته شدههای توسعه شهر بودهعنوان قابلیت

 
 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -24 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

بندی های پهنهدر نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 سیل
 ندارد

 ای به سیل نشدهبندی وجود ندارد و در ارائه نقشه کاربری زمین اشارهنقشه پهنه

 است.

های با حساسیت یابی کاربریدر نظر گرفتن سیل در مکان

 زیاد
 نامناسب

بر اساس شکل زیر محل کاربری آموزشی پیشنهادی یا موجود در مجاورت 

 اند.رودخانه نشان داده شده

 ND ND های خطرسازیابی کاربریدر مکان در نظر گرفتن خطر سیل

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در بستر برنامه

 رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
 ندارد

عرض معدم وجود پیشنهاد برای جابجایی و ارتقاء و حفاظت مناطق مسکونی در 

 خطر سیل در طرح جامع شهر

 NA NA تحقق پذیری پیشنهادهای باال

ریزی برای حذف ساخت و سازهای موجود در بستر برنامه

 یل )صدساله(های با خطر سپهنه رودخانه و
 ندارد

ت ای برای جابجایی و یا ارتقاء و حفاظدر طرح جامع شهر پیشنهاد و برنامه

 مناطق مسکونی واقع در حریم رودخانه داده نشده است.

 
 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه ترساخیز یزیرو برنامه یطراح -25 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 نامناسب

ه ریزی شبکه معابر شهر به سابقه سیل در ادوار گذشتطرح جامع در برنامه

در شهر ) شریان اصلی شهر با ارتفاع باالتر از ترازاما  نداشته است.توجهی 

 ل نشد.سانتیمتر( ساخته شده و در جریان سیل دچار اختال 50باالترین نقطه 

 در ساخت پل خیابان اصلی تراز سیل درنظر گرفته نشده است ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از 

 های سطحیوری آبآسیستم جمع
 مناسب

 هر،سطحی در طرح جامع ش هایآب شبکه دفع طراحان یکی از اصول مدنظر

 شهر فاضالب دفع و هدایت شبکه از سطحی هایآب دفع شبکه کردن جدا

 است.

ریزی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

آب در رویدادهای طوریکه اجازه عبور آزاد روان

 سیالبی را بدهد

 بنامناس

ز ااسب ارتفاع با خیابان امام خمینی بدون ایجاد شبکه دفع آبهای سطحی من

گی گرفتزیر این خیابان آن را به مانعی برای عبور آب تبدیل کرده باعث آب

 بخش شرقی شهر شد.

را
اج

 

 نامناسب های باالپذیری طرحتحقق
های سطحی اجرایی نشده سیستم دفع آب پیشنهادهای طرح جامع در مورد

 ست.ا
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 فروردین 3گرفتگی و کاربری زمین پیشنهادی طرح جامع در نقشه اراضی دچار آب -15 -7 شکل

 2لد ، ج1394پارس،  مهرازان آرک نقش مشاور منبع اطالعات نقشه: مهندسین    1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 نیفرورد 16ربری زمین پیشنهادی طرح جامع در گرفتگی و کانقشه اراضی دچار آب -16 -7شکل 
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 2لد ، ج1394پارس،  مهرازان آرک نقش مشاور منبع اطالعات نقشه: مهندسین    1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -26 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای 

 های در معرض خطرساختمان
 خیر ندارد

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط 

 و مقررات ساختمانی
 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 
 موجود یهارساختیزها و کاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -27 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

ای برای یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان

 های موجودها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه
 مناسب

 ساله 50و  25های پیشنهادی برای سیل با دوره بازگشت در طرح جامع طرح

ای، پخش ذخیره استخر ها عبارتند ازدر نظر گرفته شده است. این طرح

 سیالب، بازگشایی مسیر و انحرف سیالب هستند.

 داثطرح انحراف شامل احداث بند انحرافی، خاکبرداری مسیر انتقال و اح

 گرفته رنظرد کانال مسیر در گوره همچنین و ایذوزنقه مقطع با انتقال کانال

 است. شده

ده ی شهر اشاره شدر طرح به مشکالت اجتماعی برای بازگشایی زهکش جنوب

 است و برای کاهش خطر سیل احداث یک بند انحرافی پیشنهاد شده است.

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه

 های حفاظتی برای نگهداری و تقویت؛اطراف سازه
 خیر ندارد

 NA NA های ذخیرههای آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

های شهری ها و تونلاز بزرگراه ریزی استفادهبرنامه

 برای انتقال آب در رویدادهای نادر.
NA NA 

را
اج

 

 ND ND تحقق پذیری موارد باال

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یمقاطع زمان
 تاحدودی

 اما رفتهگ انجام الیروبی موجود در شهر عملیات هایمسیل بهتر آبگذری برای

نیازمند  سیالب کنترل درخصوص علت همین به و کافی نبوده عملیات این

 باشد.دریا می سمت به خروجی هایدر بستر کانال بیشتر الیروبی میزان

 یهاسازه مرتب سازیمقاوم و میترم و ینگهدار

 (هاوارهید)مثل  یمحافظت
ND ND 

 
 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -28 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع یمحافظت
 تاحدودی

های انحرافی خارج از های محافظتی پیشنهادی شامل کانالبیشتر برنامه

 محدوده شهر هستند.

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برنامه

 ای جلوگیری از ساخت و ساز در باالدستبر
ND ND 

سازی مجدد و حفظ عناصر طبیعی، طبیعت

 مدیریت کشت در باال دست
ND ND 

 خیر ندارد هاریزی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

های آرامش و ریزی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

به  رشتیب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

عقب بردن  قیاز طر لیمس ای رودخانه

 موانع؛ بیتخر ،هادیواره

 ندارد
یکی از مهمترین مسائل در شهر گمیش تپه کاهش چشمگیر مقطع عبور 

 رودخانه از طریق کانالیزه کردن رودخانه است.
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÷
را

اج
 

 ND ND باال هایشنهادیپ پذیریتحقق

 و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان
ND ND 

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 آموزش و جلب مشارکت
ND ND 

 
 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -29 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

های سطحی ریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنو توصیه
 تاحدودی

 شبکه 26 شهر سطحی هایروانابآوری  جمع ح جامع شهر، جهتدر طر

 خانهرودهکش جنوبی، ز به ست کها هشد گرفته نظردر  شهردر  آوریجمع

 شوند.می منتهی غربی لشما هکشو ز میانی، زهکش شمال شرقی قسمت

های کوچه سطحی هایآب آوری جمع خیابانی برای در طرح جامع آبروهای

 یدهسرپوش بصورت و مستطیل -مربع مقاطع با بتونی ایهجوی سیستم و فرعی

 .است شده پیشنهاد شهر هایخیابان برای

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیزه کردن مسیل
 تاحدودی

 ترین مسئله در شهر کانالیزه کردن رودخانه برای عبور فاضالب )طبقمهم

 داده است. یک مسئله مهممصاحبه( که به شدت مقطع عبور آب را کاهش 

ها دیگر روبسته کردن زهکش جنوبی شهر است که به شدت بر خروج رواناب

 تأثیر گذاشته است.

های جداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 سطحی
 نامناسب

ه ام شدانج کانالیزه کردن رودخانه به دلیل ورود فاضالب به رودخانه و بوی بد

 است.

ها با درنظر گرفتن نالریزی کاطراحی و برنامه

تأثیر تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح 

 نفوذپذیر

 خیر ندارد

را
اج

 

 ND ND باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 هایآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 اهآن بودن یخال یبرا یسطح
 خیر ندارد

 
 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -30 -7جدول 

 مالحظات رزیابیا معیار 
مه

رنا
ب

ی
یز

ر
 

های جاری یا خشک ها و رودخانهمرمت اکولوژیک مسیل

 یا فصلی
 خیر ندارد

 NA های خشک و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل
 برخالف معیار مربوطه بخشی از رودخانه شهر سربسته شده است )شکل

 زیر( و زهکش جنوبی شهر نیز سرپوشیده شده است.

و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص طراحی 

برای کارکردهای متفاوت برای زمان خشکی، بارش و 

 برای رویدادهای نادر

 در نظر گرفته نشده است ندارد

های سبز و آبی متناسب با طراحی و احیاء زیرساخت

 طبیعت بستر.
 تاحدودی

 نهدر طرح جامع پیشنهاد ایجاد یک پهنه فضای سبز در مجاورت رودخا

 داده شده است. شهر

 
ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر 

 در شهر
 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق
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 1397)باال( و زهکش جدید و قدیم در سیل  1386زهکشی جنوبی شهر، سیل  -17 -7 شکل

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  1398هنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فر

 

 
 کانالیزه کردن رودخانه، ساخت و ساز در حریم رودخانه و بر روی کانال سرپوشیده -18 -7شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 ده باعث کم شدن مقطع عبور آب شده استکانالیزه کردن رودخانه و ساخت و ساز بر روی کانال سرپوشی -19 -7شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 
 ساخت و ساز در حریم رودخانه و بر روی کانال سرپوشیده باعث کاهش مقطع عبور آب شده است. -20 -7شکل 

 GoogleEarth, 2019 منبع اطالعات نقشه:  1398راث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و می
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 ساخت و ساز در حریم رودخانه -21 -7شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -3 -3 -7
در زمینه  و خسارات آن سانحه دیتشد ای یریگدر شکل مؤثرل بالفصل عوامهای میدانی و مطالعاتی این نمونه، بر اساس یافته

 عبارتند از: تیبدون اولوتخصصی کارگروه 

 ها شده است.کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر که موجب سرریز آب به نواحی مجاور و تشدید خسارت

 ادی شده است.ت زیها در معرض سیل که موجب وارد آمدن خساراقرارگرفتن کاربری

 گرفتگی در شرق شهر شده است.های اصلی شهر به صورت مانع در برابر سیل که سبب افزایش میزان آبقرارگرفتن شریان

 به ریز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن

 
 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییناساش -31 -7جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 کم بودن مقطع عبور آب از رودخانه در سطح شهر

 کانالیزه کردن رودخانه اصلی شهر؛ -

 برودخانه اصلی شهر به دلیل بوی فاضال سرپوشانده کردن بخشی از -

 مسدود کردن زهکش طبیعی آن وسرپوشانده کردن زهکش جنوبی  -

 بر روی کانال سرپوشیده ساخت و ساز در حریم رودخانه و -

 ها در آنها و زبالهلهتوجهی به تخلیه نخاودخانه و بیعدم الیروبی ر -

 لها در معرض سیقرارگرفتن کاربری

 ری زمینی به ویژه کاربشهر یهادر طرح لیمناسب س یبندنقشه پهنه ییجانماتهیه و عدم   -

های ریساله در مقررات ساختمانی برای باالبردن ترازهای مسکونی و کارب 100دم توجه به تراز سیل ع -

 حساس

های اصلی شهر به صورت مانع در قرارگرفتن شریان

 برابر سیل
 ه عبور آب را بدهدکارآمد که اجاز های سطحییابان امام خمینی بدون سیستم دفع آبختعیین تراز باالی  -

 تپه گمیش شهر برای DPSIR مدل ارائه -3 -3 -3 -7
که  خانه در شهر(دو جنبه مورد بحث است. یکی در مورد سیالب رودخانه گمیشان )در مسیر رود از شهر گمیش تپه یریپذبیآس

ت مدل باشد. بر این اساس وضعیآن بسته شده است میگی زهکش جنوبی که روی گرفتآبجزو مخاطرات تکرارپذیر است و دوم مسئله 

DPSIR شود:.شهر گمیش تپه شامل موارد ذیل می 
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 نفس خواجه روستای -4 -3 -7
 طرح بنیان رمشاو نی)مهندس هادیبه خصوص طرح  روستااسناد موجود  یبررس هیبر پای روستای خواجه نفس نمونه مورد لیتحل

 انجام گرفته است. (1389، زندما

 کلی جهت با و درصد یک از کمتر توپوگرافی بیش با گرگان بزرگ دشتای جلگه پهنه در توپوگرافی لحاظ به نفس خواجه روستای

 حاشیه از قسمتیدر  1365 سال درباشد. می جاری غرب به شرق جهت با روستا وسط در گرگانرود رودخانه .است شده واقع غرب به شرق

 ساحلی دیوار از این باالتر متر 0.5 حداقل مواقع سیالبی در رودخانه آب ارتفاع .است شده احداث ساحلی دیوار گرگانرود رودخانه جنوبی

 رودخانه، جنوبی کرانه در روستا اراضی کم ارتفاع .گرددمی روستا از ایعمده هایبخش گرفتگیآب سبب عامل این . بنابرایندارد جریان

در  1398در جریان سیل فروردین  شود. بیشتر زدگیسیل دچار روستا از بخش این سیالبی مواقع در شده باعث آن شمالی کرانه به نسبت

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

 موجود پاسخ
Responses 

سیل  نعدم قرارداد -

به عنوان اولویت در 

های برابر بقیه اولویت

 ایتوسعه

 و مدیریت به نیاز  -

 آب ینتأم

یاز معیشتی در ن -

نواحی باالدست برای 

کشی از منابع بهره

طبیعی شامل آب، 

ها و خاک، جنگل

 معادن

داشتن / اختصاص ن -

ندادن منابع )مالی، 

انسانی و دانش( کافی 

برای جلوگیری از 

 ع سیلتکرار وقو

دم تهیه نقشه ع -

بندی سیل و پهنه

ادغام آن در 

 ریزیمالحظات برنامه

دم لحاظ نمودن ع -

ضوابط ساختمانی 

مانند باالبردن تراز 

ها در ساختمان

 های شهریطرح

انالیزه کردن ک -

رودخانه، سرپوشانده 

کردن بخشی از آن و 

 زهکش جنوبی

راحی و ط -

ریزی معابر برنامه

 فعبدون توجه به د
های سطحی و آب

 سیل

عدم آمادگی  -

برای شهر  نیمسئول

ورود سیل از مقابله با 

 یهاطرف دشت
 یسیالب

دم رسیدگی به ع -

ها، ترمیم و کانال

 الیروبی رودخانه

پذیری سیبآ -

واحدهای مسکونی به 

 دلیل تراز پایین

 شبکهپذیری آسیب -

به دلیل  شهر معابر

بی توجهی طرح 

 جامع به مسئله سیل

در طراحی شبکه 

 معابر

 بیشترپذیری آسیب -

 لیلد به شهر مناطق

و  یمدآرناکا

 یجد یکاستیها

 آوریجمع شبکه

 سطحی یهاآب

 

ب از ورود سیال -

 یهاطرف دشت

سپس  یسیالب

آبگرفتگی بخش 

 شرقی شهر

دیدگی آسیب -

 هاخانه

دیدگی معابر سیبآ -

و عدم کارآیی 

 های اصلیشریان

گرفتگی بخش آب -

دلیل  رقی شهر بهش

عدم عبور آب از 

 خیابان امام خمینی
 

 های پیش از سیلپاسخ

رائه طرح جهت ا -

اجرای کانال انحرافی، 

ی، تعریض حفاظت کیاد

 زهکش ملت

جرای زهکش جدید ا -

 در جنوب

متری  20عالم حریم ا -

 60در طرح جامع و 

متری از طرف سازمان 

ای برای دو آب منطقه

 رودخانه شهری

 های هنگام وقوع:پاسخ

کانال ملت از  ضیتعر -

متر به طول  30به  15

از شهر  لومتریک 7

تا تاالب  تپهشیگم

 شانیگم

 یاجرا طرحارائه  -

به طول  یحفاظت کیدا

 1ارتفاع و متر کیلو 3

متر در جنوب شهر 

در ادمه  گمیش تپه

دایک حفاظتی اجراشده 

شرق شهر جهت 

جلوگیری از ورود 

 سیالب

د موقت ساخت سیل بن

با کیسه شنی توسط 

 مردم و مسئوالن

اال بردن خاکریز ب -

 اطراف رودخانه
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بخش شرقی روستا یک دایک حفاظتی ساخته شده است که موجب تسریع در حرکت آب رودخانه به سمت دریا و عدم ورود سیالب و 

 بروز خسارت به منازل روستایی گردید.

 

 
 استان استان گلستان( سیالب انتهائی نفس )حد خواجه روستای -22 -7 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمع اساس بر آن نهیزم و دادیرو یبررس -1 -4 -3 -7
 مناطق در معرض خطر ییشناسا -32 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

 متری اعالم شده است. 20تا  10حریم  نامناسب بندی سیلجود نقشه پهنهو

ا شانس یک شامل شناسایی نواحی ب)بندی سیل کفایت نقشه پهنه

درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر منطقه شهری؛ 

 توپوگرافی؛ رود/مسیل(
ND ND 

 NA NA بندی خطر لغزشوجود نقشه پهنه

 بندی سیل یا حریم در طرح هادیعدم وجود نقشه پهنه ندارد ی در طرح هادیبندارائه نقشه پهنه

 وهای جامع/تفصیلی با برنامه جامع سیل همبستگی و ارتباط برنامه

 ها در کالنشهرهاآبمدیریت روان
NA .برنامه جامع سیل تهیه نشده است 

غییر تهای سیل با توجه به تغییرات آب و هوایی و به روز بودن برنامه

 یا افزایش سطوح نفوذناپذیر در محاسبات
NA NA 

 
 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -33 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

 یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد یشهرها
NA NA 

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه 

های جامع ه در طرحهای توسعآینده و اولویت

 یا راهبردی یا هادی
ND ND 

در نظر گرفتن خطر لغزش در مکانیابی توسعه 

های هادی های توسعه در طرحآینده و اولویت

 روستایی
ND ND 

را
اج

 

 ND ND باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق
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 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -34 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه
 بندی سیلپهنه

 تاحدودی

بندی سیل نشده است اما های پهنهای به نقشهر طرح هادی اشارهد -
ز و مشاور تهیه کننده طرح، در مجاورت رودخانه گرگانرود فضاهای سب

 زمین زراعی پیشنهاد کرده است.
 میحر ی که دربرای مناطق لیاز خطر بروز س رییجلوگ ی برایطرح هاد -

 و رودخانه ریمح در درختکاریاند، شده واقع زیخ لیو مناطق س هارودخانه
 دهد.را پیشنهاد میها آب کانال

های با یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان
 حساسیت زیاد

 نامناسب
ورت پیشنهادی یا موجود در مجا محل کاربری آموزشی بر اساس شکل زیر

 رودخانه گرگانرود نشان داده شده است.

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان
 خطرساز

 ND ندارد

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در برنامه
 بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده

 ندارد
ی در ارتقاء و حفاظت مناطق مسکونعدم وجود پیشنهاد برای جابجایی و 

 معرض خطر سیل در طرح هادی روستا

را
اج

 

 NA NA تحقق پذیری پیشنهادات باال

ریزی برای حذف ساخت و سازهای موجود در برنامه
 های با خطر سیل )صدساله(پهنه بستر رودخانه و

 ندارد
و  ای برای جابجایی و یا ارتقاءدر طرح جامع شهر پیشنهاد و برنامه

 داده نشده است. حفاظت مناطق مسکونی واقع در حریم گرگانرود

 

 
 محل قرارگیری دبستان در مجاورت رود. -23 -7 شکل

 42: 1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندسمنبع: 
 

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -35 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه
های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(
 نداشته است. هاشریانو  هاطرح هادی توجهی به حرایم در طراحی خیابان÷ ندارد

 ND ND هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

ریزی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه
اب در اجازه عبور آزاد روان طوری که

 را بدهد رویدادهای سیالبی
 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح
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 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -36 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای 
 های در معرض خطرنساختما

 تاحدودی

 ربرای مناطقی که د لیاز خطر بروز س رییبه منظور جلوگطرح هادی 
 و ساخت از جلوگیریاند، شده واقع زیخ لیو مناطق س هارودخانه میحر

 دهد.را پیشنهاد میگرگانرود  روخانه کمی حریم در ساز
 از مالیاحت تخطرا و خسارت میزان کاهش یا و رفع جهت درطرح هادی  -

 دهد.را پیشنهاد می سیل خطر برابر در بناها سازی مقاومسیل، 

 در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و
 مقررات ساختمانی

 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -37 -7 جدول

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه
 های موجودها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه

 تاحدودی

 برای مناطقی که در لیاز خطر بروز س رییبه منظور جلوگطرح هادی 
 رد بند سیل ردیوا ایجاداند، شده واقع زیخ لیو مناطق س هارودخانه میحر

 مقطع و مسیر اصالح ها،زهکش یا روهاسیالب افزایش رودخانه، مجاورت

 دهد.را پیشنهاد میرودخانه گرگانرود 

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه
 اطراف آنها برای نگهداری و تقویت سالیانه؛

 خیر ندارد

 خیر ندارد خیرههای ذهای آرامش و حوضچهریزی حوضچهبرنامه

های شهری ها و تونلراهریزی استفاده از بزرگبرنامه
برای انتقال آب در رویدادهای نادر به همراه 

 ریزی برای تجهیزبرنامه

NA NA 

را
اج

 

 NA NA تحقق پذیری موارد باال

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد
 شده نییتع یمقاطع زمان

 انجام نشده است الیروبی ندارد

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار
 (هاوارهید)مثل  یمحافظت

NA NA 

 

 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -38 -7جدول 
 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

و  یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان
 هانوع آن نییتع

ND ND 

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه
 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست

ND ND 

حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و مدیریت 
 کشت در باال دست

ND ND 

 خیر ندارد هارای سیالب دشتریزی فضایی ببرنامه

 خیر ندارد های ذخیرهوضچههای آرامش و حریزی حوضچهبرنامه

 ایبه رودخانه  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه
 موانع؛ بیتخر ،هادیوارهعقب بردن  قیاز طر لیمس

 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذ تحقق

 در درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ
 دست باال

ND ND 

 وآموزش  ،یقیتشو یتفاده از ابزارهاکشت با اس تیریمد
 جلب مشارکت

 خیر ندارد
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 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -39 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های سطحی ریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنو توصیه
 نامناسب

 تعریض و فاضالب شبکه احداثای سطحی، هطرح هادی برای مدیریت آب

پیشنهاد  را جدید کانیووهای و هامسیل ایجاد و موجود هایجوی الیروبی، هاکانال

 دهد.می

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیزه کردن مسیل
 مناسب

 میحر برای مناطقی که در لیاز خطر بروز س رییبه منظور جلوگطرح هادی 

 دهد.را پیشنهاد می هاکانال تعریضاند، شده واقع زیخ لیو مناطق س هارودخانه

 تاحدودی های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 میحر برای مناطقی که در لیاز خطر بروز س رییبه منظور جلوگطرح هادی 

را پیشنهاد  فاضالب شبکه احداثاند، شده واقع زیخ لیو مناطق س هارودخانه

 هد.دمی

ها با درنظر گرفتن تأثیر ریزی کانالطراحی و برنامه

 تغییرات اقلیمی و افزایش سطوح نفوذپذیر
 خیر ندارد

را
اج

 

 NA NA باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذتحقق

 یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا یسطح
 خیر ندارد

 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیسبا خطر  یسازگار -40 -7جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

های جاری یا ها و رودخانهمرمت مسیل

 خشک یا فصلی
 خیر ندارد

های خشک و ها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 فصلی
NA NA 

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

 و برای رویدادهای نادر خشکی، بارش

NA NA 

های سبز و آبی طراحی و احیاء زیرساخت

 متناسب با طبیعت بستر.
 ست.ده ادر طرح هادی پیشنهاد ایجاد فضای سبز در اطراف رودخانه رروستا داده ش تاحدودی

 
ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت 

 سطوح نفوذپذیر در شهر
 خیر ندارد

را
اج

 
 NA NA باال شنهاداتیپ و حظاتمال یریپذتحقق

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عوامل شناسایی -2 -4 -3 -7
تخصصی  در زمینه سانحه دیتشدعدم ورود سیالب و در  مؤثرعوامل بالفصل های میدانی و مطالعاتی این نمونه، بر اساس یافته

 عبارتند از: تیبدون اولوکارگروه 

 الیروبی رودخانه گرگانرود

 اجرای دایک حفاظتی در شرق روستا
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 حریم رودخانه تا حد زیادی در ساخت و سازها رعایت شده است. -24 -7شکل 

 Google Earth,2019منبع: 

 نفس خواجه روستای برای DPSIR مدل ارائه -3 -4 -3 -7
 شود:شامل موارد ذیل می روستای خواجه نفس DPSIRوضعیت مدل 

 

 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

 موجود پاسخ
Responses 

دم قراردادن ع -

سیل به عنوان 

اولویت در برابر بقیه 

های اولویت

 ایتوسعه

ه مدیریت و بنیاز  -

 ین آبتأم

یاز معیشتی در ن -

نواحی باالدست 

کشی از برای بهره

منابع طبیعی شامل 

ها آب، خاک، جنگل

 و معادن

داشتن / ن -

اختصاص ندادن 

منابع )مالی، انسانی 

و دانش( کافی برای 

جلوگیری از تکرار 

 وقوع سیل

دم تهیه نقشه ع -

بندی سیل و پهنه

ادغام آن در 

مالحظات 

 ریزیبرنامه

توجه  معد -

هادی  یهاطرح

به مخاطره  روستایی

 سیل

دم لحاظ نمودن ع -

ضوابط ساختمانی 

مانند باالبردن تراز 

 طرحها در ساختمان

 هادی

پذیری آسیب

های حساس کاربری

شامل کاربری 

 آموزشی

تهدید روستا به 

بودن جاری دلیل 

 گرگانرود رودخانه

 با روستا وسط در

 غرب به شرق جهت

 رتفاعا باالتر بودن-

 در رودخانه آب

 مواقع سیالبی

 متر 0.5 حداقل

 دیوار نسبت به

احداث شده  ساحلی

 در روستا

 دیواری عدم توانای -

 شده احداث ساحلی

 از جلوگیری رایب

 به دلیل آب طغیان

 ورودی زیاد حجم

 گرگانرود سیالب

 

 های پیش از سیل:پاسخ

 20الی  1عالم حریم ا -

متری برای گرگانرود در 

 هادی طرح

 ساحلی دیوار احداث -

 حاشیه از قسمتیدر 

 رودخانه جنوبی

 و قبل یعنی گرگانرود

 ارتباطی پل از بعد

 گمیشان، به درترکمننب

 جهاد اداره طستو

 1365 سال در کشاورزی

های هنگام وقوع پاسخ

 سیل:

یروبی رودخانه ال -

گرگانرود در محل پل 

روستای خواجه نفس 

آوری رسوبات جهت جمع

 یعاتو ضا

جرای دایک حفاظتی ا -

متر و  500به طول 

 در شرق روستا 2ارتفاع 
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 گلستان استان موردی هاینمونه پایه بر استانی تحلیل -4 -7

 سیل برابر در آوریتاب معیارهای اساس بر ارزیابی -1 -4 -7
-20وار ای به صورت یک نشناسایی مناطق در معرض خطر: در تمام شهرهای بررسی شده، حریم رودخانه توسط سازمان آب منطقه

ز سیل اها در شهرهای بررسی شده با نواحی متأثر ساله تعیین شده است. با این حال، این حریم 25شت متری برای سیل با دوره بازگ 60
بندی سیل های جامع و تفصیلی حریم رودخانه و پهنهپوشانی نداشتند. با وجود تکرار سیل در این استان در هیچکدام از برنامههم

 ختالف زیادیقال به ذکرعرض این حریم بسنده شده است. در شهر گنبد اانند آقهای جامع مجانمایی نشده است و تنها در بعضی طرح
 ای وجود دارد.بین حریم درج شده در طرح جامع و حریم اعالمی سازمان آب منطقه

 
 مناطق در معرض خطر ییشناسا -41 -7جدول 

 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

شناسایی مناطق در معرض 

 خطر

 نامناسب ندارد ندارد ندارد بندی سیله پهنهوجود نقش

 ND ندارد نامناسب نامناسب بندی سیلکفایت نقشه پهنه

 ندارد نامناسب ندارد ندارد بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

 نامناسب NA NA NA ها/سیلآبهای جامع و روانهمبستگی برنامه

 NA NA NA NA های سیلبه روز بودن برنامه

 

ه های بررسی شده در مورد پیشنهاد جهات و اراضی توسعه بیابی توسعه به دور از مناطق در معرض خطر: در طرح جامع نمونهمکان
الف خاطقی که بر قال و گنبد مناطق پیشنهاد شده برای توسعه درگیر سیالب شدند. در گنبد نیز منمسئله سیل اشاره نشده است. در آق

 ح توسعه در جنوب نرم آب ساخته شده بودند درگیر سیالب شدند.پیشنهاد طر
 

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -42 -7جدول 
 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

مکانیابی توسعه به دور 

از مناطق در معرض 

 خطر

 NA NA NA NA دیجد یشهرها یابیمکان در لیس لحاظ کردن

 ND تاحدودی ندارد تاحدودی های توسعهدر مکانیابی توسعه آینده و اولویت لیس لحاظ کردن

های لحاظ کردن لغزش در مکانیابی توسعه آینده و اولویت
 های هادی روستاییتوسعه در طرح

NA NA NA ND 

 ND نامناسب نامناسب مناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 

های شهری بررسی شده چکدام از طرحن برای کاهش خطر و سازگاری: علیرغم تکرار سیل در این استان هیریزی کاربری زمیبرنامه
های رود به فضای سبز اختصاص داده شده اند. در شهرهای آق قال و گنبد کنارهای به خطر سیل نکردهریزی کاربری زمین اشارهدر برنامه

تپه یا  خطر سیل صورت گرفته است. در مواردی )مثل گمیش ون لحاظ کردنطرساز بدهای حساس، حیاتی و خیابی کاربریاست. مکان
جایی )با جلب رضایت ساکنان( یا ارتقاء ساله ساخت و ساز صورت گرفته است، طرح موضعی برای جابه 25گنبد( که روی حریم 

 ده نشده است.اد دیهای غیررسمی مانند افغان آبویژه سکونتگاه های موجود در حریم سیل بهسکونتگاه
 

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -43 -7جدول 
 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

ریزی کاربری زمین برنامه

 برای کاهش خطر و سازگاری

 یتاحدود ندارد تاحدودی تاحدودی بندی سیلهای پهنهدر نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 نامناسب نامناسب ندارد ندارد های با حساسیت زیادیابی کاربرینظر گرفتن خطر سیل در مکان در

 ندارد ND ND ندارد های خطرسازیابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

ریزی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در بستر رود یا برنامه
 مناطق در معرض سیل

 داردن ندارد ندارد ندارد

 NA NA NA NA تحقق پذیری مالحظات و پیشنهادات باال
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ن نقش های استان گلستای: نکته مشترک نخست در شهرکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح
ایت ها و سیستم هدتوزیع کالورت بوده است. به دلیل عدم کفایت اندازه و قال و گمیش تپه(گرفتگی )آقشبکه راه )و راه آهن( در آب

 در طراحی و ها )عدم توجه به سیلها تبدیل به سدی در برابر آب شدند. نکته مشترک دوم پایین بودن تراز پلهای سطحی این راهآب
 په(.ال و گمیش تقآق  ها اغلب باعث تشدید سیل شده و دسترسی به مناطق را با دشواری مواجه کرده است )گنبد،اجرا( بوده است. این پل

 

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -44 -7جدول 
 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

ریزی طراحی و برنامه
زیرساخت و شبکه 

ها برای کاهش راه
 خطر و سازگاری

 ندارد نامناسب ندارد ندارد های حیاتیبندی/خطر سیل در مورد شریاندر نظر گرفتن پهنه

 ND ندارد ندارد نامناسب هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

اب طراحی شبکه حمل و نقل به طوری که اجازه عبور آزاد روان
 را بدهد در رویداد سیالبی

 ندارد مناسب نامناسب نامناسب

 NA NA NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

ها به مسئله ضوابط و مقررات ساختمانی برای کاهش از نمونهدر هیچ یک :یکاهش خطر و سازگار یبراتمان رات ساخضوابط و مقر
ی و نی و درمانمسکو هایخطر و سازگاری با سیل توجه نشده است. با توجه به تکرارپذیری سیل در این استان باال بردن تراز کاربری

 وگیری کند.توانست از خسارات زیادی جلآموزشی می
 

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساختمان برا -46 -7جدول 
 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

تمان ضوابط و مقررات ساخ
 یکاهش خطر و سازگار یبرا

در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص برای 
 های در معرض خطرساختمان

 تاحدودی ندارد ندارد ندارد

ت تن تراز سیل )صد ساله( در ضوابط و مقررادر نظر گرف
 ساختمانی

 ندارد ندارد ندارد ندارد

 NA NA NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

 وه مسئله سیل بدر بین شهرهای بررسی شده تنها طرح جامع گمیش تپه  :هاکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه
 ر دست نیست.دته است اطالعاتی هش خطر اشاره کرده است. در مورد اقداماتی که در سایر شهرها صورت گرفای برای کااقدامات سازه

ها بوده است که با توجه به کاهش ظرفیت رودخانه ها و کانالها عدم الیروبی رودخانهدر زمینه اجرا و نگهداری، الگوی مشترک بین نمونه
ای برای مرمت نامههای ساختمانی مشاهده شده است. هیچ براً در بستر رودخانه گرگانرود نخالهرسد. بعضبا احداث سد ضروری به نظر می

 های محافظتی موجود دیده نشده است.و نگهداری و تقویت دیواره
 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -46 -7جدول 

 نفس خواجه گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

کاهش  یبرا یااقدامات سازه
ها و خطر در سکونتگاه

 موجود یهارساختیز

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه
 هاها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه

ND ND یتاحدود مناسب 

ریزی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه
 تقویت وها برای نگهداری اطراف آن

 ندارد ندارد ندارد ردندا

 ندارد مناسب نامناسب نامناسب خیرههای آرامش و ذبرنامه ریزی حوضچه

 NA نامناسب NA NA پذیری موارد باالتحقق

در  یشهر یهالیمس یروبیال یزیربرنامه و تیریمد
 شده نییتع یمقاطع زمان

 ندارد نامناسب ندارد نامناسب

 یهاسازه مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار
 (هاوارهید)مثل  یمحافظت

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب
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ستر شهر های سطحی با توجه به شیب ناچیز ب: در هیچکدام از شهرهای بررسی شده آبلیبا س یسازگار یبراآّب  تیریمد

نه را به تر آب رودخام سیل به دلیل شیب ناچیز بسگااند که طبیعتاً به هنریزی نشده و در همان بستر شهر به رودخانه هدایت شدهبرنامه

ل اصلی تپه کانالیزه کردن رودخانه )به دلیل بوی ناشی از هدایت فاضالب به رودخانه( یکی از دالیکنند. در گمیشداخل شهر هدایت می

ش انده کردن زهکینطور سرپوشهنوز برنامه ساخت سیستم فاضالب در این شهرها اجرا نشده است. هم سرریز شدن رودخانه بوده است.

 جنوبی در بخشی از شهر سبب بیرون زدگی آب شده است.

 
 لیبا س یسازگار یآّب برا تیریمد -47 -7جدول 

 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

با  یسازگار یبرا آّب تیریمد

 لیس

 سبنامنا نامناسب تاحدودی مناسب های سطحیریزی برای مدیریت آبوجود برنامه

های سطحی برای کانالیزه کردن عدم تاکید مدیریت آب

 هامسیل
NA مناسب نامناسب ندارد 

 یتاحدود نامناسب ندارد نامناسب های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 وها با درنظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی طراحی کانال

 افزایش سطوح نفوذپذیر
NA NA ندارد ندارد 

 NA نامناسب نامناسب نامناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 یبرا یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 
های نهاز نمو دامر هیچکد: متاسفانه توجهی به سازگاری با خطر سیل از منظر رویکرد اکولوژیک کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار

 بررسی شده دیده نشده است.

 
 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -48 -7جدول 

 خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

 کردیبا رو لیبا س یسازگار

 کیاکولوژ

های جاری یا خشک یا ها و رودخانهمرمت مسیل

 فصلی
 ندارد ندارد ندارد نامناسب

 NA نامناسب NA NA های فصلیرودخانهها و رو باز کردن مسیل

طراحی فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای 

 متفاوت برای رویدادهای نادر
NA ندارد ندارد NA 

های سبز و آبی متناسب با طراحی و احیاء زیرساخت

 طبیعت بستر.
 تاحدودی نامناسب تاحدودی تاحدودی

 نفوذپذیر در ضوابط و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح

 شهر
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 NA NA NA NA باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
یر شهری را غها و سازگاری سکونتگاه: طرح ناحیه گلستان ساخت و ساز در نواحی سکونتگاه مدیریت آبریز برای کاهش خطر درحریم

ها؛ مدیریت ب دشتریزی سیالریزی مرتبط با سیل اعم از برنامهدارد. به برنامه محدود ساخته اما این طرح با واقعیت اجرا شده فاصله

برای  JICAنامه کشت و مانند آن توجه نشده است. به دلیل عدم دسترسی به برنامه جامع سیل گلستان و نحوه اجرا شدن آن و بر

 گلستان در این موارد از اظهار نظر خودداری شده است.
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 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -49 -7جدول 

 روستای خواجه نفس گمیش تپه گنبد آق قال معیار 

مدیریت آبریز برای کاهش 

ها و سکونتگاه خطر درحریم

 سازگاری سکونتگاه

 نییو تع یمحافظت یهارساختیزریزی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن
ND ND ND ND 

ریزی فضایی و کاربری زمین باالدست برای برنامه

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 ND تاحدودی تاحدودی تاحدودی

و حفظ عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و مدیریت 

 کشت در باال دست
 ND ND ND ندارد

 ندارد ندارد ندارد نامناسب هاای سیالب دشتریزی فضایی بربرنامه

 ندارد ND ND ND یرههای آرامش و ذخچهریزی حوضبرنامه

 ایبه رودخانه  شتریب یفضا صیتخصریزی برای برنامه

 موانع؛ بیتخر قیاز طر لیمس
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 NA نامناسب نامناسب نامناسب باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذ تحقق

 باال در درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 تدس
ND ND ND ND 

 آموزش و ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابزارها تیریمد

 جلب مشارکت:
 ندارد نامناسب ندارد ندارد

 DPSIR اساس بر ارزیابی -2 -4 -7

شود. شکل های موجود دیده میهای بررسی شده، الگوهای مشترکی در نیروهای پیشران، فشارها، وضعیت، تاثیرات و پاسخدر نمونه

 دهد.بندی این الگوهای مشترک را نمایش میمعزیر ج

 های بررسی شده عبارتند از نیاز به مدیریت آب درترین نیروهای پیشران مشترک در نمونهنیروهای پیشران: در این استان مهم

ا نحوه یفیت یجدا از مسئله ک –در این استان با سدسازی همراه بوده است. سدهای ساخته شده  ای و ملی است کهمقیاس منطقه

که  –ها در هنگام رویدادهای بارشی نادر ها شده است. همینطور گذشته از کارایی آنباعث کاهش ظرفیت رودخانه -مدیریت خروج آب

أثیر ایمنی ت باعث ایجاد یک حس کاذب ایمنی و محافظت در برابر سیل شده است. این حس کاذب –در حیطه کاری کارگروه نیست 

های کونتگاهسهای شهری و روستایی رد قالب شهرسازی و معماری در این استان به جا گذاشته است به نحوی که طرحمستقیمی در رویک

مقیاس  چه در واین استان تفاوت چندانی با دیگر مناطق کشور از جمله مناطق خشک کویری ندارد. همچنین چه در مقیاس استان 

است.  یت داده شدهوسعه پایدار و سازگاری در برابر سیل ارجحوسعه اقتصادی به مسئله تهای شهری سایر ابعاد توسعه مانند تسکونتگاه

شده ودجه اجرا نبشود. به عنوان نمونه برنامه جامع مدیریت سیل گلستان به دلیل نداشتن ردیف این مسئله در اختصاص بودجه دیده می

ا، حفظ های سطحی در شهرههای دفع فاضالب و هدایت آبسیستم ریزی و ساختاست. همینطوراست اختصاص بودجه ناکافی به برنامه

های کالن ها و برنامهقوانین، دستورالعمل ها عدم توجه کافیها. مانند سایر استانها و زهکشهای دفاعی و الیروبی مسیلو مرمت دیواره

شوند. می روهای پیشران محسوبنیز از دیگر نیای/ استانی و نظام تشکیالتی مربوط به مدیریت سیل و آب در مقیاس ملی و ناحیه

کشی از منابع ای دیگر( برای بهرهنیاز معیشتی جمعیت نواحی باالدست )و فرصت طلبی عده علیرغم وجود برنامه جامع ناحیه گلستان،

باشد. در آبریز میها و معادن از جمله نیروهای پیشران برای عدم امکان مدیریت اکولوژیک حوضه طبیعی شامل آب، خاک، جنگل

 شود.مواردی مانند شهر گنبد افزایش جمعیت شهری نیز جزو نیروهای پیشران محسوب می

فشارها: ارجحیت دادن به سایر ابعاد توسعه در قیاس با مسئله توسعه پایدار و سازگاری در برابر سیل منجر به بروز فشارهایی مانند 

های فاضالب و ها؛ اجرای طرحهای ارتباطی و پلریزی و اجرای زیرساختر برنامهعدم اختصاص بودجه و توجه کافی مسئله سیل د

ها، ترمیم و الیروبی رودخانه؛ عدم ساماندهی ساخت و سازهای های محافظتی کانالهای سطحی؛ عدم رسیدگی به دیوارههدایت آب

لی این ارجحیت بخشی به سایر ابعاد توسعه به صورت تکیه موجود در حریم شده است. همراه با نیاز به مدیریت آب و انرژی در مقیاس م

توجهی در قوانین و نظام تشکیالتی به مسئله سیل شود. همینطور بیو تاکید بر سدها به عنوان اقدام حفاظتی دربرابر سیل دیده می
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خاطره سیل؛ لحاظ نکردن ضوابط شهری به مجامع  یهاتوجه طرح عدمموجب عدم شناسایی نقاط در معرض سیل در شهرها و روستاها؛ 

های حمل و نقل و بی توجهی به یرساختزها در مناطق پرخطر؛ عدم توجه به سیل در طراحی ساختمانی مانند باالبردن تراز ساختمان

 ی؛ و نیز عدم آموزش مردم و جلوگیری از ساخت و سازامنطقهراهکارهای اکولوژیک مدیریت و کاهش خطر سیل در مقیاس شهری و 

ها در حریم و بستر رود شده است. همینطور در نمونه گنبد، افزایش جمعیت و کمبود زمین و مسکن قابل استطاعت )به همراه سایر آن

قوانین در مورد مهاجران با یا بدون اسناد مهاجرتی( موجب ساخت و ساز به خصوص برای اقشار کم درآمد و مهاجران افغان در مناطق 

 پرخطر شده است.

حساس  یهایکاربر یریپذ بیآسر برابر رویدادهای سیالبی شامل پذیر استان دت: در نتیجه فشارهای وارده، وضعیت آسیبوضعی

قع عرض خطر وامهای در که در پهنه و مانند آن یفرماندار ،یمانند آتش نشان یاتیح یهایکاربر ی و نیزمانند مدارس و مراکز درمان

تراز  لیلبه د شهری ابرمع شبکه یریپذبیآس ؛رود میدر حر یریقرارگ ای نییتراز پا لیبه دل یسکونم یواحدها یریپذبیآس اند؛شده

و  یمدرآکانا لیلد به شهر مناطق بیشتر یریپذبیآس ی؛ وسطح یهاآب یآورجمع ستمیس ییعدم کارآ زیو ن هاآن یها و طراحپل نییپا

 های غیررسمی شکل گرفتهجه به فشارهای ذکر شده در شهر گنبد، محلهشکل گرفته است. با تو بفاضال شبکه یجد یکاستی ها

قال، فشارهایی نظیر عدم توجه به مسئله اند. همینطور در شهر آقپذیرترین مناطق شهر شدهها تبدیل به آسیبدرکنار حریم رودخانه

 ر گرفته است.گرفتگی قراهای حمل و نقل کل شهر در معرض خطر آبسیل در طراحی و ساخت زیرساخت

سیب دیدگی نفر از هموطنان، آ 8موجب کشته شدن  1397پذیر پیشین در مواجهه با رویداد سیالبی اسفند تاثیرات: وضعیت آسیب

 و شهرهاواحد مسکونی روستایی؛ حبس آب در  14000واحد مسکونی شهری و حدود  2600شهر و حدود  24روستا و  200

رسانی به ای کمکاز کار افتادن مراکز مورد نیاز بر دیدگی مدارس و سایر خدمات شهری؛روز؛ آسیب های استان به مدت چندینسکونتگاه

یب های اصلی و قطعی آب و برق؛ و آسگرفتگی در چند مرکز مانند آق قال؛ آسیب دیدگی معابر و عدم کارآیی شریانمردم به دلیل آب

 دیدگی میراث فرهنگی استان شد.

ده با سیل آما تر استان زمان داشتند تا خود را برای مواجههدر سیل گلستان به دلیل این که شهرهای غربی :های داده شده()پاسخ

ها و مردم انجام شد. اما در این سیل یکی از های محافظ و باال بردن خاکریزها توسط شهرداریهایی نظیر ساخت دیوارهنمایند، پاسخ

 م و مسئولینده در بخش اول گزارش( دیده شده است. این شهر به علت تالش مردشهر )ارائه شها در پاسخ در سیمین ترین نمونهموفق

دو  هردار شهر،نیز ش تا حدود زیادی از سیل نجات یافت و آب چندان به داخل شهر وارد نشد. طبق اظهارات رئیس محترم شورای شهر و

ایی گرفته های گذشته، تصمیم به ساخت سدهد محلی از تجربه سیلروز قبل از رسیدن سیالب با همفکری مردم و براساس دانش افرا

مت خود ه به هکشده است  جادیشهر ا نیمیتخما( س نی)جاده آلت یسد در جوار محله قارق نیبه شهر شد. ا لیکه مانع ورود سشد 

 شده است. جادیا ساعت 24کیلومتر و درعرض  25به طول  شهروندان شهر
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 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

های داده پاسخ

 شده
Responses 

دادن به  اولویت -

توسعه  ابعاد سایر

مانند توسعه اقتصادی 

در مقایسه با ارتقا 

ی آوری و سازگارتاب

 با سیل

ه مدیریت و نیاز ب -

 ین آبتأم

یاز معیشتی ن -

جمعیت نواحی 

باالدست برای 

کشی از منابع بهره

طبیعی شامل آب، 

ها و خاک، جنگل

 معادن

دم توجه کافی ع -

قوانین، 

ها و دستورالعمل

های کالن و برنامه

نظام تشکیالتی 

مربوط به مدیریت 

سیل و آب در مقیاس 

 ای/استانی.ناحیه
 

تهیه نشدن نقشه  -

بندی سیل و ادغام پهنه

 هابرنامهآن در 

 یهاتوجه طرح عدم -

شهری به مخاطره جامع 

 سیل

حاظ نکردن ضوابط ل -

ساختمانی مانند باالبردن 

ها در مناطق تراز ساختمان

 پرخطر

دم اجرای طرح ع -

های فاضالب و دفع آب

 سطحی

ای اکید بر اقدامات سازهت -

ه با و مهندسی در مواجه

 آب

دم توجه به مسئله ع -

ریزی و سیل در برنامه

های اجرای زیرساخت

 هاارتباطی و پل

دم رسیدگی به ع -

ها، ترمیم و الیروبی کانال

رودخانه و عدم ساماندهی 

ساخت و سازهای موجود 

 در حریم

التکلیف ماندن ب -

ریزی و اجرا برای برنامه

کاهش خطر سیل به 

 لحاظ نهادهای مسئول

پذیری سیبآ -

های حساس کاربری

مانند مدارس و مراکز 

های درمانی؛ کاربری

حیاتی مانند آتش 

نشانی، فرمانداری و 

 مانند آن

پذیری سیبآ -

واحدهای مسکونی به 

دلیل تراز پایین یا 

قرارگیری در حریم 

 رود

 شبکهپذیری آسیب -

ی به دلیل شهر معابر

ها و تراز پایین پل

ها و نیز طراحی آن

م کارآیی سیستم عد

های آوری آبجمع

 سطحی

 بیشترپذیری آسیب -

 لیلد به شهر مناطق

 کاستیو  یمدآرناکا

 بفاضال شبکه یجد

پذیری بیشتر یبآس -

ی غیر هاسکونتگاه

رسمی به دلیل عدم 

توجه نظام 

 هایزی به آنربرنامه
 

نفر  8شته شدن ک -

 از هموطنان

دیدگی سیبآ -

 24روستا و  200...

 2600حدود  شهر و

واحد مسکونی شهری 

واحد  14000و 

 مسکونی روستایی

حبس آّب در  -

و  شهرها

های استان سکونتگاه

 به مدت چندین روز

دیدگی سیبآ -

مدارس و سایر 

 خدمات شهری

ز کار افتادن مراکز ا -

مورد نیاز برای 

رسانی به مردم کمک

گرفتگی به دلیل آب

در چند مرکز مانند 

 آق قال

یدگی معابر دآسیب -

و عدم کارآیی 

 های اصلیشریان

 ققطع آب و بر -

 

 

های پیش از پاسخ

 سیل:

-20عالم حریم ا -

متری برای  60

 های شهری.رودخانه

های هنگام پاسخ

 وقوع:

خریب )بدون ت -

برنامه ریزی قبلی( 

ها و خط جاده

 آهن؛راه

ساخت یا باالبردن 

های دفاعی دیواره

 شهر

با مردم  مشاوره -

حلی در مورد م

ساخت سد دفاعی 

 در برابر آب

 



 

 

 بندیجمع -5 -7
ه صصی کارگرووزه تخبر اساس موارد مطرح شده مسائل مشاهده شده مؤثر یا متأثر از سیل و تهدیدها مختص به استان گلستان در ح

 شود.یریت در جدول زیر ارائه میریزی، اجرا و مدگذاری، برنامهشهرسازی و در سطوح مختلف سیاست

 
 بندی مطالعات استان گلستان جمع -50 -7جدول 

ها و سطوح مختلف سیاست

 مداخالت
 های استان گلستاننکات مرتبط با نمونه

 نظام قانونی و تشکیالتی کشور

ها در داخل حریم شهر بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است. دست کم سه مسئله مشاهده سئولیت تعیین حریم رودخانهم -

 :شده در این مورد عبارتند از

های توسعه و عمران ای و عامل تهیه کننده و مرجع تصویب کننده طرح( عدم هماهنگی مناسب بین سازمان آب منطقه1

 ها؛شهری و شهرداری

سال )به جای  25گشت ( تعیین حریم با کیفیت نازل بدون توجه به شرایط جغرافیایی بستر آن و تنها با توجه به دوره باز2

 دوره صدساله(؛

 نطباق حرائم تعیین شده با واقعیات طبیعی و نحوه رفتار سیل( عدم ا3

نادیده  زگاری با سیل راکه توسط این نهاد تهیه شده، رویکردهای اکولوژیک سا طرح جامع مدیریت سیل کشورهمچنین  -

 گرفته است؛

های توسعه و عمران برنامه وری وزارتخانه راه، مسکن و شهرسازی برای تهیههای موجود کشورالعملضوابط و دست قوانین، -

ها در مورد آوری سکونتگاههای جامع ناحیه، طرح جامع، تفصیلی و هادی شهری و هادی روستایی نسبت به تابمانند طرح

بر خطر ریزی برای کاهش و سازگاری در برادهی به توسعه برای دوری از خطر، برنامهتعیین نواحی در معرض خطر، جهت

 اند.وت بودهتفاسیل تقریباً بی

طوح سانداز و اهداف مرتبط با تاب آوری و سازگاری در برابر مخاطرات موجود و تغییرات اقلیمی در تمامی دم ارائه چشمع -

 های کالنبه ویژه قوانین و سیاست

یچ ارگان ها در مرحله پیشگیری و قبل از رخداد سیل هر اساس برنامه جامع سیالب در خصوص هماهنگی اقدامات دستگاهب -

 مند نشده است.خاصی وظیفه

های های مختلف از قوانین موجود موجب شده است تا نهادهای مرتبط از انجام مسئولیت خود طفره بروند. نمونهوانشخ -

 مهم عبارتند از:

 شهر؛های حفاظتی در محدوده و حریم ها و سایر سازههای محافظتی، کانال( بازرسی، ترمیم و مقاوم سازی دیواره1

 هر؛ش( تعیین تکلیف و ساماندهی ساخت و سازهای موجود در بستر و حریم رودخانه در داخل محدوده و حریم 2

 هابندی سیل برای سکونتگاه( تهیه وتصویب و ابالغ نقشه پهنه3

 حیهریزی جامع نابرنامه

 برنامه جامع ناحیه گلستان

 سند آمایش گلستان

 برنامه جامع مدیریت سیل گلستان

 JICAبرنامه 

ای خصوصاً ساخت سد داشته است. این های مرتبط با سیل در استان و گفتمان غالب مسئوالن تاکید بر اقدامات سازهرنامهب -

 ها شده است؛های پایین دست و در معرض خطر قرارگرفتن آنمسئله باعث نادیده گرفتن مسئله حفاظت از سکونتگاه

و حریم  ست خویش و تغییرات صورت گرفته در بستری و مهندسی رودخانه بر پایین دتاثیرات بلند مدت اقدامات سدساز-

های شهری و روستایی در برابر سیل دارند ها که تأثیر مستقیمی بر مصونیت سکونتگاهها و میزان دبی حداکثری آنرودخانه

 به هیچ وجه در نظر گرفته نشده است؛

 هیبرابر بق در تیولوابه عنوان  هایشان در برابر آنو محافظت از مردم و دارایی لیسسازگاری با  در برنامه جامع ناحیه -

 ی قرار نگرفته است؛اتوسعه یهاتیاولو

ای استان به دلیل نداشتن ردیف بودجه اجرایی نشده رنامه جامع مدیریت سیل گلستان به گفته مدیرعامل آب منطقهب -

 است؛

ها بدون در نظرگرفتن حقوق یالبی در مقیاس استانی صورت نگرفته است. این برنامههای سریزی و مدیریت پهنهبرنامه -

های زهکشی با برداری از کانالبردان کارا نخواهد بود و نیاز به حل این مسئله و نیز مسئله مالکیت و بهرهمالکیت و بهره

 مشارکت مردم و به صورت عادالنه قابل حل خواهد بود.

 ای انجام نشده است؛در خصوص مرمت رودخانه JICAتوصیه برنامه  -

صورت و بعضاً توسط مردم به  رنامه جامع مدیریت سیل(بریزی کالن )یا اجرای ای )به جز سدها( بدون برنامهات سازهاقدام -

 صورت پراکنده صورت گرفته است.
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 هاگزارش ملی سیالب

 

 ریزی در مقیاس سکونتگاهبرنامه

برنامه جامع شهرها و برنامه هادی 

 روستایی

 ها تهیه نشده است؛سیل در مقیاس سکونتگاه های با کیفیت پهنه بندینقشه -

ه ریزی کاربری زمین، تعیین جهت توسعهای جامع به مخاطره سیل در برنامهبا وجود تکرارپذیری سیل در این استان، طرح -

و درمانگاه و  اس مانند مدرسههای حسله باعث ساخت کاربریاند که این مسئو ضوابط و مقررات ساختمانی توجه نکرده

های در خطر سیل شده های خطرساز مانند پمپ بنزین و گاز و یا تصفیه خانه فاضالب و محل دفن زباله در پهنهکاربری

 است؛

ها در نظر گرفته نشده است. همینطور حفظ جان مردم در ای برای ساخت و سازهای موجود در حریم رودخانهرنامهب -

اند اندیشیده طر سیل بودههای در معرض خیررسمی استان )مانند افغان آباد در شهر گنبد( که جزو سکونتگاههای غسکونتگاه

 نشده است.

ریزی در مقیاس سکونتگاه به ساز و کارهای اکولوژیک کاهش خطر سیل مانند مالحظات نفوذپذیری سطوح، مرمت رنامهب -

 ده است.شان نداهای شهری توجهی نها و زهکشاکولوژیک رودخانه

 هاریزی و ساخت زیرساختبرنامه

 آب و فاضالب شهری

های ز نمونهلیرغم مشکالت جدی در زمینه فاضالب در استان و تاکید برنامه جامع ناحیه استان گلستان، در هیچکدام اع -

ی فاضالب داخل رودخانه وارد )مانند گمیش تپه( برای رفع بوماند؛ در بعضی های موجود اجرا نشدهبررسی شده برنامه

 گرفتگی در زمان سیالب افزود.شهرداری قسمتی از رودخانه را کانالیزه کرده بود که خود بر شدت آب

های سطحی بدون توجه به شرایط خاص شهرها )با تراز پایین و شیب ناچیز( ریزی مناسب برای سیستم دفع آبدم برنامهع -

ویدادهای ت که در زمان ر)و فاضالب( در درون محدوده شهر به رودخانه شده اس های سطحیدر تمامی شهرها به ریختن آب

 کند.گرفتگی بیشتر شهر کمک میسیالبی این کار به آب

 ریزی شبکه راهبرنامه

های درون و بیرون شهری و راه

 هاپل

ها بود که نه تنها ت پلهرها و روستاهای این استان پایین بودن تراز و کیفیت ساخشترین مشکالت یکی از جدی -

گرفتگی در آق قال، گنید و گمیش تپه نیز ها را مختل کرد، بلکه خود به عاملی در تشدید آبهای اصلی سکونتگاهدسترسی

 شد.

آهن در مواردی به دلیل عدم ساخت و توزیع کالورت مناسب تبدیل به های کمربندی و نیز راههای استان به خصوص راهاهر -

 گرفتگی شدند.ی عبور آب شده و باعث تشدید و تداوم آبمانعی برا

 ضوابط ساختمانی

ختمانی توانست در کاهش خسارت در این استان به مردم کمک جدی کند، در نظر گرفتن ضوابط سایکی از مسائلی که می -

سکونی به از مدن کف تردر طرح جامع در مناطق در معرض خطر سیل بود. تعیین تراز سیل صد ساله و الزام کردن باالبر

 های شهری لحاظ نشده بود.ها و برنامهباالتر از این تراز جزو مسائلی بود که در طرح

 مدیریت شهری

ر ین عوامل دهای درون شهری پایین آمده است و بنابراین الیروبی منظم یکی از مهمتربا ساخته شدن سد، ظرفیت رودخانه -

 دیریت شهریالن مز شهرها به طور منظم انجام نشده است. دالیل این مسئله را مسئوکاهش خطر سیل بود که در هیچکدام ا

 نداشتن بودجه ناکافی و نیز عدم مشخص بودن شرح وظایف خود )با وزارت نیرو( ذکر کرده بودند.

ست. در این مورد به رعهده نگرفته ابها را نهادی های محافظ و کانالظیفه بازدید، ترمیم و مقاوم سازی موانع و دیوارهو -

 عالوه ضعف قانونی، ضعف در مورد ظرفیت نیروی انسانی و مالی نیز مؤثر است؛

های سطحی نیز در شهرهای مورد بررسی توسط های دفع آبها و نیز جویسازی بستر رودخانه از نخالهبازدید و پاک -

 شهرداری انجام نشده بوده است؛

 ز نمونه موردی سیمین شهر، مدیران شهری ازجرسانی توجهی نشده است. به به مشارکت مردمی، آموزش و آگاهی  -

 اند. مورد سیمین شهر )بخشهای مشارکت مردمی در این مورد به عنوان بازیگران اصلی مدیریت خطر استفاده نکردهظرفیت

 طر را خاطر نشان کرده است.خهای مردمی در مدیریت اول گزارش( به خوبی ظرفیت



 

 

 



 خوزستان استان: آورتاب یشهرساز دید از لیس دادیرو لیتحل: شتمه صلف 

 مقدمه -8-1

کارشناسان غالباً معطوف به اقدامات کمی پیش از یا در زمان سانحه شده در استان خوزستان توجه  1398در رویداد فروردین سال 

گیری و تشدید آثار این رویداد های انسانی در شکلکه مبحث تاریخ درگیری این استان با سیل و نقشی که ساخت و مدیریت سکونتگاه

رفتگی گسترده جلگه خوزستان بوده است. در سییل گاند کمرنگ جلوه داده شود. ماهیت سیل در این استان بیشتر به صورت آبداشته

ها و نهادهیای هیا و هیدایت کیردن مسییر آب توسیم سیازماناستان خوزستان، با اتخاذ تصمیماتی مانند انفجیار دای  1398فروردین 

وستاها روانیه گرفتگی شدند، در حالی که آب جاری شده در دشت خوزستان به سمت رتر دچار آبمختلف و همچنین مردم، شهرها کم

روسیتا در جرییان ایین روییداد دچیار آسییب  349شهر و  23های روستایی وارد گردید. به طورکل شد و بیشترین آسیب به سکونتگاه

های شوشتر، دشت آزادگان، حمیدیه و اهواز بیشترین تعداد واحدهای مسکونی آسییب دییده در اثیر دیدگی شدند. به ترتیب شهرستان

 خود جای داده بودند.این رویداد را در 

نقطیه روسیتایی اسیتان در بسیتر  400کنید اسیتقرار های دیگر تا حیدی متمیایم مییکی از مسائلی که رویداد سیالبی را از استان

بیوده اسیت. در جرییان روییداد  -به دلیل وابستگی معیشیت بیه گیاومیش  –رودخانه به دلیل شیوه معیشتی و زیست در این روستاها 

اند. بیشتر این روستاها در شهرستان اهواز، شوشیتر و شیو  ها آسیب جدی دیدهروستای واقع در بستر رودخانه 70تعداد فروردین ماه 

 واقع شده بودند.
 

 
 1398گرفتگی در رویداد فروردین ی دچار آبروستاهاتوزیع فضایی  -1-8 شکل

 1398 مسکن انقالب اسالمی، بنیاد: ات نقشهاطالع منبع 1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع 

 

 سیل و آمایش استانی -8-2
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 هاگمار  ملی سیالب

استان خوزستان به سبب منابع غنی نه تنها در مبحث نفت و گاز بلکه کشت گندم و شیکر و نییم صینایع در سیطی ملیی اهمیتیی 

ای بیشیماری گسترده بوده و اقیدامات سیازهراهبردی دارد. به دلیل این اهمیت راهبردی، میمان مداخالت انسانی در چرخه طبیعی آب 

شود. سدهای عظیم اسیتان بیا هیدف تولیید انیرقی بیر  گیر و مانند آن در سراسر استان دیده میاعم از حفر کانال، سد، زهکش، سیل

 نیم ذکر شده است. "کنترل سیالب"اند. درکنار این هدف معموالً اهداف دیگری منجمله تأمین آب و نیم ساخته شده

( یکی از اهداف سه گانه و بنیادین استان توسعه پاییدار اسیت. البتیه بیر 1398بر اساس پیش نویس سند آمایش استان خوزستان )

های اصیلی اسیتان و اساس مطالعات این سند، مبحث توسعه پایدار بیشتر معطوف به مشکالتی مانند خشکسالی، آلیودگی آب رودخانیه

های بمرگ این استان است و روی دیگر که بخشی از طبیعت رودخانه –گرفتگی ه مسئله سیل و آبریمگردها بوده است و اشاره جدی ب

های ویرانگیر در نشده است. در مطالعات این سند و شناسایی تهدیدهای فراروی استان بیا وجیود سیابقه سییل -سکه خشکسالی است 

 است.گرفتگی نشده ای به مسئله سیل و آب( اشاره1358و  1347استان )

هیای غییر اصیولی و حفیا، بازسیازی، میدیریت علمیی و برداریمقابله بیا بهره"در این سند در میان راهبردهای پابرجای استان به 

سازی منابع آب از طریق )تدوین قوانین جیامع میدیریت کیفییت ظرفیت"و  "یعی و محیم زیست استانبرداری بهینه از منابع طببهره

مسیئله سییل کماکیان  امیااشاره شده اسیت  "چرخابی آب، تدوین و اصالح قوانین و مقررات مربوط به آب(باز آب، مدیریت خشکسالی،

های دیگر بر چرخه طبیعیی آب در ایین اسیتان، بیا اسیتناد بیه مغفول مانده است. تأثیر سدهای ساخته شده و نیم انتقال آب به استان

بوده است کیه هیر دو  هاو کاهش مستمر و شدید ظرفیت رودخانه هاتاالب هب ورودی آب حجم مطالعات سند آمایش، عبارتند از کاهش

یاد شده است. عامل دیگر مرتبم با سییل  "های اساسی آب استانبحران"ها به هستند و از آن مؤثرعامل در تشدید رویدادهای سیالبی 

 باشد.ها میفاضالب شهری و صنعتی به آندلیل ورود  های استان بهکه در مطالعات این سند به آن پرداخته شده است آلودگی رودخانه

 شهری هایفاضالب برای تصفیه خانه تصفیه فقدان و اندشده بنا کارون رودخانه حاشیه در خوزستان استان اصلی بر این اساس شهرهای

 بیه شیهری فاضیالب طرییق از کندمی گذر شهرها این یا کنار و درون از رودخانه که هنگامی شهری نقاط در که شده سبب شهرها این

شود. به عیالوه بیه دلییل  آلوده شدت به یابدمی کاهش آب دبی که سال گرم فصول در به ویژه مهم رودخانه این آب و شده آلوده شدت

بافیت آوری فاضالب در این شهرها، در هنگام طغیان رودخانه فاضالب امکان تخلییه نداشیته و بیه درون طراحی نامناسب سیستم جمع

 شود.گرفتگی در شهرها میشود که باعث آبشهری پس زده می

 از حماییت"به جم مسئله فاضالب در زمینه روابم متقابل شهر و رودخانه، این سند به مسئله گردشگری نییم اشیاره کیرده اسیت: 

 بخش توسم مردم فراغت اوقات یسالم برا تفریحات و سبم فضای کردن فراهم و شهری هایمحدوده در استان هایرودخانه بسترسازی

 و بخشیدمی رونق را شهر بصری هایجلوه هم و نمایدمی کم  درآمد شهرها به مربوط هایشهرداری به اجاره پرداخت با که خصوصی

امر به دلییل . البته این "نمایدمی فراهم دارند نیاز آن به شدت به استان فضای در که مردم مناسبی برای فراغت اوقات گذران زمینه هم

نگذاشتن شروطی مبنی بر درنظر گرفتن مسئله سیل در اهواز به ساخت و سازهایی در حریم یا بستر رودخانه منجر شده اسیت کیه بیه 

 اند.ماه آسیب دیدهشدت درجریان رویداد فروردین
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 آوری در برابر سیلارزیابی اسناد استانی بر اساس سه دسته معیارهای تاب -1-8جدول 
 مالحظات یآورتاب یکل یارهایمع

 یمیردر برنامه لیس کپارچهی تیریمد

 ییفضا

 .است مانده مغفول یدایز حد تا تیاولو با یهابرنامه و ییاجرا یهااستیس راهبردها، در یسکونتگاه منظر از داریپا توسعه -

 سالم اتتفریح و سبم فضای کردن فراهم و شهری هایمحدوده در استان هایرودخانه بسترسازی از حمایت -

 "کنترل سیالب"تاکید بر -

 هاآب در سکونتگاه کپارچهی تیریمد

 توجه به:

 شهری هایفاضالب برای تصفیه خانهتصفیه فقدان -

 آوری فاضالبطراحی نامناسب سیستم جمع -

 لیس خطر کاهش یبرا میآبر تیریمد

 توجه به:

 هامستمر و شدید ظرفیت رودخانهو کاهش  هاتاالب به ورودی آب حجم کاهش -

  "استان ستیز میو مح یعیز منابع طبا نهیبه یبردارو بهره یعلم تیریمد ،یو حفا، بازساز یاصول ریغ یهایبردارمقابله با بهره -

صالح او  نیوآب، تد یبازچرخاب ،یخشکسال تیریآب، مد تیفیک تیریجامع مد نیقوان نی)تدو قیمنابع آب از طر یساز تیظرف" -

 (و مقررات مربوط به آب نیقوان

 

در ادامه، این فصل به تحلیل چهار نمونه موردی از این استان مشتمل بر شهرهای اهواز، حمیدیه، شیرین شیهر و روسیتای صیفحه 

ها را ایین نمونیه ها دردهی و تشیدید خسیارتو با ارائه تحلیل مستندات در شیکلپردازد، تا تأثیر این دو نگاه به شکل تفصیلی ی  می

  تشریی نماید.
 

 یمورد نمونه تحلیل -8-3

 اهواز شهر -8-3-1 
اسناد موجود شهر به خصوص طرح جامع  یو بررس بخش اول گمار مستندات ارائه شده در  هیبر پا اهوازشهر  ینمونه مورد لیتحل

 کارشناسان و مسئولین انجام گرفته است.، بازدید میدانی و مصاحبه با (4-1، جلد 1397 ،عرصه مشاور نیشهر )مهندس

گرفتگیی از شیهر هیای آبباشید. مکانمی 98های آبگرفتگی شهر اهواز بعد از وقوع سیل فروردین ماه زیر نشان دهنده مکان شکل

ته شیده ها و میوزه مییراث فرهنگیی سیاخدو و کیانشهر و همچنین جاده ساحلی )عالوه بیر جیاده رسیتورانهای عیناهواز شامل محله

 باشد.گیرد( میدرحریم و بستر رودخانه کارون را نیم دربرمی
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 گرفتگی شهر اهواز بعد از وقوع سیلهای آبهای حریم رودخانه کارون و پهنهتلفیق نقشه -2-8 شکل

و بر  استان خوزستان،  اروپا و سازمان آبمنبع اطالعات نقشه: پروقه کوپرنیکوس کمیسیون     1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

1398 

 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمعآن بر اساس  نهیو زم دادیرو یبررس -8-3-1-1
 

 مناطق در معرض خطر ییشناسا -2-8 جدول

 مالحظات ارزیابی معیار

 100، 50، 25های بازگشت بندی سیل رودخانه کارون برای دورههای پهنهسازمان آب و بر  استان خوزستان نقشه مناسب بندی سیلوجود نقشه پهنه

 در مقیاسی نامناسب برای مداخالت شهری. اماساله تهیه شده است  200و 

بندی سیل )شامل شناسایی کفایت نقشه پهنه

نواحی با شانس ی  درصد سیل در سال و 

بستر منطقه شهری؛ کمتر با توجه به 

 توپوگرافی؛ رود/مسیل(

ب آگرفتگی از خم حریم تعیین شده توسم سازمان های آب، در داخل محدوده شهر اهواز پهنه 8-2شکل بر اساس  نامناسب

)کوت  ست شهرو بر  استان خوزستان تجاوز نکرده اما در اراضی باالدست شهر اهواز و همچنین اراضی پایین د

بندی سیل چنین پهنهگرفتگی از خم حریم تعیین شده عبور کرده است. همهای آببداهلل( پهنهسیدصالی و کوت ع

 ه است.در شهر اهواز متمرکم بر رودخانه کارون بوده است و رویداد حاضر متأثر از رود کرخه نیم بود

 NA NA بندی خطر لغم وجود نقشه پهنه

ها جانمایی شده است حریم سیل در نقشه (1397در آخرین طرح جامع مصوب شهر اهواز )مهندسین مشاور عرصه،  مناسب بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه

 گمار (بخش اول )استناد به 

های جامع/تفصیلی با همبستگی و ارتباط برنامه

ها در برنامه جامع سیل و مدیریت روان آب

 کالنشهرها

 برنامه جامع سیل تهیه نشده است.در ارتباط با کالنشهر اهواز  ندارد

های سیل با توجه به به روز بودن برنامه

 تغییرات آب و هوایی و تغییر یا افمایش سطوح

 نفوذناپذیر در محاسبات

NA NA 
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 
 ساله 25بندی سیل رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز برای دوره بازگشت نقشه پهنه -3-8 شکل

 1398منبع اطالعات نقشه: سازمان آب و بر  استان خوزستان،    1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -3-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

 در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد یشهرها یابیمکان

NA NA 

در نظر گرفتن خطر سیل در 

مکانیابی توسعه آینده و 

های های توسعه در طرحاولویت

 جامع یا راهبردی یا هادی

 تاحدودی

هه غربی، های شمال غرب و شمال شر ، اراضی کشاورزی حاصلخیم در جبهههای نفتی در جببا توجه به استقرار میدان

ارای د( شهر اهواز )بخش اول گمار د در جبهه جنوب شرقی فوالهای شن در جبهه شمال غربی و وجود تاسیسات تپه

ر( بدون باشد و پیشنهاد طرح جامع توسعه درونی )استفاده از اراضی بایر و رها شده داخل شهمحدودیت توسعه می

ارون در توسعه ک( به عدم تعیین نقش و جایگاه رودخانه 1397طرح جامع اهواز )مصوب  بوده است. توجه به خطر سیل

 رده است.اشاره ک آتی شهر اهواز

در نظر گرفتن خطر لغم  در 

مکانیابی توسعه آینده و 

های های توسعه در طرحاولویت

 هادی روستایی

NA 

NA 

جرا
ا

 

 و مالحظات یریپذ تحقق

 باال هایشنهادیپ
 نامناسب

ای مشخص برای های آتی شهر و تهیه برنامهپذیری پیشنهادهای طرح جامع اهواز در ارتباط با توسعهعدم تحقق

 رودخانه کارون
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -4-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس 

 تاحدودی بندی سیلهای پهنهنقشه

ر شهر ه دوپیشنهاد ایجاد فضای سبم در حاشیه رودخانه کارون و همچنین ایجاد کمربند سبم ب

 در طرح جامع شهر اهواز 

 در طرح کاربری مصوب برای حریم رودخانه کاربری تعریف نشده است.

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 ت زیادهای با حساسیکاربری
 نامناسب

های حساس در نمدیکی رودخانه کارون دچار کاربری 98ماه  در جریان سیل فروردین

نمدیکی رودخانه  درمانی در های آموزشی واما در وضع موجود کاربری .گرفتگی نشدندآب

گرفتگی تر ممکن است دچار آبکرار وقوع سیل با مقیاس بمرگاند که در صورت تاستقرار یافته

 شوند.

یابی مکاندر نظر گرفتن خطر سیل در 

 های خطرسازکاربری
 ندارد

 انددر نقشه کاربری حریم شهر سه سایت دفن زباله در حریم رودخانه واقع شده 

ریمی برای ساخت و سازهای برنامه

مسکونی موجود در بستر رود یا مناطق 

 در معرض سیل تکرارشونده

 ندارد

نی در ارتقاء مناطق مسکو و یا ای برای جابجاییدر طرح جامع شهر اهواز پیشنهاد و برنامه

 معرض خطر سیل داده نشده است.

جرا
ا

 

ساخت و  با رابطه در برنامه یاجرا

 موجود یسازها

 نامناسب

های موجود را جمو حریم اعالم هایی از سکونتگاهبخش 1397نقشه کاربری مصوب اهواز سال 

 دارد.کرده و به این لحاظ اختالف بین وضع موجود و طرح مصوب وجود 

ی ازهابر اساس استعالم صورت گرفته از اداره راه و شهرسازی استان خوزستان، ساخت و س

بوده و به  5غیرمجاز صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه کارون فاقد مصوبات کمیسیون ماده 

 اند.دستور استاندار وقت ساخته شده

 

 

 
 گردشگری –ساخت و سازها در حریم و بستر رود کارون برای ایجاد نقاط تفریحی  -4-8 شکل

 Google Earth,2019منبع: 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 ساخت و ساز با کاربری گردشگری در حریم رود کارون پیش از سیل )چپ( و آسیب در اثر سیل )راست( -5-8 شکل

 Google Earth,2019منبع: 

 

 

 
 محل ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه نقشه کاربری شهر اهواز و -6-8 شکل

 204: 2، جلد 1397مهندسین مشاور عرصه،  :اطالعات نقشه منبع 1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 ساله رودخانه کارون 25ساخت و سازهای موجود در حریم  -7-8 شکل

 Google Earth,2019منبع: 

 

            
 اهواز گرفتگی در محله عین دوآب -8-8 شکل

 1398منبع: پروقه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا و سازمان آب و بر  استان خوزستان، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -5-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

بندی/خطر سیل در مورد پهنهدر نظر گرفتن 

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 ندارد

( خطر سیل 2-9جدول  و 2-24شکل ) بخش اول گمار با استناد به مطالعه شبکه ارتباط شهر اهواز در 

رز این نه باو نقشه پهنه بندی سیل در شبکه معابر پیشنهادی طرح جامع نادیده گرفته شده است. نمو

 باشدگرفتگی کامل بلوار ساحلی در جریان سیل اخیر میورد آبم

 هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

 تاحدودی

 تیب: سوم،های احداثی بر روی رودخانه کارون )از شمال به جنوب به ترپل بخش اول گمار با استناد به 

اکنین ایی سل نقلیه و جابجهفتم، سفید، چهارم، هشتم، پنجم و ششم( نقش بسیار مهمی در تردد وسای

 های متعدد برما احداث پلگرفتگی نشدند اها دچار آبدارند. در جریان سیل اخیر هیچ کدام از این پل

وع هنگام وق های چهارم، پنجم و هفتم( باعث تغییر رقیم رودخانه کارون شده وروی رودخانه )به ویژه پل

 رود.تر میهای احداثی باالسیل ارتفاع آب در پشت دست پل

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از 

 های سطحیآوری آبسیستم جمع
 ندارد

 خیر.

ریمی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

اب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویدادهای سیالبی

 نامناسب

قل ریمی و طراحی شبکه حمل و نبرنامهو نقشه شبکه ارتباطی،  گرفتگی شهر اهوازببر اساس نقشه آ

های احداثی و بلوار ساحلی خود ها نبوده و در مواردی مانند پلآبمتناسب با رویداد سیل و هدایت روان

 گردد.موجب تشدید سیل می

جرا
ا

 

 های باالتحقق پذیری پیشنهادها و طرح
 نامناسب

 رای شبکه معابربپذیری پیشنهادهای ارائه شده عدم تحقق

 

 

 
 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -6-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 
 خیر ندارد ه(های در معرض خطر )پهنه صد سالدر نظر گرفتن ضوابم و مقررات خاص برای ساختمان

 خیر ندارد در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابم و مقررات ساختمانی

جرا
ا

 

 های باالتحقق پذیری پیشنهادها و طرح

NA NA 
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 هاگمار  ملی سیالب

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -7-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

ای برای محافظت یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان

 های موجودها و زیرساختاز سکونتگاه

بند موقت ای مانند ایجاد خاکریم و سیلاقدامات سازه 98همممان با وقوع سیل فروردین ماه   نامناسب

ز ابندها پیش لتوسم مردم، نهادها و شهرداری در جوار رودخانه کارون اجرا گردید اما این سی

 ودند.بینی و طراحی نشده بمترمکعب بر ثانیه پیش 2500های باالتر از وقوع سیل برای دبی

ریمی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در اطراف برنامه

 ها برای نگهداری و تقویت سالیانه؛نآ

 خیر ندارد

 NA NA های ذخیرههای آرامش و حوضچهریمی حوضچهبرنامه

های شهری برای ها و تونلریمی استفاده از بمرگراهبرنامه

ریمی برای برنامهانتقال آب در رویدادهای نادر به همراه 

 ها با مخازن، به همراهها( و ارتباط آنتجهیم )استفاده از پمپ

ریمی منع ورود خودرو در زمان این تجهیمات و برنامه

 رویدادها.

 خیر ندارد

جرا
ا

 

اطع در مق یشهر یهالیمس یروبیال یمیربرنامه و تیریمد

 شده؛ نییتع یزمان

 

ر اهواز د ای اهواز و طرح جامعکارون در طرح توسعه و عمران ناحیهپیشنهاد الیروبی رودخانه  نامناسب

 لساتمقاطع زمانی مشخص داده شده است. اما بر اساس بازدید میدانی صورت گرفته و ج

نی قاطع زماهای باالی الیروبی، برنامه پیشنهادی در مبرگمار شده با مسئولین به دلیل همینه

 ستان خوزستان به اجرا درنیامده است.تعیین شده توسم سازمان آب و بر  ا

 و یروبیال روز 5 ظرف سلمان کانال یلومتریک یس محور دوبعد از سیل، استاندار اعالم کرد 

 علت به که بود شاخه مدهیس کرخه رودخانه یجشده است. همچنین خرو یبند لیس

 هاشاخه نیا همه کوتاه زمان مدت در البیس وقوع زمان در و بود دهیرس عدد 5 به خشکسالی

 اند.کرده یروبیال را

 یمحافظت یهاسازه مرتب یسازمقاوم و میترم و ینگهدار

 (:هاوارهید)مثل 

 

 مین و ساعت 48 ظرف یلومتریک 5 بند لیس احداث بر یمبن استاندار اظهارات به توجه با نامناسب

 اهواز؛ شمال در ومینیآلوم عیصنا تا فوتبال هایزمین حدفاصل زرگان بند لیس از آب عبور

 در بند لیس  ی شدن شکسته و بان؛یش سمت به شهیاند شهرک بند لیس شدن شکسته

 عدم ای مناسب یاجرا عدم ای یطراح نییپا استاندارد دهنده نشان اهواز اکباتان شهرک

 .است بوده بندها لیس نیا یساز مقاوم و ینگهدار
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 هاگمار  ملی سیالب

 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -8-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

 یهارساختیزریمی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع یمحافظت

ND ND. 

ریمی فضایی و کاربری زمین باالدست برنامه

 برای جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست

یاری فته بسو همچنین بازدیدهای میدانی صورت گر بخش اول گمار خیر. بر اساس مطالعات انجام شده در  ندارد

های ریمی فضایی در طرحاند. برنامهها استقرار یافتهاز روستاهای استان خوزستان در بستر و حریم رودخانه

 فرادست استان خوزستان برای اینگونه ساخت و سازها وجود ندارد.

عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و  حفا

 مدیریت کشت در باال دست

های استان خوزستان مانند شادگان، بامدق و دشت سازی مجدد، تاالبریمی و طبیعتبه دلیل عدم وجود برنامه ندارد

 در حال از بین رفتن بودند. 98ه های فروردین ماآزادگان قبل از بارندگی

ر جوار دهواز ابا توجه به نوع معیشت مردم استان خوزستان بویژه روستائیان، بیشتر اراضی باالدست شهر  ندارد هاب دشترای سیالریمی فضایی ببرنامه

ها دچار های کشاورزی اختصاص دارد که در جریان سیل اخیر نیم بیشتر آنرودخانه کارون به زمین

 ریمی شده نبوده است.نامههای کشاورزی برگرفتگی شدند اما اختصاص این اراضی به زمینآب

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه

NA NA 

به  شتریب یفضا صیتخصریمی برای برنامه

عقب بردن  قیاز طر لیمس ایرودخانه 

 موانع؛ بیتخر ،هادیواره

 خیر ندارد

جرا
ا

 

 خیر نامناسب باال یهاطرح و هاشنهادیپ یریپذتحقق

 و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان

 نامناسب
ال های اخیر استان خوزستان و تغییرات شرایم اقلیمی پوشش گیاهی استان در حبا توجه به خشکسالی

 نابودی است که اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

 یکشت با استفاده از ابمارها تیریمد

 آموز  و جلب مشارکت ،یقیتشو
 خیر ندارد

 

 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -9-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

های ریمی برای مدیریت آبوجود برنامه

ها و پیشنهادها برای سطحی و توصیه

 مدیریت آن

ین ( و همچن3و  2، جلد 1388مران، عپژوهش و ای اهواز )مهندسین مشاور در طرح توسعه و عمران ناحیه تاحدودی

 کشی اصولی شهر داده شده است.خانه و فاضالبطرح جامع اهواز پیشنهادهایی برای احداث تصفیه

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیمه کردن مسیل

 خیر ندارد

های جداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 سطحی

باشد. یتر نیم اشاره گردید یکی از مشکالت اساسی شهر اهواز سیستم دفع فاضالب شهر مپیش همانگونه که نامناسب

 ب رودخانهگردد که در هنگام بارندگی و باال آمدن سطی آفاضالب مناطق مختلف شهر وارد رودخانه کارون می

 آورد.ساکنین بوجود می زدگی شده و مشکالتی را برایدچار پس

ها با درنظر یمی کانالرطراحی و برنامه

گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمی و افمایش 

 سطوح نفوذپذیر

 خیر ندارد

جرا
ا

 

 هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 باال

 

های فرادست شهر اهواز در زمینه اصالح سیستم فاضالب و هدایت و پذیری پیشنهادهای طرحعدم تحقق نامناسب

 های سطحی شهرآوری آبجمع

 دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 :هاآن بودن یخال یبرا یسطح یهاآب

ND .اطالعی در دست نیست 
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 هاگمار  ملی سیالب

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار-10-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

ی
یم
ه ر
نام
بر

 

های جاری یا خش  یا ها و رودخانهمرمت اکولوقی  مسیل

 فصلی

 از مانندهای باالدست شهر اهوو عدم رسیدگی به کانال رغم از بین رفتن انهار طبیعیعلی ندارد

ها در نظر ای برای آنکانال چمران که باعث تشدید وقوع سیل شدند، هیچگونه برنامه

 گرفته نشده بود.

 لیهای خش  و فصها و رودخانهرو باز کردن مسیل
ND .اطالعاتی در این زمینه موجود نیست 

فضاهای عمومی باز مشخص برای طراحی و در نظر گرفتن 

ی کارکردهای متفاوت برای زمان خشکی، بار  و برای رویدادها

 نادر )به

 خیر ندارد

های سبم و آبی متناسب با طبیعت طراحی و احیاء زیرساخت

 بستر.

ر بست اجرای پارک ساحلی شهر اهواز در حریم رودخانه کارون اما متناسب با طبیعت نامناسب

 .گرفتگی گردیدجریان سیل اخیر کامالً دچار آبنبوده و در 

 
 خیر ندارد رضوابم و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر در شه

جرا
ا

 

 نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق
 خیر

 
 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عواملشناسایی  -8-3-1-2
 نیهیسیانحه و خسیارات آن در زم دیتشید ایی یریگدر شیکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

پیل  یو پا هیدیحم ستگاهیحد فاصل بین دو ا یدر واقع در باالدست شهر اهواز رخ داده است. سیالب در اراض یاصل عواملاز  یکی -

 ماننیدشیهر  نییکرد و در شمال غرب و غرب ا حرکتنقطه بطرف اهواز  نیدر چند و چمران و سلمان با شکسته شدن کانال کوثر

 .افتیمناطق عین دو و مالشیه شهر اهواز تجمع 

 کم بودن مقطع عبور آب در رودخانه -

ن در محدوده شهر که باعث باال زدن فاضالب در عدم مدیریت یکپارچه آب شامل کارآیی سیستم فاضالب شهر و اتصال آن با کارو -

 های سطحی در برخی از مناطق شهر مانند عین دوبسیاری از نقاط شهر شد و عدم وجود یا کفایت سیستم دفع آب

 های محافظتیشکسته شدن دیواره -

 ها در معرض سیل که موجب وارد آمدن خسارات زیادی شده است.قرارگرفتن کاربری -

 بیه رییز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
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 هاگمار  ملی سیالب

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییناساش -11-8جدول 

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 ها برای کاهش خطرای و عدم استفاده از برنامه فضایی و تعیین سیالب دشتتمرکم زیاده از حد بر روی اقدامات سازه - ای باالدستاقدامات سازهشکسته شدن 

 یه سازمانند جاد یتبحره و مالحه بر اثر اقداما یعیرفتن انهار طب نیاز بهای طبیعی برای کاهش خطر مانند عدم توجه به مولفه -

 (اندکردهیم تیانهار آب رودخانه کارون را به سمت تاالب شادگان و بامدق هدا نی)ا یو پل ساز

تعیین  دم مداخله در هنگام ساخت یاع -های واقع در حریم رودخانه در طرح کاربری مصوب ریمی روشن برای کاربریبرنامه عدم - کم بودن مقطع عبور آب در رودخانه

 وند(سئله ساز شدهای بعدی مممکن است در رویدا امااند تکلیف ساخت و سازهای واقع در بستر رودخانه )در سیل اهواز مؤثر نبوده

 های مربوط به آنعدم الیروبی رودخانه و کانال -

 عدم مرمت اکولوقی  بدنه رودخانه -

 آن یاجرا و یشهر فاضالب ستمیس یبرا جامع ریمیبرنامه نبود - عدم مدیریت یکپارچه آب

 یالبیس یدادهایتوجه به رو با فاضالب از آن یجداساز و یشهر یسطح یهاآب دفع یبرا جامع یمیربرنامه نبود -

که  لیدر معرض س هایقرارگرفتن کاربر

 شده است. یادیموجب وارد آمدن خسارات ز

 رودخانه کارونهای شهری و پدافند غیرعامل تنها بر روی تمرکم طرح -

گرفتگی در مناطق شمال غربی و جنوب عرض آبهای با یا بدون مجوز در مریمی برای کاهش خطر برای سکونتگاهعدم برنامه -

 ناسب(مای یا ضوابم ساختمانی شهر اهواز )از قبیل جابه جایی با رضایت ساکنان یا ارتقا سکونتگاه یا اقدامات سازه

 محافظتیهای شکسته شدن دیواره

 

 شده هاخسارت شدن دترب موجب معموال که یمحافظت یهارساختیز سازیمقاوم و ینگهدار م،یترم یبرا مناسب برنامه نبود -

 .است

 

 برای شهر اهواز DPSIRارائه مدل  -8-3-1-3
 شود:شهر اهواز شامل موارد ذیل می DPSIRوضعیت مدل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 نیروهای پیشران

Drivers 

 فشارها

Pressures 

 وضعیت

State 

 تاثیرات

Impacts 

 های داده شدهپاسخ

Responses 

 ین انرقیتأمنیاز به  -

افمایش جمعیت و  -

مهاجرپذیری و نیاز به خدمات 

 شهری و امکانات

 نیاز به مدیریت آب -

 خشکسالی -

 های آمایش منطقهیکاست -

از ذخایر و نیاز به محافظت 

 تاسیسات انرقی

عدم قراردادن سیل به عنوان  -

های اولویت در برابر بقیه اولویت

 ایتوسعه

 

جامع  یهاتوجه طرح عدم-

 شهری به مخاطره سیل

ریمی و توجه به عدم برنامه-

ساخت و سازهای غیرقانونی در 

 هاحریم و بستر رودخانه

یمی و ربرنامهعدم امکان -

ب و دفع ی فاضالهاطرحاجرای 

 ی سطحیهاآب

یمی ربرنامهعدم توجه به -

ی برای مدیریت و کاهش امنطقه

 خطر سیل

تمرکم و اتکاء بر اقدامات -

 ای برای مدیریت خطر سیلسازه

های عدم رسیدگی به سازه-

ها، ترمیم و محافظتی و کانال

 هاها و الیروبی مسیلی آنسازمقاوم

های عدم توجه به نقشه-

ریمی و رای برنامهبندی سیل بپهنه

های در معرض شناسایی سکونتگاه

 خطر

 

 

دو خودرو عینپذیری سکونتگاه یبآس -

های شهر اهواز که در پایین دست کانال

 .چمران و سلمان قرار گرفته است

شهر  7و  1مناطق  آسیب پذیری -

های اهواز بر اساس همپوشانی نقشه

بافت فرسوده، اسکلت بنا و تراکم 

 (2-29، 2-28، 2-27 اشکال) جمعیتی

های ساخته رستورانپذیری یبآس -

 شده در بستر و حریم رودخانه کارون

فاضالب و سیستم پذیری شبکه آسیب -

های سطحی شهر اهواز جمع آوری آب

که در حالت عادی نیم مشکل پس 

زدگی دارد و در زمان بار  این مشکل 

 شود.یمتر یجد

ه دلیل پذیری محله کیانشهر بآسیب -

 های سطحینداشتن زیرساخت دفع آب
 

)به گفته گرفتگی محله عین دو آب -

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز 

 هیمالشدرصد محله( و  60در حدود 

شهر اهواز در اثر سرریم شدن آب از 

محل اتصال دو کانال چمران و 

 .سلمان

گرفتگی و تخریب جاده ساحلی آب -

 انه کارونشهر اهواز در جوار رودخ

 56 آسیب دیدگی سیستم فاضالب -

 نقطه ریم  خطوط فاضالب

نقاط زدگی فاضالب شهر در پس

مختلف شهر از جمله عین دو، کوی 

کوی علوی، بنی پردیس، اکباتان، 

 . هاشم، کیان

ها و موزه میراث تخریب رستوران -

 فرهنگی در بستر رودخانه کارون

اختالل در تأمین و کیفیت آب  -

 هوازشرب ا

 

 :های پیش از سیلپاسخ

های دست ساز چمران و کانال -

سلمان که خود موجب 

گرفتگی محله عین دو اهواز آب

 شدند.

 

 هنگام وقوع: یهاپاسخ

بند در جوار احداث سیل -

رودخانه کارون در هنگام وقوع 

سیل که مانع از ورود آب به شهر 

 اهواز گردید.
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 هاگمار  ملی سیالب

 هیدیحم شهر -8-3-2
اسناد موجود شهر به خصیوص طیرح  یو بررس بخش اول گمار مستندات ارائه شده در  هیبر پا هیدیشهر حم ینمونه مورد لیتحل

مسیئولین انجیام گرفتیه ، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و (3و  2، 1، جلد 1389 ،یر شهر هفت مشاور نیجامع شهر )مهندس

 است.

بنیدی سییالب رودخانیه گرفتگیی شیهر حمیدییه و پهنههای آبو همچنین تصاویر زیر )نقشه پهنیه بخش اول گمار با استناد به 

بند در روزی مردم شهر حمیدیه و همچنین نهادهای مختلف جهت ایجیاد سییل، با تال  شبانه98کرخه( در جریان سیل فروردین ماه 

هیای مجیاور رودخانیه دچیار های محلیی و کاربریدخانه کرخه، از ورود آب به شهر جلوگیری شد و بخش کمی از دسترسییحاشیه رو

 گرفتگی شدند.آب
 

 
 بندهای ایجاد شده توسط مردم حمیدیه و روستای سیدعباس در دو طرف رودخانه کرخهسیل -9-8 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 پایین و محل دیواره ساخته شده توسط مردم( شکلباال( و بعد از سیل ) شکلمناطق همجوار رودخانه قبل ) -10-8 شکل

 Google Earth,2019منبع: 
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 لیس برابر در یآورتاب یارهایمعآن بر اساس  نهیو زم دادیرو یبررس -8-3-2-1
 

  مناطق در معرض خطر ییشناسا -12-8جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار

بندی سیل وجود ( نقشه پهنه1389در طرح جامع شهر حمیدیه )مهندسین مشاور هفت شهر ری،  مناسب بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل های پهنهندارد. بر اساس استعالم گرفته شده از سازمان آب و بر  استان خوزستان نقشه

 (زیر شکلساله تهیه شده است ) 100 بازگشت یرودخانه کرخه برای دوره

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با کفایت نقشه پهنه

شانس ی  درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

ر و مت 20ر خم حریم کمی در نظر گرفته شده برای رودخانه کرخه از بستر براب زیر، شکلبر اساس  نامناسب

گرفتگی از خم های آبشهر حمیدیه پهنه های شمال غربیباشد. در قسمتمتر می 150حریم کیفی 

 حریم در نظر گرفته شده عبور کرده است.

 NA NA بندی خطر لغم وجود نقشه پهنه

بندی سیل ( نقشه پهنه1389در طرح جامع مصوب شهر حمیدیه )مهندسین مشاور هفت شهر ری،  ندارد طرح جامع و تفصیلیبندی در ارائه نقشه پهنه

 ارائه نشده است

ع های جامع/تفصیلی با برنامه جامهمبستگی و ارتباط برنامه

 اها در کالنشهرهسیل و مدیریت روان آب

 برنامه جامع سیل تهیه نشده است. ندارد

ایی های سیل با توجه به تغییرات آب و هوبودن برنامه به روز

 و تغییر یا افمایش سطوح نفوذناپذیر در محاسبات

NA NA 

 

 

 
 ساله 100بندی سیل رودخانه کرخه در محدوده شهر حمیدیه برای دوره بازگشت نقشه پهنه -11-8 شکل

 1398اطالعات نقشه: سازمان آب و بر  استان خوزستان، منبع      1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -13-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد
NA 

NA 

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه 

های جامع یا توسعه در طرحهای آینده و اولویت

 راهبردی یا هادی

 نامناسب

سیل و  به خطر وقوع (2-32و  31-2اشکال  –در الگوی نهایی توسعه شهر حمیدیه )طرح جامع حمیدیه 

های پهنه ور ازدبی رودخانه کرخه اشاره نشده است اما اراضی خالی داخل محدوده )توسعه درونما( به د

 اند.شده های آتی شهر پیشنهادوسعهسیالبی رودخانه کرخه برای ت

در نظر گرفتن خطر لغم  در مکانیابی توسعه 

های هادی های توسعه در طرحآینده و اولویت

 روستایی
NA NA 

جرا
ا

 

 تاحدودی باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذتحقق

به  نسبت جمعیت شهرروند توسعه شهر از زمان تهیه طرح جامع بسیار کم بوده )کاهش شدید نرخ رشد 

ادهای ا پیشنهو دوران جنگ و افمایش مهاجرت بیرونی( اما الگوی توسعه شهر تاحدودی منطبق ب 60دهه 

 طرح جامع شهر بوده است.

 

 

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -14-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های بر اساس نقشهدر نظر گرفتن کاربری زمین 

 بندی سیلپهنه

 تاحدودی

بندی سیل نشده است اما مشاور تهیه کننده طرح، های پهنهای به نقشهدر طرح جامع حمیدیه اشاره

-2 لشکت )ی  نوار سبم )حریم سبم، پارک و فضای سبم( در حاشیه رودخانه کرخه پیشنهاد کرده اس

37 ) 

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های با حساسیت زیادکاربری

 ندارد

های های سیالبی رودخانه کرخه کاربریطرح جامع در اراضی قسمت شمال غربی شهر و در پهنه

 (زیر شکلهای با حساسیت زیاد( پیشنهاد داده است )آموزشی، درمانی و تاسیسات شهری )کاربری

یابی در نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 های خطرسازکاربری
 مناسب

 اند.های سیالبی رودخانه کرخه واقع نشدههای خطرساز شهر در پهنهکاربری زیر شکلبر اساس 

ریمی برای ساخت و سازهای مسکونی برنامه

موجود در بستر رود یا مناطق در معرض سیل 

 تکرارشونده

 ندارد

سکونی در محفاظت مناطق  ای برای جابجایی و یا ارتقاء ودر طرح جامع شهر حمیدیه پیشنهاد و برنامه

 معرض خطر سیل داده نشده است.

جرا
ا

 

 یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا

 نامناسب موجود

های سیالبی وجود ندارد و ریمی برای ساخت و سازهای موجود در حاشیه رودخانه کرخه و پهنهبرنامه

ر مجاورت شهر حمیدیه کامالً در بستیدعباس در ستر نیم مطرح گردید روستای همانگونه که پیش

 رودخانه کرخه قرار گرفته است.
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 های حساس در پهنه سیالبی رودخانه کرخهکاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع حمیدیه و موقعیت کاربری -12-8 شکل

 14: 2، جلد 1389منبع: مهندسین مشاور هفت شهر ری، 

 

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح-15-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 
بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 تاحدودی

دخانه های سیالبی روحمیدیه( به دور از پهنه –سنگرد حمیدیه و سو -های حیاتی شهر )جاده اهوازشریان

بینی نشده و های سیل پیشاما در ارتباط با شبکه معابر پیشنهادی طرح جامع پهنهکرخه قرار دارند، 

 .(34-2 شکلها و تسهیل در رفت و آمد مالک عمل قرار گرفته است )رعایت سلسله مراتب دسترسی

 هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل
NA 

رح ه و طباس بر روی رودخانه کرخه در محدوده شهر نبودپل ارتباطی شهر حمیدیه با روستای سید ع

 ای به آن نکرده است.جامع اشاره

بندی/خطر سیل در در نظر گرفتن پهنه

 های خطرسازیابی زیرساختمکان
 ندارد

ای به خطر وقوع سیل نشده های خطرساز در طرح جامع حمیدیه اشارهدر ارتباط با مکانیابی زیرساخت

 است.

و حفاظت از فاضالب شهری از  جداسازی

 های سطحیآوری آبسیستم جمع
 نامناسب

د باشد و در طرح جامع احداث شبکه فاضالب شهری پیشنهاشهر حمیدیه فاقد سیستم دفع فاضالب می

 .(2-11 شکلشده است )

ریمی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

آب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد سیالبیرویدادهای 

 نامناسب

ارد. های سطحی شهر اختالل اساسی وجود دطرح جامع حمیدیه، در سیستم حرکت و دفع آب با استناد به

ها و رودخانه های سطحی به کانالدار انتقال آبدر شبکه معابر پیشنهادی طرح جامع مجاری اصلی عهده

 باشند.کرخه و کرخه نور می

جرا
ا

 

 عدم تحقق پذیری پیشنهادهای ارائه شده برای شبکه معابر نامناسب های باالها و طرحپذیری پیشنهادتحقق
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -16-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

در نظر گرفتن ضوابم و مقررات خاص 

های در معرض خطر )پهنه برای ساختمان

 صد ساله(

 خیر ندارد

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در 

 خیر ندارد ضوابم و مقررات ساختمانی

جرا
ا

 

 های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق
NA NA 

 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -17-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

ای هطراحی و ساخت اقدامات سازیابی، مکان

های ها و زیرساختبرای محافظت از سکونتگاه

 موجود

وقوع  انحرافی کرخه و سد انحرافی حمیدیه در باالدست شهر به منظور کاهش –احداث سد تنظیمی  تاحدودی

 سیالب

 یدیهبه عنوان آبگیرهای سد انحرافی حم AMCهای کوثر، قدس و احداث کانال

ه روردین مافدر دوطرف رودخانه کرخه توسم مردم و شهرداری حمیدیه در جریان سیل  بنداحداث سیل

 گرفتگیجهت جلوگیری از آب 98

ریمی فضایی به منظور کنترل ساخت و برنامه

ساز در اطراف آنها برای نگهداری و تقویت 

 سالیانه؛

 خیر ندارد

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

های ها و تونلریمی استفاده از بمرگراهبرنامه

شهری برای انتقال آب در رویدادهای نادر به 

ریمی برای نصب تجهیمات همراه برنامه

 ها()پمپ

NA خیر 

جرا
ا

 
 یهالیمس یروبیال یمیربرنامه و تیریمد

 :شده نییتع یدر مقاطع زمان یشهر

 

 نامناسب

های اخیر صورت نپذیرفته است و های اقتصادی باال، الیروبی رودخانه کرخه در سالبا توجه به همینه

دفتر بودجه  مدیربنا به گفته  98ریمی برای آن انجام نگرفته است. بعد از وقوع سیل فروردین ماه برنامه

م بخشی رخه و استحکامیلیارد ریال جهت الیروبی رودخانه ک 610مبلغ  سازمان آب و بر  خوزستان

 ن رودخانه در نظر گرفته شده است.بندها در حوضه آبریم ایسیل

 به شکسالیخ علت به که بود شاخه مدهیس کرخه رودخانه یجهمچنین بنابه گفته استاندار خوزستان خرو

 شدند. یروبیال را هاشاخه نیا همه کوتاه زمان مدت در البیس وقوع زمان در و بود دهیرس عدد 5

 مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار

 (:هاوارهید)مثل  یمحافظت یهاسازه

 

 نامناسب

برای جلوگیری از زیر  AMCهای بتنی قدس و تخریب کانال –شکسته شدن کانال کوثر در چندین نقطه 

یل. بندهای شاکریه و مطیعات بر روی رودخانه کرخه بر اثر ستخریب شدن سیل –آب رفتن شهر حمیدیه 

 مقاوم و یرنگهدا عدم ای مناسب یاجرا عدم ای یطراح نییپا استاندارد دهنده نشانتمامی این موارد 

 .است بوده بندهاسیل نیا یساز

بندهای کام سیلالیروبی و استحمیلیارد ریالی جهت  610مقرر گردید بودجه  98بعد از سیل فروردین ماه 

 حوضه آبریم رودخانه کرخه اختصاص یابد.
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 و ورود سیالب به آن AMCتخریب کانال  -13-8 شکل

 1398های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه و سازهمنبع: کارگروه 

 

 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -19-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یهارساختیزریمی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع یمحافظت
 تاحدودی

 سد بمرگ کرخه و کنترل میمان آبدهی رودخانه کرخه از طریق سد انحرافی در شمال شهر حمیدیه

 برای انحراف آب رودخانه کرخه AMCهای بتنی قدس و کانال

 مطیعات بر روی رودخانه کرخهبندهای شاکریه و سیل

ریمی فضایی و کاربری زمین برنامه

باالدست برای جلوگیری از ساخت و ساز 

 در باالدست

 ندارد

اری از و همچنین بازدیدهای میدانی صورت گرفته بسی بخش اول گمار بر اساس مطالعات انجام شده در 

های فرادست ریمی فضایی در طرحاند. برنامهاستقرار یافتهها روستاهای استان خوزستان در بستر و حریم رودخانه

 استان خوزستان برای اینگونه ساخت و سازها وجود ندارد.

حفا عناصر طبیعی، طبیعت سازی 

 مجدد و مدیریت کشت در باال دست
 ندارد

 شادگان، بامدق وانند های استان خوزستان مسازی مجدد، تاالبریمی و طبیعتبه دلیل عدم وجود برنامه

 در حال از بین رفتن بودند. 98ه های فروردین ماالعظیم قبل از بارندگیهور

 ندارد هاریمی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

شهر  ن دستبا توجه به نوع معیشت مردم استان خوزستان بویژه روستائیان، بیشتر اراضی باالدست و پایی

یان های کشاورزی )به خصوص کشت نیشکر( اختصاص دارد که در جرمینحمیدیه در جوار رودخانه کرخه به ز

ریمی هاورزی برنامهای کشگرفتگی شدند اما اختصاص این اراضی به زمینها دچار آبسیل اخیر نیم بیشتر آن

 شده نبوده است.

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

 شتریب یفضا صیتخصریمی برای برنامه

عقب بردن  قیاز طر لیمس ایبه رودخانه 

 موانع؛ بیتخر ،هادیواره

 خیر ندارد

جرا
ا

 

 تاحدودی :باال یهاطرح و هاشنهادیپ پذیریتحقق

بینی شده مانند اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از پذیری بخشی از اقدامات و مالحظات پیشتحقق

 گرفتگی شهر حمیدیهآب

 AMCهای بتنی قدس و کانال ،برای جلوگیری از زیر آب رفتن شهر حمیدیه 98در جریان سیل فروردین ماه 

 ها شد.مترمکعب بر ثانیه وارد آن 120تخریب شدند و آب رودخانه کرخه با دبی 

 یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان و
 ندارد

ابودی نی استان در حال استان خوزستان و تغییرات شرایم اقلیمی پوشش گیاههای اخیر با توجه به خشکسالی

 است که اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

 یکشت با استفاده از ابمارها تیریمد

 آموز  و جلب مشارکت: ،یقیتشو

 

 خیر ندارد
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 حمیدیه و سوسنگرد بعد از وقوع سیلهای اهواز، گرفتگی شهرستانهای آبقشه پهنهن -14-8 شکل

 1398برداری کل کشور، سازمان نقشه: اطالعات نقشه منبع    1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 

 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -20-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های سطحی آبیت ریمی برای مدیروجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنو توصیه
 تاحدودی

های سطحی و انتقال آوری آبپیشنهاد احداث شبکه دفع فاضالب برای شهر حمیدیه و همچنین جمع

ریمی و طراحی شبکه معابر جدید در طرح ها به کانال کرخه نور و رودخانه کرخه از طریق برنامهآن

 جامع حمیدیه

های سطحی برای کانالیمه مدیریت آب عدم تاکید

 هاکردن مسیل
 خیر ندارد

های جداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 سطحی
 خیر ندارد

ها با درنظر گرفتن ریمی کانالطراحی و برنامه

 تأثیر تغییرات اقلیمی و افمایش سطوح نفوذپذیر
 خیر ندارد

جرا
ا

 

 باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 
 نامناسب

های سطحی تاکنون تحقق نپذیرفته است و در آوری آبپیشنهاد ایجاد سیستم دفع فاضالب و جمع

ه ب به رودخاناهالی شهر مجبور به استفاده از پمپ آب برای تخلیه فاضال 98جریان سیل فروردین ماه 

 کرخه شدند.

 یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 :هاآن بودن یخال یبرا یسطح

 
ND .اطالعی در دست نیست 
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 هاگمار  ملی سیالب

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -21-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 ندارد ش  یا فصلیهای جاری یا خها و رودخانهمرمت اکولوقی  مسیل

های استان ها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

خش  شده و  98ها قبل از سیل فروردین ماه آنخوزستان بسیاری از 

 از بین رفته بودند.

 اطالعاتی در این زمینه موجود نیست. ND های خش  و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای متفاوت

ه )به صورت عملکرد ثانویبرای زمان خشکی، بار  و برای رویدادهای نادر 

 البی(؛ها در هنگام رویداد سیآبسازی روانهای ذخیره موقت و آرامحوضچه

 خیر ندارد

 تاحدودی های سبم و آبی متناسب با طبیعت بستر.طراحی و احیاء زیرساخت

رح ط)مالحظات پدافند غیر عامل( در  با استناد به بخش اول گمار 

 که م در حریم رودخانه کرخه و اراضیجامع پیشنهاد ایجاد فضای سب

 در معرض طغیان رودخانه قرار دارند، داده شده است.

 
 خیر ندارد ضوابم و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر در شهر

جرا
ا

 

 نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق
ه رودخانپذیری پیشنهادهای ارائه شده در زمینه حریم سبم عدم تحقق

 کرخه

 

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عواملشناسایی  -8-3-2-2
 نیهیسیانحه و خسیارات آن در زم دیتشید ایی یریگدر شیکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

ای باالدست که با رهاسازی آب سد بمرگ کرخه به دلیل سرریم شدن آب پشت اقدامات سازهدر معرض خطر قراردادن شهر توسم  -

های سد کرخه به استناد گمار  سازمان آب و بر  استان سد )میمان رهاسازی آب سد بمرگ کرخه و تغییرات روزانه دبی خروجی

 عث سرازیر شدن آب به سمت شهر شد؛خوزستان در گمار  کارگروه هیدرولوقی و منابع آب اشاره شده است( که با

 ها در معرض سیل که موجب وارد آمدن خساراتی شده است.قرارگرفتن کاربری -

 بند شاکریه و کانال کوثر که باعث سرازیر شدن آب به سمت شهر شد؛های باالدست مانند سیلبندها و کانالشکسته شدن سیل -

 بندهای موقت در شهر شد؛با ایجاد سیلریمی یکپارچه آب که باعث حبس فاضالب عدم برنامه -

 بیه رییز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
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 هاگمار  ملی سیالب

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییشناسا -22-8 جدول

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

ای در معرض خطر قراردادن شهر توسم اقدامات سازه

 باالدست

 ایریمی منطقهریمی فضایی شهر و برنامهدم لحاظ کردن احتمال ایجاد اشکال در کارکرد سد کرخه در برنامهع -

 باالدست یهاتاالب و هالیمس به یدگیرسعدم  -

ای های غیر سازهریمی کاربری زمین و رو ای در مقابله باسیل و در نظر نگرفتن برنامهعوامل سازهاتکاء بیش از حد به 

 برای هم زیستی با سیل

 لیدر معرض س هایقرارگرفتن کاربر
 ریمی کاربری زمین طرح جامع؛رنامهعدم توجه به مخاطره سیل در ب -

 گیر شمال غربی شهرکاربری اراضی پیشنهادی در محدوده اراضی سیلهای با حساسیت زیاد در نقشه پیشنهاد کاربری -

 های باالدستبندها و کانالشکسته شدن سیل

ها برای کاهش و ای و عدم استفاده از برنامه فضایی و تعیین سیالب دشتتمرکم زیاده از حد بر روی اقدامات سازه - 

 مدیریت خطر؛

 بندهای شاکریه و مطیعات که در جریان سیل فروردینهای محافظتی مانند سیلهسازی و ترمیم سازعدم توجه به مقاوم -

 .شکسته شدند 98ماه 

های بتنی قدس و های محافظتی در برابر سیل مانند تخریب کردن کانالدم توجه به استانداردهای طراحی سازهع -
AMC 

 ایمنطقه ریمی کاربری زمینهای سیالبی در نظام برنامهعدم توجه به پهنه -

 های محافظتی مانند کانال قدستخریب کردن دیواره

 رساندن داقلح به هدف با یمحافظت یوارهاید یعمد شکست نقاط نییتع یبرا مناسب یامنطقه یمیربرنامه عدم -

 اهخسارت

 بندهای موقت در شهرحبس فاضالب با ایجاد سیل

 الباضریمی برای جداسازی و ساخت زیرساخت فعدم برنامه -

 های سطحیآوری و دفع آبریمی برای جمععدم برنامه -

 ریمی یکپارچه آب با توجه توامان به تأثیر متقابل سیل و فاضالبعدم برنامه -

 

 برای شهر حمیدیه DPSIRارائه مدل  -8-3-2-3
آیی صورت عدم کار جنبه مورد بحث است. یکی در مورد سیالب رودخانه کرخه و دوم در دو از هیدیحم شهر یریپذبیآس تیوضع

باشد. در مورد نخست کل شهر در معرض خطر قرار بندی خطر سیل از این دو بعد کامالً متفاوت میمناسب سدهای باالدست. پهنه

میدیه شهر ح DPSIRاند. بر این اساس وضعیت مدل زیر نشان داده شده شکلهای خطر سیل صدساله در دارد. در مورد دوم، پهنه

 شود:شامل موارد ذیل می

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نیروهای پیشران

Drivers 

 فشارها

Pressures 

 وضعیت

State 

 تاثیرات

Impacts 

 های داده شدهپاسخ

Responses 

 ین انرقیتأمنیاز به  -

 نیاز به مدیریت آب -

 خشکسالی -

 های آمایش منطقهیکاست -

محافظت از ذخایر و  نیاز به -

 تاسیسات انرقی

جامع  یهاتوجه طرح عدم -

 شهری به مخاطره سیل

یمی و اجرای ربرنامهعدم امکان  -

ی هاآبی فاضالب و دفع هاطرح

 سطحی

یمی ربرنامهعدم توجه به  -

ی برای مدیریت و کاهش امنطقه

 خطر سیل

تمرکم و اتکاء بر اقدامات  -

 سیلای برای مدیریت خطر سازه

های عدم رسیدگی به سازه -

ها، ترمیم و محافظتی و کانال

ها و الیروبی سازی آنمقاوم

 هامسیل

 

 لیهاو هستهپذیری یبآس-

 فاصل حددر  حمیدیه شهر

 رنو کرخه لکاناو  کرخه خانهرود

 و ساکنان آن

 معابر شبکهپذیری یبآس-

 فاصل حددر  هیژو به شهر

 رنو کرخه لکاناو  کرخه خانهرود

 یهایبررکاپذیری یبآس-

 دیپیشنها مانیو در شیزموآ

 ضیدر ارا حمیدیه جامع حطر

 سیالبی یپهنهها رد قعوا بایر

 بیشترپذیری آسیب-

و  یمدآرناکا لیلد به شهر مناطق

 بفاضال شبکه یجد یکاستیها

 سطحی یهاآوری آبجمعو 

 

 

 
 

از  بخشی گرفتگیبآ -

 حاشیه مسکونی یهایبررکا

 کرخه خانهرود

 یسترسیهاد برخی گرفتگیبآ -

 کرخه خانهرود حاشیهدر  محلی

 شهر بفاضال تخلیه نمکاا معد -

در دو  سیلبند دیجاا لیلد به

 کرخه خانهرود یسو

 

 های پیش از سیل:پاسخ

کرخه در  بمرگ سد احداث -

به آب و  تیریمد یباالدست برا

 لیکنترل سگفته کارشناسان 

قدس و  یبتن یهاکانال بیتخر -

AMC یدر حد فاصل سد انحراف 

 هیدیو شهر حم هیدیحم

 کانال و کرخه یانحراف سد احداث -

 هیدیحم شهر شمال در نور کرخه

 البیس وقوع احتمال کاهش جهت

 های هنگام وقوع:پاسخ

 دوطرفدر  بندلیس احداث -

که توسم مردم شهر  کرخهرودخانه 

 هیدیحممانع از ورود آب به شهر 

 .دیگرد
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 هاگمار  ملی سیالب

 روستای صفحه یک -8-3-3
ه ب روستاد اسناد موجو یو بررس بخش اول گمار مستندات ارائه شده در  هیبر پا روستای صفحه ی  ینمونه مورد لیتحل

 انجام گرفته است. (1394 ،سیما منظر معماری مشاور نی)مهندس هادی روستاخصوص طرح 

ریان سیل باشد که در بستر رودخانه کارون واقع شده است. در جصفحه ی  از توابع بخش مرکمی شهرستان اهواز می روستای

دهنده موقعیت زیر نشان شکلگرفتگی گردید. با توجه به موقعیت قرارگیری روستا نسبت به رودخانه، دچار آب 98فروردین ماه 

 باشد.و بعد از وقوع سیل میروستای صفحه ی  نسبت به رودخانه کارون قبل 

 

 
 موقعیت قرارگیری روستای صفحه یک نسبت به رودخانه کارون قبل و بعد از وقوع سیل -15-8 شکل

 Google Earth,2019منبع: 

 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمعآن بر اساس  نهیو زم دادیرو یبررس -8-3-3-1
 

 مناطق در معرض خطر ییشناسا -23-8 جدول

 مالحظات ارزیابی معیار

 مناسب بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل رودخانه های پهنهبر اساس استعالم گرفته شده از سازمان آب و بر  استان خوزستان نقشه

. بر اساس این زیر( شکلساله تهیه شده است ) 200و  100، 50، 25های بازگشت کارون برای دوره

 های سیالبی واقع شده است.روستای صفحه ی  در بستر رودخانه کارون و پهنه شکل

بندی سیل )شامل شناسایی نواحی با کفایت نقشه پهنه

شانس ی  درصد سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 نامناسب
معرض  رون واقع شده است و همواره درروستای صفحه ی  در بستر رودخانه کازیر  شکلبر اساس 

 طغیان رودخانه و خطر سیل قرار دارد.

 NA NA بندی خطر لغم وجود نقشه پهنه

 مناسب بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه
 تان خوزستان، روستایبر اساس استعالم گرفته شده از سازمان آب و بر  اس 2-42 شکلبا استناد به 

 صفحه ی  در بستر سیالبی رودخانه کارون قرار گرفته است.

مع های جامع/تفصیلی با برنامه جاهمبستگی و ارتباط برنامه

 هاها در کالنشهرسیل و مدیریت روان آب
NA NA 

به تغییرات آب و ه های سیل با توجبه روز بودن برنامه

 تهوایی و تغییر یا افمایش سطوح نفوذناپذیر در محاسبا
NA NA 
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 ساله 25بندی سیل رودخانه کارون در محدوده روستای صفحه یک برای دوره بازگشت نقشه پهنه -17-8و  16-8 شکل

 Google Earth,2019و  1398منبع: سازمان آب و بر  استان خوزستان، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -24-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یشهرها یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد
NA NA 

 در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه آینده

های جامع یا راهبردی های توسعه در طرحو اولویت

 یا هادی

 تاحدودی

عالم ین استاستعالم از سازمان آب و بر  خوزستان در مورد روستای صفحه ی  که در ابا توجه به 

نهادی ه پیشروستای صفحه ی  در بستر سیالبی رودخانه کارون قرار گرفته است، بنابراین هیچ گون

 برای چهارده سال آینده آن ارائه نشده است.

در نظر گرفتن خطر لغم  در مکانیابی توسعه 

های هادی های توسعه در طرحاولویتآینده و 

 روستایی
NA NA 

جرا
ا

 

 جلوگیری از توسعه روستا بعد از تصویب طرح هادی مناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 

 

 

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -25-8 جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های کاربری زمین بر اساس نقشهدر نظر گرفتن 

 بندی سیلپهنه
 تاحدودی

ن مقرر ه کاروبا توجه به قرارگیری روستای صفحه ی  در بستر رودخان بخش اول گمار با استناد به 

 .گردید هیچ گونه کاربری پیشنهادی برای چهارده سال آینده ارائه نگردد

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 حساسیت زیادبا 
 تاحدودی

ستا باشد که مانند سایر نواحی روروستای صفحه ی  دارای ی  مرکم اورقانس می زیر شکلبر اساس 

قرار  حدودهمدر دورترین فاصله از کارون قرار دارد. مدرسه روستا در این  امادر معرض خطر سیل 

 نگرفته است.

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 خطرساز
 مناسب

اند. همچنین بینی و مکانیابی نشدههای خطرساز در طرح هادی روستای صفحه ی  پیشکاربری 

 گازرسانی به روستا انجام نشده است.

ریمی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود برنامه

 در بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
 تاحدودی

ام های اجرایی جهت استحکجابجایی روستا داده نشده اما برنامهدر طرح هادی پیشنهادی برای 

 بناهای روستا ارائه شده است.

جرا
ا

 

 ND ND موجود یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا
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 نقشه کاربری اراضی پیشنهادی روستای صفحه یک  -18-8 شکل

 69: 1394منبع: مهندسان مشاور سیما منظر معماری،  

 

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح  -26-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 
بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 تاحدودی
ه ا حفا کردخود ر زمان سیالب فروردین کارآییورودی اصلی روستا در دورترین فاصله از رود قرار دارد و در 

 است.

 NA NA هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

بندی/خطر سیل در در نظر گرفتن پهنه

 های خطرسازیابی زیرساختمکان
NA NA 

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از 

 های سطحیآوری آبسیستم جمع
 نامناسب

 و مساکن سیستم دفع فاضالب در روستا از وضعیت مناسبی برخوردار نیست،  بخش اول گمار به استناد 

خانه و کنند. طرح هادی روستای صفحه ی  ایجاد تصفیههای جذبی به طور جداگانه استفاده میروستا از چاه

 .داده است های سطحی را پیشنهادهمچنین ایجاد نهر و کانیوو در حاشیه معابر اصلی و فرعی برای هدایت آب

ریمی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

آب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویدادهای سیالبی
NA NA 

جرا
ا

 

 ی شبکه معابرپذیری پیشنهادهای ارائه شده براعدم تحقق نامناسب های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -27-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

در نظر گرفتن ضوابم و مقررات خاص برای 

 های در معرض خطرساختمان
 تاحدودی

 پیشنهادهای ارائه شده در طرح هادی:

 سازی کلیه بناهای موجود در روستامقاوم -

 در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابم و

 ساختمانیمقررات 
 خیر ندارد

جرا
ا

 

 ND ND های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -28-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

یابی، طراحی و ساخت اقدامات مکان

ها و ای برای محافظت از سکونتگاهسازه

 های موجودزیرساخت

 نامناسب
 ، کارون3 ، کارون1 در طرح هادی روستای صفحه ی  به سدهای ساخته شده بر روی رودخانه کارون )کارون

 کند.های مخرب اشاره می، گتوند علیا و سد تنظیمی گتوند( برای کنترل سیالب4

ریمی فضایی به منظور کنترل ساخت برنامه

نگهداری و  ها برایو ساز در اطراف آن

 تقویت سالیانه؛
NA NA 

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

جرا
ا

 

 یهالیمس یروبیال یمیربرنامه و تیریمد

 شده نییتع یدر مقاطع زمان یشهر
 ندارد

و  های اخیر صورت نپذیرفته استهای اقتصادی باال، الیروبی رودخانه کارون در سالبا توجه به همینه

 ریمی برای آن انجام نگرفته است.برنامه

 مرتب سازیمقاوم و میترم و ینگهدار

 (:هاوارهید)مثل  یمحافظت یهاسازه
 نامناسب

ها و هکشگرفتگی منطقه طرفایه که روستای صفحه ی  نیم در این منطقه قرار دارد به دلیل احداث زآب

بند کشت و صنعت دعبل خماعی در هنگام وقوع سیل در همچنین تخریب سیل .باشدخاکریمهای غیراصولی می

 باشد.های محافظتی میسازی سازهاین محدوده نشان از عدم نگهداری، ترمیم و مقاوم
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 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -29-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

ریمی و برنامه یابیمکان

و  یمحافظت یهارساختیز

 هانوع آن نییتع

بندهای یلسبا توجه به قرارگیری روستای صفحه ی  در بین ممارع کشت و صنعت نیشکر و تخریب شدن خاکریمها و  نامناسب

های ریمی مناسب زیرساختبرنامهنشان از عدم  98ایجاد شده توسم این واحدهای صنعتی در جریان سیل فروردین ماه 

های مطرح شده توسم مدیرعامل بنیاد مسکن استان خوزستان برخی از باشد. همچنین به استناد صحبتمحافظتی می

گرفتگی ها را تخریب کرده که موجب آببندها آناین واحدهای کشت و صنعت برای تخلیه آب جمع شده پشت سیل

 روستاها شده است.مسیرهای ارتباطی روستاها و خود 

ریمی فضایی و کاربری برنامه

زمین باالدست برای جلوگیری از 

 ساخت و ساز در باالدست

ای ز روستاهو همچنین بازدیدهای میدانی صورت گرفته بسیاری ا بخش اول گمار بر اساس مطالعات انجام شده در  ندارد

ان های فرادست استان خوزستریمی فضایی در طرحاند. برنامهها استقرار یافتهاستان خوزستان در بستر و حریم رودخانه

 برای اینگونه ساخت و سازها وجود ندارد.

حفا عناصر طبیعی، طبیعت 

سازی مجدد و مدیریت کشت در 

 باال دست

آزادگان  های استان خوزستان مانند شادگان، بامدق و دشتسازی مجدد، تاالبریمی و طبیعتبه دلیل عدم وجود برنامه ندارد

عی بحره و مالی به در حال از بین رفتن بودند. همچنین بر اثر سوء مدیریت انهار طبی 98های فروردین ماه قبل از بارندگی

 .دوباره فعال شدند 98برهای طبیعی از بین رفتند و در جریان سیل فروردین ماه عنوان سیالب

ریمی فضایی برای سیالب برنامه

 هادشت

ریمی فضایی برای های غیرساختمانی مقابله با سیالب تنها به برنامهرح هادی روستای صفحه ی  در رو در ط نامناسب

 (.بخش اول گمار ها اشاره کرده است )دشتسیالب

های آرامش ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهو حوضچه

NA NA 

 یضاف صیتخصریمی برای برنامه

از  لیمس ایبه رودخانه  شتریب

 ،هادیوارهعقب بردن  قیطر

 موانع؛ بیتخر

 تخصیص داده نشده است. ندارد

جرا
ا

 

 و هاشنهادیپ پذیریتحقق

 باال یهاطرح
 های فرادست توجه نشده است.به برنامه نامناسب

 پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان و یاهیگ

 ندارد

است که  ی پوشش گیاهی استان در حال نابودیتغییرات شرایم اقلیمهای اخیر استان خوزستان و با توجه به خشکسالی

 اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

کشت با استفاده از  تیریمد

آموز  و  ،یقیتشو یابمارها

 جلب مشارکت

 خیر ندارد
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 هاگمار  ملی سیالب

 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -30-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های ریمی برای مدیریت آبوجود برنامه

ها و پیشنهادها برای مدیریت سطحی و توصیه

 آن

 تاحدودی

 های سطحی:آوری آبپیشنهادهای طرح هادی روستای صفحه ی  جهت جمع

 های اجرایی کوتاه مدت(های ارتباطی طرح هادی و مقاطع عرضی پیشنهادی )اولویتکشی شبکهدولج -

های یتهای سطحی )اولواحداث کانیوو و نهرها در حاشیه معابر اصلی و فرعی روستا جهت انتقال آب -

 اجرایی کوتاه مدت(

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیمه کردن مسیل
 خیر ندارد

های جداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 سطحی
 تاحدودی

های بب از سیستم دفع آبرای روستای صفحه ی  و جداسازی فاضال خانه فاضالبپیشنهاد احداث تصفیه

 ها در طرح هادی روستای صفحه ی سطحی به همراه تدوین ضوابم و مقررات جهت اجرایی کردن آن

 (بخش اول گمار )

ها با درنظر گرفتن ریمی کانالطراحی و برنامه

 رتأثیر تغییرات اقلیمی و افمایش سطوح نفوذپذی
NA NA 

جرا
ا

 

 باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 
 باشد.اطالعاتی در زمینه اجرایی شدن پیشنهادهای طرح هادی روستای صفحه ی  در دسترس نمی نامناسب

 یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا یسطح
ND .اطالعی در دست نیست 

 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -الف 31-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 نامناسب های جاری یا خش  یا فصلیها و رودخانهمرمت مسیل

های ها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

 98ها قبل از سیل فروردین ماه استان خوزستان بسیاری از آن

 خش  شده و از بین رفته بودند.

 NA NA های خش  و فصلیها و رودخانهباز کردن مسیلرو 

 زمان طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای متفاوت برای

قت و های ذخیره موخشکی، بار  و برای رویدادهای نادر )به صورت عملکرد ثانویه حوضچه

 ها در هنگام رویداد سیالبی(؛آبسازی روانآرام

NA NA 

 خیر ندارد ی متناسب با طبیعت بستر.های سبم و آبطراحی و احیاء زیرساخت

 
 NA NA ضوابم و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر در شهر

جرا
ا

 

 خیر نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 
 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عواملشناسایی  -8-3-2-2
 نیهیسیانحه و خسیارات آن در زم دیتشید ایی یریگدر شیکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

 استقرار روستا در بستر رودخانه -

روستاها در هنگام وقوع سیل و بعید از های ارتباطی بین روستایی )عدم امکان دسترسی به عدم توجه به زیرساخت و طراحی جاده -

 سیل(
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 بیه رییز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
 

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخ ییشناسا -ب31-8 جدول

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با رگذاریتاث عوامل بالفصل عوامل

 های اصلیاستقرار روستاها در حریم و بستر رودخانه

 های فرادست به نحوه استقرار روستاها در سطی استانریمی فضایی در طرحعدم توجه به برنامه -

 هریم رودخانحروستاها در بستر و ارت نیرو و سازمان آب و بر  استان خوزستان در مورد ساخت و ساز عدم نظارت وز -

 سازی روستاهای در معرض خطر سیل با توجه به عدم امکان جابجایی روستاهام توجه به ایمنعد -

های طبیعی برای کاهش خطر سیل عدم توجه به مولفه

 رودخانه کارون

 .بودنده کارون بر طبیعی رودخانن انهار طبیعی بحره مالی و الغدیر که سیالباز بین رفت -

های عدم کارآیی سیستم فاضالب روستا و هدایت آب

 سطحی

 خانهستم دفع فاضالب و احداث تصفیههای پیشنهادی برای سیمهعدم اجرای برنا -

 های سطحی و مسیرهای ارتباطی درون روستاتوجه به پیشنهادهای طرح هادی جهت هدایت آب عدم -

اقدامات در معرض خطر قراردادن روستاها توسم 

 ای باالدستسازه

بندهای صنایع کشت و صنعت نیشکر مانند خاکریم کشت و صنعت دم رعایت استانداردهای طراحی در ساخت سیلع -

 دعبل خماعی

تشدید میمان  موجب المعمو که یمحافظت یهارساختیز سازیمقاوم و ینگهدار م،یترم یبرا مناسب برنامه نبود -

 است.خسارت به روستاها شده 

ها برای جلوگیری بندها و دای های محافظتی )مانند تخریب سیلای و زیرساختدم توجه به مکانیابی اقدامات سازهع -

 گردد(گرفتگی شهرها که موجب تشدید خسارت به روستاها میاز آّب

 

 

 برای روستای صفحه یک DPSIRارائه مدل  -8-3-3-3
 شود:موارد ذیل میروستای صفحه ی  شامل  DPSIRوضعیت مدل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نیروهای پیشران

Drivers 

 فشارها

Pressures 

 وضعیت

State 

 تاثیرات

Impacts 

 های داده شدهپاسخ

Responses 

 آب ینتأم به نیاز-

نیاز به آب جهت -

 کشاورزی و دامپروری

 خشکسالی-

های آمایش یکاست-

 منطقه

نیاز به محافظت از -

 انرقیذخایر و تاسیسات 

 یهاتوجه طرح عدم-

 هادی روستایی به خطر وقوع سیل

ریمی عدم توجه برنامه-

فضایی به نحوه استقرار روستاها در 

 سطی استان

ریمی عدم امکان برنامه-

ی فاضالب و دفع هاطرحو اجرای 

 ی سطحیهاآب

عدم توجه به -

ی برای مدیریت امنطقهریمی برنامه

 و کاهش خطر سیل روستاها

اتکاء بر  تمرکم و-

ای برای مدیریت خطر اقدامات سازه

 سیل

عدم رسیدگی به -

 ها،های محافظتی و کانالسازه

ها و یم و مقاوم سازی آنترم

 هاالیروبی مسیل

عدم نظارت وزارت -

نیرو با ساخت و سازهای انجام شده 

 هادر حریم و بستر رودخانه

 
 

پذیری روستای آسیب-

صفحه ی  که در بستر رودخانه 

 کارون قرار گرفته است

شبکه معابر  پذیریآسیب-

 درون روستا

های پذیری جادهآسیب-

ارتباطی به روستای صفحه ی  در 

هنگام وقوع سیل و عدم امکان 

دسترسی و امدادرسانی به اهالی 

 روستا

فاضالب پذیری شبکه آسیب-

های آب یآورو سیستم جمع

 روستای صفحه ی سطحی 

پذیری مرکم اورقانس آسیب-

 روستا

 

 

 

 
 

 نازل روستائیانگرفتگی مآب -

های کشاورزی و از بین رفتن زمین -

 دامداری روستای صفحه ی 

های خاکی درون جادهگرفتگی آب -

روستا و ایجاد مشکل در رفت و آمد 

 اهالی روستا

دیدگی فاضالب روستائیان )با آسیب -

توجه به استفاده منازل مسکونی از 

های آبهای جذبی، سطی چاه

زیرزمینی در اثر بارندگی و طغیان 

رودخانه کارون باال آمده و برای 

 کند(ساکنین ایجاد مشکل می

های آبی در بافت ایجاد گودال -

مرکمی روستا به دلیل عدم هدایت 

های سطحی و معضالت شبکه آب

 معابر خاکی روستا

گرفتگی مسیر ارتباطی به آب -

 روستای صفحه ی 

کم اورقانس روستای گرفتگی مرآب -

صفحه ی  به عنوان تنها مرکم 

 امدادرسانی به اهالی

 

احداث خاکریم توسم  -

روستائیان برای جلوگیری از ورود 

 آب به منازل مسکونی خود
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 جدید شیرین شهر شهر -8-3-4
به  وجود شهراسناد م یو بررس بخش اول گمار مستندات ارائه شده در  هیبر پا جدید شیرین شهرشهر  ینمونه مورد لیتحل

سئولین انجام گرفته ، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و م(3 -1، جلد 1397 ،عمران زاوه مشاور نیخصوص طرح جامع )مهندس

 است.

گرفتگی ل و آببیشترین میمان خسارت ناشی از سی، در میان شهرهای استان خوزستان 98در اثر وقوع سیل در فروردین ماه 

گرفتگی های آبدهنده پهنهگرفتگی گردید. تصاویر زیر نشانبآباشد که فاز دوم شهر کامالً دچار مربوط به شهر جدید شیرین شهر می

های سیالبی ماًل در داخل پهنهشهر کا شهر جدید شیرین زیر شکلباشد. بر اساس می 98شیرین شهر در جریان سیل فروردین ماه 

 رودخانه کارون مکانیابی شده است.

 

 
 گرفتگی شیرین شهر بعد از وقوع سیلهای آبپهنه -19-8 شکل

 .Google Earth,2019ای رهپروقه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا و تصاویر ماهوا: اطالعات نقشه منبع 1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع
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 هاسیالبگمار  ملی 

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمعآن بر اساس  نهیو زم دادیرو یبررس -8-3-4-1
 

  مناطق در معرض خطر ییشناسا -32-8 لجدو

 مالحظات ارزیابی معیار

 تاحدودی بندی سیلوجود نقشه پهنه

بندی سیل وجود ندارد اما مشاور ( نقشه پهنه1382در طرح جامع شهر جدید شیرین شهر )مهندسین مشاور عمران زاوه، 

شاره کرده اهای سیالبی رودخانه کارون تهیه کننده طرح به طور کامل به موضوع سیل و مکانیابی شیرین شهر در پهنه

باشد که توسم سازمان آب و بر  سال می 25رای دوره بازگشت بندی سیل رودخانه کارون بنقشه پهنه زیر شکلاست. 

لومتری از حریم کی 5استان خوزستان تهیه شده است. همانگونه که پیداست، شهر جدید شیرین شهر به فاصله تقریباً 

 ودخانه کارون استقرار یافته است.های سیالبی ررودخانه کارون اما کامالً در پهنه

سیل )شامل  بندیکفایت نقشه پهنه

شناسایی نواحی با شانس ی  درصد 

سیل در سال و کمتر با توجه به بستر 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 خوانایی دارد. 98گرفتگی رویداد های سیالبی وزارت نیرو با آبپهنه 8-21 شکلو  8-20 شکلبر اساس  مناسب

 NA NA بندی خطر لغم وجود نقشه پهنه

بندی در طرح جامع و پهنهارائه نقشه 

 تفصیلی
 نامناسب

بندی ارائه نشده اما با توجه به سابقه سیلگیری این محدوده در های پهنه( نقشه1382در طرح جامع مصوب شیرین شهر )

 مشاور تهیه کننده طرح به تفصیل به موضوع سیل پرداخته است 1377سال 

های همبستگی و ارتباط برنامه

نامه جامع سیل و جامع/تفصیلی با بر

 ها در کالنشهرهامدیریت روان آب
NA NA 

های سیل با توجه به به روز بودن برنامه

تغییرات آب و هوایی و تغییر یا افمایش 

 سطوح نفوذناپذیر در محاسبات
NA NA 

 

 

 
 سال 25بندی سیل رودخانه کارون در محدوده شهر جدید شیرین شهر برای دوره بازگشت نقشه پهنه -20-8 شکل

 1398منبع: سازمان آب و بر  استان خوزستان، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 گرفتگی شهر جدید شیرین شهر بعد از وقوع سیلهای آبهای حریم رودخانه کارون و پهنهتلفیق نقشه -21-8 شکل

 1398و سازمان آب و بر  استان خوزستان،  2منبع: ماهواره سنتینل 

 

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -33-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد یشهرها
 ندارد

ده گرفته های سیالبی رودخانه کارون کامالً نادیدر مکانیابی شهر جدید شیرین شهر خطر وقوع سیل و پهنه

 .(بخش اول گمار شده است. موضوعی که طرح جامع نیم بدان اشاره کرده )استناد به 

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی 

های توسعه در توسعه آینده و اولویت

 ادیهراهبردی یا های جامع یا طرح

 تاحدودی

بینی باشد. لذا پیشپیشنهاد طرح جامع شیرین شهر جلوگیری از توسعه شهر به سمت رودخانه کارون می

-40 شکلفضای کافی بین شهر جدید و رودخانه کارون برای عملکرد رودخانه در مواقع سیالبی ضروری است )

 .(بخش اول گمار  2

مکانیابی در نظر گرفتن خطر لغم  در 

های توسعه در توسعه آینده و اولویت

 های هادی روستاییطرح
NA NA 

جرا
ا

 

 نامناسب البا هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

اجرا  واحد مسکونی در قسمت جنوبی شهر در دست 5000فاز دوم شهر جدید شیرین شهر )مسکن مهر( با 

ست احداث دخانوار(، تعدادی آماده تحویل و مابقی در  20)حدود  باشد که تعدادی از واحدها دارای سکنهمی

 دوم کامالً تر نیم مطرح گردید فازاست. روند توسعه شهر به سمت رودخانه کارون نبوده اما همانطور که پیش

 گرفتگی گردید.دچار آب
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 هاسیالبگمار  ملی 

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -34-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 بندی سیلپهنه
 نامناسب

هاد طرح های سیالبی رودخانه کارون قرار دارد و پیشنتمام شهر در پهنه بخش اول گمار به استناد 

ش بخ 2-15جامع رعایت ضوابم و مقررات ساختمان بر اساس اصول مدیریت سیالب است )جدول 

 .(اول گمار 

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 با حساسیت زیاد
 تاحدودی

ح یشنهاد طرپهای سیالبی رودخانه کارون قرار دارد و به استناد گمار  مرحله اول تمام شهر در پهنه

بخش اول  2-15جامع رعایت ضوابم ساخت و ساز بر اساس اصول مدیریت سیالب است )جدول 

 .(گمار 

های یابی کاربرینظر گرفتن خطر سیل در مکاندر 

 .های سیالبی رودخانه کارون قرار داردتمام شهر در پهنه بخش اول گمار به استناد  نامناسب خطرساز

ریمی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود برنامه

 در بستر رود یا مناطق در معرض سیل تکرارشونده
NA NA 

جرا
ا

 

 موجود یساخت و سازها با رابطه در برنامه یاجرا
NA NA 

 

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -35-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی اصلی شریان

 شهر/روستا/محله(

 تاحدودی

التر از تراز متوسم با سانتیمتر 30 حداقل هاابانیخ هیکلپیشنهادهای طرح جامع در این مورد عبارتند از: 

ار در در ده هم 5حداقل  بیمال به جنوب با شدر امتداد ش یاصل هایخیابان - شهر باشد یعیطب نیزم

 (بخش اول گمار  2-15)جدول  جهت جنوب باشد

 شهر بر روی روخانه کارون قابل دسترسی ماند و زیر آب نرفته است.پل جاده اصلی شیرین مناسب هاپلدر نظر گرفتن تراز سیل در 

بندی/خطر سیل در در نظر گرفتن پهنه

 های خطرسازیابی زیرساختمکان
 نامناسب

بینی شده است اما در طرح جامع شهر جدید شیرین شهر محل دفن زباله در خارج از شهر پیش

ی ر مکانیابخطرسازی مانند پمپ بنمین تحت عنوان تاسیسات و تجهیمات شهری درون شه هایکاربری

 اند.شده

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از 

 های سطحیآوری آبسیستم جمع
 تاحدودی

 BODخانه برای کاهش در طرح جامع پیشنهاد ایجاد شبکه جمع آوری فاضالب خانگی به همراه تصفیه

 ال آن بوسیله دریچه یکطرفه به رودخانه کارون داده شده است.فاضالب و انتق

ریمی شبکه حمل و نقل به طراحی و برنامه

آب در طوری که اجازه عبور آزاد روان

 را بدهد رویدادهای سیالبی

 تاحدودی

طرح ننده کهای سیالبی رودخانه کارون، مشاور تهیه با توجه به قرارگیری شهرجدید شیرین شهر در پهنه

های اصلی در امتداد شمال به ها در رویدادهای سیالبی پیشنهاد داده که خیابانآببرای هدایت روان

 .در ده همار در جهت جنوب طراحی گردند 5جنوب با شیب حداقل 

جرا
ا

 

 نامناسب های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 16گذار )بعد از گذشت و سرمایهبا توجه به شکست پروقه شهر جدید شیرین شهر در جذب جمعیت 

ل ز به طور کامنفر سکنه دارد( پیشنهادهای ارائه شده در طرح جامع هنو 2000سال از تصویب طرح تنها 

 شود.به اجرا درنیامده است و فاضالب فاز اول شهر جدید وارد رودخانه کارون می
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 یکاهش خطر و سازگار یضوابم و مقررات ساخت و ساز برا

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

در نظر گرفتن ضوابم و مقررات خاص 

های در معرض خطر )پهنه برای ساختمان

 صد ساله(

 مناسب

معماری بر  های سیالبی رودخانه کارون عبارتند از:پیشنهادهای طرح جامع با توجه به قرارگیری شهر در پهنه

تر به م 2زیرزمین؛ اختصاص طبقه همکف به ارتفاع حداقل اساس اصول مدیریت سیالب؛ ممنوعیت احداث 

 ت.ای در مورد تاسیسات نشده اسفضای پارکینگ. متاسفانه توصیه

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در 

 ضوابم و مقررات ساختمانی
 استمتر به فضای پارکینگ بوده  2پیشنهادهای طرح جامع اختصاص طبقه همکف به ارتفاع حداقل  مناسب

جرا
ا

 

 نامناسب های باالپذیری پیشنهادات و طرحتحقق

هر ممسکن  به ویژه –در واحدهای مسکونی ساخته شده و یا در دست اجرا در فاز دوم شهر جدید شیرین شهر 

ها به پارکینگ اختصاص داده نشده و ضوابم پیشنهادی طرح جامع رعایت نشده بقات همکف ساختمانط -

 (شکل زیراست )

 ها رعایت شده است.ممنوعیت احداث زیرزمین در ساختمان ضابطه

 

 

 
 مسکن مهر: برخالف ضوابط طرح جامع طبقه همکف به صورت پیلوت ساخته نشده است. -22-8 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 هاسیالبگمار  ملی 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -36-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

مکان یابی، طراحی و ساخت 

ای برای محافظت از اقدامات سازه

های ها و زیرساختسکونتگاه

 موجود

 تاحدودی

اکریم دور پیشنهاد احداث خ ای عبارتند از:پیشنهادهای طرح جامع برای مکانیابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه 

 در امتداد رودخانه کارون و پیشنهاد اصالح هندسی پالن مثلی خاکریمشهر و 

 میراز خاکرتمتر باالتر از ی   شهر یمهایاست تراز خاکر یضرور البیجهت حفاظت محدوده شهر در مقابل س -

 12تراز  تا دست نییدر پا و 13طرف رودخانه در باال دست تا تراز  میخاکر گریشود. به عبارت د اریمجاور اخت هایطرح

 .اجرا شود

ریمی فضایی به منظور برنامه

کنترل ساخت و ساز در اطراف 

ها برای نگهداری و تقویت آن

 سالیانه؛

 خیر ندارد

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

ها و ریمی استفاده از بمرگراهبرنامه

های شهری برای انتقال آب تونل

نادر به همراه در رویدادهای 

 ریمی برای نصب تجهیماتبرنامه

NA NA 

 پذیری اقدامات باالتحقق 

 نامناسب

وع ر جریان وقدای انجام نپذیرفته است. پیشنهادهای ارائه شده توسم طرح جامع برای مکانیابی و ساخت اقدامات سازه

 کیلومتر 5بندی به طول تقریبی سیلشرکت عمران شهر جدید شیرین شهر با کم  اهالی شهر  98سیل فروردین ماه 

امالً سکن مهر کید و مگرفتگی این قسمت از شهر گردید. اما فاز جدبه دور فاز قدیم شهر ایجاد نمودند که مانع از آب

 گرفتگی شد.دچار آب

جرا
ا

 

 یروبیال یمیربرنامه و تیریمد

 یدر مقاطع زمان یشهر یهالیمس

 شده؛ نییتع

 
 نامناسب

جام ریمی برای آن انهای اخیر صورت نپذیرفته است و برنامهظاهراً به دالیل مالی، الیروبی رودخانه کارون در سال

و سواحل سازمان  هارودخانهمدیر دفتر حفاظت و مهندسی بنا به گفته  98نگرفته است. بعد از وقوع سیل فروردین ماه 

ور کار قرار گیرد. در دست 98ون در محدوده شهر اهواز از تیرماه مقرر شد الیروبی رودخانه کار آب و بر  خوزستان

ز لیه بخشی ابرهای بحره و الغدیر برای تخهمچنین طرح جامع پیشنهاد مرمت، الیروبی و برداشت عوارض و موانع سیل

 موده و بهنتفاده سیالب را داده و ضروری است شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مسیرهای فو  الذکر را قابل اس

 است. طور مستمر مورد بازدید، مراقبت و نگهداری قرار دهد. اما متاسفانه این پیشنهاد اجرایی نشده

 سازیمقاوم و میترم و ینگهدار

)مثل  یمحافظت یهاسازه مرتب

 (:هاوارهید

 

 نامناسب

را در  بالی، عمق ساز ده سال شیبا دوره بازگشت ب یهاالبیپنجگانه جنوب اهواز، در س هایطرح یمهایاحداث خاکر

 یکه دارا رساندمیمتر  2از  شیساله به ب 50 البیکه در س یداده بطور شیافما یمحدوده روستاها بطور موثر

 شیبه افما ازین جنوب اهواز، یدر واحدها اسبمن یمنیا هیحاش نیجهت تأم. است انیروستائ یبرا یمنف دهیبرون

ه احداث این مطالعات طرح جامع حاکی از این است ک .باشدمی قسمتهای ضدر بع یحفاظت یمهایارتفاع خاکر

های ر زمینخاکریمها در باالدست و اطراف شهر جدید شیرین شهر موجب افمایش تراز آب در هنگام وقوع سیل د

 گردد. بنابراین نباید فقم به احداث و نگهداری این خاکریمها اکتفاء نمود.اطراف می
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد -37-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یهارساختیزریمی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع یمحافظت
 تاحدودی

 سدهای احداث شده بر روی رودخانه کارون جهت مدیریت منابع آب

 (مار بخش اول گ 2-14ی کانال آبرسان واحدهای دعبل خماعی و فارابی و پل شیرین شهر )جدول خاکریمها -

 از قدیم شیرین شهر توسم شرکت عمران شهر جدید شیرین شهربند به دور فیلساحداث  -

 رخاکریمهای احداث شده توسم صنایع کشت نیشک -

ریمی فضایی و کاربری زمین برنامه

برای جلوگیری از ساخت و ساز باالدست 

 در باالدست

 انجام نشده است ندارد

حفا عناصر طبیعی، طبیعت سازی 

 مجدد و مدیریت کشت در باال دست
 ندارد

های استان خوزستان مانند شادگان، بامدق و دشت سازی مجدد، تاالبریمی و طبیعتبه دلیل عدم وجود برنامه

ثر سوء مدیریت انهار ادر حال از بین رفتن بودند. همچنین بر  98فروردین ماه های آزادگان قبل از بارندگی

وباره فعال د 98برهای طبیعی از بین رفتند و در جریان سیل فروردین ماه طبیعی بحره و مالی به عنوان سیالب

 .شدند

 ندارد هاریمی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

جاد سکونت همار هکتار اراضی نیشکر واقع شده و هدف اصلی آن ای 132شهر جدیدی شیرین شهر در مجاورت 

 های سیالبیبرای کارکنان کشت و صنعت نیشکر بوده است. با این وجود شهر جدید شیرین شهر در پهنه

 رودخانه کارون مکانیابی شده است.

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه
NA NA 

 شتریب یفضا صیتخصریمی برای برنامه

عقب بردن  قیاز طر لیمس ایبه رودخانه 

 موانع؛ بیتخر ،هادیواره

 خیر ندارد

جرا
ا

 

 باال یهاطرح و هاشنهادیپ پذیریتحقق

: 
 تاحدودی

رآمد که دبند به دور فاز قدیم شهر به مرحله اجرا از مالحظات و پیشنهادهای ارائه شده تنها احداث سیل 

 گرفتگی فاز قدیم شهر شد.موجب جلوگیری از آب

 یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در درختان و
 ندارد

نابودی  های اخیر استان خوزستان و تغییرات شرایم اقلیمی پوشش گیاهی استان در حالبا توجه به خشکسالی

 است که اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

 یکشت با استفاده از ابمارها تیریمد

 آموز  و جلب مشارکت ،یقیتشو

 

 خیر ندارد
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 هاسیالبگمار  ملی 

 لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد  -38-8جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

های سطحی ریمی برای مدیریت آبوجود برنامه

 ها و پیشنهادها برای مدیریت آنو توصیه
 تاحدودی

 طرح جامع عبارتند از:پیشنهادهای 

فاضالب  یشنهاد احداث شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه در جوار رودخانه کارون برای انتقالپ -

 تصفیه شده با دریچه یکطرفه به سمت رودخانه.

)جدول  مار در جهت جنوب باشددر ده ه 5حداقل  بیدر امتداد شمال به جنوب با ش یاصل هایخیابان -

 (گمار  بخش اول 15-2

های سطحی برای عدم تاکید مدیریت آب

 هاکانالیمه کردن مسیل
 خیر ندارد

های جداسازی فاضالب از سیستم دفع آب

 سطحی
 تاحدودی

 لیتکم فاضالب شهر هنوز ستمیشهر در حال احداث است، س نیریش دیجد یفازها نکهیبا توجه به ا

 نشده است.

فتن درنظر گرها با ریمی کانالطراحی و برنامه

 رتأثیر تغییرات اقلیمی و افمایش سطوح نفوذپذی
 خیر ندارد

جرا
ا

 

 باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

 
 نامناسب

درآمده  های تکمیل شده فاز جدید به اجراشبکه جمع آوری فاضالب برای فاز قدیم و بخشی از ساختمان

وز تحقق طرح جامع هن مابقی پیشنهادهای ارائه شده درگردد. و فاضالب خانگی وارد رودخانه کارون می

 نیافته است.

 هایآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 هاآن بودن یخال یبرا یسطح
ND ND 

 

 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار -39-8 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 ندارد یا فصلیهای جاری یا خش  ها و رودخانهمرمت مسیل

های ها و تاالببه دلیل عدم رسیدگی به انهار طبیعی، مسیل

 98ها قبل از سیل فروردین ماه استان خوزستان بسیاری از آن

 خش  شده و از بین رفته بودند.

 ND ND های خش  و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل

 زمان کارکردهای متفاوت برای طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز مشخص برای

قت و های ذخیره موخشکی، بار  و برای رویدادهای نادر )به صورت عملکرد ثانویه حوضچه

 ها در هنگام رویداد سیالبی(؛آبسازی روانآرام

 خیر ندارد

 خیر ندارد ی متناسب با طبیعت بستر.های سبم و آبطراحی و احیاء زیرساخت

 
 خیر ندارد ال بردن نسبت سطوح نفوذپذیر در شهرضوابم و مقررات جهت با

جرا
ا

 خیر نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق 
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 هاگمار  ملی سیالب

 سانحه دیتشد ای یریگشکل در لیدخ عواملشناسایی  -8-3-4-2
 نیهیسیانحه و خسیارات آن در زم دیتشید ایی یریگدر شیکل مؤثرنمونه، عوامل بالفصل  نیا یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

 یابی نادرست که موجب وارد آمدن خسارات زیادی شده است.ها در معرض سیل به دلیل مکانقرارگرفتن کاربری -

 ای برای مدیریت خطرای و غیرسازهریمی یا اجرای اقدامات سازهعدم برنامه -

 عدم مدیریت یکپارچه آب -

 بیه رییز جدول در که اندبوده لیدخ عوامل از یارهیزنج شده، یبررس یارهایمع اساس بر شده، ذکر بالفصل عوامل از کدام هر یبرا

 .است شده پرداخته هاآن
 

 سانحه دیتشد ای یریگدر شکل لیعوامل دخشناسایی  -40-8 جدول

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 یابیمکان لیبه دل لیدر معرض س هایقرارگرفتن کاربر

 شده است. یادینادرست که موجب وارد آمدن خسارات ز

 الب در اینبدون توجه به پیشینه وقوع سی ارونهای سیالبی رودخانه کمکانیابی شهر جدید شیرین شهر در پهنه -

 محدوده

ریمی کاربری به سال در برنامه 25ت برای دوره بازگشبندی سیل رودخانه کارون های پهنهعدم توجه به نقشه -

 شده توسم سازمان آب و بر  استان خوزستان( های خطرساز )تهیهویژه کاربری

 های مختلف رودخانههای جغرافیایی حوضهرورت بازنگری حریم کمی و کیفی رودخانه کارون بر اساس ویژگیض -

ای برای و غیرسازه ایریمی یا اجرای اقدامات سازهعدم برنامه

 مدیریت خطر

 وابم ساختمانی )باالبردن تراز مسکونی و اجرای پیلوت(ضعدم اجرای کامل  -

 نخانه کارودم اجرایی شدن پیشنهادهای طرح جامع در زمینه خاکریمهای احداثی به دور شهر و در امتداد رودع -

 عدم اصالح هندسی پالن مثلثی خاکریم شهر -

هایی با های پنجگانه جنوب اهواز که در سیالبداردهای طراحی در ساخت خاکریمهای طرحعدم رعایت استان -

 شود.متر( در محدوده روستاهای اطراف می 2سال باعث افمایش تراز آب )تا عمق  50دوره بازگشت 

دگان تاالب شا بر طبیعی بودند و موجب زنده نگه داشتنز بین رفتن انهار طبیعی بحره مالی و الغدیر که سیالبا -

 .شدندمی

 عدم مدیریت یکپارچه آب

 های انتقال آب در اثر وقوع سیلشهر به دلیل زیر آب رفتن حوضچهاز کار افتادن خم انتقال آب به شیرین -

 صوص ایجاد تصفیه خانهخعدم اجرای پیشنهاد طرح جامع در  -

داد برداری نرسیده است و تنها تعشهر به بهره های مورد نیاز در فاز جدید شیرینامکانات، خدمات و زیرساخت -

 خانوار در آن ساکن هستند. 20

 

 برای شیرین شهر DPSIRارائه مدل  -8-3-4-3
 شود:شهر جدید شیرین شهر شامل موارد ذیل می DPSIRوضعیت مدل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نیروهای پیشران

Drivers 

 فشارها

Pressures 

 وضعیت

State 

 تاثیرات

Impacts 

 شده های دادهپاسخ

Responses 

عدم قراردادن سیل به -

عنوان اولویت در برابر بقیه 

 ایهای توسعهاولویت

ریمی کالن عدم برنامه-

آمایشی برای خوزستان با توجه 

 به مخاطره سیل

ی کالبدی هاتوجه طرح عدم-

ای به خطر سیل در منطقه –

 مکانیابی شهرهای جدید

یمی ربرنامهاولویت ندادن به -

ی فاضالب و دفع هاطرحو اجرای 

 ی سطحیهاآب

یمی ربرنامهعدم توجه به -

ی برای مدیریت و کاهش امنطقه

 خطر سیل

تمرکم و اتکاء بر اقدامات -

 ای برای مدیریت خطر سیلسازه

های عدم رسیدگی به سازه-

ها، ترمیم و محافظتی و کانال

 هاها و الیروبی مسیلی آنسازمقاوم

 
 

های کاربریپذیری یبآس-

)تصاویر  شهر جدید شیرین شهر

 گمار  بخش اول( 48-2و  2-17

پذیری شبکه معابر یبآس-

 شهر جدید شیرین شهر )فاز دوم(

پذیری شبکه آبرسانی یبآس-

 شهر جدید شیرین شهر

های پذیری زیرساختآسیب-

 شهرجدید شیرین شهر

های پذیری کاربریآسیب-

حساس و خطرساز شهر جدید 

 شیرین شهر
 

فییاز دوم شییهر جدییید  گرفتگیییآب -

شیرین شهر )مسکن مهر( در جرییان 

 98سیل فروردین ماه 

قطع شدن شبکه آبرسانی شهر )زیر  -

های انتقییال آب آب رفییتن حوضییچه

 شیرین شهر در اثر وقوع سیل(

شبکه ارتباطی شهر که  گرفتگیآب -

 بیشتر آن در دست احداث بود

واحید  5000وارد شدن خسارت به  -

مسییکن مهییر در دسییت احییداث و یییا 

 گرفتگیآماده تحویل در اثر آب

 

 :های پیش از سیلپاسخ

 هایطرح یمهایخاکراحداث  -

پنجگانه جنوب اهواز، در 

 شیبا دوره بازگشت ب هایسیالب

که عمق سیالب را در  از ده سال

محدوده روستاها به طور موثری 

 دهد.افمایش می

بندهای احداث شده سیل -

توسم شرکت توسعه نیشکر و 

 صنایع جانبی

 های زمان وقوع:پاسخ

بند به دور فاز اول احداث سیل -

شهر جدید شیرین شهر که مانع 

 گرفتگی این اراضی گردید.از آب
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 هاگمار  ملی سیالب

 ستانخوزاستان  یمورد یهانمونه هیبر پا یاستان لیتحل -8-4

 آوری در برابر سیلارزیابی بر اساس معیارهای تاب -8-4-1
بندی سیل سیه رودخانیه اصیلی اسیتان های پهنهای استان خوزستان نقشه: سازمان آب منطقهشناسایی مناطق در معرض خطر

ریمی و قییاس برنامیهساله را تهیه کرده است کیه بیرای م 200و  100، 50، 25های بازگشت خوزستان )کارون، دز و کرخه( برای دوره

اند. متر( تعییین شیده 150متر و حریم کیفی  25ها )حریم کمی مداخالت شهری و سکونتگاهی کارایی ندارد. همچنین حریم رودخانه

ها در اسیتان خوزسیتان گرفتگی همپوشانی مناسبی نداشته است. نیوع نگیاه بیه رودخانیههای تهیه شده با نقاط درگیر سیل و آبپهنه

باشد و در نتیجه حریمی خطی به موازات رودخانه در دو سوی آن در نظیر گرفتیه شیده مناطق کوهستانی به صورت خطی میهمچون 

ها در دشت در تضاد کامل است. یکی از اولین پیامدهای سییل در خوزسیتان های آنها و پیچ و خماست که با واقعیت ماندآبی رودخانه

هیای باشید. در طرحها بوده است که گاه تا چند کیلومتر دورتر از بستر اصلی رودخانه میودخانههای رگرفتگی فضای بین پیچ و خمآب

های بررسی شده به جم شهر اهواز )نقشه پدافند غیر عامل( به حریم توجهی نشده است. در اهواز نقشه پهنه بنیدی جامع و هادی نمونه

 اند.های مورد مطالعه برنامه جامع سیل نداشتهاز نمونهبا نواحی آسیب دیده همپوشانی نداشته است. هیچ کدام 
 

 مناطق در معرض خطر ییشناسا -41-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

 شناسایی مناطق در معرض خطر

 بندی سیلوجود نقشه پهنه
 مناسب تاحدودی نامناسب نامناسب

 بندی سیلکفایت نقشه پهنه
 نامناسب مناسب نامناسب نامناسب

 بندی در طرح جامع و تفصیلیارائه نقشه پهنه
 مناسب نامناسب ندارد مناسب

 ها/سیلهای جامع و روان آبهمبستگی برنامه
 NA NA ندارد ندارد

 NA NA NA NA های سیلبه روز بودن برنامه

 

های در معیرض خطیر سییل مکانیابی شیهر جدیید شییرین شیهر در پهنیه یابی توسعه به دور از مناطق در معرض خطر:مکان

های خطی رودخانیه رودخانه کارون یکی از مصادیق مشخص عدم توجه به مسئله سیل در مکانیابی شهرهای جدید و عدم کارآیی حریم

یل به طور مستقیم اشاره نشده است. های آتی شهر، به مسئله سهای موجود برای توسعهاست. در مورد شهر اهواز با توجه به محدودیت

با توجه به قرارگیری روستای صفحه ی  در بستر سیالبی رودخانه کارون و استعالم طرح هادی از سازمان آب و بر  اسیتان خوزسیتان 

 هیچگونه پیشنهادی برای توسعه و رشد روستا داده نشده است.
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 هاگمار  ملی سیالب

 توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -42-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

مکانیابی توسعه به دور از مناطق 

 در معرض خطر

 دیجد یشهرها یابیمکان در لیس لحاظ کردن
NA NA ندارد NA 

در مکانیابی توسعه آینده و  لیس لحاظ کردن

 تاحدودی تاحدودی نامناسب تاحدودی های توسعهاولویت

لحاظ کردن لغم  در مکانیابی توسعه آینده و 

 تاحدودی NA NA NA های هادی روستاییهای توسعه در طرحاولویت

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق
 مناسب نامناسب تاحدودی نامناسب

 

های بررسی شده در نقشه کیاربری زمیین های فرادست نمونهدر طرح :ریزی کاربری زمین برای کاهش خطر و سازگاریبرنامه

های بندی سیل جانمایی نشده است. اما در شهرهای اهواز و حمیدیه پیشنهاد ایجیاد فضیای سیبم در حیریم رودخانیهحریم رود و پهنه

های سیالبی رودخانه کارون ع به پهنهرغم اشاره مستقیم طرح جامکارون و کرخه داده شده است. در مورد شهر جدید شیرین شهر علی

گرفتگی و وقوع سیل توجهی نشده است. همچنین در هیچکیدام از میوارد طیرح موضیعی های خطرساز به خطر آّبدر مکانیابی کاربری

 های موجود در حریم سیل دیده نشده است.جایی )با جلب رضایت ساکنان( یا ارتقاء سکونتگاهبرای جابه
 

 یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -43-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

ریمی کاربری زمین برای برنامه

 کاهش خطر و سازگاری

های در نظر گرفتن کاربری زمین بر اساس نقشه

 تاحدودی نامناسب تاحدودی تاحدودی بندی سیلپهنه

های با یابی کاربریمکاندر نظر گرفتن خطر سیل در 

 تاحدودی تاحدودی ندارد نامناسب حساسیت زیاد

های یابی کاربریدر نظر گرفتن خطر سیل در مکان

 مناسب نامناسب مناسب ندارد خطرساز

ریمی برای ساخت و سازهای مسکونی موجود در برنامه

 تاحدودی NA ندارد ندارد بستر رود یا مناطق در معرض سیل

 پذیری مالحظات و پیشنهادات باالتحقق 
 نامناسب NA نامناسب نامناسب

 

گرفتگیی در شیبکه معیابر خطیر سییل و آب :یکاهش خطر و ساازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح

گرفته شیده و حتیی های حیاتی شهرهای حمیدیه و شیرین شهر و همچنین روستای صفحه ی  تاحدودی در نظر پیشنهادی و شریان

گرفتگی ارائه شده است. در مورد شیهر در طرح جامع شیرین شهر برای طراحی و اجرای شبکه معابر، پیشنهاداتی برای جلوگیری از آب

زدگی فاضالب در معابر، خطیر و پس 98های حیاتی شهر در جریان سیل فروردین ماه گرفتگی معابر اصلی و شریاناهواز با توجه به آب

 گرفتگی نشدند.های احداثی بر روی رودخانه کارون در شهر اهواز دچار آبنادیده گرفته شده است. پلسیل 
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -44-8جدول 

 روستای صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

ریمی زیرساخت طراحی و برنامه

ها برای کاهش خطر راهو شبکه 

 و سازگاری

بندی/خطر سیل در مورد در نظر گرفتن پهنه

 تاحدودی تاحدودی تاحدودی ندارد های حیاتیشریان

 هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل
 NA مناسب NA تاحدودی

جداسازی و حفاظت از فاضالب شهری از سیستم 

 نامناسب تاحدودی نامناسب ندارد های سطحیآوری آبجمع

طراحی شبکه حمل و نقل به طوری که اجازه عبور 

 مناسب تاحدودی نامناسب نامناسب را بدهد بیاب در رویداد سیالآزاد روان

 های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح
 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب

 

به جم طرح جیامع شیهر جدیید شییرین شیهر )ضیوابم و مقیررات  :یکاهش خطر و سازگار یبراتمان ضوابط و مقررات ساخ

ها به مسئله ضوابم و مقررات ساختمانی برای کاهش خطیر و سیازگاری بیا نمونه پیشنهادی طرح جامع به اجرا درنیامده است( در سایر

مسیکونی و درمیانی و آموزشیی )بیه  هایسیل توجه نشده است. با توجه به تکرارپذیری سیل در استان خوزستان باال بردن تراز کاربری

 توانست از خسارات زیادی جلوگیری کند.ویژه در مورد روستاها( می
 

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساختمان برا -45-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

 یبراتمان ضوابم و مقررات ساخ

 یکاهش خطر و سازگار

ضوابم و مقررات خاص برای در نظر گرفتن 

 تاحدودی مناسب ندارد ندارد های در معرض خطرساختمان

در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابم و 

 ندارد مناسب ندارد ندارد مقررات ساختمانی

 NA نامناسب NA NA های باالتحقق پذیری پیشنهادات و طرح

 

 سیتمیشبکه فاضیالب و س یاجرا ایو  یمیرشده عدم برنامه یبررس یهامشترک نمونهمورد : لیبا س یسازگار یبراآّب  تیریمد

جنس خاک،  ب،ی)ش نیزم یهایژگیو نیمچنو ه ینیرزمیز یهاکه با توجه به باال بودن سطی آب باشدیم یسطح یهاآب یجمع آور

هیای شیهری و روسیتایی . در طرحقابل مشاهده اسیت خوزستاناستان  یاز شهرها و روستاها یاریبس یمسئله برا نیو ...( ا یتوپوگراف

های سطحی و فاضالب در سطی استان به ویژه هنگام بارنیدگی و وقیوع سییل، های مورد بررسی با توجه به مشکالت مدیریت آبنمونه

ی  به مرحله اجرا نرسیده  های سطحی داده شده اما هیچآوری و هدایت آبپیشنهاد ایجاد شبکه فاضالب، تصفیه خانه و سیستم جمع

 است.
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 لیبا س یسازگار یآّب برا تیریمد-46-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

با  یسازگار یآّب برا تیریمد

 لیس

 های سطحیوجود برنامه ریمی برای مدیریت آب
 تاحدودی تاحدودی تاحدودی تاحدودی

لیمه برای کاناهای سطحی عدم تاکید مدیریت آب

 ندارد ندارد ندارد نامناسب هاکردن مسیل

 های سطحیجداسازی فاضالب از سیستم دفع آب
 تاحدودی تاحدودی ندارد نامناسب

ی ها با درنظر گرفتن تأثیر تغییرات اقلیمطراحی کانال

 NA ندارد ندارد نامناسب و افمایش سطوح نفوذپذیر

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق

 یسطح یهاآب دفع شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 ND ND ND ND هاآن بودن یخال یبرا

 

به جم موارد معدودی مانند حفا و توسعه زیرساخت سبم در کناره کارون در شهر اهواز،  :کیاکولوژ کردیبا رو لیبا س یسازگار

هیای های بررسی شده دیده نشده است. در شهر اهواز نیم پارکمتاسفانه توجهی به سازگاری با خطر سیل با رویکرد اکولوقی  در نمونه

هیای هیای بیازی و سیسیتم روشینایی راییت در تمیامی پارکی، زمینهای شهری با مبلمان، کفسازحاشیه رودخانه کارون عموماً پارک

 شهری است و به هیچ وجه به بستر طبیعی، پوشش گیاهی بومی و مقطع طبیعی رودخانه توجه نشده است.
 

 کیاکولوژ کردیبا رو لیبا خطر س یسازگار -47-8 جدول

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

 کردیبا رو لیبا خطر س یسازگار

  یاکولوق

های جاری یا خش  یا ها و رودخانهمرمت مسیل

 نامناسب ندارد ندارد ندارد فصلی

 های خش  و فصلیها و رودخانهرو باز کردن مسیل
ND ND ND ND 

طراحی فضاهای عمومی باز مشخص برای کارکردهای 

 نامناسب ندارد ندارد ندارد متفاوت برای رویدادهای نادر

های سبم و آبی متناسب با طراحی و احیاء زیرساخت

 ندارد ندارد تاحدودی نامناسب طبیعت بستر.

ضوابم و مقررات جهت باال بردن نسبت سطوح 

 NA ندارد ندارد ندارد نفوذپذیر در شهر

 باال شنهاداتیپ و مالحظات یریپذ تحقق
 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب

 

های بررسی شده این اسیتان عیدم یکی دیگر از الگوهای مشترک در نمونه :هاکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه

بندهای رود رسید. سییلها بوده است که با توجه به کاهش ظرفیت رودخانه با احداث سد ضروری به نظر میها و کانالالیروبی رودخانه

رسید بندها به نظیر میها )مانند کانال کوثر( و سیلاند. با توجه به شکست کانالسال ساخته شده 25دز نیم برای سیل با دوره بازگشت 
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ای موجود ماننید متصیل های محافظتی موجود دیده نشده است. همینطور اقدامات سازهای برای مرمت و نگهداری و تقویت سازهبرنامه

 م صورت گرفته است.ریمی منسجکردن دو کانال چمران و سلمان برای کاهش خطر بدون برنامه
 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه  -48-8جدول 

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

کاهش  یبرا یااقدامات سازه

ها و خطر در سکونتگاه

 موجود یهارساختیز

ای برای مکان یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازه

 نامناسب تاحدودی تاحدودی نامناسب هاها و زیرساختمحافظت از سکونتگاه

ریمی فضایی به منظور کنترل ساخت و ساز در برنامه

 نامناسب ندارد ندارد ندارد اطراف آنها برای نگهداری و تقویت

 نامناسب NA NA نامناسب های آرامش و ذخیرهبرنامه ریمی حوضچه

های شهری ها و تونلراهاز بمرگریمی استفاده برنامه

 NA NA NA ندارد برای انتقال آب در رویدادهای نادر

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب تحقق پذیری موارد باال

در  یشهر یهالیمس یروبیال یمیربرنامه و تیریمد

 ندارد نامناسب نامناسب نامناسب شده نییتع یمقاطع زمان

 یهاسازه مرتب یسازمقاوم و میترم و ینگهدار

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب (هاوارهید)مثل  یمحافظت

 

در اسیتان خوزسیتان شیاهد احیداث سیدهای  ها و سازگاری سکونتگاه:سکونتگاه مدیریت آبریز برای کاهش خطر درحریم

باشییم. تیأثیر ایین سیدهای های کارون، کرخه و دز برای مدیریت منابع آب، تأمین انرقی و کنتیرل سییالب میمتعدد بر روی رودخانه

ر تغیییر رقییم باشد. تأثیر بلند مدت این سدها بها جهت کنترل سیالب نیازمند تحقیق و بررسی جامع میاحداث شده بر روی رودخانه

ریمی فضیایی و وستایی کامالً ناشناخته مانده و به هیچ وجیه در برنامیههای شهری و رطبیعی رودخانه و افمایش خطر سیل در محدوده

های دیگر بر چرخه طبیعی آب در این استان، بیا کاربری زمین تأثیر نگذاشته است. تأثیر سدهای ساخته شده و نیم انتقال آب به استان

بیوده اسیت  هاو کاهش مستمر و شدید ظرفیت رودخانه هاتاالب به ورودی آب حجم اد به مطالعات سند آمایش، عبارتند از کاهشاستن

یاد شده اسیت. همچنیین ایین  "های اساسی آب استانبحران"ها به هستند و از آن مؤثرکه هر دو عامل در تشدید رویدادهای سیالبی 

 سال های در را پوشانده اشاره کرده است که استان شر  و شرقی شمال شمال، که استان طبیعی هایجنگل  نواحیمطالعات به مسئله 

های استان نیم بیه دلییل کیاهش مسیتمر و شیدید دبیی رودخانیه و انتقیال آب از تاالب .است شده تخریب دستخو  حدودی تا اخیر

هیایی ها و نیم تعدی و تغییر کیاربری در بخشهای صنعتی، کشاورزی و شهری به این تاالبآبسرشاخه و ورودی حجم عظیمی از پس

 اند.های جبران ناپذیری دیدهها آسیباز این تاالب

موجب  گرفتگی برخی شهرها و در بعضی دیگرده در بعضی موارد مانع از آبهای محافظتی احداث شازهها و سهمچنین کانال

ها؛ مدیریت ریمی سیالب دشتریمی مرتبم با سیل اعم از برنامهاند. به برنامهدو اهواز( و روستاها شدهگرفتگی )مانند محله عینآب

 ت.های آرامش و مانند آن توجه نشده اسکشت، حوضچه
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 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد-49-8 جدول

 روستا صفحه یک شیرین شهر حمیدیه اهواز معیار 

مدیریت آبریم برای کاهش خطر 

ها و سازگاری سکونتگاه درحریم

 سکونتگاه

و  یمحافظت یهارساختیزو برنامه ریمی  یابیمکان

 هانوع آن نییتع
ND نامناسب تاحدودی تاحدودی 

 برنامه ریمی فضایی و کاربری زمین باالدست برای

 جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست
 ندارد ندارد ندارد ندارد

و حفا عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و 

 مدیریت کشت در باال دست
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 نامناسب ندارد ندارد ندارد هاریمی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

 نامناسب NA NA نامناسب های آرامش و ذخیرهبرنامه ریمی حوضچه

به رودخانه  شتریب یفضا صیتخصریمی برای برنامه

 موانع؛ بیتخر قیاز طر لیمس ای
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 نامناسب تاحدودی تاحدودی نامناسب باال یهاطرح و شنهاداتیپ یریپذ تحقق

 درختان و یاهیگ پوشش رفتن نیب از از یریجلوگ

 دست باال در
 ندارد ندارد ندارد نامناسب

 ،یقیتشو یکشت با استفاده از ابمارها تیریمد

 آموز  و جلب مشارکت:
 ندارد ندارد ندارد ندارد

 

 DPSIRارزیابی بر اساس  -8-4-2

 شکلشود. های موجود دیده میهای بررسی شده، الگوهای مشترکی در نیروهای پیشران، فشارها، وضعیت، تاثیرات و پاسخدر نمونه

 دهد.یندی این الگوهای مشترک را نمایش میزیر جمع

های بررسی شده مربوط بیه نییاز بیه میدیریت آب و ترین نیروهای پیشران مشترک در نمونه: در این استان مهمنیروهای پیشران

شیود. در میورد سییل ایین نییروی پیشیران بیا سیاخت سید، انرقی در مقیاس ملی و نیم حفاظت از منابع ملی غنی در این اسیتان می

باعیث  -جدا از مسئله کیفیت ییا نحیوه میدیریت خیروج آب –ای ساخته شده بندهای متعدد همراه بوده است. سدهسازی و سیلکانال

های شهری سایر ابعاد توسیعه، بیه وییژه ها شده است. همچنین چه در مقیاس استان و چه در مقیاس سکونتگاهکاهش ظرفیت رودخانه

برابر سیل ارجحیت داده شده است. این مسئله ای منابع آب، به مسئله توسعه پایدار و سازگاری در توسعه هیدرولوقی  و مدیریت سازه

هیای سیطحی در شیهرها، حفیا و مرمیت های دفع فاضالب و هیدایت آبدر اختصاص بودجه ناکافی به برنامه ریمی و ساخت سیستم

های ها و برنامیهملعدم توجه کافی قوانین، دستورالعها شود. مانند سایر استاندیده می هاها و زهکشهای دفاعی و الیروبی مسیلدیواره

شوند. ای/استانی نیم از دیگر نیروهای پیشران محسوب میکالن و نظام تشکیالتی مربوط به مدیریت سیل و آب در مقیاس ملی و ناحیه

کمبیود زمیین باشند. در مورد شیهر اهیواز یمای برای مدیریت آب و سیل تا حدی مربوط به این نیروی پیشران تاکید بر اقدامات سازه

رود. در میورد تعیداد زییادی از مناسب و به ویژه زمین قابل استطاعت برای اسکان جمعیت از جملیه نیروهیای پیشیران بیه شیمار میی

خاص ایین روسیتاها بیوده کیه در  اند نیم نیروی پیشران نیاز معیشتی و سابقه معیشتیروستاهای استان که در بستر رودخانه واقع شده

 در بستر رود تأثیر به سمایی داشته است.ها گیری این سکونتگاهشکل

ای منابع آب، در قیاس با مسیئله توسیعه سایر ابعاد توسعه، به ویژه توسعه هیدرولوقی  و مدیریت سازهبه  ارجحیت دادن فشارها:

ریمی و اجیرای نامیهعدم اختصاص بودجه و توجه کافی مسئله سیل در برپایدار و سازگاری در برابر سیل منجر به بروز فشارهایی مانند 

های سطحی یکی از مهمترین فشارها در شهرهای بررسی شده استان بیود. از دیگیر فشیارهای ناشیی از های فاضالب و هدایت آبطرح

ها، تیرمیم و الیروبیی رودخانیه؛ های محافظتی، کانالعدم رسیدگی به سیل بندها، دیواره توان بهیمارجحیت دادن به سایر ابعاد توسعه 
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نیاز به مدیریت آب و انرقی در مقیاس ملی این ارجحیت بخشیی عدم ساماندهی ساخت و سازهای موجود در حریم اشاره کرد. همراه با 

ها به عنوان اقدام حفاظتی دربرابر سیل دیده به سایر ابعاد توسعه به صورت تکیه و تاکید بر سدها و در مقیاس کمتر سیل بندها و کانال

در منیاطق دیگیر بیا  امیاانید ها حفاظت کردهبندها در بعضی مناطق از سکونتگاهکه پیشتر توضیی داده شد، این سیل شود. همانطورمی

ی جیدی قیانونی و نظیام خالءهیا اند. بیه همیین ترتییبهای زییادی شیدهجمع شدن آب و شکست ناگهانی سبب وارد آمدن خسیارت

ای و اکولوقی  را میورد بیی اهمیتیی ر مدیریت خطر سیل شده و اقدامات غیرسازهای دتشکیالتی سبب تاکید و تمرکم بر اقدامات سازه

قرار داده است. همینطور بی توجهی در قوانین و نظام تشکیالتی به مسئله سیل موجب عدم شناسایی نقاط در معرض سیل در شیهرها 

ها در اختمانی ماننید بیاالبردن تیراز سیاختمانشهری به مخاطره سیل؛ لحاظ نکیردن ضیوابم سیجامع  یهاتوجه طرح عدمو روستاها؛ 

های حمل و نقل و بی توجهی به راهکارهای اکولوقی  مدیریت و کاهش خطیر یرساختزمناطق پرخطر؛ عدم توجه به سیل در طراحی 

اسیت. یکیی  ها در حریم و بستر رود شیدهی؛ و نیم عدم آموز  مردم و جلوگیری از ساخت و ساز آنامنطقهسیل در مقیاس شهری و 

 دیگر از مصادیق این بی توجهی مکانیابی شهرجدید شیرین شهر در حریم سیل است.

( در حریم یا بستر رود ییا 5شکل گرفتن ساخت و سازها به طور غیررسمی )یا رسمی از طریق ساز و کارهایی مانند کمیسیون ماده 

گرفته است: نخست، کمبود زمیین بیه خصیوص زمیین قابیل  یر سه نیروی پیشران متفاوت شکلتأثهای در معرض خطر تحت در پهنه

استطاعت باعث شکل گرفتن ساخت و سازهای غیررسمی در داخل و حریم شهر اهواز در مناطق پرخطر شکل شیده اسیت و بیشیترین 

کولوقیی  ییا ی گردشگری توسعه بدون درنظر گرفتن عواقیب اهاجنبههایی مثل خسارت را متحمل شد. دوم، ارجحیت دادن به اولویت

رویه در داخل بستر کارون شده است. سوم، نیاز معیشتی خیاص روسیتائیان عواقب آن برای مسئله سیل نیم باعث ساخت و سازهای بی

 به نمدیکی به آب رودخانه که سبب قرارگیری این روستاها در بستر رودخانه شده است.

 منیاطق بیشیتر یریپیذ بیآسیر برابر روییدادهای سییالبی شیامل پذیر استان ددر نتیجه فشارهای وارده، وضعیت آسیب وضعیت:

های هیای واقیع در پهنیهپذیری شیبکه معیابر و کاربری، و نییم آسییببفاضیال شیبکه یجد یکاستی هاو  یمدرآناکا لیلد به شهری

گرفتیه درمعیرض خطیر های غیررسمی شکل درمعرض خطر سیل شکل گرفته است. با توجه به فشارهای ذکر شده در شهر اهواز محله

های وضیعیت ها همگیی مصیدا روستای واقع در بستر و حریم رودخانیه 488های شکل گرفته در بستر رودخانه کارون و سیل، کاربری

 باشند.پذیر قبل و بعد از سیل میآسیب

 گرفتگییو آب لیبیر اثیر سیروسیتا  349شهر و  23ماه پذیر پیشین در مواجهه با رویداد سیالبی فروردین: وضعیت آسیبتاثیرات

(. 1398آمد )ستاد بازسازی مناطق سیل زده اسیتان خوزسیتان، خسارت وارد  یواحد مسکون 16168و مجموعاً به  اندشده بیدچار آس

 پس زدگی وسیع فاضالب در بسیاری از مناطق شهر اهواز و حبس فاضالب در حمیدیه از دیگر تاثیرات این رویداد بود. در اهواز خیابان

 نییم قرار دارنید یالبیکه در پهنه س ییروستا 488روستا از مجموع  70ساحلی و کاربری گردشگری واقع در بستر رود دچار آسیب شد. 

 اند.یدهدجدی  بیآس

استان زمان داشتند تا خود را برای مواجهه با سیل  در سیل خوزستان به دلیل این که شهرها و روستاهای :(داده شدههای )پاسخ

نیروهیای ها و مردم انجام شید. در اهیواز های محافا و باال بردن خاکریمها توسم شهرداریهایی نظیر ساخت دیوارهآماده نمایند، پاسخ

ق شیهری از جملیه کیانشیهر و بند در ورودی شهر اهواز برای جلوگیری از پیشروی آب به سمت مناطسیلبه ساخت مردمی  وامدادی 

گرفتگیی شیهرها هیا جهیت جلیوگیری از آبها، زهکشها، کانالاقدام کردند. همینطور تخریب )بدون برنامه ریمی قبلی( جادهزردشت 

برای حفاظت از شهر حمیدیه و تخریب کانیال بتنیی چمیران و سییل بنیدهای  AMCتوان به تخریب کانال صورت گرفت. از جمله می

 جهت تسکین سیالب اشاره کرد. مطیعات، ابوروفو ، رفیع ه،یشاکر

بیه ارمغیان  توانیدمی یاریبس هایآموختهکه مطالعه آن درس  باشدمیارزشمند در استان خوزستان  هانمونهاز جمله  هیدیشهر حم

 انیهرودخ میو تنها در حیر افتی ییکامل رها یگرفتگشهر از خطر آب یشهر با تال  جهاد گونه اهال نی، ا1398 لیس انی. در جراوردیب

 میاز چهیار و نی شیبیه مجمیوع طیول بی ییمهیایخاکر هییدیحفاظت از حم یشهر برا یشدند. اهال یگرفتگدچار آب هاپارسلاز  یبعض

  د.احداث نمودن لومتریک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروهای پیشران
Drivers 

 فشارها
Pressures 

 وضعیت
State 

 تاثیرات
Impacts 

 های داده شدهپاسخ
Responses 

قرار ندادن سازگاری با سیل به  -

عنوان اولویت در برابر بقیه 

 ایهای توسعهاولویت

ین آب و تأمنیاز به مدیریت و  -

 انرقی و حفاظت از منابع ملی

اولویت دهی سنگین بودجه به  -

ی آب بدون اسازهی مدیریت هاپروقه

در نظر گفتن آلترناتیوهای 

 اکولوقی  موجود

توجه کافی قوانین، عدم  -

های کالن به ها و برنامهدستورالعمل

مدیریت سیل و آب در مقیاس 

 ای/استانی.ناحیه

نیاز به اسکان جمعیت در زمین  -

 قابل استطاعت با دسترسی ناسب

نیاز معیشتی و شیوه خاص زیست 

 روستائیان

 

عدم توجه به مخاطره سیل در  -

 مکانیابی شهر جدید

 یهاطرحعدم توجه ناکافی / توجه  -

های هادی روستایی شهری و طرحجامع 

 به مخاطره سیل

لحاظ نکردن ضوابم ساختمانی مربوط  -

 به سیل

های ریمی/عدم اجرای طرحنبود برنامه -

 های سطحیفاضالب و هدایت آب

عدم توجه به مسئله سیل در طراحی و  -

 های ارتباطیاجرای زیرساخت

حافظتی و های معدم رسیدگی به سازه -

ها و یم و مقاوم سازی آنترم ها،کانال

 هاالیروبی مسیل

عدم ساماندهی ساخت و سازهای  -

 هاموجود در حریم و بستر رودخانه

های غیررسمی گیری سکونتگاهشکل -

 در معرض خطر سیل

 گیری روستاها در بستر رودخانهشکل-

 

های پذیری کاربریآسیب -

 حساس مانند مدارس و مراکم

 های حیاتیدرمانی وکاربری

پذیری مناطق شهری و آسیب -

روستایی به دلیل ناکاآمدی و 

های جدی سیستم دفع کاستی

 فاضالب

های واقع یکاربرپذیری آسیب -

 های در معرض خطردر پهنه

های پذیری سکونتگاهآسیب -

غیررسمی ساخته شده در معرض 

 خطر

آسیب پذیری روستاهای واقع  -

 هابستر رودخانهدر حریم و 

 معابر شبکهپذیری آسیب -

ی به دلیل مکانیابی و شهر

ها/ عدم توجه به تراز طراحی آن

 سیل
 

 در هموطناننفر از  5شدن  کشته -

 خوزستان استان

 349 و شهر 23 دیدگی آسیب -

 مسکونی واحد 2958 نیم و روستا

 روستاییواحد  12786 و شهری

مدرسه  104دیدگی تعداد آسیب -

 استان

و  شهرهاحبس آّب / فاضالب در  -

های استان به مدت چندین سکونتگاه

روز و در برخی مناطق به مدت 

 چندماه

های دیدگی سکونتگاهآسیب -

 غیررسمی شهر اهواز

دیدگی معابر و عدم کارآیی آسیب -

 های اصلیشریان

 قطع آب و بر  -

دیدگی شبکه فاضالب به آسیب -

 ویژه در مناطق شهری

های یکاربردیدگی آسیب -

گردشگری واقع در بستر رود در 

 اهواز

 

 :های پیش از سیلپاسخ

احداث سد بر روی  -

های کارون، کرخه و دز و رودخانه

 ها.ی آنهاسرشاخه

های محافظتی احداث سازه -

های چمران، سلمان، مانند کانال

، کرخه نور، AMCقدس، 

سدهای انحرافی و ... جهت 

 سیالبکنترل 

( و متر 20تعیین حرائم کمی ) -

کیلومتر  3400متر(  150کیفی )

 های استاناز رودخانه

 های هنگام وقوع:پاسخ

تخریب )بدون برنامه ریمی  -

ها ها، زهکشها، کانالقبلی( جاده

جهت جلوگیری از آبگرفتگی 

 شهرها

بند در حاشیه احداث سیل -

ها توسم مردم و رودخانه

 نهادهای مختلف
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 بندیجمع -8-5
بر اساس موارد مطرح شده مسائل مشاهده شده مؤثر یا متأثر از سیل و تهدیدها مختص بیه اسیتان خوزسیتان در حیوزه تخصصیی 

 شود.زیر ارائه میریمی، اجرا و مدیریت در جدول گذاری، برنامهکارگروه شهرسازی و در سطوح مختلف سیاست
 

 جمع بندی مطالعات استان خوزستان -50-8جدول 

سطوح مختلف 

ها و سیاست

 مداخالت

 های استان خوزستاننکات مرتبط با نمونه

 های کالنسیاست

 ز:ورد عبارتند امسه مسئله مشاهده شده در این  دست کمها در داخل حریم شهر بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است. مسئولیت تعیین حریم رودخانه -

 بندی با مقیاسی که برای مداخالت شهری بیفایده است و نیم تعیین حریم با کیفیت نازل؛پهنه ( تهیه نقشه1

 هری؛های توسعه و عمران شای استان خوزستان و عامل تهیه کننده و مرجع تصویب کننده طرح( عدم هماهنگی بین سازمان آب منطقه2

 فتار رودخانه در هنگام سیل.رها با واقعیت بستر طبیعی و ( عدم انطبا  حرائم خطی رودخانه3

های پایین ها( جهت مدیریت منابع آب و کنترل سیل باعث نادیده گرفته شدن سکونتگاهای )مانند احداث سد و کانالاکید وزارت نیرو بر اقدامات سازهت -

 روستاها شده است.دست در معرض خطر بویژه 

 ده گرفته است؛که توسم این نهاد تهیه شده، رویکردهای اکولوقی  سازگاری با سیل را نادی طرح جامع مدیریت سیل کشورهمچنین  -

ها در مورد تگاهآوری سکونهای جامع ناحیه، طرح جامع، تفصیلی و هادی شهری و هادی روستایی نسبت به تابهای توسعه و عمران مانند طرحهیه برنامهت -

 اند.تفاوت بودهیریمی برای کاهش و سازگاری در برابر خطر سیل تقریباً بتعیین نواحی در معرض خطر، جهت دهی به توسعه برای دوری از خطر، برنامه

های یاستمی سطوح به ویژه قوانین و سمرتبم با تاب آوری و سازگاری در برابر مخاطرات موجود و تغییرات اقلیمی در تما انداز و اهدافئه چشمعدم ارا -

 کالن

 مند نشده است.ها در مرحله پیشگیری و قبل از رخداد سیل هیچ ارگان خاصی وظیفهر اساس برنامه جامع سیالب در خصوص هماهنگی اقدامات دستگاهب -

 های مهم عبارتند از:د طفره بروند. نمونههای مختلف از قوانین موجود موجب شده است تا نهادهای مرتبم از انجام مسئولیت خوخوانش -

 های حفاظتی در محدوده و حریم شهر؛ها و سایر سازههای محافظتی، کانال( بازرسی، ترمیم و مقاوم سازی دیواره1

 ( تعیین تکلیف و ساماندهی ساخت و سازهای موجود در بستر و حریم رودخانه در داخل محدوده و حریم شهر؛2

 هابندی سیل برای سکونتگاهابالغ نقشه پهنه ( تهیه وتصویب و3

ریمی جامع برنامه

 ناحیه

برنامه جامع ناحیه 

 خوزستان شمالی

سند آمایش استان 

 خوزستان

 دهای عظیم و مهندسی رودخانه است؛ای همچون ساختن سبع آبی استان عموماً مبتنی بر مداخالت سازهمدیریت منا -

ها و افمایش خطر سیل در ها، کاهش ظرفیت حداکثری آنهمخرب زیست محیطی فراوان باعث تغییر رقیم طبیعی رودخاناین رویکرد عالوه بر تاثیرات  -

 شرایم حدی شده است؛

 ریمیها( در برنامهدیریت سیل )همچون تاالبهای طبیعی استان در مهای اکولوقی  مدیریت سیل، و ظرفیتها و فرآیندهای طبیعی، رو وجه به چرخهت -

 جامع استانی بسیار کم رنگ است؛

ریمی در برنامه

 مقیاس سکونتگاه

برنامه جامع شهرها و 

 برنامه هادی روستایی

 ها تهیه نشده است؛بندی سیل در مقیاس سکونتگاههای با کیفیت پهنهنقشه -

 بی توجهی به مسئله سیل در مکانیابی شهر جدید شیرین شهر -

ریمی کاربری زمین، تعیین جهت توسعه و ضوابم و مقررات های جامع به مخاطره سیل در برنامهستان خوزستان، طرحبا وجود تکرارپذیری سیل در ا -

 ساختمانی توجه نشده است؛

ت ها، مرمریمی در مقیاس سکونتگاه به ساز و کارهای اکولوقی  کاهش خطر سیل مانند مالحظات نفوذپذیری سطوح، مرمت و الیروبی رودخانهرنامهب -

 های شهری توجهی نشان نداده است.ها و الیروبی زهکشتاالب

اند ر سیل بودههای در معرض خطدو در شهر اهواز( که جمو سکونتگاهند محله عینهای غیررسمی استان )مانای برای حفا جان مردم در سکونتگاهامهبرن -

 اندیشیده نشده است.

های استان به خطر وقوع سیل به ویژه در بخش ضوابم و مقررات ر بستر سیالبی رودخانهدشده  های هادی روستاهای ساختهعدم توجه جدی طرح -

 ساختمانی و مرمت منازل مسکونی روستائیان

ریمی و ساخت برنامه

 هازیرساخت

آب و فاضالب شهری 

 و روستایی

های پیشنهادی جهت ایجاد شبکه کارآمد دفع بررسی شده برنامههای ب در استان، در هیچکدام از نمونهعلیرغم مشکالت جدی در زمینه دفع فاضال -

زدگی فاضالب شوند )پسها میگرفتگی سکونتگاهها خود عامل آبم طغیان رودخانههای فاضالب موجود در هنگااند و شبکهخانه اجرا نشدهفاضالب و تصفیه

هر شیرین مب مسکن اضالب در روستای صفحه ی ، عدم اجرای کامل شبکه فاضالدر شهر اهواز، فقدان سیستم دفع فاضالب در حمیدیه، فقدان سیستم ف

 شهر(
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 هاگمار  ملی سیالب

سطوح مختلف 

ها و سیاست

 مداخالت

 های استان خوزستاننکات مرتبط با نمونه

ای بودن استان و شیب کم زمین( های سطحی بدون توجه به شرایم خاص شهرها و روستاهای استان )جلگهریمی مناسب برای سیستم دفع آبعدم برنامه -

ر گرفتگی بیشتر شهآب هر به رودخانه شده است که در زمان رویدادهای سیالبی این کار بههای سطحی در درون محدوده شدر تمامی شهرها به ریختن آب

 کم  کرده است.

 ریمی شبکه راهبرنامه

های درون و راه

 هابیرون شهری و پل

خرمشهر( در هنگام  –بادان، اهواز آ-هوازهم استان )مانند امهای ارتباطی ر مشکالت اساسی در مورد شبکه ارتباطی استان خوزستان، زیر آب رفتن راهاز دیگ -

 وقوع سیل است.

ها شده ههای استان )بویژه در مورد کالنشهر اهواز( بدون توجه به زمینه و بستر رودخانه موجب تغییر رقیم رودخانهای متعدد بر روی رودخانهاحداث پل -

 است.

های زمین و یهای ارتباطی روستاها فراهم نبود و به دلیل ویژگستان به دلیل زیرآب رفتن راهزده استان خوزامکان امدادرسانی به بسیاری از روستاهای سیل -

 شود.ماندگاری آب به مدت طوالنی این مشکل دوچندان می

 ضوابم ساختمانی

ادی در هی در طرح جامع و توانست در کاهش خسارت در این استان به مردم کم  جدی کند، در نظر گرفتن ضوابم ساختمانیکی از مسائلی که می -

ها و رحطی بود که در و مسائلمناطق در معرض خطر سیل بود. تعیین تراز سیل صد ساله و المام کردن باالبردن کف تراز مسکونی به باالتر از این تراز جم

 ختمانی اشارهدر بخش ضوابم و مقررات سا لحاظ نشده بود )به جم شهر جدید شیرین شهر که در طرح جامع به مسئله سیل های شهری و روستاییبرنامه

 شده اما به اجرا درنیامده است(.

 مدیریت شهری

 یل بود که درسهای درون شهری پایین آمده است و بنابراین الیروبی منظم یکی از مهمترین عوامل در کاهش خطر با ساخته شدن سد، ظرفیت رودخانه -

ها( دخانهی الیروبی روهای باالست. دالیل این مسئله را مسئوالن مدیریت شهری نداشتن بودجه ناکافی )همینههیچکدام از شهرها به طور منظم انجام نشده ا

 و نیم عدم مشخص بودن شرح وظایف خود )با وزارت نیرو( ذکر کرده بودند.

عف در مورد ضفته است. در این مورد به عالوه ضعف قانونی، ها را نهادی برعهده نگرهای محافا و کانالمقاوم سازی موانع و دیواره ووظیفه بازدید، ترمیم  -

 ظرفیت نیروی انسانی و مالی نیم مؤثر است؛

 داری انجام نشده بوده است؛های سطحی نیم در شهرهای مورد بررسی توسم شهرهای دفع آبها و نیم جویسازی بستر رودخانه از نخالهبازدید و پاک -

های مشارکت مردمی در این دیران شهری از ظرفیتمآگاهی رسانی توجهی نشده است. تجربه شهر حمیدیه نشان داد که به مشارکت مردمی، آموز  و  -

 اند.مورد به عنوان بازیگران اصلی مدیریت خطر استفاده نکرده
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 
 

 فارس شهر شیراز استان: آورتاب یشهرساز دید از لیس دادیرو لیتحل: نهم فصل
 مقدمه -9-1

 نمونه موردیتحلیل  -9-2

 شهر شیراز -9-2-1
بخیش اول مستندات ارائیه شیده در  هیبر پا شیرازشهر  ینمونه مورد لیتحلاز استان فارس تنها به شهر شیراز پرداخته شده است. 

و  (b ،1393-a-1388شیهر و خانیه، مشاور نیشهر )مهندسو طرح تفصیلی اسناد موجود شهر به خصوص طرح جامع  یو بررس گمار 

 طرح تفصیلی منطقه سه شیراز، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین انجام گرفته است.

گرفتگیی محلیه سیعدیه و محیدوده سییالب های آبآید )پهنیهو همچنین تصاویری که در ادامه می بخش اول گمار با استناد به 

بلوار هفت تنیان؛ بلیوار چهیل مقیام؛  اصفهان؛ بلوار آیت ا... ربانی؛  -اه شیرازابتدای بمرگر، 98دروازه قرآن( در جریان سیل فروردین ماه 

)مسیر قبلی مسیل تنگ اهلل اکبر به سمت محل اتصیال بیا مسییل  34جنوبی بلوار هفت تنان بویژه کوچه شماره  یهاو کوچه هایابانخ

ها در محیدوده این دو محدوده شده است. بیشیتر کشیته که منجر به خسارات جانی و مالی شدید دراند گرفتگی شدهدچار آبسعدی( 

بیشترین خسارت به بافت مسکونی شیراز در منطقه شهرک سعدی شیراز، بلوار هفت تنان، منازل حاشیه دروازه قیرآن و  دروازه قرآن و

 اند.حادث شدهمنشعب از آن  هاییابانبلوار قرآن و خ
 

 
در شهر شیراز 1398دو حوضه درگیر در سیالب فروردین  -1-9 شکل  

  1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

  

های اصلی سرریز محل

 سیالب
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 هاگمار  ملی سیالب

 لیس برابر در یآورتاب یارهایمعآن بر اساس  نهیو زم دادیرو یررسب -9-2-1-1
 

  مناطق در معرض خطر ییشناسا -1-9 جدول

 مالحظات ارزیابی معیار

بندی سیل وجود ندارد. سازمان ( نقشه پهنه3و  2، 1، جلد 1388در طرح جامع شهر شیراز )مهندسین مشاور شهر و خانه، نامناسب سیلبندی وجود نقشه پهنه

 .ها حریم تعریف کرده استای برای مسیلآب منطقه

بندی سیل )شامل کفایت نقشه پهنه

شناسایی نواحی با شانس ی  درصد 

بستر سیل در سال و کمتر با توجه به 

 منطقه شهری؛ توپوگرافی؛ رود/مسیل(

 ای با مناطق درگیر در سیل ارتباطی نداشته است.های سازمان آب منطقهحریم نامناسب

 تنها در مقیاس منطقه کالنشهری وجود دارد. ندارد بندی خطر لغم وجود نقشه پهنه

بندی در طرح جامع و ارائه نقشه پهنه

 تفصیلی

 جانمایی نشده است. هانقشهها بر روی حریم مسیل شیرازدر طرح تفصیلی  ندارد

های همبستگی و ارتباط برنامه

جامع/تفصیلی با برنامه جامع سیل و 

 ها در کالنشهرهاآبمدیریت روان

تنها ز. های جامع و تفصیلی شیراها در طرح آبو مالحظات برنامه جامع سیل و مدیریت روان هاعدم توجه به پیشنهاد نامناسب

 های سطحی شیراز صورت گرفته است.آبخیم و سیستم دفع آب یهاتوجهی حداقلی و گذرا به بحث سیالب و حوضه

های سیل با توجه به به روز بودن برنامه

تغییرات آب و هوایی و تغییر یا افمایش 

 سطوح نفوذناپذیر در محاسبات

هرداری شیراز شتهیه و به  1369ب و آب باران شیراز بمرگ در سال طرح جامع مهار سیال 1365به دلیل وقوع سیل سال  نامناسب

مشاهده عدم  رآن وگرفتگی در حوضه آبریم دروازه قان با وقوع آبهممم 1383به عنوان کارفرما ارائه شده بود. در سال 

 روانابرریم سو  ابتدایی خم لوله ب وارده به حوضچهآعملکرد مناسب و ظرفیت کافی خم لوله موجود جهت انتقال روان

گردد که در یشخص مممازاد بر ظرفیت خم لوله به بلوار مجاور، ضرورت بازنگری طرح و مطالعات حوضه آبریم دروازه قرآن 

 30به گذشت بیش از  با توجه .گیردیصورت م 1387نتیجه آن بازنگری طرح و مطالعات حوضه آبریم دروازه قرآن در سال 

علت احداث و  آبریم محدوده دروازه قرآن به ی سطحی و تغییرات صورت گرفته در حوضههاسال از طرح جامع دفع آب

ریمی هدایت و دفع شمال شر  بازنگری در مطالعات و برنامه عمرانی نظیر شهرک زیباشهر و کمربندی یهااجرای پروقه

 ده است.شگرفت که این امر انجام نها صورت میز باید بازنگری طرحهای سطحی شهر شیراآب

 

  



      337     آور: استان فارس شهر شیرازتحلیل رویداد سیل از دید شهرسازی تاب -فصل نهم  هیأت ویژۀ       
 هاگمار  ملی سیالب

  توسعه به دور از مناطق در معرض خطر یابیمکان -2-9جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یابیمکان در لیس خطر گرفتن نظر در

 دیجد یشهرها

NA NA 

در نظر گرفتن خطر سیل در مکانیابی توسعه 

های های توسعه در طرحآینده و اولویت

 جامع یا راهبردی یا هادی

جامع در  های توسعه در طرحدر الگوی نهایی توسعه شهر شیراز به خطر وقوع سیل اشاره نشده است. اولویت ندارد

یب سیل اخیر آس . با این که این دو ناحیه در(زیر شکلاند )شمال غرب و جنوب شهر درنظر گرفته شده

 باشد.ر معرض خطر سیل میاند، اما ناحیه شمال غربی دندیده

گرفتن خطر لغم  در مکانیابی  در نظر

های توسعه در توسعه آینده و اولویت

 های هادی روستاییطرح

NA NA 

جرا
ا

 

از  جلوگیری ا عدمپیشنهاد و موافقت با تغییرات گسترده کاربری اراضی واقع در حریم شهر در دروازه قرآن ی نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

زمان مطالعه و  تا کنون، وضعیت حوضه آبخیم را در مقایسه با 60شهرداری از نیمه دوم دهه این امر توسم 

 ت.تغییر داده اس یااجرای مجرای زیرسطحی انتقال سیل دروازه قرآن به میمان قابل مالحظه

می و نظا یهاها و مجموعهشهرک زیباشهر(، پادگانتوسعه اقداماتی نظیر ساخت و سازهای گسترده مسکونی )

 نهادی شهرشمال شهر شیراز مطابق با جهات توسعه پیشخدماتی، اداری و صنعت  یهاانتظامی، مجموعه

 نیستند.

شمال  (، با گستر  خطی شهر به سمت1395مروری بر آخرین طرح مصوب بازنگری طرح تفصیلی ابالغی )

انتخاب  اندیدهدآسیب های گذشته و سازهای جدید در مناطق پرخطر که در سیل و شمال غرب و ساخت

 شده است.

 

 
 توسعه پیشنهادی به سمت شمال غرب و جنوب شهر شیراز -2-9شکل

 13: 2، جلد b-1388 ،مهندسین مشاور شهر و خانه منبع:
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 هاگمار  ملی سیالب

  یکاهش خطر و سازگار یبرا نیزم یکاربر یزیربرنامه -3-9 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

زمین بر  در نظر گرفتن کاربری

 بندی سیلهای پهنهاساس نقشه

بندی سیل نشده است اما مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی، به ی  های پهنهای به نقشهر طرح جامع شیراز اشارهد - تاحدودی

ر ها پیشنهاد کرده است. همچنین دنوار سبم )حریم سبم، پارک و فضای سبم( در حاشیه رودخانه و مسیل

 .(زیر شکلحدوده دروازه قرآن به فضای سبم اختصاص یافته است )ها مکاربرینقشه

ها ها و مسیلاخت وساز در زیرپهنه روددرهسهرگونه اشاره شده است که در ضوابم و مقررات طرح تفصیلی  -

شود که زیر دیده می شکلدر یسیون ماده پنت. های منظر شهری مصوب کمطرح ممنوع است مگیر براسیاس

 .اندنشدهها دیده شیراز به عنوان زیرپهنه مسیل 3های آسیب دیده در نقشه پهنه بندی منطقه محدوده

در نظر گرفتن خطر سیل در 

های با حساسیت یابی کاربریمکان

 زیاد

 98ال ستحت تأثیر سیل  هایطرح جامع در اراضی قسمت شمال شهر حوزه دروازه قرآن و محله سعدیه و در پهنه ندارد

یراز در عدیه شسکاربری درمانی در محدوده دروازه قرآن و محله  زیر(. شکلکاربری درمانی پیشنهاد کرده است )

سی گرفتگی مدارده است و در تصاویر منتشر شده آبکه بارها توسم سیالب آسیب دیای واقع شده است محدوده

 شود.در محله سعدیه نیم مشاهده می

نظر گرفتن خطر سیل در در 

 های خطرسازیابی کاربریمکان

ND ز میمان ای فارس( کاربری خطرسازی پیشنهاد نشده است اما ادر حریم اعالم شده برای مسیل )گمار  آب منطقه

 ها اطالعی در دست نیست.دیدگی این کاربریآسیب

ریمی برای ساخت و سازهای برنامه

مسکونی موجود در بستر رود یا 

 مناطق در معرض سیل تکرارشونده

سکونی در مای برای جابجایی و یا ارتقاء و حفاظت مناطق در طرح جامع و تفصیلی شهر شیراز پیشنهاد و برنامه ندارد

 معرض خطر سیل داده نشده است.

 

 در طرح جامع مطابقت ندارد.ساخت و سازهای مجاور دروازه قرآن با کاربری فضای سبم مشخص شده  نامناسب الپذیری موارد باتحقق

توان به تبدیل فضای سبم به اداری به خواست شرکت آبفا در می 5از جمله موارد مجوز گرفته از کمیسیون ماده 

 توان نام برد )طرح جامع(می 1381سال 

جرا
ا

 

ساخت و  با رابطه در برنامه یاجرا

 موجود یسازها

 های باالدست دروازه قران و سعدی واخت و سازهای موجود در حوزهتخریب سجایی/ تملی  / ریمی برای جابهبرنامه ندارد

 دیده از سیل وجود ندارد.مناطق آسیب
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 بهداشتی درمانی( حساس )های و موقعیت کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی کاربری-3-9 شکل

 a-1388منبع اطالعات نقشه: مهندسین مشاور شهر و خانه،     1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع

 

 ی کاهش خطر و سازگار یها براو شبکه راه رساختیز یزیرو برنامه یطراح -4-9جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

بندی/خطر سیل در نظر گرفتن پهنه

های حیاتی )ورودی در مورد شریان

 اصلی شهر/روستا/محله(

بخش اول  4-9 شکلاصفهان دروازه قرآن( در بستر طبیعی مسیل قرار دارد ) –شریان حیاتی شهر )جاده شیراز  نامناسب

بینی نشده و رعایت سلسله مراتب های سیل پیش( و در ارتباط با شبکه معابر پیشنهادی طرح جامع پهنهگمار 

 ل قرار گرفته است.ها و تسهیل در رفت و آمد مالک عمدسترسی

ب دچار سیال ن باریاس کلی شهر، دسترسی اصلی به شهر از طریق بمرگراه مجاور دروازه قرآن که تا کنون چندیدر مق

صفهان ارائه معبر پیشنهادی دروازه قران به عنوان محور اصلی اتصال شهر به ا 68سال  . شده است صورت گرفته است

د تکرار سیل در با وجو عریض این معبر را داده است.پیشنهاد ت 1388شده است و بازنگری طرح جامع شیراز در سال 

 در رگراه حتیین بممنطقه دروازه قرآن به عنوان راه اصلی دسترسی به شهر شیراز، پروقه موضعی برای حفا کارایی ا

 های نادر تعریف نشده است.مواقع سیالب

هر متصل ششیراز بخشی که محله سعدی واقع شده است تنها ی  راه شریانی، بافت مسکونی را به  3در منطقه 

 مناسبین از عبور به دلیل تراز پای. این محور گذردهای سطحی میکانال اصلی دفع آبروی کند که این راه نیم از می

اد دسترسی و امد، ویداد سیالبیدیدگی در ی  رکند و در صورت آسیبسیالب در رویدادهای نادر جلوگیری می

 .ای نشده استتوجه و اشاره به این موضوع در طرح تفصیلی .کندرسانی به مردم را مختل می

آب از  زدگییرونب یزادر شهر شیراز از جمله نقاط بحران مسیلموجود بر روی  یهاپلبر اساس مطالعات طرح جامع  ندارد هادر نظر گرفتن تراز سیل در پل

ده ها در نظر گرفته نشنیم این موضوع به اثبات رسیده است و تراز سیل در آن 1380مسیل هستند که در سیل سال 

 است.

از( ساخته شده بر روی مسیل )ورودی خرامه به شیر پلشهرک و در محل ورود به  شهرک سعدیهمچنین در 

ها و آب، پلوانمسدودی مسیر جاده شده است. بدلیل حجم زیاد رب طغیان کرده و سبب آرواننخستین مکانی بود که 

عدی شده آب به محله سمربوطه گنجایش عبور آن را نداشته و باعث باال آمدن آب و سرازیر شدن روان یهاکانال

 است.

جداسازی و حفاظت از فاضالب 

های آوری آبشهری از سیستم جمع

 سطحی

الب های شهر به خصوص نواحی جنوبی فاقد شبکه فاضالب است و دفع فاضبر اساس طرح جامع شیراز بیشتر بخش نامناسب

این  گیرد. تصفیه فاضالب شیراز دو طرح اضطراری و بلند مدت دارد. دریمی جذبی صورت هاچاهدر آن از طریق 

 شود.های سطحی متصل میها هرچند فاضالب به سیستم دفع آبطرح

ریمی شبکه حمل و احی و برنامهطر

نقل به طوری که اجازه عبور آزاد 

آب در رویدادهای سیالبی را روان

 بدهد

یراز ه اصفهان شبمرگرا های عبوری روی کانال روباز سعدی به دلیل پایین بودن تراز اجازه عبور سیالب را ندادند.پل ندارد

 نیم به تمامی محل مسیل را سد کرده بوده است.

جرا
ا

 

های پذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 باال

ه در رت گرفتشیراز توسم شهرداری شیراز در خصوص اقدامات صو یامستندی دال بر اخذ مجوز سازمان آب منطقه نامناسب

 خروجی حوضه آبخیم دروازه قرآن ارائه نگردیده است.
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 
 با کانال روباز و سپس روبسته کردن کانال محل سرریز کردن سیالب درشهرک سعدی هاپلی هاتقاطع -4-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 

 

 
 روبسته کردن کانال برای دادن فضا به خیابان در شهرک سعدی -5-9 شکل

 1398فرهنگی،  میراث و معماری شهرسازی، کارگروه: منبع
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 هاگمار  ملی سیالب

 یکاهش خطر و سازگار یضوابط و مقررات ساخت و ساز برا -5-9جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 خیر ندارد های در معرض خطر )پهنه صد ساله(در نظر گرفتن ضوابم و مقررات خاص برای ساختمان

 خیر ندارد در نظر گرفتن تراز سیل )صد ساله( در ضوابم و مقررات ساختمانی

جرا
ا

 

 NA NA های باالپذیری پیشنهادها و طرحتحقق

 

 موجود یهارساختیها و زکاهش خطر در سکونتگاه یبرا یااقدامات سازه -6-9جدول 

 مالحظات ارزیابی معیار 

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

ای یابی، طراحی و ساخت اقدامات سازهمکان
ها و برای محافظت از سکونتگاه

 های موجودزیرساخت

مهندسین  ( تهیه شده توسم1387مطالعات بازنگری طرح و مطالعات حوضه آبریم دروازه قرآن )گمار  و - تاحدودی
وضه از ح آبسار فارس پیشنهاد ساخت سه بند تاخیری با هدف کنترل و مهار سیالب احتمالی در سه موضع

 .اندای بررسی نشدهاین پیشنهادات توسم سازمان آب منطقه آبریم دروازه قرآن را داده است.
( 1400در  1200ی )مقطع تخم مرغی با ابعاد گذارلولهدر محدوده شهری به صورت  اکبرمسیل تنگ اهلل -

 کانال کشی شده است.
رض( ع میارتفاع و سه و ن ستی)دو متر و ب دهیبه صورت کانال سرپوش یدر محدوده شهر یسعد لیمس -

 ی شده است.کشکانال
ر سطوح د یخم لوله اصل تی(، ظرف1387دروازه قرآن ) میطرح و مطالعات حوضه آبر یگمار  بازنگر -

 ر  مذکورگما که در یپنت ساله و باالتر را غیر قابل قبول دانسته و در سطی احتمال منتخب طراح یاحتمال
ش آن در هکا وباالدست  رد البیبا کنترل س تیظرف شیافما رینظ یاقدامات "پنجاه ساله در نظر گرفته شده،

 اعالم شده است. یضرور "موجود تیحد ظرف

ریمی فضایی به منظور کنترل ساخت و برنامه
ها برای نگهداری و تقویت ساز در اطراف آن

 سالیانه؛

 ریمی به این منظور وجود ندارد.برنامه ندارد

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه
 های ذخیرهحوضچه

 تاحدودی
 

یری بینی ی  حوضچه آرامش و دریاچه تأخپیش 1369و آب باران شیراز بمرگ  طرح جامع مهار سیالب
وره سیالب به حجم ذخیره پنجاه همار متر مکعب جهت تأخیر سیل به مدت ی  ساعت )تهیه طرح با د

 .را ارائه داده بود ساله( 100بازگشت 
مرگ بیراز الب و آب باران شکاهش شدت سیالب سعدی و دروازه قرآن طرح جامع مهار سی همچنین به منظور

شدت  میلی کاهشانبار کردن آب پشت بند یا درون دریاچه مصنوعی را به عنوان راهکار تک یها( رو 1369)
 سیالب پیشنهاد کرده است.

های ها و تونلریمی استفاده از بمرگراهبرنامه
 شهری برای انتقال آب در رویدادهای نادر به

 ماتنصب تجهیریمی برای همراه برنامه

NA گرفتگی شد.تونل سعدی دچار آب ریمی وجود نداشته است.برنامه 

اخیری روی تمبنی بر بررسی نتایت مطالعات فاز اول احداث بند  94درخواست شهرداری شیراز در سال  -  های باالپذیری پیشنهادها و برنامهتحقق 
عات ئید مطالفارس پاسخی در رد یا تا یامنطقهمسیل دروازه قرآن در باالدست حوضچه تنظیمی، شرکت آب 

 .یاد شده نداده است
روازه دیالب در در گمار  نهایی طرح جامع مهار سیالب و آب باران شیراز ذکر شده که از لوله هدایت س -

تفاده گردیده، در میلیمتر و اتصاالت بتن مسلی در جا اس 1400مسلی پیش ساخته به قطر  هایلولهقرآن با 
ظر با لوله بیضوی متر مجرای مورد ن 328وق وسم بلوار تا حوالی تندیس طاووس به طول یی که از ابتدای رفحال
 میلیمتر اجرا شده است. 1500و  1000 قطرهایبه 
دریاچه ( های مطالعاتی پیشین انجام شده برای شهرداری شیراز )مشاور آبسار و مشاور آمایشطرحدر اجرای  -

 .به صورت ناقص اجرا گردیده است تأخیری سیالب انجام

جرا
ا

 

 یهالیمس یروبیال یمیربرنامه و تیریمد
 :شده؛ نییتع یدر مقاطع زمان یشهر
 

های های خش  )برای حصول اطمینان از پاک بودن مسیل( و الیروبی مسیلعدم رسیدگی منظم به مسیل ندارد
 عبور آب مجرای وبه دروازه قرآن الیروبی نشده شهری در مقاطع زمانی تعیین شده؛ در استان رودخانه منتهی 

 .به طور کامل باز نبوده است
 عالم کردهرغم اینکه سازمان هواشناسی از ی  هفته قبل هشدارهای الزم در خصوص بار  شدید باران را اعلی

انجام  یلمسبینی و اقدامات پیشگیرانه الزم در خصوص الیروبی بود اما متولیان امر در حوزه شهرداری پیش
 نشده است..

 مرتب یساز مقاوم و میترم و ینگهدار
 (هاوارهید)مثل  یمحافظت یهاسازه

 انجام نشده است. ندارد
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 
 حوضچه آرامش که به دلیل ناکافی بودن رسیدگی به آن کارایی خود را از دست داده بود. -6-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 سکونتگاه یها و سازگارسکونتگاه میکاهش خطر درحر یبرا زیآبر تیریمد-7-9جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

 یهارساختیزریمی و برنامه یابیمکان

 هانوع آن نییو تع یمحافظت

( و لموم 1387ن )قرآبا توجه به راهکار پیشنهادی مطالعات بازنگری طرح و مطالعات حوضه آبریم دروازه  تاحدودی

قرارداد با  اقدام به انعقاد 1391اجرای بندهای تأخیری در گمار  مشاور، شهرداری شیراز در سال 

ر داث دشرکت مهندسین آبسار فارس نمود تا مطالعات مربوطه مشخصات بندهای تأخیری الزم االح

خیری با ند تابنهاد ساخت سه باالدست حوضه آبریم دروازه قرآن شیراز را انجام دهد. این گمار  پیش

 ست.هدف کنترل و مهار سیالب احتمالی در سه موضع از حوضه آبریم دروازه قرآن را داده ا

ریمی فضایی و کاربری زمین باالدست برنامه

 برای جلوگیری از ساخت و ساز در باالدست

ND  جود بینی نکرده است. از وپیشطرح جامع هیچگونه ساخت و سازی در باالدست مسیل تنگ اهلل اکبر

 های مجاز در شمال شیراز اطالعی در دسترس نیست.ی  برنامه باالدستی در مورد کاربری

حفا عناصر طبیعی، طبیعت سازی مجدد و 

 مدیریت کشت در باال دست

برای  نشدن قائلاقدامات انجام شده در هر دو بخش تنگ اهلل اکبر و شهرک سعدی نشان دهنده اهمیت  ندارد

 روبسته کردن ،سیلمعرض مسیر  تغییرتوان به یمحفا عناصر طبیعی بوده است. از مصادیق این امر 

شهرک  با ساخت و ساز در بستر فرادست )روستای آب زنگی، کاهش نفوذپذیری بستر ها،مسیل

ره اشاجاور مبراهه ها به آ(، مسدود کردن و تغییر مسیر تعدادی از آبراههزیباشهر، گردشگری زمرد و...

 .کرد

 خیر ندارد هاریمی فضایی برای سیالب دشتبرنامه

های آرامش و ریمی حوضچهبرنامه

 های ذخیرهحوضچه

یر ت تأخبینی حوضچه آرامش و دریاچه تأخیری سیالب به حجم ذخیره پنجاه همار متر مکعب جهپیش مناسب

 ساله(. 100سیل به مدت ی  ساعت )تهیه طرح با دوره بازگشت 

به  ترشیب یفضا صیتخصریمی برای برنامه

عقب بردن  قیاز طر لیمس ایرودخانه 

 موانع؛ بیتخر ،هادیواره

ه های با عرض بیست متر و بیشتر در شهرک سعدی نخست جای خود را ببر خالف این معیار، مسیل ندارد

 ای زیادل با پهناهلل اکبر نیم مسی متری داده است و بعد به کل سربسته شده است. در تنگ 4ی  کانال 

 کامالً رو بسته شده است.

جرا
ا

 

 باال یهاطرح و هاشنهادیپ پذیریتحقق

 

 نامناسب
هرک ی و شبسیاری از ساخت و سازهای حوزه باالدست سعدی و تنگ اهلل اکبر همچون روستای آب زنگ

نجام اناقص  ری سیالب به صورتدر اجرا طرح دریاچه تأخیزیباشهر با طرح جامع شهر تطابق ندارند. 

 گردیده است.

 و یاهیگ پوشش رفتن نیب از یریجلوگ

 دست باال در درختان

ی و از های مدیرکل فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز عدم توجه به آبخیمداربر اساس گفته ندارد

رآن از قآبخیم دروازه هکتار زمین باالدست حوزه  130بین رفتن پوشش گیاهی و دست اندازی در 

 داشته است. یرجمله عواملی بوده که در ایجاد سیالب شیراز تأث

 یکشت با استفاده از ابمارها تیریمد

 آموز  و جلب مشارکت ،یقیتشو

ND ND 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
  لیبا س یسازگار یبرا یسطح یهاآّب تیریمد -8-9 جدول

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 

ت برای مدیریریمی وجود برنامه

ها و های سطحی و توصیهآب

 پیشنهادها برای مدیریت آن

ذیه یمان زیاد تغموضیعیت قئومورفولیوقی و هییدرولوقیکی منطقیه و به  راهبردی شهر شیراز - در طرح ساختاری - تاحدودی

 .ستاشاره شده ا مینی دو دشت شیرازسیطی آب زیرزبودن های زیرزمینی منطقه و شیب کیم، باال آب

هیا و ییا نقص در سیستم کمبود کانیال در شهر مانندهای سطحی آوری و تخلیه آبی  سیستم صحیی جمع فقدان -

های سطحی در بافت قیدیم و باال بودن سطی آب زیرزمینی های دفع آبها به لحاظ شیب و مقطع، عدم کارایی چاهکانال

ها ها، کانالاز طرییق مسیلهای سطحی آب. شودمیدر مواقیع بارنیدگی گرفتگی موجب آب در جنوب و جنوب شر  شهر

 (.b :25-1388شهر و خانه، مهندسین مشاور آوری و به خارج شهر و دریاچه مهارلو هدایت شود. )ها جمعو جوی

های عدم تاکید مدیریت آب

سطحی برای کانالیمه کردن 

 هامسیل

 ها بوده است.تنگ اهلل اکبر و شهرک سعدی تاکید بر کانالیمه کردن مسیلدر شیراز در هر دو مسیل  نامناسب

جداسازی فاضالب از سیستم 

 های سطحیدفع آب

 خیر ندارد

ها با ریمی کانالطراحی و برنامه

درنظر گرفتن تأثیر تغییرات 

اقلیمی و افمایش سطوح 

 نفوذپذیر

 خیر ندارد

جرا
ا

 

 و مالحظات پذیریتحقق

 باال هایشنهادیپ

NA NA 

 شبکه یهاکانال مرتب یبررس

 یبرا یسطح هایآب دفع

 هاآن بودن یخال

 

ال سیالب ی انتقمانند دروازه قران و محله سعدی، عدم توانای هایی که مسیل طبیعی تبدیل به کانال شده استدر بخش نامناسب

 ها عملکرد ضعیف شهرداری راکانال نامناسب هایخروجی و ،و آشغال عاتیوجود ضاها، ها به دلیل قطر کم آنتوسم کانال

 دهد.در انجام وظایف و نظارت بر اجرا نشان می

 
 

 سازگاری با سیل با رویکرد اکولوژیک -9-9جدول 

 

 مالحظات ارزیابی معیار

مه
رنا
ب

ی
یم
ر

 
های جاری ها و رودخانهمرمت اکولوقی  مسیل

 یا خش  یا فصلی

 خیر ندارد

های خش  و ها و رودخانهکردن مسیلرو باز 

 فصلی

 خیر ندارد

طراحی و در نظر گرفتن فضاهای عمومی باز 

مشخص برای کارکردهای متفاوت برای زمان 

 خشکی، بار  و برای رویدادهای نادر

 خیر ندارد

های سبم و آبی طراحی و احیاء زیرساخت

 متناسب با طبیعت بستر.

 خیر ندارد

جهت باال بردن نسبت سطوح ضوابم و مقررات  

 نفوذپذیر در شهر

جود حوضه تغییر بافت مو یربه تأث 1369در گمار  طرح جامع مهار سیالب و آب باران شیراز بمرگ  نامناسب

 لت و پشتبه آسفا از آن با نفوذپذیری زیاد تبدیل ییهاآبخیم دروازه قران شده است که در آینده بخش

 ئه نمودهی ارااین خصوص در پیوست )ب( گمار  نهایی مذکور راهکارهای بام نفوذناپذیر خواهد شد و در

 است.

 طرح جامع و تفصیلی به این مسئله توجهی نشان نداده است.

جرا
ا

 

از بمرگ گمار  طرح جامع مهار سیالب و آب باران شیر هایمالحظات و پیشنهاد یریپذعدم تحقق نامناسب باال هایشنهادیپ و مالحظات پذیریتحقق

1369 
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 هاگمار  ملی سیالب

 1SWIMMمدلسازی کوی سعدی شیراز از طریق   -2-1-2-9

و  رحوضیهیگیری هر زشکل نهیشیپ یبر مبنا رحوضهیبه ده ز یسعد یبندی کوبا تقسیم: داده های اولیه و تشکیل پایگاه داده

تعداد نقیاط گردآمیدن آب  لیاز قب هیوارد نمودن اطالعات پا ،ی زمینریو نفوذپذ یتشابه رفتار رواناب از منظر توپوگراف مانیبر اساس م

هیای از کانون  ییمربیوط بیه هیر  یهیاوارد نمیودن داده نیهمچنی گر،یکدیها با ارتباطات آن فیها، و تعرحوضه یارتفاع فرودستدر 

 ریتصیاو یلیافمار تحلو نرم رازیش یشهردار 3منطقه  ی طرح تفصیلیمکان یهاداده گاهیمستخرج از پا، یلیتحل ازی)برحسب ن شدهفیتعر

 .دیگرد ز( آغاGoogle Earth یاماهواره
 

 
 SWMM 5.1افزار های مطالعاتی در نرمتشکیل نقشه و پایگاه داده مبنا و تعیین زیرحوضه -7-9شکل 

 1398میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. Storm Water Management Model 
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 کوی سعدی شیراز استخوانبندی و شبکه معابر  -8-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 شده در کوی سعدیهای تعریفمشخصات پایه زیرحوضه -10-9 دولج

 

نام 

 زیرحوضه

 مساحت

 )هکتار(

عرض 

 زیرحوضه

 )متر(

 زیرحوضه ( در)آبراهه مجرای جریان بلندترین طول

 )متر(

شیب 

 زیرحوضه

 درصد()

گره خروجی 

 زیرحوضه

 نفوذناپذیری

 )درصد(

S1 49.9 402.1 1067.7 1.1 4 J 93 

S2 21.1 382.2 602.6 6.3 3 J 89 

S3 19.5 327.1 620.8 6.1 J1 47 

S4 60.1 365.5 846.5 1.8 5 J 91 

S5 62.3 426.4 1303.6 4.7 10 J 87 

S6 26.5 456.2 628.8 1.2 8 J 74 

S7 33.4 353.0 1077.3 0.6 7 J 16 

S8 18.6 238.7 955.9 2.8 2 J 63 

S9 60.6 596.3 1157.6 2.5 9 J 41 

S10 16.7 193.4 923.3 7.1 10 J 95 

 

تشخیص است که بیه ترتییب نقیاط ی شمالی و جنوبی کوی سعدی قابلهاپهنهدر این حوضه بندی دو مسیر اصلی حرکت آب در 

 .دهندیم( را تشکیل 4)پهنه شمالی، شکل شماره  O2تا  J1( و 3)پهنه جنوبی، شکل شماره  O1تا  J1تجمعی 
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 مقطع طولی مسیر حرکت آب در پهنه جنوبی کوی سعدی -9-9شکل 

 1398 منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی،

 

 
 یسعد یکو شمالیحرکت آب در پهنه  ریمس یمقطع طول -10-9 شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

، سری زمانی میمان بارندگی تجمعی تعریف گردیید و از ایین طرییق سیناریوی افماردر نرم مدل ازیداده موردن گاهیپا لیپس از تشک

 بازسازی شد. 1398فروردین  6و  5رواناب در کوی سعدی در روزهای  بارندگی و به راه افتادن

 
 متر فروردین برحسب میلی 6ظهر  12فروردین تا  5صبح  8نمودار بارش تجمعی از ساعت  -11-9 شکل

 1398ی بار : سازمان هواشناسی استان فارس، هادادهمنبع     1398معماری و میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، 

 



      347     آور: استان فارس شهر شیرازتحلیل رویداد سیل از دید شهرسازی تاب -فصل نهم  هیأت ویژۀ       
 هاگمار  ملی سیالب

 فروردین 5الگوی توزیع زمانی بارش شش ساعته ) شیراز( روز  -11-9جدول 

 زمان ) ساعت( (mmنسبت از عمق کل بارش )

0 8:00 

17 8:15 

25 8:30 

34 8:45 

36 9:00 

38 9:15 

39 9:30 

41 9:45 

42 10:00 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 شده است:قرار زیر بازسازیبه 1398فروردین  5ترتیب زمانی از آغاز روز این سناریو به 

  متر عبور نمود.میلی 10دقیقه از سطی  10: آغاز بارندگی بسیار شدید فصلی که طی 8:00حوالی ساعت 

  سیمت کیوی  ی باالدسیت و هیدایت آن بیههیاکوهی ناشی از گردآمدن آب در زهکیش هارواناببه راه افتادن  8:15حوالی ساعت

 سعدی از طریق بمرگراه کنارگذر شمال شر  شیراز

  ی زیرزمینی انتقیال آب هاکانالها و مسیل خش  کوی سعدی، عدم کارایی درصد از ظرفیت جوی 75تکمیل  8:30حوالی ساعت

 مسیل در بلوار نیستان و به راه افتادن سطحی آب در معابر شهری.

  گرفتگی معابر محدوده آرامستان سیعدی بیر اثیر و معابر جنوبی کوی سعدی و آغاز آب هاکانالافمایش دبی در  9:00حوالی ساعت

حرکت تجمعی رواناب انتقالی از معابر شمال شر ، کوهپایه جنوبی، و شمال غرب )بلیوار شیهید وفیایی و راسیته خیابیان آبخیوان 

سیوی های آزاد( و آغاز به راه افتادن آب در تونل فضیلت بهمتر )نسبت به آب 1565گرفتگی از تراز شرقی و غربی(، عبور سطی آب

 رودخانه خش 

  درصیدی روانیاب بیه معیابر و  25ی آب کوی سعدی و سیرریم بییش از هاکانالدرصدی ظرفیت  100تکمیل  9:15حوالی ساعت

سیوی معیابر شیهری بهی شمال غرب و جنوب غرب کوی سعدی و تشدید حرکت رواناب در هاحوزهشهری پیرامونی در  هایبافت

 جنوب شرقی تا رسیدن به بستر رودخانه خش 

  آبخوان، هشت آبان، شهریور، شیب آرا، بیاران و  یهاابانیخگرفتگی پهنه جنوب غربی کوی سعدی )حوالی آب 9:30حوالی ساعت

درصیدی  50ج بییش از متری مقبره سعدی بر اثر خرو 15هشت متری گود گل کنان( و رسیدن آب در معابر پهنه شمال غربی تا 

 مترمکعب بر ثانیه در پهنه شمالی( 10مترمکعب بر ثانیه در پهنه جنوبی و  25ی موجود )حدود هاکانالرواناب از مسیر 

  ی هیدایت آب در چهیار نقطیه اصیلی شکسیت هیاکانالاوج به راه افتادن رواناب در معابر شهری و خیروج از  10:00حوالی ساعت

 های باالدست(متأثر از زیرحوضه  J4، J5 ، J9 ، J10نقاط های تجمعی آب در نقشه شماره ... نهدایت آب )بر اساس کانو

  فروردین چنین سناریویی را رقم زده است: 6در روز  هابار ادامه 

  گرفتگی معابر پهنه جنوبیآغاز مجدد بار  باران و آب 7:30حوالی ساعت 

  ی جنوب غربی که ادامیه آن تیا هاپهنهو جاری شدن سیالب در  هاروانابشدت گرفتن ناگهانی باران و تشدید  9:45حوالی ساعت

 .گرددیم هاساختمانمنجر به تخریب و خسارات  10:15ساعت 

  آب از تونیل  ی جنوب و شمال کوی سعدی علیرغم کاهش شدت بار ، خیروجهایخروجافمایش شدید دبی  11:30حوالی ساعت

 متری پهنه جنوب غربی کوی سعدی.سانتی 35تا  5گرفتگی فضیلت و بلوار نیستان به سمت رودخانه خش ، آب
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 )خطوط قرمز()خطوط آبی( و معابر هدایت کننده سیل  هالیمسکوی سعدی )پلیگون آبی(، ی سیل گیر هاحوضه -12-9 شکل

 1398نگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فره

 

دهنده آن است که مسیل کوی سعدی تا جایی که به حریم و بستر آن احترام ی زهکشی نشانهاکانالبررسی دبی درون و بیرون از 

رواناب در سیطی معیابر و در  شودیمخوبی به وظیفه خود عمل کرده اما از جایی که انقطاع توسم معابر شهری مشاهده گذاشته شده به

تشخیص است. در بررسی ارقام دبی آب در دو خروجیی شیمالی و جنیوبی از های مسیر حرکت آب پدیده سیالب قابل نقاط تجمعی انت

که خروج آب از تونل فضیلت در جنوب کوی سعدی با دبی طوری، بهشودیممترمکعب بر ثانیه اختالف مشاهده  10کوی سعدی حدود 

فیروردین در یی  روز  6و  5توجه است کیه چنانچیه بیار  دو روز . این نکته قابلمترمکعب بر ثانیه اتفا  افتاده است 53.7حداکثری 

 .دیرسیممترمکعب بر ثانیه  75مانند دروازه قرآن به بیش از این دبی حداکثری در کوی سعدی نیم به  افتادیماتفا  

دهنده تشابه رفتار سیالب در هر دو است ی اصلی شمالی و جنوبی کوی سعدی نشانهایخروجنمودار زیر چگونگی افمایش دبی در 

 .شودیمکه به معنای تقسیم متناسب رواناب در هر دو پهنه جنوب و شمال تفسیر 
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 مقایسه تغییرات دبی کلی آب در دو خروجی شمالی و جنوبی کوی سعدی -13-9 شکل

 1398فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث 

 

در مرحله بعد جهت انجام تحلیل کیفی و دریافت خروجی از نرم افمار الزم است سیطوح کیاربری هیای پاییه شیهری و پهنیه هیای 

نفوذپذیر طراحی شده با مشخصات مربوط به هر کدام برای هر ی  از زیرحوضه ها وارد شود. جدول زیر نشان دهنده نوع کاربری ها در 

 سعدی است.زیرحوضه های کوی 
 

 های مربوط به هر زیر حوضهکاربری -12-9 جدول

 زیر حوضه درصد از کل مساحت کاربری زمین نام زیر حوضه

S1 

 71 مسکونی

 2 تجاری

 7 فضای سبم

S2 

 65 مسکونی

 1 تجاری

 4 سبم فضای

S3 

 37 مسکونی

 2 تجاری

 0 سبم فضای

S4 

 83 مسکونی

 2 تجاری

 3 سبم فضای

S5 

 67 مسکونی

 7 تجاری

 15 سبم فضای

S6 

 68 مسکونی

 1 تجاری

 5 سبم فضای
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 زیر حوضه درصد از کل مساحت کاربری زمین نام زیر حوضه

S7 

 51 مسکونی

 0 تجاری

 0 سبم فضای

S8 

 78 مسکونی

 1 تجاری

 4 سبم فضای

S9 

 43 مسکونی

 2 تجاری

 21 سبم فضای

S10 

 51 مسکونی

 2 تجاری

 37 سبم فضای

 1398میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و 

 

 های شبکهمشخصات گره -13-9 جدول

 )تراز کف منهول( Invert Elevation (m) شماره گره

J1 1634 

J2 1622 

J3 1582 

J4 1541 

J5 1601 

J6 1595 

J7 1587 

J8 1579 

J9 1574 

J10 1568 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

نرم افمار نشان دهنده طیف خطرسنجی سیالب در زیرحوضه های کوی سعدی شیراز می باشد. بطوریکه با توجه بیه خروجی نهایی 

هیا، همچنیین ها و کانالسه شاخص اصلی کاربری زمین شیهری، ضیریب نفوذپیذیری زمیین و تیوان انتقیال روانیاب در شیبکه مسییل

ها و مخیازن آرامیش ی سبم و باز جاذب آب، تدارک بنیدها و حوضیچههایی مانند شیب زمین، مساحت هر زیرحوضه، فضاهازیرشاخص

موجیود  1398فیروردین  6و  5های بار  منجر به سیالب در جدول بارندگی رواناب و ... خطرپذیری هر پهنه تعیین شده است. آستانه

 است.
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 پهنه بندی میزان خطر آسیب سیالب در هر یک از زیرحوضه های کوی سعدی -14-9شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 

  
 EPA SWMMشبیه سازی سه بعدی سیالب در کوی سعدی بر اساس مدل  -15-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 شبیه سازی چگونگی وقوع سیالب و آبگرفتگی در کوی سعدی -16-9شکل 

 1398ازی، معماری و میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرس

 

 سعدی شهرک رویداد دروقوع و تشدید  شناسایی عوامل موثردر -9-2-1-3 

 نیهیسانحه و خسارات آن در زم دیتشد ای یریگ، عوامل بالفصل مؤثر در شکلشهرک سعدی یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

و سرازیر شدن آب در محل ورود مسییل  یآب از حوضه سعدخروج روان ی برایدر محله سعد جوابگویی مقطع کانال روبستهعدم  -

 به کانال در بلوار وفایی

های واقیع خرامه به سمت شهرک سعدی بر روی مسیل روباز و نیم ارتفاع پایین پل –عدم جوابگویی ارتفاع ورودی پل جاده شیراز  -

 یراز خرامه بر روی مسیل روباز و سرریم شدن آب و به خصوص گل و الیبر روی ورودی ش

 انسداد کانال سرپوشیده )نمدی  به بلوار وفایی( به دلیل سقوط خودرو -

که در جدول زییر بیه  اندبودهای از عوامل دخیل برای هر کدام از عوامل بالفصل ذکر شده، بر اساس معیارهای بررسی شده، زنجیره

 ه شده است.ها پرداختآن
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 یدر شهرک سعد دادیرو دیعوامل موثردر وقوع و تشد ییشناسا -14-9 جدول

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

سررزیر شدن آب در محل ورود مسیل به 

 کانال در بلوار وفایی به دلیل عدم جوابگویی

 ی برایدر محله سعد مقطع کانال روبسته

 یآب از حوضه سعدخروج روان

 

در شهرک  هاآبروانر نتیجه کاهش سازوکار طبیعی دهای طبیعی و ستفاده از کانال به جای مسیلتاکید ا -

 سعدی

ز به دلیل رها شهر شیرا 3اد به طرح تفصیلی منطقه به خواسته مردم که با استن هاکانالتاکید بر رو بسته کردن  -

 صنعتی اطراف به مسیل صورت گرفته است.های یکاربرشدن فاضالب 

 20دم محاسبه صحیی مقطع کانال با توجه به وضعیت پیش از ساخت و سازها )عرض طبیعی مسیل حدود ع - 

 شکل زیر(و سطوح نفوذناپذیر )سازها متر بوده است( و با توجه به افمایش ساخت و  4متر و عرض کانال 

 ودن این محلهشهرک سعدی به دلیل خودرو بی سطحی در هاآبعدم وجود سیستم دفع  -

عدم جوابگویی ارتفاع ورودی پل جاده شیراز 

خرامه به سمت شهرک سعدی و نیم ارتفاع –

های واقع بر روی ورودی شیراز پایین پل

 خرامه بر روی مسیل روباز

 های طبیعیمسیر مسیل ریمی دوربرگردان و ورودی خرامه به شیراز بدون توجه به مسدود کردنو برنامه طراحی -

ها با توجه به وضعیت پیش از ساخت و سازها و با توجه به افمایش ها و مقطع کانالدم محاسبه صحیی ارتفاع پلع -

 و سطوح نفوذناپذیرسازها ساخت و 

انسداد کانال سرپوشیده )نمدی  به بلوار 

 وفایی( به دلیل سقوط خودرو

 

 یها در شهرک سعدآبنروا یعیکاهش سازوکار طب جهیو در نت یعیطب یهالیمس یاستفاده از کانال به جا دیتاک-

رها  لیبه دل زرایشهر ش 3منطقه  یلیها به خواسته مردم که با استناد به طرح تفصبر رو بسته کردن کانال دیتاک -

 صورت گرفته است. لیاطراف به مس یصنعت هاییشدن فاضالب کاربر

 فاضالبریمی برای جداسازی و ساخت زیرساخت عدم برنامه -

 ی سطحیهاآبآوری و دفع ریمی برای جمععدم برنامه -

 یر متقابل سیل و فاضالبتأثریمی یکپارچه آب با توجه توامان به عدم برنامه -

 

 

 

 
 کاهش عرض جریان و سرپوشیده شدن کانال . 1398و  1384ساخت و ساز در شهرک سعدی بین  -17-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

ساخت و سازهای جدید 

 و افزایش سطوح نفوذناپذیر

 کانال روباز

محاال روبسااته شاادن 

 کانال

محاال روبسااته شاادن 

 شدن آبکانال و سرازیر 
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 هاگمار  ملی سیالب

 SWIMMشیراز از طریق  دروازه قرآنمدلسازی  -9-2-1-4

اکبر و سیپس تعرییف زیرحوضیه های زهکشی پیرامون مسیل تنگ اهللپهنهبندی با تقسیم: اولیه و تشکیل پایگاه دادههای داده

 35گیذاری بیا حجیم انتقیال حیداکثری سرپوشیده شده و بیا لوله 1380های پیرامون مسیل در محل ورود به شهر شیراز )که در دهه 

تشیابه  مانییو بیر اسیاس م رحوضهیهر ز گیری و انتقال آبتوان آب یبر مبنا رحوضهیز پنتبه  مترمکعب بر ثانیه جایگمین شده است(

 یارتفیاع فرودسیتدآمیدن آب در فروتعداد نقاط  لیاز قب هیوارد نمودن اطالعات پا ،ی زمینریو نفوذپذ یرفتار رواناب از منظر توپوگراف

 ازیی)برحسیب ن شیدهفیهای تعراز کانون  یمربوط به هر  یهاوارد نمودن داده نیهمچن گر،یکدیها با ارتباطات آن فیها، و تعرحوضه

 Google یامیاهواره ریتصیاو یلییافیمار تحلو نرم رازیشی یشهردار 3منطقه  ی طرح تفصیلیمکان یهاداده گاهی، مستخرج از پایلیتحل

Earthدیگرد ز( آغا. 
 

 
 SWMM 5.1افزار در نرم یمطالعات یهارحوضهیز نییداده مبنا و تع گاهینقشه و پا لیتشک -18-9 لشک

 1398، منبع: کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی
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 (Google Earth)ای ماهواره شکلتعریف زیرحوضه های دروازه قرآن منطبق بر  -19-9 شکل

 1398، منبع: کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی

 

 

 شده دروازه قرآنهای تعریفزیرحوضهمشخصات پایه  -15-9جدول 

نام 

 زیرحوضه

 مساحت

 )هکتار(

 عرض زیرحوضه

 )متر(

 مجرای جریان بلندترین طول

 )متر( زیرحوضه ( در)آبراهه

 شیب زیرحوضه

 درصد()

گره خروجی 

 زیرحوضه

 نفوذناپذیری

 )درصد(

S1 832 3609 5121 2.1 2 J 23 

S2 1459 4298 6207 8.9 3 J 27 

S3 305 2174 2438 5.7 J4 41 

S4 199 1420 1682 16.0 J7 76 

S5 160 1215 2148 17.6 J7 81 

 

را   J7تیا  J1تشخیص است که بیه ترتییب نقیاط تجمعیی در این حوضه بندی ی  مسیر اصلی حرکت آب از شمال به جنوب قابل

نیین جینس های سیاختمانی و معیابر و همچبارگذاری. نفوذناپذیری زیرحوضه ها با توجه به میمان پوشش خاک توسم دهدیمتشکیل 

 .خاک محاسبه شده است
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 اکبر تا خروجی دروازه قرآنمقطع طولی مسیر حرکت آب از تنگ اهلل -20-9 شکل

 1398، منبع: کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی
 

بارندگی تجمعی تعریف گردیید و از ایین طرییق سیناریوی ، سری زمانی میمان افماردر نرم مدل ازیداده موردن گاهیپا لیپس از تشک

 5بازسازی شد. این سناریو به ترتیب زمیانی از آغیاز روز  1398فروردین  5بارندگی و به راه افتادن رواناب در دروازه قرآن شیراز در روز 

 شده است:قرار زیر بازسازیبه 1398فروردین 

 متر عبور نمود.میلی 10دقیقه از سطی  10فصلی که طی  : آغاز بارندگی بسیار شدید8:00حوالی ساعت  -

بیه سیمت دروازه  ی باالدسیت و هیدایت آنهیاکوهی ناشی از گردآمدن آب در زهکش هارواناب: به راه افتادن 8:15حوالی ساعت  -

 ارسه(پ-رودشت و بمرگراه شیرازم-قرآن از طریق بمرگراه کنارگذر شمال شر  شیراز )آزادراه شیراز

 متر در ابتدای معابر دروازه قرآن )خیابان شیراز و بلوار امام رضا ع(میلی 15: رسیدن سطی رواناب به حدود 10:00ساعت حوالی  -

متیر در یلیم 400: باال گرفتن شدت بار  باران و افمایش سطی آب در ورودی دروازه قرآن به شهر تا سیطی 11:30حوالی ساعت  -

 12:00تا ساعت 

 20دهنده آن است کیه جرییانی در حیدود ی زهکشی بلوارهای امام رضا و خیابان شیراز نشانهاکانالون از بررسی دبی درون و بیر

های زیرزمینی انتقال آب جریان یافته اما ازآنجاکه دبی آب پس از طغیان رودخانه آب زنگی و ها و لولهمترمکعب بر ثانیه از طریق کانال

پوشانده شده است، به جاری شدن آب در معیابر شیهری بیا دبیی  (ع)که توسم بلوار امام رضا اکبر یکی شدن آب آن با مسیل تنگ اهلل

مترمکعب بر ثانیه از معابر عبیور نمیوده کیه در  37دبی معادل  12:00تا  11:30فماینده منجر گشته و در شدت یافتن بار  در ساعت 

ت و بیشترین حجیم تخرییب خودروهیا در ایین حیوالی بیه وقیوع مترمکعب بر ثانیه نیم رسیده اس 55دقیقه به حداکثر  12:11ساعت 

 11:50تیا  11:33دقیقیه از  14پیوسته است. باید توجه داشت بر اساس آمار سازمان هواشناسی استان فارس شدت یافتن بیار  تنهیا 

بی رواناب در معابر به اوج رسیده دقیقه پس از آن د 25ادامه داشته و پس از آن به حالت قبل یعنی تقریباً توقف بار  رسیده و حدودا 

 است.
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سازی خروجی اولیه مدل  SWMM   دروازه قرآن 1398فروردین  5بارش روز  -16-9 جدول

Subcatchment 
Total 
Infil 
mm 

Imperv 
Runoff 

mm 

Perv 
Runoff 

mm 

Total 
Runoff 

mm 

Total 
Runoff 
10^6 ltr 

Peak 
Runoff 
CMS 

Runoff 
Coeff 

S_1 14.84 20 41.58 61.58 512.36 36.16 0.821 

S_2 12.98 20.2 43.52 63.72 429.66 22.2 0.85 

S_3 10.04 20.33 46.68 67.01 204.38 18.72 0.893 
S_4 8.32 20.09 48.71 68.79 136.9 14.57 0.917 
S_5 8.01 20.01 49.1 69.11 110.58 12.17 0.921 

Sum 54.19 100.63 229.59 330.21 1393.88 103.82  

 

مترمکعب بر ثانیه در دقایق اوج سیالب از طرییق دروازه  103.82سازی نشان دهنده آن است که در مجموع دبی معادل نتایت مدل

های های حاشیه خیابان و لولهمترمکعب بر ثانیه از طریق کانال 37درصد از آن یعنی حدود  37قرآن در حال عبور بوده است که قریب 

مترمکعب بر ثانیه از طریق سطی معابر بلوار هفت تنان )به دلیل شییب غالیب بیه سیمت رودخانیه  70الباقی یعنی بیش از زیرزمینی و 

 خش ( جاری شده است.
 

 
 می باشدجهت شیب غالب به سمت خیابان حافظ و بلوارهای هفت تنان و چهل مقام -21-9 شکل

 1398، منبع : کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی

 

های دروازه قرآن است. بطوریکه با توجه به سه شاخص ده طیف خطرسنجی سیالب در زیرحوضهخروجی نهایی نرم افمار نشان دهن

هیا، همچنیین زیرشیاخص هیایی اصلی کاربری زمین شهری، ضریب نفوذپذیری زمین و توان انتقال رواناب در شبکه مسیل هیا و کانال

حوضه، فضاهای سبم و باز جیاذب آب، تیدارک بنیدها و حوضیچه هیا و مخیازن آرامیش روانیاب و ... مانند شیب زمین، مساحت هر زیر

 خطرپذیری هر پهنه تعیین شده است. 
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 های دروازه قرآنآسیب سیالب در هر یک از زیرحوضه پهنه بندی میزان خطر -22-9شکل 

 1398، منبع : کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی

 

الزم است اشاره شود که به دلیل تفاوت وقوع حوادث در دروازه قرآن با کیوی سیعدی شییراز، بیازه زمیانی منتخیب جهیت در انتها 

سازی دروازه قرآن محدود به روز پنت فروردین گشته، کما اینکه نتایت نشان دهنده وقیوع سییالبی مشیابه در روز ششیم فیروردین مدل

ث تلخ روز گذشته تکرار نشده است. همچنین الزم به ذکر است که در روز پنجم فروردین است و بدلیل مسدود بودن معابر حواد 1398

 گردد.سوب میاز نظر مدیریت بحران دقایق طالیی اقدامات ضربتی جهت کاهش تلفات و خسارات مح 12تا  11:30ساعات 
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 معابر و کاربری های وضع موجود پیرامون دروازه قرآن شیراز-23-9 شکل

 1398، ارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگیمنبع : ک

 

 
 های دروازه قرآن نشان دهنده باالترین خطر برای ورودی به شهر شیرازبندی خطر سیالب زیرحوضهپهنه -24-9 شکل

 1398، منبع : کارگروه شهرسازی معماری و میراث فرهنگی

 

 دروازه قرآن رویداد دروقوع و تشدید  شناسایی عوامل موثردر -9-2-1-5
 نیهیسانحه و خسارات آن در زم دیتشد ای یریگعوامل بالفصل مؤثر در شکل ،یشهرک سعد یو مطالعات یدانیم یهاافتهیبر اساس 

 عبارتند از: تیکارگروه بدون اولو یتخصص

 وارد شده به مسیل به دلیل افمایش سطوح نفوذناپذیر در حوزه مسیل دروازه قرآن آبروانافمایش حجم  -

 و سرازیر شدن آب به سمت بمرگراهآب خروج روان دم جوابگویی مقطع کانال جایگمین مسیل طبیعی برایع -

 و سرازیر شدن آب به سمت بمرگراه آبروانعدم جوابگویی مخمن متعادل کننده باالدست برای نگهداشت  -
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 هاگمار  ملی سیالب

 شدن آب به سمت بمرگراه ی ساختمانی و رسوبات و در نتیجه سرازیرهانخالهکاهش ظرفیت کانال سرپوشیده با  -

بیه دلییل کیافی نبیودن شیواهد جیمو عوامیل  اماعواملی مانند ساخت و ساز در بستر مسیل ممکن است تشدید کننده سیل باشند 

 روند.دهنده رویداد به شمار نمیبالفصل شکل
 

 در دروازه قرآن دادیرو دیعوامل موثردر وقوع و تشد ییشناسا -17-9 جدول

 دادیرو نهیزم بر دیتاک با گذار یرتأث عوامل بالفصل عوامل

 شیافما لیبه دل لیوارد شده به مس آبروانحجم  شیافما

 دروازه قرآن لیدر حوزه مس ریسطوح نفوذناپذ

و بدون توجه به مسئله سیل در  برخالف طرح جامع شهر 5کمیسیون ماده توسم  صدور مجوز ساخت و ساز -

 شده است؛ آبباعث افمایش سطوح نفوذناپذیر شده و حجم روانحوضه مسیل در دو دهه گذشته که 

وضه مسیل در سه دهه حدر بستر و در  یتوسم شهردار ساخت و سازهای بدون مجوزاز  جلوگیری نکردن -

 آب را افمایش داده است؛گذشته که باعث افمایش سطوح نفوذناپذیر شده و حجم روان

 کاربری زمین در شهر و حریم آن یریمعدم توجه به مسئله سیل در برنامه -

 یبرا یعیطب لیمس نیگمیمقطع کانال جا ییعدم جوابگو

 شدن آب به سمت بمرگراه ریو سرازآب روانخروج 

ه ای راهکارهای مهندسی برای جایگمینی سازوکارهای طبیعی سیالبی کمرکم زیاده از حد بر روی اقدامات سازهت -

 جوابگوی رویدادهای سیالبی نیست؛با توجه به تغییرات اقلیمی 

ذپذیر در ر نظر نگرفتن رویدادهای کم بسامد )صدساله، پانصدساله و بیشتر( و نیم تأثیر افمایش سطوح نفود -

 محاسبات برای جایگمینی مسیل با کانال؛

ه که ن نقطیل در ایشیراز به سوابق س –عدم توجه به خطر سیل در طرح تعریض ورودی شهر و بمرگراه اصفهان  - 

 ردید.نه تنها موجب عدم کارآیی شریان اصلی شهر شد، که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان گ

 های مطالعاتی بعدی آن مبنی بر انجام مطالعات بیشتردم توجه به پیشنهادهای طرح جامع سیالب و طرحع -

عدم جوابگویی مخمن متعادل کننده باالدست برای 

 و سرازیر شدن آب به سمت بمرگراهآب رواننگهداشت 

 

ه ای راهکارهای مهندسی برای جایگمینی سازوکارهای طبیعی سیالبی کمرکم زیاده از حد بر روی اقدامات سازهت -

 با توجه به تغییرات اقلیمی جوابگوی رویدادهای سیالبی نیست؛

 وذپذیر دریم تأثیر افمایش سطوح نفدادهای کم بسامد )صدساله، پانصدساله و بیشتر( و ندر نظر نگرفتن روی -

 محاسبات برای حجم و خروجی مخمن متعادل کننده؛

طه که یل در این نقشیراز به سوابق س –عدم توجه به خطر سیل در طرح تعریض ورودی شهر و بمرگراه اصفهان  - 

 دید.ان گرنه تنها موجب عدم کارآیی شریان اصلی شهر شد، که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطن

های مطالعاتی بعدی آن مبنی بر نیاز به طراحی و ساخت دم توجه به پیشنهادهای طرح جامع سیالب و طرحع -

 های آرامشحوضچه

 ی ساختمانی وهانخالهکاهش ظرفیت کانال سرپوشیده با 

 رسوبات و در نتیجه سرازیر شدن آب به سمت بمرگراه

بستن بکار ن بدلیل عدم امکان عبور سیالبانسداد مسیر لوله و ن و وجود نخاله و ضایعات ساختمانی فراوا -

 تمهیدات رسوبگیری و آشغالگیری

بینی ها علیرغم پیشها برای حذف موانع و نخالهها، ورودی و خروجی کانالدم الیروبی و بازدید مسیل، کانالع -

 هواشناسی
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 ساخت مسیل طبیعیساخت و ساز در حوزه دروازه قرآن و مسدود  -25-9 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
 

 برای شهر شیراز DPSIRارائه مدل  -9-2-1-6
شهر شیراز شیامل میوارد  DPSIRبر اساس موارد یاد شده در دو رویداد شهرک سعدی و دروازه قرآن در شهر شیراز وضعیت مدل 

 شود:ذیل می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نیروهای پیشران

Drivers 

 فشارها

Pressures 

 وضعیت

State 

 تاثیرات

Impacts 

 های داده شدهپاسخ

Responses 

تاکید بر ساز و کارهای  -

ای )کانالیمه کردن و روبسته سازه

ها( و مهندسی برای کردن مسیل

مسئله سیل و مدیریت آب به 

 طور کلی

افمایش جمعیت و نیاز به -

 مسکن قابل استطاعت

ین دسترسی تأمنیاز به -

 شهری سریع شیراز به اصفهان

اولویت دادن اهداف دیگر -

ای به مسئله سیل در توسعه

 اعطای مجوز ساخت و ساز

ریمی یکپارچه عدم برنامه-

یر تأثآب با توجه توامان به 

 متقابل سیل و فاضالب

ها، خالء در مورد ظرفیت-

کار مناسب و هماهنگی برای سازو

کاهش خطر سیل در توسعه 

 شهری

توسعه شهری  یهاتوجه طرح عدم -

 و شبکه حمل و نقل به سیل

های در خطر، عدم شناسایی پهنه -

بودن ساز و کار تعیین حریم ناکافی

 هایلمس

عدم توجه به سیل در ساز و کار  -

  5تصمیم گیری درکمیسیون ماده 

های شهرداری به یافتهعدم توجه  -

 مطالعه انجام یافته 4

تمرکم و اتکاء صرف بر اقدامات  -

 ای برای مدیریت خطر سیلسازه

یمی فضایی و ربرنامهعدم توجه به  -

ی برای مدیریت و کاهش امنطقه

 خطر سیالب

نداشتن مدیریت فاضالب و دفع  -

ی سطحی مناسب خصوصاً در هاآب

 های خودروسکونتگاه

نبستن تمهیدات مناسب بکار  -

رسوبگیری و آشغالگیری و ساخت 

محافظت و گیر بندهای رسوب

 هاها، ترمیم و مقاوم سازی آنکانال

- 

پذیری سکونتگاه یبآس -

 خودرو شهرک سعدی و ساکنان آن

پذیری ورودی شهر از یبآس -

 شبکهاصفهان )محور دروازه قرآن( و 

 محله سعدی معابر

 یهایبررکاپذیری یبآس -

 حطر دیپیشنها مانیو در شیزموآ

محله سعدی و  ضیدر ارا شیراز جامع

 دروازه قرآن

 مناطق بیشترپذیری یبآس -

 لیلد به شهر 3شمالی و منطقه 

 شبکه یجد یکاستیهاو  یمدآرناکا

و انتقال سطحی  یهاآوری آب جمع

 سیالب به رودخانه خش 
 

نفر از  21کشته شدن  --

 هموطنان

 از بخشی گرفتگیآب-

، آموزشی و مسکونی یهایبررکا

محالت سعدی، هفت تن، مذهبی 

 دلگشا، بلوار نصر و میدان گلستان

گرفتگی گسترده در آب --

  یر بازار وکیلمناطق تاریخی شیراز نظ

برخی  گرفتگیآب --

محله سعدیه و در  محلی یسترسیهاد

 پایین دست حوزه دروازه قرآن

عبور سیالب  نمکاا معد --

ری بستر و در کاهش نفوذپذیبدلیل 

معرض خطر قراردادن شهر توسم 

ساخت و سازهای باالدست مسیل 

 دروازه قرآن

 

 حوضچه آرامش احداث-

آب و  تیریمد یدر باالدست برا

با ظرفیت پایین و  لیکنترل س

 اشکاالت درخروج آب از آن

دیواره گذاری و ساخت -

کانال به جای ترمیم و نگهداری 

های طبیعی در حوزه مسیل

 باالدست شهرک سعدی

ساخت کانال بجای مسیل -

 کاهش جهت طبیعی دروازه قرآن

سیل و عبور  وقوع احتمال

 البیس

بستن روی مسیل سعدی -

به دلیل ورود فاضالب به این 

 مسیل و مشکالت مردم
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 بندیجمع -9-3
مشاهده شده مؤثر یا متأثر از سیل و تهدیدها مختص به اسیتان فیارس و شیهر شییراز در حیوزه بر اساس موارد مطرح شده مسائل 

 شود.ریمی، اجرا و مدیریت در جدول زیر ارائه میگذاری، برنامهتخصصی کارگروه شهرسازی و در سطوح مختلف سیاست
 

 جمع بندی مطالعات استان خوزستان -18-9 جدول

 های استان فارسنکات مرتبط با نمونه تها و مداخالسطوح مختلف سیاست

 های کالنسیاست

دو مسئله مشاهده شده در  دست کمبر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است.  ها در داخل حریم شهرحریم رودخانه مسئولیت تعیین -

 این مورد عبارتند از:

 ها با کیفیت نازل؛های فصلی و مسیل( تهیه نقشه حریم رودخانه1

های توسعه و عمران شهری و ای استان و عامل تهیه کننده و مرجع تصویب کننده طرحهماهنگی بین سازمان آب منطقه( عدم 2

 های موضعی؛طرح

 ها( جهت کنترل سیلای )مانند احداث کانال)و مقامات شهری و استانی( بر اقدامات سازه تاکید وزارت نیرو -

 گرفته است؛ ا سیل را نادیدهوسم این نهاد تهیه شده، رویکردهای اکولوقی  سازگاری بکه ت طرح جامع مدیریت سیل کشورهمچنین  -

ها آوری سکونتگاههای موضعی نسبت به تابهای جامع ناحیه، طرح جامع، تفصیلی و طرحهای توسعه و عمران مانند طرحهیه برنامهت -

ل رابر خطر سیریمی برای کاهش و سازگاری در بی از خطر، برنامهدر مورد تعیین نواحی در معرض خطر، جهت دهی به توسعه برای دور

 اند.تفاوت بودهتقریباً بی

یژه وانداز و اهداف مرتبم با تاب آوری و سازگاری در برابر مخاطرات موجود و تغییرات اقلیمی در تمامی سطوح به دم ارائه چشمع -

 های کالنقوانین و سیاست

ان خاصی ها در مرحله پیشگیری و قبل از رخداد سیل هیچ ارگسیالب در خصوص هماهنگی اقدامات دستگاهبر اساس برنامه جامع  -

 مند نشده است.وظیفه

های مهم عبارتند های مختلف از قوانین موجود موجب شده است تا نهادهای مرتبم از انجام مسئولیت خود طفره بروند. نمونهوانشخ -

 از:

 محدوده و حریم شهر؛ های حفاظتی درها و سایر سازههای محافظتی، کانالوم سازی دیواره( بازرسی، ترمیم و مقا1

 ها در داخل محدوده و حریم شهر؛( تعیین تکلیف و ساماندهی ساخت و سازهای موجود در بستر و حریم مسیل2

 هابندی سیل برای سکونتگاه( تهیه وتصویب و ابالغ نقشه پهنه3

 مقیاس سکونتگاهریمی در برنامه

طرح جامع و تفصیلی شیراز؛ طرح 

 تفصیلی منطقه سه شیراز

اند و ساز و کارهای ای داشتههای مرتبم با سیل در شیراز، تحقیقات بعد از سیل و گفتمان غالب مسئوالن تاکید بر اقدامات سازهرنامهب -

 های طبیعی در هر دو حوضه وجایگمین کردناصلی بستن مسیل ر هر دو رویداد مشکلدای و اکولوقی  را نادیده گرفته است. غیرسازه

شدید  رویدادهای وابگویجها با کانال بوده است )مسئله اندازه کانال یا اجرای آن نیست، این راهکارها با مسئله تغییرات اقلیمی آن

 نیستند(؛

ها را برای های این گمار ری شیراز، این شهرداری یافتهاتی در مورد سیل در شیراز به کارفرمایی شهرداگمار  مطالع 3علیرغم انجام  -

 هایشان اجرا نکرده است؛محافظت از مردم و دارایی

 بندی سیل برای شهر تهیه نشده است؛های با کیفیت پهنهنقشه -

ستانداری در جهت و کمیسیون عمرانی ا 5با وجود تکرارشوندگی سیل در این شهر، ساز و کارهای تصمیم گیری در کمیسیون ماده  -

اند )مشخص های خود بر در معرض خطر قراردادن مردم در برابر سیل نداشتهتعویض کاربری اراضی باالدست توجهی به تأثیر تصمیم

 نیست آیا اصالً کمیته فنی به مسئله سیل پرداخته یا خیر(؛

اند اندیشیده های در معرض خطر سیل بودهو سکونتگاههای خودرو شهر که جمای برای حفا جان و دارایی مردم در سکونتگاهبرنامه -

 نشده است.

ها و ریمی در مقیاس سکونتگاه به ساز و کارهای اکولوقی  کاهش خطر سیل مانند مالحظات نفوذپذیری سطوح، مرمت رودخانهرنامهب -

 های شهری توجهی نشان نداده است.زهکش

 هاریمی و ساخت زیرساختبرنامه

 شهریآب و فاضالب 

عدی های سطحی مناسب برای شهر به ویژه برای سکونتگاه خودروی شهرک سنبود سیستم کارای دفع فاضالب و سیستم دفع آب -

ئله در شود. همین مسباعث ورود فاضالب به مسیل سعدی شده بود که به خواسته مردم برای رفع مشکل بو این کانال سربسته می

 ه است؛تشدید تاثیرات سیل تاثیرگذار بود

 ریمی شبکه راهبرنامه

 هاهای درون و بیرون شهری و پلراه

از طریق روبسته کردن مسیل طبیعی با نادیده گرفتن مسئله سیل و  (شیراز –بمرگراه اصفهان )تعریض شریان اصلی دسترسی به شهر  -

های سطحی نه تنها سبب به خطر افتادن جان مردم شد بلکه این شریان اصلی را برای مدتی از ای برای هدایت آباکتفا به اقدامات سازه
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 هاگمار  ملی سیالب

 های استان فارسنکات مرتبط با نمونه تها و مداخالسطوح مختلف سیاست

 سازهای اخیر بازطراحی شود؛کار انداخت. الزم است این ورودی اصلی شهر با درنظر گرفتن مسئله سیل و ساخت و 

ها بر روی ت پلعدم توجه به مسئله سیل در طراحی جاده خرامه به شیراز در شهرک سعدی و در نظر نگرفتن تراز و کیفیت ساخ -

 مسیل سعدی که در تشدید سیل در این حوضه تاثیرگذار بوده است؛

کلیدی  دهنده عدم وجود ساز و کارهایمیمان آب در جریان رویداد نشانسعدی، باال رفتن  با وجود کافی نبودن اطالعات در مورد تونل -

 )مانند پمپ آب( در این تونل هستند.

 مدیریت شهری

 هده نگرفته است.ها و حوضچه تعادل و را نهادی برعهای محافا و کانالسازی دیوارهظیفه بازدید، ترمیم و مقاومو -

در شهرهای  های سطحی نیمهای دفع آبها و نیم جویها از نخالهها و ورودی و خروجی آنسازی بستر مسیل و کانالبازدید و پاک -

 مورد بررسی توسم شهرداری انجام نشده بوده است؛

 

 

 

 



      365     های توسعه و...تهیه طرحتحلیل شرح خدمات  -فصل دهم  هیأت ویژۀ       
 هاگمار  ملی سیالب

 

 

و  نیتوسعه و عمران و قوان یهاطرح هیشرح خدمات ته لیتحلدهم: فصل 

 لیمرتبط با  س یو معمار یضوابط شهرساز
 

 مقدمه -10-1
هیا و شناسیی چهارچوبدهید. نخسیت،  تحلییل و آسیباین فصل به لحاظ محتوایی تحلیل سه دسته از اسناد و ضوابم را ارائه می

اجمیالی اسیناد نیاظر بیر میدیریت سییل در کشیور از منظیر های عمران و توسعه در سطوح مختلف؛ دوم، تحلییل اسناد ناظر بر برنامه

ها؛ و سوم المامات و مالحظات پدافند غیرعامل. در بخش نخست، با توجه به زمینیه تخصصیی کیارگروه شهرسیازی، آوری سکونتگاهتاب

و سیپس بیه صیورت های توسعه و عمران شهری و روسیتایی خواهید بیود معماری و میراث فرهنگی، تمرکم بر روی شرح خدمات طرح

ها هیم در بخیش خصوصیی و های موجود در به کارگیری این شیرح خیدماتریمی، اجرا و رویههای برنامهتفصیلی به مشکالت و چالش

کیه چگونیه شیود، بیه اینبندی مطالب هر استان ارائه میدولتی و بین بخشی پرداخته خواهد شد. در فصل بعد در تحلیلی که در جمع

گیری ییا ریمی، مدیریت و اجرا در سطوح مختلیف در شیکلهای طراحی، برنامهریمی و توسعه و عمران و رویهناد برنامهها در اسکاستی

 ها در رویدادهای سیالبی شدند پرداخته خواهد شد.تشدید خسارت
 

 های توسعه و عمران سکونتگاهیطرح -10-2

 وذ و تفصیلی شهرها های توسعه و عمران، حوزه نفشرح خدمات تهیه طرح -10-2-1

های مطالعیه شیده، باشید. در تمیامی نمونیههای جامع و تفصییلی شیهرها میییکی از منابع اصلی تحلیل شده در این گمار  طرح

های پیش رو ذکر خواهید ها با مسئله سیل تحلیل شده است. همانطور که در بخشهای فرادست شهری مطالعه و ارتباط این طرحطرح

ادست شهرهای مورد مطالعه عموماً در زمینه توجه به سیل و خطرات آن ناکارآمد هسیتند. بیه همیین دلییل، در ایین های فرشد، طرح

ها به مسیئله سییل و مخیاطرات های جامع و تفصیلی مطالعه شده است تا میمان توجه آنبخش شرح خدمات و قرارداد تیپ تهیه طرح

های جامع شهری یا هادی روستایی بیر مبنیای شیرح خیدماتی است که تمامی طرحهای شهری روشن شود. الزم به ذکر آن در محیم

هیای شیود. طیرحشوند که از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به مهندسین مشاور ارائه میتیپ و یکسان تهیه می

های باشد. طرحخورشیدی می 60د که مربوط به دهه شونتهیه می 12جامع و تفصیلی بر مبنای شرح خدمات و قراردادِ موسوم به تیپ 

شوند. جدا از این دو شرح خدمات از چند سال تهیه می 70ای متاخرتر و مربوط به دهه هادی روستایی بر مبنای شرح خدماتی تا اندازه

ت کیه در ایین بخیش مطالعیه ی گنجانده شده استوسعه و عمران شهر یهاطرح تهیه در رعاملیالمامات و مالحظات پدافند غپیش هم 

 گردند. می

متاسفانه در هیچ جای این قرارداد مستقیماً به مسئله سیل یا دیگر مخیاطرات طبیعیی میرتبم بیا شیهر پرداختیه نشیده اسیت. در 

ه مطالعیه توانند بسیتری بیرای الیمام مشیاور بیباشند و به نوعی میهای دو تا چهار قرارداد مواردی وجود دارد که بسیار کلی میپیوست

 خیمی فراهم آورند. سیل

ضرورت ارتباط "به  2-5مرتبم است. بند  "اصول کلی و تعاریفی که باید در نحوه ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد"پیوست دو به 

گیر در سیطوح پردازد. اگرچه ایین بنید بسییار گنیگ اسیت امیا امی "ای و ملی( ریمی )منطقهریمی شهری با سطوح باالتر برنامهبرنامه

های شهری شده باشد، بر ای یا استانی صحبتی از سیل و خطرات آن برای سکونتگاهریمی شهری همچون آمایش منطقهفرادست برنامه

 های باالدست است.اساس این بند به نوعی مشاور ملمم به رعایت این خطرات و تهیه طرحی منطبق با المامات طرح
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 هاگمار  ملی سیالب

هیا تمیام جمئییات پردازد. این بخیشمی "هاها و برنامهانجام مطالعات و تهیه طرح"ه صورت ریم به این قرارداد ب 4و  3های پیوست

اند. با این حال باز هم عدم توجه به سیل و دیگیر مخیاطرات طبیعیی مشیهود های جامع و تفصیلی را مشخص نمودهمورد نظر در طرح

دهید، تنهیا بیه از پیوست سه که مطالعه کل منطقه شهری را پوشیش میی است و به کلی گویی اکتفا شده است. برای مثال در بند ی 

حوزه  "خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی"به مطالعه  3-2کند. همین طور در اشاره می "مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه"لموم مطالعه 

 پردازد و محدود به موارد زیر است:نفوذ شهرها می

بندی های اصلی موثر در طرح و منطقهآن )عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیبموقعیت جغرافیایی شهر و اطراف  -

 ها در سطی شهر و اطراف آن، و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدود کننده توسعه شهر(.آن

 های زیرزمینی و غیره(.شناسی )جنس خاک، زلمله، آبمسائل کلی زمین -

 بر اساس اطالعات موجود.منابع و نحوه تامین آب شهر،  -

 مسائل هواشناسی )حرارت، رطوبت، باد و غیره(. -

 ها در شهر.های سطحی )باران(، و موقعیت مسیلسیستم حرکت آب -

 های سطحی )آب باران( در شهر و معایب آن.نحوه دفع آب -

  بند ساده و با اشاره بیه موقعییت همانطور که از این لیست پیداست تمام آنچه ممکن است به امر سیل در شهر مربوط باشد در ی

ها در شهر خالصه شده است. ساز و کار مهندسان مشاور نیم در ارتباط با این بند و رفع مسئولیت از خویش بسیار سیاده و پییش مسیل

هیای شیهری دخانیههیا و رودهند گرفتن استعالمی ساده از وزارت نیرو در ارتباط با مسییلپا افتاده است. تمام آنچه مشاوران انجام می

هیا و شود. این اعداد بستر، حریم کمی و حیریم کیفیی رودخانیهاست. این استعالم پاسخی ساده دارد که در قالب چند عدد خالصه می

کند. در بسیاری از موارد این اعداد با واقعیات اقلیمی و طبیعی فاصله بسیاری دارد. برای مثیال رودخانیه کرخیه ها را مشخص میمسیل

کند در حالی که وزارت نیرو نهایتاً ممکن است حریمی چند ده متری نگام طغیان در بعضی از نقاط تا چهار کیلومتر عرض پیدا میدر ه

 برای آن توصیه کند. 

هیا و ضیوابم مختلیف همچنین در پیوست سه، مدارک مورد نیاز برای تصویب طرح مشخص شده است. این مدارک در قالب نقشیه

-ای که تا حدودی مرتبم به نظر میآید. در این بخش تنها نقشهباز هم عدم توجه به مخاطرات سیل کامالً به چشم میاند و لحاظ شده

هیا بیرای تخلییه آب باشد. در عمل این نقشه هیچ ارتباطی با سیل ندارد و تنها جهت شیب خیابیانهای سطحی میرسد نقشه دفع آب

 کند.باران را مشخص می

ای شکل گرفته است که در آن قراردادی ناقص و شرح بسته های جامع و تفصیلی حلقهتوان گفت که در امر طرحبه طور خالصه می

کنید. تمیام مسیئولیت مشیاور در خدماتی ناکافی در ارتباط با مخاطرات طبیعی به ویژه سیل مشاور را ملمم به هیچ بررسی خاصی نمی

شوند و اگیر هیم پاسیخی دریافیت شود. این استعالمات لموما پاسخ داده نمییرو خالصه میقالب چند استعالم پیش پا افتاده از وزارت ن

ای گذاشته که تنها کنند بعضاً انطباقی با واقعیات طبیعی ندارند. یعنی قانون تمام بار امنیت شهرها در برابر سیل را بر دو  وزارت خانه

های پهنه بندی سیل و ریس  سیل به مشاوران شهرسازی نیسیت. در گذاشتن نقشهکند و قادر به در اختیار به ذکر چند عدد اکتفا می

ها ها به نوعی است که نه مشاوران را ملمم به تهیه این نقشهشوند و حق المحمه آنعین حال قراردادهای شهری نیم به نحوی تنظیم می

ای هایی برای مشیاوران وجیود دارد. بیدین نحیو حلقیهنین نقشهای امکان انجام مطالعات مربوطه و تهیه چکنند و نه از لحاظ همینهمی

-گیرد و هر ی  مسئولیت را به دیگری منتقل میمعیوب بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، مشاوران شهرسازی و قانون شکل می

 کند بدون آنکه در عمل برای محافظت از شهرها اقدامی صورت پذیرد.
 

 های هادی روستاییطرحشرح خدمات تهیه  -10-2-2

های جامع و تفصیلی شهری است. این شرح خیدمات های هادی روستایی تا حد بسیاری بهتر از طرحوضعیت در شرح خدمات طرح

تهیه شده است در مواردی چند به مبحث مخاطرات طبیعی و موضوع سیل اشاره کرده و مشاوران را ملمم به تهیه  70که در اواخر دهه 
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های خطر سیل کرده است. اما ایراد این شرح خدمات آن اسیت کیه در آن هییچ تمهیید ئه ضوابم و پیشنهادها، و تهیه نقشهها، اراطرح

جامعی برای المام مشاور به انجام مطالعات مربوطه در بخش شناخت وجود ندارد. به بیان دیگر با آنکه در بخش تحلیل و میدارک طیرح 

های خطر به خصوص برای سیل درخواست شده اما ایین درخواسیت ی طبیعی و ضوابم و نقشهبه صورت مشخص از مشاور تحلیل سوان

 های جامع و تفصیلی به کلی گویی اکتفا شده است.ما به ازای مشخصی در بخش شناخت ندارد و در بخش شناخت مشابه طرح

طبیعی روسیتا )بیه وییژه سییل و زمیین های در معرض سوانی نقشه محدوده"های رسمی طرح، تهیه به طور مشخص در بند نقشه

ای از درخواست شیده اسیت. درخواسیت چنیین نقشیه 1:25000در مقیاس  "هاخیمی محدودهبندی کلی میمان سانحهلغم ( و درجه

ایراد اصلی مقیاس نقشه درخواستی است. در این مقیاس، تمیام روسیتا ممکین اسیت بیه  امامشاورین مربوطه بسیار قابل ستایش است 

ای که روسیتا در آن واقیع شیده اسیت کیاربرد دارد تیا خیود بافیت ای کوچ  دیده شود و چنین مقیاسی بیشتر برای منطقهلکه شکل

 روستایی.

خواسته  "ضوابم ایمن سازی در مقابل سوانی طبیعی از جمله زلمله، سیل و زمین لغم "در قسمت تدوین ضوابم نیم از  مشاورین 

سیازی های مربوط به ایمنها و پروقهبندی برنامهتعیین و اولویت"های پیشنهادی مشاور ملمم به ها و پروقهشده است و در تعیین برنامه

و کاهش خطر سوانی طبیعی در روستا مانند برنامه بهسازی و مقاوم سازی بناها، برنامه جابجایی واحدهایی که شدیدا در معیرض خطیر 

 باشد.می "های پیشنهادی کاهش خطر لغم  در روستا و ...ساحلی، برنامه بند و دیوارسوانی قرار دارند، احداث سیل

بنیدی خطیر بیروز سیوانی طبیعیی در روسیتا و امکیان سینجی کیاهش ارزیابی و اولویت"تمام این موارد در مرحله تحلیل در قالب 

شیود کیه در مرحلیه یی مشیخص مییگنجانده شده است. همان طور که گفته شد، ایراد شرح خیدمات آنجیا "پیامدهای سوانی طبیعی

شناخت ما به ازای مشخص و مناسبی برای موارد ذکر شده وجود ندارد. در بخش مطالعیات محیطیی از مشیاورین سیه میورد مشیخص 

 درخواست شده است:

ثیرگذار بیر های اصلی و تاها و اطالعات موجود و شناخت تفصیلی زمینههای محیطی روستا با استفاده از طرحبررسی کلیات ویژگی -

 طرح هادی نظیر توپوگرافی و اقلیم.

بررسی منابع تامین آب اعم از آب شرب و کشاورزی و میمان آبدهی و تغییرات تقریبی آن در طی دهه اخییر بیر اسیاس اطالعیات  -

 محلی.

 های سطحی و محل تخلیه آن.بررسی نظام حرکت آب در سطی بافت روستا و نحوه دفع آب -

بیا اسیتفاده  "ار کلی شاید مشاور را ملمم به مطالعه خطرات طبیعی و محیطی بکند. اما همین مورد نیم قید مورد اول به صورت بسی

های تکراری و فاقد ارز  کاربردی از وزارت نیرو نیست. یعنیی را افموده که نتیجه آن چیمی جمء استعالم "ها و اطالعات موجوداز طرح

ها بر هیچ شالوده مطالعاتی دقیقیی اسم و رسم مختلفی درخواست شده است، عمالً این خروجیهای رنگی و با با آنکه از مشاور خروجی

 کند.های جامع و تفصیلی در زمینه روستایی نیم همچنان کار میقرار ندارند و حلقه معیوب اشاره شده در بخش طرح

 نییا تیوان مثیال زد. در جرییان سییل اخییر،گلستان را میی از توابع آ  قال در استان بلیس نیچتنها به عنوان ی  نمونه روستای 

 نی. در او بخش اعظم روستا به زیر آب رفت دیمنطقه به خود د نیخسارت را در ا نیشتریب است تیپنچ همار نفر جمع یداراکه روستا 

بینی شده در شیرح فرآیند پیشر طبق . با این حال مشاور مربوطه بوجود دارد یریخانه تعم 700و  بیتخر یمنمل مسکون 170روستا 

زیر پاسخ استعالم صورت گرفتیه از وزارت  شکلخدمات تمامی مراحل را انجام داده و از وزارت نیرو استعالمات الزمه را انجام داده بود. 

 متری از حد نهایی بستر برای رودخانه گرگانرود در نظر گرفته شده است. 20نیرو را نمایش داده است که تنها حریمی 
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 مهندسین مشاور کریاس بنا در مورد حریم رودخانه گرگانرود در روستای چین سبیلی. زارت نیرو به استعالمپاسخ و -1-10 شکل

 1398منبع: آب منطقه ای استان گلستان، 

 

وجیود تر دارد. این ضیعف مربیوط بیه عیدم های شهری و روستایی ریشه در ضعفی جامعضعف مشاهده شده در شرح خدمات طرح

باشید. بخیش بعیدی مفصیال بیه ایین موضیوع و مطالعیه ها و ضوابم کارآمد شهری و روستایی در ارتباط با سیل مییقوانین، آیین نامه

 پردازد.ها، ضوابم و قوانین موجود مینامهآیین
 

 های توسعهخدمات طرح راهنمای شرح حوزه در ساز مسئله هایزمینه -10-2-3
 بیرای مهیم سرمشیقی و دسیتی زییر شیود.می محسوب مشاور مهندسی خدمات انجام برای کلی مرجع ی 1 خدمات راهنمای شرح

 بیه اییران سیازیبرنامه سینت در راهنمیا اینگونیه شود.می محسوب شهرسازی، هایپردازه به ویژه سازیمکان هایپردازه آزماییراستی

 همسیان غییر ییا و( تیپ)همسان تواندمی راهنما شود. می ابالغ ذیربم ینهادها به و شودمی تهیه ریمیبرنامه و مدیریت سازمان وسیله

 ایمنطقیه و شیهری جیامع هیایطرح تهییه هایی چونزمینه در که مشاورانی یا و کارفرماها کلیه که است این همسان از منظور باشد.

 سیامانه بخشی ریمیبرنامه کشورهایی که برای راهنما شرح این برند.می بهره گمینیمرجع ساختواره ی  از دارند، مسئولیت و مأموریت

 و تصیویب تهییه روند در را خود جایگاه و وظایف بخشی نهادهای مبنا این بر زیرا، باشد.می مناسبی مرجع است، سازندگی فرایند قالب

 رویدادهایی چیون در ویژه به بالخیمی، و بحرانی شرایم در که دارند هایینقص هاراهنما گونهاین اما یابند.میدر بیشتری با سهولت اجرا

 1398 سیال اول روزهیای و 1397 سیال آخیر روزهیای روییدادهای سییالبی در گیرنید.می قیرار نقد و توجه مورد زلمله و سیل جنگ،

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. Terms of Reference 
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 متوجیه اتهیام هایانگشیت از یکیی است. رفته نشانه سازیبرنامه مختلف گانشیوه بر مختلفی اتهامات انگشت که آمده پیش مشکالتی

 .است شده آن اندرکاراندست و مشاور مهندسین( ای ناحیه و عمران و توسعه)شهری  جامع هایطرح تهیه خدمات راهنمای شرح

 مواجیه مسیائلی بیا جمئییات در ،اما دانست. بری اتهامات این از را مشاور مهندسین عامل و خدمات شرح سامانه تواننمی کلیات در

 چیرا. شیوندنمی تلقی واقعه اصلی مسئول شود،می خوانده مشاور که عاملی و شودمی نامیده خدمات شرح که سندی اصل که شویممی

 اجیرای و تصیویب تهییه، مسیئله پیر عامل توانرا می اجرا و تصویب هایسامانه همینطور و به مشاور کار ارجاع راهنما، شرح اعمال که

 ایپیچییده سامانه از است گذاشته جای بر 1398 سال سیل طبیعی واقعه که نامطلوبی آثار دانست. ایمنطقه و شهری جامع هایطرح

 ایپیچییده فراینید سیازیبرنامه نیدارد. مسلطی پای جای ایران در مشاور مهندسین کار شیوه و خدمات راهنمای شرح گیرد.می نشأت

 هابرنامیه کارسیازی بیرای که هاییداده طرف ی  از ایران در دارد. آن محصوالت بر زیادی تاثیر اطالعات تحلیل و پردازیداده که است

 حیداقل از را هیاداده غالیب کیه اسیت نامطلوب چنان نیم هاداده گیریبکار کار و ساز یا شیوه دیگر طرف از و نیستند کافی باشند مفید

 درحید هاییداده چه ایمنطقه ای وناحیه محلی، هایحوزه ساختگاهی از اعم سازی،برنامه از سطی هر در مثال، برای دارد.می باز انتفاع

 نمونه، طور به گیرد. قرار استفاده مورد گیریتصمیم و سازیتصمیم در تا باشدمی نیاز هارودخانه محیطی زیست حریم سیالبی و حریم

 جیوار از از اسیتفاده بیرای و رودخانه ی  جوار از خالی گستره در مسکونی مجموعه ساختن برای رودخانه، جوار در بنایی ساختن برای

 هیا رودخانیه گیریسییل و طغییان سابقه بلکه تفریحی، نه تنها حریم باز و سبم و شهری فضای چون چیدمانی تهیه منظور به رودخانه

میی  اتکا دوم دست و کلی اطالعات به لذا، ندارد. وجود باشند دسترس قابل مستقیماً که دقیقی اطالعات مواقع اکثر در است، نیاز مورد

 به پاسخ یا و نداشته دقیقی اطالعات استعالم، مرجع معموالً آنکه ترجالب آید. می دست به ذیربم نهادهای از استعالم طریق از که شود

 و سیاخت تقاضای و توسعه جریان تواننمی متداول طور به گذرد.می استعالم خیر از کننده استعالم شود کهمی برزمان قدر آن استعالم

 مواردی در را اجتماعی رفاه موقتاً هم و دارد اقتصادی بازده هم ساز و ساخت که جاهایی در مخصوصاً شمرد، محروم کار انجام از را ساز

 بیا ای زیرمحلیه سیاخت بیه منجیر که دخترپل شهر میانه در کرخه رودخانه شر  در مجموعه ی  آورد.بار می به مسکن چون ساخت

 که بود ارزشی چنان واجد مجموعه اقتصادی نظر از دانست. نمونه این از توانمی را است شده ساختمانی مسکونی واحد 42 -32 حدود

 از بین رفتند.  هاخانه تمامی هم بند وسیل هم سیل جریان در اما است، داشته اقتصادی صرفه سنگین نسبتاً بندسیل ی  ساخت
 

  هاآن شدن اجرایی روال و خدمات بر پایه پیشینهتحلیل شرح  -10-2-4
 بیه المامیی شهرسازی راهنمایی خدمات شرح از استفاده به نیاز شد، مطرح شهری جامع هایطرح تهیه موضوع 1340 دهه نیمه از

 در باید دیگر طرف از و باشد معلوم مشاور مهندسی سازیبرنامه عامل ی  که خدماتی کلیات بایستمی طرف ی  از زیرا رسید،می نظر

 ایین حیال، بیرایراه برای تامین این شرایم بیود. بیا این ترینساده خدمات شود، شرح استناد مالکی و معیار به نیم المحمهحق پرداخت

 انیدکی تغییرات با که بود شده پیشنهاد سرمشق یا مرجع عنوان به کلی راهنمای ی  بلکه بود، نشده تهیه همسان خدمات شرح منظور

 شیرح شید. گرفتیه کیار بیه تهیران چون بمرگی شهر برای هم و بود آمده کار به بندرلنگه چون کوچکی شهر جامع طرح تهیه برای هم

 بیود، آمده پیش مشاوران کنترل و هدایت در که مشکالتی دلیل به .گذاری شده بودیبنیان 1344 سال از مربوطه قراردادهای و خدمات

 و کنتیرل و هیدایت کیار ارجیاع مبنیای قانونی پشتوانه ی  با که گرفت همسانی راهنمای شرح تهیه به تصمیم بودجه و برنامه سازمان

 ایین شید. نامیده 12 شماره( همسان)تیپ که قرارداد شد تهیه راهنمایی شرح لذا باشد. شهرسازانه هایبرنامه یا هاطرح تصویب و تهیه

( 1352) از تیاریخ این از پس شهرسازی قراردادهای کلیه شد. تصویب برنامه عامل هیئت 653 جلسه در 1351 /1/12 تاریخ در قرارداد

 خیدمات شیرح کیه ایین جمله از شد. وارد خدمات شرح این بر انتقاداتی اسالمی انقالب از پس اینکه تا شد، می انجام راهنما این طبق

 اسیتدالل باشید.می ضیروری بسییار جیامع هایطرح تهیه برای که باشد می نفوذ حوزه و ایمنطقه مطالعات فاقد 1351 /1/12مصوب 

 شیرح ایین بیه شیهر نفیوذ حوزه و ایمنطقه مطالعات اصلی محتوای اصالح ضمن شد مقرر لذا بود، اساسی بسیار علمی نظر از یادشده

 طیرف از 1-4060/54/1310جدیدی با شماره دسیتورالعمل  خدمات شرح 1363 /6/10در اصالحات انجام با شود. اضافه مرجع راهنما

 و توسعه هایطرح به جامع طرح از جدید همسان تیپ شد. ابالغ مشاور مهندسان و اجرایی هایدستگاه کلیه به بودجه و برنامه سازمان
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 ایین طبیق انید شیده تهیه 1364 سال از که متعارفی شهرسازی های طرح کلیه یافت. عنوان تغییر شهرها تفصیلی و نفوذ حوزه عمران

 کیار انجیام امیابود  شده عقد شده یاد مصوبه از قبل که قراردادهایی که شودمی یادآوری شدند.می کنترل و هدایت انجام، راهنما مرجع

 .گرفتمی قرار اصالح مورد اختصاصی هاییابالغیه طی نیم بود نرفته فراتر موجود وضع شناخت از آن

بسیاری از نقادان علیت  ،مخصوصاً اینکه .مورد انتقاد قرار گرفت باشد،می 12که شرح راهنمای سوم تیپ  نیماین شرح راهنما بعدها 

نمودند. در چارچوب و رهنمودهای به شرح راهنمای یاد شده معطوف می های شهرسازی راپذیری طرحعدم موفقیت به ویژه عدم تحقق

هیای موضوع تهیه طرح ،های آمایش و کالبدیبرنامه و بودجه در موضوع تهیه طرحتقسیم وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان 

در  .بیه پییش کشییده شید 12های شهرسازی مشمول قیرارداد همسیان ای به عنوان پایه و در عین حال مکمل طرحای و ناحیهمنطقه

تعیدیل شیده و بیه جیای آن از مطالعیات و  12ان ای و حوزه نفوذ قراردادهای همسیشد پرداختن به مطالعات منطقه مقررهمین راستا 

طیی بخشینامه شیماره  1376 /8/4لذا در تاریخ  .استفاده شود 19به شماره  ایریمی ناحیهبرنامهای شرح راهنمای همسان اسناد برنامه

های اجرایی ه دستگاه)جامع( ناحیه ب تحت عنوان قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران 19قرارداد همسان شماره  1222-54/1877-102

ی های جامع را پر نموده و برای بسییارکمبود مطالعه و برنامه ءاین شرح راهنما بتواند خال ،رسدبه نظر می .و مهندسان مشاور ابالغ شد

 بیرای متنیوعی هاینامهشیوه ،شرح راهنما عالوه بر این .باشد راهکار مناسبیای ریمی شهری و منطقهاز مسائل سازندگی معطوف برنامه

 .انیدها به اجرا درآمدهبسیاری از آن کهابالغ شد  وای تهیه ناحیه -ای منطقه - های کالبدی ملیهای آمایش سرزمین و طرحطرح تهیه

های آمایش و کالبدی سرزمینی از سطوح ملی تقریباً برای کل سطی جغرافیایی کشور ایران تهیه طرح ،بر مبنای اسناد و مدارک موجود

تیوان یافیت کیه جیایی را نمی ،شودای که با ی  غلم مصطلی طرح نیم نامیده میمبحث تهیه اسناد برنامه در .تا محلی اقدام شده است

عناوینی فراتیر از اسیامی ییاد شیده داشیته و بیه طیور خیاص شیامل  هاطرح برخی از اینالبته  .های یاد شده نباشدتحت پوشش طرح

بیرای حیدود  ،شهر کشور طرح جامع تهیه شده بود 90حدوداً برای  1358قبل از سال  .یی نیم می شودهای هادی شهری و روستاطرح

کشور طرح آمایش سرزمین و چند طرح مطالعاتی ویژه نظیر مطالعات دشت قیموین  کل و برای ،های هادی تهیه شده بودشهر طرح 65

ها سیکونت هایی که درآنتقریباً همه روستاها. جامع و تفصیلی دارندکشور طرح  همه شهرهای 1398یعنی سال  ،اکنون .تهیه شده بود

گفتیه  همانطور که قیبالً .ها در شرایم بحرانی چندان پاسخگو نیستندمعهذا همه آن .های هادی روستایی دارندطرح ،دائمی وجود دارد

هیای آوری مکاندلیل ضیعف تیاب ها راین برنامهعدم وجود ا ،هایی آگاهی نداشته باشنداز وجود چنین طرح کهبرخی  ، ممکن استشد

 سینجی آگیاهی پیردازیداده یها و سیازوکارهادر سیامانه کیارگروهشکل اصلی از نظر این مضعف و  ،اما .بال دیده در مقابل سیل بدانند

 بیرای لذا نماید.می ایفا را ثانویه نقش و نبوده تاثیربی نیم راهنماشرح معهذا، محتوای .است نهفته هاتهیه برنامه اندوزی یافته و( تحلیل)

بلکه باید سیاز و کیار  ،به اصالح شرح خدمات و همینطور رویکرد کاربرد همسان شرح راهنمای خدمات پرداخت باید تنها نه مسئله حل

 تغییر داد. سازی کشور را کامالًزی فرایند برنامهواندآگاهی سنجی و یافته ،پردازیداده
 

 دهی به سیل در پاسخهای توسعه طرحمحتوای شرح خدمات  -10-2-5
 باشیند.میاند مورد بحث این گفتیار بیشترین توجه را به خود جلب کردهاز این نظر که  19و  12دو شرح راهنمای خدمات همسان 

 ،شودبه طورخالصه یادآوری می .شودت که در اینجا به آن پرداخته نمیهای فراوانی وارد اسبر سایر شرح راهنماها نیم ضعف ،آنکه حال

آنگونیه  .های بخشی نیسیتندبا نگاه علمی چیمی فراتر از برنامه ،ای خوانده می شودتحت عناوین آمایش ملی و منطقه در ایران آنچه که

 فاقید نییم بیودن بخشی رتصو در پردازی حتیداده هایها و ساز و کارها به دلیل ضعف سامانهاین برنامه ،توضیی داده می شود که بعداً

مستقیم به المامیات پیرداختن بیه موضیوعاتی  غیر طور به چند هر که دهدمی نشان همسان تیپ خدمات شرح محتوای هستند. کارایی

مسائلی چون سیل و زلمله به نیدرت  ،شودکه به آن اشاره می ،مواردی اندک به استثناءبه طور مستقیم  اما ،توجه شده استچون سیل 

 .مورد توجه هستند

از پیوسیت شیماره دو تحیت عنیوان اصیول کلیی و  موضوع قراردادهیای همسیان بررسی در اینجا، به منظور کنکا  دقیق مسئله، 

 سیعی ،های توسعه شیهریهبخشی در تنظیم و تدوین برنام تاثیر نظامِبه  2-3 بند .شودمی اقدام ،تعاریفی که باید مورد توجه قرار گیرد
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مؤثر واقیع ها و عوامل موثر در توسعه و عمران شهر های مختلف و در نظر گرفتن روابم متقابل بخشدر ایجاد هماهنگی بین بخش دارد

موضیوعات هییدرولوقی و هییدرولوقیکی درگییر باشیند بیه  با برنامه نهادهایی که که رودمی انتظار .(12قرارداد تیپ  19) صفحه  شود

ضیوع بیه مو ،(12قیرارداد تییپ  20)صیفحه  در پاراگراف دوم نحوه ارائه شرح خیدمات .وسیله مشاور تهیه کننده مورد توجه قرار گیرد

ریمی باید همیراه بیا کسیب مهدات در مراحل مختلف طرح و برناها و پیشنهاهمچنین کلیه بررسی" :شودمشابه به ترتیب ذیل اشاره می

هیا و ها با توجه به واقعیتها و برنامهها صورت گیرد تا پیشنهادها و مقامات مسئول عمران شهر و همکاری مستقیم با آناننظرات سازم

غییر کیه  شیودها بیه عنیاوینی چیون سبماسیتحفاظی اشیاره میدر مبحث عالئم راهنماهای نقشه ".امکانات اجرایی تهیه و تنظیم شود

 .ها مرتبم باشدها و رود درهن حریم رودخانهتواند به موضوعاتی چومستقیم می

 و جغرافییایی خصوصییات" بیا عنیوان 2-1 بنید و "منطقیه اقلیمی و جغرافیایی مسائل" عنوان با 1-1 بند در 3 شماره پیوست در

زییرا در پیرداختن بیه خصوصییات  ،گییردزلملیه را در برت سییل و موضیوعا بایید علمیی طور به که کندمی داللت" نفوذ حوزه اقلیمی

مسائل سییل و زلملیه  باید مورد توجه قرار گیرد کههیدروقئولوقی میو هیدرولوقی  ،قئولوقی ،جغرافیایی و اقلیمی مباحث کلیماتولوقی

موضیوعات را   3-2-5و  3-2-2شود و همین طور بنیدهای تر بیان میکه در همین راستا مشروح 3-2-1دربند .شوندمیدر آن ملحوظ 

های اصیلی میوثر در طیرح و شییب ،وضیعیت توپیوگرافی ،عیوارض زمیین ،پرداختن به عوامل طبیعیی 3-2-1در بند  .کندمی ترروشن

 ،مسائل کلی زمین شناسیی 3-5-2بندی و همینطور سایر عوامل محدود کننده جغرافیای توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در بندمنطقه

های سطحی)روان( و موقعیت سیستم حرکت آب 3-2-5 دربند .گیردمورد توجه قرار می های زیر زمینی و غیرهآب ،زلمله ،جنس خاک

بیه  ،در لفافه پرداختن به تاسیسیات زیربنیایی 4-2-7 و 4-2-6و 4-1-3هایدربند .کندشهر المام بررسی و شناخت پیدا میها در مسیر

 البتیه د.نیگیر قرار توجه موردد نتوانها میرایم گسلحها و حتی بند و حرایم رودخانهمباحثی مانند سیل ،علمی اماصورت غیر مستقیم 

 داللیت زلملیه و سییل بیه مربیوط تجهیمات و تأسیسات داشتن ملحوظ دنگیرمی قرار غیر واقه که آنجا  5-2-12و 5-2-11بندهای در

 ندارد. مستقیم بیان هرچند ،دنکنمی پیدا علمی

بیا نگیاه علمیی  امیا .شودات سیل و زلمله اشاره مستقیم نمیشود نیم به موضوعه طرح تفصیلی مربوط میب که 4 شماره پیوست در 

در مجمیوع بیه جیم دو میورد  .توانند به موضوعات سیل و زلمله و نظایر آن داللت داشته باشندمی 2-2-3و  1-2-11و 1-2-7 بندهای

یل در قراردادهیای همسیان تهییه پردازی و یافته انیدوزی در بیاب مسیائلی چیون سیبه المامات مطالعاتی داده دیگریصدرالذکر اشاره 

 نسبتاًموضوعات کمی متفاوت بوده و پرداختن به مسائل یادشده  19در قرارداد تیپ همسان  .شودهای توسعه و عمران شهری نمیطرح

برداشیت  رغمعلییشود کیه ارائه می ایعریف و تبیین از طرح توسعه و عمران ناحیهدو ت 2پیوست شماره  2در صفحه  .شودتر میدقیق

موضوعاتی نظییر سییل را تحیت ، شودول شناخت عوامل محیم زیست نیم میکه مشم ،تساهلی از مفهوم عوامل زیستی شناخت ناحیه

 ،هیاو بیا توجیه بیه گرایش نسیان، فضیا، فعالییت()ا با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی ،در این طرح .دهدمی پوشش علمی قرار

طیرح  .شیودها و ارائه راهبردها اقیدام میبه تدوین سیاست پرداخته شد وها ودیتها و امکانات و محداولویت ، بهرشد و توسعه هایروند

رمسیکونی( منیاطق حفیاظتی و )مسکونی و غی )جامع( ناحیه به هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکم فعالیت توسعه و عمران

تسیاهل نسیبت بیه چگیونگی تمیایم  ،البته .(2، 1376همچنین توزیع مناسب خدمات برای ساکنین شهرها و روستاها خواهد پرداخت )

واقگیانی  19همسیان  یدر همیین شیرح راهنمیا ،برای مثال .واقگان در همه انواع شرح راهنماهای اداری کشور ما جاری و ساری است

و در برخیی مواقیع  3در برخی مواقع معیادل ناحییه 2معادل حوزه 1نطقهم  مواقع برخی : دره با تعابیر مختلف به کار آمده استچون منطق

 خود منطقه به کار آمده است. به معنی و به ندرت 4پهنهمعادل 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. Region 

2. Area 

3. District 

4. Zone 
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گیر( )سییل مفیاهیمی چیون مسییل اراضیی میورد طغییان آب ،ها و راهنماهای نقشیهراهنما در بخش عالمت حبه هر حال این شر

روسیتاهایی کیه در  و میورد طغییان آب سیلگیر و های نیازمند حفاظت اراضیفرعی( اراضی و مکان ،)اصلی هاگسل ،های سیالبیدشت

پیس  .داللت دارد 2-1-1و  1-1-1هایبند توجه به مباحث عوامل طبیعی بالخیم در .کندلرزه قرار دارند را ذکر میزمین معرض سیل و

سیسیتم حرکیت  ،زلملیه ،جینس خیاک ،مسائل کلیی زمیین شیناختی، های جغرافیایی و اقلیمی سطی منطقه و ناحیهاز بررسی ویژگی

 3پیوسیت شیماره  2)صفحات  گیرداخت وضع موجود مورد توجه قرار میها در ناحیه برای مرحله شنموقعیت مسیلهای سطحی و آب

 مربیوط واقه غیره و واقگان سایر تجهییمات ،شودبحث تاسیسات مطرح می آنجا که ،5-4-2-1با نگاه علمی در بند .(19قرارداد همسان 

تشیخیص منیاطق حسیاس و  1-1-2دربنید .ها باشیدهای وییژه و سییل بنیدتواند اشاره به موضیوعاتی چیون سیدبه عملکرد ناحیه می

در تحلییل  .وضوعات خاصی چون سییل و زلملیه در محتیوای بحیث مشیهود اسیتمبه پذیر به لحاظ عوامل طبیعی اشاره علمی آسیب

 مبحیثایین  1-1-1در قسیمت دوم دربنید .توان  مسایل سیل و زلمله را از نظر پنهان داشت( نمی4-2)بند های کالبدی فضاییویژگی

توجیه بیه اراضیی  ،به عالوه .گیردقرار می پذیر مورد توجهیت استفاده از اراضی حساس و آسیب)سنتم( محدود برای تهیه نقشه تلفیقی

عناصر زیرساختی را  ،ایسامانه اهمیت ها تفریحی مناطق و آثار تاریخی و مانند این و های زیبااندازچشم ،حفاظتی از نظر محیم زیست

تعییین  کیه بیر 6-2-1-1 بیدیهی اسیت در سیایر بنیدها نظییر بنید .کنیدغیرمستقیم با نگاه علمی( بیان می) در مقابل بالهای طبیعی

توجیه بیه زمینیه  ،کنیدها اشیاره میها و مراکم عمده صنعتی و تنظیم ضوابم استقرار آنندی اراضی مناسب برای ایجاد شهرکبمنطقه

مربیوط  توجه به مسیائل .ها پنهان بماندتواند از نظربه ویژه در بحث سیل و زلمله نمی ،تاثیرات تخریبی این زمینه از خیمی و اجتناببال

پهنیه بنیدی)  ،نحوه اسیتفاده از زمیین در از بدیهیات علمی تدوین ضوابم و مقررات کاربری زمین ی طبیعیزلمله و سایر بالیا ،به سیل

  .منطقه بندی طبق نوشتار شرح خدمات( می باشد

عمل به این موضیوعات پرداختیه ر پاسخ این پرسش در کلیات آری است. آری د ؟شودعمل به موارد یاد شده پرداخته میاما آیا در 

هیای و بخش بیرداری نهادهیاشهرساز بیر داده ،محورسازی مکانای از اطالعات که با توجه به ماهیت برنامهاما بر مبنای سامانه ،شودمی

ارداد و حیدود حیق ها و دستور عقد قیرق دستورالعملطبکند. پرداختن به این موضوع از طریق استعالم واقعیت پیدا می .دیگر اتکا دارد

سیاز پردازی غالباً از حیطه عمل و اختییار مشیاوران برنامهنظام داده ،باشدمی تبها مترو نظایر این 12سان همالمحمه که برقراردادهای 

کامل خیارج از ها  عمالً به طور زلمله و نظیر این ،این روند در مباحث مربوط به سیل .منطقه ای و ملی خارج است ،ناحیه ،اعم از محلی

باید همانند ساز میمهندس مشاور برنامه ،همانطور که قبالً گفته شد. ساز شهرسازی استختیار مشاوران برنامها و حیطه عملکرد قانونی

 مهندسین مشاور میی بایید .سنجی و  یافته اندوزی عبور کندآگاهی ،یزرداپتیم پژوهشی برای رسیدن به راهکاریابی از مرحله دادهی  

 .مدار توسعه )سیازندگی( بپردازنیدهای مکانکنند نا به برنامه یاندوزیافته ،مدار نموده و سپس با محور مکان تحلیلها را مکانانواع داده

 ،بیوقنییوگرافی ،قئومورفولییوقی ،قئولییوقی ،شناسییی )هیییدرولوقی(آب ،هییای موضییوعی در مباحییث هواشناسیییآنییان تولییید کننییده داده

ها و اطالعیات را از نهادهیا و مراجیع ذییربم کیه در قیرارداد بلکه این داده .ها نیستندمحیطی و نظیر اینستیرزیابی زاو هیدرولوقیکی 

 صیویبتهیه عکیس و نقشیه بیا پیشینهاد مشیاور و ت، از جمله در شرایم عمومی .ندنکمیفراهم ، همسان یادشده تذکر داده شده است

به عبارت دقییق، بخیش درگییر برنامیه را از طرییق  .انجام خواهد شد دیگربرداری و یا دستگاه ذیصالح ه سازمان نقشهکارفرما به وسیل

 دهند. استعالم داده و اطالعات ضروری در اختیار مهندسین مشاور شهرساز قرار می

)وزارت مسیکن و  هاماهنگی کارفرماهایی که با هباید از طریق استعالم ،باشدها وزارت نیرو مییکی از آن که های درگیر برنامهبخش

باشد را به مشیاور ها میهای محیم طبیعی از جمله آنهای محیطی که دادهداده ،گیردبرنامه و بودجه( صورت می سازمانشهرسازی و 

وییژه  ، بیههیای محیطییاطالعیات و داده برای بدسیت آوردن کننده مطالعه مستقیم تواند عاملدر هر حالت نمی ،مشاور .دنتحویل ده

شهرسیازی یی  کیار مییان  خیاصریمی و یا بیه طیور برنامه ،سازیهر چیم باید توجه کرد که برنامه قبل از ،زیرا .زیست محیطی باشد

 و انیدوزییافته ها و اطالعاتآن است که، مثال تیم شهرساز، داده سازبرنامه سهم اصولی طور به این کار میان رشتهدر ای .ای استرشته

کنید. بیه عیالوه طبیق می تبیدیل برنامیه بیه را آن سازیبرنامه اصول طبق و نموده دریافت ذیربم هایبخش از را موجود شده پرداز 

  .های سامان داده شده علمی را از مراجع درگیر اخذ نمایدت و یافتهها و اطالعاباید از طریق استعالم دادهمشاور می ،ای صدرالذکرهداده
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 ،شیودکه به پرداخت حیق المحمیه مربیوط میمخصوصاً سازوکاری  ،به مشاور تعلق می گیرد ای کهالمحمههمه اینکه حقمهمتر از 

ییا در و دهید   خود را بیه سیوی ورشکسیتگی سیو ،مگر اینکه .چنین کاری را ندارد و مانور چنان است که مهندس مشاور قدرت مالی

در جریان انجام  ،ی  شرکت نیمه خصوصی است که مثال مهندسین مشاور فجر توسعه برای .آوری را تحمل کندجهت منافع ملی زیان

حیق المحمیه متیداول اقیدام  سامانه دریافت طرح جامع و تفصیلی پلدختر و همین طور در جریان مستندسازی سیل این شهر خارج از

 بیدون نهایتیاً ،انجام داده است، اعالم نمود کیه نیرو وزارت هایبخش زیر از هااستعالم باب در که هاییتال  تمام با مشاور.نموده است

بیه ایین  ،پاسیخ اسیتعالم باشید منتظر بود قرار اگر شاید است. نموده اقدام سازیبرنامه برای وافی و کافی اطالعات و هاداده به دستیابی

 ای داشته باشد.توانست برای طرح شهرسازی تحت نظر  پیشنهادات برنامهنمیها زودی
 

 های توسعهساز و کارهای موثر بر عدم کارایی برنامهتحلیل  -10-2-6
 اعیم) مختلیف سطوح کشور در سازندگی هایپروقه در سازیبرنامه و ریمیبرنامه مطالعات سامانه شد گفته باال در که آنچه برمبنای

کیارایی  ،امیا .ه برخوردار اسیتده هفت ازهای فراتر یشینهاز پ (یر محلی و ساختگاهیز محلی، های حوزه ای،ناحیه و ایمنطقه ملی، از

مطلوبییت  )نرمال( نیم فاقید بلکه در پاسخ به المامات توسعه در شرایم عادی ،ها تنها در پاسخ به المامات توسعه در شرایم غیر عادیآن

دهد. در زیر، تحلیل برخی از شرایطی میت خود را از دست قابلی کارائی و کشور سیاسی اقتصاد اداری و در سامانه تشکیالتی ،زیرا .است

ها را بیرای شیرایم بحرانیی کیاهش که چه بر مبنای محتوای قراردادهای همسان و چه بر مبنای تأثیرات اقتصاد سیاسی قابلیت برنامیه

 شود: دهد، اشاره میمی

 .دنباید با منشاء برنامه آمایش سیرزمین تهییه شیومی ،هستند بخشی از آن نوعأ مداری که مسائل زلمله و سیلهای مکانبرنامه :الف

 هابرنامه گونهدر این .کندریمی میی و توسعه با محوریت فضا را پایهآمایش سرزمین فرآیندی است که ساماندهی سرزمینی برای سازندگ

، باری اسیتکه واقعیت جغرافیایی بی ،مدار فضاها در نظیر این ونظامی  ،حکومتی ،اداری اجتماعی، اقتصادی، ،سیاسی ،شناخت کالبدی

 هیایحوزه موضیوعی هایسیاسیت هیا،راهبرد صیدرالذکر جرییان از شیوند. میی سنجیآگاهی و اندوزی یافته ،تحلیل تلفیقی صورت به

 نییم پایین دستسازی ضوابم و قواعد های مطالعات امکان سنجی، برنامهضوابم و معیار هرکدام برای و شده استخراج ستفراد موضعی

توان اذعان نمود که در ایران به معنی علمی کلمه تاکنون هیچ برنامه آمایش سرزمینی تهیه نشده و ییا بیه به جرات می. شودتدوین می

در ایین نظیام، انتظیار از  سازی ما از پایبست متململ اسیت البتیه اگیر نگیوییم وییران اسیت.بنابراین نظام برنامه .سرانجام نرسیده است

 مورد است.سازی در شرایم حادی چون سیل بیها برای تصمیمسازیبرنامه

رویکیرد  ،شیوندای تهییه میای و منطقیهمع و توسعه و عمران شهری و ناحیههایی که تحت عناوین طرح های جاو برنامه اسناد ب:

هیا نقد این برنامیه بیر اسیتناد بیه طرحهرچند در  .آیدبه دست می ی فضاییهامالً خارج از سلسله مراتب برنامهبخشی داشته و ع مکان

 این شد گفته ی  بند در که همانگونه زیرا ،ها به طور علمی غیرممکن استهای فرادست تاکید شده است اما امکان استناد به آنبرنامه

 بایگیانی ،دسیترس قابیل غییر ایکتابخانیه هیایانباره در فرادسیت هایبرنامیه غالیب ثانیاً سازی است.برنامه فرایندو  اصول فاقد برنامه

عملی بیه نتیایت و یا مطالعات مربوطه باید مکاتباتی انجام داد که طبق تجربیات  فرادستهای ی دستیابی به این برنامهبرا ثالثاً شوند.می

 رسد.منطقی و مالوف نمی

کرد که یا تهییه  استفادهو ساختگاهی  ایی موضوعی حوزههاها و برنامهپژوهش ،مطالعات بربرای تهیه برنامه باید به طور اصولی  ج:

 از هییدرولوقی  موقت و دائم هایجریانبندی های ناحیه و مطالعات پهنهمثال برای برنامه به طور .غیر قابل دسترس هستند و یانشده 

 نییرو، وزارت نظییر میرتبم هیایبخش وسیله به قبالً بایدمی مطالعات این است. احتیاج حرایم دقیق ضوابم و بندی پهنه و سیل جمله

و  برگونه میدارک همینیهاین  .ها تهیه شده باشدبرداری و نظایر اینسازمان نقشه ،شورک شناسیزمین سازمان کشور، هواشناسی سازمان

محلیی هنیوز مطالعیات  ای وناحییه ،های مختلف در سیطوح محلییهای تهیه برنامهها به ویژه پیگیریبر مبنای بررسی .بر هستندزمان

هایی از مطالعیات نهادهای یاد شده در حد اعتباراتی که داشته به تهیه بخش .ای در این زمینه انجام نشده استبسنده یپژوهش یمیدان

های حقیوقی کشیور از ضیعف -تشکیالت اداری  .هستندها ناچیم موارد تفصیل شده آنکه  ،نده اای پرداختهبه صورت موضوعی و حوزه
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اجرایی قانون توزیع عادالنیه آب  نامهتوان آیینآن را می ترینکه شاخص هستندای در زمینه پرداختن به این موضوعات برخوردار ریشه

 تهیه شده است. 1379نامه در سال و آیین 1361در سال  آن قانون که یافت

شهری به طیور اصیولی  ای وناحیه ،ایریمی اعم از منطقهسازی و برنامههای برنامهای مهندسین مشاور تهیه کننده طرحقرارداده د:

شیناخت وضیع  -2 هیای ذییربماسیتعالم از بخش -1 :کندکلیدی و حساس و بحرانی مرتبم می ها و اطالعات را به سه نکتهتهیه داده

سیازی فرایند برنامه مطلوبیتسازی با زمانبندی و حق المحمه محدود. این سه نکته قابلیت و برنامه -3زمان قرارداد  در محدودهموجود 

 استعالم ،طبق تجربه ،زیرا. سازی هستندروند برنامه برای به عبارت دیگر این سه نکته کلیدی سه تهدید .دنرسانرا به حداقل ممکن می

زمیان قیرارداد مشیاوران را در پیگییری  .شیوندمینخیتم  سیازی درسیتصمیمبیرای ت پاسخ مطلوب مبتنی بر اطالعات کافی و وافی به

 اسیتعالمی هیایداده بیر مبتنیی دقیقی سنجیآگاهی به مشاوران باشد قرار اگر کند.می محدود موجود وضع سنجش اسنادی،مطالبات 

سیاسیت و اقیدام  ،راهکارها در هر سطی اعم از راهبیرد به مرحله پیشنهادات یعنی ارائهکار را انند تونمی وقت هیچ آنان برسند، اکثریت

شود در مقایسه با نرخ جاری ای تخصیص داده میریمی شهری و منطقهسازی اعم از برنامهمشاوران برنامهبه  ای کهحق المحمه .دنبرسان

اکثرییت  ،ن اییران صیورت گرفتیه اسیتهایی که بارها به وسیله جامعیه مشیاوراطبق بررسی .ها و تورم غیر واقعی استههمین ،درآمدها

مشاورانی که با توجه به ضوابم تعینی و دریافیت شود از چگونه می .مشاوران شهرسازی ایران در شرایم بحران مالی مشغول کار هستند

هیا و هالمحمه در خرج و دخل یومیه خود دچار بحران هستند انتظارداشت که خارج از شرح وظایف اسیتعالمی بیه جمیع آوری دادحق

 چنیدین ایناحیه  ریمی یا طرح جامعشود که برخی از مطالعات مربوط به محیم طبیعی در حوزه برنامهیادآوری می .اطالعات بپردازند

 .دارند پژوهی میدان همینه ایناحیه طرح ی  المحمه حق کل برابر

 و بیانکی هایضمانتنامه مشاور، تهیه انتخاب کارهای و ساز، در چارچوب شرح راهنمای قرارداد همسانباال، موارد یاد شده اگر به  ه:

 مشاور مهندسین عنوان به که با این ترتیب نهادی اصوالً شوند. اضافه ها نیم بایداین نظیر و هاافموده ارز  و هامالیات و هابیمه پرداخت

چه برسد به  ،ای بپردازدهای شهری و منطقهو متقابل طرح متعارف موضوع به تا ماندنمی باقی باشند داشته را روزمره زندگی و کار توان

ار علمی باید تضمینی مشاورین و حتی پژوهشگران برای انجام ک . ایران از محدود کشورهایی است کهموضوعات غیرمتعارفی چون سیل

ریمی و هیل مطالعیه و برنامیهتنهیا سیرمایه اتجربیه علمیی و پیژوهش سیرمایه اصیلی و شیاید  ،دانش .نامه بانکی بدهنددر حد ضمانت

سنگین بیمه و مالیات و ارز   هایمطالبه همراه باتی چون تضمین بانکی برای مطالعه با موضوعا انمشاور گیر کردن است. سازیبرنامه

مشیاوران تعییین حیق المحمیه  ها ضوابطی است که درمضاف بر این. افموده مشاوران معماری و شهرسازی را از کارایی به دور می سازد

 انجیام بیرای مشاوران ای کهالمحمه حق مشاوران، جامعه ریمبرنامه و معمار شهرساز اعضای هایبررسی طبقگردد. ساز مترتب میبرنامه

انجیام کیاری رایگیان تلقیی  نوعیاً ،کردنددریافت می 1360در مقایسه با آنچه که در آغاز دهه  ،کننددریافت می سازیبرنامه هایپردازه

های جربه ذی قیمتی برای انجام پردازهها سازگاری نداشته و به طور خاص مشاورانی که از تچرا که مبالغ حق المحمه با همینه ،شودمی

د توان خارج از تحمل ضرر و زیانی که ییاداوری شیآیا می  .کنندنده ماندن) بخور و نمیر( تال  میسازی برخوردار هستند برای زبرنامه

 ی چون سیل و زلمله مفید باشد؟یبالیا سازانه آن برایرداخت که محصول برنامهمطالعاتی پ به

سامانه هدایت و کنتیرل و رونید تصیویب  ،زندها را رقم میای و شهری و نظایر اینهای منطقهنکته دیگری که عدم کارایی برنامهو: 

 را هابرنامیه پاییه اطالعات و هاداده عمل در که است برزمان چنان تصویب روندهای و کنترل هدایت،  جریان اوال .هاستنامهاین گونه بر

منید سیازی زمانزه شهرسیازی ییا مکانحیو در وییژه بیه سیازیبرنامه اطالعات و هاداده اصولی طور به که چرا کند؛می خارج کارایی از

مان تهیه طیرح فرآینید اداری بخش قابل توجهی از ز .گذرد چندان مفید نیستها میها از تهیه آنهایی که سالاستناد به داده هستند.

در ادامه از مقطع پایانی مرحلیه شیناخت تیا تصیویب و  .گذردها و راستی سنجی اطالعات میاعم از استعالم داده ،سنجی میدانیآگاهی

 اضیافه وقیت شیهری و ایمنطقیه هایبرنامه تهیه هایپردازه بینی شده انجامکل زمان پیش طبق تجربه حداقل تا دو برابر ،تایید اسناد

 بیین زمیان ایین کاری ماه دو تا هفته دو هایدوره به محدود هایرسیدگی و تحویل در پیمان عمومی شرایم تاکیدات رغم علی برد.می

و بیه بررسیی میاهوی  ،شیوندبا رویکرد بخشیی میدیریت می ها که معموالًهها و کارگاتنوعی از کمیته .تا دو سال در سیالن است ماه دو

 هایکمیسییون .باشیداتالف وقت مینتایت همان عمدتا  که ،پردازندای میهای شهری و منطقههای طرحمطالعاتی و برنامه اسنادشکلی 
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بر مبنای نیازهیای مکانمنید و های شورایعالی شهرسازی و معماری با رویکرد بخشی و شورایعالی شهرسازی و معماری و اجالس 5ماده 

از آن مطالعیات شیناختی  بعضییلیذا . پردازنیدای میسی و تصویب و تاییید اسیناد برنامیههای اجرایی بررها و مسئولیتمند بخشمانز

 د. نمهندسین مشاور در عمل نادیده انگاشته می شو
 

 یتوسعه و عمران شهر یهادر طرح رعاملیالزامات و مالحظات پدافند غ -10-3
عامیل در تهیه اسناد مربوط به پدافند غیر مصوبه دستورالعمل المامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل،و با بالغ  1396از سال 

جهیت  یآمیادگ "یبیا هیدف کلی یتوسعه و عمران شیهر یهادر طرح رعاملیالمامات و مالحظات پدافند غدستور کار قرار گرفت. سند 

 یمقیررات ملی  کیمیو  سیتیالمامیات دو سیند مبحیث ب نییا انیشده است. از م هیته "یریپذبیآس مانیو کاهش م داتیمقابله با تهد

و حسیاس بیا  یاتیمراکم ح یابیاند. سند دستورالعمل مکانو حساس تاکنون منتشر شده یاتیمراکم ح یابیساختمان و دستورالعمل مکان

و حسیاس در  یاتییمراکیم ح یابییها در مکانو نحوه کاربرد آن رعاملیپدافند غ یو مهندس یو المامات فن ارهایضوابم، مع نییتع "هدف

در  رعامیلیو پدافند غ یو مالحظات دفاع ماماتشده است. از زمان ابالغ مصوبه دستورالعمل ال نیتدو "یتوسعه و عمران شهر یهاطرح

 ،یتوسعه و عمران شهر یهاطرح هیها و در تهمراکم استان هیسند( درکل نی)با استناد به ا رعاملیاسناد مربوط به پدافند غ هی، ته1396

جیامع  یهیاطرح یدر تمیام رعامیلیشده است. لذا نقشیه پدافنید غ یها المامآن راتییو محله محور و تغ یشهر یهاد ،یلیجامع، تفص

مشیاور بیر  نیالمامات و مالحظات بیه مهندسی نیآموز  ا ه،یابالغ نیگنجانده شده است. بر اساس ا خیتار نیشده پس از ا هیته یشهر

 .مسلی گذاشته شده است یروهاین یبانیعهده وزارت دفاع و پشت

 رعامیلیسیند از پدافنید غ نییا فییهر دو اشاره شده اسیت، تعر ینظام ریو غ ینظام داتیمبحث به تهد نیا شگفتاریکه در پ نیا با

کاهش  ،یبازدارندگ شیکه موجب افما رمسلحانهیاز اقدامات غ یابه مجموعه رعاملیپدافند غ"را مد نظر قرارداده است:  ینظام داتیتهد

دشیمن  یو اقیدامات نظیام داتییبحیران در مقابیل تهد تیریمد لیو تسه یمل یداریارتقاء پا ،یضرور یهاتیتداوم فعال ،یریپذبیآس

اند. بیر شده یابیشور ( ارز ،یگذاربمب ،ینیزم ،یی)هوا ینظام داتیها متناظر با تهدضابطه م،یها ن(. در بخش ضابطهی)ص.  "باشدیم

کیرده اسیت، در سیند  نیییرا تع یعییطب رییبیا منشیا غ یدهاییدر برابر تهد اعکه به طور مشخص هدف دف  یو  ستیخالف مبحث ب

 .و حساس ابهام در هدف سند وجود دارد یاتیمراکم ح یابیدستورالعمل مکان

 شیپی یدفیاع یهاو سیامانه یاسییهیا بحیران در نظیام سآن دنیدبی)که با آس "و حساس یاتیمراکم ح" یهایسند کاربر نیا در

 یهاو شیبکه یشهر ساتیمراکم تاس ،یادار یاسیس یهاتیمراکم فعال ،یو امدادرسان یمنیا نی)شامل مراکم تام "مراکم مهم"( و دیآیم

اند. مالحظیات و المامیات در قالیب پینت شیاخص وضیع شیده یها ضوابم و مقرراتیآن یابیمکان یاند و براشده فیشهر( تعر یساتیتاس

 یارهیایمع ،یطییمح سیتیو ز یعییطب یاییو جغراف ،یو دفیاع یتیامن ،یادار ،یاقتصاد ،یو فرهنگ یاجتماع یتیجمع ،یکلبد-ییفضا

 :انداشاره کرده لیمراکم به مسئله س نیا یابیمربوط به مکان ضوابم .اندارائه شده یابیمکان

بیه مرکیم  یبیآسی هالیهیا و مسیکه قنات دیانتخاب نما یمکان مورد نظر را به نحو -13-5-1-3: کالبدی– ییفضا یهاشاخص در

  .گنجانده نشده است( "مراکم مهم"مورد  نیو حساس نرسانند )در ا یاتیح

را در  یالبیسی یهاها، محیدوده دشیتد رودخانیهدر میور -2-1-5-3: یطییمح سیتیو ز یعیطب ،ییایجغراف یهادسته شاخص در

 یدارا یهیااز انتخیاب مکان د؛یلحاظ نما یابیو بهمن را در مکان لیس یفاصله مطلوب مرکم از مناطق دارا مانیم د؛یلحاظ نما یابیمکان

مطلیوب در  میشرا یدارا یهامکان لیس یدارا یهانیدر زم یابیدر صورت اجبار در مکان د؛ینما یارو بهمن خودد لیاحتمال رخداد س

  .قراردهد تیو استحکامات را در اولو یسازمقاوم نهیزم

حساس و مهم بیا توجیه بیه خطیر  ،یاتیمراکم ح یابیگمار  حاضر المامات مکان یبرا رعاملیالمامات پدافند غ ندیبرآ ،یطور کل به

 نییالمامیات ا "لیسی یدارا یهیامکان"ماننید  یرتخصصییو غ یدسیتورالعمل از اصیطالحات کلی نییاستفاده ا لیاست. اما به دل لیس

 گمار  نخواهد داشت. نیا یهاافتهیدر  یمشخص ریدستورالعمل تاث
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 ها و قوانین مرتبط با سیلنامه ضوابط، آیین -10-4
های جیامع، تفصییلی و هیادی طرحتوانند در ها، ضوابم و مقرراتی که در ارتباط با سیل مینامهدر تحلیل حاضر، تقریباً تمامی آیین

باشیند آوری و مطالعه گردید. اکثر این اسناد متعلق به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه میشهری و روستایی تاثیرگذار باشند جمع

 ها به قرار زیر است:که اسامی آن

 .1395آبان ، برداری و حفاظت آب و آبفاههای بهردفتر نظام، معاونت آب و آبفا، رویدر وزارت ن البیس تیرینظامنامه مد -

 .1395ن، فروردین -160-شماره ، نشریهلیس بحران تیریمد یاتیبرنامه عمل نیای بر تدومقدمه -

 .1395، 705دشت، نشریه شماره  سیالب مدیریت کشور، راهنمای ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .1395بندی حریم، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سند پهنه -

 .27/3/1394، 676شماره  ها ضابطهخودپاالیی رودخانه ظرفیت مطالعات خدمات کشور، فهرست ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 ضیابطه رودخانیه یو مرحلیه اول سیامانده میحیر حد بستر و نییشرح خدمات مطالعات تعکشور،  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .17/6/1394، 679شماره 

 .1394، 681سازی، نشریه شماره  پادسیل کشور، راهنمای ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .19/5/1393امنیتی اماکن و تاسیسات کشور، -قانون تعیین حریم حفاظتی -

 .1392شهرسازی،  و راه ساختمان، وزارت ملّی مقررات ساختمان، دفتر عمومی چهارم المامات ایران مبحث ساختمان ملّی مقررات -

 .1391شهرسازی،  و راه ساختمان، وزارت ملّی مقررات غیرعامل، دفتر یکم پدافند و بیست ایران مبحث ساختمان ملّی مقررات -

آیین نامه اسیتفاده از اراضیی، احیداث بنیا و تاسیسیات در خیارج از حیریم شیهرها و محیدوده روسیتاها، وزارت راه و شهرسیازی،  -

20/2/1391. 

، 527سییالب، نشیریه شیماره  انحیراف هایبهره بیرداری سیامانه و ساخت طراحی، کشور، راهنمای میریبرنامه و مدیریت سازمان -

1391. 

 .تهران: البرز فردانش ها و سواحل در آیینه قانون،، رودخانه1390شکور سلطانی و غمال جعفری،  -

 .1390، 480سیالب، نشریه شماره  مهار کارهای خدمات کشور، فهرست ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

، 276کشور، شرح خدمات مطالعات تعیین حد بسیتر و حیریم رودخانیه ییا مسییل، نشیریه شیماره  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

1389. 

خورهیا، نشیریه شیماره  و ها تاالب ها، دریاچه سواحل دریاها، حریم تعیین مطالعات کشور، راهنمای ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

534 ،1389. 

 .1388، 516ای، نشریه شماره رودخانه هاینگهداری آبشکن و ساخت طراحی، کشور، راهنمای ریمیبرنامه و مدیریت نسازما -

 .1388، 518بند، نشریه شماره  سیل نگهداری دیوارهای و ساخت طراحی، کشور، راهنمای ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .1387، 417، نشریه شماره هاها و آبراههرودخانه های کنترل فرسایش درسازهمبانی طراحی کشور،  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .1384، 307کشور، راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه، نشریه شماره  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

برای کارهای مهندسی رودخانه، نشریه شیماره کشور، راهنمای تعیین دوره بازگشت سیالب طراحی  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

316 ،1384. 

 و آبییاری آبرسیانی، هیایشیبکه و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، رودخانه ها، حریم و بستر به مربوط آیین نامه اصالح -

 .18/12/1382کشور،  امالک و اسناد ثبت کشور و سازمان نیرو، وزارت زهکشی، وزارت

، 226هیای مهندسیی رودخانیه، نشیریه شیماره کشور، فهرست خدمات مطالعات مرحله اجرای طرح ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

1380. 

 .1380، 227های مهندسی رودخانه، نشریه شماره کشور، دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -
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 .1380، 242ای(، نشریه شماره راهنمای مهار سیالب رودخانه )روشهای سازهکشور،  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

زهکشیی،  و آبییاری آبرسیانی، هایشبکه طبیعی و هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه حریم و بستر به مربوط نامهآیین -

 .16/8/1379کشور،  امالک و اسناد ثبت کشور و سازمان نیرو، وزارت وزارت

 .1378، 190های مهندسی رودخانه، نشریه شماره کشور، فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح ریمیبرنامه و مدیریت ازمانس -

، 191های مهندسی رودخانیه، نشیریه شیماره کشور، فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

1378. 

هیای مهندسیی رودخانیه، فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی )مرحله دو( طرحکشور،  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

 .1378، 192نشریه شماره 

کشور، فهرست خدمات مطالعات پخش سیالب و تغذیه مصنوعی )مرحله اول و دوم(، نشریه شیماره  ریمیبرنامه و مدیریت سازمان -

193 ،1378. 

 و امیالک، شیهرداری و اسناد نیرو، ثبت و زهکشی، آب و آبیاری آبرسانی، عمومی هایالکان آبی، تأسیسات مخازن، حریم نامهآیین -

 .24/4/1371نیرو،  وزارت

 .16/12/1361آب،  عادالنه توزیع قانون -

 .5/3/1348سیل،  خطرات با مبارزه و پیشگیری قانون -

 .27/4/1344سدها،  پشت در احداثی دریاچه حریم تعیین قانون -

مجلسیین،  کشیور سییل، کمیسییون خطیرات بیا مبیارزه و پیشیگیری قیانون یی  ماده 2تبصره  موضوع فنی کمیسیون نامهآیین -

26/10/1342. 

 ، وزارت نیرو.رودخانه انیو طغ لیکارگروه تخصصی س، کشور لیس تیریطرح جامع مد -

 

و  یعییطب یهیاها، برکیهمرداب ها،لیانهار، مسها، رودخانه میمربوط به بستر و حرنامه های مربوطه آیینترین آیین نامهیکی از مهم

نامه که توسم وزارت نیرو تهیه شده بسیتر رودخانیه را بیدین نحیو است. این آیین 1379مصوب  یو زهکش یاریآب ،یآبرسان یهاشبکه

بیا  انییطغ اب و حیداکثرو داغ  یدرولوقیاست که در هر محل با توجه به آمار ه لیمس ایآن قسمت از رودخانه، نهر "نماید: تعریف می

 دیینما یمی جیابیا کیه ضیرورت یشیود. در منیاطقیم نییتع یاآب منطقه یهاشرکت ای رویوزارت ن لهیساله به وس 25دوره برگشت 

 یهانقشیه هییمورد بیا ارا حسبی اآب منطقه یهاسازمان رد،یساله مالک محاسبه قرار گ 25از  شتریب ایبا دوره برگشت کمتر  البیس

در  یعیانهار طب ایها لیبسترها، مس یعیطب راتییمجوز الزم ر اخذ خواهند نمود. تغ رویوزارت ن یاز حوزه ستاد یفن هاتیمربوط و توج

در  ".آن منظیور نخواهید شید یبیرا میحیر کنیاسیت، لی یاسیالم حکومیت ارینداشته و بستر سابق کماکان در اخت یریبستر سابق تأث

 طبیعی نهر مسیل، رودخانه، اطراف اراضی از قسمت آن"تعریف حریم بدین نحو عنوان شده است:  1382صوب نامه ماصالحیه این آیین

 و کمیی حفاظت و انتفاع کمال برای ارتفا  حق عنوان به و قراردارد بستر از بالفاصله پس است که طبیعی هایبرکه و مرداب سنتی، یا

 طبیعیی، انهار حریم. گرددمی تعیین ایمنطقه آب هایشرکت یا نیرو وزارت توسم نامهاین آیین مقررات و طبق است الزم هاآن کیفی

 بیرداری،بهره و الیروبی برای عملیات طبیعی هایبرکه و هامرداب باشند( و داشته فصلی یا دائم آب اینکه از ها )اعم مسیل و هارودخانه

 بسیتر الییهمنتهیی افقیی( از متر )تیراز و پنجاه یکصد تا هاوبرکه طبیعی انهار ها،رودخانه آب کیفی حفاظت برای و متر بیست تا ی  از

 تعییین ایمنطقیه آب هایشیرکت ییا نیرو وزارت به وسیله برکه و طبیعی نهر رودخانه، وضع و مصرف نوع و مورد به بنا که بود خواهد

  ". خواهد بود متر پنجاه و یکصد مقطوعاً شرب آب کنندهتأمین  هایبرکه و طبیعی انهار ها،رودخانه برای کیفی گردد. حریممی

دهد نحوه تعیین بسیتر و حیریم رودخانیه بیا چند نکته در این تعاریف محفوظ است. اول آنکه تجربه سیل اخیر به وضوح نشان می

رودخانیه بیه هییچ وجیه در هنگیام ها به هیچ عنوان انطبا  ندارد. اعداد در نظر گرفته شده برای حریم و بستر واقعیات طغیان رودخانه

هیای های بمرگی چون کرخه و کارون که از کوهسیتانهای شهری و روستایی نبودند. دوم آنکه رودخانهطغیان ضامن سالمت سکونتگاه
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گیرند ی  رفتار یکسیان و ثابیت در تمیام طیول خیویش ندارنید. رفتیار ایین گیرند و در دشت خوزستان آرام میزاگرس سرچشمه می

ها در دشت سیالبی خوزستان کامالً متفاوت است. در نتیجه تخصیص ی  حریم و بستر ثابیت های زاگرس با رفتار آنها در درهخانهرود

های شهری و روسیتایی در گرفتگی سکونتگاهها عمالً با واقعیت انطبا  ندارد. این موضوع تاثیر مستقیمی در نوع خسارات و آببرای آن

نامه تنها به ساز و کار استعالم گرفتن و تعامل بین ارگانی در محییم شیهری تر آنکه این آیینت. نکته سوم و مهمهنگام سیل داشته اس

هیا در شیهرها و روسیتاها نیدارد. پرداخته است و هیچ گونه دستورالعملی برای اعمال حریم و بستر و نحوه بارگذاری و تخصیص کاربری

 بسیتر از قسیمت آن در موقیت کشت"دهد: نامه در محیم زراعی به خوبی خود را نشان میییناین کاستی در قیاس با رویکرد همین آ

 بیه ربیم ذی ای منطقیه آب شیرکت قبلی و کتبی با موافقت ننماید، ایجاد مماحمتی آب از برداری بهره برای که مسیل و نهر رودخانه،

 زراعیت درخت )بجم و نهال غرس و اعیانی ایجاد حق وجه هیچ به مستأجر اما است، بالمانع مجاوران برای اولویت رعایت و اجاره صورت

 اجیاره در بایید ربیم ذی ای منطقه آب شرکت. شد خواهد جلوگیری وی فعالیت از و اراضی مسترد تخلف صورت سطحی( را ندارد. در

-وزارت نییرو و سیازمان "داشت. نخواهد مسؤولیتی هیچگونه آن نظایر و سیل از ناشی خسارت هرگونه صورت بروز در که کند قید نامه

دهنید مشخصی از بایدها و نبایدهای مرتبم با بستر و حریم در محیم غیر شهری و ارتباط آن با سیل ارائه می شکلای های آب منطقه

است. نهایتاً در ایین آییین رسد دچار کاستی بمرگی ترین آیین نامه تدوین شده آن وقتی به محیم شهری میاما همین وزارتخانه و مهم

ساله مالک قرار گرفته است در حالی که در تمامی کشیورهای پیشیرو در امیر مقابلیه و هممیسیتی بیا  25نامه سیالب با دوره بازگشت 

باشد که در جرییان سییل ساله مالک عمل است. این شکافی بمرگ با تبعات جبران ناپذیر می 100سیالب بدون استثناء دوره بازگشت 

 خیر به خوبی خود را نشان داد.ا

ای ای است که با احتساب عدم کارایی حرائم و بسترهای تعیین شده توسم وزارت نیرو و نوع نگاه مهندسی و سازهاین ضعفی ریشه

ای رویکرد سازهها ابعاد فجایع اخیر در خوزستان، لرستان و گلستان را دو چندان کرده است. سکوت، ناکارآمدی قوانین و آن به رودخانه

 ها در محیم شهری ترکیب فاجعه باری رقم زده است.صرف در زمینه سیل و رودخانه

شود. این قیانون کیه بیه نیوعی قیانون مرجیع و دیده می 1361همین ضعف و کاستی در قانون توزیع عادالنه آب مصوب اسفند ماه 

آب پرداخته است و باز در امر سیل و مسائل شهری ناکارآمد است. نکته  باشد عموماً به مسائل حقوقی توزیعنامه فو  میباالدستی آیین

 و مسییل و طبیعیی نهیر و رودخانیه هیر مورد حریم آن در و بستر پهنای تعیین "باشد: آن می 2مهم در این قانون تبصره ی  از ماده 

 ساختمان اثر رعایت بدون هاآن طبیعی بستر در داغاب و انهار و هارودخانه هیدرولوقی آمار به توجه محل با هر در طبیعی برکه و مرداب

بیه وییژه در  یکی از نقاط مشکل سیاز ایین قیانون  "تاسیسات آبی اثر ساختمان تیبدون رعا "قید  "است. نیرو با وزارت آبی تأسیسات

تغیییرات شیدید رفتیار طبیعیی های وزارت نیرو در عرصه طبیعی و به ویژه مهندسی رودخانه باعیث های شهری است. دستکاریمحیم

ها توسم این وزارتخانه توان انتظار داشت که حریم و بسترهای تعیین شده برای رودخانهها شده است. در این شرایم چطور میرودخانه

 های انجام شده را در خود ثبت نکند. تاثیر دخالت

ای و مدیریت خطیر را مید های غیر سازهو مناسبی که رو  های جدیدبا این حال، در دهه اخیر تا حدودی راهنماها و دستورالعمل

اشیاره  1395مربوط به سیال  705شماره  هیدشت، نشر البیس تیریراهنمای مدتوان به اند. برای مثال میاند تدوین شدهنظر قرار داده

یل و مهندسیی رودخانیه صیورت نپذیرفتیه کرد. اما این راهنماها المام آور نیستند و در عمل تغییر چندانی در نحوه نگر  به موضوع س

 ای و سکوت مقررات در مناطق شهری و روستایی حکم فرماست.است و همچنان قوانین ناکارآمد، نگاه سازه
 

 بندیجمع -10-5
های ناظر بر میدیریت های توسعه از ی  سو و چهارچوبهای ناظر بر تهیه طرحدر این فصل سعی بر این بود تا به تحلیل چهارچوب

هیای مفصیل ایین سیل از دیگر سو بپردازیم. البته با توجه به حوزه تخصصی کارگروه به دسته اول بیشتر پرداختیه شید. بنیا بیه تحلیل

هیای استخراج راهکارهای کارگروه نه فقم باید معطوف به محتیوای خواسیته شیده از شیرح خیدمات طرح رسدها به نظر میچهارچوب
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های اجرایی آن و شرایطی که این شرح خدمات باید انجیام توسعه باشد، بلکه کلیت آن در ی  نظام بین بخشی و نیم سازو کارها و رویه

 کارآمد باشند.شود نیم باید در نظر گرفته شود تا راهکارها موثر و 

دانش علمی الزم برای مواجهه با سیالب تا حدود زیادی در ایران موجود است. اما نقد وارد به این دانش آن است که بیه شیدت بیر 

انید هنیوز در های نیوین تیدوین شیدههای هممیستی با سیل به دور است و در مواردی که رو ای متکی بوده و از رو های سازهرو 

هیای شیهری و اند. نکته مهم دیگر نبود ضوابم معطوف به سازگاری و هممیسیتی بیا سییل در محییمزی و استفاده نشدهساعمل پیاده

ای برای ابعاد شیهری و معمیاری سییل ای در برابر زلمله است، آیین نامهکه مختص مسائل سازه 2800روستایی است. مشابه آیین نامه 

 ای ندارد.شود و دستگاه نظارتی ویژهنیم مورد اجرا واقع نمیوجود ندارد. به عالوه، آنچه موجود است 
 

 گیرینتیجه -10-6
ای انسیانی و ی طبیعیی بیه فاجعیهای طبیعی است و لموماً نباید آن را فاجعه قلمداد نمود. آنچه باعث تبدیل این پدییدهسیل پدیده

هیای های طبیعی است. این امر به وییژه در سیکونتگاهانسانی با فرآیندهای شود ناشی از همنشینی ناسازگار و نامتناسب دخالتملی می

هیای دهد. با اینکه هر روستا، شهر یا استان دارای ویژگیکند و خسارات وارده را افمایش میشهری و روستایی ابعادی دوچندان پیدا می

های صیورت گرفتیه در ایین بخیش و اسیتفاده از میدل لباشد، اما از مجموع تحلیمنحصر بفردی است، که نیازمند تحلیلی جداگانه می

DPSIR ترین عوامل آسیبتوان تکرار مواردی را شناسایی نمود و به عنوان اصلیهای مد نظر میهای منتخب و استانبرای سکونتگاه-

 معرفی نمود. 1398رسان در جریان سیل فروردین 

انید. ایین پذیری در جرییان سییل سیو  دادهروستایی را به سمت آسیبهای شهری و ای از عوامل در سطی ملی سکونتگاهمجموعه

انید. در یی  نگیاه ای بمرگ مقیاس فراهم آوردههای متمادی است که زمینه را برای فاجعهتوان پیشران نامید که بعضاً دههعوامل را می

 شناسایی نمود: توان چهار پیشران عمده راکالن و بدون توجه به جمئیات متفاوت هر سکونتگاه می

هیای مسیئول و دخییل در ها و ارگانمند میان وزاتخانهارتباطی جامع و سازمان: ها و پدیده سیلدرک ناکافی از رفتار رودخانه

ارتباط موجود در قالبی خطی و از باال بیه  های شهری و روستایی و میراث فرهنگی وجود ندارد.ها، سکونتگاهامور منابع طبیعی، رودخانه

شود. بهترین مصدا  این امر موضوع رودخانه و سیل است. نگاه غالیب بیه پایین تعریف شده و تعامل چندانی در این زمینه مشاهده نمی

حریم کمیی و آن را در قالب اعدادی برای توان ها نگاهی خطی است. رودخانه ی  پدیده خطی با جریانی مشخص است که میرودخانه

هیای شیهری و روسیتایی شوند مالکی بیرای تمیامی طیرحین اعداد که مستقیماً توسم وزارت نیرو تهیه میحریم کیفی خالصه نمود. ا

هیا را توان رودخانهدهد که نمیآورند. حال آنکه تجربه سیل اخیر به خوبی نشان میریمی شهری فراهم میهستند و اساسی برای برنامه

های آبرفتی خوزستان و گلستان بیه وضیوح صه نمود. این امر به ویژه در دشتی  پدیده خطی فرض کرد و در قالب اعداد مشخص خال

های بسیار هستند که گیاه کیلومترهیا های مسطی و کم شیب این مناطق دارای پیچ و خمهای جاری در دشتآید. رودخانهبه چشم می

های شیهری و روسیتایی باشد. تجربه استقرارها میخمگرفتگی این پیچ و دهند. در همگام طغیان رودخانه اولین اتفا  آبرا پوشش می

-ها از سیل نیست چه برسد بیه حیریمسکونتگاه مصونیتدهد که حتی فاصله کیلومتری از بستر رودخانه ضامن ها نشان میدر این خم

دختر و نیمه غربیی آن و شهر پلتوان به های مطالعه شده میمتری تعیین شده توسم وزارت نیرو. از میان نمونه 150های کیفی نهایتاً 

 ها شد.ها شدید به این سکونتگاهشهر جدید شیرین شهر اشاره کرد که چگونه رفتار غیر خطی رودخانه باعث آسیب
بررسی تمیامی شیهرهای سییل زده نشیان داد کیه تنهیا : ایها و اتکا به گفتمان سازهها و دهداریعملکرد ناکافی شهرداری

باشید. در کالنتیرین مقییاس اتکیاء های ثقلی )عمدتاً بتنی( میها برای مقابله با سیل، در کنار حرائم ناکارآمد، سازهتمهید موجود در آن

ها است. این در تطابق کامل با گفتمان غالب و تاریخی وزارت نیرو است که سیدها را یگانیه شهرها به سدهای باالدست بر روی رودخانه

های شیهری و روسیتایی حفیا تر و بیشتر مصونیت سکونتگاهعرفی کرده است. با ساخت سدهای بمرگنگهبان سرزمین در برابر سیل م

تر نیم در بهترین حالت شیهرها و روسیتاها بیا خواهد شد. موضوعی که در جریان سیل اخیر به شدت زیر سوال رفت. در مقیاس کوچ 

هیای ثقلیی در صیورت اند. سیازهحفاظت از خویش در برابر سیل داشتهها، سدهای انحرافی و ... سعی در های بتنی، دای ساخت دیواره
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هیای هییدرولوقی  و توانند خود تبدیل به عامل اصلی فاجعه شوند. ایین بیاور راسیخ بیه سیازهعدم عملکرد صحیی در جریان سیل می

ای، میدیریتی و های غیر سازهرو  مهندسی رودخانه، جدا از تاثیرات مخرب زیست محیطی بلند مدت خود، باعث عدم توجه به تمامی

تواننید باعیث بینی نشیده بیه مراتیب کمتیر مییهای بسیار کمتر و با تبعات پیشاکولوقی  در برابر سیل شده است که عموماً با بودجه

سیت کیه در گذاری بر رویکردی شیده اها بودجه اصلی کشور صرف سرمایهمحافظت از شهرها و روستاها در برابر سیل شوند. برای دهه

گیذاری و تالشیی در راسیتای بیاقی کنید و در همیین دوران هییچ سیرمایها  ابعاد فجیایع را دو چنیدان مییصورت خطای عملکردی

 زیستی با سیل نشده است.رویکردهای هم
در کنار عوامیل پیشیران ذکیر شیده، شیهرهای : نگاه ناکارآمد طرح های جامع و هادی شهری و طرح های روستایی به سیل

های شهری و اند. افمایش جمعیت کشور و نیاز به فراهم آوردن سکونتگاهای داشتهوقفهسابقه و بیکشور در طی چهار دهه اخیر رشد بی

رییمی نشیده و در قالیب روستایی سبب رشد کنترل نشده شهرها شده است. در بدترین حالیت ترجمیان ایین رشید بیه صیورت برنامیه

ریمی شده صورت پذیرفته اسیت. هیر های شهری برنامهو در بهترین حالت این ترجمان در قالب توسعه های خودرو بوده استسکونتگاه

رییمی هیای برنامیهپذیری و ناکارآمدی خویش در برابر سیل را نشان دادند. از شهرهای جدید و توسعهدوی اینها در جریان سیل آسیب

ی دیدند. سکوت مطلق یا پرداختن سطحی به موضیوع سییل تقریبیاً در تمیامی های فراوانهای خودرو همگی به آسیبشده تا سکونتگاه

های جامع و تفصیلی شهری و هادی روستایی کیه های فرادست شهری و روستایی مطالعه شده و اساساً در شرح خدمات تیپ طرحطرح

ای حکایت از عدم رشد نظام آکادمی  و حرفیهشود از طرف وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به مشاورین تحمیل می

 شهرسازی برای آمادگی در برابر مخاطرات محیطی دارد.

هیای شیهری و هیا در محییمبسیتر و حیریم رودخانیه: مرتبط یهاسازمان یبه هماهنگ ازیو ن لیبه موضوع س ینگر یبخش

است که باعث شده که نه تنهیا توسیعه شیهری و روسیتایی در  ها به نوعی در خالیی قانونی و ارگانی قرار گرفتهروستایی و مدیریت آن

ای بیرای ها اندیشیده نشود، بلکه در مواردی که تمهیداتی هرچنید سیازهمناطق نامناسب صورت بپذیرد و تمهیدی برای محافظت از آن

هیا، مانند. عدم رسیدگی بیه ایین سیازهمقابله با سیل اندیشیده و ساخته شده به مرور زمان مورد غفلت واقع شوند و بدون متولی باقی ب

هایی از این موارد هستند که در هنگام بروز بحران ابعیاد فجیایع ها نمونهها و مسیلها و عدم الیروبی رودخانهعدم ترمیم و نظارت بر آن

 اند.را دوچندان کرده

وستایی شده است کیه زمینیه را بیرای فاجعیه های شهری و رها منجر به ایجاد فشارهای مختلفی در سکونتگاهمجموعه این پیشران

 توان به موارد اصلی زیر اشاره کرد:اند. از آن جمله میاتفا  افتاده مهیا نموده

ییابی شیهرهای جدیید و ییا هیدایت توسیعه شیهرها و ریمی و مکانهای الزم به منظور برنامهنبود نگاه علمی مناسب و پیش شرط -

 روستاهای موجود.

 ها به منظور هممیستی با سیل.سازی سکونتگاههای اکولوقی  و مدیریتی برای آمادهگیری از رو ودجه برای بهرهکمبود یا نبود ب -

 های حاشیه شهری.ترین زمینهای غیر رسمی عمدتاً در پر مخاطرهبرنامه سکونتگاهرشد بی -

ای و در قالیب نظیام که گاه با توصیه مشاورین حرفهها در نتیجه توسعه شهری ناکارآمد ها و مسیلتعرض به حریم و بستر رودخانه -

 ریمی شهری صورت پذیرفته است.طراحی و برنامه

 های توسعه شهری و روستایی در برابر مخاطرات سیل.کفایتی طرحبی -

وضیعیت را های شهری و روستایی را مستعد بروز فاجعه کرده است. این ثباتی است که سکونتگاهنتیجه این روند معیوب وضعیت بی

 توان چنین توصیف کرد:باز در نگاهی کلی می

رییمی و گییر برنامیهها در محدوده سیلهای حساس و حیاتی همچون مدارس و بیمارستاندر شهرها و روستاهای بسیاری کاربری -

 پذیرند.اند و به شدت آسیببعضا ساخته شده
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توان به مسیئله فاضیالب و سیل آمادگی ندارند. از آن جمله می های شهری و روستایی به هیچ وجه برای شرایم بحرانیزیرساخت -

پذیرند بلکه باعیث های ارتباطی شهرها اشاره کرد که نه تنها خود به شدت آسیبهای سطحی و زیرساختشهری، سیستم دفع آب

 اند.پذیری بافت شهر شدهافمایش آسیب

پذیرند و ییا همچیون تجربیه گلسیتان در برابر سیل به شدت آسیبها و راه آهن های ارتباطی بین شهری همچون جادهزیرساخت -

 شوند.پذیری شهرها و روستاها میخود تبدیل به عاملی برای افمایش آسیب

 پذیرند.ریمی شده و چه خودرو، عموماً هیچ گونه آمادگی در برابر سیل نداشته و به شدت آسیبهای شهری، چه برنامهبافت -

های شهری و روستایی لموماً ناشیی از عملکیرد اشیتباه یی  پذیری سکونتگاهدهد که مسئله آسیبنشان میبندی مختصر این جمع

تیوان انکیار کیرد و بایید فرد در ی  بازه زمانی مشخص نیست. با اینکه خطاهای شخصی، همچیون میورد دروازه قیرآن شییراز، را نمیی

-تری را نشان دهد که دو طول دههای، حقوقی و سیاسی بمرگه علمی، حرفهشناسایی و پیگیری نمود، اما این گمار  تال  دارد زمین

 اند.های متعدد بستر مناسب برای بروز فجایع را رقم زده

های مختلف کشور به ویژه خوزستان و گلستان بارها شیاهد میوارد مشیابه سابقه نبوده و نخواهد بود. استانبی 1398سیل فروردین 

ها است. چندین دهه انباشیت تیدریجی تیاثیرات منفیی دهد افمایش چشمگیر شدت آسیبسابقه جلوه میرا بی اند. آنچه این سیلبوده

های شهری و روستایی را به نقطه حدی خویش رسانده و تلنگری از سوی طبیعت کیافی بیود تیا عیدم ساز سکونتگاههای حادثهپیشران

 د. کارایی نظام شهرسازی و هیدرولوقی  کشور را نشان دهن

تر تکرار خواهد شید و تنهیا چییمی کیه تر یا کوچ سیل یا فاجعه بعدی، دیر یا زود، خواهد آمد. سیل فروردین ماه با ابعادی بمرگ

ها و فشارهایی است کیه شیهرها و روسیتاها را بیه های شهری و روستایی ایران باشد توجه به پیشرانتواند ضامن مصونیت سکونتگاهمی

 زیستی است.داده و تال  در تغییر محتوایی و بنیادین در رویکرد مواجهه با سیل از مقابله به هم نقطه حدی خویش سو 
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 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر شدت سیل در آثار میراث فرهنگیفصل یازدهم: 
 

 مقدمه -11-1
حتیی در معمیاری جدیید، کشیاورزی میدرن، الگوهیای زیسیتی،  توانیدیمی  اثر میراثی ادغامی از گذشته و حال است و امیروزه 

ی شهری و روستایی منطقه خود تاثیرگذار باشد. مشکل حادی که تمام کشورهای دنیا به درجات مختلف با آن روبیرو هسیتند هاتوسعه

توجیه بیه  ه اسیت.ضرورت حفا گذشته در عین تداوم بخشیدن به ساخت آینده یعنی ضروت آشتی دادن توسعه آتی و فرهنگ گذشت

حفاظت و پاسیداری از فرهنیگ اسیت. در غییر  هاآنآثار تاریخی، در وهله اول نیازمند توجه به ماهیت و جوهره آثار است و حفاظت از 

مفیید باشید، در  میدتکوتاهی و جدا از زمینه خود خواهد بیود کیه حتیی اگیر در اشهیکلی ابرنامههر گونه برنامه حفاظتی،  صورتنیا

ی هایگماراسیتیسو  هایمشیی دیگر در تعارض قرار خواهد گرفیت. بیدین لحیاظ الزم اسیت تیا خیم هابرنامهبا بسیاری از  دتبلندم

 حفاظت از آثار جایگاه مناسب خود را پیدا کند. اساساًفرهنگی در کلیه شئونات زندگی مردم نقش مهمی یابد تا 

. محیم و منظر این آثیار برگمییده تنهیا ظرفیی اندگرفتهبسیاری از آثار ثبت شده میراثی کشور ایران در بستر و محیم طبیعی قرار 

بیه ماننید آثیار نیازمنید بیه حفاظیت، مرمیت و  منبع باارزشی هسیتند کیه خود نیم هاآنبرای این منابع باارز  فرهنگی نیستند، بلکه 

ست همگیام و همسیو شیدن مرمیت و بازسیازی تیدریجی عوامیل سیازنده محییم طبیعیی بیا عوامیل مصینوع نگهداری دارند. بدیهی ا

ها ضروری است. عدم وجود مطالعات مدون، اصول و ضوابم خاص محیطی، ضرورت توجیه و تاکیید بیر )آثارتاریخی( در حفا هویت آن

های با ارز  جی مناظر فرهنگی سرعت یافته و حفا یادمانتخریب تدری صورتنیا. در غیر طلبدیمی محیطی را هامرمتو  هاحفاظت

. از نکات بارز وجود آثار تاریخی چه به صورت ی  ت  اثر یا بافت تاریخی مکانییابی و چگیونگی گرددیم ریپذامکانتاریخی به دشواری 

بیعی همگام بوده است و باعث شیده امور با شناخت و سواد محیطی و برای کاهش مخاطرات ط که به نوعی این بوده است هاآنساخت 

ی مختلف روبیرو شیوند. در ایین هااستاندر  98میراثی ثبتی با صدمات کمتری در رابطه با سیل  تا هسته اولیه شهرها و روستاها و آثار

پیرامیونی  می ثبتی، کالبدی و شناخت محییهایژگیوی اجمالی این آثار شامل هایژگیو پس از مروری بر این موضوع، بخش از تحقیق

در مقابلیه بیا سییل شیده  هیاآن)شهر، روستا یا محیم طبیعی اطراف( پرداخته و سپس مشکالتی که سبب ناپایداری و عدم تاب آوری 

 . رو  جمع آوری اطالعات در تحلیل آثار شامل موارد زیر است:ردیگیماست مورد بررسی قرار 

در جهیت اسیتخراج  و مقاالت و ...( ها)کتابو ...( منابع دست دوم  هانقشه، اهگمار ی شامل منابع دست اول )اکتابخانهمطالعات  -

 موضوع تاب آوری میراث. ی موجود وهاقطعنامهاصول و معیارها حفاظت آثار میراثی با توجه به 

 مدیریت سازمان میراث فرهنگی و بحث در کارگروه برگماری جلسات با -

 مورد تخریب قرار گرفتند. بر اثر سیل اخیر زدهلیسی هااستانهای میدانی از آثاری که در  برداشت -

ی آسیب دیده از طرف سازمان مییراث فرهنگیی و هاساختمانآنکه برآورد مالی خسارات آثار میراثی در  قابل ذکر است که علیرغم 

که بطیور مشخصیی تنهیا خسیارات  ترقیدقگردشگری اعالم شده و در دسترس این کارگروه قرار گرفت به دلیل نیاز به کار کارشناسی 

فهرست اقدامات مورد نیاز برای هر اثر در جبران  منوط به سیل اخیر را دربرداشته باشد از ذکر آن در این گمار  پرهیم شده است و به

 خسارت اکتفا شده است.
 

 تعریف واژگان -11-2
کسان از واقگان تخصصی میراث فرهنگیی در ابتیدا تعیاریفی از به منظور تدقیق مفاهیم به کار رفته در متن گمار  و ارائه تعریفی ی

 باشد:شود که به صورت زیر میترین واقگان مورد استفاده در مبحث میراث فرهنگی ارائه میمهم

 .گرددمیهای انسان ساخت اطال  : به پدیدهاثر
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 : تعلق اثر به گذشته و مشمول مرور زمان شدن است.اثر تاریخی

آثار ملموس گردد که شامل میجوامع انسانی اطال   یا گذشته انسانشیوه زندگی به مجموعه آثار به جا مانده از : میراث فرهنگی

)آداب، رسوم،  و آثار ناملموسهای شهری و روستایی، آثار هنری و صنایع دستی( ها و چشم اندازها و بافتها، محوطهها، قلعه)ساختمان

های تاریخی است و یا هر اثر ساخته شیده ها و پلو اعتقادات( است. در این گمار  منظور از آثار میراثی، بناها و محوطه ، باورهاهاسنت

 که در سیل اخیر ایران مورد تخریب یا آسیب قرار گرفته شده باشد. معماری )میراث معماری(

. یابنیدمیجوامیع انسیانی اسیت تجلیی  هایسیاختهی از دست ای از آثار تاریخی در قالب اثر معماری که یک: دستهمیراث معماری

، بقاع متبرکه، مساجد، بناهای عمومی و عام المنفعیه در جایگیاه مییراث معمیاری هانیایشگاه، قصرها، معابد، هایادمانبناهای مسکونی، 

الح اثر تیاریخی بیشیتر معطیوف بیه مییراث متعدد برخوردار است. اصط هایکاربریگیرند که از طیف متنوعی از آثار مصنوع با قرار می

 معماری است.

از میراث معماری هم پیوند یا مکمل یکدیگرند که بیه یکبیاره ییا در ادوار مختلیف تیاریخی در  ایمجموعه اریخی:های تمجموعه

، هیاقنات، کاروانسیراها، نیداگرفتهجغرافیایی مختلف و در پیوند با هم شکل  هایحوزهقالب ی  محوطه یا در استمرار ی  عملکرد و در 

تواننید در می حکومتی و یا سیلطنتی و... هایمجموعه، هانیایشگاهاز آثار معماری همجوار مانند مساجد کهن،  ایمجموعهو  هاراه، هاباغ

 های تاریخی تعریف کردند.قالب مجموعه

 یه بر تولید کشاورزی است.: شاهدی بر نظام استقرار یکجانشینی جوامع انسانی با تکروستاهای تاریخی

: مجموعه نظام مند از استقرار جوامع بر اساس مازاد تولید ناشی از اقتصاد کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت و شهرهای تاریخی 

از  یامجموعیهدر هم تنیده از معیابر اسیتقرار یافتیه و از  ایشبکهبر  مندنظاممدیریت بر اراضی در مقیاس سرزمین است این مجموعه 

کیه در  انیدیافتهشهرهای تاریخی ایین فرصیت را  ، قوام یافته است.سازندمیبناهای مسکونی و عمومی که در کنار هم کلیت واحدی را 

سیمای گذشته نحوه زیست جوامع را بیه نمیایش گذارنید. میورد اسیتفاده  پاسخگوی نیاز ساکنین خود باشند و ها،سدهو  هاهمارهطول 

متروک و باستانی  هایمجموعهمتمایم کننده شهرهای تاریخی به نسبت  هایمشخصهاز  ،مند برای زیست امروزظامبودن این مجموعه ن

 است.

بیه ایین  ،از آثار زیست انسان در اعصار گذشته است که متروک مانده و نیازمند بازشناسی اسیت ایمجموعه: باستانی هایمحوطه

 .گرددمیمیراث باستان شناسی نیم اطال   ،دست از آثار

دهد. مکان، انسان و زمان سه رکن اصلی شکل دهنیده نحوه تعامل انسان با محیم طبیعی در گذشته را نشان می مناظر فرهنگی:

 گوییاترینزمیانی  محیم طبیعی در اثر بر رفتار جوامع انسان در یی  بیازه ء. ارتقاگذارندمیمناظر فرهنگی را تعریف نموده و به نمایش 

محیم اجتماعی و فرهنگیی جوامیع انسیانی را نییم بیه  ءمحیم طبیعی در مناظر فرهنگی، ارتقا ءوجه تعریف مناظر فرهنگی است. ارتقا

 و کالن برخوردار است. نگرجامعههمراه دارد. بدین اعتبار در شکل گیری مناظر فرهنگی رویکرد انسان گذشته از مقیاس 

زمینه طبیعی شکل گیری اثر تاریخی است. حوزه جغرافیایی و مشخصات اقلیمی، تعیین کننده کیفیت بسیتر  : نمایش دهندهبستر

 شیمار به اثر گیریشکل بستر اجماء ازتاریخی  اجتماعی و فرهنگی جوامع در ادوار مختلف هایزمینه. در ی  مفهوم کلی اندتاریخیاثر 

 .آیندمی
 

 شی از تغییرات اقلیمیآسیب پذیری آثار میراثی نا -11-3
های اسییدی، افیمایش و ییا باران ،آلودگی هوا .شودیمتاریخی محسوب  هایمکان و آثار بقای برای جدی تهدیدی اقلیمی تغییرات

ی تغیییرات اقلییم هانشیانهاز  هافصیلی نشده، گردبادها، تغییرات دمای ناگهیانی و تغیییر نیبشیپی آسالیسی هانابارکاهش رطوبت، 

و سیبب تشیدید فرسیایش و ییا تخرییب کامیل اثیر  دهنیدیمخود قرار  ریتأثاثر میراثی/ معماری را تحت  یاگونههستند که هری  به 

در مقابل تغیییرات  تواندیمدر معرض حوادث طبیعی قرار دارند  در چنین شرایطی ی  سیستم مرمت و حفاظت از آثاری که .شوندیم

 :باشدیمباشد. بطور کلی با توجه به تاکید این گمار  بر سیل، عوامل اثر گذار آن بر آثار به قرار زیر  رآوتاباقلیم 
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از سیستم  ینگهداری و و اغلب دسترس ستندین زیادیقادر به کنترل آب  در اثر معماری،آب باران های انتقال راهاز  یاری: بسبارش -

 زهکشی نیاز به مدیریت دارد.

 نیزمیبه اثر معماری آسیب زده و موجب تخریب کامل آن گردد و یا سیبب فرونشسیت  تواندمی رودخانه: انیطغسیل ناشی از  -

 اثر و محوطه آن گردد.

بنیا  تشدید فرسایش و سبب منجر شود های تاریخیی و محوطهساحل هایسایترفتن  نیبه از ب تواندمی: یساحل لیسو طوفان  -

 شود هاایوان ,هاسایبان، هاسقف، هاخسارت در پنجره تواند سببطوفان همچنین می گردد.

در  شیمطبیوع و سیرما هییتهو هایسیسیتمنصب افمایش رطوبت از طریق  و نیم درجه حرارت باالترگرم شدن هوا : دماتغییرات  -

 تشدید کند.را  مصالیمواد و زوال  یی،ایمیش هایواکنشسرعت  شیافماتواند از طریق برای بازدیدکنندگان میتابستان 

 افمایش حشرات و در نتیجه خسارت بر اثر شوند.منجر به بروز  تواندمی یدر رطوبت نسب ریی: تغیرطوبت نسب -

 کیه حیوادث ایین از برخی. گرددمی محسوب جهان خیمحادثه کشورهای جمء هوائی و آب و اقلیمی شرایم گوناگونی علت به ایران

 دیگیر، سیوی از... و زمین رانش لرزه،زمین سیل، از عبارتند شود،می یاد هاآن از (Natural Disaster) طبیعی حوادث عنوان با معموالً

 و گردشگری هایجاذبه از جهت همین به و بوده فراوانی ارز  با و قدیمی ابنیه دارای عظیم، فرهنگی و تاریخی پیشینة داشتن با ایران

 .آیدمی حساب به جهان اول کشور 10 جمء گردشگری هایجاذبه لحاظ از که ایگونه به است، برخوردار نیم تاریخی متعدد آثار و ابنیه

 داده رخ متفیاوتی جغرافییای و هیوا و آب بیا کشور از مختلفی نقاط در 98 سال اوایل و 97 سال اواخر هایبار  اینکه به توجه با 

 کننیده ایجیاد عوامیل بیه توجیه بیا کیه باشدمی دارا را هاییتفاوت سیل ایجاد دلیل و اقلیم به بسته نیم شده ایجاد خسارات نوع است،

 :نمود تقسیم دسته سه به توانمی

آیید. در واقیع این پدیده در اثر عبور آب از ی  محدوده و شسته شدن بناها یا بستر براساس ساییدگی به وجود می شستگی:آب -

های ایجاد شده در سیالب اخیر و حجم باالی آن برخی از بناها و آثار تیاریخی کیه در مسییر آب قیرار دارنید به دلیل شدت بار 

 اند.متحمل شدههایی را دچار فرسایش و خوردگی شده و آسیب

های مورد انتظار یکسال ی  منطقه یا شیهر در میدت کوتیاهی بیه یکبیاره این پدیده زمانی اتفا  می افتد که بار  گرفتگی:آب -

 شود.اتفا  افتاده و حجم زیادی از آب از بستر خود خارج شده و در سطی وسیعی پخش می

کند ییا بخشیی ای را با خود همراه میاد شده و در مسیر خود هر عارضهدر این پدیده حجم زیادی از آب به یکباره آز آب بردگی: -

 کند.از آن را تخریب می

خسیارت،  تخریب، با معموالً طبیعی رخدادهای آنجا که از بال؟ یا هستند حادثه طبیعی، رخدادهای آیا که بدانیم است الزم اصوالً اما

 رخدادهای این از نیست. آنچه این واقعیت که دانست باید اما شود،یاد می «بال»عنوان  به هاازآن همواره باشند؛مرگ و میر و... همراه می

 از یی  هیر خصیوص در صیحیی و الزم هایریمیبرنامیه انجیام با اگر است. حادثه برابر در آمادگی سازد، عدمطبیعی و معمولی بال می

 آمیده، بوجیود طبیعی حادثه ی  بصورت و نبوده بال هاآن از ی  هیچ باشیم، داشته را خود از دفاع و مقابله آمادگی رخدادهای طبیعی،

 حیوادث برابر در آمادگی عدم سازد،می بال حادثه، از آنچه .بیاورند بار به نیم آسیبی کمتر یا هیچگونه است ممکن و گذرد؛می و داده رخ

 .است

باشید.  گرفتیه شناسیی صیورتآسیب مطالعیات آنکه بی هستیم، تاریخی بناهای بازسازی مرمت و شاهد موارد بسیاری در متأسفانه

 امیا جلیوگیری نمیود؛ تیواننمی هیاآن وقیوع از و داد خواهد رخ صورت هر به که هستند هاییپدیده طبیعی، حوادث سایر و لرزه زمین

 خصوص این در داد. کاهش حداقل به را خسارات و ورزید اهتمام بهاگران آثار این نمودن ایمن به نسبت الزم هایریمیبرنامه با توانمی

نمیود تیا  اکتفیا ظیاهری و صیوری هیایمرمت بیه نباید عنوان هیچ به و بوده مهم بسیار کالبد و محوطه اثر و سازه مرمت به ویژه توجه

 مجموعه اثر و محیم پیرامونی آن ظرفیت مواجهه با سوانی طبیعی از قبیل سیل را دارا باشد.
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 آورمیراث معماری تاب -11-4
ی هاطرحجامع و  یهابرنامهقبول این سیاست کلی که میراث فرهنگی بخشی از زندگی ی  جامعه است و حفاظت از آن نیازمند با 

ییری از گبهرهبا اتکا بیر تجربییات تیاریخی در زمینیه نحیوه تعامیل انسیان بیا محییم و  ویژه در رابطه با مقابله با سوانی طبیعی است و

 شود:یماصل زیر به عنوان ی  اصل کلیدی مطرح  آن، های طبیعی برای آسایش و ارتقاء سکونت انسان و جوامع انسانی دریتظرف

 جیای طبیعی به متغیرهای در حداکثری و حداقلی احتماالت وجود به باور و زمانی هایتناوب در طبیعی هایبحران وجود پذیر  

 .آثار مرمتی و حفاظتی هایطرح و کالبدی هایریمیبرنامه و جامع هایطرح ریمیبرنامه و یطراح در هامیانگین به شدن قائل

از آوری اثیر آن به راهکارهای عملی و اجرایی، و امکان استخراج معیارهای آن جهت ارزییابی تیاب تفسیرو قابلیت  یآورتابمبحث  

مشکالت و تخریب های محیطی آثار دهید و از طیرف دیگیر بیه دلییل جامعییت ایین رویکیرد در  پاسخی مناسب برای تواندیمطرفی 

 هیاراهی توسعه گردشگری، احداث هاپروقهی تاریخی در ایران را کنترل نماید. هاپهنهتهدیدات مربوط به ی توسعه سکونتگاهی هابرنامه

شهری و روسیتایی هیر یی  متولییان خیاص خیود و  ی مربوط به توسعههاپروقهتوسعه تاسیسات زیربنایی،  ی عمرانی خاص،هاپروقه و

محوطه و معماری اثیر میراثیی را  تاًینهاکه  شودیمایجاد  هابرنامه، و در نتیجه تعارضاتی در اهداف و اجرای کندیماهداف خود را دنبال 

آوری کیه در بخیش اول ایین گیمار  در میورد ابدر مقابل چنین تهدیداتی رویکرد کلی تی دهندیمخود قرار  منفی اجرای ریتأثتحت 

 شهر و روستا( و آثیار معمیاری)ی سکونتگاهی میربرنامههای شهری و روستایی به تفصیل مطرح شد نگاهی جامع و همسو در سکونتگاه

 .کندیمباقی مانده از گذشته فراهم 
 کالبیدی، آوری سکونتگاه پرداخته شد با ابعاد گونیاگونتابآوری همانگونه که بطور مفصل در بخش اول این گمار  به آن ذیل تاب

ی کیه اگسیتردهنقش مهمی در رویکرد و تجارب مرمتی کنیونی داشیته باشید. علییرغم مطالعیات  توانداجتماعی، نهادی و اقتصادی می

و  فته است در میورد بسیتر طبیعییانجام گر ی مختلف هنر، معماری، باستانشناسی و تاریخ در سایت های میراثی ایرانهانهیزمدرمورد 

ین موضوعات مورد توجیه پیشیینیان در ترمهمعوامل محیطی از  ها با مخاطرات طبیعی اطالعات اندکی وجود دارد.چگونگی مواجهه آن

شیته، ی شهری و روستایی بوده است. در واقع به دلیل غلبه محیم طبیعی و جغرافییایی بیر انسیان در گذهاسکونتگاهاستقرار و ساخت 

ی خیود را در مقابیل آورتابآثار باقی مانده  پیشینیان، ی محیطی و تجارب تاریخیهاتوانها جغرافیایی، استفاده از هایییژگیوتوجه به 

 اند.کردهیمسوانی حفا 

 فاجعیه الزم پیس از هیایارزیابی در الزمتخصیص  فقیدانبهبود حوادث مخرب است. خودسازماندهی و مقابله و  تیظرف آوری،تاب

 حادثیه اصیلیرا نسیبت  یشیتریخسارت ب تواندمی یگاهقبل از بروز حادثه  س یمداخالت کاهش ریا  ریمی نامناسب،و برنامه طبیعی

محیدود آوری کالبیدی اثیر را تیاب ،پس از فاجعه اقدامات یابیارز یبرا یبودن کارشناسان فننتخصص و در دسترس  کمبود. ایجاد کند

 .کندمی

 ی راساکنان ممکن است خطرات ری. هم ساکنان و هم غشودی مربوط میفرهنگ هایداراییمعه با اجتماعی اثر به ارتباط جاآوری تاب

 شیودآوری اثر در مقابله با سانحه طبیعی مانند سیل میی که باعث کاهش تابکنند، از جمله مسائل اجتماع جادیا یفرهنگ راثیم یبرا

 یمختلفی هیایاولویتممکین اسیت  یکارشناسی و یفنی بدنه. از آنجا که اجتماع و و در حرایم اثر استاطراف اثر تاریخی ساخت و ساز 

 توانیدمی مییمیدت ن یطیوالن سی ی، بهبیود پیس از فاجعیه و کیاهش ریواکنش اضطرارزمان در  نظراجماعبه  یابیداشته باشند، دست

 .کند جادیرا ا هاییچالش

 "یمنیابع فرهنگی"ها به عنوان آن یجوامع کم  کند. اقتصاددانان با طبقه بند آوریتابو  داریتوسعه پا به تواندمی یفرهنگ راثمی

در  یفرهنگی راثییاز م مراقبیت یاصیل بنییان، مدیریت ریس  بالیای طبیعییاز منظر  .اندفرهنگی ارز  بخشیده راثیمهای داراییبه 

 راثییاز م تییحما یبیرا یمحیدود یاست. اغلب منابع میال هابا آن طدر ارتبا یاقتصاد تیو فعال شتی، معیاز زندگ حفاظتدرجه اول 

با توجیه  راثیم هایداراییاز  تیحما یبرا ایسازه هایگمینه ریو سا یدر حال توسعه، بازساز یدر کشورها در دسترس است. یفرهنگ

 هیایحلراه  ر یمیانع از پیذ توانیدمی نیهمچنی یمال هایمحدودیت. و نادیده گرفته شوند گران باشد تواندمیتوسعه،  هایاولویتبه 

 شود. راثیم هایداراییبه  طکردن اطالعات مربو یتالیجیمانند د یفناور
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کشیور در نظیر گرفتیه شیود.   ی مدیریت ریس  بالیای طبیعی یکل یاستراتژ نف یجمء ال دیبا یفرهنگ راثیاستحکام م تتقوی 

 هیایپروتکلو  هامسیئولیت میو ترسی تیاب آور یفرهنگی راثییم یبیرا یاتییو عمل یهاد، نیاسی، سیچارچوب توانمند قانون  ی جادیا

، یگرفته تا آمیادگ س یر یابیمهم است، از ارز اریبس مدیریت ریس  بالیای طبیعی هایرو  تماممختلف در  نفعانیذ یبرا یهماهنگ

، فراتر از زمیان فاجعیه میورد یو جوامع محل ی، بخش خصوصهادانشگاهمختلف، از جمله  نفعانیذ نیب شتریب ی. هماهنگیابیپاسخ و باز

( انجیام یو ملی یدر سیطوح مختلیف )محلی دیموجود با های مدیریت ریس  بالیایسیاستدر چارچوب  راثیم انیحفا جر است. ازین

 شود.

 شود:فرایند زیر پیشنهاد می آور نمودن اثر معماریدر جهت تاب

 یوهایو سینار اتمخیاطر سی یر یابییارز قییخطیرات از طر یعلمی ییشناسیا :هیاپا هاایداده یآور مستند سازی و جمع -

 است. یفرهنگ راثیم هایداراییبا  در مواجهه ایبهتر خطرات بال تیریمد ی، سنگ بنایرگذاریتأث

از جملیه  یفرهنگی هیاییداراییاز  یناشی یاییکیاهش خطیرات بال یبرا تواندمی یاقدامات مختلف :تیظرف جادیا و خطر کاهش -

انجیام شیود.  تیسیا تیریمید ایی یساختمان، هماهنگ یمانند بهبود کدها یمهندس ریغ هایحلو راه ی کالبدی کاهش یراهکارها

شیده بیا  فییدر سیطی تعر یعیطب یایدر برابر بال یخیدر حفاظت از آثار تار توانندمینوآورانه  یکردهایو رو هاهایفناوری، هاداده

در چیارچوب  راثییم هیایدارایی نیو محافظیت از مهمتیر یبنیدتیو خطرات مورد انتظار، به عنوان مثال با کم  به اولو ارهایمع

 مناسب کم  کنند. ی از اقداماتبیترک ییمنابع محدود، و با شناسا

 دوباره پیس از، حوادث یبند)برداشتن آوار، سرقت، سوء طبقه اضافیحساس است که عوامل  یپس از فاجعه زمان یابیباز ی:آمادگ -

 راثییم بر رویحوادث  راتیربم اگر بخواهند به طور مؤثر به تأثیکنند. افراد ذ تیرا تقو هیفاجعه اول ریتأث توانندمی( یعیطب یبال

با   یاز نمد یوامع محلهای تاریخی جبه عنوان مثال در بافتکه  یهنگام ژهیکنند، به و کم  بعد از حادثه به بهبودپاسخ دهند و 

 .گی الزم را داشته باشندآماد دیدر ارتباط باشند، با یراثیم هایمکان

 یسطوح مختلف دولت محلی ای یبه دولت مل توانداثر می یو بازساز تیری، مدمی، حفا، ترمس یر یابیارز دستورالعمل: تیصالح -

 یدگیچیپ نی. امطرح شود( فرهنگ و...، یاز گردشگر)اعم های هم راستا وزارتخانه /هابخشاز  یاریدر بس تواندمیو  ابدیاختصاص 

 زپیس ا یو بازسیاز ی، آمیادگخطر، کاهش یی خطر، از جمله شناسامدیریت خطر بالیامنجر به عدم تحرک در کل چرخه  تواندمی

 ییت توانیاممکن اسی یفرهنگ هایسازمانخاص منجر شود. به عنوان مثال،  هایسازمانبا  فیوظا تداخلبه  نیهمچن .فاجعه شود

 را نداشته باشند ایسازه یآورتاب هایبرنامه یاجرا یبرا یفن

مناسیبی  نیهیگم کالبدیکاهش برنامه کنترل و  ،رمنقولیغ راثیم ریو سا یخیتار یدر مورد بناها و بناها برنامه کنترل و کاهش: -

 هیاآندر برابر خطر کم  کننید.  یخیتار یبناهاها و ساختمان یکپارچگی ایثبات  تیبه تقو توانندمی یمهندس های. تکنی است

ماننید مهندسیی  عیتیبیر طب یمیداخالت مبتنی قیاز طر ای کالبدیمانند موانع  یاضاف هایزیرساخت قیاز طر توانندمی نیهمچن

مکان و  انندم به دارد یبه عوامل مختلف یمورد استفاده بستگ یکیمیکم  کنند. نوع کاهش ف -لیمثال در برابر س یبرا -رودخانه 

 .دارد نفعانیذ دگاهیو د یو مال ی، نوع خطر، در دسترس بودن منابع فنتیمشخصات سا

آوری آثیار تاب آوری و مستندسازی میراث فرهنگی آسیب دیده در بخش اول گمار ، معیارهیای سینجش تیاب با توجه به رویکرد

 به صورت زیر مشخص شده اند: میراثی در مقابل سیل
  اثررعایت عوامل محیطی در استقرار 

 زیستی تاریخی در برابر بالیای طبیعی یهاتمهیدات حفاظتی و پیشگیرانه بناها و مجموعه 

 نگهداری مستمر برای پیشگیری از بالیای طبیعی 

  های آبی در پایداری اثریرساختزی و اسازهها هایییژگیونقش 

  در پایداری اثر ی آبی وهاسازهمواد و مصالی بکار رفته در 

 تاثیرات طرح سازه اثر تاریخی در مقابله با بالیای طبیعی 
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 رعایت حرایم آثار تاریخی در پایداری اثر 

  توسعه شهری و برنامه ریمی کالبدی در ماندگاری آثار تاریخی به هنگام بالیای طبیعی هاطرحنقش 

  توسعه یهاطرحی زیستی در هامجتمعمیمان رعایت حرایم آثار تاریخی و 
 

 یلدر برابر س یفرهنگ یراثمحافظت از متجارب جهانی  -11-5
و موجب کشیته شیدن صیدها  داشته یرا در پ یادیخسارات ز واست رنت برده یرانگرو هاییلاز س یراخ یهادر سال ییجامعه اروپا

بیی روییه  هیاییتفعالیی، آب و هیوا ییراتاروپا به خاطر تغدر . یستممکن ن یلاز س یریاست. جلوگشده ییکشور اروپا یننفر در چند

(. بیرای Becker & Grünewald, 2003نمیوده اسیت )روبیرو  مشیکالت زییادیبیا  یل رامناطق مستعد س و... بسیاری ازوساز ساخت

 نقشیه منیاطق پرخطیر یرو برتمرکم  یل،مربوط به س یطیمح یمو شرا یلمشترک اروپا در برابر خطرات س یفرهنگ یراثحفاظت از م

 ییتدر نظیر گرفتیه شیوند از اهم ییدکیه با ییهاجنبه است. یادیدانش و تجارب ز یازمندن یمتصم ینا. (Drdácký, M, 2005) است

مصالی بکار رفته و تشخیص نوع آسیب مواد و  هایویژگی. یمانند فقدان مستندسازه یمشکالت فن، آن. ساختار یو محتوا یخی اثرتار

چیارچوب برنامیه ششیم در CHEF 1 یلدر برابر س یفرهنگ یراثبا عنوان حفاظت از م یقاتیپروقه تحق ی ، ینبنابرابسیار اهمیت دارند. 

، یو اضیطرار یشیگیرانهبیا در نظیر گیرفتن اقیدامات پ یلمربیوط بیه سی یفرهنگ یراثم هایآسیبکاهش  و یا یریجلوگبا هدف  ،اروپا

موجیود را در رابطیه بیا  ییاتپیروقه اطالعیات و تجرب مطرح شد. ایین مرمتو  یمترم هایتکنی  ینخسارت و همچن رزیابیا هایرو 

ارائیه  وقیوع، و در محیل یشگاهدر آزما یو نظر یتجرب یقاتیتحق هایفعالیترا بر اساس  یابتکار هایجنبهجمع کرده و  یلمشکالت س

 (.Ch. Maierhofer, Ch. Köpp,2008دهد )می
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. Cultural Heritage Protection against Flood. 
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 یتالیاجنوا / ا یخیدر مرکز تار یلحوادث س تناوب -1-11 شکل

 Lanza, S. 2003منبع: 

 

و مسیائل  یلسی هیاییمممکان یپروقه با هدف بررسیاین است.  یچیدهپ یاربس یدهپد ی  یلاز آنجا که س :(CHEF) اهداف پروژه

و  یلمختلیف سی یهاجنبیهکنید تیا یکه تیال  مددر نظر گرفته ش مرتبم با هم هاییتفعال و یفاز وظا یاه عنوان مجموعهب مرتبم.

 کند. با یکدیگر ترکیبرا  یفرهنگ یراثحفاظت از م

 .(Ch. Maierhofer, Ch. Köpp,2008) ی این پروقه اشاره خواهد شداهداف اصلبه برخی از در ادامه 

 .یلس نسبت بهها آن یتو حساس یریپذیببا توجه به آس یرمنقولو غ منقول یفرهنگ یراثم یبندطبقه -

 کیویهیدر پارامترهای نظر از هاآن خصوصیات سازیکمی، آن با مرتبم محیطیزیست خطرات و قبلی سیالب آماری حلیلت -

 مرتبم. هایپروقه یتنتا یابیارز -

 ها الزم.هاییدادن آثار در معرض سیل با بررسیقرار  یلو تحل یهتجم مورد -

 .مواجهههای پهنهنقشه و  خطراتنوع بر اساس  یفرهنگ یراثم یس  تهدید کنندهرخطر و  یابیارز -

 هاسیازه(، ...، کاغیذ و ینساجالیاف در مواد مختلف )خاک، آجر، سنگ، چوب، فلم،  یبآس یندهایفرآ یو طبقه بند یلو تحل یهتجم

 یطیی ومح یسیتاثیرات ز یالب وو سی یلاز سی ی( ناشیی و...باستان شناس هایسایت، هاباغ)شهرها،  هاسایت( و ها و..پل، هاساختمان)

 :ینفعان با یکدیگر، که شاملذ یهمکار

 .یب و خرابیکاتالوگ آس یمتنظ -
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 .تشکیل دهنده و سازنده آثار ماده یرو و...آب، نم   یرتأث یبررس -

 .های مختلفها در مدلیمدل ساز یتنتا یسهمقا -

 محیطییستز هایی. تکنولوقیساختارعوامل ها و نظارت بر رو  یابیو ارز یاعتبارسنج -

 .آثار. در ارتباط با یقبل از بازساز یبمواجهه و آس یسطوح آستانه برا یفتعر -

 یل، مرتبم با ملموماتپس از س اقداماتو  حین وقوع سیل در یاضطرارو  یو اقدامات موقت یلقبل از س یشگیرانهاقدامات پ یلتحل -

 منقول و غیر منقول. یفرهنگ یراثم

 .یلاز س پس یممرمت و ترم هایها و رو تکنی  یابیارز -

 ها. شهرها.ها. پارک. ساختمانهایرساختموضوعات مختلف مربوط به ز یبر رو یدجد یعملکرد و مطالعات مورد یابیارز -

 .یرمنقولمنقول و غ یفرهنگ یراثم یمو ترم نگهداریحفاظت،  یراهکارها یفبا تعر یعمل هایارائه توصیه -

بیه  توانیدیپیروقه م یینتوسیعه در ا یراهکارهیا ،اسیت بسیار واضی و شفاف یفرهنگ یراثحفاظت از م ایپروقه بر این بالقوه تأثیر

 یراثم یهامکان یمنطق یریتبا مد و کم  کند یعوس یاساز آن در مق یو خطرات ناش یلدر برابر س یفرهنگ یراثحفاظت و مرمت م

 .دکر یریجلوگ یاز خراب توانیم یفرهنگ

سیطی  ینبیه بیاالتر گذشته سال 80هلند در  هایرودخانه دهد که با توجه به آنکهنشان میتجارب کشور هلند در مواجهه با سیل  

تر از بستر رودخانه هستند که در صیورت تمیاس بیا سییالب یدند. بسیاری از بناها و آثار تاریخی، هم سطی و یا حتی پایینآب خود رس

 ممکن است دچار آسیب شوند.
 

 
 کشور هلند 1995سیل  -2-11 شکل

 Climate change post, 2016منبع: 

 

 امیا ها شیدند،اگر چه آب با تمهیداتی همانند استفاده از دای  ها و گستر  حوضه بسیتر رودخانیه، میانع ورود آب بیه سیاختمان

است  ایقلعه Huys Amerongen قلعه . به عنوان مثالکنندنمیمحافظت  یلدر برابر س یخیتار - یفرهنگ هایمیراثها از تمام ی دا

د که بتوانید در برابیر سییالب و گیرمرمت و مورد حفاظت قرار می ایو این سازه به گونهقرار دارد  ینرا هایشاخهاز  یکیکه در حوضه 
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ها، توجه به فظت بیرونی و ایجاد و تقویت دای باید توجه داشت که عالوه بر محا های شدید و سیل مقاومت نماید.گرفتگی در بار آب

هیای آبسیطی  یوقتی و ییا است آب از پشت بام نشیت کنید ن، ممکیدشد یدر هنگام بارندگ ها ابنیه نیم بسیار مهم است.هاییویژگی

 در صیورتی کیه شودمیجمع  یاباندر خ یشتریآب ب یممکن است وقت یحت دشو هاساختمان یرزمینوارد زآب  ،رودمیباال  یرزمینیز

میوزه  یی  در 2015 یاب که این اتفا  در سیال یانجر ی،اصل یورود یقاز طر یماًکند، مستق مهارشهری نتواند آن را فاضالب  یستمس

باالتر از سیطی  یاربسکه نقاط منطقه،  ترینمرتفعاز  در یکیموزه  یناعلیرغم آنکه  هلند اتفا  افتاد یدر جنوب غرب یدلبورگدر مرکم م

 ، ساخته شده است. است بستر رودخانه

 هایو برنامیه نقشه یهته یبرابرنامه  ینچند (Climate change post, 2016نیم در گمار  مربوط به تغییر اقلیم )در کشور هلند 

آب و  یییرات، تغهاایین برنامیهدر حال انجام است. در  یالبشدن س یو جار یلس یدبار  شددر برابر با ارز   هایمجموعه حفاظت از

رونید ادامیه  یینو ایش داشیته افیما به بعید 1980از سال  یژهبه وهای شدید بار  ناشی از حوادثتعداد بسیار اهمیت دارد زیرا  ییهوا

 یافت.خواهد 

ها و تجارب جهانی در رایطه با حفاظت از آثار میراثی در وضعیت کنونی بحران اقلیمی است کیه نشیان ها تجارب کمی از تال این

حوزه مرمت آثار با توجه به بحران اقلیم و تغیییرات شیرایم آب و هیوایی اسیت. گیروه  های جدی اقدام و پایش دردهنده نیاز به برنامه

متخصص این کار با ارتقای استاندارهای حفاظت در مقابل سیل )و سایر سوانی طبیعی( ضمن حداقل مداخله در اثر ) کیه اصیالت آن را 

 ند.توانند تاثیر زیادی در حفاظت آثار بگذارتحت تاثیر قرار ندهد ( می
 

 لرستان استانتحلیل میراث تاریخی آسیب دیده در  -11-6
 متیوالی در فیروردین میاه جیاری متحمیل خسیارت هایسیل های تاریخی کشور معروف است، درجریانرستان که به پایتخت پلل

 اسیتان هایرودخانیه طغییان موجیب اول وهلیه در سیالب که آنجا از. است شده هاپل بویژه فرهنگی زیادی در بناهای تاریخی و مراکم

 .ها بودپل ندبویژه رودخانه کشکان شد، نخستین بناهایی که آسیب دید

 اسیتان سییل کیه ییانجا از اند.داده نشان مقاومت طبیعی بالیای انواع مقابل در سال سالیان طول در هاسازه و بناها این از بسیاری

 قبیل بویژه الزم هایحفاظت و مداوم مرمت صورت در بود، شده داده سیالب وقوع از قبل الزم هشدارهای و بود بینیپیش قابل لرستان

  بود. خواهند بالیا اینگونه تحمل به قادر بحران از

ی شیهری و روسیتایی بیوده اسیت. در هاسکونتگاهین موضوعات مورد توجه پیشینیان در استقرار و ساخت ترمهمعوامل محیطی از 

واقع به دلیل غلبه محییم طبیعیی و جغرافییایی بیر انسیان در گذشیته و عیدم وجیود امکانیات عصیر حاضیر در آن دوران، توجیه بیه 

 های محیطی و تجارب تاریخی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.ها جغرافیایی، استفاده از توانیهاییژگیو
 

  



      393     فرهنگیتحلیل عوامل تأثیرگذار بر شدت سیل در آثار میراث  -فصل یازدهم  هیأت ویژۀ       
 هاگمار  ملی سیالب

 

  (آباد خرم و معموالن پلدختر،) موردی هاینمونه در دیده آسیب آثار اجمالی سیبرر -1-11 جدول

علت آسیب  نوع اثر

 دیدگی

 علت آسیب دیدگی آسیب دیدگیمیزان 

های پل

 کشکانی

بردگی )پل آب

پهلوی( و 

شستگی )پل آب

 ساسانی(

ز اهای کشکانی متشکل بنابر بازدیدهای میدانی اعضای کارگروه، پل

پل پهلوی و پل جمهوری اسالمی  های پل ساسانی،نام سه پل به

باشند های ساسانی و پهلوی دارای ارز  تاریخی میباشد که پلمی

هایی از پل را با خود که پل پهلوی آسیب زیادی دیده و آب بخش

تر برده است، اما پل ساسانی با وجود قدمت و ارز  تاریخی بیش

که هر  اندساخته شدهز و بلند با ایبه گونهآن  یهاارتفاع چشمه

دهند و تنها دچار میاز دل خود عبور  یرا بسادگ یالبیس

ها مقداری کت شده شستگی کمی شده است و یکی از ستونآب

 است.

 تاریخی استان هایپلناکافی بودن اعتبار دلیل عدم توجه مناسب به 

قرار طلوبی در شرایم م هاپلدر حال حاضر برخی از این  باشد ومی

ها رسد که اگر مرمت این سازه. در واقع این چنین به نظر میندارند

، دیمپیش از وقوع سیالب انجام گرفته بود، شاهد چنین اتفاقاتی نبو

هایی چه بسا طول تاریخ چنین سیالب ها درهمانطور که این پل

بته اند. الشدیدتر را تجربه کرده باشند و از آن به سالمت عبور کرده

د که های قبل مورد مرمت قرار گرفته بودندی از این بناها در سالتعدا

 های واقع شده در همان سال مرمتالبته این مرمت نیم پس از سیالب

 .97و  95های بوده است، مانند سال
 

پل کلهر 

 معموالن
 آب شستگی

های مستحکم پل کلهر مقاومت باالیی در مقابل سیالب اخیر ستون

 د.شستگی خسارت دیدرصد بعلت آب 20دادند و تنها از خود نشان 

های مداوم بستر پل کامالً شسته شده است و در صورت انجام مرمت

 پل یو استحکام بخشرمت باشد. البته مقادر به تحمل فشار سیالب می

 ةی، بستر، پایفرعپایة در قسمت  یکلهر در قسمت شمال غرب یخیتار

ده شکه بعلت حفاری غیرمجاز تخریب ی و پایه میانی آن غرب ییانتها

 صورت گرفته بود. 97بود پس از سیل 

 

پل افرینه 

 معموالن

گرفتگی و آب

 شستگیآب

ری اباوعین ناما در  ،پل کامالً در آب غر  شد نیا البیس انیدر جر

اگرچه  است. پل افرینه نبوده ادیز یلیخ بیمشخص شد که آس

 شده است.زیادی  هنوز پابرجا مانده اما دچار فرسایش

ز توان به مرمتی اشاره کرد که ااز دالیل آسیب ندیدن این سازه می

ین ها ادامه داشت که ااغاز شده بود و تا پیش از اغاز سیالب 97سال 

کند. خود اهمیت مرمت پیش از بحران را در آثار تاریخی دو چندان می

 ت گرفته بود.های بدنه، جان پناه و بام پل صورها در قسمتاین مرمت

 

 شستگیآب پل دختر

درصد دچار آسیب شده است اما  20حدود به دلیل شدت سیل 

 بطور کلی سالم است.

ری از سیابه دلیل نبود اعتبار و بودجه الزم مرمت این بنا نیم مانند ب

 گیرد.سایر ابنیه تاریخی معموال پس از بالیا مورد توجه قرار می

 

پل شکسته و 

 پل گپ
 شستگیآب

 اندقرارگرفته هاسیالب ریچون در مس هاپل این هایبدنهو  هاپایه

 سالمی هستند که همچنان هایها پلاند. اینشده یشستگدچار آب

سارت یا آسیب و خ اندکردهساختار اصلی و اجمای خود را حفا 

 .انددیدهکمی 

مرمت گشت که تاثیرات آن در  95های سال پل گپ پس از سیالب

ارد وای اخیر کامالً مشهود بود و آسیب کمی را به این پل هسیالب

 ساخت.

مرمت  97ها پس از سیل پل شکسته یا شاپوری نیم در ناحیه آب شکن

مشهود بود و  98و استحکام بخشی شده بود که اثرات آن در سیل 

 آسیب کمی دید.

قلعه فل  

 االفالک

شستگی و آب

 گرفتگیآب

رفته دچار عه روی آن قرار گای که این قلقسمت غربی تپه

. ابشستگی شده اما به پیکره اصلی قلعه اسیبی وارد نشده است

ه بوده است که ب ینگیمحوطه در جوار پارک یبخش غرب یگرفتگآب

 دنیمانع از رس یادیلتر انتقال آب عمل کرده و تا حد زیعنوان ف

 قلعه شده است. یاصل هایدیوارهآب به 

ار شستگی پوشش موقت بر روی سراسر تپه قرپس از این آب  بالفاصله

 گرفت اما مشخص نیست با وجود اعالم هشدارها مبنی بر وقوع سیل

 است. ها صورت نگرفتهچرا این عمل پیش از بار 

ها و تپه

های محوطه

 باستانی

شستگی، آب

گرفتگی و آب

 رانش

های مختلف عالوه برآنکه های اخیر و وقوع سیل در استانبارندگی

سبب تخریب برخی از بناهای تاریخی و آسیب میراث فرهنگی 

ی پهای باستانی را نیم در شده، رانش زمین و به تبع آن رانش تپه

های باستانی نیم زیر داشته است که در نتیجه بسیاری از محوطه

شناسی توسم آب شسته و از بین های باستانآب رفتند و الیه

 رفتند.

ز اها، بیش ها و سدها در هنگام وقوع سیالببا باال آمدن آب رودخانه

 اند که اینمحوطه و تپه تاریخی زیر آب رفته و دچار شستگی شده 20

. نفوذ آب سبب بردمیها نیم از بین های باستانی آنالیهموضوع 

شوند و از آنجا که بسیاری از این های باستانی میآشفتگی الیه

با  ن کاو  وجود نخواهد داشت.اند، دیگر امکاها کاو  نشدهمحوطه

اند و مساحت توجه به اینکه تقریبا تمامی این محوطه محافظت نشده

 گیرند، نیاز رویکردهای خاص حفاظتی دارند.وسیعی را در بر می
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 هاگمار  ملی سیالب

پذیری و نوع و اهمیت سه اثر پل تاریخی پل دختیر، پیل کشیکان و قلعیه فلی  االفیالک بیرای بررسیی با توجه به میمان آسیب 

اول گمار ( مورد بررسی قرار گرفتند. جدول زیر نشان دهنیده وضییعت ایین  بخش)ها به معیارهای از پیش تعیین شده پاسخگویی آن

 باشد:ها میآوری آنآثار در رابطه با معیارهای تحلیل تاب
 

 آوریتاب معیارهای ارتباط با در میراث فرهنگی استان لرستان وضیعت -2-11 جدول

 افالک فلک کشکان پل دختر پل اریخیت آثار ضعیتو تحلیل معیارهای

 هارعایت عوامل محیطی در استقرار سکونتگاه
 رتباطیا محور نوانع به دخانهرو روی) +

 مهم(

 وانعن هب ودخانهر روی) +

 هم(م ارتباطی محور

 توسم دهش محاصره ایپهت ویر رب +

 متحکو مرکم نوانع به رودخانه

تمهییییدات حفیییاظتی و پیشیییگیرانه بناهیییا و 

زیسیتی تیاریخی در برابیر بالییای  یهامجموعه

 طبیعی

 ندیشیدها دیگری یداتتمه رمتم )بجم -

 نشده(

 یگرید مهیداتت رمتم )بجم-

 نشده( اندیشیده

 تپه ویر بر وششپ ادند قرار) دودیح تا

 اغاز زا سپ شستگیبآ از جلوگیری برای

 ها(بار 

نگهییداری مسییتمر بییرای پیشییگیری از بالیییای 

 طبیعی
 ایدار(پ مرمت عدم و هیتوج بی )مورد -

 در فتهگر ورتص )مرمت +

 (1397 سال
 شده( )مرمت +

های یرسیاختزی و اسیازههیا هایییژگیونقش 

 آبی در پایداری اثر

 باال رتفاعا و اندهم اقیب یضویب های)ستون +

 رودخانه( سطی از

 اقیب یضویب های)ستون +

 سطی از االب ارتفاع و مانده

 رودخانه(

 الیانس طی تپه روی رب رفتنگ )قرار +

 متمادی(

ی آبیی و در هاسیازهمواد و مصالی بکار رفته در 

 پایداری اثر
 اروج(س مالت )وجود + ساروج( انندم مالت )وجود +

 کمی قاومتم باران بلمقا رد )خشت -

 دارد(

ی آبیی و هاسیازهرعایت حیرایم آثیار تیاریخی )

 آثاری زیستی( در پایداری هامجتمع
 جاده( )عبور -

 ثرا ریمح املیع یا و )سکونتگاه

 دهد(مین قرار تهدید مورد را

 و لحاقیا نظامی و موزشیا )بناهای -

 حریم( در رودخانه

ریمی ی توسییعه شییهری و برنامییههییاطرحنقییش 

کالبدی در مانیدگاری آثیار تیاریخی بیه هنگیام 

 بالیای طبیعی

 توسعه و نگینس نقلیه وسایل و جاده )عبور-

 تأثیر بنا ویر بر دتش به لپ یانم زا راه

 است( گذاشته

 کونتگاهس رگونهه زا ورد )به +

 ی(زیست مجتمع و

 به اقیالح ناهایب رد یادیز های)توسعه -

 است( گرفته ورتص اصلی بنای

ی هیامجتمعمیمان رعایت حرایم آثار تاریخی و 

 ی توسعههاطرحزیستی در 

 پرداخته نآ به خترپلد امعج رحط )در +

 است( شده

 املیع ماا شدهن ریمح )تعیین -

 نداده( رارق تأثیر حتت را اثر
 رهنگی(ف میراث وسمت حریم )تعیین +

 

  دخترپلپل تاریخی  -11-6-1
ایین دومیین  .واقع شیده اسیتورودی شهر پلدختر  در گرددیپیش از اسالم در لرستان محسوب م بنا که از آثار ارزنده معماریاین 

 قرارگرفتیه بنیا وتجدیید مرمیت   میورده. 4 قرن در بنا این هرچند است. مشهور دختر پل یا« کرودت»» بنام پلی است که در لرستان

 هایییهپا .باشدیمتر م 270جهت پل شرقی غربی وطول آن  ی است.ساسان دوره به مربوط یقین قریب احتمال به بنا آن اصل است، اما

تنها ی  طا  از پل موجیود اسیت کیه  در داخل رودخانه هنوز پا برجاست.، اندپاک ترا  ساخته شده یهاقطور آن که از سنگ پهن و

متر ازآب رودخانیه ارتفیاع  30 به ونمدی  است آسفالت سطی از متر 18 طا  این بلندای گذرد.یاندیمش  از زیر آن م -جاده خرم آباد

ایین  تردیید. بیداننیدیرا منتسب به ایمد بیانو آناهیتیا م درباره وجهه تسمیه پل برخی آن متر است. 30.11عرض چشمه موجود  دارد.

به  شاپورخواست اصلی راه وایالم لرستان براتصال و عالوه داشته و شمال مرکم و غرب با جنوب مناطق بین ارتباط در اییژهو اهمیت پل

در فهرست آثار ملی اییران بیه ثبیت  1678این بنا به شماره  است. رفتهیاسانی( به شمار مشهر قدیمی خوزستان )دوره س شاپورجندی

 .رسیده است
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پلدختر پل تاریخی اثر اطالعات -3-11جدول

 ورودی شهر پلدختر محل

 ، قلوه سنگ، نوعی مالت ساروج مانند، اجرپاک ترا  یهاسنگ پل جنس

 حاکم وقت هیدر قرن چهارم هجری توسم بدربن حسنو یبنای کنونساسانی،  دوره ساخت

 ستون باقی مانده و بقیه تخریب شده 6 هاستون شمار

 متر 270 درازا

 متر 11.30 پهنا

 متر از آب رودخانه 30از سطی اسفالت  متر 18 ارتفاع

 97سال  ین مرمتآخر

 شستگیآب نوع صدمه

 1365 مهریار، و 34: 1398 لرستان، تاریخی یهاپل فرهنگی میراث پایگاه منبع: دفتر

 

موجب انهیدام  ریقرون اخ یپل در ط نیابنای  شیو فرسا یعیروز حوادث طبشهر پلدختر در بستر رودخانه ساخته شده. از این رو ب

بسیتر  موجیود آن در سیمت غیرب یاییهر چنید کیه بقا .شده است یانیم یهادر بخش ژهیآن بو یهابخش نیاز مهمتر یمیاز ن شیب

 .باشدیم ادیز تیرودخانه حائم اهم

و  یصیورت نگرفتیه اسیت، جابجیائ اییسیتهاقیدام شا یاثیر فرهنگی نیا یو مرمت و معرف یتاکنون نسبت به شناسائ نکهیعالوه برا

از تیردد  یارتعیا  ناشیهای پیل و ی در اثر فشار بیر پاییهناش یتا  شرف یغرب هیپا یجانب ینما یتحتان یهااز سنگ یبعض یدگیخراش

الزم نموده اسیت.  تحمیل را بر ساختمان پل اییندهشده، ضربات فرسایاد  تا  یاصل هاییهخودروها در مجاورت بالفصل پا یروز شبانه

 آن در مجاورت جاده شده است. یهاسنگ یبا آن موجب جابجائ هیپل و تصادم وسائم نقل هیبه ذکر است که سوء استفاده از پا
 

 
 عبور وسایل نقلیه سنگین از زیر بنای پل دختر -3-11 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 ستیپل( آن به دو هاییهاز پا هیپا ینتر)کوچ  یغرب هیتوپر که سطی مقطع پا هاییهتا  نامبرده با پا ساختمان استوار همه نیبا ا

پیر تالطیم آب رودخانیه و  انییاز جر یوقفه، ناش یو ارتعا  ب یعیعوامل طب دیدر برابر شدا یستادگی، از لحاظ اگرددیمتر مربع بالغ م

 است. تاب آورده یقرون متماد ی، طیآسمان موالتگرما، سرما، ن

موارد با بر  صیخره و  یااحداث راه وجود نداشته و در پاره یبرا یمناسب یپل دختر فضا یدر حوال ژهیرودخانه بو یدر ساحل شرق

معادل دوازده متیر بیاالتر از سیطی آب رودخانیه در تابسیتان(  ی، جاده را در ارتفاعیسازریو ز نیسنگ چ وارید جادینقاط با ا یبعض در

جیاده  فصل بهار لیاوا ژهیرودخانه بو انیاز سطی آب داشته، در مواقع طغ ینقاط که سطی جاده ارتفاع کمتر یاند. در بعضاحداث نموده

 است. رفتهیمبه زیر آب 

 

 
 موقعیت بنای پل دختر با جاده و رودخانه کشکان -4-11 شکل

 182: 1365. مهریار: منبع:

 

 صیدیها بالغ بیر ساست که وزن متوسم آن یبمرگ نسبتاً (شده )نرمه ترا  دهیبمرگ تراش هایسنگاز  هاپایه یسطوح خارج ینما

میالط سیاروج ماننید  عینیو در آن از قلیوه سینگ و رفته بکار را ارتفاع مذکور بصورت تو پر است و مصالی هاپایه نی. اباشدمی لوگرمیک

های ها مقاوم کرده با این حیال ایین بنیا طیی فرسیایش شیدید سییالبباشد که ساروج این اثر را طی سالیان دراز در مقابل سیالبمی

 ران و اعراب و جنگ تحمیلی ایران و عرا  دچار آسیب فراوانی شده است.رودخانه کشکان طی سالیان طوالنی و همینطور جنگ ای
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 قبل از مرمت پل دختر ریتصاو -5-11 شکل

 36: 1398 لرستان، تاریخی هایپل فرهنگی میراث پایگاه منبع: دفتر

 

 
 بنا یپایۀ شرقی و جنوب یپلدختر در نمای شمال یخیپل تار یمرمت و استحکام بخش -6-11 شکل

 37: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 
 



398            هیأت ویژۀ شهرسازی، معماری و میراث فرهنگیکارگروه 

 هاگمار  ملی سیالب

 
 98 لیاز نفوذ آب باران به بدنه آن قبل از س ریی، پلدختر جهت جلوگیخیگل اندود بام پل تار اتیعمل -7-11 شکل

 40: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 
 

 کشکان تاریخی پل -2-6-11
 متون در است. شده احداث طرهان به شاپورخواست باستانی راه مسیر در و نام همین به ایرودخانه روی بر چگنی بخش در پل این

 ارتفیاع اسیت. متر 20.33 آن شرقی چشمه دو از هری  عرض و متر 532 حدود پل طول است. شده یاد کژکی عنوان به آن از تاریخی

 سیه تنهیا پیل طا  دوازده از است. شده سطی هم همجوار تپه با که است متر 5 قسمت ترینکوتاه رد و متر 26 قسمت باالترین در آن

 مصیالی و مواد .اندشده ساخته شده حجاری و بمرگ هایسنگ با پل هایپایه از برخی هستند. سالم زهنو بقیه و شده تخریب آن دهنه

 بیا کیه دارد وجیود گذشیته هیایدوره از دیگیر پیل سه بقایای پل این کنار در است. شده تشکیل آجر و گچ سنگ، از سترگ بنای این

 در 355 شیماره بیه که است  ه. 4 قرن به مربوط و حسنویه آل به منسوب فعلی بنای هستند. مقایسه قابل ساسانی هایپل مشخصات

 .است هرسید ثبت به ایران ملی آثار فهرست در 20/11/8131 تاریخ
 

 کشکان پل تاریخی اثر اطالعات -4-11 جدول

 بر روی رودخانه کشکان :محل

 ساروج و یدهد حرارت خشت ،آجر و گچ سنگ، پل: جنس

 ساخته یکنون کلش به هیحسنو بن بدر وقت اکمح توسم جریه چهارم رنق در اما باشدمی انیساسان دوره به مربوط پل هیاول بنای دوره ساخت:

 است. شده

 14 ها:ستون شمار

 متر 325 :درازا

 متر 9حدود  :پهنا

 متر 5و کوتاهترین  متر 26باالترین قسمت  :ارتفاع

 97سال  ین مرمت:آخر

 بردگی پل پهلویشستگی پل ساسانی و آبآب نوع صدمه:

 1381 .سجادی و 1398 لرستان، تاریخی هایپل فرهنگی میراث پایگاه دفتر اساس بر منبع:

 

 رودخانیه روی بیر شرقی/غربی جهت در که است دارتیمه هایطا  ایچشمه با شکل بیضی پایه چهارده از متشکل پل موجود وضع

خیاطر کیه دو طیرف  نییاند، به اناقص ساخته شده یضیپل کشکان بصورت ب یهاها )آب شکنموج شکن است. گردیده احداث کشکان

آب(  یو خروجی یها )ورودشکنموج یهاو فقم در قسمت دهدیم لیتشکبدون انحنا میمستق واریپل را در د یغرب -شرقی هاییوارهد

در  امیااسیت  دهیبا عرض نسبتاً کمتر استفاده گرد ییهااز سنگ هامتقس نیپل در ا یاند. به خاطر انحناساخته شده یبه صورت منحن
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 یبیرا. اندبه نسبت با انحنا ساخته شیده میقسمت ن نیا یهااستفاده شده است، منتها هر کدام از سنگ ترییمحج یهااز سنگ وارهاید

مذکور نصب شیده و پیس از  یضیشکل ببه  یپالنپل با  هیپا ینما یهابه عمل آمده، ابتدا سنگ هاهایییپل بنابر بررس هاییهاحداث پا

ی کوچ  و بمرگ پر گردیده اسیت. ارودخانهی هاسنگها( با استفاده از مالت گت نیمکوب و قلوه یهمغم پا یا)پشت کار  هایهآن داخل پا

قسیمت  یعنییاند، شیده دهیها به شکل دندان تراشسنگ نیاست اما همت ها فاقد مالشدند و سطوح مابین آن یرینما درزگ یهاسنگ

 شیتریشده است باعث استحکام ب ختهیها رکه در پشت آن تشده و مال  یبار یها به صورت مخروطآن شهیر یبه عبارت ایها آن یداخل

 است دهیها گردآن

ها بعد دوام آن های پل اشاره کرد و آن را دلیل اصلیدر بازدید از پل کشکان کارشناس میراث فرهنگی به موضوع شکل بیضوی پایه

قرن دانست. بر اساس تابلوی معرفی این اثر تاریخی بنای اولیه پل کشکان مربوط به دوران ساسانیان و بازسیازی و تکمییل  15از قریب 

های این پل از خشت حرارت دیده و ساروج مقاوم به آب و رطوبت ساخته شده است و به همیین آن مربوط به زمان عباسیان است. پایه

 اند.همچنان پابرجا مانده دلیل

اند بر های تدریجی از دیگر اجما در بستر رودخانه جدا افتادههای پل که بر اثر آسیببرخی از پایه 1398در جریان سیالب فروردین 

جیای  انید همچنیان درهای متصیل کننیده بودهاند. بخشی از پل که دارای نیروی عمودی طا اثر فشار آب کمی جایجا یا منحرف شده

ها از جانیب شود. از سویی به دلیل جنس خاص پایهها تنها اثر وضعی سیالب محسوب میهایی از پایهشستگی بخشاند و آبخود مانده

ها بیه پیل تیاریخی وند بیشترین آسییبنفوذ رطوبت نیم خطری متوجه پل نیست. بر اساس اظهارات کارشناس سازه آقای مهندس سپه

هیا اتفیا  افتیاده ها به دلیل تخرییب تیدریجی طا ها در طول زمان و جابجایی و جداافتادن پایهاوم سازی پایهکشکان به دلیل عدم مق

 است که با اقدامات مهندسی قابل کنترل است.

موقعیت انتخاب شده برای احداث پیل از اهمییت بسییار بیاالیی برخیوردار اسیت. در قسیمت باالدسیت پیل، رشیته کیوه و پسیتی 

آن و  یهیانیمسطی بودن زمی میدست آن ن نییممکن نموده است و در پا ریغها واقع شده است که اجازه عبور را به مراتب هایییبلند

بیه میوازات پیل  یپل دورد رضیاخان  یو  گریسه پل د یایسلب نموده است. وجود بقا یامکان را به کل نیسست بودن بستر رودخانه ا

  بوده است یابیمکان  یو همه جانبه برا قیبه دقو محاس یسنج تیکشکان نشان دهنده موقع

داده که در اثر عبور  لیکوه تشک یسنگ یهابستر آن را صخره نکهیچه ا نداشته است یبه بسترساز ازیپل ن یانتخاب شده برا نقطه

دراز  انیسیال یمتر است کیه طی 14در حدود  یارتفاع یشده دارا جادیرشته از کوه ا نیکه توسم آب در ا یآب شسته شده است. برش

قرار داشته کیه بنیا  یونکن ریغرب مس یلومتریرودخانه در فاصله چند ک یبه عمل آمده مسیر قبل هاهایییبنابر بررس بوجود آمده است

با وزن چند همار تن بیوده  هایهو استحکام پا ییستایاز عوامل مهم ا یکی یابستر صخره نیداده است و هم ریمس رییرودخانه تغ یبه علل

 است.

بیه  اییهیا در داخیل آب آن یهاو موج شیکن هایهحداقل قسمت پا ایبا آب بوده  یهستند که در تماس دائم اییهها از جمله ابنپل

الزم با آب و رطوبت را داشته و در مدت زمیان  یسازگار یستیبا میخاطر مصالی و مالت آن ن نیبا آب تماس دارند، به هم یصورت فصل

سیاختمان پیل  یمصالی موجود بوده بیرا ینترو محکم ینترخاطر از سنگ که مقاوم نینگردد، به هم لدچار تخریب و اضمحال یطوالن

 هایییهمت پادر قسی لییدل نیاسیت. بید دهیکه در معرض آب بوده استفاده گرد یرونیب یهاو چه در قسمت یداخل یهاچه در قسمت

 نیاصطکاک با آب را دارند و همچنی نیپاکترا  که کمتر یهاگاز سن میخم مستق  یمتر که در  9 یبیشکل پل تا ارتفاع تقر یضیب

بیمرگ  یهااز قلیوه سینگ یداخلی یهاقسیمت اسیت. امیا در دهییاسیتفاده گرد رونیدیبه شمار م هایهنفوذ آب به داخل پا یبرا یمانع

 .و مالط استفاده شده است یارودخانه
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 پل کشکانی قبل از مرمت ریتصاو -8-11 شکل

 3: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 

 

 
 97سال  هیبستر و پا هیکشکان در ناح یخیپل تار یمرمت و استحکام بخش -9-11 شکل

 5-4: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 
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 97زمستان  از نفوذ آب باران به بدنه آن رییکشکان جهت جلوگ یخیگل اندود بام پل تار اتیعمل -10-11 شکل

 10: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پا منبع:

 
 

 
 )اقدام بعد از سیل( کشکان یخیکج شده پل تار یهپا رزی سهپر شده از شن و ما هاییهایقرار دادن گون -11-11 شکل

 13: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 
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 98 البیپل در مقابل س یهااز ستون یکیکج شدن  -12-11 شکل

 14: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 

 

 .شد تخریب آن از دهانه چند اخیر سیل در که دارد قرار کشکان تاریخی پل دست پایین در کشکان پهلوی پل
 

 
 تخریب پل پهلوی کشکان -13-11 شکل

 72: 1398، لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیدفتر پامنبع: 

 

که ذرات درشت آن بیه انیدازه  یدرنگیو درشت سف میبکار رفته متشکل است از ذرات ر تبه عمل آمده نوع مال هاهایییبررس بنابر

 یشیی. در آزمادهیدیم لیتشیک مکیوبیاست که به نظر مالط آن را گیچ ن یزبر یکه دارا یرنگ دیسف تدرشت همراه با مال یهاماسه

سینگ گیچ در  نییبه عمل آمده چیون ا یبررس بنابر. نشان داده است تراتیبکار رفته در پل کشکان را گچ و کربنات و ن تترکیبات مال

باز در استحکام گچ  بیترک نیبوده است که هم ممیاز سوخت ه یکربنات ناش بیاحتماأل ترک آمدهیبه عمل م ممیبا ه یمیقد یهاورهک

مغیم  ییا)پشیت کیار  هایهداخل پا پخت دارد. میکوره گچ بطور کامل پخت نشده و حالت ن نیدر ا ییرا دارد. و از سو یمهم ارینقش بس

ی کوچ  و بمرگ پر گردیده است. موضوع مهم در ارتباط با این نیوع ارودخانهی هاسنگز مالت گت نیمکوب و قلوه ها( با استفاده ایهپا

مالک عمیل قیرار  هایهمعمول بوده در ساخت پا مین یدوره ساسان یکه در معمار وهیش نیای بکار رفته در پایه پل این است که هاسنگ
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فراگرفتیه اسیت، و  گچ ها را کامالًو اطراف آن اندیدهقلوه در مالط غر  گرد یهااست و سنگ تتر اصل مالگرفته است. به عبارت واضی

 مؤثر بوده است. اریعامل در استحکام بنا بس نیهم
 

 قلعه فلک االفالک -11-6-3
 دو بیرج هشت دارای ارزشمند اثر این. است شده واقع آباد خرم شهر مرکم در طبیعی، و باستانی ایتپه قلعه فل  االفالک بر بلندای

 بیه بنیا اسیت. پیالن مربیع متیر 5300 آن کلیی مساحت و متر 22.5 تپه سطی تا دیوار لندترینب ارتفاع باشدمی شکل مستطیل حیاط

 3 آن ارتفاع و 2.10 آن عرض که است شده ساخته غربی جنوب برج ودر شمالی جبهه در آن ورودی. است نامنظم ضلعی هشت صورت

بنیا در عهید  ییاز زمان برپیا ت استفاده شده است.مال و سنگ ،(وبمرگ قرمم) خشت، آجر چون مصالحی از بنا این ساخت در است متر

اثر همان دقمعیروف شاپورخواسیت  نیا (یقاجار و یخصوص دوره صفو )به استبه آن اضافه شده  یالحاقات متأخر هایدورهتا  یساسان

 نییا گنجور و هیبه عنوان مقر حکومت آل حسنو . ه 4خود در قرن  یکیاستراتژ تیبه لحاظ موقع ذکر شده است. خیکه در تار باشدمی

 نام خرم آباد معروف شد.به  میقلعه ن نیخرم آباد ا دیپس از ساخته شدن شهر جد یاز قرن ششم هجر در آمد. هیزمان آل بو در هسلسل

 یتیا بیه حیال دارا یدنییو د میعظی یبنیا نییا یریگه اسیت. از بیدو شیکلنام فل  االفالک در دوره قاجار بر آن اطیال  شیداحتماالً 

بیه عنیوان میوزه  مییداشته است. اکنیون ن یاسیزندان س و ی، پادگان نظامی، مقر حکومتیلطنت، خمانه سی، نظامیاسیس هاهاییکاربری

مربیوط بیه دوره  رییکیم نظ یبنیا نیی. اشیودمیاز آن استفاده  یسنت خانهیچا و ایمرمت اش شگاهیآزما و یمردم شناس ،یشناس باستان

 است. دهیبه ثبت رس رانیا یدر فهرست آثار مل 883وبه شماره  یساسان
 

 اطالعات اثر تاریخی قلعه فلک االفالک -5-11 جدول

 مرکم شهر خرم اباد :محل

 تمال و سنگ ،(وبمرگ قرمم) خشت، آجر :جنس

 ساسانی :دوره ساخت

 مربعمتر 5300 :مساحت

 22.5 تپه سطی تا دیوار لندترینب ارتفاع :ارتفاع

  :مرمتین آخر

 گرفتگیشستگی و آبآب :صدمهنوع 

 

بیه طیور فشیرده  یو آموزش ینظام ریگلوگ هایمحوطهگرداگرد خود دارد، از اطراف توسم  ساتیکه بر تاس یتپه با اشراف کامل نیا

حریم بنای اصیلی ایین در شمال  ژهیدر جنوب و شر  و به و یخیتار یبنا نیناهمگون به ا ساتیتاس نیا یوستگیمحاصره شده است. پ

 هایمحوطیهآب فراوان، بنا و  در وسم شهر خرم آباد در گذشته به سبب دارا بودن یجار رودخانهاثر را تحت تأثیر خود قرار داده است. 

رود از  نییچیرخش ا میی. هم اکنون نداشتمیفوظ وابسته به آن را از سه سمت شمال شر ، شر  و جنوب از خطر هجوم دشمنان مح

یابد، اما قرار گیرفتن ایین بنیا بیر میبنا را در برگرفته است و به سمت جنوب ادامه  میاز حر یمی، بخش عظیشمال شر  تا جنوب غرب

 های این رودخانه در امان داشته است.ای با ارتفاع باالتران را از گمند سیالبروی تپه
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 اطراف فلک االفالک یحفاظت یوارهایاز د ییهابخش زشیر -14-11 شکل

 1398 گردشگری، و. دستی نایعص فرهنگی، میراث ازمانس گمار  منبع:

 

گرفتگیی ترین خسارات وارده به مجموعه تپه تاریخی قلعه فلی  االفیالک مربیوط بیه آبجدی بر اساس مشاهدات میدانی کارگروه

وده است که به عنوان فبلتر انتقال آب عمیل کیرده و تیا حید زییادی میانع از رسییدن آب بیه بخش غربی محوطه در جوار پارکینگی ب

هایی از ساختمان اداری این مجموعه گردیده که با تخلییه آب از گرفتگی باعث آسیب به بخشهای اصلی قلعه شده است. این آبدیواره

 محوطه عملیات بازسازی و ترمیم نیم آغاز شده است.

هایی شستگی شده است که موجب آسیب خاصی به سازه نشده اما نگرانیهای تپه بستر قلعه دچار آبهایی از دیوارههمچنین بخش

االفالک ایین های ساختمان قلعه به وجود آورده است. بر اسیاس میدیر پایگیاه قلعیه فلی را در ارتباط با رانش خاک و سست شدن پایه

برای ایجاد فضای باز جهت معابر مرکم شهر پدید آمده است که تاکنون برای اصالح ایین روییه نگرانی به دلیل تراشیده شدن مداوم تپه 

 ها پیرامونی و رهاسازی زمین صورت گرفته است.هاییاقداماتی در راستای ایجاد حریم مجموعه تاریخی با تال  برای انتقال کاربری
 

 گلستان استانتحلیل میراث تاریخی آسیب دیده در  -11-7
گرفتگی میراث فرهنگی آسیب دیده استان گلستان به صیورت زییر دسیته بنیدی بردگی و آبشستگی، آبتوجه به معیارهای آب با

 شود:می

شیاهد ورود  1398این پل که در شهر آ  قال و بر روی رودخانه گرگانرود ساخته شده است در جریان سیالب پل تاریخی آق قال: 

شرقی خود شیده و  ضلع راه پیاده هایی درو به دلیل ارتفاع زیاد آب و فشار ناشی از آن دچار ایجاد ترکحجم باالیی از آب به خود بوده 

 گردد.گرفتگی واقع میکه از نظر دسته بندی در دسته آب بخشی از آن نیم نشست کرده است

های گلستان شروع شده و تا دریای : محوطه تاریخی دیوار گرگان به طول دویست کیلومتر از جنگلمحوطه دیوار تاریخی گرگان

های حفاظت شده مییراث فرهنگیی واقیع های باستان شناسی انجام شده و محوطههایی از آن کاو شود که در بخشخمر را شامل می

 ها تخریب شده است.هایی از آنها به وقوع پیوسته و بخششستگی در این محوطهشده است. در طی سیالب ایجاد شده پدیده آب

باشد که نمونة آن در شیهر بناهای تاریخی گمیشان از آثار ارزشمند این شهرستان میناهای تاریخی گمیشان )خانه محمدی(: ب

نفیوذ آب در بارنیدگی  های گذشیته وباشد که به دلیل عدم توجه کافی به مرمت این اثر در طول سیالگمیش تپه اثر خانه محمدی می

 کلی تخریب شده است. شستگی شده و به طوراخیر دچار آب
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: بنای گنبد قابوس که در شهر گنبد کاووس واقع شده به دلیل موقعیت قرارگیری آن که در باالی یی  تپیه بیه بنای گنبد قابوس

 گرفتگی شده است.های اطراف آن دچار آبدچار آسیب نشده و محوطه 1398متر بنا شده است در طی سیالب سال  9ارتفاع 
 

 آوریتاب معیارهای با ارتباط در گلستان استان فرهنگی میراث وضیعت -6-11 جدول

معیارهای تحلیل وضعیت آثار 

 تاریخی
 خانه محمدی قالآق پل تاریخی

های کاوش دیوار محوطه

 گرگان
 قلعه تاریخی

رعایت عوامل محیطی در استقرار 

 هاسکونتگاه

  

+ )توجه به مکانیابی بنا مبتنی بر 

 شرایم محیطی(

محل اتصال دو بخش +بعنوان 

 شهر در گذشته و حتی امروز(

+ )در بخش مرکمی شهر واقع 

 شده است(

+ )مکانیابی در کنار رودخانه و 

مسیل به دلیل قرارگیری دیوار 

 در جوار آن(

+ )توجه به مکانیابی بنا مبتنی بر 

 طغیان سیل( ممانعت از

و  هامسیلآوری + )محل جمع

 عبور آن از کانال تاریخی(

تمهیدات حفاظتی و پیشگیرانه بناها و 

های زیستی تاریخی در برابر مجموعه

 بالیای طبیعی

  

+ )به دلیل اهمیت زیاد اثر در 

مختلف مرمت  هایدورهطول 

 صورت گرفته است(

عدم انجام اقدامات مرمتی ) -

پایایی اثر و مقاومت آن را 

 کاهش داده است(

عدم انجام اقدامات حفاظتی ) -

 محوطه( برای حفا

عدم توجه به حفاظت اثر ) -

ها به آن یهاکاربریموجب تجاوز 

 شده است(

نگهداری مستمر برای پیشگیری از 

 بالیای طبیعی

مرمتی  هایفعالیت)انجام  +

 محدود(
 نجام اقدامات مرمتی(ا)عدم  -

+ )محوطه خود در محدوده 

سیل خیم بوده و تخریب آن دور 

 از انتظار نیست(

م و حفاظت انجا)نگهداری  -

 (شودنمی

ای و ها سازههایینقش ویژگی

 های آبی در پایداری اثرزیرساخت

  

+ )توجه پیشینیان به نوع سازه 

 براساس سیل خیم بودن(

 از موارد تحلیل این اثر نمی) -

 (باشد

های مقاوم در دارای سازه) -

برابر مخاطراتی مانند سیل نمی 

 (باشند

آبی مانند  هایزیرساخت)دارای  +

 و سیل بندها( هاکانال

های آبی مواد و مصالی بکار رفته در سازه

 و در پایداری اثر

  

+ )مواد و مصالی بومی و مقاوم در 

و فشارهای  هاسیالببرابر 

 رودخانه(

 بومی( مصالی+ )استفاده از 

فاده از مصالی بومی در است+ )

ها در محوطه کاو  ساخت سازه

 (اثر

از مصالی مقاوم + )استفاده 

 درساخت کانال و قلعه(

های آبی رعایت حرایم آثار تاریخی )سازه

 های زیستی( در پایداری آثارو مجتمع

  

ها به حریم یهاکاربری)تجاوز  -

 اثر(

ها یهایگیویژ)عدم توجه به  -

شاخص این اثر و عدم توجه به 

 حریم آن(

به دلیل ماهیت آن )کاو ( ) -

آثار قرار در محوطه و حریم 

 (دارند

اثر به کلی مورد تجاوز  )حریم-

ها شهری قرار گرفته یهایکاربری

 است(

های توسعه شهری و نقش طرح

ریمی کالبدی در ماندگاری آثار برنامه

 تاریخی به هنگام بالیای طبیعی

  

توجه شاخصی به این اثر و ) -

 اقدامات حفاظتی نشده است(

صورت کلی به ذکر نام  )به -

 ده شده است(بسن

در خارج از محدوده طرح ) -

 (باشدهای توسعه شهری می

زیر توسعه شهری رفته  )به -

 است(

میمان رعایت حرایم آثار تاریخی و 

 های توسعههای زیستی در طرحمجتمع

  

در طرح جامع حریم مشخص + )

 (و مکفی تعیین نشده است

به صورت پهنه تاریخی ) -

 (مشخص شده است
 (باشدمی+ )خارج از شهر 

+ )محوطه قلعه در طرح جامع 

در عمل اقدامی  امااشاره شده 

 انجام نشده است(

 

 قالپل تاریخی آق -11-7-1
گرفتگیی باشد که در سیالب اخیر دچار آبیمی دوره صفوی هاپلقال واقع شده و از این پل بر روی رودخانه گرگان رود در شهر آ 

 ن نیم متحمل خساراتی بوده است.های از آشده و بخش
 

  



406            هیأت ویژۀ شهرسازی، معماری و میراث فرهنگیکارگروه 

 هاگمار  ملی سیالب

 قال اطالعات پل تاریخی آق -7-11 جدول

 قالپل تاریخی آ  نام اثر

 قالقال، شهر آ شهرستان آ  موقعیت

 صفوی دوره اثر

ه ترک خورد آن شرقی ضلع راه پیاده بر اثر وقوع سیالب و عبور حجم زیادی از آب از این رمپ ورودی پل و نوع آسیب

 است

 پل محدوده الیروبی و بخشی استحکام و پل جنوبی ضلع ترمیم نشست اقدامات مورد نیاز

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 گیذارترین یرتأث که است پیوسته وقوع به استان در کوچ  و بمرگ سیل فقره 120 از بیش 98 تا 70 سال از آمده بدست آمار طی

 شیودیم دییده تیاریخی یهاعکس از تعدادی در چنانچه اما و است بوده 98و  91-80-72 هایسال سیل قالآ  تاریخی پل برایها آن

 کیه اسیت آن گرنشیان موضوع این. است بوده سیل یا رود گرگان طغیان آن دلیل که است آمده باال رودخانه آب نیم قبل هایسال طی

 بیه کیهانید برده کیار به را خصوص این در ایمنی تمهیدات و داشته آگاهی رود گرگان طغیان و منطقه بودن خیم سیل از پل سازندگان

 . است شده ماندگار پل تمهیدات این واسطه

 بیه بیود خواهید مواجیه جیدی خطیرات بیا پل پایداری نگیرد، قرار نظر مد و نشده مطالعه هیدرولیکی مسائل چنانچه سازیپل در

 پیل در. هیدرولیکی در نظیر گرفتیه شیوند باید مسائل خاصی نظر دقت با تاریخی هایپل در. گرددمی تخریب پل راحتی به که ایگونه

 .گرددمی بیان ادامه در که استشده  رعایت و اندیشیده مناسبی حد در نسبی طور به هیدرولیکی تمهیدات نیم قلعهآ 

 ها بهتیرینباشد کیه ایین نیوع آبشیکنیم دارزاویه هایشکنآب دارای هاپایه پیشانی آب جریان مقابل در و درباالدست: شکن آب

 .شودمی وارد پایه به آب جریان از دینامی  نیروی کمترین زیرا باشدمی حالت
 

 
 ی پل تاریخی آق قالهاشکنفرم آب  -15-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

باشد و از فرم زاویه دار برای بیاال دسیت پیل دایره برای پایین دست پل استفاده شده که نسبتاٌ مناسب مینیمدر پل آ  قلعه از فرم 

 حیداقل به را ضربات فشار هاستآن ۀعهد بر که استحکاماتی نقش بر عالوه هاشکنموج اند که بهترین حالت ممکن است. اینبهره برده

 .سازندمی روانه خود موافق جهت مالیمتر یةروح با را آن و رسانده

 نیوک که ترتیب بدین. آوردمی خود با رودخانه سیالبی جریان همواره که است هاییماسه رسوب از جلوگیری برهاآب دیگر خاصیت

 از و داده احالیه طیرف دو بیه را آب فشیار مانع، با برخورد خاطر به آب جریان نتیجه در و کندمی تقسیم قسمت دو به را آب بر،آب تیم

 کندمی عبور پل زیر از برهاآب طرف دو جریان با همراه ماسه است، کم بسیار هاپایه با ماسه برخورد سطی که آنجا
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 واقگیون بیه تماییل آب جرییان زییرا. باشیدمی واقگیونی مقابل در پل پایداری افمایش دست پایین در مذکور هایفرم دیگر عملکرد

 آب افقی نیروی مقابل در و داده افمایش را هاپایه اتکای سطی هافرم این وجود. نمایندمی مقاومت آن مقابل در هاپایه و دارد پل نمودن

 .دهندمی افمایش را پل پایداری و مقاومت واقگونی، و( برشی نیروی)

 کیه باشیدمی بستر از قسمتی صغیر بستر. کبیر بستر و صغیر بستر: گرددمی تشکیل قسمت دو از هابستررودخانه : هادهانه عرض

 سییالب و طغییان مواقیع در اسیاس ایین بیر. یابیدمی جرییان آب طغییان، هنگام فقم کبیر بستر در اما دارد جریان آب آن در همواره

 علیت همیین بیه. گیرددمی وارد پیل بیه صیغیر بسیتر در فشیار بیشترین نتیجه در و نمایدمی عبور صغیر بستر از آب جریان بیشترین

 قیرار صیغیر بسیتر در را کمتری هایپایه گرفتندمی قرار صغیر بستر در که هاییدهانه ساختن تربمرگ با نمودندمی سعی پل سازندگان

 هایرودخانیه در صیغیر بسیتر محیل. شیود وارد پیل به کمتری فشار دارد، وجود جریان بیشترین که قسمتی در ترتیب این به و دهند

 مییانی هایقسیمت در دیگیر بعضیی در و سیاحل بیه نمدیی  و طرف ی  در صغیر بستر هارودخانه از بعضی در است، متفاوت مختلف

 .دارد وجود صغیر بستر ی  از بیش هارودخانه از بعضی در همچنین. دارد قرار رودخانه
 کمتیری هایپایه تا است شده ساخته بمرگتر پل میانی ةدهان نتیجه در باشدمی رودخانه وسم در تقریباٌ صغیر بستر قلعه آ  پل در

 مییانی هیایطا  تییمه ارتفیاع گردییده موجیب موضیوع این. شود وارد پل به طغیان هنگام کمتری نیروی و گرفته قرار صغیر بستر در

 .شود دارشیب پل عبورگاه سطی آن تبع به و یافته افمایش

 دورنمیودن پیل، از بعد و قبل رودخانه بستر کف سنگفر  همچون دارد وجود نیم دیگری هیدرولیکی تمهیدات تاریخی هایپل در

 .شودینم مشاهده موارد این قلعه آ  پل در لیکن ،... و آشکار کنوهای هیدرولیکی، پر  محل

 نیم را بند عملکرد که گردیده اجرا سراسری سکوی ی  صورت به شالوده ها،پایه زیر گردید بیان قبالً کهطوریبه  شالوده: سکوی

. گیردد ایجیاد مخیمن و کیرده سد را آب جلوی که باشدمی قائم دیوار ی  صورت به آب مقابل در مذکور سکوی. نمایدمی اضافه پل به

 رییم  و عبیور بیا کیه گرددمی موجب سکو دیگر سمت بودن پلکانی. است شده اجرا پلکانی صورت به شالوده دیگراین سمت در لیکن

. یابید کیاهش آن تخریبیی و رسیانآسیب اثیرات و شده مستهل  جریان انرقی ،(سیالب هنگام مخصوصاٌ) پلکانی مقطع روی از جریان

 لحیاظ بیه) باشدمی بستر قئوتکنی  ةمسئل است، قبلی هدف بر متقدم احتماالً و شد متصور توانمی سکو احداث برای که دیگری هدف

 هاگمانیه حفیر بیا و بسیتر قئوتکنیی  مطالعیات در کهطوری به(. دارد وجود بعدی هایدوره در پلکان الحا  احتمال نیر شناسیباستان

 چنیین در. ندارد وجود رودخانه بستر در مقاوم بسیار و سنگی الیه گونه هیچ گردید، حفر هاگمانه که متری 15 عمق تا گردید مالحظه

 ییا و ندهید رخ هاپایه نشست که دهند انتقال بستر اعما  به را پل بار و ساخته عمیق صورت به را هاپی بایستمی پل سازندگان حالتی

 نشسیت و شده کوچ  هاپایه زیر خاک در تنش مقدار تا نمایند توزیع را پل وزن بار رودخانه، عرض تمام در گستردهپی ساخت با اینکه

 از ،... و حفیاری عملیات حجم حفاری، ةبدن ریم  آب، جریان وجود همچون اجرایی مشکالت به توجه با رسدمی نظر به. نیاید وجود به

 .است شده اجرا و انتخاب دوم رو  و شده نظر صرف اول رو 
 وجیود هاآن گذاری رسوب و شدن شسته جابجایی، احتمال سیالب هنگام که بستر رسوبات از عمقی) طغیانی عمق است بذکر الزم

 و بررسیی بیه نییاز که شده کشف آن سانت 90فعالً  شناسی باستان مطالعات در که باشدمی مترسانتی 220 قلعه آ  پل محل در( دارد

 .دارد بیشتر زنی گمانه

 بیه را هیاطا  رانشیی نیروی که است این بوده مطرح اسالم از بعد و قبل ها،دوره همه در معماران برای که ایمسئله پل: هایپایه

 هیایقوس ابداع با مسئله این. هست نیرو این کردن خنثی امکان مقاوم و محکم مصالی و ضخیم هایپایه احداث با. کنند خنثی ایگونه

 رانشیی نییروی هیم کیه دارد بمرگی ابعاد و نبوده مستثنی نیم قلعه آ  پل هایپایه. شد ترآسان شانهندسی ساختار واسطه به دار،تیمه

 .دهد افمایش را باربر سطی هاپایه مقطع افمایش با معمار زمین، جنس خاطر به هم و کند خنثی را هاطا 

 شیده ذکر تعداد همین تاریخی سند و عکس ترینقدیمی در که دارد متفاوت هایاندازه با دهانه چهار قلعه آ  پل تاریخی :هادهانه

 ایین گیریشکل علت مخلصی. است دارشیب صورت به پل فرم ها،دهانه ارتفاع و طول در تفاوت خاطر به و بوده نامتقارن هادهانه. است

 مهارت میمان بلکه رود یپرآب و آبیکم رود، عرض اقلیم، و هوا و آب تنها نه تردید بدون ": کندمی بیان اینگونه را هاپل در دارشیب فرم
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 هاگمار  ملی سیالب

 احیداث هنگیام که ترتیب بدین. گذاشتمی یرتأث هاطا  فرم و شکل در همه و همه و هاپایه قطر و هادهانه اندازه سازی،پی در معماران

 خیم و تروسیع هایدهانه با اما کمتر هایچشمه از احداثی هایپایه تعدد از احتراز برای که بود این بر سعی آب، پر هایرودخانه روی بر

 و شیده ترنمایان هاقوس تیمه نتیجه در و آمده باالتر بمرگتر هایچشمه طا  الهیجان، و نیاکو تمیجان، هایپل در. شود استفاده بیشتر

 اغلیب، صورت این در. نماید تقسیم را هاچشمه جانبی سطی بر وارده فشار که بوده دقیقی محاسبات و آوریفن رعایت بر دلیلی امر این

 در هاپل نوع این. است شیب دارای ساحل طرف دو به دارند قرار رودخانه ساحل از باالتر سطی در که طا  تیمه وجود علت به پل سطی

 کاالهیا حامیل هایقایق عبور ها،طا  گونه این کاربری اهداف از دیگر یکی و شوندمی دیده بیشتر گیالن و مازندران مانند آب پر نواحی

 .است بوده مجاور روستاهای و شهر به شهری از غذایی مواد و
 

 ی کاوش دیوار تاریخی گرگانهامحوطه -11-7-2

 سو ساری کاوش کارگاه -11-7-2-1

 متیر 500 حاضیر حال در که است سو ساری رودخانه روی بر آجری پل و گرگان بمرگ دیوار امتداد از بخشی سو، ساری آبی سازه

 کنید.یمدر جدول زیر اطالعات این کارگاه کاو  را مشاهده  .است شده نمایان شناسی باستان حفاری با تاسیسات این از مربع
 

  سو یکارگاه کاوش ساراطالعات  -8-11 جدول

 کارگاه کاو  ساری سو نام اثر

 شهرستان کالله، روستای تمر قره قوزی موقعیت

 

 ساسانی دوره اثر

ازه فلمی ساه که با یی از دیواره و پوشش کارگهابخشبر اثر وقوع سیالب و ورود آب به کارگاه کاو  باستان شناسی  نوع آسیب

 انجام شده بود تخریب گردید

 سقف پوشش اجرای کارگاه، دیواره ترمیم برداری، آوار الیروبی، اقدامات مورد نیاز 

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 
 سو ساری کاوش کارگاه -16-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

بیشیتر آن شستگی شده و محوطه کاو  دچار آبباالی آب این باال قابل مشاهده است به دلیل حجم ورودی  شکلهمانطور که در 

 باشد.یمتخریب شده است که نیازمند اقدامات ترمیم و بازسازی زودهنگام 
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 

 2 شماره قلعه کاوش کارگاه -11-7-2-2

 اسیتراحت اطیا  و نگهبیانی یهیابرج بارو، خند ، شامل، هکتار 2 مساحت با گرگان دیوار به متصل قلعه 33 از یکی 2 شماره قلعه

 باسیتان هیاهایییحفار در و اسیت شیده احیداث سینگ و خشت آجر، مصالی با که بوده حیوانات اصطبل و آشپمخانه انباری، سربازان،

 .گردید آشکار آن مربع متر 300 از بیش شناسی
 

 2 شماره قلعهکارگاه کاوش اطالعات  -9-11 جدول

 2 شماره قلعه کاو  کارگاه نام اثر

 کالله، روستای گوگجهشهرستان  موقعیت

 ساسانی دوره اثر

 تخریب بخشی از سقف فلمی کارگاه بر اثر وز  باد و نفوذ آب باران و تخریب دیواره کارگاه کاو  نوع آسیب

 کارگاه پیرامون هایفنس و سقف پوشش ترمیم کشی، کاهگل برداری،آوار اقدامات مورد نیاز

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 
 2 شماره کارگاه کاوش قلعه -17-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 دیبقره کاوش کارگاه -11-7-2-3

 مصیالی بیا باشد کیهیم طاقی سربازخانه و چهار خند ، دیوار، شامل، گرگان دیوار نظامی تاسیسات از بخشی دیبقره کاو  کارگاه

 .است شده احداث رود گرگان مسیر در مربع متر 1000 مساحت به خشت و آجر
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 هاگمار  ملی سیالب

 دیبقره کاوشکارگاه اطالعات  -10-11 جدول

 دیبقره کاو  کارگاه نام اثر

 شهرستان کالله، روستای کسر پیشکمر موقعیت

 ساسانی دوره اثر

 معماری ساختارهای کاهگلی پوشش و کاو  کارگاه دیواره از ییهاقسمت تخریب نوع آسیب

 کارگاه پیرامون های فنس ترمیم و کشی کاهگل کاو ، کارگاه دیواره مرمت برداری، آوار خسارت برآورد

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 
 دیب قره کارگاه کاوش شکل -18-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 یساقلیقکارگاه کاوش  -11-7-2-4

 قلمیرو شیرقی نیواحی در آجیر مصیالی با که است گرگان دیوار از بخشی مربع متر 100 مساحت به یساقلیق شناسی باستان کارگاه

 .است شده کاو  و شناسایی گرگان دیوار
 

 یساقلیق کاوشکارگاه اطالعات  -11-11 جدول

 یساقلیق کاو  کارگاه نام اثر

 پیشکمر، روستای یساقلیقشهرستان کالله، بخش  موقعیت

 ساسانی دوره اثر

 پیرامون فنس و حفاظتی کاهگل تخریب و زمین رانش اثر بر آب خروجی دهانه در نخاله تجمع کارگاه، دیواره تخریب نوع آسیب

 کارگاه

 پیرامون فنس و کاهگل ترمیم آب، کانال دهانه الیروبی برداری، آوار خسارت برآورد

 1398گرگان،  بمرگ دیوار ملی میراث پایگاه خسارت منبع: گمار 
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 یساقلیق کارگاه کاوش شکل -19-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 گُرگُر کاوش کارگاه -11-7-2-5

 دییوار قلمیرو شرقی نواحی در آجر مصالی با که است گرگان دیوار از بخشی مربع متر 300 مساحت به گرگر شناسی باستان کارگاه

  .است شده کاو  و شناسایی گرگان
 

 گُرگُر کاوش کارگاهاطالعات  -12-11جدول 

 گُرگُر کاو  کارگاه نام اثر

 یسر قره روستای پیشکمر، بخش کالله، شهرستان موقعیت

 ساسانی دوره اثر

 کاو  کارگاه دیواره تخریب و باران آب نفوذ و باد وز  اثر بر کارگاه فلمی سقف از بخشی تخریب نوع آسیب

 کارگاه پیرامون یهانرده و سقف پوشش ترمیم کشی، کاهگل برداری، آوار خسارت برآورد

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر

 

 
 گُرگُر کارگاه کاوش -20-11 شکل

 1398فرهنگی،  میراث هاییگاهپا امور منبع: دفتر
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 هاگمار  ملی سیالب

 قلعه تاریخی دیوار گرگان -11-7-3

در  هاسیازهقلعه با کاربری نظامی قرار داشت که مرکیم فرمانیدهی ایین  40طبق تحقیقات انجام شده در طول دیوار تاریخی گرگان 

در داخیل  هاقلعیهیی از این قلعه تاریخی تخریب شده اسیت. ایین هابخشنمدیکی شهر گنبد کاووس واقع شده است و در اثر رشد شهر 

باشد که نه تنها حریم آن رعایت نشده یمزیر  شکلقلعه تاریخی واقع در  هاآنباشند که از جمله یمیی هاخند محوطه خود نیم دارای 

ة این قلعه تاریخی بنا شده است. با توجه به اینکه این خند  تاریخی فعالییت عرصاست بلکه ساختمان دانشگاه شمس در داخل بستر و 

ها در زمان گذشته بوده، بیا تخرییب محوطیه آن و اجیرای سیاخت و یالبسدات کنترل داده و یکی از تمهییمکشی سیالب را انجام زه

هیای موجیود در کشی آبسازها زمینه ورود سیل و ایجاد خسارات زیاد به این بناها فراهم شده است. در واقع این خند  نیم هم کار زه

کرده است. بیدین ترتییب عیدم توجیه بیه حیرایم و یممدیریت ها را یالبسکشی سطی خود را انجام داده و هم در زمان سیالب کار زه

ضوابم میراث فرهنگی در توسعه شهری و ساخت و سازها به ویژه با عدم آگاهی از کاربردهای این آثار و تجربه تاریخی در این محوطیه 

 باشد.یمبه وضوح قابل مشاهده 

فته شهر قابل مشاهده است کیه ایین میورد نییم نشیانگر عیدم ی سیل گرهابخشزیر نیم موقعیت خند  و قلعه تاریخی و  شکلدر 

 باشد.یمی شهری با رویکرد نادرست و بدون مطالعات هاتوسعهاستفاده از تجارب پیشینیان در ارتباط با سیل و 
 

 
 موقعیت قلعه تاریخی واقع در شهر گنبد -21-11 شکل

 1398منبع: نوکنده، 

 

ی نشده و ساخت و سازهای شهری نیم به حریم این میراث تیاریخی ااشارهدر طرح جامع شهر گنبد کاووس به موضوع قلعه تاریخی 

یی که برای میراث تاریخی در طرح جامع مشخص شیده هاپهنهورود پیدا کرده و ساخت و سازهایی نیم صورت گرفته است. در واقع در 

 ی برای حفاظت از آن قرار داده نشده است.ابرنامهاین قلعه تعریف نشده و 
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 بناهای تاریخی گمیشان -11-7-4
توان در قبال این آثار انجام گیرد تیا از گمنید یمباشد که یمهایی یتفعالین ترمهمنگهداری و حفاظت مستمر از میراث فرهنگی از 

یخی بیه ده و از بین نروند. در واقع میراث فرهنگی و آثار تیارعوامل طبیعی و جغرافیایی در امان مانده و در اثر گذشت زمان فرسوده نش

بیه دلییل عیدم  هیاآنپذیری باالیی در برابر هرگونه رخدادهای طبیعی و انسیانی را داشیته و حفاظیت از دلیل قدمت باالی خود آسیب

نگهداری این آثار حفاظت در برابر سییالب، باشد که یکی از راهبردهای یمینة باالی تعمیر و بازسازی امری حیاتی همپذیری یا بازگشت

 دارد. هامحوطهباشد که ارتباط مستقیمی با نفوذ آب در بناها و یمشستگی یا مواردی از این دست بردگی، آبآب
 

 
 گمیش تپهخانه تاریخی محمدی واقع در  بنایخریب ت -22-11 شکل

  1398گلستان، استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره منبع: گمار 

 

ی باسیتانی و بناهیای هامحوطهی زیاد و هم حجم باالی آب وارد شده به هابار استان گلستان هم به دلیل  1398در سیالب سال 

ی کیه باشد. این بنیای تیاریخیماز این نوع  گمیش تپهیم که اثر تاریخی خانه محمدی در ابودههایی در این زمینه یبآستاریخی شاهد 

ی اخییر و هیابار پذیری باالیی داشته و در ی مورد نیاز آسیبهامرمتقاجار است در اثر عدم انجام اقدامات حفاظتی و  متعلق به دوره

 ی از آن تخریب و از بین رفته است.اعمدهبخش  گرفتگی حاصل از آنآب
 

 خوزستان استانتحلیل میراث تاریخی آسیب دیده در  -11-8
بیه  1398باشد که در اثر سیالب سیال ای میاستان خوزستان به دلیل پیشینه تاریخی بسیار کهن خود دارای میراث فرهنگی غنی

شهر و شهرسیتان درگییر سییالب  18اند. در این استان آثار تاریخی گرفتگی در سطی استان دچار خساراتی شدهدلیل وسعت باالی آب

طبیق باشیند.. های وارده میشیو ، شوشیتر، حمیدییه و ماهشیهر دارای بیشیترین تعیداد در خسیارت اند که از این بین شهرهایبوده

 یبردگیو آب یگرفتگیآب ی،شستگخسارت بر اثر آب یکننده خسارات، که به سه دسته کل یجادا منشأانجام شده براساس  هاییبررسی

 یشسیتگاز آب یناشی یفرهنگی یراثصدمات وارده بر م یشترینب که شودمیشد، و با توجه به مطالب عنوان شده، مشخص  یبندطبقه

 ییرزجیدول بعنوان نمونه مطالعه شیده اسیت کیه بیه قیرار  دزفولو  یدیهاهواز، حم هایشهر یفرهنگ یراثمبرخی از آثار  .باشدمیآثار 

 .باشدمی
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 هاگمار  ملی سیالب

 دیده استان خوزستانمیراث فرهنگی آسیب -13-11جدول 

 نوع خسارت شهر آثار

 گرفتگیشستگی وآبآب شو  چغازنبیل

 شستگیآب دزفول پل باستانی )قدیم(

 گرفتگیشستگی و آبآب حمیدیه کوشک حمیدیه

 گرفتگیآب اهواز هتل قو

 گرفتگیآب اهواز دانشکده ادبیات

   1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،

 

گرفتگی میراث فرهنگی آسیب دیده استان خوزستان به صورت زیر دسیته بنیدی بردگی و آبشستگی، آببا توجه به معیارهای آب

 شود:می

سیازه  یینادر استان خوزستان و در شهرستان شو  واقع شده است.  یران،ا یدر جنوب غرب یلچغازنب: میراث جهانی چغازنبیل -

 یجد صدمه. همچنین شوشتر واقع است یغرب شهر باستان یلومتریک 35( و یشو  )شهر باستان یجنوب شرق یلومتریک 40در 

که  یحفاظت یدهادر خوزستان به سطی اندو یرتند اخ هایبار و هفت تپه مشاهده نشده اما  یلدر چغازنب 1398سال  یالباز س

 کیه ایین بنیا دچیار توان بیان نمیود، لذا از نظر دسته بندی خسارات میشده بود خسارت وارد کرد یدهکش یباستان هایمحوطهبر 

 گرفتگی شده استشستگی وآبآب

 در دزفیول اسیانیسال قدمت یکی از آثار ارزشمند تاریخی به جا مانده از عهد س 1750پل باستانی دزفول با پل باستانی دزفول:  -

وجیه بیه ی این بنا با تهایهپالذا برخی از  پل خسارت وارد کرده است. یهرودخانه دز به چند پا یانطغ ، در مورد سیالب اخیر،است

 .اندشدهشستگی شدت سیالب دچار آب

 سیاحل و اهیواز غیرب در حمیدییه شهرسیتان تیاریخی اثیر مشهورترین «حمیدیه کوش » یا «حمیدیه قصر»کوشک حمیدیه:  -

سیل اخییر  گی وبخشی از طا  زیر زمین کوش  حمیدیه که در حاشیه رودخانه کرخه قرار دارد، بر اثر بارنداست.  کرخه رودخانه

، و همیین عامیل دیوارهای این بنا به دلیل مجاورت با رودخانه حدود ی  متر زیر آب رفته. شهرستان حمیدیه فرو ریخته است در

 شستگی شده است.گرفتگی و آب، با توجه به نکات ذکر شده این بنا دچار آبخطری جدی برای تهدید این بنای تاریخی است

اسیت.  دهشیاهواز واقع  یشرق یجاده ساحل یخسرو یابانمترمربع در خ 2800با مساحت « هتل قو» یخیتار بنایهتل قو اهواز:  -

 کیه آن بیاال زد یهاآب از کف بنا و فاضیالب یادیز یارمقدار بس 1398 ینفرورد یالبس یانبا باال آمدن آب رودخانه کارون در جر

 گرفتگی شده است.همچنین این بنا نیم از نظر نوع خسارت دچار آبید، متر هم رس 1انباشت شده و ارتفاع آن به  ینزم یردر ز

 وابتیدای رینیاد کنارپیل کیارون رود غربی ساحل در همارمترمربع سه حدود مساحتی با ادبیات دانشکدهدانشکده ادبیات اهواز:  -

 سیردر ایوزهفییر کیاری کاشیی ینمیا از بخشیی اهیواز در اخییر بارندگی های اثر قراردارد. بر صدر شهر اهواز موسی امام خیابان

یین بنیا از نظیر نیوع لذا ا .است گرفته قرار فروریختن آستانه در نیم بنا این از دیگری هایبخش و ریخت فرو اهواز ادبیات دانشکده

مییمان  گرفتگی شده است. جدول زیر نشاندهنده معیارهای ارزیابی این آثیار بیا توجیه بیه مختصیات محیطیی وخسارت دچار آب

 آوری اثر است.تاب
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 آوری تاب معیارهای با ارتباط در خوزستان استان فرهنگی میراث وضیعت -14-11 جدول

 یلتحل یارهایمع

 یخیتار آثار یتوضع
 هوازا ادبیات دانشکده اهواز قو هتل حمیدیه کوشک زفولد باستانی پل چغازنبیل

رعایت عوامل محیطی 

 استقرار

 

 بنا نیابیمکا هب توجه) +

 حیطی(م رایمش بر مبتنی

 کیی نوانع به) +

 اریخیت ناهایب ازمهمترین

 نیم وردم ینا هب جهان

 است( شده توجه

 ناب کانیابیم هب توجه) +

 محیطی( رایمش بر مبتنی

 همترینم نوانع به) +

-رقیش رتباطیا محور

 فول(دز شهر غربی

 ناب کانیابیم هب توجه) +

 رایمش بر مبتنی

 نوانع به) + محیطی(

 مرکم و اولیه هسته

 حمیدیه( تاریخی

 ناب کانیابیم هب توجه) +

 + حیطی(م رایمش رب مبتنی

 و ارونک ودر اشیهح )در

 اهواز( اریخیت بافت درون

 ناب کانیابیم هب توجه) +

 محیطی( رایمش بر مبتنی

 کارون( ودر حاشیه در) +

تمهیدات حفاظتی و 

پیشگیرانه بناها و 

زیستی  یهامجموعه

تاریخی در برابر بالیای 

 طبیعی

 

 عیارم ینا هب دودیح تا) +

 بتث وجهت با و دهش توجه

 اثر( ینا بودن جهانی

 عیارم ینا هب دودیح تا) +

 هب وجهت با و دهش توجه

 ازمانس هایمحدودیت

 زفول،د رهنگیف میراث

 فاظتیح تمهیدات

 است( اجراشده

 هایالس رد هچ اگر) -

 مختصراً گذشته،

 رفته،گ صورت مهیداتیت

 هایسیبآ هب وجهت با اما

 اسخگوپ وجود،م وضع

 (است نیوده

 هایخریبت هب وجهت با) -

 رد صوصخ هب ناب این

 هب وجهت خیر،ا سیالب

 اهمیت حفاظتی، تمهیدات

 است( یافته

 عیارم ینا هب دودیح تا) +

 هب وجهت با و دهش توجه

 رد ناب ینا موزشیآ عملکرد

 حفاظتی تمهیدات اهواز،

 است( اجراشده

نگهداری مستمر برای 

پیشگیری از بالیای 

 طبیعی

 

 توجه مورد ودیحد تا) +

 بوده(

 توجه مورد ودیحد تا) +

 بوده(

 رمتم جودو عدم) -

 دار(پای و اصولی

 دمع و وجهیت یب مورد)-

 پایدار( مرمت
 صولی(ا مرمت جودو )عدم -

ها هایییژگیونقش 

ی و اسازه

آبی در های یرساختز

 پایداری اثر

 

 هاهایییژگیو هب توجه) +

 است( دهش رعایت فنی

 هاهایییژگیو هب توجه) +

 وجود و ز،د ودر فنی

 شتیبان(پ هایسازه

 هاهایییژگیو هب توجه)+

 ارتفاع و رخهک ودر فنی

 زمین( سطی از

 هاهایییژگیو هب توجه) +

 هنهی و کارون رود فنی

 سیالب(

 هاهاییویژگی به توجه +

 هنهی و ارونک رود فنی

 سیالب

مواد و مصالی بکار رفته 

ی آبی و در هاسازهدر 

 پایداری اثر

 و خشت صالیم )وجود +

 (گل
 ساروج( التم )وجود +

 جرآ نگ،س زا استفاده) +

 آورد( ومب مصالی و

 مصالی و زآجرا استفاده) +

 آورد( بوم

 مصالی و زآجرا استفاده) +

 آورد( بوم

رعایت حرایم آثار 

ی آبی هاسازهتاریخی )

ی زیستی( هامجتمعو 

 در پایداری آثار

 

 شده رعایت دیحدو ا)ت +

 است(

 ایه سازو اختس با) -

 هب مترک نا،ب ینا اطراف

 ست(ا شده وجهت آن حریم

 شکالتم هب وجهت با) -

 مترک رمتی،م مالکیتی،

 ریمح وابمض اعایتر به

 است( شده توجه

 اشتند قرار هب توجه )با -

 اریخی،ت افتب رد ناب این

 عایتر رایب لیک ضوابطی

 نظر رد افتب ینا حریم

 در ماا است، شده گرفته

 دهش توجه نآ به ترکم عمل

 است(

 ینا اشتند رارق هب وجهت با)-

 وابطیض اریخی،ت افتب رد بنا

 ینا ریمح عایتر رایب کلی

 شده گرفته ظرن در بافت

 هب مترک ملع در اما است،

 است( دهش توجه آن

ی توسعه هاطرحنقش 

ریمی شهری و برنامه

کالبدی در ماندگاری 

آثار تاریخی به هنگام 

 بالیای طبیعی

 

 رد عیارم ینا هب کمتر) -

 توجه هتوسع هایطرح

 شود(می

 رد عیارم ینا هب کمتر) -

 توجه هتوسع هایطرح

 شود(می

 رحط در یارمع ین)ا -

 ورتص به حمیدیه توسعه

 بوده وجهت مورد کلی

 است(

 وسعهت رحط رد عیارم این) -

 مورد لیک ورتص هب هواز

 است( بوده توجه

 وسعهت رحط رد عیارم این) -

 مورد لیک ورتص هب هواز

 است( بوده توجه

میمان رعایت حرایم 

آثار تاریخی و 

ی زیستی در هامجتمع

 ی توسعههاطرح

 

 دهش رعایت دودیح )تا +

 است(

 هب وسعهت هایرنامهب در) +

 ست(ا شده وجهت نکته این

 عجام رحط در) -

 این به کمتر حمیدیه

 است( دهش توجه نکته

 نآ به هوازا امعج رحط در) +

 است( شده پرداخته

 نآ به هوازا امعج رحط در) +

 است( شده پرداخته
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 چغازنبیل -11-8-1

 یالداز می یشپ 1250( و در حدود هایالمی)ا یالماست که در زمان ا یباستان یایشگاهین چغازنبیل یدوراونتا  با نام امروز یگوراتز

بیود  ییراناز ا یخیاثر تار یناول یالدیم 1979سازه در سال  . اینجا مانده از شهر دوراونتا  استبخش به یلساخته شده است. چغازنب

 .  قائل است یو جهان ییآن ارز  استثنا یبرا المللیینگرفت. جامعه ب یجا یونسکو یجهان یراثکه در فهرست م
 

 میراث جهانی چغازنبیلاطالعات  -15-11 جدول

 شو  محل

 عیالمی دوره ساخت

 1979سال  ثبت جهانی

 1348سال  ثبت ملی

 قبل از میالد 1250حدود  قدمت

 طبقه 5متر،  52 ارتفاء و تعداد طبقات اولیه

 طبقه 2متر،  25 مانده(ارتفاء و تعداد طبقات موجود )باقی 

 20/105*20/105 طول و عرض

 بنا میراثی حرائم
 حرایم جهانی، اثر این از نگهداری حساسیت به توجه با. است شده تصویب و مشخص چغازنبیل حهانی اثر حرائم

 شودیم و شده رعایتکامالً  آن به مربوط

 باشدیم ملی منابع چغازنبیل اثر مالکیت اثر مالکیت

 1397برنامه پیوسته مرمت دارد،  سال مرمت آخرین

 گرفتگیآب نوع صدمه سیالب اخیر

 1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

 

جنیوب  یلیومتریک 40سازه در  یندر استان خوزستان و در شهرستان شو  واقع شده است. ا یران،ا یدر جنوب غرب یلچغازنب     

 ینواقع شدن در غرب رودخانه دز، مرز ا یلشوشتر واقع است، اما به دل یغرب شهر باستان یلومتریک 35( و یشو  )شهر باستان یشرق

 .گرددیشو  محسوب م شهرستانجمء  یکشور یماتدو شهرستان، در تقس

در زمیان  یفرانسیو یرشیمنمین گبیه دسیت رو ینکهواقگون مدفون بود تا ا یلیخاک به شکل زنب یربنا در ز ینا یمتماد یهاسده

دانیش  ییلمحدب متقارن واقع شده در دل دشت صاف موجیب تکم یبنا یناز ا ی. گرچه خاکبرداریدگرد یدوم از آن خاکبردار پهلوی

دفیاع  یو ب یعیطب یندهکشف، دست عوامل فرسا ینسال از ا 50اما پس از گذشت حدود  ید،گرد یرانیانا یباستان یشینهنسبت به پ یادن

دچیار  یمرا ن ییمانده طبقات باال یوارد کرده و خصوصاً باق یگل -یخشت یبنا ینرا به ا یفراوان هایآسیب اهبنا در برابر آن ینذاشتن اگ

 یتمیام گیرنید،یقرار م یکدیگر یها بر روکه طبقات آن النهرینیینب هاییگوراتبرخالف احداث زهمچنین  است.کرده یدشد یشفرسا

بیوده و  یبه جم طبقات اول و پینجم کیه توخیال اند.احداث شده ینو از سطی زم یکدیگربه موازات  یل،چغازنب یگوراتطبقات پنجگانه ز

با آجر  یرونیب یاز خشت و نما یوارهاد یاند. بافت داخلطبقات توپر بوده که با خشت پر شده یهاند، بقبه شکل اتا ، بوده یالحاقات یدارا

کیه در  باشندیم یخبه شکل گل م یاتینتمئ یدارا یگرد یدار بوده و برخلعاب یگورات،بکاررفته در ز یاز آجرها یاست. برخساخته شده

 خیوردیبه چشیم م یالمیا یخیبه خم م ییآجرها یگورات،. دور تا دور زروندیشمار مجهان به هاییکاش ترینیمینوع خود از زمره قد

 .دهدیزنده بنا و هدف از ساخت آن را نشان مکه خطوط نوشته شده، نام سا

قربانگیاه، محیل نصیب  یاز جمله سیکو یکه نظرات مختلف شودیم یدهمدور د یدو سکو ی،و جنوب غرب یشمال غرب یهاجبهه در

واقع در جبهیه  یل،آب چغازنب خانهاست. تصفیهشده ابراز هاآن وجوددرباره  ی،شناسو ستاره یشگوییمحل پ یدی،مجسمه، ساعت خورش

 ییادن خانهیهتصیف ترینیمیبابیت قید ییناز ظروف میرتبم سیاخته شیده و از ا یریگبا بهره خانهیهتصف ینقرار دارد. ا یمعبد اصل یغرب
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 یو توسم کانیال یلومتریک 45خانه از فاصله  یهاعتقاد دارد که آب مورد مصرف تصف یل،حفار چغازنب یرشمن،رومن گ .شودیمحسوب م

آب  ینمعبید قیرار دارد. عیدم تیأم یلیومتریک 3اسیت کیه رودخانیه دز، در فاصیله  یدرحال ین. ااست شدهیم ینانه کرخه تأماز رودخ

 .باشدیبا سطی رودخانه دز، م یلمحوطه چغازنب یادز تفاعاز رودخانه دز، به خاطر اختالف ار یلچغازنب

 یینکیه در ا ییاریسوم و چهارم از شیش مع یاراز دو مع یلاست، چغازنبشده منتشر 2019در سال  یونسکو یتبراساس آنچه در سا

ها را داشته باشید، برخیوردار از آن یکیحداقل  یدبا یونسکو یجهان یراثثبت در فهرست آثار م یبرا یخیمنتشر شده و هر اثر تار یتسا

منظره کیه  یا یفناور یا یمجموعه معمار یابنا  یه از نوعبرجست اینمونه»دو مورد هستند:  ینا یبسوم و چهارم به ترت یارهایمع. است

که معیرف  ین،استفاده از زم یا یبشر یسکونتگاه سنت ی برجسته از  اینمونه»و « در سرگذشت انسان باشد یمراحل یامرحله  یانگرنما

 «.استشده یرناپذبرگشت ییراتتغ تأثیرکه تحت  یمواقع یژهچند فرهنگ است، باشد. به و یا ی 

 روزنیبی یهیابیمرگ بیا اتا  انبیاری بیه آنبود که نقشیه  یمرکم یاطبا ح یمربع یدر دو مرحله ساخته شد. در آغاز، بنا زیگورات

شده بود که به  یجادا یورود ی هر ضلع  یانهمتر بود و در م 13 شرقی شمالمتر و در جبهه  8جبهه  3در  یوارشباهت داشت. ارتفاع د

امیا  شیدیاسیتفاده م یو مناس  مذهب یینیمراسم آ یبه منظور برگمار یاط. از حیافتیاطراف راه م هایینزم زگودتر ا یبا کف یاطیح

 یلطبقیه تبید 5در  ییعو رف یمعظ یگوراتیرا به ز نخستینطبقه  ی  یمعبدها شودیمصمم م یریشا .م. اونتا  ناپ 1250حدود سال 

بیه بیاال کیوچکتر  یینطبقه داشت و به صیورت هیرم از پیا 5 یگوراتکند. ز خودنمایی شو  پستمقدس در جلگه  یکند تا چون کوه

و  یریشیاناپ ییالم،ا یامپراتور یحام یمدساخته شد که به دو ا گفتندیم« کوکونو»به آن  هایالمیکه ا یآن، معبد کوچک ی. بر باالشدیم

 اختصاص داشت. شوشین ینا

و هفت تپه مشیاهده  یلدر چغازنب هاسیالباز  ی: صدمه جدگویدمیو هفت تپه  یلچغازنب یجهان یراثم یگاهپا یرمد یرازق یرضاعل

شده بود خسارت وارد کرد که  یدهکش یباستان هایمحوطهکه بر  یحفاظت یدر خوزستان به سطی اندودها یرتند اخ هایبار نشده اما 

آب بیه  ی. بیه گفتیه رازقیشدند که متحمل خسارت شده بودند مرمت از اندودها هاییبخششده و  یشپا هابار بالفاصله پس از اتمام 

شید و  یگرفتگیدچیار آب یخیاثر تیار ینا کیلومتری 2در  یلبه چغازنب یاست اما راه دسترس نرسیده یلچغازنب یعرصه محوطه باستان

 مسدود شد. یگرفتگآب یلبه دل یشکر نیمکارخانه ن یاز ورود یلبه چغازنب یدسترس یرمسو را قطع کرد  یلارتباط با چغازنب
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 98و  97گرفتگی شدید آثار در سیالب فرسایش خندقی و آب -23-11 شکل

  1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

 

که با شدت از  یسطح یهابآها و آبسردار آباد، روان یسطاقد یشهر دور اونتا  بر بلندا یریقرار گ یتبا توجه به موقعهمچنین 

خاک بستر محوطه  یموجبات ناپدار شوندمی یلو پس از آن تشک یمحوطه درهنگام بارندگ یبه سمت شمال شرق یشرق یسمت جنو

 یگیوراترفیتن معابید اطیراف ز ینموجب از ب یشنوع از فرسا ینا رودمیآن  یمکه ب ییارا فراهم آورده به گونه یخندق یشو رشد فرسا
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و مانیدن  یگرفتگیاست پس از آن آب یشستگمجموعه آب ینخوزستان در ا یها از تند باران یناش یبآس ینترگذاریرتأثو  یناول. شود

رفیت بسیتر بنیا  ینو از بی یخنیدق یشفرسا یدرفت آثار و تشد ینمحوطه موجب از ب یاصل یهاکف یاو  یوارد یپا ییهاآب در قسمت

 (1398 صنایع دستی،سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و . )شودمی
 

 
 و شسته شدن سطوح یخیتار یهامحوطه یگرفتگآب -24-11 شکل

 1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،

 

 دیده آسیب هایقسمت تفکیک های وارده بهآسیب -16-11جدول

 توضیحات عنوان آسیب ردیف

 - از بین رفتن خشت پای دیوارها 1

 اقدام پیشگیرانه اندو کاه گل کلیه سطوحاز بین رفتن  2

 اقدام پیشگیرانه های خندقیافمایش سرعت فرسایش 3

 انددر اثر صاعقه آسیب دیده تجهیمات دکل، پروزکتور، دیوی آر ا زبین رفتن 4

 اقدام پیشگیرانه های آجری اصیلکف فر  آسیب دیدگی و شکستگی 5

 اقدام پیشگیرانه هامعابد و ارامگاهگرفتگی در مجموعه شستگی و آبآب 6

 1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،
 

شیدیدی در بنیای اصیلی زیگیورات و سیاختارهای معمیاری  هایشسیتگیمیمان و شدت بیاران آب به طور کلی ابتدا در اثر سرعت،

های ایجاد شده منجر بیه تشیدید ها در مسیر شیبها و حرکت آنآبها و تبدیل به روانشود، پس از آن تجمیع آبپیرامونش ایجاد می

اگر فرسایش خندقی در محوطه مهار نشود در صورت بارندگی طوالنی و پرشیدت شیاهد )شود یا ایجاد فرسایش خندقی در محوطه می

عالوه بر ایین شیدت بیاران  (بود. هایی از مجموعه آرامگاهی و معبد موسوم به نوسکو در گوشه شرقی محوطه خواهیمبردگی قسمتآب

هایی در پشت دیوارها ایجاد و منجر به ریختگیی شود و حفرهگلی کاور شده بر روی هسته اصلی بنا میمنجر به شسته شدن مصالی کاه

کیاور  هیا در اثیر عیدم وجیودتر کردن آنهای اصیل نیم با شکستن آجرها و هوازدهشستگی در کفشود. آبدر ساختارهای عمودی می

بردگیی وجیود دارد. شسیتگی و آبها در اثر آبمناسب تشدیدی میابد در صورت عدم کاور این کف های اولیه بیم از بین رفت کلیه آن

هچنیین مهیار  شسیتگی مجموعیه چغازنبییل اسیت،همچنین جنس مصالی بنا و شدت و زمان بارندگی مهمترین عوامل تسریع در آب

ها شسیتگیهای اصیل بنیا در آبفر ایجاد شده در اطراف مجموعه آرامگاهی و یا کاور نکردن کف هاینکردن فرسایش خاک و خند 
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بسیار مؤثر است. عالوه بر آن مسقف نبودن معابد اطراف و نبود راهی برا خروج آب باران از فضاهایی که دیوار دارند و در گذشته مسقف 

 ا و از بین رفتن ساختارهای معماری شده است.شستگی پای دیوارهاند ممید بر علت ایجاد آببوده

با مصالی همگن در دستور کار حفاظت قرار گیرند این مهم  بایست کلیه سطوح مانیتورینگلذا قبل از شروع فصل بارندگی حتماً می

ساختارهای خشتی و بایست مرمت مسمتر زنی تا قبل از پایان مهرماه سال جاری است پس از آن میمستلمم تأمین اعتبار جهت خشت

بایست با تأمین اعتبار مکفیی ها دردستور کار قرار گیرد. در راستای حفاظت از بستر محوطه میها تا قبل از آغاز بارندگیگل آنکاور کاه

آنجایی که ها در محوطه اصالح گردد. از اند به قید فوریت مهار گردند و شیبهایی که با اثار مجموعه شرقی سایت برخورد داشتهخند 

بایست با تأمین اعتبار الزم و تکمییل مطالعیات حفاظیت قبیل از هرگونیه شود میساله در محوطه دیده می 3000های اصیل کف فر 

ها ضیرورت ایجیاد بارندگی در سال جاری به شیوه استاندارد مستندنگاری و کاور شوند. عالوه بر این، در مجموعه معابد اطراف و آرامگاه

ها سینگین در هاییپیش نمایان است. که نیازمند تأمین اعتبار تکمیل مطالعات و اجرا بیه قیید فورییت تیا آغیاز بارنیدگی سقف بیش از

 (1398 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،)خوزستان دارد. 
 

 
 98و  97ی وارده بر میراث جهانی چغازنبیل در سیالب هابیآسنمونه  -25-11شکل 

 1398سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منبع: 
 

 پل قدیم دزفول -11-8-2
کیه در روزگیار  سال قدمت یکی از آثار ارزشمند تاریخی به جا مانیده از عهید ساسیانی در اییران اسیت 1750پل باستانی دزفول با 

متیر  118نده یاد سیید محمیدعلی امیام شوشیتری، ز است، بنا به گفته کردهیشاپور را به هم وصل مگذشته دو شهر تیسفون و جندی

طول دارد و به دستور شاپور ذواالکتاف با سنگ و مالت ساروج ساخته شده است. این پل امروزه شانمده طا  نما دارد که سییمده دهنیه 
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آن در زمیان  یهیامرمت ترینیمیهمچنین تاکنون چندبار مرمت شیده اسیت. یکیی از قید آن قدیمی و سه دهنه دیگران جدید است.

عضدالدوله دیلمی بوده است. سپس در دوره صفویه، به دستور شاه طهماسب اول، و بعد از آن، به دستور نادرشاه و محمدعلی مییرزا در 

دوران افشاریه و قاجاریه، بازسازی شده است. بخش بتونی پیل، پیس از تخرییب قسیمتی از آن در آسیتانه جنیگ جهیانی اول، توسیم 

پیل ایجیاد شیده، در دوران پهلیوی دوم  ساخته شده است. پیاده رو بخش اجری پل نیم که با عریض کردن عرشیه هایلندو ه هایآلمان

دزفیول در  یم. پل قیدکندیها قابل استفاده است و عبور و مرور سواره و پیاده را تحمل ماحداث گردیده است. این پل هنوز پس از سال

 است. یدهبه ثبت رس یرانا یار ملدر فهرست آث 1310ماه  ید 15 یختار
 

 اطالعات اثر تاریخی پل قدیم دزفول -17-11جدول 

 رود دز یدزفول، رو محل

 ساسانی دوره ساخت

 قرن 17بیش از  قدمت

 مالط سنگ ساروج ی،آجر پل جنس

 از جنس بتون آرمه یدهنه فلم 3 ی،دهنه بمرگ و کوچ  آجر 26 هادهنه شمار

 17 هاستون شمار

 متر 385٫5 درازا

 متر 9٫5 پهنا

 متر 15 ارتفاع

خانه ا بستر رودمجاورت ب یلبه دل اما. باشندیم یو شهردار یپل( اداره راه و ترابر یرز یپل )عرشه و فضاها یاصل یانمتول مالکیت

 پل بر عهده دارد. یاتدر ح یو سازمان آب و بر  نقش مهم یرووزارت ن

است  یر حالد ینمتر درنظر گرفته شده است. ا 1000و از سمت جنوب  یداز سمت شمال تا پل جد یمصوب پل ساسان یمحر حرایم

بستر،  سه ازسنگ و شن و ما یهرو یآب از سدها، برداشت ب یو آزادساز یساز یرهذخ ییصح یریتکه احداث سد، عدم مد

 ییتنها به  یو ... هر ی، ساختمان سازیساحل هایابانو خ یساحل یهانشدن سد و بستر رودخانه، احداث پارک یروبیال

 .شودیمحسوب م یخیتار یآب یهاسازه یداریپا یکننده برا یدتهد یعامل

 دارای برنامه پیوسته مرمت آخرین سال مرمت

 شستگیآب نوع صدمه سیالب اخیر

 1398منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،

 

 قیدیمی هیاهاییینیآجرچ بیا آن دهنیه 13 کیه دارد بیمرگ دهنیه 16 اکنون قدیمی، پل آن هایودهنه قدیم بل کنونی ساختمان

 و شیرقی سیاحل در دوم دهنیه بین که را جدید دهنه 3 ساخت. است بتون جنس ازها آن عرشه و آهنی دیگر بمرگ دهنه 3 و برپاست

 رشییدیان،. )رسیاندند پاییان بیه شمسی هجری 1315 سال در هلندی و المانی یهاشرکت شده واقع غربی ساحل در دیگر دهنه یازده

 دییواره دارای طیرف دو هیر از شمسیی هجیری 50 دهیه از قبیل که داشته، تغییراتی نیم زمان طول در پل دهنه 13 . این(16: 1339

 شمسیی هجیری 1343 سیال در کیه مرمتیی در پیل عرشه شمالی دیوارهاحتماالً  اما. است بوده متر 1.5قطر  به تقریبا شده آجرچینی

 .است شده برداشته گرفته صورت

 آب نییم قدیمی نماهای طا  یا قدیمی دهنه شش از چند هر دارد، قرار( قوسی نماهای طا ) جدید یهادهنه زیر در آب عبور مرکم

( ع) عصیر اما ساحلی پارک در نماها طا  این رو این از ندارد، جریان آبی دارند قرار شرقی ساحل در که نما طا  سه از امروزه گذرد،یم

 پینت یی  شیکل بیه قیدیم پل پایه هر مقطع کندیم عبور پل غربی بخش نمای طا  دومین و اولین زیر از ساحلی بلوار واند شده واقع

 مثلیث رأس. اسیت شیده تشیکیل شیده ساخته مستطیل عرض روی که الساقین متساوی مثلث ی  و مستطیل ی  از که است ضلعی

 نیه دزفول پل. نشود هایهپا خرابی باعث آب، زیاد نیروی و بشکنداصطالحاً  را آب تا شده ساخته آب جریان به رو( هرپایه شمالی بخش)

 .دارد شیب غرب به شر  از که است پلی دزفول پل دیگر، عبارت به. نیست مستقیم طولی، خم نظر از نه و افقی خم نظر از
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 طیا  به نسبت یترکوچ  یهاقوس ،اندشده ساخته مثلث شکل به برخی و هاللی شکل به برخی که پل، اصلی نماهای طا  میان

 و هیاپناه جیان واقع در کوچ  نماهایطا  این مجموعه از نما طا  سه ،اندشده ساخته بمرگی یهاپنجره شکل به که دارد وجود نماها

 و بیاد و آفتیاب، گمند از ،هاآن در نشستن با بتوانند خسته مسافران تااند داشته راه رودخانه بستر به ییهاپله با که بوده ییهااستراحتگاه

 ایین پیل از .اندسیاخته اسیت ایران در شده مصرف های نوع مالت ترینیمیقد ساروج که از مالت با را دزفول پل .بمانند امان در باران

 موجیب ترددهیا ایین. اسیتشدهمی انجام آن روی بر خودروها مرور و عبور قرن، هفده از بیش داشتن با که دنیاست در هاییپل معدود

 جیدی موضیوع این.   ه 89 ،88 هایسال در باالخره که انجامیدمی تدریجی صورت به پل شدن نابود و هاپایه کردن سست و تخریب

 .است ممکن آن روی از پیاده پای با گذر اکنونهم و شد متوقف باستانی پل این روی از کلی به خودروها تردد و شد گرفته

: نمیود بییان دزفیول گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث اداره سرپرست باستانی پل روی بر آن وتاثیر اخیر، سیالب مورد در

 300 از دز رودخانه دبی افمایش. است کرده وارد خسارت ساسانی دوره به مربوط دزفول ساله 1700 پل پایه چند به دز رودخانه طغیان

 موجیب 1398سیال  میاه اردیبهشیت و فیروردین یهیابار  زمیان در ثانیه بر مکعب متر 4500 به عادی شرایم در ثانیه بر مترمکعب

 .شد رودخانه این شدن سیالبی و طغیان
 

 
 1398 لیس از بعد و قبل مقایسه -26-11 شکل

 1398خبرگماری اسکان، : منبع

 

 اولیین آمیده عمیل به اولیه بررسی طبق: گفته است دزفول گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث اداره سرپرست زلقی یعقوب

 میوج همچنیین انیدیدهد آسییب نییم پیل ایین غربیی دوم و اول پاییه دو اینکیه ضمن شده شکاف دچار باستانی پل شرقی ضلع از پایه

 .اندیدهد آسیب و سائیدگی دچار سیالب جریان شدت اثر بر نیم دزفول باستانی پل یهاشکن
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 دزفول قدیم پل شستگیآب -27-11 شکل

 1398خبرگماری اسکان، : منبع

 

 روی از آب کیه آبی یهاسازه وها ستون از بخش آن مشاهده و اولیه بررسی طبق دزفول ساسانی پل به شده اعالم خسارت و آسیب

 رودخانیه دبیی کاهش با آبی یهاسازه و باستانی پل این به وارده آسیب و خسارت نهایی بررسی و گرفته صورت کرده نشینیعقب هاآن

های وارده را به صورت زیر دسته بنیدی یبآسسازمان میراث فرهنگی  .است امکان پذیر آبی هاییابآس وها ستون سایر شدن نمایان و

 نموده است.

باشید یمشسیتگی همواره در معرض فرسایش و آبهای پل به دلیل مجاورت دائم با جریان طبیعی رودخانه دز یهپاشستگی: آب -

در  امیادر پیی خواهید داشیت.  ها شیده و فرورییم  اثیر رایهپاها منجر به خالی شده زیر یهپابه نحوی که فرسایش بستر در جوار 

وی و به دلیل آزادسازی حجم وسیعی از آب پشت سد دز و وارد شیدن نیموالت جی 95و پیش از آن در سیالب  98جریان سیالب 

 ها برخورد و فرسایش بستر را تشدید نموده است.یهپاهای سطحی به رودخانه جرایان شدید آب به آب

 ها شده است.بردگی آنهای پل و آبیهپاها و یابآسرودخانه موجب کنده شدن قطعاتی از بند،  جریانبردگی: آب -

هییا و عییدم تخلیییه وی عرشییه و ناکارآمییدی ناودانر 98انباشییت نییموالت جییوی در بییاران سیییل آسییای فییروردین گرفتگاای: آب -

سییازمان میییراث فرهنگییی، )ی پییل شییده اسییت هاجییدارهبییه موقییع آب از روی عرشییه موجییب نفییوذ رطوبییت بییه طییا  و 

 (.1398 گردشگری و صنایع دستی،
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 98 وضعیت پل قدیم دزفول در سیل -28-11 شکل 

 1398سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منبع:

 

 از منبعیث کننید،یم منتقیل آینده و معاصر جوامع به باستانی آثار وها سازه که را مطالبی ینترمهم شد، ذکر که مطالبی به توجه با

 باستانی پل مورد در نمونه برای که باشد،یم هانامالیمت برابر درها آن آوری تاب و مختلف، یهادوره نمودن سپری و گذشتگان اندیشه

 :نمود توجه زیر موارد به توانیم نیم شده ذکر نکات بر عالوه دزفول

 بیر عیالوه تیا باشید،یم مکانیابی بحث است، شده توجه بدان باستانی پل ویژه به و تاریخی، آثار از بسیاری در که نکاتی مهمترین از

 در نییم مجموعیه کیل بیا و ایفیا خیوبی به را خود نقش شهر، سیستم مجموعه از جم ی  عنوان به مردم، خواسته و نیاز نمودن برآورده

. (اسیت شیده توجیه.. و اقلیمیی هاییتمحیدود و باییدها توپیوگرافی، شییب، قبیل از مواردی به باره این در که. )باشد کامل هماهنگی
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 نگهیداری حفیا، که باشد،یم تاریخی آثار برای پاسخگو و مقاوم آورد، بوم مصالی و مواد انتخاب شد، ذکر که ایبرنکته مبتنی همچنین

 .است نموده ممکن وتر ساده بسیار را بنا اصالت بر مبتنی آینده در احتمالی یهامرمت و

دزفیول  آبیی یهاسیازه کیه باشند،یم پشتیبان یهاسازه است، مطرح دزفول باستانی پل مورد در ویژه صورت که یانکته همچنین

 طیول درمردم ) معیشتی نیازهای برآوردن بر عالوه آبی هاییاب. آساست نموده ایفا تاریخ طول در خوبی را نقش این( آبی هاییاب)آس

 بروز رودخانه، طغیانمثالً  جوی، و اقلیمی تغییرات برابر در که یاگونه به ،اندداشته باستانی پل برای گرتسهیل و پشتیبان نقش ،(تاریخ

 .کنندیم و کرده کم  باستانی سازه به آن، حرکت سرعت کاهش و آب جریان نمودن آرام با رودخانه، دبی افمایش و سیل
 

 کوشک حمیدیه -11-8-3
 به که است کرخه رودخانه ساحل و اهواز غرب در حمیدیه شهرستان تاریخی اثر مشهورترین «حمیدیه کوش » یا «حمیدیه قصر»

 اواخیر و بوده خمعل شیخ پسر «عبدالحمید» به مربوط قصر این .است رسیده ثبت به ملی آثار فهرست در 1380 سال در 3980 شماره

 .اسیت نظییربی خیود نوع در هرکدام که است مجما هایساختمان و باغ هکتار شش شامل اثر این. است پهلوی دوره اوایل – قاجار دوره

 سیال در و یافیت اختصاص آن مرمت جهت ایبودجه 1392 سال در که بود شدهتخریب قصر هایقسمت الزم به ذکر است که برخی از

 هیایتونل و( شیوادون) شبسیتان زییرزمین، و مرکمی بنای جمله از قسمت چند دارای عمارت این. شد مرمت آن از هاییبخش 1393

 از .انیدرفته بیین از قصیر اطیراف بیاغ و تاسیسیات برخیی کیه اسیت بانی دیده برج و شرقی جنوب بنای آبرسانی، تاسیسات دسترسی،

 رسیانیآب سیستم ساخت همچنین است؛ مختلف هابخش از هاآن عبور و شهر زیر در آن زیرزمینی هایتونل وجود بنا این هایشگفتی

اثیر، ایفیای نقیش  است، کیه سیبب بقیای ایین تاریخی اثر این مهندسی هایزیبایی از دیگر یکی کرخه رودخانه قسمت ترینعمیق در

 زهکش و پاسخگوی نیازهای مردم بوده است.

 
 اطالعات اثر تاریخی کوشک حمیدیه -18-11 جدول

 کرخهرود  کنار، حمیدیه محل

 اوایل پهلوی -اواخر قاجار دوره ساخت

 حدود صد سال قدمت

 خشتی جنس

 هکتار 6 مساحت محوطه

 1393 آخرین سال مرمت

 گرفتگیشستگی و آبآب نوع صدمه سیالب اخیر

 1398سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منبع:

 

خسارات وارد شده به این اثر تیاریخی براثیر سییالب اخییر  ها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریهاییطبق بررسی

حاشیه رودخانه کرخه قرار دارد، بر اثر بارندگی و بخشی از طا  زیر زمین کوش  حمیدیه که در . در واقع محاسبه و گمار  شده است

دیوارهای این بنا به دلیل مجاورت با رودخانه حدود ی  متر زییر آب رفتیه و همیین . شهرستان حمیدیه فرو ریخته است سیل اخیر در

ب در محوطیه و بناهیا بیه دلییل نفیوذ آ 1398این بنا در جریان سیالب سیال . عامل، خطری جدی برای تهدید این بنای تاریخی است

باشید. در شاهد خساراتی بوده است که عمده دالیل آن عدم انجام اقداماتی مرمتی و حفاظتی منظم و عدم وجیود متیولی مشیخص می

داری بنا بین سازمان آب و بر  خوزستان و سازمان میراث فرهنگیی دچیار واقع این بنا به دلیل عدم شفافیت در مسئولیت مرمت و نگه

 ایی شده و تاب آوری بنا کاهش پیدا کرده است.هتخریب

هایی که مالکیت میراث فرهنگی را دارا هستند موظیف سازمان( 98 ماده الف قسمت ی  بند) توسعه ششم برنامه مصوبه در واقع به استناد

 را آثیار ربیمذی هایفهرست و ملی آثار فهرست در شده ثبت غیرمنقول و منقول آثار مرمت و حفاظت پژوهش، به مربوط هایهستند تا همینه

 (. 1395ایران،  اسالمی جمهوری توسعه ششم پنجساله برنامه کنند )قانون تأمین خود اعتبارات محل از سنواتی بودجه قالب در
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 موقعیت کوشک حمیدیه -29-11 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

متری از لبة رودخانه کرخه قرار گرفته است، اگر چه این بنا در فاصله  80حمیدیه در فاصله حدود  از نظر مکانیابی، کوش  تاریخی

ها باشد که در ایین پهنیهگرفتگی شهر حمیدیه، مشخص میهای آبها و پهنهنمدی  و حریم رودخانة کرخه قرار گرفته، با بررسی نقشه

ده توسم سازمان میراث فرهنگی کشور، ناشی از وجود مشیکالت میالکیتی و عیدم های برآورد شباشد و بسیاری از همینه و خسارتنمی

باشد.برنامه پیوسته موضعی مرمت این بنا می

 موقعیت کوشک حمیدیه -30-11 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهتگی، 

 

 هتل قو اهواز -11-8-4

هایی از شیهر متشکل از چند بنای تاریخی نیست. بلکه بافت تاریخی شیامل محیدودهای منظور از بافت تاریخی ی  شهر فقم پهنه

ای از حیات شهر را در خود داشته باشد. چرا کیه ها و مواردی مانند آن سابقهها، پلهای کالبدی مانند ساختماناست که عالوه بر نشانه
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 هاگمار  ملی سیالب

 

آنچه اهمیت دارد وجود این سابقة زیسیتی اسیت. بیر  امایستگاه است ای از پیشینة زندگی انسان در هر زاین عناصر کالبدی فقم نشانه

ای بیرای آن وجیود نداشیته باشید. توان شهر یا روستایی را تاریخی نامید حتی اگر ما به ازاء کالبدیای است که میمبنای چنین سابقه

اسالم و حتی ایالمیان نسبت داده شده است. اهواز  شهر اهواز هم از این امر مستثنی نیست. سابقة سکونت در این شهر به دوران قبل از

هیا های کالبدی بیه جیا مانیده از ایین دوراندر دوران ساسانیان و قرون اولیة اسالم شهری پر رونق و با اهمیت بوده است. اگرچه نشانه

هیا نگاشیته بر وضعیت برخی از آن بسیار اندک است. در ادامه وضعیت این بناها در شهر اهواز بررسی خواهد شد و تا حد امکان شرحی

 خواهد شد.
 

 قو اهوازاطالعات اثر تاریخی هتل -19-11 جدول

 درون بافت فرسوده اهواز محل

 قاجار دوره ساخت

 حدود صد سال قدمت

 یآجر جنس

 مربع متر 2800 مساحت

 حرین مصوب ندارد حرایم

 خصوصی مالکیت

 شدیم نمکه اگر انجا که در آن انجام شد یاظطرار یآثار خوزستان بودجه داشته و کارها یمرمت اضطراراز  97بنا فو  در سال  آخرین سال مرمت

 گرفتیصورت م یریخسارت جبران ناپذ

 گرفتگیآب نوع صدمه سیالب اخیر

  1398سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  منبع:

 

اهواز واقیع  یشرق یجاده ساحل یخسرو یابانمترمربع در خ 2800و با مساحت  3354 یبه شماره ثبت مل« هتل قو» یخیتار بنای

و آشپمخانه  یداریسرا یرنظ یساختمان جانب یدو طبقه همراه با تعداد یدر قالب ساختمان یپهلو یشده که در اواخر دوره قاجار و ابتدا

  احداث شد.
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 هاگمار  ملی سیالب

 
 موقعیت هتل قو -31-11 شکل

 1398معماری و میراث فرهنگی،  منبع: کارگروه شهرسازی،

 

به عنوان  یمبعد ن یداده شد و مدت یلبه عنوان هتل مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به اداره بهداشت اهواز تحو دابنا در ابت ینا

شیهر اهیواز بیه  میو مطرح در بافیت قید منظرهخو از نقاط  یکی ی،مکان یتتوجه به موقع داد. هتل قو با یکاربر ییرتغ یمنمل مسکون

هتل قو شروع شده است. با بیاال آمیدن آب  یخیتار یبنا یبا عنوان نجات بخش 97. فاز نخست مرمت هتل قو اواخر سال آیدمیحساب 

انباشیت شیده و  ینزم یرآن باال زد در ز یهاآب از کف بنا و فاضالب یادیز یارمقدار بس 98 ینفرورد یالبس یانرودخانه کارون در جر

ها قادر به خیروج همممیان شدت بارندگی به نحوی بوده که ناودان ها به طول انجامید.گرفتگی ماهرسید. این آبمتر هم  1آن به  ارتفاع

ها و زیر پی باعث سستی خاک زیر پیی و دییوار شیده های جمع شده نبوده. نفوذ آب جاری شده در معبر و پیاده راه به داخل باغچهآب

و صاحب مل   اهواز ری شهرداری منطقه ی با همکاکند. های این بنا نشت میاست. و شبکه ناقص فاضالب اطراف بنا همچنان در پایه

  .شده استدر اقدامی مشارکتی آب وارد شده به بنا تخلیه 
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 هاگمار  ملی سیالب

 

 
 هتل قو اهواز -32-11شکل

  1398منبع: سایت خبری چمدان، 

 

 ، نجات بخشی و رفع خطر از بنا بود که به صورت اضیطراری انجیام شید وهاستونفاز اول مرمت هتل قو شامل ساماندهی و مرمت 

 .آینده مراحل بعدی نیم انجام خواهد شد هایماهظرف 
 

 
 هتل قو اهواز -33-11 شکل

 1398منبع: چمدان، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 

تعیین شده در شهر اهواز که به آن اشاره شد، هتل قو نیم در این محدوده قرار گرفته اسیت، کیه در نقشیة  با توجه به پهنه تاریخی

 زیر موقعیت آن مشخص است.

 

 
 ی آب گرفته شهر اهوازهاپهنه -34-11 شکل

 1398، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

 

 تیوانمتری از لبة رودخانه کارون قرار گرفته است و به نوعی می 180همچنین از نظر مکان یابی، این هتل تاریخی در فاصله حدود 

شهر اهواز مشاهده کرد، اما اگر چیه ایین بنیا در فاصیله نمدیی  و  این وضعیت را برای بسیاری از بناهای ثبت میراث فرهنگی کشور در

باشید، ها نمیباشد کیه در ایین پهنیهگرفتگی شهر اهواز، مشخص میهای آبها و پهنهحریم رودخانة کارون قرار گرفته، با بررسی نقشه

باشید، کیه نشیان بناهیای تیاریخی ایین محیدوده می توان به آن اشاره نمود، مکانیابی هتل قو و سایرنکتة بسیار مهمی که در اینجا می

اند، و در تههاسیت، داشیدهندۀ اهمیت، شناخت و آگاهی گذشتگان از رفتار زمین و رود، تپوگرافی و بایدهایی که اقلیم خیود معیرف آن

 اند.ها توجه کردههای خود به آنریمی و مکانیابیبرنامه

ی و میراثی اهمیت دارد، در نظر گرفتن حرایمی به منظور حفیا و نگهیداری ایین آثیار یکی از مهمترین نکاتی که در بناهای تاریخ

ها های توسیعه شیهری، روسیتایی و سیکونتگاهی بیدانها به خصوص طرحها و برنا مهباشد، که با تدوین معیارها و ضوابطی در طرحمی

ست ضوابطی بدین منظور ارائه، و بیا معرفیی بناهیای تیاریخی و شود. برای نمونه همانطور که در طرح جامع اهواز اشاره شده اتوجه می

ای که الزم است مورد توجه قرار گیرد، همکیاری بیشیتر واجد ارز  میراثی، بایدهایی را به صورت بسیار کلی ذکر نموده است. اما نکته

های بسیار کلی و ییا ای که از اشارهشد، به گونهباهای توسعه میهای تهیه و اجرا کننده طرحسازمان میراث فرهنگی با نهادها و سازمان

 های توسعه جلوگیری شود.حتی نادیده گرفتن این میراث و بناها در طرح
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 هتل قو اهواز  -35-11 شکل

 1398 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منبع:

 

 دانشکده ادبیات اهواز -11-8-5

 صیدر موسیی امیام خیابیان وابتیدای نیادری کنارپل کارون رود غربی ساحل در همارمترمربع سه حدود مساحتی با ادبیات دانشکده

 حیاکی مرکیمی حییات هیایروا  وهمچنین آن ایوان شکل ایدایره هایوقوس شده احداث شمسی 1313 مذکوردرسال بنای قراردارد

 قیرار استفاده مورد استان ملی بان  مرکمی ساختمان عنوان به مذکور بنای درابتدای. باشدمی اول پهلوی دوره معماری هایازمشخصه

 اسیتفاده ادبییات دانشکده عنوان به آن از و تاکنون. شد داده قرار (فعلی چمران شهید) شاپورجندی اختیاردانشگاه در سپس. گرفتمی

 کشیور ملیی آثار ثبت به شمسی 1378 سال ماه آبان وششم بیست در 2497 شماره به( گو  سه ساختمان) ادبیات دانشکده. شودمی

  .استبوده  گدار آندره مهندس نام به آلمانی فردی ادبیات دانشکده معمار. استرسیده 
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 هاگمار  ملی سیالب

 اطالعات اثر تاریخی دانشکده ادبیات اهواز -20-11 جدول

 اهواز محل

 (1313سال ) 90بیش از  قدمت

 پهلوی دوره ساخت

 ی،آجر جنس

 مربع متر 3000 مساحت

 حریم مصوب ندارد حرایم

 .باشدیچمران اهواز م یددانشگاه شه یارو بنا در اخت یاثر دولت یتمالک مالکیت

 1394 آخرین سال مرمت

 شستگیبآ نوع صدمه سیالب اخیر

 1398سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منبع:

 

 

 
 دانشکده ادبیات -36-11 شکل

 1398منبع: خبرگماری اسکان، 

 

 از دیگری هایبخش و ریخت فرو اهواز ادبیات دانشکده سردر ایفیروزه کاریکاشی نمای از بخشی اهواز در اخیر هایبارندگی اثر بر

  .است گرفته قرار فروریختن آستانه در نیم بنا این

 
 

 
 دانشکده ادبیات -37-11 شکل

 1398منبع: خبرگماری مهر، 
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 هاگمار  ملی سیالب

 

گرفتگیی های زیرزمینی شد زیر زمین این بنا دچیار آبهنگام آغاز هجوم سیل که موجب باال آمدن آبهمچنین قابل ذکر است که 

هیای جمیع ها قادر به خیروج همممیان آبشدت بارندگی به نحوی بوده که ناودان ها به طول انجامید.گرفتگی ماهشدید شد که این آب

ها و زیر پی باعث سستی خاک زیر پی و دیوار شده اسیت. و شیبکه داخل باغچه شده نبوده. نفوذ آب جاری شده در معبر و پیاده راه به

 کند.های این بنا نشت میناقص فاضالب اطراف بنا همچنان در پایه

انجام  ایتوان بیان نمود، مکانیابی این ساختمان به گونهای که در ادامه خواهد آمد، میبا توجه به نکات ذکر شده و با توجه به نقشه

 شده است که ضمن نمدیکی به هستة مرکمی و بافت تاریخی شهر اهواز، توانسته حیات خود راحفا نماید.
 

 
 ی آب گرفته شهر اهوازهاپهنه -38-11 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 

 
 موقعیت دانشکده ادبیات نسبت به کارون -39-11 شکل

 1398شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، کارگروه منبع: 
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 هاگمار  ملی سیالب

باشید، همیانطور کیه در شیکل بیاال بیه باشد، نمدیکی ساختمان دانشکده ادبیات به رودخانه کارون میای که مورد توجه میاما نکته

در حیریم  تیوان بییان نمیود کیهباشید، و بیه نیوعی میمتر می 230وضوح مشخص است، از این ساختمان تا لبه رودخانه کارون حدود 

شیود کیه ایین گرفتگیی و سییالب شیهر اهیواز، مشیاهده میباشد، با تعیین موقعیت این ساختمان بر روی پهنة آبرودخانه کارون می

باشد و به این مهم در مکانیابی این بنا توجه شده است، لذا مهمترین علل ایجاد خسیارت بیرای ایین گرفتگی نمیساختمان در پهنة آب

باشید، کیه در می 1398 های شدید فروردین و اردیبهشت میاه سیالره کل میراث فرهنگی گمار  شده، ناشی از بار بنا که توسم ادا

 باشد.ها این ساختمان مورد بررسی میهاییمواردی از قبیل، خسارت در بخش نما و افتادن کاشی
 

 جمع بندی -11-9
 اندشدهبه بوته آزمایش گذاشته  98ی از سیل تربمرگهای یلسا در برابر بسیاری از آثار تاریخی که از پیشینیان به ارث رسیده باره

ی تیاریخی اسیتان هیاپلتوان از یمها بوده است. برای نمونه یشآزماها تا زمان حال گواهی بر سربلندی این آثار در این و ماندگاری آن

ی قریب به دو همار سال این آثار بارها دچار سییل شیده ابازهدد. در گریمها به پیش از اسالم باز لرستان نام برد که پیشینه بعضی از آن

جبیران  بعضیاًهایی جیدی و یبآسی 1398. با این حال، تعداد زیادی از همین آثیار در جرییان سییل اندماندههمچنان ماندگار باقی  اما

، بیه یکبیاره اندگذاشتهی را با موفقیت پشت سر اابهمشآید که چرا و چگونه آثاری که بارها تجربه یمپیش  سؤالناپذیری دیدند که این 

ها و همچنیین سیاخت و سیازهای تواند در اقدامات آتی برای حفاظت از آنیم؟ چنین تحلیلی اندشدهدر این مقطع خاص دچار آسیب 

 آینده بسیار ارزشمند باشد.

دیدگی ابنیه تاریخی منتخب در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان در جریان سیل فیروردین یبآستحلیل عملکرد، مقاومت و 

 ی نمود:بندطبقهتوان در دو منظر کالن یمرا  1398ماه 

 دیدگی آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اثر سیلیبآسدالیل  -

 دالیل مصونیت آثار تاریخی و میراث فرهنگی در برابر سیل. -
 

 دیدگی میراث فرهنگی:یبآسدالیل 

های وارده به مییراث فرهنگیی ناشیی از میداخالت ثانوییه و یبآسدهد، بخش بمرگی از یمهای این فصل نشان یلتحلهمانطور که 

ی کیه امنطقیهها، حریم ییا ی اخیر در خود ابنیه تاریخی، محوطه بالفصل آنهاسالنسنجیده در این آثار است. بدان معنا که مداخالت 

منجر به ایجاد خسارات شده است. چه بسا اگر این آثار شرایم دست نخیورده و اولییه خیویش را حفیا کیرده  اندشدهار تاریخی واقع آث

سطی وسیعی از  هامحوطهی باستانی اشاره نمود. با کاو  این هامحوطهتوان به یمشدند. برای مثال یمهای کمتری یبآسبودند دچار 

مقاومیت بیر روی گییرد. در بهتیرین حالیت، داربسیتی موقیت و کمیمدر معرض شرایم جوی گوناگونی قیرار  آید ویمدل خاک بیرون 

ی باستانی استان گلستان نشان داد که نه تنهیا در میواردی هامحوطهشود. بررسی یمی کاو  شده زده هاقسمتی کوچکی از هابخش

کیاو  شیده تمهیید مناسیبی دییده نشیده و همچیون گیودالی پیر از آب  فرو ریخته، بلکه برای جریان آب در محوطیه هاداربستاین 

 اند.یدهگرد

یکی از موارد تکرار شونده که موجب خسارات فراوانی شده است، عیدم تعبییه زهکیش، عیایق کیاری مناسیب و ییا عیدم گشیایش 

ی چند همار امحوطهسازد: چرا باید یممهم را مطرح  سؤالباشد. برای مثال مطالعه محوطه چغازنبیل دو یمی تاریخی در آثار هازهکش

توانید داشیته یمگرفتگی شود؟ آیا این غیر از مدیریت ناکارآمد دلیل دیگیری ساله که میراث جهانی است بعد از بارشی شدید دچار آب

باشد. با این حال بعید از یمفتگی گرشستگی و آبها بدون ایجاد هرگونه آبهای سطحی آنباشد؟ اولین نیاز ی  چنین میراثی دفع آب

شود که نشان ازعدم تعبییه تمهییدات الزم بیرای دفیع یمای ساده باعث ایجاد خسارت در این محوطه یبارندگچند همار سال مقاومت، 

کیرار شستگی در مطالعات صورت گرفتیه نشیان دهنیده تگرفتگی و آبباشد. موارد متعددی از آبیمی سطحی ناشی از بارندگی هاآب

دهنید کیه در یمالگویی مشابه است. کوش  حمیدیه، دانشکده ادبیات اهواز، متل قو اهواز، خانیه محمیدی گمیشیان و ... همیه نشیان 
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کردند این خسارات اتفیا  یمها و جمئیات ساده معماری و محوطه سازی همچنان درست کار ی ابنیه و محوطه آنهازهکشصورتی که 

 افتاد.ینم

تیوان بیه یمدیدگی شده است. بیرای مثیال یبآسباعث ایجاد  بعضاًو آثار باستانی نیم از مواردی است که  هامحوطهضعف مدیریتی 

های غربی یبششستگی قسمتی از دیواره و قلعه فل  و افالک اشاره کرد. در مطالعات صورت گرفته اشاره شده است که تنها بعد از آب

هیای سیازمان هواشناسیی، بینییشپشستگی بیشتر کردند. با توجیه بیه شش برای جلوگیری از آبقلعه مسئولین امر اقدام به ایجاد پو

ی نقیاط مسیتعد هیابار گرفت و قبیل از شیروع یمتوانست در اقدامی پیشگیرانه جلوی هرگونه خسارت به بنا را یممدیریت مجموعه 

 نمود.یمی سازمقاومرانش را پوشانده یا 

ی تیاریخی، وقیوع هیاپله موقع آثار پییش از وقیوع سییل اسیت. در بسییاری از آثیار فرهنگیی بیه وییژه الگوی بعدی عدم مرمت ب

تیوان انتظیار یمی تاریخی مدام در معرض جریان آب هستند و هاپلهای یهپانماید. یمی موردی در اثر سیل اجتناب ناپذیر هاخسارت

تا زمان حال شیده،  هاسازهها نیاز به مرمت داشته باشند. در واقع آنچه باعث ماندگاری این یهپاداشت که بعد از هر سیل قسمتی از این 

دهد که مسئولین میراث در زمان مناسیب ایین یمها در طول تاریخ بوده است. با این حال، موارد متعدد خسارات نشان مرمت مداوم آن

ر سیل کاسته شده بود و در نتیجه وقوع سیل باعث ایجیاد خسیارات بیشیتری شیده آثار را مرمت نکرده بودند و مقاومت این آثار در براب

 است.

ی شهری و روسیتایی گیاه جغرافییای هاتوسعهی معاصر و عملکرد میراث فرهنگی اشاره کرد. هاتوسعهبایست به تضاد بین یمنهایتاً 

شوند. نمونه مناسب در این ارتباط کشییده شیدن یمم سیل دهند که باعث افمایش خسارات در هنگایمخرد اطراف آثار را چنان تغییر 

باشد. عبور مداوم وسایل نقلیه مختلیف در بلنید میدت آثیار سیوء خیویش را بیر یمهای پل دختر یهپاجاده ارتباطی بین شهری از زیر 

اشاره کیرد کیه چگونیه چنیین  هاانهرودخهای کالن و تغییر رقیم یسدسازتوان به یمهای این پل چند همار ساله گذاشته است. یا یهپا

 ی تاریخی در بلند مدت شده است.هاپلتغییر رقیمی باعث اختالل در عملکرد 
 

 چرایی و چگونگی مصون ماندن میراث فرهنگی:

نیمه کامالً متفاوتی دارد که مربوط بیه دالییل مصیونیت آثیار مییراث فرهنگیی در برابیر سییل  1398در برابر موارد یاد شده، سیل 

پیردازد، یمتوان آموخت. اگرچه فصل بعدی گمار  میراث فرهنگی به طور کامل به این موضیوع یمیی که از این امر هادرسباشد و یم

 رسد.یمی الزم به نظر بندجمعی مختصر در این ااشاره اما

و دوران  متیأخریابی مناسب و توجه به خصوصیات سرزمینی در آثار میراثی است. بسیاری از آثار مکانین نکته در این زمینه ترمهم

و به هیچ وجه به بستر خویش توجه ندارند. در حالی که میراث فرهنگیی بیه  اندگرفتهجغرافیایی و مکانی شکل  خألمعاصر گویا در ی  

ی تیاریخی بیه مراتیب هاپل. برای مثال، در بسیاری از موارد اندکردهحی توجه خوبی به جمئیات جغرافیایی و اقلیمی در مکانیابی و طرا

و رودخانه را تنها محیل  اندداشتهتوجه  هارودخانهبه بستر واقعی و سیلگیر  هاپل. این اندشدهیابی و طراحی مکانی جدید هاپلبهتر از 

دهد. طیول یمی کشکان با پل دوران پهلوی به خوبی این تفاوت را نشان . مقایسه پل تاریخاندنداشتهجریان آب در مواقع عادی در نظر 

دهد که طراح ایین پیل تیاریخی یمپل کشکان دو تا سه برابر پل دوران پهلوی است و تراز ارتفاعی آن هم بسیار باالتر است. این نشان 

 ت پل گنجانده است.کامالً به مسئله سیل در این اقلیم اشراف داشته و این امر را در طراحی و ساخ

های پل تاریخی آ  قال نشان داد که چگونه طراحان گذشته به جمئیات فرم مناسب یهپاباشد. تحلیل یمنکته دیگر جمئیات طراحی 

انید. ی حداقلی و همچنین هدایت جریان سییل دسیت یافتهگذاررسوبو با طراحی آیرودینامی  به  اندداشتهبرای شرایم بحرانی توجه 

ی معاصر در بسیاری از موارد فاقد چنین جمئیاتی هستند. از این دسیت میوارد بسییار اسیت کیه از انتخیاب هاپلحالی است که این در

چنیین  گیرند. در فصول آتی،  جمییات بیشیتریمهای کالن را در برریمی محیطی در مقیاسمناسب تا توجه به مالحظات برنامهمصالی 

 اند. اث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتهآوری میرتابهای مواردی در غالب درس آموخته
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   نتیجه گیری
ای انسیانی و ی طبیعیی بیه فاجعیهای طبیعی است و لموماً نباید آن را فاجعه قلمداد نمود. آنچه باعث تبدیل این پدییدهسیل پدیده

هیای های طبیعی است. این امر به وییژه در سیکونتگاههای انسانی با فرآیندشود ناشی از همنشینی ناسازگار و نامتناسب دخالتملی می

هیای دهد. با اینکه هر روستا، شهر یا استان دارای ویژگیکند و خسارات وارده را افمایش میشهری و روستایی ابعادی دوچندان پیدا می

  DPSIRگرفته بیا اسیتفاده از میدل صورت  هایباشد، اما از مجموع تحلیل آسیبمنحصر بفردی است، که نیازمند تحلیلی جداگانه می

هیای مقییاس اسیتانی در چهیار اسیتان سییل زده )لرسیتان، های منتخب )اعم از شیهر و روسیتا( و تحلیلبرای سکونتگاهSWMM و 

ر ای از عوامیل دتوان مجموعیهها میهای توصیفی میراث فرهنگی آسیب دیده در این استان، گلستان و فارس( و نیم با تحلیلخوزستان

اند. از ستایی و آثار میراثیی بیا ارز  شیدههای شهری و روو محلی را مشخص نمود که موجب تشدید خسارات در سکونتگاه سطی ملی

ای بیمرگ مقییاس فیراهم های متمادی است زمینیه را بیرای فاجعیهکه بعضاً دهه توان به عنوان نیروهای پیشران نام بردعوامل میاین 

 توان چهار  نیروی پیشران عمده را شناسایی نمود:کالن و بدون توجه به جمئیات متفاوت هر سکونتگاه میاند. در ی  نگاه آورده

ها نگاهی خطی است. رودخانه ی  پدیده خطی با جرییانی نگاه غالب به رودخانهها و پدیده سیل. درک ناکافی از رفتار رودخانه

ریم کمی و حریم کیفی خالصه نمود. این اعداد که مستقیماً توسم وزارت نیرو ح آن را در قالب اعدادی برای توانمشخص است که می

آورنید. حیال آنکیه ریمی شیهری فیراهم مییهای شهری و روستایی هستند و اساسی برای برنامهشوند مالکی برای تمامی طرحتهیه می

ی فرض کرد و در قالب اعداد مشخص خالصیه نمیود. ها را ی  پدیده خطتوان رودخانهدهد که نمیتجربه سیل اخیر به خوبی نشان می

هیای مسیطی و کیم هیای جیاری در دشیتآید. رودخانههای آبرفتی خوزستان و گلستان به وضوح به چشم میاین امر به ویژه در دشت

گرفتگیی اتفیا  آب دهند. در طغیان رودخانه اولینهای بسیار هستند که گاه کیلومترها را پوشش میشیب این مناطق دارای پیچ و خم

دهد که حتی فاصله کیلومتری از بستر رودخانیه ها نشان میهای شهری و روستایی در این خمباشد. تجربه استقرارها میاین پیچ و خم

توسیم وزارت نییرو. از مییان  متیری تعییین شیده 150های کیفی نهایتیاً ها از سیل نیست چه رسد به حریمسکونتگاه مصونیتضامن 

دختر و نیمه غربی آن و شهر جدید شیرین شهر اشاره کرد که چگونه رفتار غیر خطی رودخانه توان به شهر پلای مطالعه شده مینمونه

 ها شده است. های شدید به این سکونتگاهباعث آسیب

ی مسیئول و دخییل در هاها و ارگانمند میان وزاتخانهارتباطی جامع و سازمانهای مرتبط در امر سیل: عدم هماهنگی سازمان

در سوانی طبیعی از جمله سیل وجود نیدارد. بسیتر و شهری و روستایی و میراث فرهنگی  هایها، سکونتگاهامور منابع طبیعی، رودخانه

 ریمی و میدیریتقانونی و سازمانی از نظیر برنامیه ها به نوعی در خالییهای شهری و روستایی و مدیریت آنها در محیمحریم رودخانه

اجرا قرار گرفته است که باعث شده که نه تنها توسعه شهری و روستایی در مناطق نامناسب صورت بپذیرد و تمهیدی برای محافظت از 

ای برای مقابله با سیل اندیشیده و ساخته شیده بیه میرور زمیان میورد ها اندیشیده نشود، بلکه در مواردی که تمهیداتی هرچند سازهآن

هیا و هیا و عیدم الیروبیی رودخانیهها، عدم ترمیم و نظارت بر آندون متولی باقی بمانند. عدم رسیدگی به این سازهغفلت واقع شوند و ب

 اند.هایی از این موارد هستند که در هنگام بروز بحران ابعاد فجایع را دوچندان کردهها نمونهمسیل

سیابقه و شهرهای کشور در طی چهار دهه اخیر رشد بی: های شهری و روستایی و اسناد فرادست به سیلطرح نگاه ناکارآمد

هیای خیودرو بیوده اسیت و در ریمی نشده و در قالب سکونتگاهاند. در بدترین حالت ترجمان این رشد به صورت برنامهای داشتهوقفهبی

دهد کیه ارتبیاط طالعات نشان میرفته است. اگرچه مریمی شده صورت پذیهای شهری برنامهبهترین حالت این ترجمان در قالب توسعه

پیذیری و ناکارآمیدی سییل آسییب مستقیمی بین سکونتگاه های خود رو و شدت آسییب  در سییل  اخییر وجیود دارد امیا در جرییان

های شهری و روستایی و طیرح هیای فرادسیت سطحی به موضوع سیل تقریباً در تمامی طرحریمی شده نشان از توجه های برنامهبخش

 هیایهای جیامع و تفصییلی شیهری و طرحرحو یکسان ط های حفاظت از میراث فرهنگی است. بررسی شرح خدمات تیپطرحها و آن

و سیازمان ها( که از طرف وزارتخانه راه و شهرسیازی در آنمحیطی و خطر سانحه/سوانی طبیعی  هایهادی روستایی )فارغ از گوناگونی

دهد که رویکرد تاب آوری شهری در مقابل سیوانی کیه در دو دهیه اخییر در شود، نشان میمی برنامه و بودجه تهیه و به مشاورین ابالغ

 ریمی پایدار در سطوح مختلف از ملی تا محلی بوده است در ایران جایگاهی ندارد. شورهای پیشرفته دنیا مالک برنامهک
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ی تمیامی شیهرهای سییل زده نشیان داد کیه تنهیا بررسای: ها و اتکا به گفتمان سازهها و دهداریعملکرد ناکافی شهرداری

باشید. اتکیاء شیهرها بیه سیدهای های ثقلی )عمدتاً بتنی( مییها برای مقابله با سیل، در کنار حرائم ناکارآمد، سازهتمهید موجود در آن

نه نگهبان سرزمین در برابر سیل ها در تطابق کامل با گفتمان غالب و تاریخی وزارت نیرو است که سدها را یگاباالدست بر روی رودخانه

های شهری و روستایی حفیا خواهید شید. موضیوعی کیه در تر و بیشتر مصونیت سکونتگاهمعرفی کرده است. با ساخت سدهای بمرگ

هیای بتنیی، تر نیم در بهترین حالت شهرها و روسیتاها بیا سیاخت دییوارهجریان سیل اخیر به شدت زیر سوال رفت. در مقیاس کوچ 

های ثقلیی در صیورت عیدم عملکیرد صیحیی در اند. سازهها، سدهای انحرافی و ... سعی در حفاظت از خویش در برابر سیل داشتهدای 

ی از قبیل کانیالیمه کیردن اتوان به اقدامات معیوب سازهبدیل به عامل اصلی فاجعه شوند. در عین حال میتوانند خود تجریان سیل می

. این امر در غالب شهرهای بمرگ کشور از جملیه رات جبران ناپذیری شد اشاره نمودشیراز  سبب وقوع خسا ها که نمونه آن دررودخانه

کالن شهر تهران نیم موجبات افمایش ریس  خطر سیل شده است که نیازمند بازنگری جدی در احیای مسیرهای رودخانیه هیای ایین 

رودخانه، جدا از تاثیرات مخرب زیست محیطی بلند مدت خود، باعث عیدم های هیدرولوقی  و مهندسی شهر است.  باور راسخ به سازه

های بسییار کمتیر و بیا تبعیات ای، مدیریتی و اکولوقی  در برابر سیل شده است که عموماً با بودجههای غیر سازهتوجه به تمامی رو 

های سیاخت و رابر سیل شوند. مواردی از قبیل کنترلرها و روستاها در بتوانند باعث محافظت از شهبینی نشده به مراتب کمتر میپیش

ساز در حرایم رودخانه و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی در حرایم کمی و کیفی رودخانه، تعیین قوانین و مقررارت ساختمانی و المام بیه 

در شهرها و  مقابل سیل را افمایش دهند.اه در توانند تاب آوری سکونتگمواردی از این قبیل می های سیل خیم وها در پهنهتبعیت از آن

رییمی و بعضیا گییر برنامیهها در محدوده سیلهای حساس و حیاتی همچون مدارس و بیمارستانروستاهای سیل اخیر، بسیاری کاربری

و سیل آمیادگی ی شرایم بحرانی های شهری و روستایی به هیچ وجه براپذیرها افموده اند. زیرساختاند که به  شدت آسیبساخته شده

های ارتباطی شهرها اشاره کرد که نه های سطحی و زیرساختتوان به مسئله فاضالب شهری، سیستم دفع آباند از آن جمله مینداشته

هیا های ارتباطی بین شهری همچون جادهاند. زیرساختپذیری بافت شهر شدهپذیرند بلکه باعث افمایش آسیبتنها خود به شدت آسیب

پیذیری شیهرها و پذیرند و یا همچون تجربه گلستان خود تبدیل به عاملی برای افیمایش آسییبن در برابر سیل به شدت آسیبو راه آه

 شوند.روستاها می

های اخیر در خیود ابنییه تیاریخی، محوطیه مداخالت سالمداخالت در حرایم آثار و  اقدامات ناکافی مرمت میراث فرهنگی: 

های باسیتانی اند منجر به ایجاد خسارات شده است از جملیه بررسیی محوطیهای که آثار تاریخی واقع شدهقهبالفصل آنها، حریم یا منط

استان گلستان نشان  می دهد که برای جریان آب در محوطه کاو  شده تمهیید مناسیبی دییده نشیده و همچیون گیودالی پیر از آب 

دهنید کیه در ری نامناسب در بسیاری از نمونه ها بررسی شده نشیان میاند. عدم تعبیه زهکش و دفع آب های سطحی، عایق کاگردیده

افتیاد. کردند این خسارات اتفا  نمیهای ابنیه و محوطه آنها و جمئیات ساده معماری و محوطه سازی درست کار میصورتی که زهکش

و هم در اقدامات میدیریتی جایگیاه وییژه ای در  مرمت مستمر و کنترل های حفاظتی با توجه به تغییرات اقلیم هم در نگاه برنامه ریمی

کنوانسیون های میراث فرهنگی در دهه اخیر پیدا کرده است. در مورد آثاری که در معرض سانحه قرار دارند مانند پل های تاریخی کیه   

شسیتگی بیه دلییل بیار  هسیتند در معرض جریان آب قرار گرفته اند  و یا آنهایی که در حرائم رودخانه  قرار دارند و یا در معیرض آب

دهد که مسیئولین مییراث در مرمت های مستمر می توانست از میمان آسیب دیدگی ها بکاهد.  بررسی موارد متعدد خسارات نشان می

ارات زمان مناسب این آثار را مرمت نکرده بودند و مقاومت این آثار در برابر سیل کاسته شده بود و در نتیجه وقوع سیل باعث ایجاد خس

 بیشتری شده است.

های شهری و روستایی لموماً ناشیی از عملکیرد اشیتباه یی  پذیری سکونتگاهدهد که مسئله آسیببندی مختصر نشان میاین جمع

تیوان انکیار کیرد و بایید فرد در ی  بازه زمانی مشخص نیست. با اینکه خطاهای شخصی، همچیون میورد دروازه قیرآن شییراز، را نمیی

-تری را نشان دهد که دو طول دههای، حقوقی و سیاسی بمرگیگیری نمود، اما این گمار  تال  دارد زمینه علمی، حرفهشناسایی و پ

 اند.های متعدد بستر مناسب برای بروز فجایع را رقم زده
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شیاهد میوارد مشیابه  های مختلف کشور به ویژه خوزستان و گلستان بارهاسابقه نبوده و نخواهد بود. استانبی 1398سیل فروردین 

ها است. چندین دهه انباشیت تیدریجی تیاثیرات منفیی دهد افمایش چشمگیر شدت آسیبسابقه جلوه میاند. آنچه این سیل را بیبوده

های شهری و روستایی را به نقطه حدی خویش رسانده و تلنگری از سوی طبیعت کیافی بیود تیا عیدم ساز سکونتگاههای حادثهپیشران

تیر ییا بیا ابعیادی بیمرگ سیل یا فاجعه بعدی، دیر یا زود، تکرار خواهد شد و هیدرولوقی  کشور را نشان دهند.ام شهرسازی کارایی نظ

های شهری و روستایی و میراث میراث فرهنگی بیا ارز  ماسیت توجیه بیه تواند ضامن مصونیت سکونتگاهتنها چیمی که میتر. کوچ 

هبردهیایی مناسیب  بیرای نمایید و ارائیه راپذیر میمیراث معماری و شهری میا را آسییب ها وگاهها و فشارهایی است که سکونتپیشران

 شود. بخش سوم گمار  به آن پرداخته می ها که درآوری در مقابل سیل آنافمایش تاب
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 سومبخش 

 راهبردها و هاآموخته درس
 

 

اس فرهنگیی در ایین بخیش براسی هیا از منظیر شهرسیازی، معمیاری و مییراثپس از مستندسازی رویداد سیل و تحلیل آسیب

در مینیه ها و راهبردهای پیشینهادی در دو عرصیه شهرسیازی و معمیاری )در زآموختههای بخش پیشین به تفکی  درسیافته

 فصل آخیردر . ستپرداخته شده اعرصة میراث فرهنگی )حفاظت و مرمت آثار( ریمی و مدیریت اجرا( و برنامه ،قوانین و مقررات

ه اسیت تال  شدپرداخته شده و  ( 1398فروردین  27 این گمار  به پاسخ ده سوال پیوست حکم رئیس جمهور محترم )مورخ

 .باشد آثار میراثی وو روستاها  هاآور نمودن شهرها مستند، مستدل و در تطبیق با تحوالت جهانی در نگر  به لموم تابتا پاسخ
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 فصل دوازدهم: شهرسازی و معماری
. پرداختیه میی شیودها و مییراث فرهنگیی آوری سیکونتگاههای علمی کارگروه در رابطه با امکان ارتقاء تابدر این بخش به یافته

یی در شکل زیر نشیان داده شیده اسیت. نخسیت، شناسیا گیرد کهها بر اساس تحلیل در چهار مرحله صورت میآموختهشناسایی درس

های شهری و روسیتایی بررسیی شیده؛ دوم، پذیری سکونتگاهالگوهای مشترک و غالب و نیم موارد خاص حایم اهمیت در وضعیت آسیب

قیانونی،  شناسیی نظیامهای خسیارت دییده؛ سیوم آسیبگاهپذیری در سیکونتدهنده به الگوهای آسییبشناسایی عوامل مشترک شکل

ها بیر اسیاس آموختیهها. در نهاییت، اسیتخراج درسریمی، طراحی و میدیریت سیکونتگاهتشکیالتی ناظر بر مدیریت خطر سیل و برنامه

آوری های خسارت دیده با مراجعه مجدد به معیارهای تابریمی، طراحی و مدیریت سکونتگاهشناسی صورت گرفته در نظام برنامهآسیب

 .گرددام میسکونتگاهی انج

 

 
 های کارگروهآموختهرویه استخراج درس -1-12شکل 

 

  لیدر برابر س یسکونتگاه یآورتاب ها در رابطه با ارتقاءآموختهدرس -12-1

ها در سیه حیطیه برنامیه فضیایی، میدیریت آوری سیکونتگاههای علمی کارگروه در رابطه با امکان ارتقاء تیابدر این بخش به یافته

 پردازیم. یکپارچه آب و مدیریت یکپارچه حوضه آبریم می

 

 ریزی فضاییاهمیت مدیریت یکپارچه سیل در برنامه

ها در طیول ها با آب گره خورده است و بیشتر سیکونتگاهگیری سکونتگاهنشا شکلم: دور از مناطق در معرض خطر توسعه یابیمکان

اند. اما با افمایش جمعیت و تغییرات زیسیتی و معیشیتی در چنید گرفتهها شکلها و سازگار با آنتاریخ در کنار منابع آب مانند رودخانه

آوری شیکل گرفتیه اسیت. بیه ریمیِ مبتنی بر پایداری و تابدون برنامهریمی یا بها بدون برنامهدهه گذشته، توسعه سریع این سکونتگاه

 شود:های بررسی شده سه الگو از این منظر مشاهده میطور کلی در استان

ییابی شیهر جدیید یابی شهر جدید یا توسعه شهرها مخاطره سیل به ندرت لحاظ شده است. نمونه بارز ایین مسیئله مکاندر مکان -

 شده و در اراضی در معرض خطر سیل استقرار یافته است. ساخته  1380در دهه شهر است که شیرین
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یا شورای ترافی   5ها از طریق مراجعی مانند کمیسیون ماده های موضعی و تغییر باگذاریهای جدید شامل طرحیابی توسعهمکان -

 اند. سبب تشدید خطر شدهکه به دلیل عدم توجه به مخاطره سیل یا در پهنه معرض خطر سیل شکل گرفته یا 

 

 
 ایجاد کاربری گردشگری در حریم رود کارون در اهواز پیش از سیل )چپ( و آسیب در اثر سیل )راست( -3-12و  2-12شکل 

 Google Earth,2019: منبع

 

اند. ماننید سیایر شیهرهای ریمی نشده غیررسمی در اراضی در معرض خطر سیل که متحمل بیشترین خسارت شیدهتوسعه برنامه -

درآمد در جستجوی زمین قابل استطاعت اغلب در اراضی در معرض خطر سییل ییا زمیین لغیم  سیکنی مختلف جهان، اقشار کم

 شوند. اثر سوانی میگمینند و به همین دلیل متحمل بیشترین آسیب در می

تعدادی از روستاها نیم به دالیلی مانند کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز در اراضی در معرض خطر سییل ییا زمیین لغیم   -

روستا به دلیل نوع خاص معیشیت )معیشیت وابسیته بیه گیاومیش( در بسیتر رودخانیه  155اند. در استان خوزستان استقرار یافته

  ماه به زیرآب رفتند.روستا از این تعداد در رویداد فروردین 70ض خطر سیل قراردارند. ساخته شده و در معر

ریمی و توسعه در شهرها و های کارگروه، نظام برنامهبر اساس یافته ریزی کاربری زمین:برنامهدر  لیتوجه به کاهش خطر س اهمیت

 اند.توجه بودهن برای کاهش خطر سیل بیریمی کاربری زمیروستاها به امکان استفاده از ابمار برنامه

دیدگی های در معرض خطر سیل باعث آسییبهای حیاتی مانند فرمانداری یا مراکم امدادرسانی در پهنهیابی و ساخت کاربریمکان -

 ها شده است که بر توانایی شهر به مواجهه با سانحه تاثیر گذاشته است. ها یا اختالل در کارایی آناین ساختمان

ها را به دنبال های جدی به این کاربریهای در معرض خطر خسارتهای حساس مانند مدارس در پهنهیابی و ساخت کاربریمکان -

 داشته است. 

های در معرض خطیر سییل بیا تهییه و اجیرای ضیوابم های مسکونی واقع در پهنهعدم استفاده از امکان کاهش خطر برای کاربری -

 های جدی به شهر شد.البودن تراز کف کاربری مسکونی که باعث وارد آمدن خسارتساختمانی مناسب مانند با

ها، تصفیه خانه فاضالب و پمپ بنمین و به ویژه های خطرساز مانند محل دفن زبالهیابی کاربریدر نظر نگرفتن خطر سیل در مکان -

 است.دست گذاشتهزیست پایینها و محیمهای طوالنی مدت بر سکونتگاهها که آسیبدر باالدست سکونتگاه
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 ساختمان فرمانداری شهر پلدختر در زمان سانحه قادر به ادامه عملکرد خود نبوده است -4-12 شکل

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

 ریزی و ساخت شبکه معابراهمیت توجه به کاهش خطر سیل در برنامه

ها گیری ییا شیدت ییافتن خسیارتهیا بیر شیکلریمی، ساخت و اجرای پلیابی، طراحی، برنامهمکاندر نظرنگرفتن خطر سیل در  -

 های این مورد هستند.جاده کمربندی خرامه نمونه آباد، پلدختر، شهر گنبد و پلاند. شهرهای خرمتاثیرگذار بوده

گیری ییا شیدت ییافتن نگرفتن خطر سییل بیر شیکلریمی، ساخت و اجرای زیرگذرها در صورت در نظریابی، طراحی، برنامهمکان -

 آباد است.شده در دوسمت رودخانه خرمرود در خرماند. مصدا  این امر، زیرگذر ساختهها تاثیرگذار بودهخسارت

گرفتگی شدند. مصدا  ایین مسیئله آهن در حریم شهرها که سبب بروز یا تشدید آبهای کمربندی و راهیابی جادهطراحی و مکان -

  گرفتگی در شهر برای چند هفته ادامه یابد.شود که سبب شد آبقال دیده میویژه در شهر آ استان گلستان، به در
 

 اهمیت مدیریت خطر سیل از طریق مدیریت یکپارچه آب

حی های سیطدر موارد بررسی شده به ندرت فاضالب شهری به طور کامل اجرا شده است و هیچگاه این شبکه از شبکه هدایت آب -

به ویژه شهر اهواز به اند. ها بسیار تاثیرگذار بودههای خوزستان و گلستان این دو مورد در تشدید خسارتجدا نشده است. در استان

 تر با این مشکل روبروست.طور مکرر در رویدادهای خفیف

اعث شیده کیه اهیالی خواسیتار سربسیته های باالدست به آبراه بدر تعدادی از شهرها به دلیل تخلیه فاضالب همان شهر یا کاربری -

 است.کردن آبراه شوند )شهر گمیش تپه و در شهرک سعدی شهر شیراز(؛ امری که در بروز خسارت نقش جدی داشته
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 تپه گلستانکانالیزه کردن رودخانه و ساخت و ساز بر روی کانال سرپوشیده در شهر گمیش -5-12 شکل

 1398میراث فرهنگی، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و 
 

ها در داخل محیدوده ها به رودخانههای سطحی بدون توجه به بستر جغرافیایی و هدایت آبریمی نامناسب شبکه هدایت آببرنامه -

 گرفتگی در زمان رویدادهای بارشی شده است )شهر گنبد(.زدگی آب رودخانه و تشدید آبشهر موجب پس

هیا ییا بیرای ایجیاد معبیر و ییا در ها و نیم سربسته کردن آنها کانالیمه کردن آنها و رودخانهلترین برخوردها با مسییکی از شایع -

انید )شیهر شییراز(. در پذیرترین بخیش شیهرها را شیکل دادههمیین نقیاط آسییب بوده اسیت.ها جهت درآمدزایی برای شهرداری

 انهار به کرات دیده شده است.  ها وهای روستایی نیم این تاکید بر کانالیمه کردن مسیرسکونتگاه
 

 
 سیالب درشهرک سعدی شیراز  سرریزبا کانال روباز و سپس روبسته کردن کانال محل  هاپلی هاتقاطع -6-12شکل 

 1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 

 

. شیودیم لیتبید یمتیر 4به صورت کانال روباز بیا  عیرض  یمتر بعد از جاده کمربند20با عرض  یعیطب لیمس یدر شهرک سعد

نقطیه  نییشده اسیت. ا دهیسرپوش لیاطراف به مس یصنعت یها-یرها شدن فاضالب کاربر لیکانال به خواسته مردم به دل نیا ترنییپا

 .شودیم یبه شهرک سعد البیس ودآب و ور یزدگپس یاصل یهااز محل یکی
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 طریق مدیریت یکپارچه حوضه آبریزاهمیت مدیریت خطر سیل از 

لغم  بوده اسیت. تیداوم روییه ها و ساخت و ساز در نواحی باالدست یکی از مهمترین عوامل بروز سیل، رانش و زمینحذف جنگل -

 های سیاسی بر توسعه پایدار، در نبود ی  عمم جدی ملی، تداوم و تشدید این سوانی را در پی خواهد داشت.کنونیِ غلبه تصمیم

ریمی بیرای ای و برنامیهای و غیرسیازهریمی یکپارچیه اقیدامات سیازهها، برنامهدشتریمی سیالبریمی یکپارچه شامل برنامهبرنامه -

 ها بکاهد.توانست از خسارتها در زمان رویدادهای نادر در خوزستان و گلستان میشکست زیرساخت

توانستند نقش مهمی را در کاهش خطر سیل بازی کنند یا خش  شده می های خوزستان، گلستان و لرستانها که در استانتاالب -

ها کاهش مقطع عبور آب به دلیل ساخت سدها بیه شیدت یا در بسیاری از موارد در حال نابودی هستند. به عالوه در تمامی استان

 وری هستند.بر تشدید خطر سیل تاثیر گذاشته است. در هر دو مورد مرمت اکولوقی  این عناصر طبیعی ضر
 

 ها آوری سکونتگاههای نظام قانونی و تشکیالتی ناظر بر ارتقاء تابآموختهدرس -12-2
 های سطح ملیگذاریتغییر رویکردها در سیاست اهمیت

ای و اکولوقیی . تاکیید ای به سمت اقدامات غیرسیازهتغییر گفتمانِ مسلم در مدیریت و کاهش خطر سیل از اقدامات سازه نیاز به -

ای و اکولوقی  کاهش خطر سیل شده است که عمومیاً بیا های غیر سازههای حفاظتی باعث عدم توجه به تمامی رو به سازه زیاد

ها آوری شهرها و روستاها در برابر سیل شوند. این سازهتوانند باعث ارتقاء تابراتب کمتر میهای بسیار کمتر و با تبعات به مبودجه

ها )ماننید سیدهای دارند. در صورت عدم کارایی ایین سیازهخود را در دو وضعیت خش  یا بحرانی نگه می "حفاظت"قلمرو تحت 

های مکیرر روی دهای اقلیمیی، بحرانیی بسییار فراگیرتیر از سییلها در شهر پلدختر( در رویدااستان خوزستان و گلستان یا دیواره

 خواهد داد.

 .استها شکل گرفتهای در رویکردهای غالبِ مدیریت خطر سیل که بر اساس درک ناکافی از رفتار رودخانهتوجه به نارسایی اندیشه -

را در قالب اعیدادی بیرای حیریم کمیی و حیریم توان آن ها نگاهی خطی است که میها و قوانین به رودخانهنگاه غالب در سیاست

ها را ی  پدییده خطیی فیرض کیرد و توان رودخانهدهد که نمیحال آنکه تجربه سیل اخیر به خوبی نشان میکیفی خالصه نمود. 

 های در معرض خطر سیل یا حرائم با این شیوه نادرست است. شناسایی پهنه

رون یا کرخه واقع نشده بود. اما به دلیل شکسیت و سیرازیر شیدن آب از محیل اتصیال های کامحله عین دو اهواز در حریم رودخانه

  60کانال چمران که برای تنظیم جریان آب این دو رودخانه بمرگ و برای حفاظت از شهر اهواز از سییالب سیاخته شیده بیود، بییش از 

  د.های زیادی را به بار آورگرفتگی شده و خسارتدرصد محله عین دو دچار آب
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 اهواز گرفتگی در محله عین دوآب -7-12شکل 

 1398های پروقه کوپرنیکوس و سازمان آب و بر  استان خوزستان، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی برپایه داده

 

 ی در سطح استانیالتیو تشک ینظام قانونبازنگری  اهمیت

هیا و تمیامی سیطوح منید و یکپارچیه آن در تمیامی بخشتاکید بر توسعه پاییدار در اسیناد آمیایش اسیتانی و ادغیام نظام اهمیت -

بیرداری از گذاری. تاکید اسناد آمایش بر توسعه اقتصادی با توجه به نیازهایی مانند نیاز به تامین آب، تیامین اشیتغال، بهرهسیاست

ها به ایین در اسناد آمایش استاناند. به عالوه، پذیری شهرها و روستاها تاثیر گذاشتهدر آسیبمنابع طبیعی بوده است که به شدت 

 است. ساز داشتهو نه انسان یقهر ینگاه لیبه مخاطره سمند پرداخته نشده و مخاطره به صورت نظام

(، عرصیه کمیی بیرای 19هیا )قراردادهیای تییپ های جامع ناحیه. در شرح خدمات انجیام ایین طرحهای طرحرفع کاستی اهمیت -

پیونیدی و مطالعیات بیین ای مدیریت رودخانه و سیل دیده شده است. عدم تاکید بیر همای یا منطقههای ناحیهپیوندی با طرحهم

یابید. بیه عنیوان مثیال گماری نییم ادامیه میدر مراحیل بعیدی سیاسیت –یل با توجه به ماهیت مطالعات مربوط بیه سی –بخشی 

بندی کاربری اراضی ناحیه )به عنوان خروجی این سند( تاثیرگذاشیته و هیم از آن ها، هم در تعیین منطقهدشتریمی سیالببرنامه

 اهد بود.پذیرد. بدون مالحظاتی از این دست مدیریت سیل در این مقیاس کارآمد نخوتاثیر می
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 ی در سطح سکونتگاهالتیو تشک ینظام قانونبازنگری  اهمیت

را لحیاظ  لیمسئله سوانی به خصوص سی مندنظامجانبه و به صورت همه (12)تیپ  یتوسعه و عمران شهر یهاشرح خدمات طرح -

ی  بستر کارآمیدِ مطالعیات بیین های مربوط به نبودِ به دلیل کاستیبه روز نشده است.  یشهرساز دانش کنونیبر اساس  ونکرده 

بیه بررسی شده جامع  یهادر طرح لیمسئله س بخشی )که مطالعه سیل را تنها در مطالعات اقلیمی و جغرافیایی جای داده است(،

شده است؛ ایین طریقیه خالصه  رویرودخانه با استعالم از وزارت ن یفیو ک یکم میمربوط به بستر، حر یاعداد یبند ساده حاو  ی

ای جیدی دارد. همیین نیوار نییم در ظ کردن حریم به صورت ی  نوار متحدالشکلِ موازی رودخانه با علم شهرسازی روز فاصلهلحا

هیای های طرحاند. مطالعات سیل به ندرت جایی در خروجیهای جامع و تفصیلی نظیر کاربری زمین جانمایی نشدههای طرحنقشه

 ،یتوسعه شیهر یهابه موازات شرح خدمات طرحهای موضعی و موضوعی دارند. ین و طرحتوسعه و عمران شامل برنامه کاربری زم

  .شوددیده می یجد هایهمین کاستی مین ییروستا یهاد یهاشرح خدمات طرح

برد، تعییین حیریم در تمیامی شیهرهای بررسیی شیده بیه یکی از مهمترین مصادیقی که کیفیت حرایم تعیین شده را زیرسوال می

سیمت بیه صیورت یکسیان بیدون  در دو  -که خود بستری پویاست  –  نوار است که با فاصله مشخصی به موازات بستر رود صورت ی

 ساز تعیین شده است.توجه به بستر طبیعی و انسان

 

 
  گرفتگی در شهر گمیش تپه تفاوت جدی با حریم تعریف شده به موازات رودخانه گمیشان دارد.مناطق دچار آب -8-12شکل 

  1398منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، 
 

 های مدیریت و اجرا در سطح سکونتگاهها در زمینه رویهآموختهدرس -12-3
در مورد تغییرات کاربری، حریم و مانندِ آن بدون در نظر گرفتن مسئله سیل یا سایر مخاطرات دیگر که ییا  گیریهای تصمیمرویه -

گیرند. دالیل ایین رح ساخته شده را در معرض خطر قرارداده یا به واسطه آن نواحی دیگر در معرض خطر قرارمیخودِ کاربری یا ط

های های عمرانی و اجرایی؛ و لحاظ نکردن مسئله سییل در بررسییهای سیاسی و منافع اقتصادی بر تصمیمگیریامر غلبه تصمیم

 )نمونه ساخت و سازهای باالدست در شیراز(.ها است گیریهای فنی پشتیبان این تصمیمکمیته

گیری ترافیکی مانند تعریضِ معابر یا ساخت زیرگذر برای مطالعه اثرات مداخلیه در زمینیه سییل ییا های تصمیمنبود المام در رویه -

 آباد(.تعریض معبر ورودی شهر شیراز و زیرگذرهای شهر خرم سایر مخاطرات )نمونه
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 ها؛ ها مانند کانالیمه و سرپوشانده کردن آنگیری برای مطالعه اثرات مداخله در آبراههای تصمیمنبود المام در رویه -

 ها؛های فاضالب شهری و جلوگیری از ورود آن به آبراهاختصاص ندادن بودجه کافی برای انجام یا ترمیم شبکه -

 ها؛های دفاعی و کانالسازی سازهبازرسی، ترمیم و مقاوم اختصاص ندادن بودجه کافی و ساز و کار مناسب برای -

 ها؛ناکافی بودن ساز و کارهای موجود برای بازرسی و پاکسازی و رسیدگی به آبراه -

 های اکولوقی  و مدیریتی به منظور هممیستی با سیل؛گیری از رو کمبود یا نبود بودجه برای بهره -

آوری در برابر سیل و سایر های مشارکت مردمی در مدیریت سکونتگاهی و ارتقاء تابظرفیت گیری ناکافی ازگیری یا بهرهعدم بهره -

 های شهری اهمیت ناچیمی به مشارکت مردمی داده شده است. مخاطرات. در شاکله مدیریت سکونتگاه

ها و هیم بیه لحیاظ لحاظ ظرفیتها هم به های دهیاریها به دلیل کاستیدر روستاها نیم کنترل ساخت و سازها در حریم رودخانه -

 های زیادی روبروست. غلبه ارتباطات خویشاوندی در روابم اجتماعی و اقتصادی در روستاها با کاستی

شیود. در ایین آباد در استان لرستان دییده میها در زیرگذرهای شهر خرمپذیری در اثر شیوه توسعه سکونتگاهی  نمونه بارز آسیب

یابی بسیار نامناسب، فاقد مالحظات طراحیی الزم اند. این زیرگذرها با وجود مکانر و حریم رودخانه ساخته شدهشهر، دو زیرگذر در بست

 اند.های پرآب خطرناک شدهاند و در زمان بار  تبدیل به دریاچههای سطحی بودهبرای تخلیه آب

 

 
 

 آباد که کامالً زیرآب رفترود در شهر خرمزیرگذر ساخته شده در بستر خرم -9-12شکل 

  Google Earth,2019: منبع
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 فصل سیزدهم: میراث فرهنگی
 

 های میراث فرهنگیآموختهدرس 
دهد که پیشینیان میا درک کامیل و ها در برابر سیل نسبت به آثار جدید نشان میمیراث فرهنگی به جای مانده و مقاومت غالب آن

مراتیب  اند و به نتایت بهها در ارتباط با موضوع سیل داشتهها و دیگر سازهجامعی در زمینه مکانیابی، طراحی و ساخت شهرها، ساختمان

های علمیی و تکنولوقیی  ایین دروس نادییده انگاشیته شیده تری دست یافته بودند که متاسفانه در دوران معاصر با تمام پیشرفتجامع

 اند.ها در چند دسته کلی در زیر ارائه شدهاست. درس آموخته

 

 ریزی بر مبنای دانش سرزمینی و بلند مدت به جای تمرکز کوتاه مدت بر روی موضعی محدودبرنامه اهمیت

هیا در چیارچوب نگیاهی فراتیر دهید کیه طراحیی، مکانییابی و سیاخت آنمطالعه میراث به جیای مانیده از پیشیینیان نشیان میی -

هییا بییر جغرافیییای محییل در یعییی و تییاثیر آنهییا کییامالً بییه فرآینییدهای طبای بییوده اسییت. آنو در مقیییاس آمییایش منطقییه

هیایی بلنید میدت و مانیدگار رییمیانید. ایین آگیاهی باعیث سیاخت و سیازها و برنامیههای خرد تیا کیالن آگیاهی داشیتهمقیاس

 ها بعد از صدها و حتی هماران سال هنوز قابل استفاده است.شده است که آثار آن

هیا در اند که رودخانهدانستهها بوده است. گویا پیشینیان ما کامالً میاز رفتار رودخانهدر زمینه سیل اولین نمود این دانش، آگاهی  -

کردند که از گمند طغیان در امان بمانند. حتیی های خویش را در نقاطی انتخاب میکنند و سکونتگاههنگام طغیان چگونه رفتار می

های مسطی اند که باید از زمیندانستهحکم تجربه، پیشینیان ما میدر مواقعی که زمین مسطی برای ساخت ساز کم بوده است، به 

رونید. بیرای مثیال از مییان ها اولین جاهایی هستند که به زییر آب مییها پرهیم کنند زیرا این زمینگیر درون قوس رودخانهسیل

خی ایین شیهر در سیمت شیر  دختر در استان لرستان است. هسیته تیاریشهرهایی که در جریان سیل آسیب جدی دید شهر پل

رودخانه و بر بلندی واقع شده است و از گمند سیل در امان ماند در حالی که هسته غربی که توسعه متاخر است در قوس رودخانیه 

شود که سیل دقیقاً تیا میرز هسیته تیاریخی ایین کرخه واقع شده و کامالً به زیر آب رفت. مشابه این امر در گنبد کاووس دیده می

 بینند. های جدید شهر کامالً آسیب میهای وسیعی از توسعهرود ولی قسمتکند و پیشتر نمیفوذ میشهر ن

ای است که گذشتگان آگاه بودند که روزی حتمیا در معیرض سییل قیرار خواهنید نمود دیگر این دانش سرزمینی در طراحی ابنیه -

توان در ها تضمین گردد. این مورد را میآوری آنحداقل برسد و تاباند تا میمان خسارات به گرفت و در نتیجه تمهیداتی اندیشیده

های متاخر است که نشانه توجیه بیه ها از سطی رودخانه به مراتب بیشتر از پلهای تاریخی لرستان مشاهده کرد. ارتفاع این پلپل

های زمیان حاضیر هسیتند. طیول ابر پلها در ی  نقطه خاص سه برتغییر سطی آب در هنگام سیالب بوده است. گاه طول این پل

بیشتر نشانه توجه به تغییرات عرض رودخانه در هنگام سیل بوده است. بهترین مثال در این زمینه مربوط به پل تیاریخی کشیکان 

 در مجاورت دو پل دوران پهلوی و پلی جدید االحداث است.

جهانی گنبد قابوس مشاهده کرد. این میل عظییم آجیری بیر  توان در استان گلستان و در مجموعهنمونه ارزشمندی دیگری را می -

گیری منطقه داشته و تیال  کردنید دهد که پیشینیان آگاهی کاملی به سیلای دست ساز احداث شده است که نشان میروی تپه

هیا و در جرییان سییل قیرنکه با باال بردن بنای اصلی از بستر دشت آن را از سیل در امان دارند. دقیقاً همین تمهید ساده بعید از 

 باشد.اخیر بار دیگر نشان داد که این قرف اندیشی ضامن بقای این بنا می
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 های  بسترضرورت مکانیابی با احترام به ویژگی

باشید. بیه صیورت هیا مییتوان آموخت و ارتباطی تنگاتنگ با مورد اول دارد مکانیابی سکونتگاهدومین درسی که در این زمینه می -

اند. این مالحظات ییا ی ایران زمین بر اساس مالحظات طبیعی و اقلیمی چندی شکل گرفتههای انسانی در پهنهتاریخی، سکونتگاه

به صورت اندیشیده شده و یا به صورت آزمون و خطا مورفولوقی سکونتگاهی در ایران را شکل داده است. از جمله ایین مالحظیات 

ها با طبیعت در طول هیماران سیال گذشیته بیه ها اشاره کرد. تجربه زیسته مردم و هماهنگی آنبآتوان به جریان سیل و روانمی

 آور از ارتباط تمدنی با سیل رسیده است.هایی بعضاً شگفتپاسخ

ییابی آیید مکانهای تاریخی، به ویژه روستاها، در ارتباط با سیل به چشم مییگیری سکونتگاهترین نکاتی که در شکلیکی از کلیدی -

انید و شیدهها است. این نکته در روستاهای کوهستانی کامالً بارز است به نحوی که روستاها معموالً بر شییب کیوه سیاخت مییآن

ها اختصاص داشت. اهمیت این نحوه مکانییابی بیا های مسطی نمدی  بستر رودخانه به کشاورزی، باغداری یا کاشت قلمستانزمین

هیای آید. یکی از خصوصیات بارز سیالب در فیالت مرکیمی اییران سییله کویر بیشتر به چشم مینگاهی به فالت مرکمی و حاشی

کننید، در ها و نقاط کویری با آنکه بارندگی کمی در طول سال دریافیت مییباشد. این دشتهای آبریم بسته میای در حوضهسفره

اکندگی روستایی و شهری در این محدوده از ایران تاثیری ویژه مواقع بارندگی شدید ممکن است به زیر آب بروند. این مسئله بر پر

هیا و ارتفاعیات شیکل های تاریخی بر بلندای تپههای مسطی فراوان است، عموماً سکونتگاهداشت است. در این منطقه با آنکه زمین

ها در برابر سیالب بیوده گاهونتهای هموار نکته مهمی در حفا سالمت بلند مدت این سکاند و چطور فاصله جستن از دشتگرفته

توان به روستاهای نایبند و اسفندیار در خراسان جنوبی و روستای کشیت در کرمان اشاره کرد. هر سیه ایین است. از این جمله می

روسیتا گیر اطیراف هیای سییلها توسعه جدید روسیتا در دشیتباشند و در هر سه آنروستاها دارای بافتی تاریخی بر روی تپه می

 صورت پذیرفته است.

 

 تغییر رویکرد از مقابله با سیل به همزیستی با آن اهمیت

ی دیگری که در بعضی از نقاط ایران به ویژه در استان هرممگیان و های تاریخی در ارتباط با سیل، پدیدهجدا از مکانیابی سکونتگاه -

روستایی و چه شهری( در ارتباط تنگاتنیگ بیا جرییان سییل گیری مدنیت )چه آید شکلسواحل شمالی خلیت فارس به چشم می

هیای کیم سیازی آن بیرای میاهباشد. دانش بومی عمیقی در این خطه وجود داشته و دارد که مستقیماً به مهار سیالب و ذخیرهمی

زیرزمینیی بیه نیام های کوچ  مقیاسی جریان سیل را به سمت آب انبارهای شود. بومیان منطقه با ساختن سازهبار  مربوط می

آبیی برند و ضمن آبیاری غر نمایند. به عالوه، آب سیالب را به سمت باغات و ممارع میها ذخیره میکنند و در آنبرکه هدایت می

کنند تا در فصول خش  آب کشیاورزی را از ایین هایی به سفره زیر زمینی تمریق میها و ممارع، مازاد آب را از طریق چاهنخلستان

 ها برداشت کنند. چاه

کند توسعه نسنجیده شود. آنچه سیل را از ی  مخاطره طبیعی به ی  بال تبدیل میدر این رویکرد، سیل لموماً ی  بال دانسته نمی -

توان این چالش را تبدیل به ی  فرصت کرد ریمی میسکونتگاهی و تمدنی بوده است. در حالی که با اتخاذ تدابیر مدیریتی و برنامه

 مواهب آن استفاده نمود.  و از

 

 طراحی جزئیات معماری در ساخت و سازها با توجه به مخاطرات طبیعی
جمئیات طراحی معماری میراث فرهنگی به جای مانده از گذشته در بسیاری از موارد در انطبا  با نیازهیای محیطیی و مخیاطرات  -

شیدند کیه کمتیرین مقاومیت را در برابیر جرییان نحوی طراحی میهای تاریخی به اند. برای مثال پایه پلطبیعی شکل گرفته بوده

گذاری را ایجیاد کننید. ایین دوراندیشیی و نبیوغ طراحانیه نیه تنهیا باعیث شدید آب داشته باشند و از طرف دیگر کمترین رسوب

 است. تر کردهها بعد از سوانی را نیم آسانماندگاری بیشتر آثار تاریخی شده است بلکه مرمت و نگهداری آن
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تیوان تمهییدات چنیدی مشیاهده نمیود کیه بیه منظیور کاسیتن ییا بیه گیر اییران مییهمینطور در معماری بومی منیاطق سییل -

هیای بیومی بیر قیال خانیههیای ناشیی از سییل بیوده اسیت. بیه عنیوان مثیال در ناحییه گلسیتان و شیهر آ صفر رساندن آسییب

و بییاز بیوده تیا امکیان جریییان آب در هنگیام سییل از زییر سییاختمان روی سیکویی بیاالتر از زمیین قیرار داشییتند. زییر ایین سیک

تییوان نییام بییرد کییه از مصییالی بییومی، هییای خوزسییتان را میییهییای حصیییری سیینتی تییاالبوجیود داشییته باشیید. همینطییور خانییه

بیل شیدند بلکیه بیه راحتیی قاهیا مغیرو  نمییگرفتگییِ تیاالبشیدند و نیه تنهیا در هنگیام آبسب  و کیم همینیه سیاخته میی

 ساخت مجدد بودند.
 

 راهبردهای پیشنهادی 

 آوریارتقیاء تیابای کشیور بیرای در تدوین راهبردهای پیشنهادی کارگروه هدف کلی ارتقاء ظرفیت نظام تشکیالتی، قانونی وحرفه

رگروه در چهیار های هموطنان در نظرگرفته شده است. بر اساس این هدف راهبردهیای کلیی کیاها و حفاظت از جان و داراییسکونتگاه

 گردد:زمینه زیر ارائه می

 های کلی، قوانین و نظام تشکیالتی کشوری در توسعه و مدیریت سیل؛بازبینی سیاست -

 ها و سیل؛سکونتگاه تیریو مد یمیربرنامه طهیدر ح هارویهو  نیقوان کردها،یروبازبینی  -

 میراث فرهنگی؛ها در حیطه مدیریت های کلی، قوانین و رویهبازبینی سیاست -

 آور در برابر سیل.ارتقاء سطی آموز  و توسعه دانش شهرسازی تاب -

 است )شکل زیر(.شناسی قوانین صورت گرفتهآوری و آسیبها، دانش روز تابآموختهاستخراج راهبردها بر اساس درس
 
 

 
 نحوه استخراج راهبردهای کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی -1-13 شکل
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 های کلی، قوانین و نظام تشکیالتی کشوری در توسعه و مدیریت سیلبازبینی سیاست
 

 
 های کلی، قوانین و نظام تشکیالتی کشوری در توسعه و مدیریت سیلسیاست -2-13شکل 

 

 گذاریراهبردها در حیطه رویکردهای کلی و سیاست

 نخست، تاکیید بیر ها ها و مدیریت خطر سیل در سکونتگاهها در مورد آبراهگذاریبازبینی رویکردهای کلی در سیاست .

ها و گفتمان رسیمی بیه جیای ای و اکولوقی  برای سازگاری با خطر سیل در نگر ، رویکردهای کلی در سیاستاقدامات غیرسازه

ها به عنوان عناصری خطی با رفتیار ها در سیاستهار سیل. دوم، تغییر نگر  به رودخانهای، برای کنترل و متاکید بر اقدامات سازه

 بینی است.گرفتن تغییرات اقلیمی کمتر قابل پیشبینی به سمت عناصری پویا با رفتاری که با درنظرقابل پیش

 منید آن در اولوییت دادن بیه توسیعه پاییدار و ادغیام نظام توساعه اساتانی. هایسیاساتمند توسعه پایدار در ادغام نظام

 کند. گرد در توسعه جلوگیری میهای بیشتر و گاه غیرقابل جبران در بلند مدت و عقبهای توسعه از تحمیل همینهسیاست

 

 راهبردها در رابطه با نظام تشکیالتی

 حیطه مدیریت آب و سییل در  یکپارچه آب و سیل. ایجاد ساز و کار مناسب قانونی برای همکاری بین بخشی در مدیریت

ها الزم است یی  نهیاد بخشی دارد. در محدوده و حریم سکونتگاهها به دلیل ماهیت چندبعدی خود نیاز به ی  رویه بیناسکونتگاه

ا برعهیده هیای سیطحی و فاضیالب و میدیریت سییالب رها مدیریت یکپارچه آب شامل مدیریت آب، آبباالدستی مانند شهرداری

 بگیرد تا از عدم هماهنگی بین بخشی و تفر  نهادهای مسئول جلوگیری گردد.

  میحار و محدوده در لیس کپارچهی تیریمددستیابی به  یبراها آن یقانون حیتصر و هاتیمسئول بازبینی نظام تقسیم 

از عوامیل مهیم عیدم  یکییبه  نیمختلف در قوان ینهادها یهاتیو مسئول فیوظا میدر حال حاضر نحوه تقس. شهرها و روستاها
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 تیشهرها، مسئول میشده است. به عنوان نمونه در محدوده و حر لیها تبدسکونتگاه ییدر برنامه فضا لیس کپارچهی تیریامکان مد

اقیدامات  یبیرا( و ینهیاد )وزارت راه و شهرسیاز  یی( بیا یشیهر یمیرامهکاهش خطر )مانند برن یارسازهیاقدامات غ یمیربرنامه

بیه نظیر  نیاسیت. همچنی روییبیا وزارت ن گیرید یو بعض یاز اقدامات با شهردار یبعض ی( و اجراروی)وزارت ن گریبا نهاد د یاسازه

 هایشیهردار یهاتیمسئول یاست تمام مالز م،یآبر یهارودخانه و حوضه تیریمد یبرا رویوزارت ن یبا حفا نقش باالدست رسدیم

در قبیال  یقانون یهاشود تا خالء نییبه طور مشخص در قانون تب -کوچ   ینهاد به خصوص در شهرها نیا تفیظر به توجه با –

ها، الزم است وظایفی مانند کیاهش خطیر های پایین دهیاریدر روستاها نیم به دلیل ظرفیترفع گردد.  هایشهردار یهاتیمسئول

  های متناسب با وظایف محوله واگذار گردد.لغم  به نهادی با ظرفیتزمیندر روستاهای در معرض خطر سیل یا رانش و 

  بنیدی و پهنهریم. الزم اسیت های در معرض خطر در  شهرها و روساتاهاپهنهریزتعیین نهاد تهیه کننده و تصویب کننده

ها دستکم هر ده سال به روز شهتراز سیل برای شهرهای در معرض خطر سیل انجام گرفته و با سیستم کاداستر همخوان شود و نق

های جدی محتوایی حرائم تعیین شده توسم وزارت نیرو و نوع تخصص و ماهیت دانیش در شوند. از نظر کارگروه، به دلیل کاستی

های در معرض خطر در مقیاس شهرها و روستاها بهتر اسیت بیه نهیادی میرتبم بیا این وزارتخانه، نهاد تهیه و تصویب کننده پهنه

 ها مانند وزارت راه، مسکن و شهرسازی یا تخصص مربوط به سوانی محول گردد.مربوط به سکونتگاه تخصص
 

 
 در پلدختر شکست دیواره ساحلی و سرازیر شدن سیالب به داخل بخش غربی شهر محل -3-13 شکل

 1398، منبع: کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

 

 ضوابط در سطح ملی نامه ها وقوانین و مقررات، آئین

 ( به ویژه از منظر ادغیام 19بازبینی شرح خدمات همسان )تیپ  های جامع ناحیه و آمایش استان:بازبینی شرح خدمات طرح

گییرد ضیروری بیه نظیر های آبریم که در معموالً در این مقیاس صورت میهای مربوطه به حوضههای جامع رودخانه و طرحبا طرح
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گییری ماهییت الزم است این شرح خدمات با درنظراین دو نوع سند، هیچکدام کارایی الزم را نخواهند داشت. رسد. بدون ادغام می

 ها بازبینی شود.بینابخشی مدیریت خطر سیل هم در انجام مطالعات و هم در خروجی این طرح

 یوسیعه و عمیران شیهرت یهیاشیرح خیدمات طرح. در های توسعه و عمران شهری  و روستاییبازبینی شرح خدمات طرح 

در شیرح خیدمات  هیای مختلیفهیا از بخشمنیتت از همپیونیدی دادهمبحث   یبه صورت  لیمطالعه سبه الزم است ( 12)تیپ 

همچنیین بیه آن پرداختیه شیود.  یبه صورت جید هبردهااز چشم انداز تا اهداف و را یمیرسطوح برنامه یپرداخته شده و در تمام

 ها اقدام شود.متناسب با آن ییو اجرا یادار یمال یو ساز و کار رهمسانیغ یبسته راهنما هیبه ته میضرورت دارد تا بر حسب شرا

مبنیا در مکان یهایسیازنامهبر نیدیقبل از شروع فرآ دیبامانند مطالعات مربوط به سیل یا رودخانه  یموضوع یهامطالعات و برنامه

 نیینحوه تعو مبحث مناقصه  ژهیسامانه ارجاع کار به ورسد همچنین به نظر می .ردیساز قرار گبرنامه یهاگروه ایمشاوران و  اریاخت

 .اورنیدیها را به دسیت بو امکانات و انجام مناسب پروقه روین میکند، تا مشاوران قدرت تجه رییکامالً تغ دیبا آن مانیالمحمه و محق

کشور شود و به  یسازو برنامه یمیرو با تجربه مامور اصالح ساختار نظام برنامه یعلم ژهیو ونیسیکم ایگروه   شود یپیشنهاد می

 .قواعد و دستورالعمل ها بپردازد ها،نامهنییآ ن،یقوان نظردیاصالح و تجد

 های در . تهییه نقشیه پهنیههای جامع و تفصیلیبندی سیل در طرحپهنهریزهای الزام به تهیه ، بازبینی و گنجاندن نقشه

ریمی فضیایی و و باالتر(  وتعیین تیراز سییل بیا مقییاس قابیل اسیتفاده در برنامیه 100، 20های بازگشت معرض خطر سیل )دوره

 سال بازبینی شوند. 5ها باید دستکم هر باشد. این نقشهها میآوری سکونتگاهمداخالت شهری پایه ارتقاء تاب

 یالزم اسیت المامیات. های توسعه و عمران شهری در رابطه با مدیریت سایلمات و ضوابط در طرحرفع خالء در مورد الزا 

و نحیوه سیاخت هیا در هیر پهنیه کاربری یابیمکانها در برابر سیل تدوین و تنظیم شود تا مواردی مانند سازگاری سکونتگاه یبرا

 مند شوند.ضابطه و ارائه استانداردهای حداقلی هایکاربر

 الزم است مقررات ساختمانی برای ایین منظیور تیدوین  خالء در مورد مقررات ساختمانی در رابطه با کاهش خطر سیل. رفع

ها و هیا، اقیدامات اجبیاری ارتقیاء و تعمییر سیاختمانکاهش خطر سیل در مقیاس ساختمان و اجیرای آن هایگردد و انواع رو 

 های موجود تعیین گردد. به ظرفیت سازی ساختمان با توجههای مورد قبول مقاومشیوه

 دیده در روییداد سییالبی اخییر بیه بررسی شیهرهای آسییب. هاراهطراحی به  مربوط  یهاو دستورالعمل هانامهنیئبازبینی آ

 هیا، هیدایتهیای اصیلی و شیریانی، پلها و خالءهای جدی در زمینه تعییین تیراز راهها ضعفنامهروشنی نشان دادند که این آئین

های شهری ایران در حیال بیازبینی اسیت و الزم اسیت نامه طراحی راههای سطحی به ویژه در زیرگذرها و مانند آن دارند. آئینآب

 ها نیم از این لحاظ بازبینی شود.نامه طرح هندسی راهآئین

 وزارت راه و ان. ریزی شهری جهت کاهش خطر سایل و تهیاه قاوانین پشاتیبسنجی استفاده از ابزارهای برنامهامکان

ریمی شهری مانند تملیی ، تهیاتر و انتقیال حیق توسیعه و ماننید آن بیرای شهرسازی الزم است امکان استفاده از ابمارهای برنامه

 ها مورد ارزیابی قرارداده و قوانین اجرایی پشتیبان آن را تهیه نماید.ها و مسیلهای واقع در حریم رودخانهکاربری
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 ها و سیلسکونتگاه تیریو مد یزیربرنامه طهیدر ح هارویهو  نیقوان ا ،کردهیروبازبینی 
 

 
 ها و سیلسکونتگاه تیریو مد یزیربرنامه طهیدر ح هارویهو  نیقوان کردها ،یرو -4-13 شکل

 

 هاگذاریراهبردها در زمینه رویکردهای کلی در سیاست

 در مقیاس شهرها رویکرد کلیی در رابطیه بیا میدیریت خطیر سییل، .  شهرهاها در آبتغییر رویکرد در مورد مواجهه با روان

آب است. بر اساس این رویکرد کلی، تمامی اقدامات هیدرولوقی  شیهری بیر پاییه خیروج هیر چیه  "مهار"و  "کنترل"متمرکم بر 

هیا در ها و سرپوشیانده کیردن آنمسیلها شکل گرفته است. کانالیمه کردن رودها و ها، انهار و مسیلها و رودخانهآبتر روانسریع

تپیه در شوند. همانطور که تجربه شهرک سعدی در شهر شیراز و شهر گمیشتمامی شهرها و بسیاری از روستاهای کشور دیده می

و زبالیه  ها و ضایعات سیاختمانیدهند، خصوصاً اگر با نخالهها معموالً خطر سیل را افمایش می، این تونلدادنداستان گلستان نشان 

کند. این رویکرد بیر خیالف ها خطر سیل را تجربه میکند، معموالً از همین کانالها استفاده میبسته شوند. شهری که از این کانال

ها و مرمت اکولوقیی  باشد و شهرهای دنیا به سمت روباز کردن این کانالها و آبروها میتاکید دانش نوین بر دادنِ فضا به رودخانه

فواید زیادی از جملیه تنیوع زیسیتی، کیفییت آب و کیاهش  هاروند. روباز کردن این کانالهای شهری میا، انهار و رودخانههمسیل

 خطر سیل دارد.

 اختصاص بودجه به ساخت و نوسیازی فاضیالب شیهرهایی ماننید اهیواز، حمیدییه، . های فاضالب شهریاولویت دهی به پروژه

ها در حوزه سیالمت و محییم هایی که درصورت عدم توجه به این زیرساختتپه و مانند آن با توجه به همینهقال، گمیش گنبد، آ 

 زیست بر دو  دولت خواهد گذاشت در بلند مدت مقرون به صرفه خواهد بود. 

 ها نیه با حذف این سکونتگاههای غیررسمی واقع در حریم رودها. انگارانه در مورد سکونتگاهاده از رویکرد جرمعدم استف

پذیر در جای دیگیر بازتولیید رود، بلکه شرایم آسیبتنها عرضه اصلی )مربوط به کمبود زمین و مسکن قابل استطاعت( از بین نمی

 هم با مشارکت ساکنان تاکید دارد. ای در موارد ضروری آنجایی درون محلهشود. کارگروه بر جابهمی
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 راهبردها در حیطه نظام تشکیالتی

 از جمله وظایف ها. ای در حریم و محدوده سکونتگاههریزی، اجرا و نگهداری اقدامات سازتبیین قانونی مسئولیت برنامه

های کنترل سیالب است. در داخل حریم شیهرها اجرای طرح وزرات نیرو )شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع اب ایران( مطالعه و

به دالیلی نظیر عدم هماهنگی با شهرداری ها مغفیول مانیده و نییاز بیه  -های حفاظتیبه ویژه مرمت و مقاومت سازه –این مسئله 

هیا هیا و کانالها، دای دیوارههای حفاظتی مانند . وجود سازهشودبازبینی ساز و کار قانونی برای هماهنگی این دو نهاد احساس می

ها نباشیند پذیرتر از وضعیتی که این سیازهها را در شرایم بسیار آسیبها سکونتگاهبدون نگهداری، مرمت و مقاوم سازی مداوم، آن

 دهد. قرار می

 

 هانامه ها و رویهراهبردها در حیطه قوانین و مقررات، آئین

 گیری در مواردی تصمیم در رویههای موضعی.  گیریمسئله سیالب در روند تصمیم الزام قانونی ادغام مالحظات مرتبط با

های هیا در شیوراها ییا کمیسییونهای موضعی یا موضوعی شهری ییا تغیییر در آنها، تهیه طرحها و بارگذاریمانند تغییر کاربری

کمیسییون میاده پینت، ضیروری اسیت بررسیی  مختلف شامل شورای حل اختالف استانی، شورای ترافی  شهرستان یا استانی ییا

هایی است که احتمال های فنی المامی شود. هدف از این کار، جلوگیری از بارگذاریتاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیل در کمیسیون

 باشد.ها را در پی دارد میآبخطر برای کاربری جدید یا نواحی پایین دستی یا تغییر رفتار احتمالی روان

 ریمی بیا مشیارکت . ایین برنامیهها در هار شاهرریزی برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای واقع در حریم رودخانهبرنامه

ها )برحسب خطر موجود یا احتمیالی( های ساماندهی حاشیه رودخانهبندی طرحو اولویت شناساییتواند ضمن کم  به مردمی می

 ظ اجتماعی و سیاسی عواقب جدی دارند جلوگیری نماید.از مداخالت دفعتی که هم به لحاظ مالی و هم به لحا

 های شهرهای در معرض خطیر سییل بیرای . تدوین برنامه برای شهرداریهاتدوین برنامه برای بازرسی و پاکسازی بستر آبراه

ای دادن بودجیه هیا و اختصیاصهای خش  و زهکشها، رودخانهها، مسیلها، کانالبازرسی مداوم، رسیدگی و پاکسازی بستر آبراه

 . رسدساالنه به این منظور ضروری به نظر می
 های جامع و تفصیلی بیه خصیوص بایید مالحظیات . طرحهای جامع سیالب شهری با طرح جامع و تفصیلیالزام ادغام طرح

 ها بر روی شهر را دیده و در مالحظات و پیشنهادات خود ادغام نمایند. های جامع سیالب و تاثیر آنطرح

 تیدوین سلسیله مقیررات و ضیوابم کیاهش سیطوح هاآب در ساکونتگاه کپارچهی تیریدر جهت مد یضوابط طراح هیته .

های زیرزمینیی کمی  شیایانی نفوذناپذیر ناظر بر هم قطعات خصوصی و هم فضاهای شهری به بهبود کیفیت و باالآمدن سطی آب

 دهد. کاهش میبسامد باال را های باکرده و خطراتی مانند فرونشست و سیل

 الزم اسیت روییه فعلیی در شیهرها و هاها در سکونتگاهبخشی به استفاده از اقدامات اکولوژیک در برخورد با آبراهاولویت .

هیای سرپوشییده جیای خیود را بیه هیای عمییق و کانالها از طریق کانالآبتر روانروستاهای کشور مبتنی بر خروج هرچه سریع

هیا امکیان ها و طبیعت سازی مجدد بدنیه آنها بدهد. روباز کردن کانالها و تاالبها و مسیلمت رودخانهرویکردهای اکولوقی  مر

 کند.استفاده شهروندان از دیگر خدمات این عناصر مانند خن  ساختن شهر، امکانات تفریحی و گردشگری را ایجاد می
 

 حیطه میراث فرهنگیهای اجرایی در های کلی، قوانین و رویهبازبینی رویکرد

هیای های ارائه شده و با توجه به مطالعات مستندسازی و تحلیلی کیه بیر روی مییراث فرهنگیی و سیکونتگاهآموختهبر اساس درس

بنیدی توان در سه سطی متفاوت دستهشود. این اصالحات را میای پیشنهاد میگانهشهری و روستایی انجام گرفته، اصالحات ضروری نه

-ریمی سکونتگاهشود. به این معنا که تغییر نگرشی اساسی در مفروضات اولیه طراحی و برنامهاول به تغییر نگر  مربوط می کرد. سطی

-ریمی را هدف قرار مییشود حیطه برنامهها و حفاظت از میراث فرهنگی مورد نیاز است. سطی دوم که به تبعیت از سطی اول ایجاد می
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پیردازد کیه ها و اقدامات مییریمی مورد نیاز است. ریمترین سطی به سیاستنگر ، متدلوقی متفاوتی در برنامهدهد. یعنی بعد از تغییر 

 .سازندریمی نوین را عملی میپیاده شدن و جسمیت یافتن نگر  جدید و رو  برنامه
 

 
 های اجرایی در حیطه میراث فرهنگیهای کلی، قوانین و رویهرویکرد -5-13 شکل

 

 گزاری: رویکردهای کلی و نگرش در سیاستسطح یک

 هیا و آوری  بافتتحلییل تیابهای تاریخی و میراث فرهنگی: ریزی  حفاظت از بافتلزوم اتخاذ دیدگاه آمایشی در برنامه

دهد کیه در مکانییابی و سیاخت آثیار، مالحظیات محیطیی در های در برابر سیل نشان میمیراث معماری تاریخی و درس آموخته

های فراتر از مقیاس خرد محلی در محدوده پیرامونی مورد نظر بوده است. این نگاه کالن ارتبیاط مسیتقیمی بیا حفاظیت از اسمقی

ها در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه سیل داشیته اسیت. لیموم حفیا ایین رویکیرد در زمیان حاضیر در بعید حفاظیت و سکونتگاه

 باشد.ضروری میهای آنان نگاهداشت این میراث و محوطه

 ای و حفاظت میراثی متکی بر محاسبات میاانگینی باه جاای محاسابات حاداقلی و های توسعهدوری گزینی از طرح

 یاتکیا بیه محاسیباتمعمیاری،  راثیم یو اقدامات محافظتهای تاریخی مرمت و حفاظت از بافت هایاز آفات طرح یکیحداکثری: 

هیای اقلیمیی، در با توجه بیه بحیراندست است. به عنوان نمونه،  نیاز ا یو موارد لیس ایهنیانگیبار ، م هاینیانگیبر م یمبتن

درنظیر گرفتیه شیود و حیرایم  ساله 100 لیسباید  هاحرائم رودخانهغالب تجارب جهانی بررسی شده در این گمار ، برای تعیین 

 25 لیسی هیا بیر اسیاسدر ایران عمدتا حرائم رودخانه های تاریخی و آثار با دقت بیشتری در مناطق سیل خیم تعیین گردد.بافت

احساس  یو حداکثر یمحاسبات حداقل یبه سو کردیرو نیا رییمبرم به تغ ازبا توجه به مخاطرات محیطی نی. شوندمی نییساله تع

-میوخ یبرا ییو روستا یشهرهای تاریخی بافتو  راثیم یمحافظت یاستانداردهابندی وجود خطر سیل، بسته به پهنه شود تایم

 شوند.تجهیم  میشرا نتری

 های فرهنگی و اجتماعی در مقابله با مخاطرات طبیعی با تاکید بر خودباوری مردمی و افازایش ضرورت اتکا به ظرفیت

 سیل اخیر نشان داد که در بسییاری از میوارد درریزی، اقدامات اجرایی و محافظت از میراث فرهنگی: سهم مردم در برنامه

ها و میراث فرهنگیی خیویش را حفیا کردنید. های حکومتی، مردم با کمترین امکانات سکونتگاههای دستگاهبرابر انفعال و کاستی
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ریمی، اقدامات اجرایی و محافظت از میراث فرهنگی تلقیی شیود و از اتکیاء باوری و مشارکت اجتماعی باید رکن اساسی برنامهمردم

هیا در برابیر مخیاطرات پرهیم شود. دانش اجتماعی گاه موثرترین وسیله برای محافظت از سکونتگاه بیش از حد به نهادهای دولتی

 طبیعی است.

 

 ریزی سطح دو: برنامه

 یکیی از سااخت: -تهیه و تدوین و اعمال یک استراتژی جامع محافظت در برابر سیالب و دیگر بالیای طبیعی و انسان

تواند تهیه ی  اسیتراتژی جیامع های انسانی میهای تاریخی و دیگر سکونتگاهفرهنگی، بافتترین عوامل در حفاظت از میراث مهم

مقاومیت در برابیر  شیشامل کاهش خطر، افما لحاظ شوند یاستراتژ این نیدر تدو دیکه با یمواردمحافظت در برابر سیالب باشد. 

تاکید  دیبا لیحفاظت از س یهایاستراتژ است. لیپاسخ به س یبرا یمیرو برنامه لیزود هنگام س ییهشدار و شناسا شیافما ل،یس

تخصصیی و کوچی   یهیابرنامیه نتوانند شامل تدویمیها یاستراتژ این زایی داشته باشند.سیل شرایم رلتاقدامات کن ای برویژه

 ی نیم باشند. محل مقیاس

 های زماانی پایش بحران های طبیعی در تناوبریزی واکنشی )پذیرش وجود ریزی فعال در برابر برنامهضرورت برنامه

سیل اخیر نشان داد که به دلیل بازه خشکسالی بلند مدت مسیئولین و میردم آمیادگی الزم در برابیر سییلی بیمرگ بینی نشده(: 

ر اتفیا  مقیاس نداشتند. باید پذیرفت که با توجه به تغییرات اقلیمی مخاطرات طبیعی به ویژه سیل با شدت بیشتر و تنیاوب بیاالت

ها و حفاظت از میراث فرهنگی در مقابل سیل و سایر سیوانی ریمی و آمادگی برای مقابله با سیالبخواهند افتاد. این پذیر  برنامه

ریمی بیه ها، در صورت پذیر  تکرارپذیری، برنامهها آندارد. به جای واکنش به سوانی و رویدادها بعد از اتفا  افتادنرا ضروری می

های تاریخی شهری و ای اقدامات الزم در جهت محافظت از میراث فرهنگی و سکونتگاهل پیش از حدوث هرگونه مخاطرهشکل فعا

 ها را مد نظر قرار خواهد داد.های تاریخی آنروستایی و هسته

 

 ها و اقداماتسطح سه: سیاست

 ای رویکیردی رویکیرد سیازهمیاراث معمااری:   هاا وای در  حفاظت از بافتای و غیرسازهاتخاذ ترکیبی از اقدامات سازه

باشد، زیرا ایین رویکیرد در گرا است و اگرچه در تقویت سازه و استحکام اثر تاثیرات بسیار دارد ولی کافی نمیناپذیر و مطلقانعطاف

های با حرایم آثار میراثی و بافتای در رابطه با بار باشد. در ارتباط با سیل اقدامات غیر سازهتواند فاجعهصورت عملکرد نادرست می

توانید تیاثیر ها و آثار معماری، میریمی چگونگی کاربری زمین اطراف محوطهارز  تاریخی، از جمله رویکردهای مدیریتی و برنامه

 ای باشد. آوری اثر و مکمل رویکرد فناوری محور و سازهبسیاری در افمایش تاب

 تخریب زیست های  استقرار آثار، شهرها و روستاهای تاریخی: یط طبیعی محوطهلزوم پایش، مراقبت و نگهداری از شرا

های کالن و خرد تاثیر انکارناپذیری در افمایش ابعاد مخاطرات طبیعی به ویژه سیالب دارد. پیش زمینیه حفاظیت از بوم در مقیاس

ل در آن، بقای آثار و میراث معماری و شهری را میراث فرهنگی، حفاظت از میراث طبیعی است که نابودی و تخریب و ایجاد اختال

-سازد. بنابراین رجعت به پاسداشت و احترام گذاردن به طبیعت و ظرفیتبا دشواری روبرو ساخته و در برخی مواقع غیرممکن می

رهای اییران در تواند راه حل مناسبی برای حفاظت از آثار باشد. بسیاری از آثار مییراث فرهنگیی، روسیتاها و شیههای محیطی می

وفا  کامل با شرایم زیستی و طبیعی و در بستری تاریخی شکل گرفته و در طول صیدها و هیماران سیال ایین وفیا  را بیه اثبیات 

شیود داری از این شرایم طبیعی در مقابل تخریب، تغییر و دستکاری احساس میرسانده بودند. نیاز مبرمی به پایش، مراقبت و نگه

 ریمی و طراحی شود.باید در راستای این وفا  برنامه و توسعه سکونتگاهی

  ،ها و آثار با ارز  و میراثی بایید بیه بافتهای تاریخی ارزشمند و  میراث معماری: نگهداری و  پایش  بافتاقدام به تقویت

هیا بیه منظیور افیمایش آنها و اقیدامات الزم بیرای مرمیت و نگهیداری صورت مداوم در برابر تغییرات اقلیمی پایش شوند و برنامه



460            هیأت ویژۀ شهرسازی، معماری و میراث فرهنگیکارگروه 

 هاگمار  ملی سیالب

های جمئی و متناوب در بلند مدت به منظیور پیایش و آوری در برابر سیل و دیگر مخاطرات طبیعی صورت پذیرد. صرف همینهتاب

 های باال در فردای حوادث، از جمله سیل است.تر از صرف همینهمرمت میراث فرهنگی بسیار اقتصادی

 های ای از متخصصان، فعالین، موسسات پژوهشی، دانشگاهیان در رشتهجاد شبکهایهای تخصصی: ضرورت افزایش همکاری

تواند باعث تقویت سازگاری میراث فرهنگی در برابر المللی میهای تاریخی در کشور و در سطی بینمرتبم با حفاظت آثار و بافت

 ها گردد.سوانی طبیعی پیش و پس از حدوث آن
 

 آور در برابر سیلابآموزش و توسعه دانش شهرسازی ت

ها در برابر سیل آوری سکونتگاهفاصله زیاد دانش روز تاب 1398و فروردین  1397های رویدادهای سیالبی اسفندماه یکی از آموخته

ریمی و های مختلیف برنامیههای مختلف و نیم با دانش بدنیه نییروی انسیانی دسیتگاهای در مقیاسهای توسعهبا محتوای اسناد و برنامه

ها و ایجیاد توانند در بیه روزسیازی قیوانین و روییهزیر به نظر می هایاقدامات و برنامهباشد. بنابراین کشور می اجرایی و بخش خصوصی

 رسان باشند:آوری در برابر سیل یاریسرمایه انسانی متخصص در زمینه تاب

 از ده کشور نخست جهیان در  یکی رانیکه ا نیبا وجود اها: در دانشگاه هاآوری سکونتگاهارتقاء آموزش وتوسعه دانش تاب

 ریسیا و یشهرسیاز هایرشیته یدر ساختار دروس تخصص یجد یسهم یشهر یآوردر برابر سوانی است، تاب یریپذبیآس نهیزم

آوری در ندارد و در نتیجه گنجاندن دروس تخصصی مرتبم با تابو عمران  یمعمار ست،یز میمح ا،یجغراف ریمرتبم نظ یهارشته

 .رسدها توسم وزارت علوم ضروری به نظر میاین رشتهساختار درسی 

 هایی بیرای : ارائه برنامههاریزی و طراحی سکونتگاهای مرتبط با برنامهها در جامعه حرفهآوری سکونتگاهارتقاء دانش تاب

آوری سیکونتگاهی در عنیاوین و تیابها از طریق سمینارها یا ادغام مبحث آوری سکونتگاهای در زمنیه تابتوسعه دانش بدنه حرفه

مندان های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی شهرسازی، معماری و عمران برای آموز  به حرفهسرفصل

 شود.این رشته پیشنهاد می

 سیرمایه انسیانی موجیود در بیاالبردن : ها در بین کارکنان صف و ستاد نهادهاای مارتبطآوری سکونتگاهارتقاء دانش تاب

ها در برابیر آوری سکونتگاههای انسانی و سیل برای ارتقاء بلند مدت و پایدار تابریمی و مدیریت سکونتگاهنهادهای مرتبم با برنامه

 رسد.سوانی ضروری به نظر می

 هیای رار و تخلییه و نییم راههایی برای آمیوز  میردم در زمینیه پاسیخ، فیشود که برنامهتوصیه می :آموزش و مشارکت مردمی

 مشارکت در مدیریت سیل به ویژه برای شهرهای با رویدادهای سیالبی مکرر تنظیم و اجرا شود.

 تیریو مید لیها، سیمرتبم با سیکونتگاه ینهاد پژوهش سیتاس :ها در برابر سیلآوری سکونتگاهتوسعه دانش در زمینه تاب 

ها و توسعه دانیش های اجرایی و به روزسازی آننامهها و آئینیی در راستای تدوین برنامههای اجراتواند به دستگاهمی آب کپارچهی

 شهرسازی در این راستا کم  شایانی نماید.

 

 های پیشنهادی کارگروهاقدامات و برنامه

ارائیه شیده و  ن اصالحاتدر راستای محقق شدن ای اقدامات پیشنهادی کارگروهها و برنامه بر اساس پاسخ ارائه شده به سوال ششم،

 شود.ارائه میاجرای آن بندی نهادهای مرتبم با آن و توصیه کارگروه در زمینه زمان

  



      461     میراث فرهنگی -فصل سیمدهم  هیأت ویژۀ       
 هاگمار  ملی سیالب

 

 های موجودبازبینی شرح خدمات و دستورالعملالف( 

 
 موجود یهاشرح خدمات و دستورالعمل ینیبازب -1-13 جدول

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی ها و اقداماتبرنامه 

1 

 (19های جامع ناحیه )تیپ بازبینی شرح خدمات طرح

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

ها و اقدامات( و مند مخاطرات در تمامی مراحل )مطالعات تا سیاستالمام لحاظ نمودن نظام

 وری و توسعه پایدار؛آارائه راهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

ای مدیریت سیل در طرح های استانی یا منطقههای جامع رودخانه و طرحالمام به ادغام طرح

 جامع ناحیه؛

 توجه به های مربوط به بخش مطالعات به ویژه در زمینه مخاطرات باالمام به همپیوندی داده

 ماهیت بینابخشی آن.

 بر اساس موارد باالسامانه ارجاع کار بازبینی 

 هابرنامه ینا بیو تصو دییو کنترل و تا تیهدا سامانهبازبینی 

: وزارت راه و متولی اصلی

شهرسازی و سازمان برنامه و 

 بودجه؛

: وزارت نیرو؛ سازمان محیم سایر

 زیست و جامعه مهندسین مشاور؛

 1 میان مدت

2 

 یتوسعه و عمران شهر یهاشرح خدمات طرح ینیبازب

 کردن موارد زیر: برای لحاظ ای برای بازبینی شرح خدماتتعیین کمیته

ها و اقدامات( و مند مخاطرات در تمامی مراحل )مطالعات تا سیاستالمام لحاظ نمودن نظام

 وری و توسعه پایدار؛آارائه راهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

 های توسعه؛های سطحی )درصورت تهیه( در طرحهای مدیریت سیل و آبالمام به ادغام طرح

 بندی سیل در طرح؛های زیرپهنهم به ادغام و جانمایی نقشهالما

 توجه به های مربوط به بخش مطالعات به ویژه در زمینه مخاطرات باالمام به همپیوندی داده

 ماهیت بینابخشی آن.

 مبحث مناقصه ژهیسامانه ارجاع کار به وبازبینی 

 هابرنامه ینا بیو تصو دییو کنترل و تا تیسامانه هدابازبینی 

: وزارت راه و متولی اصلی

 شهرسازی؛

: وزارت کشور )سازمان سایر

ها( وزارت نیرو؛ جامعه شهرداری

 مهندسین مشاور؛

 2 مدتمیان

3 

 های هادی روستاییبازبینی شرح خدمات طرح

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

رائه اها و اقدامات( و مخاطرات در تمامی مراحل )مطالعات تا سیاستمند لحاظ نمودن نظام

 وری و توسعه پایدار؛آراهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

 ؛بندی سیل و لغم  در طرح در مقیاس قابل استفادههای پهنهالمام به ادغام و جانمایی نقشه

: وزارت راه و متولی اصلی

 شهرسازی و بنیاد مسکن؛

 وزارت کشور و وزارت نیرو؛: سایر

 3 مدتمیان

4 

 هانامه طرح هندسی راهآئین ینیبازب

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

هایی مانند جانبه مسئله مخاطرات )به ویژه سیل( در زمینهمند و همهلحاظ کردن نظام

های سطحی به ویژه در ها، هدایت آب، پلهای اصلی و شریانیچگونگی تعیین تراز راه

 زیرگذرها

ا توجه به بساله  25تجدید نظر در المام محاسبه طراحی آبروها برای سیل با دوره بازگشت 

 تغییرات آب و هوایی و رویداد اخیر

: وزارت راه و متولی اصلی

 شهرسازی

 : وزارت کشورسایر

 2 مدتمیان

5 

 شهری ایران هاینامه طراحی راهآئین ینیبازب

نامه آئین نامه در حال بازبینی است و الزم است مالحظات سیل در فرآیند تصویب ایناین آئین

 به طور جدی مورد مداقه قرارگیرند.

هایی مانند جانبه مسئله مخاطرات )به ویژه سیل( در زمینهمند و همهلحاظ کردن نظام

 ها.ویژه در زیرگذرها و بمرگراههای سطحی به ها، هدایت آبچگونگی تعیین تراز پل

: وزارت راه و متولی اصلی

 شهرسازی

 

 مدتکوتاه

نامه در حال )آئین

 بازبینی است(

1 
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 هاگمار  ملی سیالب

 ها نامهشیوه و هادستورالعملضوابط، ب( تهیه 

 
 هانامهوهیها و شضوابط، دستورالعمل هیته -2-13 جدول

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی ها و اقداماتبرنامه 

 های توسعه و عمران شهری تدوین المامات و ضوابم کاهش خطر سیل در طرح 1

 ای برای تهیه المامات و ضوابم با لحاظ نمودن موارد زیر:تعیین کمیته

ر سال های با احتمال وقوع ی  درصد یا بیشتر دبرای پهنه هایکاربریابی المامات مکان

 و غیر مجاز در هر پهنه؛های مجاز )بازگشت صدساله(؛ کاربری

ال با احتم یهانهدر په دیجد یهاتمام توسعه یبرا لیخطر س یابیارز و رویه انجام المام 

 درصد در سال؛  یخطر باالتر از 

ساخت  ها و اجازه)مانند دسترسی، حداقل تراز کف، بازشو یحداقل یارائه استانداردها 

 زیرزمین( برای دادن مجوز ساخت در هر پهنه.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

 سایر: جامعه مهندسین مشاور؛  

 1 میان مدت

 تدوین مقررات ساختمانی در رابطه با کاهش خطر سیل 2

 ای برای تهیه المامات و ضوابم با لحاظ نمودن موارد زیر:تعیین کمیته

ها( برای ها، حداقل تراز کف، بازشوارائه استانداردهای حداقلی )مانند مصالی، ورودی

 دادن مجوز ساخت در هر پهنه؛ 

 ارائه استانداردهای حداقلی در مورد تاسیسات ساختمانی؛

 ها؛ اقدامات ارتقاء و تعمیر ساختمان

 یسات آن(سازی ساختمان )و تاسقاومهای مورد قبول مشیوه

صلی: وزارت راه و متولی ا

 شهرسازی؛ 

سایر: جامعه مهندسین مشاور؛ 

  بنیاد مسکن )روستایی(

 1 مدتمیان

 بندی برای شهرهاهای ریمپهنهنامه تهیه نقشهتدوین شیوه 3

بندی با لحاظ نمودن موارد نامه تهیه نقشه ریمپهنهای برای تدوین شیوهتعیین کمیته

 زیر:

 های اصلیهای دائم و فصلی و مسیلحریم شهر برای آبراهها در محدوده و تهیه نقشه

 درصد؛ های با احتمال خطر باالتر از ی تعیین تراز سیل برای پهنه

 تعیین نهاد تصویب کننده نقشه تهیه شده.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی و وزارت نیرو؛ 

 سایر: وزارت کشور ؛

 1 مدتمیان

4 
 های حفاظتیسازی دیوارهو مقاومنامه بازدید تدوین شیوه

های محافظتی سازی دیوارهنامه بازدید و مقاومای برای تدوین شیوهتعیین کمیته

 های شهری و روستایی. سکونتگاه

متولی اصلی: وزارت نیرو و 

 وزارت راه و شهرسازی 

 سایر: وزارت کشور

 1 مدتمیان

 با سیلتهیه راهنما و دستورالعمل طراحی شهری سازگار  5

 ای برای تدوین راهنما با لحاظ نمودن موارد زیر:تعیین کمیته

 ها برای مدیریت پایدار آب؛سازیمالحظات طراحی شهری در کف

ا های شهری و اقدامات سازگاری بمالحظات طراحی شهری جهت مرمت اکولوقی  آبراه

 سیل؛

و عمومی در تعیین نسبت سطی فضاهای قابل نفوذ در قطعات با مالکیت خصوصی 

 مناطق اقلیمی مختلف کشور.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

 سایر: جامعه مهندسین مشاور؛  

 2 مدتمیان
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 ج( بازبینی قوانین

 
 نیقوان ینیبازب -3-13جدول 

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی ها و اقداماتبرنامه 

وده و های داخل محداجرا برای مدیریت آّبراهگیری و تعیین و تصریی قانونی مرجع تصمیم 1

 حریم شهرها

مرگ ای ببراساس اولویت مدیریت یکپارچه شهری، پیشنهاد کارگروه در کالنشهرها، شهره

 این و متوسم تعیین شهرداری به عنوان این مرجع است؛ در شهرهای کوچ  و روستاها

 تواند وزارت نیرو باشد.مرجع می

 شود:یریت شامل موارد نیم میالزم به ذکر است که مد

 های حفاظتی؛سازی سازهنگهداری، ترمیم و مقاوم

 ها؛ها و تاالبیروبی، مرمت آبراهریمی و اجرای البرنامه

 های سطحی؛ریمی و اجرا جهت هدایت پایدار آبمطالعه، طراحی، برنامه

 هش خطر سیل و رانش؛بندی و اقدام در جهت کااولویت

 بندی و اعالم آن به مردم و سایر نهادها؛ریمپهنههای تهیه نقشه

 ویدادهای نادر؛رهای فرار و تخلیه برای تهیه نقشه

گر ی دیض خطر بوده یا خطر را برای نواحرجلوگیری از ساخت و سازهایی که خود در مع

 کنند؛تشدید می

متولی اصلی تهیه پیشنویس 

و وزارت   قانون: وزارت کشور

 نیرو؛

 

 1 میان مدت

 تعیین قانونی نهاد نظارت کننده بر ساخت و ساز در حرائم در روستاها  2

ها ظرفیت الزم برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرائم در رسد دهیاریبه نظر می

ای ریف شدهار تعکوزارت نیرو نیم که نقش نظارت عالیه را دارد، ساز و روستاها را نداشته و 

 .ارد.  ها  ندبرای هماهنگی با دهیاری

متولی اصلی تهیه پیشنویس 

 و وزارت نیرو کشورقانون: وزارت 

 سایر: بنیاد مسکن

 

 1 مدتمیان

ا ی 5سنجی تعیین ساز و کار قانونی برای جلوگیری از تصمیمات کمیسیون ماده امکان 3

 شوند. شورای ترافی  که موجب افمایش خطر سیل می

نویس قانونی در این مورد و تدوین پیش سنجیای برای مطالعه و امکانتعیین کمیته

 پشتیبان

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

  سایر: وزارت کشور

 1 مدتمیان

 رای کاهشسنجی استفاده از ابمارهایی مانند تهاتر، انتقال حق توسعه و مانند آن بامکان 4

 خطر در مناطق در معرض خطر سیل یا رانش

نویس قانونی سنجی در این مورد و تدوین پیشو امکان ای برای مطالعهتعیین کمیته

 پشتیبان. 

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی 

 سایر: وزارت کشور

 2 مدتمیان
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 هاگمار  ملی سیالب

 د( اقدامات اجرایی

 
 ییاقدامات اجرا -4-13جدول 

 اولویت بندیزمان  نهادهای متولی ها و اقداماتبرنامه 

 برای شهرهابندی سیل تهیه نقشه ریمپهنه 1

بندی در شهرهای در معرض خطر سیل و رانش به های ریمپهنهواگذاری تهیه نقشه

 مشاوران ذیصالح

ها؛ وزارت راه و متولی: شهرداری

 شهرسازی؛ وزارت نیرو

اولویت با شهرهایی که در 

سال گذشته سیل  20

 اندتجربه کرده

1 

 تهیه برنامه کاهش خطر در شهرهای در معرض خطر  2

 ریمی برای کاهش خطر در محدوده و حریم شهرها و روستاهای در معرض خطربرنامه

 سیل و رانش شامل:

های حیاتی و با اهمیت بسیار زیاد یا خطرساز در معرض خطر و شناسایی کاربری

 ها؛جایی آنریمی برای جابهبرنامه

هش خطر به ریمی مشارکتی برای کاهای در معرض خطر و برنامهشناسایی سکونتگاه

 ای؛هجایی محدود و درون محلصورت ارتقاء یا جابه

ها، ریمی و اقدام برای رفع خطر )مانند پلشناسایی نقاط کلیدی خطرساز و برنامه

 ها و مانند آن(زیرگذرها، کانال

 تهیه برنامه فرار و تخلیه برای رویدادهای نادر و آموز  و تمرین آن.

و  ها؛ وزارت راهمتولی: شهرداری

 شهرسازی؛ وزارت کشور؛

 

 -مدت کوتاه تا میان

اولویت بر اساس تجربه 

 سال گذشته 20سیل در 

1 

 اضالبفریمی و ساخت یا نوسازی شبکه برنامه 3

آن  اولویت دهی و اختصاص بودجه برای ساخت یا نوسازی شبکه فاضالب و جداسازی

 های سطحیاز شبکه هدایت آب

 متولی اصلی: وزارت نیرو؛ 

 یر: سازمان برنامه و بودجه ؛سا

های با اولویت برای استان

سطی آبهای سطحی باال 

 مانند گلستان و خوزستان

1 

 های سطحیریمی و ساخت شبکه هدایت آببرنامه 4

های ریمی و اختصاص بودجه برای ساخت و اجرای صحیی شبکه هدایت آببرنامه

شهرها به خصوص در  محدوده های شهری در داخلسطحی و عدم اتصال آن به آبراه

 شهرهای شمالی کشور

ها و سازمان متولی اصلی: شهرداری

 برنامه و بودجه 

 سایر: وزارت راه و شهرسازی

اولویت برای استان 

 گلستان
1 

 

 ه( اقدامات در جهت آموزش

 
 اقدامات در جهت آموزش -5-13جدول 

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی ها و اقداماتبرنامه 

 2 مدتمیان متولی: وزارت علوم ها آوری سکونتگاههای مرتبم دانشگاهی در زمینه تاببازنگری دروس تخصصی رشته 1

ها آوری سکونتگاهها در زمینه تابریمی و ساخت در سکونتگاهمندان برنامهآموز  حرفه  2

 در برابر سیل

 رهای آموزشی هندسی یا از طریق سمینامهای ارتقاء نظام از طریق آموز 

متولی: وزارت راه و شهرسازی، سازمان 

نظام مهندسی و جامعه مهندسین 

 مشاور؛

 2 مدتمیان

3 

  یانسان یهاهسکونتگا تیریو مد یمیرمرتبم با برنامه یآموز  کارکنان صف و ستاد نهادها

متولی: وزارت راه و شهرسازی، سازمان 

نظام مهندسی و جامعه مهندسین 

 کشور و وزارت نیرو. مشاور؛، وزارت

 1 مدتمیان

4 

 آموز  و مشارکت مردمی 

 ها و مانور تخلیه اضطراری.در زمینه فرار و تخلیه، مقاوم سازی خانه

ها و وزارت متولی اصلی: شهرداری

 کشور. 

کوتاه تا 

 مدتمیان
1 
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      465  چهاردهم: پاسخ به سؤاالت رئیس جمهور...   فصل -بخش سوم هیأت ویژۀ        
 اهگزارش ملی سیالب

 پیوست ریاست جمهوری سؤاالتچهاردهم: پاسخ به  فصل

 مقدمه

وز ها، دالیل برگاهنتکارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی در گزارش تفصیلی خود، چگونگی وقوع سانحه، اثرات آن در سکو

لرستان، گلستان، خوزستان و  ها در سطوح مختلف را با تمرکز بر چهار استانگیری یا تشدید خسارتسانحه و عوامل موثر در شکل

به ها آوری دادههای کارگروه برپایه جمعها مورد بررسی قرارداد. یافتهفارس و سیزده سکونتگاه شهری و روستایی واقع در این استان

ا هر یا روستتان، شصورت میدانی، جلسات متعدد با مسئوالن شهری و استانی و همچنین بررسی مصوبات و اسناد توسعه در مقیاس اس

 فراهم کردن گیری سانحه از منظر شهرسازی و معماری وو محله بوده است. این فرایند در جهت ارائه تصویر کاملی از شرایط شکل

های علمی تهمبتنی بر یاف سواالت ریاست محترم جمهور از کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی گویی بهزمینه برای پاسخ

یل بروز ها بوده است. بر اساس این رویکرد، دالآوری سکونتگاهبوده است. رویکرد کارگروه در پاسخ به این سئواالت بر اساس دانش تاب

شود. ها و حوزه آبریز مربوط میها و البته شیوه توسعه و مدیریت آنبودن سکونتگاهن های انسانی به سازگارها در سکونتگاهخسارت

ها را ید خسارتو تشد بنابراین، کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی فارغ از چگونگی و شدت رویدادهای بارشی، دالیل بروز

ها جستجو کرده هی و ساز و کارهای مربوط به آنانی و سکونتگاهای استها در مقیاسدر نحوه ساخت و توسعه و مدیریت سکونتگاه

ها برای ارتقاء ریزی و مدیریت سکونتگاه( برای تغییر در نظام قانونی و تشکیالتی برنامه6است. راهبردهای پیشنهادی کارگروه )سئوال 

آور و تجارب سایر کشورها در وز شهرسازی تابست. دانش راهای علمی رویداد سیالبی اخیر ساس یافتهآوری در برابر سیل بر اتاب

ها در برابر سیل آوری سکونتگاهها برای ارتقاء تابریزی، طراحی و مدیریت سکونتگاهگذاری در سطوح مختلف و نظام برنامهزمینه قانون

 پایه تدوین پاسخ ها و ارائه راهبردها بوده است. 

 شهرسازی استانداردهای نکردن رعایت و روستایی و شهری هایسکونتگاه توسعه شیوه اول: سئوال

  است؟ گذاشته تأثیر هاسکونتگاه به خسارات بروز بر چگونه ،سیالب مقابل در آورتاب

آوری آوری، تعریف، ارزیابی و ارتقاء تابآوری در شهرسازی دانشی نوپاست و به دلیل ماهیت و مفهوم تاببه کارگیری مفهوم تاب

آوری گیرد. بنابراین، در این نوشتار با توجه به دانش روز در زمینه تابختلف با رجوع به استاندارد خاصی صورت نمیهای مدر سکونتگاه

آوری سکونتگاهی در برابر سیل استخراج و با توجه به بستر قانونی و حقوقی کشور، ها در برابر سیل، فهرستی از معیارهای تابسکونتگاه

 های موجود کشور تدقیق و تدوین گردید. داری و نیز ظرفیتهای اساز و کارها و رویه

گردند: الف( دوری از آوری سکونتگاهی ارائه میپاسخ به این سوال با ارجاع به معیارهای فوق الذکر و بر اساس سه محور اصلی تاب

در این سه محور خسارت به آوری خطر، ب( کاهش و مدیریت خطر؛ و ج( سازگاری با خطر سیل. رعایت نکردن معیارهای تاب

 اند.ها را شکل داده یا تشدید کردهسکونتگاه

 راز خط یبه دورهای شهری و روستایی بدون توجه توسعه یابیمکان -1

یابی یابی توسعه )گسترش( شهرها و روستاها، مکانیابی شهرهای جدید، مکانها، اعم از مکانالگوهای مختلف توسعه سکونتگاه

اند، در تمامی های در معرض خطر در رویداد اخیر دچار آسیب شدهها در پهنههای با اهمیت که به لحاظ استقرار آنکاربریبارگزاری 

 اند: های خسارت دیده مورد مطالعه مشاهده شدهاستان

 یابی اشتباه )بدون توجه به نریزی شده که در مواردی در اثر مکابه صورت برنامه یابی شهرهای جدید یا گسترش شهرها و روستاهامکان

شهر، یابی نامناسب شهرجدید شیرینبه عنوان نمونه، به دلیل مکانهای در معرض خطر سیل یا رانش واقع شده است: خطر سیل یا رانش(، در پهنه

  فاز دو شهر در رویداد اخیر به صورت کامل زیرآب رفت.

 های در معرض سیل یا رانش واقعع شعده با مجوز رسمی نهادهای مختلف که در پهنه ریزی نشده اماها به صورت برنامهیابی کاربریمکان
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 هاگزارش ملی سیالب

، شورای ترافیک شهرستان 5های جدید در محدوده یا حریم شهرها از طریق مراجعی مانند کمیسیون ماده است: این نوع توسعه ها مانند بارگذاری

های های فنی ایعن مراجعع، بارگعذاریاند. به دلیل عدم توجه کمیتهمجوز گرفتهیی( های اجرایا استانداری )در صورت اختالف بین دستگاه و استان

های نمونه ساخت و سازها در بسعتر و حعریم رودخانعهاند )اند یا سایر مناطق را در معرض خطر قراردادهجدید در نقاط در معرض خطر شکل گرفته

 (.ان در شهر معموالن، گرگان رود در شهر گنبد و نیز شیرازآباد، کشککارون در اهواز، خرم رود و کرگانه در شهر خرم

 ها و مانند آن، در معرض استقرار روستاهایی که به دالیل مختلف، مانند کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز و یا تغییر مسیر رودخانه

هعا در بسعتر رودخانعه وع خاص معیشعت و زیسعت آنروستا به دلیل ن 400خطر سیل یا زمین لغزش صورت گرفته است: تنها در استان خوزستان 

 روستا زیر آب رفتند. 70ساخته شده اند که از این بین 

 دیده ایعران نیعز های در معرض خطر سیل: مانند سایر شعهرهای جهعان، در شعهرهای خسعارتهای غیررسمی در پهنهتوسعه سکونتگاه

ی مناسب در اراضی در معرض خطر سیل یا زمین لغزش سعکنی گزیعده بودنعد و بعه درآمد در جستجوی زمین قابل استطاعت و با دسترساقشارکم

آباد، عین دو در شهر اهواز و سععدیه آباد در شهر گنبد، کرگانه در شهر خرمهای افغاننمونه محلههمین دلیل، بیشترین آسیب در اثر سوانح شدند )

 (. های اخیر زیر آب رفتنددر شهر شیراز که در اثر سیالب

 ها بدون توجه به مدیریت و کاهش خطرریزی سکونتگاهتوسعه و برنامه -2
ریزی، طراحی و مدیریت شهری برای کاهش خطر های برنامهها بدون توجه به قابلیتریزی، طراحی و ساخت در سکونتگاهبرنامه

های شبکه ریزی و اجرا در طرحرنامهسیل که باعث تشدید خسارت شدند: مهمترین موارد در عدم توجه به خطر سیل در طراحی، ب

 شود:های شهری دیده میمعابر، کاربری زمین و زیرساخت

 گیری یعا شعدت یعافتن دلیل در نظر نگرفتن خطعر سعیل، بعر شعکلها بهیابی، طراحی، ساخت و اجرای پل: نخست، مکانشبکه معابر

ها، تنها دسترسی بعه محلعهها، نه(. با از دست رفتن کارآیی این پلسعدی شیرازآباد، پلدختر، گنبد، شهرک شهرهای خرمها تاثیرگذار بود )خسارت

یعابی ها شعد. دوم، مکانها خود باعث گرفتگی آبراه و شدت یعافتن خسعارتگرفتگی یا تخریب آنروستاها یا بخشی از شهرها ناممکن شد، بلکه آب

گرفتگعی شعدند نظر نگرفتن خطر سیل یا از کار افتادند یا سبب بعروز یعا تشعدید آبآهن در حریم شهرها که به دلیل در های کمربندی و راهجاده

پذیری را شعکل گرفتن خطر سیل که نقاط بسیار آسیبیابی و طراحی زیرگذرها بدون درنظر(. سوم، مکانقال و کمربندی خرامه در شیرازمانند آق)

 (.آبادمانند شهر خرمدادند )

 (؛ دورهماننعد پلعدختر و سعرابهای حیاتی نظیر فرمانداری و مراکعز اوراانعس )یابی و ساخت کاربریمکان: ریزی کاربری زمینبرنامه

هعای (؛ و کاربریدیده در اسعتان گلسعتانواحعد آسعیب 207در استان خوزستان،  104واحد در لرستان،  421های حساس مانند مدارس )کاربری

های در معرض خطر سیل مشکالت جعدی در خانه فاضالب )مانند استان گلستان( در پهنهو تصفیه بنزین و گاز، محل دفن زبالهخطرساز نظیر پمپ

 های جدی به شهرها وارد کردند. پاسخ به سیل ایجاد کرده و آسیب

 هعای سعطحی کعه موجعب آب: نخست، عدم اجرا، فرسودگی یا جدا نکردن سیستم فاضالب از سیستم هعدایت های شهریزیرساخت

(. این مسئله نه تنها آسیب کالبدی، بلکه صدمات جدی به سالمت و بهداشت شهرها وارد قالمانند اهواز، حمیدیه، آقفاضالب شده است )زدگی پس

های سطحی و شعیب های سطحی به خصوص در استان گلستان )با تراز باالی آبآبریزی و اجرای نامناسب سیستم هدایتکرده است؛ دوم، برنامه

های گلسعتان و خوزسعتان های سطحی شهرهای اسعتانمشکل غالب سیستم هدایت آبگرفتگی شده است. که خود باعث تشدید آب ناچیز زمین(

ترین اقدام به ها در محدوده شهر، آسانهای سطحی به رودخانهچیز، طراحی نامناسب و نیز عدم اجرای کامل آن است. هدایت کردن آبپیش از هر

  حال خطرسازترین در رویدادهای سیالبی است. لحاظ اجرایی و در عین 

 لیبا خطر س یسازگارریزی و طراحی شهری بدون توجه به توسعه، برنامه -3
ها که تاکید آن بر سازگاری با سیل با استفاده از رویکردهای آوری در سکونتگاهدانش تابها بدون توجه به سکونتگاهی در زیربرنامه

ه است، باعث بروز یا تشدید خسارت شده است. مهمترین موارد عبارتند از تمرکز زیاده از حد بر اقدامات اکولوایک و مدیریت یکپارچ

 ها.کشی یا سرپوشانده کردن آبراهای و نیز تاکید زیاد بر کانالسازه

 ها بدون ادغامِ ای در سکونتگاههدرنظر نگرفتن اقدامات اکولوایک برای سازگاری با سیل و به جای آن، اتکاء و تمرکز بر روی اقدامات ساز

ها باعثِ قراردادن مناطق شهری تر از آن بدون رسیدگی، مرمت و مقاوم سازی که با تخریب آنریزی سکونتگاه و مهمها با برنامهریزی شده آنبرنامه

اهواز کعه در پهنعه در مععرض خطعر  2عین  (. حتی محلهآباد، پلدختر و اهوازمانند تخریب دیواره های ساحلی در خرمدر معرض خطر شده است )
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 استقرار نداشت، با شکست کانال انسان ساز صدمات زیادی دید.

 پذیرترین ها را تبدیل بعه آسعیبدرست همین بخش –ها به جای مرمت اکولوایک آن –ها ها و نیز سرپوشانده کردن آنکشی آبراهکانال

(. مهمترین مصداق، رویداد دروازه قرآن شهر شیراز است، جائیکه مسعیل تپه در گلستانیشنمونه شهرک سعدی شیراز و گممناطق شهری کردند )

شیراز کامالً مسدود شده است. با توجه به تغییعرات اقلیمعی، از نظعر  –متر به واسطه تعریض بزرگراه اصفهان  20طبیعی خارج از شهر که با عرض 

ها با کانعال سرپوشعیده مغعایر ها و آبراههای انتقال آب گمراه کننده است. جایگزین کردن مسیلهها و لولاین کارگروه بحث درمورد ابعاد این کانال

ها نیز به دلیل احتمال مسدود شدن خطرات جعدی در پعی دارد. در کانعال سععدی، ها و سایر آبراهآوری است. سربسته کردن مسیلمعیارهای تاب

 آب را در پی داشت.  سقوط دو خودرو در این کانال مشکل سرریز کردن

 سبب چگونه هاسکونتگاه توسعه و طراحی ریزی،برنامه قوانین و قواعد رعایت عدم دوم: سئوال

  است؟ شده خسارات بروز و سیل مقابل در پذیریآسیب
 تنیده است و الجرمبا سوال سوم در هم "تخلف"و  "عدم رعایت قوانین"پاسخ این سوال به دلیل مرتبط بودن مسئله 

عدم رعایت  هایی در پاسخ به این دو سوال وجود دارد. همچنین، با توجه به قلمرو مطالعاتی کارگروه، این پاسخ تنها به مواردپوشانیهم

ا ا و روستاهه شهرهقوانین در حریم و محدوده شهرها و روستاها پرداخته است. بدیهی است که در بسیاری از موارد آسیب وارده ب

 ارهای خارج از این قلمرو بوده است. مربوط به ساز و ک

 هاعدم رعایت قوانین مربوط به ارزیابی اثرات محیط زیستی در طرح -1

های مشمول انجام ها و پرواهطرح محترم دولت( اتیشده ه بی)تصو 1390مصوبه  ستیز طیحفاظت از مح یعال یمصوبه شورا

ها شامل خطرات، سوانح....در هر یک از گزینه"عات شامل مطالعات ارزیابی زیست محیطی را تعیین کرده است. این مطال

آهن( در مقاطع با ها )و نیز راههای اصلی شامل کمربندیمی شود. مطالعات ارزیابی برای جاده "احتمال...پیامدهای وقوع بالیای طبیعی

( در 1379آهن )ها و راهاصالح قانون ایمنی راه 4ها بر طبق این مصوبه الزامی بوده است. همینطور بر اساس ماده ها و مانند آنرودخانه

 ها در نظر گرفته شود. م برای آبراهآهن، باید مجاری الزههای جدید و راهنگام ایجاد راه

ها و مانند آن، به ها، مسیلآهن، رودخانههای کمربندی، راهددی دیده شده که تالقی جادهموارد متع 98-97در رویداد سیالبی 

های مهم مصداق ست. ازد این مطالعات یا توجه نکردن به نتایج آن در طراحی یا اجرا یا جهت بروز یا تشدید خسارت شده ادلیل نبو

های هقال( در راستای عمود بر رودخانهای اصلی و کمربندی )مانند کمربندی آقنقض این مورد در استان گلستان دیده شده است؛ جاده

اند. همینطور است جاده کمربندی گرفتگی شدهها، سبب تشدید آبلیل کافی نبودن عرض و مکان کالورتاند و به دشده اصلی ساخته

کند عبور می کند و از روی آن با آبراهی با عرض ناکافیجدید خرامه در شمال شرقی شیراز که مسیر طبیعی عبور مسیل را قطع می

س کارگروه ر دسترلعات ارزیابی اثرات محیط زیستی برای این مداخالت دکه باعث سرریز آب در شهرک سعدی شیراز شد. اسناد مطا

 نبوده است.

 عدم رعایت قوانین مربوط به طراحی و اجرای شبکه معابر -2

های شهری ایران مصوب نامه طراحی راهو آئین 1391های ایران مصوب نامه طرح هندسی راهاین مورد شامل عدم رعایت آئین

ها با توجه به تراز سیلِ با احتمال وقوع ، تراز پل1391نامه مصوب شود. بر اساس آئینطراحی یا اجرا( میها )در ساخت پل 1374

های شهری استان گلستان و لرستان در نظر گرفته نشده ؛ شرایطی که در بیشتر پلودشمحاسبه میفاصله آزاد قائم درصد به عالوه یک

ای های تازه احداث شدهگرفتگی شد. نمونه پلنامه مذکور دچار آبه دلیل عدم توجه به آئینآباد پِل در حال ساخت ببود. در شهر خرم

کرمانشاه روی -آبادبزرگراه خرم گرفتگی شدند، پلکه هم کارایی خود را در رویداد سیالبی از دست دادند و هم باعث تشدید آب

 رودخانه کرگانه و پل کمربندی خرامه به شیراز هستند.

 هاعایت قوانین مربوط به پیشگیری از خطر و حفظ ایمنی سکونتگاهعدم ر -3
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قانون شهرداری،  55ماده  14ریزی و ساخت زیرساختهای کنترل سیل برعهده وزارت نیرو است. از طرفی طبق بند مطالعه و برنامه

باشد. در روستاها یل بر عهده شهرداری میحفظ جان و مال مردم از خطرات و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر س

نامه اجرایی تهیه و آیین 18و  10استناد مواد ه باین وظیفه با تصریح قانونی جز وزارت کشور به عهده نهادی گذاشته نشده و تنها 

  باشد.نیاد مسکن میبه عهده بهای هادی روستایی ، لحاظ نمودن اقدامات حفاظتی در زمان تهیه طرحهای هادی روستاییتصویب طرح

ترین های در معرض خطر )سیل یا لغزش( واقع شده بودند، متحمل سنگینهایی که در پهنهدر بسیاری از موارد، سکونتگاه

 ها حفاظتی به عمل آمده باشد. این مسئله در دو وضعیت رخ داده است:که از آنها شدند، بدون اینخسارت
های تملیک و امهرودخانه در کنار رودخانه ساخته شده است. در این صورت، اجرای برن ، سکونتگاه پیش از اعالم حریمنخست

ها همراه با آموزش ای جهت حفاظت از آنها؛ ایجاد اقدامات سازهجایی با مشارکت و درصورت رضایت مردم؛ ارتقاء این سکونتگاهجابه

 توسط شهرداری درهای امن باید برای حفاظت از جان و مال مردم محل های فرار و تعییناندازی سیستم هشدار، تعیین راهمردم، راه

ان و مال جگرفت. الزم به ذکر است که در قانون شرطی بر رسمی یا غیررسمی بودن سکونتگاه برای مسئولیت حفظ شهرها صورت می

ی به نیز بازرس ین موردخته شده است. در ا، سکونتگاه یا ساخت و سازها بعد از اعالم حریم رودخانه سادوممردم گذاشته نشده است. 

 ت و سازمانتشکیال موقع و حفاظت از حریم رودخانه و جلوگیری از ساخت و ساز برعهده شهرداری و در روستاها به موجب اساسنامه

تنگاتنگ  لیل ارتباطاتها معموالً به دها و نظارت عالیه در هر دو با وزارت نیرو بوده است. البته دهیاریبر عهده دهیاری دهیارهای

ستند. ین وظیفه نیاها تاثیرگذار است و نیز کمبود امکانات، قادر به انجام اجتماعی و خانوادگی با اهالی، که بر وظیفه نظارتی آن

 های مورد بررسی دیده شده است. ههای این دو وضعیت در تمامی نموننمونه

شود. به ر میهای حفاظتی داخل محدوده و حریم شهاری و مقاوم سازی سازهمورد مهم دیگر مربوط به عدم رسیدگی، ترمیم، نگهد

ها از اهمیت سازی آنترمیم، نگهداری و مقاومرسیدگی، دارند، گه میهای محافظتی سیل که آب را پشت خود ندلیل ماهیت سازه

نه این وزارتخا و در داخل محدوده شهر با مجوزنیرو بوده  ای مدیریت سیل با وزارتباالیی برخوردار است. مسئولیت اقدامات سازه

های حفاظتی با وجود سازی سازهگیرد. به طورکلی در موارد بررسی شده، الگوی مشترک عدم رسیدگی، ترمیم و مقاومصورت می

( 1396و  1384) "راهنمای طراحی دیوار حائل"امور نظام فنی و اجرایی با عنوان  308اره هایی چون پیوست ضابطه شمدستورالعمل

 بوده است. 

ب وده است، سببید آب این مسئله خصوصاً در استان لرستان که رویداد سیالبی با توجه به جغرافیای استان همراه با طغیانِ شد

رود شکانکهای زیادی شده است: در پلدختر دیواره ساخته شده در شمال شرقی شهر و دیواره محافظ غرب بستر وارد آمدن خسارت

هم ه کرگانه درآباد دیواره محافظ رودخانشکستند، که دومی باعث ورود آب به بخش بزرگی از بافت شهری پلدختر شد. در خرم هر دو

داف آن چمران )که یکی از اهشکسته شدن کانال د. در استان خوزستان نیز های بزرگی از این محله آسیب دیشکسته شد و بخش

دیدگی محله یبو آساهواز  شهر رفه حفاظت از اهواز بوده است( باعث حرکت سیالب به طکنترل طغیان کارون و کرخه و در نتیج

 اند. های ساحلی نیز دچار آسیب شدهدو شد. در این شهر دیوارهعین

 های سطحیهای توسعه استانی و شهری در مورد فاضالب شهری و هدایت آبعدم اجری طرح -4

های سطحی به خصوص در دو استان گلستان و خوزستان در الب شهری و هدایت آبهای فاضعدم اجرا، نگهداری و ترمیم شبکه

(، 1371)های آب و فاضالب به موجب قانون تأسیس شرکتها افزودند. بر شدِت آسیب 1398و فروردین  1397رویداد سیالبی اسفند 

تان بر عهده شرکت آب و فاضالب استان زیر نظر آوری و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر اسجمع

باشد. در استان گلستان، با وجود تاکید سند آمایش استان، شبکه فاضالب شهری طراحی یا اجرا نشده است )تنها در وزارت نیرو می

فاضالب در هنگام زدگی های سطحی، پسباشد(. به دلیل جدا نکردن شبکه فاضالب از شبکه هدایت آبچند شهر در حال اجرا می

ها به های کاربریپذیر کرده است. تخلفات مربوط به عدم رسیدگی به ورود فاضالبها را آسیبرویدادهای بارشی شهرهای این استان

 قال و مانند آن( دیده شده است، مربوطتپه، گنبد، آقها )درشهرهای اهواز، دزفول، شیراز، گمیشها که در تمامی استانداخل رودخانه
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باشد. در استان خوزستان دلیل عدم تخصیص بودجه به وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست )نقش نظارتی( و فرمانداری می

 الزم از اعتبار آبفا به مسئله فاضالب مشخص نیست.

 های عمرانی عدم رعایت قوانین مربوط به طرح -5

ها با هدف افزایش ایمنی به عنوان یک اصل پذیری طرحهش آسیب(، تاکید بر کا1385طبق قانون نظام فنی و اجرایی کشور )

یه فنی، (، انجام مطالعات و توج1375های عمرانی کشور )مطرح بوده و طبق قانون اصول نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح

شدید به این دو مهم در بروز و ت . عدم توجهها مطرح شده استای برای این طرحاقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جزو اقدامات پایه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نقش داشته است. از جمله می 98-97ها در رویدادهای سیالبی سال خسارت

حاجی و پل شهدا )سال آباد: در این شهر زیرگذرهای پلهای مصوب کمیته داخلی حمل و نقل ترافیک در شهر خرمزیرگذر

ه آباد هر دو در بستر و حریم رودخاناساس مصوبه کمیته داخلی حمل و نقل ترافیک شهرداری خرم ( بر1391و  90برداری بهره

اند و درصورت نداشتن آمادگی از روز پیش، اند. هر دو زیرگذر در رویداد سیالبی فروردین به طور کامل زیرآب رفتهرود ساخته شدهخرم

ر بو سندی دال  ساخت این زیرگذرها در شبکه معابر طرح جامع نیز دیده نشده استناپذیری به بار آورند. توانستند عواقب جبرانمی

 اخذ مجوز از وزارت نیرو در دست نیست.

عی در شهر یل طبیساخت معبر در بستر مسیل )تغییر کاربری از مسیل به معبر( بدون در نظر گرفتن خطر سیل. مسدود کردن مس

امع شهر استای طرح جتر دارد. این تغییر در رهر به دلیل تلفات باال نیاز به بررسی تفصیلیشیراز و برای تعریض معبر ورودی شمالی ش

به دست  ر آن تاریخافتاده است. با توجه به مرور زمان، سندی مبنی بر انجام مطالعات اثرات محیط زیستی د اتفاق 60و در دهه 

جرا(. تعریض این به شهرداری شیراز تحویل شده است )پس از ا 1369کارگروه نرسیده است. مطالعات سیل برای این مسیل در سال 

عدی بنیز گنجانده شده است. پیشنهادات مطالعات سیالب  1393و تفصیلی سال  1388های تجدید نظر جامع سال معبر در طرح

لیل عدم دسترسی کارگروه به الیلی که به دای )بنا به د( توسط سازمان آب منطقه1391و  1387های انجام شده برای شهرداری )سال

که گزارش مطالعات طراحی کنترل اند. همینطور، با وجود اینمکاتبات و اسناد آن زمان روشن نیست( تصویب نشده و اجرا نشده

طوح احتمالی سظرفیت خط لوله اصلی در "( تصریح کرده که 1387سیالب حوزه دروازه قرآن )مهندسین مشاور آمایش آب و خاک، 

برای  داری شیرازرف شهرطو افزایش ظرفیت این کانال را ضروری دانسته است، اقدامی جدی از  "ه و باالتر غیرقابل قبول بودهپنج سال

 رفع این مشکل انجام نشده است.

 شده خسارات تشدید سبب که هاسکونتگاه توسعه در گرفته صورت تخلفات ترینعمده سوم: سئوال

  است؟ داده رخ کارهایی و ساز چه تأثیر تحت و چیست است

های کارگروه شهرسازی، معماری و میراث پیش از پاسخ به این سوال، الزم است دو مطلب خاطر نشان شود؛ نخست، بر اساس یافته

، اند نه به دلیل تخلف، که بیشتر به دلیل خالء قانونیها تاثیرگذار بودهپذیری و بروز خسارتفرهنگی بسیاری از مواردی که در آسیب

شود. دوم، شناسایی موارد به این مهم پرداخته می 6اند که در پاسخ به سوال گرفتهابهامات قوانین یا عدم کفایت قوانین مربوطه شکل

ای است که اند، مسئلهپذیری و بروز خسارت شدهها که موجب آسیبریزی، طراحی و توسعه سکونتگاهعدم رعایت قواعد و قوانین برنامه

های شهری و نیز بین نهادها و های مختلف قوانین از سطح آمایش استانی تا برنامهپوشانی و بعضًا عدم هماهنگی الیهبه دلیل هم

های جامع و تفصیلی شهری ممکن است به واسطه تصمیمات های مرتبط بسیار پیچیده است. به عنوان مثال، مالحظات طرحبخش

اند اجرا نشده باشند. کارگروه شهرسازی، در تاریخی بعد از طرح جامع تصویب شدهیا سندهای آمایش استانی که  5کمیسیون ماده 

معماری و میراث فرهنگی با تحلیلی چندالیه تمامی این سطوح را برای پاسخ به سواالت مد نظر قرارداده است. در هر حال در مواردی 

های های مختلف شهری و استانی در تاریخت کمیسیونو چرایی وقوع آن نیاز به دسترسی وسیع به مصوبا "تخلف"چیستی ماهیت 

اند، چهار دسته کلی گیری این موارد تاثیر داشتهپذیر نبود. در مورد ساز و کارهایی که بر شکلمختلف دارد که این امر همواره امکان

ها و مدیریت سیل؛ نبود بودجه کافی؛ های قوانین ناظر بر سکونتگاهقابل بحث هستند: ارجاع نهادها و مسئولین به ابهامات و کاستی
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های سیاسی در توسعه و دهی به تصمیمتر از همه رواجِ اولویتها؛ و مهمگیرینهادینه نشدن اهمیت مخاطراتی مانند سیل در تصمیم

سبب  که نیواعد و قوانقها در ادامه موارد عمده عدم رعایت ناپذیر این تصمیمها بدون توجه به تاثیراتِ گاه جبرانمدیریت سکونتگاه

 شود.اند ارائه میکارهایی که موجب بروز این موارد شدهواند و سازها شدهی سکونتگاهریپذبیآس

 تغییر کاربری بدون اخذ مجوز  -1

ه در رود که شمار میها یا نواحی باالدست بدون اخذ مجوزهای الزم از مهمترین موارد تخلف بتغییر کاربری در بستر یا حریم آبراه

ن تصمیمات های سیالب تاثیر داشته است. در غالب موارد ساز و کارهای بروز چنین مواردی به اولویت دادبروز و تشدید خسارت

شود. تغییر کاربری سازی ترافیک بر ایمنی شهروندان مربوط میدادن مسائلی مانند روانریزی شده و نیز اولویتسیاسی بر توسعه برنامه

 ختیار دارد. سازی را در اقراردارد که امکان این اولویت 5ات کمیسیون ماده در قلمرو تصمیم

ها نقش مهمی را ایفا کرد،  تغییر تشدید خسارت در بروز و 98-97ترین موارد تغییر کاربری که در رویداد سیالبی یکی از مهم

باشد که معبر می ی مسیل محدوده دروازه قرآن شیراز بهمصداق این مسئله تغییر کاربر ها به معبر بوده است. مهمترینکاربری آبراه

رور زمان سندی مبنی بر افتاده است. با توجه به م اتفاق 60موجب تلفات باالیی شد. این تغییر در راستای طرح جامع شهر و در دهه 

ه ر در دروازشه یودمعبر ور ضیعردر مورد تبررسی این تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج در دسترس کارگروه قرار نگرفته است. 

حوضه  یدر خروج در خصوص اقدامات صورت گرفته رازیش یتوسط شهردار رازیش یادال بر اخذ مجوز سازمان آب منطقه یقرآن سند

 است. دهیدر دهه شصت ارائه نگرد زیآبخ

ن ها مجوز کمیسیواز این تغییر کاربریادی شود که تنها تعدهمچنین در نواحی باالدست این مسیل تغییر کاربری زیادی دیده می

یش سطوح های مختلف مانند نهادهای نظامی صورت گرفته است و با افزارا دارند. این ساخت و سازها بیشتر توسط ارگان 5ماده 

 آباد نیز دیده شده است.اند. مشابه این امر در سایر شهرها مانند خرمتاثیر نبودهنفوذناپذیر در تشدید خسارت بی

 ها بدون مجوز وزارت نیروساخت و ساز در بستر و حریم  آبراه  -2

نامه اجرایی آن هرگونه دخل و تصرف در بستر آئین 13( و ماده 1361قانون توزیع عادالنه آب ) 2ماده  3 تبصرهبر اساس 

ده مداخله در بستر و حریم ها توسط اشخاص حقیقی و حقوق ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو. موارد مهم مشاهده شرودخانه

اند. ساز و کار اصلی مربوط به این تخلف، مشکالت قانونی است. از سویی ها با مجوز یک نهاد رسمی در زیر ارائه شدهرودخانه

یرو با شود( هستند و از سوی دیگر وزارت نها را نیز شامل میها خواستار مدیریت واحد محدوده شهرها )که بستر و حریم آبراهشهرداری

 ها را دارد ولی در چرخه مدیریت شهری جایگاه روشنی ندارد. که مسئولیت قانونی مدیریت بستر و حریم آبراهاین

ها ها یا آبراهکردن مسیل ها شد سرپوشیدهدر سکونتگاه 98-97ها در رویداد سیالبی یکی از مداخالتی که موجب تشدید خسارت

ذ مجوز از استعالم و اخ بدونتوسط شهرداری شیراز  70ردن مسیل شهرک سعدی در دهه بوده است. به عنوان نمونه سرپوش ک

به سارت خکردن آب و وارد آمدن  سرریزحل سربسته شدن کانال مسیل یکی از نقاط اصلی مای صورت گرفته است. سازمان آب منطقه

ت، وسط شهرداری سرپوشانده شده استرودخانه تپه گلستان که بخشی از بافت شهری اطراف شد. به همین ترتیب در شهر گمیش

 دبقیه موار در ها شده است.سندی دال بر اخذ مجوز از وزارت نیرو ارائه نشده است. در این مورد هم این مداخله سبب تشدید خسارت

وز از طرف ساله صورت گرفته است، سندی در مورد صدور مج 25نهادهای مختلف در بستر یا حریم  توسطساخت و سازهایی که 

 آباد در بستر خرمرود  اشاره کرد.توان به زیرگذرهای خرموزارت نیرو یا خالف آن یافت نشده است. به عنوان نمونه می

ز ن ساخت و ساست. ایاحداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز تحت ساز و کار دیگری صورت گرفته ا

ین فع اختالف بنامه چگونگی ر حی و گردشگری بوده که به دنبال مخالفت وزارت نیرو با استناد به آیینهای تفریبر کاربری مشتمل

گروه نرسیده به دست کار 5کند )اسناد تصویب این ساخت و ساز در کمیسیون ماده ارجاع پیدا می استانداریهای اجرایی به دستگاه

های یساز کاربر وساخت  فقت می کند. البته در سند آمایش استان خوزستان نیز براست(. در نهایت استانداری با این ساخت و ساز موا

 های شهری استان تاکید شده است. تفریحی و گردشگری در کناره رودخانه
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 هاهای داخل محدوده و حریم سکونتگاهعدم رسیدگی به آبراه -3

ها ل اطمینان از نبودن نخاله و زباله در رودخانه، انهار، مسیلقانون شهرداری وظیفه نگهداری، الیروبی و حصو 55ماده  2طبق بند 

ها ها، انهار و مسیلها در محدوده شهر بر عهده شهرداری است. بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، نگهداری و الیروبی رودخانهو کانال

شده توسط این کارگروه الیروبی به صورت آوری های شهری وظیفه وزارت نیرو است. بر اساس شواهد جمعدر خارج از محدوده

ریزی شده نه در محدوده شهرها و نه در بیرون شهرهای در معرض سیل انجام نشده است. مهمترین ساز و کاری که منجر به این برنامه

وبی کشکان رود، آباد و پلدختر الیرباشد. به عنوان نمونه در لرستان، شهرهای خرمامر شده است نبود ظرفیت مالی و انسانی می

 یروبیال شنهادیپ انجام شده است. 1390قال در استان گلستان آخرین الیروبی در سال رود و کرگانه انجام نشده است. در شهر آقخرم

 یروبیاست. ال امدهیبه اجرا درن ،مشخص داده شده است یو طرح جامع اهواز در مقاطع زمان هیدر طرح توسعه و عمران ناحکه کارون 

در تمامی موارد، مسئولین عدم تامین هزینه را دلیل اصلی الیروبی نکردن است.  رفتهیصورت نپذ ریاخ یهاخانه کرخه در سالرود

 اند. ها ذکر کردهرودخانه

ها از وجود ها برای پاکسازی آنها و مسیلها، زهکشها، کانالو البته دهیاری پایش و رسیدگی منظم به رودخانه وظیفه شهرداری

ها منجر به کاهش ظرفیت عبوری آب شده و در شدت سیل تاثیر جدی داشته است. نخاله و ضایعات است. عدم توجه به پاکسازی آبراه

هایی مانند گرگانرود در حریم و محدوده شهرها بر شدت و خسارت در استان گلستان وجود نخاله، زباله و ضایعات در بستر رودخانه

شیراز نیز عدم رسیدگی به دهانه ورودی مجرای زیرسطحی انتقال سیالب در حوضچه تنظیمی ساخته  سیل تاثیر گذاشته است. در

شده در حوضه دروازه قرآن و نیز عدم کنترل و ممانعت از تخلیه زباله و ضایعات ساختمانی در باالدست مجرای زیرسطحی انتقال 

  سیالب سبب کاهش حجم مفید انتقال سیالب و سرریز آن شده است.

 های توسعه عدم رعایت ضوابط خاص طرح -4
شهر،  های جامع( برای کاهش خطر سیل تنها دریک مورد، شهر جدید شیرینضوابط ساختمانی )ضوابط خاص ساختمانی در طرح

مهر در  های توسعه شهری گنجانده شده است که بر اساس آن ساخت طبقه همکف به صورت پیلوت الزام شده است. مسکندر برنامه

انکار شهر مسئولیت صدور جواز ساخت و پایسعه جدید شهر این الزام را نادیده گرفته است. شرکت عمران شهرجدید شیرینتو

 ساختمان را داشته است.
 ها داخل حریم و محدوده شهرها مطابق با مشخصات فنی طرحعدم اجرای پروژه -5

 گیرد.جا مورد بررسی قرار نمیاین مورد در حوزه تخصصی کارگروه محترم زیرساخت بوده و در این

 سبب چگونه زده سیل روستایی و شهری مناطق هایدهداری و هاشهرداری عملکرد چهارم: سئوال

  است؟ شده سیل خسارات تشدید
تواند به صورت یکسان و بدون درنظر گرفتن ها نمیپیش از پاسخ به این سئوال، الزم به ذکر است که بررسی عملکرد شهرداری

های مالی، انسانی و دانش تخصصی در شهرهای بزرگ و کوچک صورت گیرد. به جز شهرهای شیراز، ها در ظرفیتهای زیاد آنتفاوت

اند. به عالوه، در آباد و اهواز، سایر شهرهای بررسی شده، از جمله شهرهای کوچک، با بودجه و نیروی انسانی ناکافی مواجه بودهخرم

ها، الزم است مسائل مربوط به نقص و ابهامات در قوانین جاری کشور لحاظ گردد. با توجه به این داریبررسی عملکرد شهرداری یا ده

قانون شهرداری  100و ماده  96اصالحی ماده  6و تبصره  55موارد، پاسخ به این سوال به صورت کلی بر مبنای قانون شهرداری )ماده 

قانون تعاریف محدوده و حریم و  1380ه تشکیالت و سازمان دهیارها مصوب های آن( و نیز اساسنامو اصالحیه 1345مصوب سال 

 تهیه شده است. هاشهر و روستاها و نحوه تعیین آن

 ها از وزارت نیروعدم اخذ مجوز جهت مداخالت در بستر و حریم آبراه -1

موظف به  نساختماو  تتاسیسا رگونهه اثحداز ا قبل ها یدارشهرها، قانون اصالح شهرداری 96ماده  6با توجه به فسخ تبصره 

از وزارت نیرو هستند. در مورد تغییر کاربری مسیل به معبر در حوضه دروازه قرآن شیراز، سندی دال بر اخذ مجوز دریافت  زوعمجاخذ 



472           هیأت ویژۀ کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

یرگذار بودند. نشده است. همینطور است تبدیل کانال به معبر در شهرک سعدی شیراز. هر دو مورد بر ایجاد و تشدید خسارات سیل تاث

در مورد ساخت و ساز در بستر و حریم کارون در اهواز از وزارت نیرو درخواست مجوز شده است و در نهایت مرجع تصویب کننده 

رود و نیز سرپوشانده کردن بخشی از رودخانه آباد در بستر و حریم خرماستانداری بوده است. در مورد احداث زیرگذرهای شهر خرم

 تپه یا زهکش جنوبی این شهر نیز سندی دال بر اخذ مجوز از وزارت نیرو در دسترس نیست. شگمیشان در گمی

 هاتعلل در جلوگیری از عملیات ساختمانی در حریم آبراه -2

که ساخت و سازهای  -های بدون پروانه توانند از عملیات ساختمانی ساختمانها می، شهرداریقانون شهرداری 100بر اساس ماده 

جلوگیری کنند. رویه کار در این ماده قانونی تصریح شده است. اما ساخت و سازهای  -شود ساله نیز شامل آن می 25در حریم واقع 

آباد و پلدختر( و خوزستان )اهواز( مشاهده شده در بسیاری از شهرها در استان گلستان )گنبد و گمیش تپه( و استان لرستان )خرم

ضعیف شهرداری در نظارت برای جلوگیری از ساخت و ساز باشد، زائیده نقایص اجرایی شدن این قانون بیش از اینکه نشانگر عملکرد 

است؛ ساخت و ساز غیر مجاز تخلف محسوب شده )و نه جرم( و تخریب آن )به خصوص ورود به زمین محصور( نیازمند صدور حکم از 

رسد. تخریب رای، پیش از صدور رای ساخت و ساز به پایان میبر بودن روند صدور مراجع قضایی است. معموالً به دلیل زمان

 شود.اند نیز پیامدهای سیاسی، اجتماعی سنگینی به دنبال دارد و بنابراین علیرغم امکان قانونی اجرا نمیهایی که تصرف شدهساختمان

 11ها طبق سازوکار مقرر در بند یین آنقانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تع 3ماده در روستاها نیز بر اساس 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز، دهیاری مربوطه  69الحاقی ماده 

ابتدا نسبت به دهیاری مکلف است  .شودقانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی می 99بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 

تذکر کتبی به متخلف مبنی بر رعایت کلیه مقررات و ضوابط ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا اقدام، سپس از هرگونه عملیات 

دو مشکل بر سر اجرای این قوانین وجود دارند: نخست، به دلیل  .عمرانی و ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر با مفاد آن جلوگیری نماید

دهی تخلفات ناتوان هستند. دوم، به ها از انجام مسئولیت گزارشباطات تنگاتنگ خانوادگی و اجتماعی در روستا، معموالً دهیاریارت

ها، این نهاد نتوانسته در موارد ساخت های دهیاریجلوگیری از عملیات عمرانی: و عدم کفایت ظرفیت"دلیل نامشخص بودن ساز و کار 

 ای داشته باشد.  ه مداخلهو ساز در حریم رودخان

 هاها در حریم سکونتگاههای عمرانی و فنی در حاشیه آبراهو سازها و طرحنظارت ناکافی بر ساخت -3

را  نظارت کلی بر طرح های عمرانی و فنی در محدوده حریم و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات حریم شهرها وظیفه شهرداری

اند. ساخت و سازهای باالدست های عمرانی در حریم شهرها تاثیر در تشدید خسارات سیل داشتهپرواهبرعهده دارند. ساخت و سازها و 

های قابل تامل هستند. همینطور است ساخت آباد، گنبد و اهواز همگی از نمونهدر حریم رودخانه در حریم شهرهای شیراز، خرم

های وارده تاثیرگذار قال بر میزان خسارتراز )شهرک سعدی( و آقهای کمربندی در حریم شهرها که در شهرهایی مانند شیجاده

 اند.  بوده

 عدم اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل  -4

های حفاظتی داخل شهر بوده است. سازی سازهیکی از مسائل مشترک در تمامی شهرها عدم رسیدگی، ترمیم، نگهداری و مقاوم

قانون شهرداری و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات  55بر اساس ماده  لیحفظ شهر از خطر س یثر و اقدام الزم برامو ریاتخاذ تداب

های دفاعی بر عهده وزارت نیرو بوده است. اما ها گذاشته شده بوده است. البته وظیفه طراحی و اجرای سازه سیل برعهده شهرداری

های دفاعی داخل یا واقع در حریم ها دیده نشده است. سازهسازی این سازهبرای مرمت و مقاوم شواهدی از هماهنگی بین این دو نهاد 

ها شدند. البته انجام منظم این آباد و اهواز در مقابل فشار سیالب شکستند و باعث شدت گرفتن خسارتشهرهایی مانند پلدختر، خرم

ی است. در راستای وظیفه حفظ شهر از خطر سیل برای بسیاری از امر مستلزم در اختیار داشتن نیروی متخصص و بودجه کاف

سازی مراکز جمعیتی با ریزی برای ایمنها صورت نگرفته است. برنامهریزی برای حفاظت از آنهای در معرض خطر سیل برنامهمحله

های جامع سیل شهری ری یا طرحهای جامع شهتواند درطرحهاست که میای از جمله وظایف شهرداریهمکاری سازمان آب منطقه
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نیز لحاظ شود. در شهرهای بررسی شده این مهم صورت نگرفته است. حتی در مواردی که طرح جامع سیل برای شهر تهیه شده این 

 بوده است.  -در کنار سایر نهادها  -طرح با طرح جامع ادغام نشده است. نظارت بر این مهم برعهده شهرداری 

 ها و فاضالببات در زمینه تنظیف و نگاهداری انهار عمومی و مجاری آناکافی بودن اقدام  -5

ریزی و هماهنگی امور مربوط به برنامهها گذاشته شده است. قانون شهرداری این وظیفه برعهده شهرداری 55بر اساس ماده 

در  یشهری و هماهنگ هایلیار و مسنظارت بر حسن انتظام امور انه وهای شهر شناسایی، پاکسازی و نگهداری و حفظ کلیه مسیل

ها، انهار، کانال ها،لیبه مس یدگیعدم رسهاست. همانطور که گفته شده بر عهده شهرداری هااز آن نهیسازی و استفاده بهجهت آماده

ساختمانی )مانند گنبد های ها از ضایعات، زباله، نخاله، بازبینی و پاکسازی آنداخل شهر یهاو رودخانه های تاخیری، حوضچههازهکش

ها شده و بر شدت های سربسته و یا زیر پلها به ویژه کانالقال در استان گلستان، شیراز در استان فارس( موجب گرفتگی این آبراهو آق

 های وارده به بافت شهری اطراف تاثیر گذاشته است. گرفتگی و آسیبآب

گرفتگی معابر و نظارت بر وضعیت آبهای سطحی؛ ت در سیستم هدایت آبذیل این وظیفه انجام اقدام مناسب برای رفع مشکال

؛ های تفصیلی وجامعهای سطحی با طرحهای سطحی در سطح شهر و هماهنگی امور جمع آوری و هدایت آبجمع آوری و هدایت آب

شود که به ویژه نیز محسوب میحی های سطهای مرتبط با جمع آوری و هدایت آبنظارت مستمر بر عملکرد ناظرین و مدیران پرواه

 های زیادی بوده و بر شدت خسارات افزوده است. تپه( همراه با نقصانقال و گمیشدر شهرهای استان گلستان )گنبد، آق

 ها و زیرگذرها عدم انجام اقدام مناسب برای نگهداری و بهسازی پل -6

ها و ، انجام اقدام مناسب برای رفع مشکالت موجود در پلهاها و بزرگراهپل نظارت بر تهیه و تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات و بهسازی

ی رسی آثارمحیط زیستی پرواه هاهای عبوری و نیز برها در ساخت این زیرساختزیرگذرها و نظارت بر اعمال استانداردها و دستورالعمل

تپه که آباد، پلدختر، گمیشها در شهرهای گنبد، شیراز، خرمی مانند پلروند. در بررسی مواردها به شمار میعمرانی از جمله وظایف شهرداری

اند مشخصًا وظایف نظارت بر نگهداری، تعمیرات و رفع گرفتگی در بافت شهری شدهکارایی خود را از دست داده و بعضًا باعث تشدید آب

 آباد.ی درزیرگذرهای شهر خرمهای سطحها انجام نشده است. همینطور است مسئله دفع آبمشکالت از این پل

 سوانحسازی، بازسازی برای مقابله با مادهآ ریزی درجهت پیشگیری،برنامهعدم  -7

 شود.این سرفصل به طور تفصیلی در کارگروه مدیریت بحران بررسی می

 و شهری هایسکونتگاه توسعه و طراحی ریزی،برنامه نظام برای سیالب هایآموخته درس پنجم: سئوال

  چیست؟ ایران اییروست
ساخت ای انسانگرچه منشاء طبیعی یعنی بارش شدید باران داشتند، فاجعه 1398و فروردین  1397های سیالبی اسفندماه رویداد

شود ناشی از همنشینی ناسازگار و نامتناسب ای انسانی و ملی میی طبیعی به فاجعهروند. آنچه باعث تبدیل این پدیدهنیز به شمار می

های بررسی شده و علل و های وارده بر سکونتگاههای طبیعی است. این بخش، با توجه به نوع خسارتهای انسانی با فرآیندلتدخا

تشکیالتی،  وها در رویکردهای کلی، نظام قانونی آموختههای سیالب را در قالب درسها، آموختهدهنده یا تشدید کننده آنعوامل شکل

 دهد.های موجود ارائه میرایی و ظرفیتهای مدیریتی و اجرویه

 هاریزی و توسعه سکونتگاهها در زمینه رویکردهای کلی نظام برنامهآموختهدرس -1

دهنده تسلط های کلی مدیریت سیل در کشور، نشانتا سیاست 97-98پیگیری زنجیره علل از عوامل بالفصل رویداد سیالبی سال 

شود. ده است. به خصوص در این گفتمان از سدها به عنوان دفاع مستحکم در برابر سیل یاد میای بوگفتمان حول محور اقدامات سازه

ها، بندها، دایکتر نیز توسعه شهرها و روستاها در مناطق در معرض خطر سیل با تاکید بر استفاده از سیلهای پاییندر مقیاس

ای، جدا از بحث بر سر اند. این باور راسخ به اقدامات سازهرابر سیل داشتهها و مانند آن سعی در حفاظت از خویش در بها، کانالدیواره

ای و اکولوایک کاهش خطر سیل شده های غیر سازهتاثیرات مخرب زیست محیطی بلند مدت خود، باعث عدم توجه به تمامی روش

آوری شهرها و روستاها در برابر سیل ث ارتقاء تابتوانند باعهای بسیار کمتر و با تبعات به مراتب کمتر میاست که عموماً با بودجه
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ها قلمرو تحت گیرد که این سازهای این واقعیت را نادیده میتوسط اقدامات سازه "ایمنی"شوند. مهمتر از آن، تاکید زیاد بر ایجاد 

های ساحلی پلدختر( انند دیوارهها )مدارد. در صورت عدم کارایی این سازهخود را در دو وضعیت خشک یا بحرانی نگه می "حفاظت"

 های مکرر روی خواهد داد.در رویدادهای اقلیمی، بحرانی بسیار فراگیرتر از سیل

توان آن را در قالب اعدادی برای حریم کمی و حریم ها است که میها و قوانین، نگاهی خطی به رودخانهنگاه غالِب دیگر در سیاست

شوند، مالکی هیه میتوسط وزارت نیرو ت درک نادرست به رودخانه و سیل است. این اعداد که کیفی خالصه نمود. نگاهی که حاکی از

ن آورند. حال آنکه تجربه سیل اخیر به خوبی نشاها فراهم میبرای تمامی شهرها و روستاها بوده و اساسی برای توسعه فضایی آن

های آبرفتی خوزستان و گلستان به وضوح به شتدن امر به ویژه در ها را یک پدیده خطی فرض کرد. ایتوان رودخانهدهد که نمیمی

های بسیار هستند که گاه کیلومترها را ین مناطق دارای پیچ و خماهای مسطح و کم شیب های جاری در دشتآید. رودخانهچشم می

ین شهر اشاره کرد که و شهر جدید شیردختر و نیمه غربی آن توان به شهر پلهای مطالعه شده میونهدهند. از میان نمپوشش می

ها به صورت نواری ها شد. بنابراین تعیین حریم کمی رودخانههای شدید به این سکونتگاهچگونه رفتار غیر خطی رودخانه باعث آسیب

 رسند.ها نادرست به نظر میآبراه "بستر متغیر"موازی 

ساس این است. بر اآب  "مهار"و  "کنترل"ریت خطر سیل، متمرکز بر در مقیاس شهرها نیز رویکرد کلی و غالب در رابطه با مدی

ها شکل ها، انهار و مسیلها مشتمل بر رودخانهآبتر روانرویکرد کلی، تمامی اقدامات هیدرولوایک شهری بر پایه خروج هر چه سریع

دیده مشاهده آسیب ها در بسیاری شهرها و روستاهایها و سرپوشانده کردن آنگرفته است. در این راستا، کانالیزه کردن رودها و مسیل

 ها خطر سیل را تجربه کردند )تجربه دروازه قرآن و شهرک سعدی شیراز(. ها اغلب از همین کانالشد. این سکونتگاه

 ریزی و توسعه در سطح استانها برای نظام برنامهرس آموختهد -2

شرح  و)قرارداد  هیجامع ناح یهاخدمات انجام طرح شرحسی شده و سپس های بررهای جامع ناحیه استاندر پی تحلیل طرح

 تیریمد یامنطقه ای یاهیناح یهابا طرح یندیوهمپ یبرا یعرصه کممشخص شد که در این شرح خدمات  (،19خدمات تیپ 

 –ییایغرافجطالعات ا در بخش متنه لیمسئله سدر این شرح خدمات و اسناد تهیه شده بر مبنای آن، شده است.  دهید لیرودخانه و س

ر گرفتن و بدون درنظ مطالعات نیتنها با ا لیاست، مسئله س یضرور نهیزم نیدر ا یپردازاست. اگر چه دادهدیده شده  یماقلی

ست که ادهنده یک نگاه غیرعلمی به سیل بندی اسناد تولید شده نشانصورت .ستندیها قابل اتکاء نسکونتگاه یریرپذیو تاث یرگذاریتاث

های واقع های جامع رودخانههای توسعه با برنامهداند. به عالوه، برنامهرا زاده رویدادهای طبیعی و نه نتیجه شیوه نامناسب توسعه میآن

ال، وان مثکار، این دو نوع سند هیچکدام کارآیی الزم را ندارند. به عنهای جامع سیل ادغام نشده بودند. بدون ایندر استان و برنامه

های جامع رودخانه و سیل بدون ادغام در برنامه طرح جامع ناحیه ها در برنامهدشتریزی سیالباستفاده از ابزار کارآمدی مانند برنامه

 پذیرند.یر میدهد بدون فایده خواهد بود. هر دو این نوع اسناد بر هم تاثیرگذاشته و از هم تاثبندی کاربری اراضی را ارائه میکه منطقه

پایدار  اندن توسعهغفول ممبه عالوه، رویدادهای سیالبی اخیر به خوبی نشان داد که نتیجه اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی به بهای 

 گرد در توسعه است.های بیشتر و گاه غیرقابل جبران در بلند مدت و عقبدر اسناد آمایش استانی تحمیل هزینه

 ریزی و مدیریت سیل در سطح سکونتگاهو تشکیالتی برنامه ها برای نظام قوانینآموختهدرس -3

ریزی و مدیریت های جدی در قوانین ناظر بر مدیریت سیل از یک سو و برنامهفنشانگر ضع 97-98تحلیل رویدادهای سیالبی سال 

است. ها بودهها در سکونتگاهآبراه در وظایف نهادهای ناظر بر مدیریت سیل و پوشانی و خالءها از سوی دیگر، و در نتیجه همسکونتگاه

( )و لغزش لیس یبندزپهنهیر یهانقشه بیو تصو هیته ماننددر نظام تشکیالتی ناظر بر مسئله سیل، نهادهای موظف به انجام وظایفی 

و مانند  ریزی شهری(ی )مانند برنامهارسازهیو غ یااقدامات سازه کپارچهی یزیربرنامه ،یمداخالت سکونتگاه یمناسب برا اسیدر مق

ی رچوب مدیریتنظر کارگروه، وزارت نیرو به دلیل نوع نگاه، دانش تخصصی )تسلط نگاه مهندسی( و چا . بهاندنشده نییتع یروشن بهآن 

 ه است. ها کارآمد نبودو اجرایی متفاوت خود برای مداخله در مدیریت خطر سیل در سکونتگاه

ریزی های در معرض خطر سیل و ادغام آن در برنامهریزی شهری درصورت داشتن نقشه پهنهمهدیده، برناهای آسیبدر سکونتگاه

توسعه، کاربری زمین، شبکه های دسترسی و معابر، و نیز لحاظ کردن ضوابط ساختمانی مانند باالبردن تراز کف مسکونی به تراز سیل 
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های توسعه و های شرح خدمات تهیه طرحمسئله نشانگر ضعف ها را به شدت کاهش دهد. اینتوانست میزان صدمات و خسارتمی

های توسعه وعمران شهری و مند سیل؛ خالء در زمینه الزامات و ضوابط در طرحعمران شهری و روستایی برای لحاظ کردن نظام

وده است )برای شرح این نقایص در زمینه کاهش خطر سیل ب هامربوط به راه یهاو دستورالعمل هانامهنیئو ضعف آ مقررات ساختمانی؛

 به فصل آخر گزارش نهایی کارگروه مراجعه شود(.

 هاگاهاجرایی سکونت -های مدیریتی رویه یها براآموختهدرس -4

 است. در اینجا به ذکرهرها منجر به خسارت شدند متعدد بودهاجرایی در ش –های مدیریتی ها در رویهمواردی که به لحاظ کاستی

 شود:م بسنده میموارد مه
ای موجعود و بعدون های عمرانی و توسعهها به دالیل سیاسی یا انتفاعی بدون توجه به برنامهتصمیمات مسئولین در سکونتگاه -

هعای موضععی ها، طرحتواند عواقبت جدی در مورد مسئله سیل در پعی داشعته باشعد. در تغییعر بارگعذاریارزیابی نتایج و اثرات آن می

دسعت دربرابعر پذیری خود پرواه دربرابر سیل و تاثیرات آن در سکونتگاه یا نقاط پایینهای ترافیکی بررسی ارزیابی آسیبشهری و طرح

 های فنی لحاظ نشده است. سیل در کمیته

های ها، نشانگر ضعف و ععدم توجعه برنامعههای سطحی و عدم جداسازی آنوضعیت شبکه فاضالب شهری، شبکه هدایت آب -

 های زیرزمینی باال بوده است.با سطح آب ویژه در شهرهایای(، بهونتگاهی )به ویژه به لحاظ بودجهتوسعه سک

های توسعه و عمران شهری با یکدیگر ادغام نشعده و بعدون توجعه بعه دیگعری تنظعیم های جامع سیالب شهری و طرحطرح -

 سیل ندارند. اند و بنابراین، کارایی الزم برای سازگاری باشده

های ها، رودخانعههعا، مسعیلها، کانالها، عدم رسیدگی و پاکسازی بستر آبراهل در بازرسی ساخت و ساز در حریم رودخانهتعل -

شعده سعبب  ها در بسعیاری از شعهرهای مطالععههای حفاظتی توسط شهرداریسازی سازهها و نیز عدم ترمیم و مقاومخشک و زهکش

 ها بوده است؛های مدیریتی در شهرداریمند کاهش خطر سیل در رویهدغام نظامتشدید سیالب شد. این امر نشانگر عدم ا

ها توجعه آوری سعکونتگاهمشعارکت مردمعی در ارتقعاء تعاب های مدیریتی سکونتگاهی به استفاده از ظرفیتدر قوانین و رویه -

 ها داشتند.مردم نقش پررنگی در کاهش آسیب آنکه در رویداد سیالبی اخیرناچیزی شده است، حال

 آور در برابر سیلها در زمینه آموزش و توسعه دانش شهرسازی تابآموختهرسد -5

گر ها در سطوح مختلف همگی نشانگیریهای توسعه و عمران شهری و روستایی و تصمیمهای میدانی، بررسی طرحبررسی

 ها بود. و شهرداری ادارات و نهادهای دولتی ای بخش خصوصی وآوری شهری در بدنه حرفههای جدی در زمینه دانش تابضعف

 اصالحاتی چه مستلزم سیالب، مقابل در روستایی و شهری هایسکونتگاه آوریتاب افزایش ششم: سئوال

 است؟ مدیریتی اقدامات و تخلفات از جلوگیری اداری، های رویه قوانین، در
 ینظام قانونانجام شده در خصوص  یشناسبیآسهمچنین  ل،یبا س یرو سازگا یآورتابکارگروه مبتنی بر  یکل کردیبا توجه به رو

 یالبیس هایدادیرو انیها در جروارده به سکونتگاه یهاخسارت دیتشد ای یریگشکل لیو دال لیکشور در رابطه با س یالتیو نظام تشک

 ، اصالحات در سه زمینه کلی ذیل پیشنهاد می گردند:1398 نیو فرورد 1397اسفند 

 های کلی، قوانین و نظام تشکیالتی کشوری در توسعه و مدیریت سیلازبینی سیاستب -1
 یگذاراستیس طهیح  -1-1

. در بیشتر قوانین و ضوابط هاسکونتگاه در لیس خطر تیریمد و هاآبراه مورد در هایگذاراستیس در یکل یکردهایرو ینیبازب -

سیل و آب، اساس  "کنترل و مهار"ای و نگاه رودخانه و اتکاء بیش از حد به اقدامات سازه ای شامل درک خطی از رفتارکشوری سه کاستی اندیشه

آوری در برابر سیل هستند، های کارگروه، این رویکردهای کلی که به دور از دانش روز در زمینه تاباند. بر اساس یافتهگفتمان غالب را تشکیل داده

های اند. بنابراین، ضرورت تغییر نگرش و گفتمان در سیاستها برای سازگاری با سیل تاثیرگذار بودهسکونتگاهریزی و مدیریت بر توانایی نظام برنامه

 شود.کالن مملکتی مطابق با دانش روز به شدت احساس می
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در اولویعت ای آمایش سرزمین های اندیشهنتیجه نارسایی .یاستان توسعه یهااستیس در داریپا توسعه مالحظات مندنظام ادغام -

های بیشتر و گاه غیرقابل جبعران در مند برای کاهش و مدیریت مخاطرات مختلف، تحمیل هزینهریزی نظامندادن به مسائل محیط زیستی و برنامه

نظعر گعرفتن  رسد که سازمان برنامه و بودجه باید از طریق بازبینی شرح خدمات این اسناد بعه درگرد در توسعه است. به نظر میبلند مدت و عقب

 های مرتبط بپردازد. مند آن در تمامی سیاستمخاطراتی نظیر سیل، نه به صورت سرفصلی جدا، بلکه به صورت نظام

 یالتیتشک نظام  -1-2

در حیطعه معدیریت آب و سعیل در  .لیس و آب کپارچهی تیریمد در یبخش نیب یهمکار یبرا یقانون مناسب کار و ساز جادیا -

ها و در نهایت اجرای برنامه کاری چند بخشی اسعت. ایجعاد یعک عرصعه ها و تدوین برنامه بر اساس آنها و پردازش آنری دادهآوها جمعسکونتگاه

های توسعه و عمران ضروری است. شهرداری های کالنشهرها و در سایر موارد وزارت راه و شهرسازی الزم است میان بخشی، حداقل در تهیه برنامه

هعای موضععی و موضعوعی( را ها و طرحهای جامع )راهبردها، اهداف و سیاستهای مربوط به سیل و پیشنهادات طرحعات و طرحزمینه ادغام مطال

 فراهم آورند.

 میحهر و محهدوده در لیسه کپارچههی تیریمددستیابی به  یبراها آن یقانون حیتصر و هاتیمسئول بازبینی نظام تقسیم -

های نهادهای مختلف در قوانین به یکی از عوامعل مهعم ععدم امکعان معدیریت وه تقسیم وظایف و مسئولیتدر حال حاضر نح .شهرها و روستاها

ای ریزی اقدامات غیرسازهها تبدیل شده است. به عنوان نمونه در محدوده و حریم شهرها، مسئولیت برنامهیکپارچه سیل در برنامه فضایی سکونتگاه

ای با نهاد دیگر )وزارت نیعرو( و اجعرای بعضعی از با یک نهاد )وزارت راه و شهرسازی( و برای اقدامات سازه ریزی شهری(کاهش خطر )مانند برنامه

رسد با حفعظ نقعش باالدسعتی وزارت نیعرو بعرای معدیریت رودخانعه و اقدامات با شهرداری و بعضی دیگر با وزارت نیرو است. همچنین به نظر می

به طور مشعخص در  -با توجه به ظرفیت این نهاد به خصوص در شهرهای کوچک  –ها های شهرداریئولیتهای آبریز، الزم است تمامی مسحوضه

 ها رفع گردد. های شهرداریهای قانونی در قبال مسئولیتقانون تبیین شود تا خالء

ءهعای قعانونی در نظعام . یکی از مهمترین خالروستاها و شهرها در بندی سیلریزپهنه کننده بیتصو و کننده هیته نهاد نییتع -

های در معرض خطر سیل در شهرها و روستاها با مقیاس قابل اسعتفاده در های تهیه کننده و تصویب کننده پهنهتشکیالتی کشور، عدم تعیین نهاد

توایی تهیعه حعریم ای و محهای جدی رویهشناسی قوانین به صورت تفصیلی به کاستیریزی فضایی و مداخالت شهری است. در بخش آسیببرنامه

بندی و تراز سیل برای شهرهای در معرض خطر سعیل زیعر نظعر های ریزپهنهساله توسط وزارت نیرو پرداخته شده است. الزم است تهیه نقشه 25

 100درصعد ) 1و  5ساله(؛ و بین  20درصد احتمال ) 5المللی، شناسایی دو پهنه های بینوزارت راه و شهرسازی انجام گیرد. بر اساس دستورالعمل

 ساله( ضروری است.

 یمل سطح در ضوابط و هانامهنیآئ مقررات، و نیقوان  -1-3

های بررسعی شعده های استانعدم توجه این اسناد به توسعه پایدار، هم در تحلیل .استان شیآما اسناد هیته خدمات شرح ینیبازب -

(. الزم است شعرح خعدمات ایعن اسعناد معورد 1397جلس شورای اسالمی )های اقتصادی ممشخص گردیده است و هم در بررسی معاونت پژوهش

ها و بازبینی جدی قرارگیرد. به جای قراردادن مبحث سیل در تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیسعت و جداسعازی آن از مبحعث سعکونتگاه

ها دیده شده و با مطالعات پایه و تمامی مراحل تدوین برنامهمند در تمامی ابعاد مداخالت زیرساختی، مسئله سیل )و سایر خطرها(، به صورت نظام

 سایر مالحظات و اقدامات ادغام شود.

هعای جعامع رودخانعه و ( به ویژه از منظر ادغام با طرح19بازبینی این شرح خدمات )تیپ  :هیناح جامع یهاطرح خدمات شرح ینیبازب -

رسد. بعدون ادغعام ایعن دو نعوع سعند، هیچکعدام گیرد، ضروری به نظر میاین مقیاس صورت می های آبریز که در معموالً درهای مربوط به حوضهطرح

بندی کاربری اراضی )بعه ها )به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت خطر سیل( و منطقهدشتکارایی الزم را نخواهند داشت. به عنوان مثال، مدیریت سیالب

پذیرند و یکی بدون دیگری ناکارآمد خواهد بود. الزم است این شرح خدمات توسعط ثیرگذاشته و تاثیر میهای جامع ناحیه( برهم تاعنوان خروجی طرح

 ها بازبینی شود.سازمان برنامه و بودجه با درنظر گیری ماهیت بینابخشی مدیریت خطر سیل هم در انجام مطالعات و هم در خروجی این طرح

مشابه شعرح (، 12)تیپ  یتوسعه و عمران شهر یهاشرح خدمات طرح. در یشهر توسعه و عمران یهاطرحشرح خدمات  ینیبازب -

در بخش شده است.  پرداخته یستیز طیدر بخش مسائل محتنها به صورت گذرا و  لیبه مسئله سو طرح جامع ناحیه،  یاستان شیخدمات سند آما

 وزارت راه و شهرسعازی در بعازبینی ایعن شعرح خعدمات، الزم است ای و محتوایی این حریم پرداخته شده است.های رویهشناسی به کاستیآسیب

بلکعه بعه  ییایعو جغراف یمیاقل طیتوسعه و عمران، آن هم نه فقط به لحاظ شرا یهادر شرح خدمات طرح یمبحث جد کیبه صورت  لیمطالعه س

به آن  یبه صورت جد هبردهااز چشم انداز تا اهداف و را یزیرسطوح برنامه یدر تمامگنجانده تا  ییفضا یزیرلحاظ نحوه توسعه سکونتگاه و برنامه
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 یو شعهر یامنطقه یهاطرح ایها فرادست و فرودست برنامه یو ساختگاه یاحوزه یهامطالعات و برنامهبرای این منظور، الزم است پرداخته شود. 

سعازگار  یشهرسعاز یطرح هعا هیته ییو اجرا یقانون یو روال ها اوندهبا ر دیشود و با یسازآماده یمدار شهرسازمکان یهاقبل و به موازات برنامه

و  روین زی، تا مشاوران قدرت تجهالزم است بازبینی شود آن زانیالزحمه و محق نییمبحث مناقصه نحوه تع ژهیسامانه ارجاع کار به وبه عالوه،  باشد.

ها و طعرح هعا اععم از جعامع و انعواع برنامعه بیو تصو دییو کنترل و تا تیامانه هداسهمزمان،  .اورندیها را به دست بامکانات و انجام مناسب پرواه

 .مورد بازبینی قرارگیرد دیبایم یو محل یاو منطقه جامعریغ

 یهعاد یهعاشعرح خعدمات طرح ،یتوسعه شهر یهابه موازات شرح خدمات طرح: ییروستا یهاد یهاطرح خدمات شرح ینیبازب -

الزم اسعت بنیعاد مسعکن انقعالب  دارند. یجد ینیبه بازب ازین یسکونتگاه اسیدرمق لغزشنیو زم لیگرفتن هر دو مسئله س با درنظر زین ییروستا

هعا در تمعامی سعطوح آوری در برابعر سعیل را در شعرح خعدمات ایعن طرحاسالمی و شورای عالی شهرسازی و معماری در این بازبینی مسئله تاب

 اهداف و راهبردها لحاظ نمایند. ریزی از چشم انداز تا برنامه

. این یکی از مهمتعرین خالءهعای یلیتفص و جامع یهاطرح در لیس یبندپهنهریز یهاو گنجاندن نقشه ینیبازب ،هیبه ته الزام -

ذاشعته اسعت. های موضوعی و موضعی در مدیریت سیالب تاثیر جدی گریزی و طرحقانونی است که بر عدم استفاده از ظرفیت تمامی سطوح برنامه

ریزی فضعایی بندی سیل وتعیین تراز سیل با مقیاس قابل استفاده در برنامههای ریزپهنهالزم است وزارت راه و شهرسازی روند تهیه و تصویب نقشه

 سال بازبینی شوند. 5بندی باید دست کم هر های پهنهو مداخالت شهری و روستایی را تعیین نماید. در ضمن این نقشه

وزارت راه و الزم اسعت . لیسه تیریمد با رابطه در هاسکونتگاه عمران و توسعه یهاطرح در ضوابط و الزامات مورد در ءخال رفع -

و نحعوه سعاخت  یابیعمکانآوری در برابر سیل تعدوین و تنظعیم کنعد تعا معواردی ماننعد مند برای ارتقاء تابهای مکانبرنامه یبرا یالزاماتشهرسازی 

ای مشخصاً این مقررات باید به شهرسعازان ضعابطهگردد.  زیمدت پره یدر طوالن ریتلخ اخ یهااز تکرار خسارتمند شوند و ضابطه تیمبا اه یهایکاربر

 :بندی در برنامه کاربری زمین مقررات ذیل را ارائه کنندهای پهنههای عمران و توسعه شهری همراه با جانمایی نقشهبه دست دهد تا در طرح

 د؛لحاظ شو دیبا دیجد یهاتوسعه یمناسب هر پهنه که در تمام یهایکاربر 

 درصد در سال؛ کیبا احتمال خطر باالتر از  یهادر پهنه دیجد یهاتمام توسعه یبرا لیخطر س یابیالزامات ارز 

  ضوابط خاص ساخت و ساز در هر پهنه.ارائه 

الزم است وزارت راه و شهرسازی مقررات ساختمانی را بعرای  .لیس خطر کاهش با رابطه در یساختمان مقررات مورد در خالء رفع -

های موجود مورد بحث ها با توجه به ظرفیتین منظور تدوین نماید تا در آن، انواع رویکردهای کاهش خطر سیل در مقیاس ساختمان و اجرای آنا

های هعای عمعران و توسععه شعهری همعراه بعا جانمعایی نقشعهای به دست دهد تا در طرحقرارگیرد. مشخصاً این مقررات باید به شهرسازان ضابطه

 :بندی در برنامه کاربری زمین مقررات ذیل را ارائه کنندپهنه

 ها و اجازه ساخت زیعرزمین، تاسیسعات ها، حداقل تراز کف مسکونی، بازشوارائه استانداردهای حداقلی )مانند مصالح، دسترسی و ورودی

 ساختمان( برای دادن مجوز ساخت در هر پهنه؛ 

 ها برای حفاظت در برابر سیل؛ اقدامات ارتقاء و تعمیر ساختمان 

o دیده در رویداد سعیالبی اخیعر بعه روشعنی . بررسی شهرهای آسیبهاراهطراحی مربوط به  یهاو دستورالعمل هانامهنیئآ ینیبازب

هعای سعطحی بعه ویعژه در ها، هدایت آبهای اصلی و شریانی، پلها و خالءهای جدی در زمینه تعیین تراز راهها ضعفنامهنشان دادند که این آئین

ها نیعز از ایعن لحعاظ نامه طرح هندسی راههای شهری ایران در حال بازبینی است و الزم است آئیناهنامه طراحی رزیرگذرها و مانند آن دارند. آئین

 بازبینی شود.

o وزارت راه و  .بانیپشهت نیقهوان نیتهدو و لیسه خطهر کهاهش جهت یشهر یزیربرنامه یابزارها از استفاده یسنجامکان

هعای واقعع در یزی شهری مانند تملیک، تهاتر و انتقال حق توسعه و مانند آن بعرای کاربریراستفاده از ابزارهای برنامهشهرسازی الزم است امکان 

 ها مورد ارزیابی قرارداده و قوانین اجرایی پشتیبان آن را تهیه نماید.ها و مسیلحریم رودخانه

 ها و سیلاهسکونتگ تیریو مد یزیربرنامهطراحی،  طهیدر ح هارویهو  نیقوان ،یکل یکردهایروبازبینی  -2
 هایگذاراستیس در یکل یکردهایرو -2-1

آب در مقیاس شعهرها  "مهار"و  "کنترل". تغییر در رویکرد کلی متمرکز بر شهرها در هاآبروان با مواجهه مورد در کردیرو رییتغ -

هعا متوقعف شعده و تمرکعز بعر روی مرمعت ها و سرپوشانده کعردن آنکشی رودها و مسیلرسد. الزم است اقداماتی مانند کانالضروری به نظر می

 های دائم یا فصلی باشد تا عالوه بر کاهش خطر سیل از فرصت حضور آب نیز استفاده شود.آبراه
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دهی بعه سعاخت و نوسعازی فاضعالب اختصاص بودجه و اولویت. یشهر بودجه نظام در یشهر فاضالب یهاپروژه به یده تیاولو -

ها در حوزه سالمت و محیط زیست هایی که درصورت عدم توجه به این زیرساختستان و گلستان با توجه به هزینههای خوزویژه در استانشهرها به

 بر دوش دولت خواهد گذاشت در بلند مدت مقرون به صرفه است.

انگارانه ان جرماستفاده از گفتم با. رودها میحر در واقع یررسمیغ یهاسکونتگاه مورد در انگارانهجرم کردیرو از استفاده عدم -

ها، نه تنها عارضه )به جای رفع کمبعود زمعین و و حذف این سکونتگاه "تجاوز به حریم"های غیررسمی، برای مثال، تحت عنوان در مورد سکونتگاه

جایی ها بر جابهپژوهشهای شود. یافتهپذیر در جای دیگر بازتولید میرود، بلکه همین عارضه یعنی شرایط آسیبمسکن قابل استطاعت( از بین نمی

 هم با مشارکت ساکنان تاکید دارند. ای در موارد ضروری، آندرون محله

 یالتیتشک نظام  -2-2

ایعن مسعئله مغفعول ها. و محدوده سکونتگاه میدر حر یاهاقدامات ساز یاجرا و نگهدار ،یزیربرنامه تیمسئول یقانون نییتب -

ها )مالی و انسانی( در شهرهای ها با توجه به ظرفیت پایین شهرداریی دارد. احاله این مسئولیت به شهرداریمانده است و نیاز به تبیین صریح قانون

 سازد. پذیر میها را به شدت در برابر سیل آسیبکوچک این سکونتگاه

هاد دهیعاری و نیعز روابعط . در روستاها با توجه به ظرفیت نحرائم در ساز و ساخت بر نظارت کار و ساز و تیمسئول یقانون نییتب -

اجتماعی حاکم بر جوامع روستایی، این نهاد کارایی الزم برای نظارت را ندارد. به نظر محول کعردن وظیفعه نظعارت بعر سعاخت و سعاز در حاشعیه 

 های دائم و فصلی به یک نهاد باالدستی مانند وزرات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن ضروری است.رودخانه

 هاهیرو و ها نامهنیآئ مقررات، ،نیقوان  -2-3
گیری در مواردی ماننعد تصمیم در رویه. یموضع یهایریگمیتصم روند در لیس تیریمد با مرتبط مالحظات ادغام یقانون الزام -

لف شامل شعورای حعل های مختها در شوراها یا کمیسیونهای موضعی یا موضوعی شهری یا تغییر در آنها، تهیه طرحها و بارگذاریتغییر کاربری

اختالف استانی، شورای ترافیک شهرسعتان یعا اسعتانی یعا کمیسعیون معاده پعنج، ضعروری اسعت بررسعی تاثیرگعذاری و تاثیرپعذیری از سعیل در 

ی یعا هایی است که احتمال خطر برای کاربری جدید یا نواحی پعایین دسعتهای فنی الزامی شود. هدف از این کار، جلوگیری از بارگذاریکمیسیون

 باشد. ها را در پی دارد میآبتغییر رفتار احتمالی روان

ریزی بعا مشعارکت مردمعی . این برنامههاسکونتگاه در هاآبراه میحر در واقع یسازها و ساخت فیتکل نییتع یبرا یزیربرنامه -

خطر موجعود یعا احتمعالی( از معداخالت دفعتعی ها )برحسب های ساماندهی حاشیه رودخانهبندی طرحتواند ضمن کمک به شناسایی و اولویتمی

 توانند توسط مشاورین تهیه کننده طرح های جامع تهیه شوند.ها میاین برنامه جلوگیری نماید.

های شهرهای در معرض خطر سیل توسط وزارت . تدوین برنامه برای شهرداریهاآبراه بستر یپاکساز و یبازرس یبرا برنامه نیتدو -

ای سعاالنه ها و اختصاص دادن بودجههای خشک و زهکشها، رودخانهها، مسیلها، کانالمداوم، رسیدگی و پاکسازی بستر آبراه کشور برای بازرسی

 . رسدبه این منظور ضروری به نظر می
 . تدوین دستورالعمل و ضوابط طراحی شهریهاسکونتگاه در آب کپارچهی تیریمد جهت در یطراح ضوابط و دستورالعمل هیته -

توسط وزارت راه و شهرسازی برای کاهش سطوح نفوذناپذیر ناظر بر هم قطعات خصوصی و هم فضاهای شهری هم بعه بهبعود کیفیعت و باالآمعدن 

 دهد. های زیرزمینی کمک شایانی کرده و خطر سوانحی مانند فرونشست و سیل را کاهش میسطح آب

ها . اولویت دادن به رویکرد اکولوایک، از جمله مرمت رودخانههاآبراه با وردبرخ در کیاکولوژ اقدامات از استفاده به یبخشتیاولو -

های شهری، امکان اسعتفاده شعهروندان از دیگعر ها در طرحها و سایر آبراهها و طبیعت سازی مجدد بدنه آنها، روباز کردن کانالها و تاالبو مسیل

 کند. یحی و گردشگری را ایجاد میخدمات این عناصر مانند خنک ساختن شهر، امکانات تفر

 ها در برابر سیلآوری سکونتگاهموزش و توسعه دانش تابآ -3
از ده کشعور  یکی رانیکه ا نیبا وجود ا : هاسکونتگاه یآورتاب نهیدر زم یمرتبط دانشگاه یهارشته یدروس تخصص یبازنگر -

 ریسعا و یشهرسعاز هایرشته یدر ساختار دروس تخصص یجد یسهم یشهر یآوردر برابر سوانح است، تاب یریپذبیآس نهینخست جهان در زم

آوری در سعاختار درسعی ندارد و در نتیجه گنجاندن دروس تخصصی مرتبط با تابو عمران  یمعمار ست،یز طیمح ا،یجغراف ریمرتبط نظ یهارشته

 .رسدها توسط وزارت علوم ضروری به نظر میاین رشته

مندان با همراهعی جامععه : برنامه آموزش حرفههاهای مرتبط در طراحی، ساخت و مدیریت سکونتگاهمندان رشتهآموزش حرفه -
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های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام تواند از طرقی مانند بازبینی عناوین و سرفصلمهندسان مشاور و وزارت راه و شهرسازی می

 فیت آموزشی صورت گیرد.مهندسی شهرسازی یا سمینارهای با کی

باالبردن سرمایه انسعانی موجعود : یانسان یهاسکونتگاه تیریمد و یزیربرنامه با مرتبط ینهادها ستاد و صف کارکنان آموزش -

هعا بعرای راهتعرین ها( یکی از مطمئنها )وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری و دهیارهریزی و مدیریت سکونتگاهدر نهادهای مرتبط با برنامه

 ها در برابر سوانح است. آوری سکونتگاهارتقاء بلند مدت و پایدار تاب

و مشارکت مردمی به ویژه برای شهرهای  هایی برای آموزشها برنامهشود که از طرف شهرداریتوصیه می :یمردم مشارکت و آموزش -

 دان تدوین و اجرا شود.با رویدادهای سیالبی مکرر تنظیم شده و مانورهایی با مشارکت شهرون

های اجرایی تواند به دستگاهوجود چنین نهادهایی می :آب کپارچهی تیریمد و لیس ،هاسکونتگاهمرتبط با  ینهاد پژوهش سیتاس -

 ها و کمک شایانی نماید.های اجرایی و به روزسازی آننامهها و آئیندر راستای تدوین برنامه

 کارگروه پیشنهادی اقدامات
 وارائه شده  صالحاتاپاسخ ارائه شده به سوال ششم، تعدادی از اقدامات پیشنهادی کارگروه در راستای محقق شدن این  بر اساس

های پیشنهاد شده شود. بدیهی است نقش دستگاهبندی اجرای آن ارائه مینهادهای مرتبط با آن و توصیه کارگروه در زمینه زمان

ان توسط سازم شور کهکبه برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح موضوع قانون مدیریت بحران  کارگروه برای انجام اقدامات با توجه

 مدیریت بحران کشور در حال تهیه و تدوین است، ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد.

 

 های موجودالف( بازبینی شرح خدمات و دستورالعمل

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی اقدامات 

1 

 (19 های جامع ناحیه )تیپشرح خدمات طرح بازبینی

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

ها و مند مخاطرات در تمامی مراحل )مطالعات تا سیاستالزام لحاظ نمودن نظام

 ایدار؛ پوری و توسعه آاقدامات( و ارائه راهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

ای مدیریت های استانی یا منطقههای جامع رودخانه و طرحبه ادغام طرحالزام  

 سیل در طرح جامع ناحیه؛

طرات های مربوط به بخش مطالعات به ویژه در زمینه مخاالزام به همپیوندی داده

 با توجه به ماهیت بینابخشی آن.

 بر اساس موارد باالسامانه ارجاع کار بازبینی 

 هابرنامه ینا بیو تصو دییو کنترل و تا تیسامانه هدابازبینی 

متولی اصلی: وزارت راه و 

شهرسازی و سازمان برنامه و 

 بودجه؛

سایر: وزارت نیرو؛ سازمان محیط 

 زیست و جامعه مهندسین مشاور؛

 1 میان مدت

2 

 ی توسعه و عمران شهر یهاشرح خدمات طرح ینیبازب

 لحاظ کردن موارد زیر: مات برایای برای بازبینی شرح خدتعیین کمیته

ها و مند مخاطرات در تمامی مراحل )مطالعات تا سیاستالزام لحاظ نمودن نظام

 ایدار؛ پوری و توسعه آاقدامات( و ارائه راهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

های سطحی )درصورت تهیه( در های مدیریت سیل و آبالزام به ادغام طرح

 های توسعه؛طرح

 بندی سیل در طرح؛های زیرپهنهادغام و جانمایی نقشه الزام به

طرات های مربوط به بخش مطالعات به ویژه در زمینه مخاالزام به همپیوندی داده

 با توجه به ماهیت بینابخشی آن.

 مبحث مناقصه  ژهیسامانه ارجاع کار به وبازبینی 

 هابرنامه ینا بیو تصو دییو کنترل و تا تیسامانه هدابازبینی 

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛

سایر: وزارت کشور )سازمان 

ها( وزارت نیرو؛ جامعه شهرداری

 مهندسین مشاور؛

 2 مدتمیان

3 

 های هادی روستاییبازبینی شرح خدمات طرح

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

ها و لعات تا سیاستامی مراحل )مطامند مخاطرات در تملحاظ نمودن نظام

 ایدار؛ پوری و توسعه آاقدامات( و ارائه راهبردهای بینابخشی برای ارتقاء تاب

بندی سیل و لغزش در طرح در مقیاس های پهنهالزام به ادغام و جانمایی نقشه

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی و بنیاد مسکن؛

 و وزارت نیرو؛سایر: وزارت کشور 

 3 مدتمیان
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 اولویت بندیزمان نهادهای متولی اقدامات 

 قابل استفاده؛

 

4 

 هانامه طرح هندسی راهآئین ینیبازب

 ای برای بازبینی شرح خدمات برای لحاظ کردن موارد زیر:تعیین کمیته

هایی جانبه مسئله مخاطرات )به ویژه سیل( در زمینهمند و همهلحاظ کردن نظام 

های سطحی دایت آبها، ههای اصلی و شریانی، پلمانند چگونگی تعیین تراز راه

 به ویژه در زیرگذرها 

ساله با  25تجدید نظر در الزام محاسبه طراحی آبروها برای سیل با دوره بازگشت 

 توجه به تغییرات آب و هوایی و رویداد اخیر

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی

 سایر: وزارت کشور

 2 مدتمیان

5 

 ان های شهری ایرنامه طراحی راهآئین ینیبازب

ویب نامه در حال بازبینی است و الزم است مالحظات سیل در فرآیند تصاین آئین

 ورد مداقه قرارگیرند. نامه به طور جدی ماین آئین

هایی جانبه مسئله مخاطرات )به ویژه سیل( در زمینهمند و همهلحاظ کردن نظام

زیرگذرها و  های سطحی به ویژه درها، هدایت آبمانند چگونگی تعیین تراز پل

 ها.بزرگراه

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی

 

 مدتکوتاه

نامه در حال )آئین

 بازبینی است(

1 

 
 هانامهها و شیوهب( تهیه ضوابط، دستورالعمل

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی اقدامات 

 های توسعه و عمران شهری تدوین الزامات و ضوابط کاهش خطر سیل در طرح 1

 ای برای تهیه الزامات و ضوابط با لحاظ نمودن موارد زیر:عیین کمیتهت

شتر های با احتمال وقوع یک درصد یا بیبرای پهنه هایکاربریابی الزامات مکان

 های مجاز و غیر مجاز در هر پهنه؛در سال )بازگشت صدساله(؛ کاربری

با  یهاهدر پهن دیجد یهاتمام توسعه یبرا لیخطر س یابیارز و رویه انجام الزام 

 درصد در سال؛ کیاحتمال خطر باالتر از 

ها و اجازه )مانند دسترسی، حداقل تراز کف، بازشو یحداقل یارائه استانداردها 

 ساخت زیرزمین( برای دادن مجوز ساخت در هر پهنه.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

 سایر: جامعه مهندسین مشاور؛  

 1 میان مدت

 تدوین مقررات ساختمانی در رابطه با کاهش خطر سیل 2

 ای برای تهیه الزامات و ضوابط با لحاظ نمودن موارد زیر:تعیین کمیته

ها( ازشوها، حداقل تراز کف، بارائه استانداردهای حداقلی )مانند مصالح، ورودی

 برای دادن مجوز ساخت در هر پهنه؛ 

 اسیسات ساختمانی؛ارائه استانداردهای حداقلی در مورد ت

 ها؛ اقدامات ارتقاء و تعمیر ساختمان

 و تاسیسات آن(سازی ساختمان )های مورد قبول مقاومشیوه

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

سایر: جامعه مهندسین مشاور؛ 

 بنیاد مسکن )روستایی( 

 1 مدتمیان

 هابندی برای شهرهای ریزپهنهتدوین شیوه نامه تهیه نقشه 3

بندی با لحاظ نمودن نامه تهیه نقشه ریزپهنهای برای تدوین شیوهتعیین کمیته

 موارد زیر:

های های دائم و فصلی و مسیلها در محدوده و حریم شهر برای آبراهتهیه نقشه

 اصلی

 درصد؛ های با احتمال خطر باالتر از یکتعیین تراز سیل برای پهنه

 ه شده.تعیین نهاد تصویب کننده نقشه تهی

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی و وزارت نیرو؛ 

 سایر: وزارت کشور ؛

 1 مدتمیان

4 
 های حفاظتیسازی دیوارهنامه بازدید و مقاومتدوین شیوه

های محافظتی سازی دیوارهنامه بازدید و مقاومای برای تدوین شیوهتعیین کمیته

 های شهری و روستایی. سکونتگاه

: وزارت نیرو و متولی اصلی

 وزارت راه و شهرسازی 

 سایر: وزارت کشور

 1 مدتمیان
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 اولویت بندیزمان نهادهای متولی اقدامات 

 تهیه راهنما و دستورالعمل طراحی شهری سازگار با سیل 5

 ای برای تدوین راهنما با لحاظ نمودن موارد زیر:تعیین کمیته

 ها برای مدیریت پایدار آب؛سازیمالحظات طراحی شهری در کف

های شهری و اقدامات مت اکولوایک آبراهمالحظات طراحی شهری جهت مر

 سازگاری با سیل؛

می تعیین نسبت سطح فضاهای قابل نفوذ در قطعات با مالکیت خصوصی و عمو

 در مناطق اقلیمی مختلف کشور.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

 سایر: جامعه مهندسین مشاور؛  

 2 مدتمیان

 
 ج( بازبینی قوانین

 اولویت بندیزمان متولی نهادهای اقدامات 

های داخل گیری و اجرا برای مدیریت آّبراهتعیین و تصریح قانونی مرجع تصمیم 1

 محدوده و حریم شهرها

ا، براساس اولویت مدیریت یکپارچه شهری، پیشنهاد کارگروه در کالنشهره

شهرهای بزرگ و متوسط تعیین شهرداری به عنوان این مرجع است؛ در 

 تواند وزارت نیرو باشد.و روستاها این مرجع می شهرهای کوچک

 شود:الزم به ذکر است که مدیریت شامل موارد نیز می

 های حفاظتی؛سازی سازهنگهداری، ترمیم و مقاوم

 ها؛ها و تاالبریزی و اجرای الیروبی، مرمت آبراهبرنامه

 ی؛های سطحریزی و اجرا جهت هدایت پایدار آبمطالعه، طراحی، برنامه

 جهت کاهش خطر سیل و رانش؛ بندی و اقدام دراولویت

 بندی و اعالم آن به مردم و سایر نهادها؛های ریزپهنهتهیه نقشه

 ه برای رویدادهای نادر؛های فرار و تخلیتهیه نقشه

ای جلوگیری از ساخت و سازهایی که خود در معطض خطر بوده یا خطر را بر

 کنند؛نواحی دیگر تشدید می

اصلی تهیه پیشنویس  متولی

 قانون: وزارت کشور؛

 

 1 میان مدت

 قانونی نهاد نظارت کننده بر ساخت و ساز در حرائم در روستاها  2

ها ظرفیت الزم برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرائم رسد دهیاریبه نظر می

نار کدر روستاها را نداشته و الزم است نهادی با ظرفیت اجرایی باال در 

 ها این مهم را به انجام برساند.دهیاری

متولی اصلی تهیه پیشنویس 

 قانون: وزارت کشور؛

 سایر: بنیاد مسکن

 1 مدتمیان

سنجی تعیین ساز و کار قانونی برای جلوگیری از تصمیمات کمیسیون امکان 3

 شوند. یا شورای ترافیک که موجب افزایش خطر سیل می 5ماده 

نویس سنجی در این مورد و تدوین پیشامکان ای برای مطالعه وتعیین کمیته

 قانونی پشتیبان

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛ 

 سایر: وزارت کشور ؛

 1 مدتمیان

رای ند آن بسنجی استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر، انتقال حق توسعه و مانامکان 4

 کاهش خطر در مناطق در معرض خطر سیل یا رانش

نویس سنجی در این مورد و تدوین پیشبرای مطالعه و امکان ایتعیین کمیته

 قانونی پشتیبان. 

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی 

 سایر: وزارت کشور

 2 مدتمیان

 
 د( اقدامات اجرایی

 اولویت بندیزمان  نهادهای متولی اقدامات 

 بندی سیل برای شهرهاتهیه نقشه ریزپهنه 1

بندی در شهرهای در معرض خطر سیل و رانش به ریزپهنه هایواگذاری تهیه نقشه

 مشاوران ذیصالح

ها؛ وزارت متولی: شهرداری

 راه و شهرسازی؛ وزارت نیرو

اولویت با شهرهایی که 

سال گذشته  20در 

 اندسیل تجربه کرده

1 

 تهیه برنامه کاهش خطر در شهرهای در معرض خطر  2

 یم شهرها و روستاهای در معرض خطرو حر ریزی برای کاهش خطر در محدودهبرنامه

 سیل و رانش شامل:

های حیاتی و با اهمیت بسیار زیاد یا خطرساز در معرض خطر و شناسایی کاربری

ها؛ وزارت متولی: شهرداری

راه و شهرسازی؛ وزارت 

 کشور؛

 

 -مدت یانکوتاه تا م

اولویت بر اساس تجربه 

سال  20سیل در 

 گذشته

1 
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 اولویت بندیزمان  نهادهای متولی اقدامات 

 ها؛جایی آنریزی برای جابهبرنامه

ریزی مشارکتی برای کاهش خطر به های در معرض خطر و برنامهشناسایی سکونتگاه

 ای؛محدود و درون محلهجایی صورت ارتقاء یا جابه

ها، ریزی و اقدام برای رفع خطر )مانند پلشناسایی نقاط کلیدی خطرساز و برنامه

 ها و مانند آن(زیرگذرها، کانال

 تهیه برنامه فرار و تخلیه برای رویدادهای نادر و آموزش و تمرین آن.

3 
 اضالبفریزی و ساخت یا نوسازی شبکه برنامه

آن  اولویت دهی و اختصاص بودجه برای ساخت یا نوسازی شبکه فاضالب و جداسازی

 های سطحیاز شبکه هدایت آب

 متولی اصلی: وزارت نیرو؛ 

سایر: سازمان برنامه و بودجه 

 ؛

های برای استاناولویت 

با سطح آبهای سطحی 

باال مانند گلستان و 

 خوزستان

1 

 های سطحیریزی و ساخت شبکه هدایت آببرنامه 4

های ریزی و اختصاص بودجه برای ساخت و اجرای صحیح شبکه هدایت آببرنامه

های شهری در داخل محدوده شهرها به خصوص در سطحی و عدم اتصال آن به آبراه

 لی کشورشهرهای شما

ها و متولی اصلی: شهرداری

 سازمان برنامه و بودجه 

 سایر: وزارت راه و شهرسازی

اولویت برای استان 

 گلستان

1 

 
 ه( اقدامات در جهت آموزش

 اولویت بندیزمان نهادهای متولی اقدامات 

آوری های مرتبط دانشگاهی در زمینه تاببازنگری دروس تخصصی رشته 1

 ها سکونتگاه

 2 مدتمیان ی: وزارت علوممتول

آوری ها در زمینه تابریزی و ساخت در سکونتگاهمندان برنامهآموزش حرفه  2

 ها در برابر سیلسکونتگاه

 های ارتقاء نظام مهندسی یا از طریق سمینارهای آموزشی از طریق آموزش

متولی: وزارت راه و شهرسازی، 

سازمان نظام مهندسی و 

 ر؛جامعه مهندسین مشاو

 2 مدتمیان

3 

 تیریو مد یزیرمرتبط با برنامه یآموزش کارکنان صف و ستاد نهادها

  یانسان یهاسکونتگاه

متولی: وزارت راه و شهرسازی، 

سازمان نظام مهندسی و 

جامعه مهندسین مشاور؛، 

 وزارت کشور و وزارت نیرو.

 1 مدتمیان

4 

 آموزش و مشارکت مردمی 

 ها و مانور تخلیه اضطراری.قاوم سازی خانهدر زمینه فرار و تخلیه، م

ها و متولی اصلی: شهرداری

 وزارت کشور. 

کوتاه تا 

 مدتمیان

1 

 

 ؟است داده قرار خسارت معرض در را یفرهنگ راثیم زانیم چه به و چگونه البیس هفتم: سئوال
  بندی است:عمده قابل طبقه در قالب سه دسته 1398نوع خسارات وارده به میراث فرهنگی در اثر سیل فروردین 

آید. در واقع، این پدیده در اثر عبور آب از یک محدوده و شسته شدن بناها یا بستر بر اساس ساییدگی به وجود می شستگی:آب

چار های ایجاد شده در سیالب اخیر و حجم باالی آن، برخی از بناها و آثار تاریخی که در مسیر آب قرار دارند دبه دلیل شدت بارش

 اند.هایی را متحمل شدهفرسایش و خوردگی شده و آسیب

های مورد انتظار یکسال یک منطقه یا شهر در مدت کوتاهی به یکباره اتفاق افتد که بارشاین پدیده زمانی اتفاق می گرفتگی:آب

 شود.افتاده و حجم زیادی از آب از بستر خود خارج شده و در سطح وسیعی پخش می

کند یا بخشی از ای را با خود همراه میاین پدیده حجم زیادی از آب به یکباره آزاد شده و در مسیر خود هر عارضه در بردگی:آب

 آن را تخریب می کند.
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های فوق در آثار فرهنگی های اثر، یک یا دو نوع از انواع آسیبزده، موقعیت، مکان و ویژگیبسته به ماهیت جغرافیایی مناطق سیل

ای از عوامل بیرونی و درونی است که با مطالعه اند. با این حال، این سه نوع خسارات محصول مجموعهمشاهده شدهمورد بررسی 

رسان در هر های منتخب در فصل دوم عمیقاً تحلیل شدند. با اینکه عوامل بیرونی و درونی آسیبدر استان جداگانه آثار میراثی نمونه

-رسان تکرار شوندهها با یکدیگر، الگوهای آسیبهای مطالعه شده و قیاس آناما نگاهی جامع به نمونه تواند منحصر به فرد باشد،اثر می

 بندی کرد:توان دستهدهد که در قالب شش الگو یا عامل زیر میای را نشان می

فرهنگی به حال خویش رها مربوط به مداخالت متاخر و نسنجیده در میراث فرهنگی است. در بسیاری موارد، اگر میراث  عامل اول

ها، و چه در شده بودند، چه بسا میزان خسارات بسیار کمتر بود. مداخالت دوران اخیر چه در قالب تعرض به میراث فرهنگی و حریم آن

-قالب اقدامات مرمتی نسنجیده باعث شده است که میزان خسارات افزایش چشمگیری داشته باشد. از این دست در استان گلستان می

توان به قلعه تاریخی گرگان اشاره کرد که تعرض ساختمان دانشگاه شمس به بستر این اثر تاریخی و ساخت و ساز در آن و پر کردن 

های تاریخی در حال کاوش فاقد تمهیدات الزم در برابر های آن باعث افزایش خسارات شده است. در همین استان، اکثر محوطهخندق

های قلعه توان به آسیببودند که منجر به از بین رفتن سطوح کاوشی شده است. در استان لرستان نیز می گرفتگیبارندگی شدید و آب

ی این قلعه به منظور گشایش معابر شهری و یا احداث پارکینگ، های تپهفلک االفالک اشاره کرد که با تخریب و تسطیح دامنه

 ارزشمند را در معرض خطر قرار داده است.موجبات ناپایداری و رانش خاک فراهم شده و این اثر 

های سطحی ناشی از بارندگی در میراث فرهنگی آید، عدم توجه به دفع آبکه در صدمه دیدن میراث فرهنگی به چشم می عامل دوم

ها، و عدم وقع آنها به مرور زمان، عدم گشایش به مها تاریخی بنا، مسدود شدن آناست که به اشکال گوناگونی چون عدم توجه به زهکش

هایی از محوطه میراث جهانی گرفتگی بخشکاری رطوبتی در آثار متاخرتر نمود پیدا کرده است. در استان خوزستان آبتوجه به عایق

های نمای ساختمان چغازنبیل و فرسایش خاک در این محوطه نشان از عدم توجه به این موضوع است. در شهر اهواز، ریزش کاشی

ترین جزئیات معماری حل شود. کوشک حمیدیه، هتل قو توانست با سادهبیات نشان دهنده نفوذ آب به این بنا است که میدانشکده اد

 های تحلیل شده هستند.های محمدی و مقصودلو گمیشان تنها مواردی از این الگوی آسیب دیدگی در نمونهاهواز، و خانه

یراث فرهنگی است. با این حال، بسیاری از موارد ذکر شده قبل، همچون ، ضعف مدیریتی در زمینه آسیب دیدن معامل سوم

گردد. اما در مواردی این ضعف گرفتگی محوطه چغازنبیل یا نفوذ آب به نمای دانشکده ادبیات نیز به نوعی به ضعف مدیریتی باز میآب

آباد مورد بارز این الگو است. در مطالعات صورت مستقیماً در آسیب دیدن میراث فرهنگی دخیل بوده است. قلعه فلک االفالک خرم

های غربی قلعه مسئولین امر اقدام به ایجاد پوشش برای شستگی قسمتی از دیواره و شیبگرفته اشاره شده که تنها بعد از آب

در اقدامی پیشگیرانه توانست های سازمان هواشناسی، مدیریت مجموعه میبینیشستگی بیشتر کردند. با توجه به پیشجلوگیری از آب

 نمود.سازی میها نقاط مستعد رانش را پوشانده یا مقاومگرفت و قبل از شروع بارشجلوی هرگونه خسارت به بنا را می

، عدم مرمت به موقع آثار پیش از سیل است که در خسارت دیدن میراث فرهنگی در جریان سیل نقش داشته است. در عامل چهارم

های تاریخی لرستان، دارای اقدامات ته در فصل دوم مشخص شد که بسیاری از میراث فرهنگی آسیب دیده، به ویژه پلهای صورت گرفتحلیل

های موردی در اثر سیل های تاریخی وقوع خسارتاند و همین امر موجب افزایش خسارات شده است. در پلمرمتی کافی پیش از سیل نبوده

توان انتظار داشت که بعد از هر سیل قسمتی از این های تاریخی مدام در معرض جریان آب هستند و میپلهای نماید. پایهاجتناب ناپذیر می

ها در طول تاریخ بوده است. با ها تا زمان حال شده، مرمت مداوم آنها نیاز به مرمت داشته باشند. در واقع آنچه باعث ماندگاری این سازهپایه

دهد که مسئولین میراث در زمان مناسب این آثار را مرمت نکرده بودند و مقاومت این آثار در برابر شان میاین حال، موارد متعدد خسارات ن

های سیل کاسته شده بود و در پس وقوع سیل میزان خسارات بیشتر شده است. در معدود مواردی که این اقدامات، آن هم در واکنش به سیل

 ، صدمات سیل اخیر به شکل قابل توجهی کاهش یافت.های قبل، صورت پذیرفته بودتر سالکوچک

های شهری و روستایی گاه جغرافیای خرد های معاصر و عملکرد آثار میراثی مرتبط است. توسعهبه تضاد بین توسعه عامل پنجم

یت اولیه استقرار و مکانیابی ها وضعاند که باعث افزایش خسارات در هنگام سیل شدند. در اثر این توسعهاطراف آثار را چنان تغییر داده

پذیری افزایش داده است. نمونه مناسب در این ارتباط کشیده شدن جاده ارتباطی میراث فرهنگی از بین رفته و در شرایط جدید آسیب
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ی این پل چند هاباشد. عبور مداوم وسایل نقلیه مختلف در بلند مدت آثار سوء خویش را بر پایههای پل دختر میبین شهری از زیر پایه

ها اشاره کرد که چگونه چنین تغییر رایمی باعث های کالن و تغییر رایم رودخانهتوان به سدسازیهزار ساله گذاشته است. یا می

 های تاریخی در بلند مدت شده است.اختالل در عملکرد پل

خصی افراد با سازمان میراث فرهنگی جستجو کرد. ربط و یا تضاد منافع شهای ذیرا باید در تضاد منافع سازمان نهایتًا عامل ششم

-شود و به نوعی این آثار بدون سرپرست و متولی باقی میاین تضاد منافع عموماً باعث رها شدن میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی می

ن دست هستند که رها شدن هایی از ایمانند. برای مثال، دو بنای ارزشمند کوشک حمیدیه و هتل قوی اهواز در استان خوزستان نمونه

 ها باعث افزایش چشمگیر صدمات ناشی از سیل شده است.آن

 ؟است بوده زانیم چه البیس معرض در یفرهنگ راثیم یآور تاب هشتم: سئوال
ان بر توآوری با عدد و رقم برای کل میراث فرهنگی کشور، یک استان یا یک شهر، دقیق و علمی نخواهد بود، اما میارائه میزان تاب

 ها در مقابل سیل ارائه داد.آوری آنهای میراثی، نوع خسارات و اهمیت ثبتی آثار، برآوردهایی از تشابه تاباساس گونه

اقتصادی از اهمیت باالتری -از بعد ثبتی میراث فرهنگی، آثار ثبت جهانی شده و آثاری که از لحاظ گردشگری و تاریخی

های آبی شوشتر در خوزستان، گنبد قابوس در شهر گنبد در اند. چغازنبیل و سازهابر سیالب داشتهآوری بیشتری در بربرخوردارند، تاب

های شدید ای هستند که تحت تاثیر بارشاستان گلستان و تا حدودی تخت جمشید در استان فارس چهار اثر میراثی ثبت جهانی شده

تواند به باشد. یک دلیل این امر میها میاز آثار مشابه در همان استانو سیل قرار گرفتند. میزان خسارات در این چهار اثر کمتر 

طراحی و مکانیابی اولیه بازگردد که نه تنها این آثار را در طول تاریخ از گزند حوادث مشابه تا حدودی حفظ کرده بلکه در سیل اخیر 

اند ای است که این آثار به خود اختصاص دادهان توجه و بودجهتر، میزها موثر بوده است. اما بدون شک، دلیل مهمنیز در حفاظت از آن

ها شده است. در کنار آثار جهانی، آثار پر اهمیت میراثی دیگری همچون قلعه فلک که باعث نگهداری بیشتر و مرمت به موقع آن

به دلیل اهمیت میراثی و جنبه گردشگری  توان نام برد که اگرچه صدماتی از سیل اخیر متوجه آن شد اما بازاالفالک در لرستان را می

مدیریت مجموعه، هر چند با تاخیر، به منظور حفاظت از آن واکنش نشان داد و مانع از افزایش صدمات گردید. در مقابل، آثار کمتر 

 برخوردار نبودند.های کاوشی و میراث فرهنگی دور افتاده از بخت و اقبال مشابهی به منظور رسیدگی و محافظت شناخته شده، محوطه

های در حال کاوش از باقی باشد. در این میان، وضعیت محوطههای باستانی میآوری مربوط به محوطهترین درجات تابیکی از پایین

ها یا به شکل صحیح شستگی شدید شدند و مجاری زهکش در آنها دچار آبگرفتگی و آبتر بوده است. عموم این محوطهها وخیممحوطه

برداری و در دسترس عموم نیز عمومًا دچار آبگرفتگی و آب شستگی های باستانِی در حال بهرهنکردند و یا اصال وجود نداشتند. محوطهعمل 

ها وجود نداشته است. ها، تمهیدات الزم برای دفع بارش های شدید و در حجم باال در آنبرداری فرهنگی و تجاری از آنشدند و با وجود بهره

محوطه و تپه تاریخی زیر آب رفته و  20بردگی، آب گرفتگی و رانش نمایان شد. بیش از ها در استان لرستان بیشتر در قالب آبباین آسی

اند و ها محافظت نشدهبا توجه به اینکه تقریبا تمامی این محوطه .بردنیز از بین را ها های باستانی آنالیهدچار شستگی شدند که این موضوع 

های کاوشی بسیاری به ویژه در گیرند،  نیاز به رویکردهای خاص حفاظتی دارند. در استان گلستان نیز محوطهیعی را در بر میمساحت وس

توان به کارگاه کاوش ساری سو، گرفتگی شدید شدند. از آن جمله میشستگی و آبراستای دیوار تاریخی گرگان آسیب دیدند و دچار آب

، کارگاه کاوش قره دیب، کارگاه کاوش یساقلیق و کارگاه کاوش گرگر اشاره کرد. الگوهای مشابهی در استان 2کارگاه کاوش قلعه شماره 

توان به شستگی شدند که از آن جمله میگرفتگی و آبهای باستانی بسیاری در این استان دچار آبها و تپهشود. محوطهخوزستان دیده می

 حمیدیه، هور هویزه، عبادان و ... اشاره کرد. های جعفر آباد، بصر،ها و محوطهتپه

های تاریخی این استان نشان دادند که چگونه طراحی و آوری عمدتاً در استان لرستان مشاهده شد. پلنمونه با ارزشی از تاب

ت. با آنکه به بعضی از های باارزش شده اسها ضامن صیانت از این سازهمکانیابی صحیح و توجه به بستر در زمان ساخت پل بعد از قرن

ها در برابر سیالب، عملکردی ها صدماتی وارد شد، اما عموماً با توجه به خصوصیات طراحی و مکانیابی آنهای این پلها و قوسپایه

تر های قبل و تاثیر تغییرات متاخر بستوان به عدم مرمت مناسب و مداوم در سالهای وارده را نیز میمناسب نشان دادند. آسیب
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های تاریخی کشکان، کلهر، الیگودرز، افرینه و .. اشاره کرد. موارد توان به پلها مربوط دانست. از آن جمله میطبیعی و مصنوع آن

 های خوزستان )پل باستانی دزفول( و گلستان )پل تاریخی آق قال( مشاهده شد.مشابهی نیز در استان

آوری مربوط به ابنیه خشتی، گلی و آجری بود. ی ضعیفی از تاباشی از آن نمونههای نهای شدید و آبگرفتگیدر جریان بارندگی

تک بناهای بسیاری از این دست صدمه دیدند یا تخریب شدند که در مواردی حتی در ارتباط مستقیم با سیل نبوده و تنها به خاطر 

ها رطوبت کشیده و بنا در اثر وزن خود تخریب سازه آنکاری رطوبتی ها و عایقها، ناودانبارندگی شدید، عدم عملکرد صحیح زهکش

هایی از این دست شده است. خانه تاریخی محمدی و مقصودلو در گمیشان، هتل قو در اهواز و کوشک حمیدیه در خوزستان نمونه

شستگی ها دچار آبهای کاه گلی بعضی از قسمتهستند. حتی در خوزستان و در محوطه چغازنبیل در اثر بارش شدید باران روکش

گردید. اما نکته مثبت در مورد بسیاری از این آثار آن است که در صورت مقاومت اولیه در برابر تخریب و در صورتی که دچار 

 پذیری باالیی دارند.ها به شرایط اولیه نسبتاً آسان است و مرمتگرفتگی شدید نشده باشند، در بسیاری از موارد بازگشت آنآب

 شیافزا یبرا اسالمی -یرانیا یشهرساز و یفرهنگ و یخیتار یهاسازه یهاآموخته درس :نهم سئوال

 ؟ستیچ البیس برابر در یآورتاب
دهد که پیشینیان ما درک کامل و ها در برابر سیل نسبت به آثار جدید نشان میمیراث فرهنگی به جای مانده و مقاومت غالب آن 

اند و به نتایج به مراتب ها در ارتباط با موضوع سیل داشتهها و دیگر سازهو ساخت شهرها، ساختمانجامعی در زمینه مکانیابی، طراحی 

های علمی و تکنولوایک این دروس نادیده انگاشته شده است. تری دست یافته بودند. متاسفانه در دوران معاصر با تمام پیشرفتجامع

 به صورت زیر خالصه نمود: توانها را در چند دسته کلی میاین درس آموخته

 ریزی بر مبنای دانش سرزمینی و بلند مدت به جای تمرکز کوتاه مدت بر روی موضعی محدود:لزوم برنامه

ها در چارچوب نگاهی فراتر و در مقیاس دهد که طراحی، مکانیابی و ساخت آنمطالعه میراث به جای مانده از پیشینیان نشان می 

های خرد تا کالن آگاهی ها بر جغرافیای محل در مقیاسها کاماًل به فرآیندهای طبیعی و تاثیر آنت. آنای بوده اسآمایش منطقه

ها بعد از صدها و حتی هزاران هایی بلند مدت و ماندگار شده است که آثار آنریزیاند. این آگاهی باعث ساخت و سازها و برنامهداشته

 سال هنوز قابل استفاده است.

ها در اند که رودخانهدانستهها بوده است. گویا پیشینیان ما کاماًل میسیل و اولین نمود این دانش، آگاهی از رفتار رودخانهدر زمینه 

کردند که از گزند طغیان در امان بمانند. حتی در های خویش را در نقاطی انتخاب میکنند و سکونتگاههنگام طغیان چگونه رفتار می

های مسطح اند که باید از زمیندانستهح برای ساخت ساز کم بوده است، به حکم تجربه، پیشینیان ما میمواقعی که زمین مسط

روند. برای مثال، از میان شهرهایی ها اولین جاهایی هستند که به زیر آب میها پرهیز کنند زیرا این زمینگیر درون قوس رودخانهسیل

تر در استان لرستان است. هسته تاریخی این شهر در سمت شرق رودخانه و بر بلندی که در جریان سیل آسیب جدی دید شهر پل دخ

واقع شده است و از گزند سیل در امان ماند در حالی که هسته غربی که توسعه متاخر است، در قوس رودخانه کرخه واقع شده و کامالً 

-کند و پیشتر نمیقیقاً تا مرز هسته تاریخی این شهر نفوذ میشود که سیل دبه زیر آب رفت. مشابه این امر در گنبد کاووس دیده می

بینند. همین طور، به مورد غیر میراثی شهر جدید شیرین شهر های جدید شهر کامالً آسیب میهای وسیعی از توسعهرود، اما قسمت

صله زیاد از رودخانه( واقع شده و در توان اشاره نمود که بدون توجه به این اصل تاریخی در قوس رودخانه کارون )هرچند با فامی

 های وسیعی از آن به زیر آب رفت.جریان سیل بخش

ای است که گذشتگان آگاه بودند که روزی حتما در معرض سیل قرار خواهند نمود دیگر این دانش سرزمینی در طراحی ابنیه 

-توان در پلها تضمین گردد. این مورد را میآوری آنو تاب اند تا میزان خسارات به حداقل برسدگرفت و در نتیجه تمهیداتی اندیشیده

های متاخر است که نشانه توجه به تغییر ها از سطح رودخانه به مراتب بیشتر از پلهای تاریخی لرستان مشاهده کرد. ارتفاع این پل

زمان حاضر هستند. طول بیشتر نشانه  هایها در یک نقطه خاص سه برابر پلسطح آب در هنگام سیالب بوده است. گاه طول این پل
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توجه به تغییرات عرض رودخانه در هنگام سیل بوده است. بهترین مثال در این زمینه مربوط به پل تاریخی کشکان در مجاورت دو پل 

 دوران پهلوی و پلی جدید االحداث است.

د قابوس مشاهده کرد. این میل عظیم آجری بر توان در استان گلستان و در مجموعه جهانی گنبنمونه ارزشمندی دیگری را می

دهد که پیشینیان آگاهی کاملی به سیلگیری منطقه داشته و تالش کردند که با ای دست ساز احداث شده است که نشان میروی تپه

جریان سیل اخیر بار دیگر  ها و درباال بردن بنای اصلی از بستر دشت آن را از سیل در امان دارند. دقیقاً همین تمهید ساده بعد از قرن

 باشد.نشان داد که این ارف اندیشی ضامن بقای این بنا می

 های  بستر:ضرورت مکانیابی با احترام به ویژگی

باشد. به صورت ها میتوان آموخت و ارتباطی تنگاتنگ با مورد اول دارد، مکانیابی سکونتگاهدومین درسی که در این زمینه می

اند. این مالحظات یا به ی ایران زمین بر اساس مالحظات طبیعی و اقلیمی چندی شکل گرفتههای انسانی در پهنهتاریخی، سکونتگاه

توان صورت اندیشیده شده و یا به صورت آزمون و خطا مورفولوای سکونتگاهی در ایران را شکل داده است. از جمله این مالحظات می

هایی بعضًا ها با طبیعت در طول هزاران سال گذشته به پاسخجربه زیسته مردم و هماهنگی آنها اشاره کرد. تآببه جریان سیل و روان

 آور از ارتباط تمدنی با سیل رسیده است.شگفت

آید مکانیابی های تاریخی، به ویژه روستاها، در ارتباط با سیل به چشم میگیری سکونتگاهترین نکاتی که در شکلیکی از کلیدی

های اند و زمینشدهین نکته در روستاهای کوهستانی کاماًل بارز است به نحوی که روستاها معموالً بر شیب کوه ساخت میها است. اآن

ها اختصاص داشت. اهمیت این نحوه مکانیابی با نگاهی به فالت مسطح نزدیک بستر رودخانه به کشاورزی، باغداری یا کاشت قلمستان

های ای در حوضههای سفرهآید. یکی از خصوصیات بارز سیالب در فالت مرکزی ایران سیلشم میمرکزی و حاشیه کویر بیشتر به چ

کنند، در مواقع بارندگی شدید ممکن ها و نقاط کویری با آنکه بارندگی کمی در طول سال دریافت میباشد. این دشتآبریز بسته می

شهری در این محدوده از ایران تاثیری ویژه داشت است. در این منطقه با است به زیر آب بروند. این مسئله بر پراکندگی روستایی و 

اند و نگاهی به پهنه اطراف ها و ارتفاعات شکل گرفتههای تاریخی بر بلندای تپههای مسطح فراوان است، عموماً سکونتگاهآنکه زمین

های هموار نکته مهمی در حفظ سالمت بلند مدت کند که چطور فاصله جستن از دشتهای هوایی به خوبی مشخص میها در عکسآن

توان به روستاهای نایبند و اسفندیار در خراسان جنوبی و روستای کشیت ها در برابر سیالب بوده است. از این جمله میگاهاین سکونت

های ها توسعه جدید روستا در دشتباشند و در هر سه آندر کرمان اشاره کرد. هر سه این روستاها دارای بافتی تاریخی بر روی تپه می

 گیر اطراف روستا صورت پذیرفته است.سیل

 لزوم تغییر رویکرد از مقابله با سیل به همزیستی با آن:

ی دیگری که در برخی از نقاط ایران به ویژه در استان هرمزگان و های تاریخی در ارتباط با سیل، پدیدهجدا از مکانیابی سکونتگاه

-گیری مدنیت )چه روستایی و چه شهری( در ارتباط تنگاتنگ با جریان سیل میآید، شکلیج فارس به چشم میسواحل شمالی خل

های کم بارش مربوط سازی آن برای ماهباشد. دانش بومی عمیقی در این خطه وجود داشته و دارد که مستقیماً به مهار سیالب و ذخیره

کنند چک مقیاس، جریان سیل را به سمت آب انبارهای زیرزمینی به نام برکه هدایت میهای کوشود. بومیان منطقه با ساختن سازهمی

ها و مزارع، مازاد آبی نخلستانبرند و ضمن آبیاری غرقنمایند. به عالوه، آب سیالب را به سمت باغات و مزارع میها ذخیره میو در آن

 ها برداشت کنند. د تا در فصول خشک آب کشاورزی را از این چاهکننهایی به سفره زیر زمینی تزریق میآب را از طریق چاه

کند توسعه نسنجیده شود. آنچه سیل را از یک مخاطره طبیعی به یک بال تبدیل میدر این رویکرد، سیل لزوماً یک بال دانسته نمی

توان این چالش را تبدیل به یک فرصت کرد و از ریزی میسکونتگاهی و تمدنی بوده است. در حالی که با اتخاذ تدابیر مدیریتی و برنامه

 مواهب آن استفاده نمود. 
 

 طراحی جزئیات معماری در ساخت و سازها با توجه به مخاطرات طبیعی:

جزئیات طراحی معماری میراث فرهنگی به جای مانده از گذشته در بسیاری از موارد در انطباق با نیازهای محیطی و مخاطرات 

شدند که کمترین مقاومت را در برابر جریان شدید های تاریخی به نحوی طراحی میاند. برای مثال، پایه پلبوده طبیعی شکل گرفته
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گذاری را ایجاد کنند. این دوراندیشی و نبوغ طراحانه نه تنها باعث ماندگاری بیشتر آثار آب داشته باشند و از طرف دیگر کمترین رسوب

 تر کرده است.ها بعد از سوانح را نیز آسانهداری آنتاریخی شده است بلکه مرمت و نگ

-توان تمهیدات چندی مشاهده نمود که به منظور کاستن یا به صفر رساندن آسیبگیر ایران نیز میدر معماری بومی مناطق سیل

ویی باالتر از زمین قرار های بومی بر روی سکهای ناشی از سیل بوده است. به عنوان مثال، در ناحیه گلستان و شهر آق قال، خانه

های حصیری سنتی داشتند. زیر این سکو باز بوده تا امکان جریان آب در هنگام سیل از زیر ساختمان وجود داشته باشد. همینطور خانه

ها ِی تاالبگرفتگشدند و  نه تنها در هنگام آبتوان نام برد که از مصالح بومی، سبک و کم هزینه ساخته میهای خوزستان را میتاالب

 شدند، بلکه به راحتی قابل ساخت مجدد بودند.مغروق نمی

 البیس مقابل در ساتیتأس ریسا و هاسکونتگاه یآورتاب شیافزا یبرا یضرور اصالحات دهم: سوال

 ست؟یچ البیس معرض در یخیتار یهابافت و یفرهنگ راثیم یابیارز از یناش یهاآموخته درس براساس
های های ارائه شده و با توجه به مطالعات مستندسازی و تحلیلی که بر روی میراث فرهنگی و سکونتگاهتهآموخبر اساس درس

-توان در سه سطح متفاوت دستهشود. این اصالحات را میشهری و روستایی انجام گرفت، اصالحات ضروری نه گانه ذیل پیشنهاد می

شود. به این معنا که تغییر نگرش اساسی در مفروضات اولیه ( مربوط میOntological Shiftبندی کرد. سطح اول به تغییر نگرش )

شود، ها و حفاظت از میراث فرهنگی مورد نیاز است. سطح دوم که به تبعیت از سطح اول ایجاد میریزی سکونتگاهطراحی و برنامه

ریزی مورد نیاز است. نگرش، متدلوای متفاوتی در برنامهدهد. به عبارتی، بعد از تغییر ( را هدف قرار میPlanningریزی )حیطه برنامه

پردازد که پیاده شدن و جسمیت یافتن نگرش جدید و روش ( میPolicies and Actionsها و اقدامات )ریزترین سطح به سیاست

 سازند.ریزی نوین را عملی میبرنامه

 

 سطح یک: تغییر نگرش
 های تاریخی و میراث فرهنگیحفاظت از بافت  ریزیلزوم اتخاذ دیدگاه آمایشی در برنامه

دهد که در مکانیابی و ساخت آثار، های در برابر سیل نشان میها و میراث معماری تاریخی و درس آموختهآوری بافتتحلیل تاب

الن ارتباط های فراتر از مقیاس خرد محلی در محدوده پیرامونی مورد نظر بوده است. این نگاه کمالحظات محیطی در مقیاس

ها در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه سیل داشته است. لزوم حفظ این رویکرد در زمان حاضر در بعد مستقیمی با حفاظت از سکونتگاه

 باشد.های آنان ضروری میحفاظت و نگاهداشت این میراث و محوطه

 نی به جای محاسبات حداقلی و حداکثریای و حفاظت میراثی متکی بر محاسبات میانگیهای توسعهدوری گزینی از طرح

بر  یمبتن یاتکا به محاسباتمعماری،  راثیم یو اقدامات محافظتهای تاریخی مرمت و حفاظت از بافت هایاز آفات طرح یکی

تجارب  های اقلیمی، در غالببا توجه به بحراندست است. به عنوان نمونه،  نیاز ا یو موارد لیس هاینیانگیبارش، م هاینیانگیم

های تاریخی و درنظر گرفته شود و حرایم بافت ساله 100 لیسباید  هاحرائم رودخانهجهانی بررسی شده در این گزارش، برای تعیین 

با  .شوندمی نییساله تع 25 لیس ها بر اساسآثار با دقت بیشتری در مناطق سیل خیز تعیین گردد. در ایران عمدتا حرائم رودخانه

-بسته به پهنه شود تایاحساس م یو حداکثر یمحاسبات حداقل یبه سو کردیرو نیا رییمبرم به تغ ازات محیطی نیتوجه به مخاطر

 شوند.تجهیز  طیشرا نتریمیوخ یبرا ییو روستا یشهرهای تاریخی بافتو  راثیم یمحافظت یاستانداردهابندی وجود خطر سیل، 

مقابله با مخاطرات طبیعی با تاکید بر خودباوری مردمی و افزایش های فرهنگی و اجتماعی در ضرورت اتکا به ظرفیت

 ریزی، اقدامات اجرایی و محافظت از میراث فرهنگیسهم مردم در برنامه

-های حکومتی، مردم با کمترین امکانات سکونتگاههای دستگاهسیل اخیر نشان داد که در بسیاری از موارد در برابر انفعال و کاستی

ریزی، اقدامات اجرایی و محافظت باوری و مشارکت اجتماعی باید رکن اساسی برنامهرهنگی خویش را حفظ کردند. مردمها و میراث ف
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از میراث فرهنگی تلقی شود و از اتکاء بیش از حد به نهادهای دولتی پرهیز شود. دانش اجتماعی گاه موثرترین وسیله برای محافظت از 

 بیعی است.ها در برابر مخاطرات طسکونتگاه
 

 سطح دو: برنامه ریزی 
 ساخت-تهیه و تدوین و اعمال یک استراتژی جامع محافظت در برابر سیالب و دیگر بالیای طبیعی و انسان

تواند تهیه یک استراتژی جامع های انسانی میهای تاریخی و دیگر سکونتگاهترین عوامل در حفاظت از میراث فرهنگی، بافتیکی از مهم

 ل،یمقاومت در برابر س شیشامل کاهش خطر، افزا لحاظ شوند، یاستراتژ این نیدر تدو دیکه با یمواردبرابر سیالب باشد.  محافظت در

اقدامات  ای برتاکید ویژه دیبا لیحفاظت از س یهایاستراتژ است. لیپاسخ به س یبرا یزیرو برنامه لیزود هنگام س ییهشدار و شناسا شیافزا

 ی نیز باشند. محل تخصصی و کوچک مقیاس یهابرنامه نتوانند شامل تدویمیها یاستراتژ این ایی داشته باشند.زسیل شرایط رلتکن

های زمانی پیش ریزی واکنشی )پذیرش وجود بحران های طبیعی در تناوبریزی فعال در برابر برنامهضرورت برنامه

 بینی نشده(

بلند مدت، مسئولین و مردم آمادگی الزم در برابر سیلی بزرگ مقیاس نداشتند. سیل اخیر نشان داد که به دلیل بازه خشکسالی 

باید پذیرفت که با توجه به تغییرات اقلیمی، مخاطرات طبیعی به ویژه سیل با شدت بیشتر و تناوب باالتر اتفاق خواهند افتاد. این 

دارد. به راث فرهنگی در مقابل سیل و سایر سوانح را ضروری میها و حفاظت از میریزی و آمادگی برای مقابله با سیالبپذیرش، برنامه

ریزی به شکل فعال پیش از رخداد ها، در صورت پذیرش تکرارپذیری، برنامهها آنجای واکنش به سوانح و رویدادها بعد از اتفاق افتادن

های تاریخی تاریخی شهری و روستایی و هسته هایای، اقدامات الزم در جهت محافظت از میراث فرهنگی و سکونتگاههرگونه مخاطره

 آنها را مد نظر قرار خواهد داد.

 

 ها و اقداماتسطح سه: سیاست
 ها و میراث معماریای در حفاظت از بافتای و غیرسازهاتخاذ ترکیبی از اقدامات سازه

-استحکام اثر تاثیرات بسیار دارد، اما کافی نمیگرا است. اگرچه در تقویت سازه و ناپذیر و مطلقای، رویکردی انعطافرویکرد سازه

ای در رابطه با حرایم آثار بار باشد. در ارتباط با سیل اقدامات غیر سازهتواند فاجعهباشد، زیرا این رویکرد در صورت عملکرد نا درست می

ها و آثار کاربری زمین اطراف محوطهریزی چگونگی های با ارزش تاریخی، از جمله رویکردهای مدیریتی و برنامهمیراثی و بافت

 ای باشد. آوری اثر و مکمل رویکرد فناوری محور و سازهتواند تاثیر بسیاری در افزایش تابمعماری، می

 های  استقرار آثار، شهرها و روستاهای تاریخیلزوم پایش، مراقبت و نگهداری از شرایط طبیعی محوطه

خرد تاثیر انکارناپذیری در افزایش ابعاد مخاطرات طبیعی به ویژه سیالب دارد. پیش  های کالن وخریب زیست بوم در مقیاست

زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، حفاظت از میراث طبیعی است که نابودی و تخریب و ایجاد اختالل در آن، بقای آثار و میراث 

سازد. بنابراین، رجعت به پاسداشت و احترام گذاردن به معماری و شهری را با دشواری روبرو ساخته و در برخی مواقع غیرممکن می

تواند راه حل مناسبی برای حفاظت از آثار باشد. بسیاری از آثار میراث فرهنگی، روستاها و شهرهای های محیطی میطبیعت و ظرفیت

زاران سال این وفاق را به اثبات ایران در وفاق کامل با شرایط زیستی و طبیعی و در بستری تاریخی شکل گرفته و در طول صدها و ه

شود و داری از این شرایط طبیعی در مقابل تخریب، تغییر و دستکاری احساس میرسانده بودند. نیاز مبرمی به پایش، مراقبت و نگه

 ریزی و طراحی شود.توسعه سکونتگاهی باید در راستای این وفاق برنامه

 تاریخی ارزشمند و میراث معماریهای اقدام به تقویت،  نگهداری و  پایش بافت

ها و اقدامات الزم برای مرمت و ها و آثار با ارزش و میراثی باید به صورت مداوم در برابر تغییرات اقلیمی پایش شوند و برنامهبافت

ی و متناوب در های جزئآوری در برابر سیل و دیگر مخاطرات طبیعی صورت پذیرد. صرف هزینهها به منظور افزایش تابنگهداری آن

 های باال در فردای حوادث، از جمله سیل، است.تر از صرف هزینهبلند مدت به منظور پایش و مرمت میراث فرهنگی بسیار اقتصادی
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 های تخصصیضرورت افزایش همکاری

های تاریخی در تهای مرتبط با حفاظت آثار و بافای از متخصصان، فعالین، موسسات پژوهشی، دانشگاهیان در رشتهیجاد شبکه

 ها گردد.تواند باعث تقویت سازگاری میراث فرهنگی در برابر سوانح طبیعی پیش و پس از حدوث آنالمللی میکشور و در سطح بین

 

 اقدامات پیشنهادی کارگروه
ستای محقق رادر  بر اساس راهبردهای ارائه شده در بخش پیشین، در این بخش پایانی تعدادی از اقدامات پیشنهادی کارگروه

 شود.بندی اجرای آن ارائه میشدن این راهبردها ارائه شده و نهادهای مرتبط با آن و توصیه کارگروه در زمینه زمان
 

 الف( تغییر نگرش
 اولویت زمانبندی نهادهای متولی اقدامات 

های ریزی  حفاظت از  بافتلزوم اتخاذ دیدگاه آمایشی در برنامه 1

 نگیتاریخی و میراث فره

های جغرافیا، جغرافیای رشته ای متشکل از متخصصینتعیین کمیته

تاریخی، و محیط زیست در کنار کارشناسان میراث فرهنگی به 

-هنتگامنظور مطالعه بستر کالن سرزمینی و جغرافیایی مرتبط با سکو

 سعه وهای توهای تاریخی و تعیین اولویتها، میراث فرهنگی و بافت

 با این مطالعات. محافظت در ارتباط

توجه به فرآیندهای طبیعی در شکلگیری بستر طبیعی و انسان 

 ساخت؛

 های تاریخی.بندی سیل برای شهرها و محوطهتعیین پهنه

متولی اصلی: وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی؛ وزارت راه و 

 شهرسازی.

 

 1 میان مدت

بر  میراثی متکی ای و حفاظتوسعهتگزینی از طرح های دوری 2

 محاسبات میانگینی به جای محاسبات حداقلی و حداکثری 

 ساله؛ 25ترک حرائم مبتنی بر سیل 

 ؛ساله 100 لیسبر اساس  هاحرائم رودخانهتعیین 

 بازبینی تمامی اقدامات محافظتی بر اساس حرائم جدید.

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛

سایر: وزارت نیرو؛ جامعه 

 ن مشاور.مهندسی

 1 مدتمیان

ضرورت اتکا به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در مقابله با  3

 مخاطرات طبیعی 

ن و ریزاشناسان در کنار برنامهای متشکل از جامعهتعیین کمیته

ر گیری از مشارکت مردمی دکارشناسان میراث فرهنگی برای بهره

 فرهنگیزمینه مقابله با مخاطرات طبیعی و حفاظت از میراث 

 وتدوین راهکارهای استفاده از مشارکت مردمی در امر پیشگیری 

 مقابله با مخاطرات طبیعی؛

ه های الزم در هنگام بروز مخاطرات طبیعی بتعیین دستورالعمل

 ؛ریزی شدهمنظور استفاده از توان داوطلبین مردمی به صورت برنامه

ریزی، رنامهباوری و مشارکت اجتماعی به عنوان رکن اساسی بمردم

 اقدامات اجرایی و محافظت از میراث فرهنگی؛ 

 پرهیز از اتکاء بیش از حد به نهادهای دولتی؛

متولی اصلی: وزارت کشور و 

وزارت میراث فرهنگی، 

 گردشگری و صنایع دستی؛

سایر: وزارت راه و شهرسازی 

و بنیاد مسکن؛ وزارت 

 کشور.

 2 مدتمیان

 

 ریزیب( برنامه
 اولویت زمانبندی دهای متولینها اقدامات 

 تهیه و تدوین و اعمال یک استراتژی جامع محافظت در برابر 1

 اخت س-سیالب و دیگر بالیای طبیعی و انسان

ارد ای برای تهیه الزامات و ضوابط با لحاظ نمودن موتعیین کمیته

 زیر:

های با احتمال وقوع یک برای پهنه هایکاربریابی الزامات مکان

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی؛

سایر: وزارت نیرو؛ جامعه 

 مهندسین مشاور.

 1 میان مدت
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 اولویت زمانبندی دهای متولینها اقدامات 

های مجاز و ا بیشتر در سال )بازگشت صدساله(؛ کاربریدرصد ی

 غیر مجاز در هر پهنه؛

 دیجد یهاتمام توسعه یبرا لیخطر س یابیارز و رویه انجام الزام 

 درصد در سال؛ کیبا احتمال خطر باالتر از  یهادر پهنه

ف، ک)مانند دسترسی، حداقل تراز  یحداقل یارائه استانداردها 

ز ساخت در هر ه ساخت زیرزمین( برای دادن مجوها و اجازبازشو

 پهنه.

یرش ریزی واکنشی )پذریزی فعال در برابر برنامهضرورت برنامه 2

 های زمانی پیش بینی نشده(وجود بحران های طبیعی در تناوب

زی برای کاهش خطر در محدوده و حریم شهرها و ریبرنامه

 روستاهای در معرض خطر سیل و رانش شامل:

ر های حیاتی و با اهمیت بسیار زیاد یا خطرساز دشناسایی کاربری

 جایی آنها؛ریزی برای جابهمعرض خطر و برنامه

ریزی مشارکتی های در معرض خطر و برنامهشناسایی سکونتگاه

جایی محدود و درون صورت ارتقاء یا جابهبرای کاهش خطر به 

 ای؛محله

طر ریزی و اقدام برای رفع خشناسایی نقاط کلیدی خطرساز و برنامه

 ها و مانند آن(ها، زیرگذرها، کانال)مانند پل

 .ین آنتمر تهیه برنامه فرار و تخلیه برای رویدادهای نادر و آموزش و

ها؛ وزارت متولی: شهرداری

؛ وزارت راه و شهرسازی

 کشور.

 

 -مدت کوتاه تا میان

اولویت بر اساس 

 20تجربه سیل در 

 سال گذشته

1 

 

 ها و اقداماتج( سیاست
 اولویت زمانبندی نهادهای متولی اقدامات 

1 
های ای و غیرسازه ای در حفاظت از بافتاتخاذ ترکیبی از اقدامات سازه

 شهری و روستایی و میراث معماری

ن ای همچوای مبتنی بر ترکیب اقدامات سازهن رشتهاتخاذ رویکرد میا

ن ای همچوهای غیر سازههای محافظتی و روشها، سدها و دیوارهدایک

داندن ، بازگرریزی کاربری زمینها، برنامهریزی استفاده از سیالب دشتبرنامه

 های بتنی و ...ها به جای کانالپروفیل طبیعی آبراهه

ها؛ متولی: شهرداری

رت راه و شهرسازی؛ وزا

وزارت نیرو و وزارت 

میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 

 دستی.

 

مدت کوتاه تا میان

ولویت بر اساس ا -

 20تجربه سیل در 

 سال گذشته.

1 

ار، ر آثهای  استقرالزوم پایش، مراقبت و نگهداری از شرایط طبیعی محوطه  2

 شهرها و روستاهای تاریخی

ست تا از متخصصین میراث فرهنگی و طبیعی الزم اای رشتهای میانکمیته

قای نه ببا پایش مداوم پهنه سرزمینی مرتبط با میراث تاریخی و طبیعی زمی

 این آثار را فراهم سازند.

متولی: سازمان حفاظت 

از محیط زیست؛ وزارت 

میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 

 دستی.

 1 مدتمیان

3 
 های تاریخی ارزشمند و  میراثش  بافتاقدام به تقویت، نگهداری و پای

 معماری

سازی محافظتی در نامه بازدید و مقاومای برای تدوین شیوهتعیین کمیته

 برابر سیل.

متولی اصلی: وزارت 

میراث فرهنگی، 

 گردشگری و صنایع؛

سایر: دستی وزارت راه و 

 شهرسازی؛

 2 مدتمیان

 های تخصصیضرورت افزایش همکاری 4

 وای ای در مقابل رویکرد تک رشتهخاذ رویکرد میان رشتهاز طریق ات

مله جهای گوناگون از های تبادل نظر میان متخصصین رشتهبرگزاری دوره

 ای. های میان رشتهبرگزاری سمینارها و کنفرانس

متولی اصلی: وزارت راه و 

 شهرسازی و وزارت نیرو.

 سایر: وزارت کشور

 3 مدتکوتاه
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 1پیوست 

 در آوریتاب ارتقاء برای هاسکونتگاه طراحی و ریزیبرنامه گذاری،قانون در دیگر کشورهای تجارب عهمطال

 سیل برابر

 مقدمه
ای مدیریت سیل در سایر کشورها به بررسی این موارد در ریزی شهری و منطقهها و اقدامات برنامهبه منظور بررسی تجارب، سیاست

ها و ن، آلمان، هلند، چین، آمریکا، استرالیا، کانادا، سوئد و مالزی پرداخته شده که از این بین سیاستکشورهای مختلف از جمله انگلستا

رو در ها در چهار کشور نخست به تفصیل ارائه شده است. ادبیات موضوعی سه کشور انگلستان، هلند و آلمان را به عنوان کشورهای پیشبرنامه

های . البته نقاط قوت هر کدام از این کشورها در مقیاس(Paille et al., 2016)اند سیل معرفی کردهها و اقدامات مدیریت زمینه سیاست

چین نیز به دلیل اقدامات جدید در مدیریت سیل انتخاب شده است. در  ها و اقدامات مدیریت سیل متفاوت بوده است. کشورمختلف، سیاست

و چین  2002و آلمان  2007ها و قوانین ملی و محلی این کشورها بعد از یک سانحه بزرگ سیالبی )انگلستان موارد انتخاب شده، سیاست

 ای باشند.ات آموزندهتوانند حاوی نکاند و از این جنبه نیز می( مورد بازبینی کلی قرار گرفته1997

ها و اقداماتی اشاره دارد که الزم به ذکر است که با توجه به تجربه سیل اخیر در کشورمان این گزارش تنها به آن دسته از سیاست

 های شهری و باال آمدن( سیل3های آبی؛ ( سیل به دلیل شکست یا سرریز زیرساخت2( سیل به دلیل طغیان رودخانه؛ 1به رویدادهای 

های مربوط به نقاط ساحلی و رویدادهای سیالبی مرتبط با این های سطحی به همراه باران شدید پرداخته است. بنابراین سیاستآب

های آبی در شوند مانند مباحث هشدار، بیمه و زیرساختهای دیگر میاند. همچنین مواردی که مربوط به کارگروهمناطق دیده نشده

 اند.این گزارش گنجانده نشده

  

 انگلستان
در دو مقیاس ملی و محلی  –ای و شهری ریزی منطقهمرتبط با برنامه –ها و اقدامات مدیریت سیل در کشور انگلستان سیاست

ها و اقدامات در دو مقیاس اند. در این بخش نخست رویکرد کلی مدیریت سیل در انگلستان معرفی شده و سپس سیاستدیده شده

 گردند.میملی و محلی ارائه 

 های کالنرویکرد کلی و سیاست

های اخیر در حال در انگلستان و ولز پارادایم غالب در بحث سیل پاردایم دفاع در برابر سیل بود. اما این در سال 2004تا سال  

های مرتبط با یاستدر این کشور به بازبینی س 2007تغییر به سمت پارادایم مدیریت پایدار خطر سیل بوده است. وقوع سیل های سال 

آوری و مدیریت پایدار خطر سیل در مقایسه با دفاع مهندسی در برابر سیل قائل سیل منجر شد که اولویت باالتری برای ارتقاء تاب

ها دیده است و مدیریت سیل را بیشتر به معنی سازگاری سکونتگاه 1"به آب جا بدهیم". در گزارش مهم ( ,.2013Ball et al)اند شده

 .(Ball et al., 2013)آوری جوامع در برابر سیل داده است به جای جلوگیری از وقوع سیل ارجحیت را به تاب

_____________________________________________________________ 
1 Making space for water 
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 مالحظات ملی

راهنمای عمل " و 1NPPF "های برنامه ریزی ملیچهارچوب سیاست"ای ریزی شهری و منطقهدر مقیاس ملی دو سند مهم برنامه

داده اند. به طور کلی این دو سند خطوط کلی لحاظ نمودن  هر کدام فصل مهمی را به مسئله سیل اختصاص 2PPG "ریزیبرنامه

اند. همچنین سند راهبردی انگلستان برای مدیریت سیل و فرسایش ای را ترسیم نمودهریزی شهری و منطقهمسئله سیل در برنامه

ری از این سند تحت عنوان ساحلی راهبردهای کلی دولت را برای مدیریت سیل تبیین کرده است. الزم به ذکر است که نسخه جدیدت

 راهبرد ملی مدیریت خطر سیل برای انگلستان در مرحله مشاوره عمومی با مردم است و هنوز به تصویب نرسیده است.

ریزی شهری های برنامهسیاستکه در واقع تمام  (MHCLG, 2019):  این سند ریزی ملیهای برنامهسند چهارچوب سیاست

کند یک فصل کامل را به چالش تغییرات آب و هوایی، سیل و تغییرات ساحلی اختصاص داده ای دولت انگلستان را تبیین میو منطقه

 است. اهم مالحظات این فصل در بخش سیل عبارتند از:

ارزیعابی "در مناطق در خطعر سعیل بایعد معورد ای های جدید شهری و منطقههای راهبردی و توسعهها، سیاستتمامی طرح -

ای، شعرایط و الزامعات قرار گرفته و با استفاده از نتایج این ارزیابی تدوین شده باشند. ساز و کار این ارزیابی مرحله "راهبردی خطر سیل

 به کارگیری آن و تفسیر نتایج آن به طور تفصیلی توضیح داده شده است. 

 نواحی کم خطرهای جدید به هدایت توسعه -

ای در مناطق پرخطر رعایت معیارهعای کلعی ذیعل های شهری و منطقهها و برنامهدر صورت اجتناب ناپذیر بودن اجرای طرح -

 الزامی است:

o طرح یا برنامه منافع توسعه پایدار دیگری را در پی داشته باشد؛ 

o  طرح یا برنامه به میزان مطلوب مقاوم و تاب آور در برابر سیل باشد؛ 

o برای نواحی دیگر خطر را افزایش نداده و حتی االمکان کاهش دهد؛ 

o های فرار در برنامه لحاظ شده باشد.ای مدیریت شده باشد و دسترسی ایمن و راههر خطر باقی مانده 

که مکمل سند پیشین است و اصول، قوانین و اقدامات  (MHCLG, 2016): این سند ریزیسند راهنمای عمل برنامه

رود. مندان به شمار میای توضیح داده است و مرجع روزمره این حرفهای شهری و منطقهریزان حرفهرای برنامهشهرسازی را به تفصیل ب

این سند نیز فصلی تحت عنوان خطر سیل و تغییرات ساحلی دارد. رویکردهای کلی این سند در مورد سیل دوری از خطر برای 

ترین ناپذیر باشد. مهمای موجود یا زمانی که توسعه در مکان در خطر اجتنابههای جدید و مدیریت و کاهش خطر برای توسعهتوسعه

 موارد مطرح شده در این سند عبارتند از:
 ریزی شهری در مورد سیلرویکرد کلی برنامه (1

 ارزیابی خطر سیل  -

 های جدید(دروی از خطر سیل )مربوط به توسعه -

 های موجود یا جدید(مدیریت و کاهش خطر سیل )توسعه -

 های محلیلحاظ کردن خطر سیل در تدوین طرح (2

های روجی، خExceptional Testsو   Sequentialهای شامل آزمون "ارزیابی راهبردی خطر سیل"تمامی سطوح و مراحل اجرای   -

 ن.بی خطر سیل بر حسب مکاهای سیل. همچنین معرفی سیستم موجود ارزیایق زونها شامل تعریف دقها و تفسیر خروجی آنآن

 برای مکانیابی توسعه جدید به دور از خطر سیل. Sequentialاستفاده از راهبرد  -

های سطحی به صورت پایدار، حفاظت داخل و یا خعارج های مدیریت و کاهش خطر سیل شامل استفاده از زیرساخت سبز، تخیله آبراه -

 های اجراهای سطحی )سند جداگانه(، راهنما در مورد هزینهبآدفع های موجود، ارجاع به استاندارهای فنی برای سایت، نگهداری از زیرساخت

_____________________________________________________________ 
1 National Planning Policy Framework 

2 Planning Practice Guidance 
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 هاهای آنهای مرتبط و توضیح دقیق وظایف و مسئولیتسازمان  -

شود )جز به میزان نعاچیز( امعا در آور در برابر سیل. اولی به معنی این که سیل وارد خانه نمیمعیارهای ساختمان مقاوم و ساختمان تاب -

  1بیند. ارجاع به دستورالعل ساختمان تاب آور در برابر سیلشود اما ساختمان آسیب جدی نمییدومی آب وارد م

  های مقیاس محلهلحاظ کردن خطر سیل در تدوین طرح (3

هعای یرنعد. لیسعت تمعامی کاربریهعای پرخطعر قعرار بگهعایی کعه نبایعد در زونهای حیاتی و کاربریمشخص کردن تمامی زیرساخت -

های سازگار با سیل مشخص شده است. زون ها بر اساس احتمال وقوع سعیل در سعال و برپایعه ارزیعابی خطعر خطرساز و نیز کاربریپذیر و آسیب

 شوند.مشخص می

 چک لیست ارزیابی خطر سیل در مقیاس محله -

 وین شده است.های مجاز و مقررات ساخت و ساز تدگانه مناطق بر اساس خطر سیل. برای هر زون نوع کاربری 4زون بندی  -

 
  تعریف

 Zone 1 Low Probability برای طغیان رودخانه یا سیل دریایی.  1000به  1زمین با شانس کمتر از 

سیل دریایی  0100به  1و  200به  1طغیان رودخانه و یا بین  1000به  1و   100به  1زمین با شانس بین 

 دارد.

Zone 2 Medium 

Probability 

تا بیشتر   200به  1یا باالتر طغیان رودخانه یا زمینی که شانس ساالنه  100به  1ساالنه زمینی که در شانس 

 سیل از دریا را دارد

Zone 3a High 

Probability 

شود. ذخیر می –برای زمان سیل  –زونی که متشکل است از زمینی که آب در آن جاری است یا در آن 

در نظر گرفته و مرز آن را  2ا را در ارزیابی راهبردی جزو زمین سیل گیرهریزی باید این زمینمقامات محلی برنامه

 با توافق آاانس محیط زیست بریتانیا تعیین کنند. 

Zone 3b The Functional 

Floodplain 

 

حصول ": این سند هدف کلی مدیریت خطر سیل را سند ملی راهبردی مدیریت خطر سیل و فرسایش نقاط ساحلی

ر ذک "ریت شودها به صورت هماهنگ و یکپارچه مدیکه خطر سیل به طور مناسب با استفاده از طیف بزرگی از گزینه اطمینان از این

 کرده است. اصول کلی که این سند به دنبال آن است عبارتند از:

هعا و اقعدامات گیری برای تعیعین اولویتتاکید بر همکاری مقابل بین مردم و مسئولین و تشویق مردم به مشارکت در تصمیم (1

 مدیریت خطر سیل؛

 رویکرد نگاه یکپارچه به حوزه آبخیز به عنوان کلید مدیریت خطر؛ (2

 های زمانی طوالنی؛ ها در بازهها و برنامههای تصمیمتوسعه پایدار و درنظر گرفتن تمامی تاثیرات و هزینه (3

 اجتماعی جوامع؛ تصادیها همراه با بهبود وضعیت اقتاکید بر بهبود وضعیت طبیعی رودها، مرداب (4

 حور متناسب با اندازه و پیچیدگی خطر و توانایی جامعه برای مدیریت آن.م-رویکردهای خطر (5

شته دا زین یصاداقت ای یستیز طیمانند مح گرید دیجوامع فوا یخطر برا تیریکه عالوه بر مد یتیریمد یکردهایاز رو استفاده (6

  باشد؛

 خطر. تیریددر م یگذارهیبه سرما نفعانیذتشویق  (7

 های محلیبرنامه

های کالنشهری، شهری و منطقه شهری موارد مربوط به سیل را ها و برنامهبا توجه به اسناد باالدست ذکر شده در باال تمامی طرح

ین کنند. در این گزارش به طور خالصه به کالنشهر لندن و مالحظات سیل در ابر اساس انجام ارزیابی راهبردی خطر سیل لحاظ می

بینی شده است که در قرن آینده رودخانه درصد شهر لندن در زون خطر سیل قرار دارد و پیش 15کنیم. در حال حاضر شهر اشاره می

افزایش در جریان بیشینه خواهد داشت. ارزیابی راهبردی سیل برای کل منطقه حوزه آبخیز و برای کالنشهر لندن به طور  %40تایمز 

_____________________________________________________________ 
1 Improving the Flood Performance of New Buildings: flood resilient construction (2007) 

2 Floodplain 

https://www.gov.uk/government/publications/flood-resilient-construction-of-new-buildings
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ریزی کالنشهر لندن و مناطق شهری آن و یک طرح مجزا در زیر اهم مالحظات سیل در اسناد مربوط به برنامه موازی انجام شده است.

 شود.برای سیل رودخانه تایمز ذکر می

ردها کاهش خطر سیل از طرق پایدار و باصرفه یکی از راهب  (2016)این سند  -London Planریزی کالنشهر لندن سند برنامه

ودخانه تایمز باید با طرح مجزای ر PPGو  NPPFبا تطابق  های طراحی و توسعه عالوه بربوده است. به این ترتیب تمامی پروپوزال

2100 Thames Estuary ها توسعه باید به نحوی صورت بگیرد که:مطابقت داشته باشد. این پروپوزال 
 ایمن بوده و در زمان سیل قادر به ادامه کار باشد؛ -

 ه باشد؛نظر گرفته شد ها در شرایط سیل دریک راهبرد با برای تخلیه امن و یا ماندن ایمن در ساختمان -

 خدمات کلیدی مانند برق و آب در زمان سیل در حال کار باقی بمانند؛ -

 ای طراحی شده باشند که بعد از سیل سریع به کارآیی سابق خود بازگردند؛ها به گونهساختمان -

 یبعرا یکعاف یاالمکعان فضعا یحترا حفظ کنند و  یدفاع یهاستمیس نیکامل ا یکپارچگی دیبا لیس یدفاع یهارساختیتوسعه کنار ز -

 .ها را فراهم کنندآن ریو تعم ینگهدار ها،رساختیز نیکارکرد ا

آوری ( جمع1های خود را به ترتیب اولویت ارائه کرده است: های سطحی به طور پایدار اولویتهمچنین این سند در مورد دفع آب

ها یا سطوح اران را در برکه( نگهداری آب ب3جذب مانند سطوح متخلخل ؛  های( استفاده از تکنیک2آب باران را برای استفاده بعدی؛ 

 ( خالی کردن آب باران به رودها.5ها؛ ( جمع کردن آب باران در منبع4باز آبی تا به صورت تدریجی آزاد شود؛ 

های باال سطحی با اولویتهای به جز دفع آبشده است.  هیته یسطح یهاآب تیریهر منطقه لندن برنامه مد یبرابر این اساس 

را  یسطح یهاها آباقدامات نه تن نی. ااشاره کرده است یسطح یهاآب انیکاهش جر رایب زیبام سبز ن سند به موارد دیگری مانند

 یدود سازکند. قانون محیم جادیشهر ا یبرا یحیآب و خدمات تفر تیفیک ست،یز طیمانند بهبود مح یدیکند بلکه فوایم تیریمد

 کند.یکمک م یسطح یهابه کاهش آب زینفوذ ن رقابلیح غسطو

 کند:اهداف زیر را دنبال می  (Agency, 2011)این سند  -Thames estuary 2100سند 

 مدیریت خطر سیل برای مردم، دارایی ها و محیط زیست؛ -

 سازگاری با چالش تغییرات اقلیمی -

 floodplainحصول اطمینان از توسعه پایدار و تاب آور در  -

 آن floodplainهای اجتماعی، فرهنگی، و تجاری رودخانه و حفاظت از ارزش -

 های طبیعیحفظ و ارتقاء اکوسیستم و به حداکثر رساندن فواید سیل -

ل کیلومتر دیوار شام 350ای این سند شامل تعمیر، بهبود و نگهداری زیرساختهای محافظتی موجود )موارد مربوط به اقدامات سازه

بینی کرده که شود. این سند پیشها( و باال بردن بعضی از دیوارهای رودخانه میها و پمپسازه دیگر شامل دروازه سیل 400دایک و  و

اد ند  پیشنهتغییرات اساسی برای این دیوارها باید صورت بگیرد. همچنین برای کاهش خطر تا یک دهم درصد س 2070تا سال 

های خیلی ولهراحی لطفی به برای باالبردن این دیوارها به صورت با صرفه و پایدار باشد. همچینین تملیک زمین کرده تا فضای کا

 اند.بزرگ برای رویدادهای بسیار نادر نیز در این سند دیده شده

رودخانه گرفتگی از تر از همه مربوط به زون بندی است. کل نواحی در معرض خطر آبای مهمموارد مربوط به اقدامات غیرسازه

تایمز به زون های مختلف تقسیم شده برای هرکدام خطر سیل شناسایی و پیشنهادات و اقدامات اجرایی برای دستیابی به اهداف ذکر 

های طبیعی های کوچک شهری؛ حوضهای و آبی؛ باغهای جمع آوری آب؛ سقف های سبز، قهوهشده اند. موارد دیگر شامل تکنیک

ها و ؛ تخلیه به سمت کانال2های بزرگ ذخیره و نگهداشتحوضه ها یا؛ برکهswalesرو های نفوذپذیر؛ اده؛ سطوح و پی1نگهداشت آب

 شوند. بندرگاه؛ تانکرهای ذخیره آب؛ انبارهای ائوسلولی می

_____________________________________________________________ 
1 Bio-rentention 

2 Detention basin 
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 آلمان
نی در سه زبیمورد بازبینی قرار گرفتند. خصوصا این با 2002های کلی مدیریت سیل بعد از رویداد سال در این کشور سیاست

 : (Thieken et al., 2016)زمینه صورت گرفت 
 نگهداشت آب سیل و اقدامات محافظتی کنترل سیل برای اجتناب از به زیر آب رفتن نقاط شهری؛ (1

ر های سازگار در نواحی در معرض سیل شامل طراحی سازگار با سیل و استفاده از اقدامات کاهش خطر دجلوگیری از خسارت با کاربری (2

 سطح ساختمان و امالک؛

 ق مکانیسم های انتقال خطر مانند بیمه.آمادگی برای پاسخ و بازتوانی از طری (3

 این کشور مورد بازبینی قرار گرفت.  2013ها و اقدامات جدید بعد از سیل کارایی تمامی این سیاست

 های کالن رویکرد کلی و سیاست

ط تغییر یااحت ورویکرد کلی دولت آلمان در مدیریت سیل از تمرکز صرف بر روی جلوگیری از وقوع سیل به رویکرد جلوگیری 

 ور ارجحیت پیدا کرد.در این کش 2002سال  کرده است. این رویکرد به خصوص بعد از سیل

انداز توسعه فضایی ند چشمدولت آلمان به دلیل قرارگیری در اتحادیه اروپا ملزم به اجرای اسناد باالدست در سطح قاره است. سه س

را  و روزمینی های زیرچهارچوب راهبری آب اروپا که هدف نگهداری کیفیت آب اروپا که هدف توسعه متعادل و پایدار را دارد و سند

های کلی گذارند. در سیاستهای آلمان در زمینه مدیریت خطر سیل تاثیر میدارد و سند راهبری مدیریت سیل اروپا بر روی سیاست

به این . (Thieken et al., 2016) یار باالیی برخوردارندآب اتحادیه اروپا، اقدامات مرتبط با نگهداشت آب به طور طبیعی از اهمیت بس

ه کها یادآور شده است شود. به عنوان نمونه کارگروه ملی آب در راستای این سیاستاقدامات، کنترل غیرمتمرکز سیل نیز گفته می

ذناپذیر، های آبی و برطرف کردن سطوح نفوهر مترمربع آب که از طریق احیاء اراضی در دشت سیالبی، طبیعت سازی مجدد بدنه"

ها یک سود کهشت و کار متناسب با خاک و مرمت و احیا ساختارهای طبیعی کوچک نگهدارنده آب مثل برزهکشی و جنگلکاری و ک

ونه اقدامات در مورد گنشان داد این  2013. مطالعات بعدی در سیل سال "کندبرای اکوسیستم دارد و ما را در مورد سیل کمک می

 . (Thieken et al., 2016)های تکرار شونده کوچک مقیاس بسیار موثر هستند سیل

 مالحظات ملی

یکی از  های مختلف متفاوت است.ها در ایالتدر کشور آلمان به دلیل سیستم سیاسی فدرال در این کشور اقدامات و سیاست

 و قانون کنترل سیل است. 5اسنادی که در سطح دولت فدرال بر مدیریت خطر سیل تاثیر گذار است برنامه ماده 

 ( را تشکیل داد.2005بر اساس این برنامه که بعداً اساس قانون کنترل سیل ) -5ماده برنامه 

 این برنامه دو پیام کلیدی داشت:
بر نیعاز بعه  دولت فدرال  (BMU, 2003) "به رودخانه فضای بیشتری بدهید قبل از این که خودشان این فضا را بگیرند"مطابق شعار  -

ریزی باید ریزی فضایی در نظر گرفته شده است، تمامی اقدامات برنامهجلوگیری و احتیاط تاکید کرد. از آنجایی که جلوگیری از سیل موضوع برنامه

 در راستای این اولویت قرار بگیرد. 

 & Lange)همیشعه میزانعی از خطعر بعاقی خواهعد مانعد  توانند ایمنی مطلق را تضمین کنند،از آنجائیکه اقدامات حفاظتی سیل نمی -

Garrelts, 2007) .سعاله سعاخته و  10000ساله و شکست دوره  1000 زیسرر کی یبرا 2004سال  19700دارد سدها در آلمان بر اساس استان

 اسیعدر مق یسعازگار یهابعا برنامعه دیو با ستندین یدرمان قطع ی. در هر حالت نه اقدامات نگهدارنده آب و نه اقدامات محافظتشوندیم ینگهدار

 ادغام شوند. یمحل

های این سیل ایالت رنامه و قانون  کنترلبیل در سطح حوزه آبخیز تاکید داشت. بر اساس این های حفاظت از ساین برنامه بر برنامه

ر هایی برای حفاظت دها ملزم به تدوین برنامهکشور ملزم شدند که نواحی بیشتری را برای دشت سیالبی اختصاص دهند. این ایالت

ها باید لحاظ ها منفعت ذینفعان باالدست و پایین دست رودخانهنقشه سال شدند. در فرآیند تهیه این 4برابر سیل رودخانه ها ظرف 

 دهد(. د دفاعی در نواحی باال دست خطر نواحی پایین دست را افزایش میسشد )مثال ساخت می
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ن و ریزی کاربری زمیهای خطر برای برنامهدر این برنامه و اسناد بعدی تاکید بر نقش کلیدی ارزیابی خطر شامل تعریف زون

های ناشی از های بیمه برای پوشش دادن به خسارتهای مالی برای اقدامات دفاعی در برابر سیل تا قادر ساختن شرکتگیریتصمیم

ها قرار ها ملزم به تهیه نقشه زون بندی سیل شدند. دوره سیل صد ساله اساس تهیه این نقشه. ایالت(Krieger, 2013)سیل بود 

 ,Lange & Garrelts)هایشان در مورد کنترل سیل شدند م به اطالع رسانی به عموم مردم در مورد تصمیمها همچنین ملزگرفتند. آن

کنند. در این نواحی کاربری زمین محدوده ریزی فضایی بازی میساله نقش مهمی در برنامه 100.  نواحی مشخص شده در زون (2007

شوند و نواحی نگهدارنده آب( برای حفاظت تا این حد از سیل طراحی می leveeهای دفاعی سیل )مثال شده است و بیشتر زیرساخت

(Kreibich et al., 2015) . 

 & Lange)توسط دولت فدرال ممنوع شد  floodplainهای جدید در با به اجرا درآمدن این قانون برای اولین بار ساخت سکونتگاه

Garrelts, 2007) برخالف بریتانیا ساخت و ساز جدید در زون صد ساله کامالً محدود شد .(Krieger, 2013) ،نواحی بیرون از این زون .

 1ا در نواحی در خطر سیلهجایی غیرداوطلبانه سکونتگاهشوند. بر اساس قانون فدرال جابهزون در معرض خطر درنظر گرفته می

. این (Krieger, 2013)اند های مختلف الزامات متفاوتی را در نظر گرفته. برای این زون ایالت(Petrow et al., 2006)پذیر نیست امکان

عات زون بندی با قوانین ساخت و ساز جدیدی مرتبط شده بودند. یک نوآوری این برنامه ممنوع ساختن ایجاد مراکز نگهداری اطال

 . (Lange & Garrelts, 2007)کنند( در طبقات همکف بود های گرمایشی )که با نفت یا مشتقات آن کار میکامپیوتری و سیستم

 ایبرنامه های منطقه

لی ظرات مردم محباشد که البته مشکالتی برای تامین نبر اساس اسناد باالدست تاکید بر مدیریت ریسک در مقیاس حوزه آبخیز می

یری های خیلی شدید، آبگهای نگهداشت آب است. در مواقع سیلرا به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزار برای کنترل خطر سیل حوزه

 کار کرد پولدر هاول 2002کنند. نمونه موفق در سیل ها به صورت کنترل شده نقش حیاتی برای کنترل اوج سیل بازی میحوزه این

هنگام  بتوانند در هایی از دشت سیالبی را به صورت کنترل شده و به هم مرتبط کهدر برندربرگ بود. بنابراین تالش برای این که بخش

 افزایش یافت.  2002گیر بشوند بعد از سیل د و به صورت کنترل شده سیلسیل شدید آب را نگه دارن

ر وارد متعدد دکند. با بررسی مهر ایالت به صورت متفاوت و بر اساس بستر سیل از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی استفاده می

 ارائه شده اند. 2جدول مال وقوع سیل اقداماتی که بیشتر مشاهده شده اند در های مختلف بسته به احتایالت
 

 اقدامات نرم شامل

ها ککردن دای تر اجراطبیعت سازی مجدد؛ ارتقا نفوذ آب به خاک و رفع سطوح نفوذ ناپذیر؛ نگهداری آب به صورت غیرمتمرکز؛ عقب

 ها؛ طراحی و اجرای دایکو بزرگ کردن مقطع کانال

 های مکررسیل
T<10a 

 اقدامات فنی شامل

 ها و بزرگ کردن مقطعولدر؛ دایک؛ حوضه و مناطق نگه داشت آب؛ عقب تر اجرا کردن دایکطراحی و اجرای پ 

 های نادرسیل
T=10-200a 

 اقدامات سازمانی شامل 

 تخیله اضطراری؛ احیا؛ اقدامات احتیاطی مالی

 های بسیار نادرسیل
T>200a 

 (DKKV, 2004)منبع: کمیته کاهش بالیا آلمان 

 

 های در مقیاس محلیبرنامه

ی نیز متفاوت است. البته موارد های مختلف، راهبردهای استفاده شده در مقیاس شهربه تبعیت از راهبردهای متفاوت در ایالت

های سطحی است. در قوانین ساختمانی و نیز قوانین شهری خورد، که مهمترین آن مدیریت پایدار دفع آبمشترک نیز به چشم می

مربوط به طراحی فضاهای شهری شهرهای مهمی نظیر برلین ایجاد سطوح غیرقابل نفوذ در فضاهای خصوصی و عمومی بسیار محدود 

_____________________________________________________________ 
1 Flood prone areas 
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سطوح ساخت  Saxon water actو  یشهرساز نیهست، قوان یسطح یهاو آب لیمبدا س یکه جزو نواح یساکسون التیدر ااست. شده 

 .(Thieken et al., 2016)را بسیار محدود کرده است نفوذ  رقابلیغ

آوری در برابر سیل بوده و در چندین برنامه تحقیقاتی گسترده در مورد شهر هامبورگ یکی از شهرهای مهم از نقطه نظر تاب

و بنابراین به عنوان نمونه مطرح می شود. در این شهر به  (Restemeyer et al., 2015)آوری در اتحادیه اروپا مشارکت کرده است تاب

آوری تاکید یم. دو پرواه بر روی دو اصل متفاوت از تاباپرداخته HafenCityو  Leap across the river Elbeدو پرواه توسعه شهری 

اند . دلیل تفاوت نظر مردم که در طراحی پرواه مشارکت داشته( ,.2015Restemeyer et al)و دومی سازگاری   1اند: اولی استحکامکرده

 بوده است.

ترین زمین شهر هامبورگ واقع شده که در سال این پرواه در کم ارتفاع:  Leap across the river Elbeپروژه توسعه شهری 

 رکز شهر را از شمالز شهر واقع شده و مکشته به جای گذاشت. این پرواه در مرک 300کامالً در سیلی قرار گرفت که بیش از  1962

کند. زمین این پرواه توسط نفر فضای مسکونی و تجاری فراهم می 15000کند. پرواه برای دست کم رود الب به جنوب آن متصل می

برای استحکام کنند. جدیدترین برنامه تر میشود. مقامات شهر مرتباً این دایک را بلندتر و مستحکمخط اصلی دایک شهر حفاظت می

و بر اساس پیش بینی  2012است که ارتفاع یک متر را برای دایک درنظر گرفته بود. ارتفاع دایک در سال  2007دایک مربوط به سال 

ام بوده بردن استحکباالدر این پرواه  لیخطر س تیریدر مد یاصل کردیرو یمعن نیبه اسانتیمتر دیگر افزایش یافت.  80های جدید 

رت تا از خسا د دارندوجو ایبال تیریمد یاما ساز و کارها ستندیآماده ن دیشد اریبس لیساخته شده در صورت وقوع س یاهاست. بخش

شود. ماده میز کند آبا وجود محکم کردن و مرتفع کردن دایک، شهر هامبورگ برای وقتی که سیل از دایک سرریکنند.  یریباال جلوگ

ای امل نقشهشبروشورها  د. اینناطق شهر تهیه شده است. مردم از این برنامه با بروشورهایی اطالع دارنبنابراین برنامه هشدار و تخلیه م

های اتوبوس برای نواحی تخلیه ها و ایستگاهشوند که نواحی امن، نواحی که باید آماده باشند و نواحی آماده تخلیه همچنین پناهگاهمی

 مردم را مشخص کرده است. 

باشند: رد زیر میمل موامه کاربری زمین این پرواه الزاماتی برای ساخت و ساز گنجانده شده است. این الزامات شادر اسناد برنا

ثابت به طور  متر از سطح دریا باالتر برده شود؛ یک پلکان 2.5ها تا ارتفاع ممنوعیت ساخت زیرزمین؛ تراز مسکونی تمام پارسل

 های مسکونی امکان پذیر سازد.ز سطح دریا را برای تمام ساختمانمتر باالتر ا 6همیشگی دسترسی به تراز 
 

 
 Leap across the river Elbeپروژه توسعه شهری  شکل

 Restemeyer et al., 2015منبع: 

 

: این یک پرواه بازآفرینی شهری در محل یک سایت صنعتی در مرکز شهر قرار گرفته است. این سایت HaftenCityپروژه شهری 

شغل جدید  45000نفر و  6000هکتار زمین این پرواه برای اسکان  157رج از محدوده خط دایک اصلی واقع شده است. در خا

_____________________________________________________________ 
1 robustness 
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استفاده شده است. برای ساخت خارج از محدوده محافظتی خط دایک اصلی قانون جدیدی وضع شد که ساخت و ساز در این منطقه را 

 داد.اجازه می

های دریا قرار دارد که به این معنی است که بیشتر این منطقه را مکرراً تر از تراز آبمتر پایین 7.2تا  4.4زمین این منطقه بین 

شد یا کل منطقه یممانع سیل باید ایجاد  5کیلومتری با  4.75گیرد. اگر بنا به انجام اقدامات ساختاری بود یک خط دایک سیل فرامی

تر ساخت و ساز حل دوم را انتخاب کرد تا سریعشد. شهر هامبورگ تا حدی این راهده میمتر از سطح دریا باید باال آور 7.5به میزان 

ند تا در ساخته شدند. دو خیابان محله از این ارتفاع هم بلندتر ساخته شد 7.5های این محل در تراز ها و پلشکل بگیرد. تمام خیابان

سیل  ند. در زمانها اختصاص داده شدر این ارتفاع به پارکینگ یا مغازههنگام وقوع سیل به عنوان مسیر تخلیه عمل کنند. طبقات زی

شوند. برای این منظور شهر یک نهاد را تاسیس کرد که وظیفه باز و گزاری پوشیده میهای سیل قابل جایبازشوها از طریق دروازه

هده ه ها را بر عنفر مسئولیت کارگزاری این دروازدر هر ساختمان یک  های سیل را برعهده داشت وبسته کردن و نگهداری این دروازه

ریزی مهطریق برنا یک( ازدارد. در این پرواه از رویکرد سازگاری استفاده شد و به جای ساخت محافظ در برابر سیل )مثال از طریق دا

 .(Restemeyer et al., 2015)فضایی و طراحی و ساز و کارهای نهادی شهر با وقوع سیل در آینده سازگار شد 

 

 هلند
 های کالنرویکرد کلی و سیاست

و  1993های سال ل بعد از وقوع سیلرویکرد کلی دولت هلند در مدیریت سیل از رویکرد سنتی محافظت و جلوگیری از وقوع سی

ه به یت سیل شد کها و نیز تدوین یک سیاست ملی مدیردر این کشور تغییر پیدا کرد. . این رویدادها باعث برنامه تقویت دایک 1995

طریق  آمد یک رویداد سیل باید بیشتر ازآب فضای فیزیکی بیشتری را اختصاص دهد.. این بحث پیش آمد که باید امکان پیش

های احتمالی را بیشتر ها ممکن است عمق سیلها. باال بردن ارتفاع دایکهای مکانی کاهش یابد تا از طریق باالبردن ارتفاع دایکاقدام

بیشینه آب  های مکانی به هدف کاهش سطحکند، پویایی طبیعی رودخانه را محدود کند و کیفیت منظر را از بین ببرد. این اقدام

 ر ترکیب با تقویت دایک های موجود احتمال سیل را کاهش دهد. رودخانه و د

 & Woltjer)در واقع رویکرد جلوگیری از ورود آب جای خود را به جای دادن به آب به عنوان جوهره اصلی راهبرد جدید داده است.

Al, 2007)ها، محدود کردن جایی دایکتوان به از پیش پا برداشتن موانع از مسیر سیل، جابههای چنین اقدامات می. از جمله نمونه

های کمربندی )میانبر( و های رودخانه و ساخت نواحی نگهدارنده آب و ساخت کانالهای اقتصادی در کنارهساخت و ساز و فعالیت

 – Room for the River"جا برای رودخانه "اشاره کرد. یک سند راهبردی ملی به نام  اهی در شهرفرعی برای برطرف کردن نقاط گلوگ

Ruimte voor de rivier" ها، ای برای اجرای این مالحظات توسط دولت مرکزی، استانبه همراه یک برنامه اجرایی برای آن پایه

 های آب و ذینفعان غیردولتی مهیا کرد.ها و ادارهشهرداری

 مالحظات ملی

ریزی فضایی ریزی شهری دارند که مطابق قانون برنامهقدرت برنامه –مرکزی، استانی و شهرداری  –در هلند سه سطح حکمروایی 

 (Neuvel & van den Brink, 2009)افتد. هلند و با ساز و کار تعیین شدۀ آن اتفاق می

ای هلند به طور سنتی هدف کاهش امکان سیل از طریق ساخت و نگهداری های مدیریت سیل در سطح ملی و منطقهسیاست

در برابر مخاطره سیل  "مقاوم"ا د رای محافظت کند و هلنها بنا است که زمین را از سیل دریایی یا رودخانهها را دارد. این دایکدایک

 کند.  

ریزی ها و برنامه( برای لحاظ کردن مسئله آب در تصمیمWatertoetsیک ابزار سیاست جدید به نام ارزیابی آب ) 2003در سال 

و اهمیت زیادی پیدا  ریزی فضایی اعتبارفضایی ارائه شد. این ابزار با گنجاندن آن در چندین سند قانونی و تفاهم نامه و قوانین برنامه

ریزی فضایی ایجاد های مختلف و گاهی منفک شده مدیریت آب و برنامهکرد. این ارزیابی آب با هدف ارتباط برقرار کردن بین جنبه

های آبی و ادعاهای فضایی که ممکن است از مالحظات مربوط شده است. این ارزیابی آب در واقع یک فرآیند ارتباطی است که سیستم
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ریزان فضایی مدیریت آب در حال یا آینده به وجود بیاید )مثال در نواحی نگهدارنده آب( بپردازد. این به این معنی بود که برنامهبه 

ریزی بکنند. البته عمل به این موظف به درخواست از اداره آب برای حل یا دادن مشاوره برای مسائل مدیریت آب در نواحی مورد برنامه

 .(Neuvel & van den Brink, 2009)یست مشورت الزامی ن

های کشورهای اروپایی توجه بیشتری به اند و در راستای سیاستها مورد بازبینی قرار گرفتههای اخیر این سیاستدر سال

اند. در این پرواه دیده شده "21ایمنی آب در قرن "رواه شده است. این مالحظات ببیشتر در پ مالحظات کاهش پیامدهای سیل

ر دمدیریت آب  در نظر گرفته شده است. در حال حاضر اجرای اقدامات برای کاهش پیامدهای سیلریزی فضایی ابزار مهمی برای برنامه

ج مانند اسفن آوری آب، مدیریت ذخیره و نگه داشت آب؛ و مدیریت دفع آبهلند بر پایه رویکرد مدیریت سه گانه است: مدیریت جمع

 .(Dai et al., 2018)است 

 ایهای منطقهبرنامه

است. این سند یک برنامه یکپارچه  ریزی فضایی برای کل منطقه دلتای رود راین در نظر گفتهدولت هلند یک تصمیم کلیدی برنامه

ریزی جامع که اهداف آن عبارتند از حفاظت دربرابر سیل؛ برنامه (Santato et al., 2013)برای مدیریت این منطقه ارائه داده است 

پرواه مختلف است. نام این  40ای از این برنامه، در واقع بسته منظر؛ و ارتقا کلی وضعیت محیط زیست برای کل منطقه دلتای راین.

نقطه در  30کند. در است و فضای بیشتری برای تخلیه رودخانه در هنگام رویدادهای شدید ایجاد می 1"جا برای رودخانه"برنامه 

ین اقدامات همزمان هدف ارتقا کیفیت منطقه اقداماتی در نظر گرفته شده است که به رودخانه فضای کافی برای سیل ایمن بدهد. ا

به طور کامل اجرا شد. اقدامات بر حسب مکان و بستر رودخانه شامل تقریباً  2018کنند. برنامه در سال محیط زیست را دنبال می

جایی پولدر بههای آبی عمیق؛ تخریب یا جاها؛ کانالجایی دایکپایین آوردن دشت سیالبی؛ عمیق کردن رودخانه؛ نگه داشت آب؛ جابه

 ها بوده است. های کوتاه و تقویت دایکموجود؛ تخریب موانع مانند پل

ای است که با یک سری دایک یا مناطق بلند احاطه شده است. نامند. این منطقهمی 2ها را حلقه دایکنواحی تحت حفاظت دایک

های اصلی در نامند. استاندارد طراحی این دایکی میکنند را دایک اصلهایی که مستقیم از مناطق حلقه دایک محافظت میدایک

قانون دفاع در برابر سیل هلند آورده شده است. متوسط احتمال فراتر رفتن از باالترین سطح آبی که دایک اولیه قادر به نگهداری آن 

انداردها بر حسب ارزش اقتصادی است در حالی که بقیه عواملی که دفاع در برابر سیل را ممکن می سازند نیز لحاظ شود. این است

 ای مسئولیت نگهداری روزانه این دایک ها را برعهده دارند.های آب منطقهمنطقه حلقه دایک متفاوت است. کمیته

ریزی کاربری زمین همراه مالحظات فضایی مانند ای برای این مناطق که شامل برنامهریزی منطقهبرنامه: 16منطقه حلقه دایک 

گذارد. با این ها تاثیر میریزی تفصیلی فضایی نواحی زیرمجموعه اجرایی شده و بر آنشود توسط برنامهستر رودخانه میوسیع کردن ب

تاکید برای روی  Dordrechtتوانند راهبردهای خود را در نظر بگیرند. برای نمونه در های زیرمجموعه این مناطق میحال سکونتگاه

غییرات کاربری زمین در نزدیک دایک و در کنار رودخانه قانونمند شده بود تا فضای کافی مقاوم کاهش احتمال وقوع سیل بود و ت

ریزی فضایی به عنوان یک ابزار دهند برنامهسازی دایک در آینده را تامین کند. در کنار این موارد که احتمال وقوع سیل را کاهش می

، شهرداری تصمیم گرفت که تعداد کمتری خانه جدید 16تگاه دیگر در منطقه برای کاهش عواقب سیل به کار رفته است. در یک سکون

بسازد تا در معرض سیل بودن و درنتیجه تخریب در نتیجه سیل احتمالی را کاهش دهد. در منطقه مسکونی دیگری، شهرداری توجه 

های تخلیه آب محدود شده بود چون ممکن نالهای تخلیه کرد. همچنین توسعه مسکونی در کنار کاهای مصنوعی و راهای به تپهویژه

ریزی فضایی برای کاهش در معرض خطر در همین منطقه، از برنامه Westergouweبود در موقع سیل جلوی تخلیه آب را بگیرد. در 

شدند تا ر باال برده میمت 1.5تا  1ها باید بین های جدید مسکونی خانهها استفاده شد. به این ترتیب که در توسعهبودن مردم و دارایی

های فرعی محافظت منطقه حلقه رینگ به نواحی کوچکتر که هر کدام با دایک Dordrecht. در در هنگام شکست سد خسارت نبینند

_____________________________________________________________ 
1 Room for the River 

2 dike-ring 



500           هیأت ویژۀ کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

های فرعی خود با تامین ها راکاهش دهد. دایکتوانند در معرض خطر بودن مردم و داراییشوند تقسیم شد. این تقسیمات میمی

  (Neuvel & van den Brink, 2009)دهند. سترسی برای خدمات اوراانس ظرفیت تخلیه و فرار را افزایش میهای دراه

 های در مقیاس محلیبرنامه

ای یا محلی، ها و راهبردها در مقیاس محلی بسته به بستر برنامه متفاوت است. یکی از موارد مشترک در مقیاس منطقهبرنامه

های های سطحی از سیستم فاضالب است. نمونه مشترک دیگر این است که سیاستای برای جداسازی سیستم دفع آباقدامات سازه

گیرند. داشت موقت آب در زمان باران شدید در نظر میهای آبی در شهرها را برای نگههای خشک یا بدنهمعموالً منطقه ذخیره آب

درصد فضای  10شود تا از تهدید سیل در مقیاس محلی بکاهد. حدودا فرستاده می 1ها یا مخازن آبگیریها پارکمازاد آب به این برکه

 .(Woltjer & Al, 2007)گذاشته می شود شهری برای این مالحظات کنار 

 ترک بین ایناند. نکته مشدر تمامی شهرهای مهم هلند، شامل آمستردام و رتردام سند سازگاری با تغییرات اقلیمی تدوین شده

های های سازگاری با اقلیم در تمامی سطوح و سیاستهای بزرگ و ادغام کردن سیاستگذاری در زیرساختها اجتناب از سرمایهطرح

ن ردام به عنواردازیم. شهر رتپهای شهرهای رتردام و .... برای مدیریت سیل می. در ادامه به برنامه(Dai et al., 2018)شهری بوده است 

 پیشرو در سازگاری با تغییرات اقلیمی مطرح شده است. 

 "ت اقلیمیا تغییرابسند راهبردی سازگاری "سنت رتردام محافظت در برابر آب و زندگی با آب بوده است. شهر رتردام  رتردام:

(City of Rotterdam, 2012) یکی استحکام شهر و دیگری سازگاری شهر با تغییرات  تدوین کرده است. دو راهبرد اصلی این سند

های پمپاا و های سطحی و ایستگاهها و سیستم دفع آبها، کانالای مانند دایکاقلیمی است. راهبرد استحکام بر روی اقدامات سازه

فته رفته ا به صورت رتوری تاکید دارد ها تاکید دارد. راهبرد سازگاری بر روی اقدامات خرد مقیاس همراه با نوآاستحکام و نگهداری آن

 عبارتند از: 2025ل  شهر را در مقیاس بزرگ سازگار در برابر تغییرات افلیمی و رایم آبی کند. اهداف این سند راهبردی برای سا
 اند. شهر و ساکنانش در برابر رودخانه و دریا محافظت شده -

 کنند.اختالل حداقلی را تجربه می شهر و ساکنانش در زمان باران خیلی زیاد یا خیلی کم -

 ماند.بندر روتردام ایمن و قابل دسترسی باقی می -

 هند.توانند انجام دکاری در این زمنیه میدانند که خودشان چه ساکنان روتردام در مورد تاثیرات تغییرات آب و هوایی آگاه هستند و می -

 کند.تر شدن رتردام برای زندگی و کار کمک میجذابو  تراقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوایی به راحت -

 کند.سازگاری با تغییرات آب و هوایی به اقتصاد و تصویر کلی شهر روتردام کمک می -

دن سازگاری شهر اختصاص یافته است. هدف این برنامه عملیاتی کر Rotterdam Climate Proofبخش بزرگی از این سند به برنامه 

مه مالحظات متفاوتی است. بیشتر تمرکز این بخش بر روی سیل است. این برنا 2025با تغییرات اقلیمی به میزان صد در صد تا سال 

 رفته است. شده در نظر گشوند از مناطق محافظت نیک اصلی شهر محافظت میهای شهر که با دابرای بخش

تر از سطح آب دریا است. در نواحی بخشی از شهر خارج از محدوده محافظتی دایک قرار گرفته و دایک داخلی شهر مرکزی پایین

ساخت  2های ضد سیلخارج از محافظت دایک اصلی، طراحی و ساخت و ساز سازگار باید صورت بگیرد. این شامل ساخت ساختمان

ها، شود. در داخل محدوده حفاظتی دایکهای شناور و ساخت با طبیعت میهای سکونتگاهل ، پرواهفضاهای شهری به صورت ضد سی

از مالحظاتی برای جذب و نگهداری آب باران برای به تاخیر انداختن تخلیه آب و کمک به کارکرد اسفنجی شهر استفاده شده است. 

های های آبی و زونها، ایجاد میدانها و محلهشت گیاهان در خیابانسازی محدود و کااین مالحظات شامل بام و نماهای سبز، کف

 .( ,0122CITY OF ROTTERDAM)شود دهند، میکه بخشی از زیرساخت شهر را تشکیل می 3نفوذپذیری

 

_____________________________________________________________ 
1 Reservoir 

2 Flood Proof 

3 Infiltration Zones 
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 چین
 های کالنرویکرد کلی و سیاست

al.,  Chan etرا به کار بسته است ) 1یجمفهوم شهر اسفندر مورد مسئله مدیریت خطر سیل  نیچ یدولت مل های اخیرسالدر 

در راهنمای وزارت مسکن و توسعه شهری روستایی و وزرات منابع آبی به کار برده  2014این مفهوم به طور رسمی در سال  (.2018

ن اقدامات شده است. تا پیش از این در چین سیل اقدامات کنترلی مهندسی اولویت اول را برای جلوگیری به خطر داشتند. عمده ای

ای تا های انحراف آب بوده است. تا کنون این راهبردهای سازهها و کانالای شامل ساختن دایکهای رودخانهمهندسی برای کنترل سیل

اند اما با توجه به سرعت شهرنشینی و شهرسازی در چین حصول های با منشاء باالدست حوزه آبخیز موفق عمل کردهحدودی از سیل

در  1998های سال رسد. سیلعملکرد این اقدامات در هنگام رویدادهای سیالبی به خصوص در شهرها دشوار به نظر میاطمینان از 

 .(ADB, 2012)این تغییر رویکرد تاثیرگذار بود 

ای )یعنی وضعیت یت هیدرولوایک پیشا توسعهبنابراین در رویکرد جدید، مفهوم شهر اسفنجی به دنبال حفظ یا نگهداشتن وضع

های طبیعی، مرمت طبیعی( در زمان پس از توسعه از طریق اقدامات کنترلی غیرمتمرکز در کنار منبع شامل حفاظت از اکوسیستم

زرگ در پارادایم باشد. این یک تغییر باند میریزی شهری ادغام شدهکه همگی در برنامه2های فرسوده شده و توسعه کم اثراکوسیستم

های طبیعت ریزی شهری ادغام شده است، در جهت سیستمای سنتی به رویکردی که در برنامهمدیریت آب از رویکرد بخشی و سازه

 .(Jiang et al., 2017)ساخته شده و کاهش مشکالت آبی چین را نیز در نظر داشته باشد است 

 مالحظات ملی

با همکاری است که  "برنامه راهبردی مدیریت سیل"اند. نخست، سند در سطح ملی دو سند به مسئله مدیریت خطر سیل پرداخته

شهر بزرگ به  30و به همراه یک برنامه اجرایی تهیه شده است. دوم، برنامه شهر اسفنجی که در حال حاضر در   3بانک توسعه آسیا

 شود.صورت پایلوت اجرا می

یف کرده دی برای مدیریت یکپارچه سیل تعریک چهارچوب راهبر (ADB, 2012): این برنامه برنامه راهبردی مدیریت سیل

 است. همراه با این برنامه یک برنامه اجرایی نیز تدوین شده است. راهبردهای این سند شامل:
 ای و حفاظت از حوزه آبریز؛سازه ریزی برای مدیریت خطر شامل اقداماتبرنامه -

بنعدی، کنتعرل توسععه، مقعررارت سعاختمانی، بری زمین شعامل زونریزی و مدیریت کارریزی برای دوری از خطر از طریق برنامهبرنامه -

 جایی؛تملیک و جابه

 ریزی برای بازسازی بعد از رویدادها.بینی، هشدار و برنامهپذیری از طریق پیشریزی مدیریت آسیببرنامه -

 اند:به شرح زیر ارائه شدهها مینه به کارگیری آنزهای کنترل سیل و ریزی برای مدیریت خطر زیرساختدر زمینه برنامه
دهند و به طور مسعتقیم بعر داشت سیل که همگی تخلیه سیل به نواحی پایین دست را کاهش میهای نگهمخازن کنترل سیل و حوضه -

 گذارند؛خصوصیات فیزیکی سیل مثل عمق و سرعت تاثیر می

 گذارند؛که بر گستره فضایی سیل تاثیر می 4بندهاسیل ها ودایک -

 دهند؛دن کانال رودخانه و الیروبی که عمق سیل را تغییر میبزرگ کر -

 .کندگذارند و آن را از مناطق با تراکم جمعیتی بیشتر دور میهای انحراف سیل که بر توزیع فضایی نواحی سیل زده تاثیر میکانال -

حوضه بزرگ  97هزار مخزن آب و  85هزار کیلومتر دایک و  280ها شامل تا انتهای قرن بیستم تعداد زیادی از این زیرساخت

های این ها برای حفظ جان مردم، سند حاضر محدودیتنگهداری آب سیل ساخته شده است. با وجود بها دادن به این زیرساخت

 ها کافیها در رویدادهای بزرگ پیشین برای نجات جان انسانرویکرد کنترل سیل را مورد توجه قرار داده است چرا که این زیرساخت
_____________________________________________________________ 
1 Sponge City 

2 Low Impact Development 

3 Asia Development Bank (ADB) 

4 Levees 
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ها توسعه شوند. برای نمونه ساخت دایکگیری نوعی از خطر میها موجب شکلکند که حتی این زیرساختنبوده اند. سند یادآوری می

های در معرض خطر افزایش دهد، ارزش داراییکند، با این که احتمال رویداد سیل کاهش میرا در نواحی حفاظت شده تشویق می

تر از وقتی که دایک ساخته نشده بود رخ که دایک سرریز شود یا شکست داشته باشد خطر بسیار بزرگ دهد. بنابراین در وضعیتیمی

 (ADB, 2012)دهد. می

 کندمیهایی به صورت آزمایشی اجرا شهر شامل پکن، شانگهای، تیانجین و شن زن پرواه 30: این برنامه در برنامه شهر اسفنجی

(Chan et al., 2018). درصد و نگهداری یا استفاده مجدد  20های سطحی تا در این سند هدف افزایش زمین شهری قادر به جذب آب

ه تنها است. این به این معنی است که ن 2030درصد تا سال  80و افزایش این به  2020های سطحی شهری تا سال درصد آب 70از 

های سطحی در شهرهای فعال برای جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد آبد پیشهدف برنامه کاهش خطر سیل است بلکه رویکر

 یهادفع آبفهوم بر اساس این م .(Chan et al., 2018) پنینی برای پاسخ به دو مشکل بزرگ آینده یعنی خشکسالی و سیل می باشد

آب  رهیخذمانند  یتسیز طیمات محالزاباید  گرید یو از سو مرتفع کندرا  یسطح یهاآب هیشهرها به تخل ازین دیسو با کیاز  یسطح

و  ییبایز ز آن واآب باران و استفاده مجدد  یآورجمع ستم،یو حفاظت از اکوس یآب، کاهش آلودگ انیجر یعیطب میرا ینگهدار ای

 .(Jiang et al., 2017)نیز لحاظ نماید شهر را  یح برایتفر

 رویکردهای اصلی این برنامه از قرار زیر است:
تصعفیه  ویعره موقعت، بازیافعت رتقا بدهد و به ذخآب را ااستفاده از و توسعه مفاهیم توسعه کم اثر که کنترل کارآمد جریان بیشینه روان -

 های سطحی کم کند؛آب

هعای هعای ذخیعره و تونلآور در برابر سیل مانند ساخت انبارههای تابهای سطحی توسط زیرساختارتقا دادن به سیستم های دفع آب -

های توسعه کعم اثعر بعرای جبعران پیعک تخلیعه و سیستمهای سطحی با استفاده از ذخیره آب زیرزمین و افزایش استانداردهای محافظت دفع آب

 .(Chan et al., 2018)های سطحی کاهش مازاد آب

های دفعع ها به مدیریت سیل و تشویق اهعداف چنعد عملکعردی در طراحعی سیسعتمها و تاالبهای آبی موجود مانند دریاچهادغام بدنه -

کمعک کننعد  فضاهای سبز جدید که همزمان به بهبود کیفیت زندگی های آبی ویجاد بدنههای سطحی مانند بهبود خدمات اکوسیستمی مانند اآب

(Chan et al., 2018). 

 یرو شیاز مشکالت پ یک؛ ی(Li et al., 2017)رای اجرایی کردن این مفهوم روبروست رسد چین با مشکالت زیادی ببه نظر می

ساده  موجود ترجمه یهااست. دستورالعمل ییاجرا یهاکمبود دانش و تخصص و دستورالعمل ،مفهوم نیکردن ا یاتیدر عمل نیچ

 یتانداردهاوز اس. هننشده است میتنظ نیمختلف چ یمتفاوت در شهرها طیاست و با توجه به شرا کایموجود در آمر یهادستورالعمل

 .تبسته اس ازیمورد ن یهاپرواه هیته یرا برا یدست شهرها و جوامع محل مسئله نیاند و انشده نیتدو ازیمورد ن دازهالزم به ان

 نی. اشده است فیضع یزیرو برنامه یمختلف باعث طراح یشهرها رانیکارکنان و مد نیوجود دانش و تخصص ب عدمهمچنین 

ها ادهمبود دک نطوری. همندا( شدهیسطح یهاموثر آب ی)مثل عدم جمع آور یمشکالت بعد جادیخود موجب ا فیضع یاهیزیربرنامه

 یبرا اتیملارج، ع، مخیو الزامات نگهدار ازهایمشکل داشته باشد. مانند ن وممفه نیکردن ا اتیعمل شرفتیشود کنترل پیباعث م

 . ستیدسترس ندر مختلف یهامیآب، نوع خاک و اقل یهاانیجر

زشمند ار اریسبدر این شهرها  نیاست. زم نیچ یشهرها ادیتراکم ز پیش روی عملیاتی شدن این مفهوم از مشکالت گرید یکی

آب در  زه نفوذاجا دیبا یند، شهر اسفنجنکیمنتقل م ینیرزمیز یهارا به کانال یسطح یهاآب ی کهسنت یهاستمیس برخالفاست. 

در  گذارد و اصالًیم ریها تاثپرواه متیبر ق . این مسئلهدارد ازین یشتریآزاد ب نیامر به زم نیشود که ا رهیذخ نیر زمخاک را بدهد تا د

 میندارد مانند اقل ییها کارآمیاقل یدر بعض یشهر اسفنجهای مولفهاز  یبعضبه عالوه،  .ستیدر دسترس ن چندانی نیمناطق زم یبعض

 .(Li et al., 2017)سرد  اریبس
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 ایهای منطقهبرنامه

 نیمرا تا یمنید اتواننینم ییسه به تنهات انگیای مانند سه سد رودخانه مشخص شد که اقدامات سازه 1998سال  لیاز س بعد

زه آبریز ای در مقیاس حوهای منطقهدر این راستا برنامه را به خود جلب کرد. نیتوجه مسئول زین ایرسازهیاقدامات غ نیکنند و بنابرا

 ها تدوین و اجرا شدند. برای حفاظت از اکوسیستم و مدیریت مردم و دارایی

دست باالسیالبی  یهاهر حوضو حفاظت از خاک د های سیالبیدشت رهیذخ تیظرف ءایبر اح :  این سندکلمه 32سند قانون 

 الگوی رییو تغ یانکوهست یمجدد نواح یکارو جنگل یکشاورز یبرنامه بزرگ تملک اراض کی بر اساس این قانون .استکرده دیکات

 بنابراینکرده و  ادیها را زخانهرود در یخاک و حمل ال شیای فرسامشخص بود که اقدامات سازه 1998در سیل انجام شد.  تکش

نقش حفاظت از  وضه آبگیر رودخانهح اسیجامع در مق یهابرنامه هیدر ته لیس یزیردر برنامهند. بنابراین ستین یداریپاهای حلراه

که قادر  یالبیهای سچهحوض تیریمد مربوط به لوتیپا هایهاکردن پرو یاتیعمل یبرا ی. در حال حاضر اقداماتشودلحاظ می زیخاک ن

مراه با هکشت  الگوی رییو تغ زمین یکاربرریزی در حال اجرا است. همزمان مدیریت و برنامه هستند لیآب در هنگام س رهیبه ذخ

 . (ADB, 2012)گیرد انجام میآموزش 

 در معرض خطر یهاییرامردم و دا تیریمد از الزامات برای لیس تیریاز مد یبخش عنوانبه نیز  نیزم یکاربر تیریمد بدین اعتبار

توسعه در  که در آن ینیزم یهاکه توسعه با مولفه نیاز ا نانیبا هدف حصول اطم نیمز یکاربر یزیرمورد برنامه نیا در است. لیس

 ریزیرنامهبمعمول  کردی. اما روشودنیز میها سکونتگاه ییاجشامل جابه حتی ییاجرا یهاوهیحال اتفاق افتادن است همساز است. ش

که چه نوع از نیا تیریدم (2؛ تیجمع تیریمد یبرا یتوسعه مسکونیابی مکان( 1که شامل  است ایدر مقیاس منطقه نیزم یکاربر

 .هارساختیز کپارچهی یزیر( برنامه3در معرض خطر واقع شود.  یهاتواند در بخشیم یکاربر

تصویب  لینقشه س هیته یهاقانون در مورد روش کی یبه تازگ نیاست. در چ لیمخاطره س یهانقشه هیکار ته نیو اساس ا هیپا

قشه ن هیشد. ته یشهر یو مراکز اصل یاصل یهاتمام نقاط با خطر باال در دره اینقشه بر هیدر ته یجد اریمنجر به اقدامات بسشد که 

  .شده است هیشکست سدها ته زیبزرگ همراه با آنال یالبیهای سو حوضچهها دست رودخانه نییپا یبرا

بر  یبندمیقست نید. انشویم میکم، متوسط و باال تقس مخاطره با به سه دسته لیبر اساس مخاطره س نیها زمنقشه نیبر اساس ا  

 . شودانجام می هیتخل یهارفتن راه رآبیبه ز زیعمق، سرعت آب و ن ل،یمانند تکرار س ییارهایاساس مع

 یاختمانچه نوع س :ند برای هر زوکننیشوند که مشخص میم یمعرف مرتبط ییفضا یزیربا مقررات برنامههمراه ها بندی زون نیا

 یورزآن تفریحی و کشا یرا حذف و به جا یمسکون یممکن است کاربر)مناسب است  ینیزم یچه کاربر؛ استساخت مناسب 

مواد  هریخانبار ذیابی ؛ مکانلیس یهاها، خدمات اوراانس و پناهگاهمارستانیانند مدارس، بم یخدمات عموم یابیمکان(؛ بگذارد

  فاضالب یهارساختیآب و زهیمانند برق، آب، تصف یدیکل یهارساختیز یابیمکان یی؛ ایمیش و مواد خطرساز

 نه حداقلمثال ممکن است ساخت خا یکنند. برایم نییبه خصوص حداقل تراز کف را تع خت و ساز در هر زونسا مقررات

 زخت و سااز سا ینواع خاصفاضالب در نظر گرفته باشد. ا ای یسطح یهابرق، دفع آبکشی سیم یبرا یطیشرا یااجبار باشد  ایدوطبقه

در  دنکر لید سپوشاندن بازشوها و ض یبرا یالزامات ای وداده شوند  صیرفتن تشخ بآریممکن است به صورت نامناسب در طول ز

وانه صدور پر ودرخواست جواز ساخت  ستمیبه س تمامی این الزامات و مالحظات ساخت و سازباشند.  لحاظ شده لیزمان هشدار س

 .(ADB, 2012) دندر نظر گرفته شوها در این زونممکن است  زیامالک ن یجبار ایداوطلبانه  کیتملت. به عالوه متصل اس

 های در مقیاس محلیبرنامه

های های مهندسی سنتی یعنی دروازهدرصد شهرهای چین، طراحی اقدامات کاهش سیل به زیرساخت 90به طور سنتی در 

های سطحی ها تخلیه آبتر از اندازه محاسبه شده محدود بوده است که هدف آنهای تخلیه بزرگهای بتنی و کانالسیالبی، زیرساخت

بر و ها و یا اقیانوس بوده است. این رویکرد هم هزینههای بزرگ یا دریاچهترین سرعت ممکن به نواحی پایین دستی مثل رودخانهبا باال

هم غیرقابل انعطاف است. با افزایش فضاهای شهری این رویکرد قادر به مقابله با رویدادهای باران شدید نخواهد بود و بنابراین بسیاری 
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های اند. یک تاثیر دیگر این رویکردها افزایش آلودگیها متحمل شدهچین صدمات جانی و اقتصادی زیادی از سیل از شهرهای بزرگ

 (Chan et al., 2018) محیط زیستی است.

ا و نداردهدر سایه تغییر پارادایم در مدیریت سیل در کشور، به کار گیری مفهوم شهر اسفنجی موجب این شد که استا

ظیر مدیریت ن( در مواردی 2016) "ای سبزآئین نامه طراحی فض"ینی قرار گیرند. به عنوان نمونه های شهری مورد بازبدستورالعمل

های سطحی و رابطه بین نوع خاک، حجم نفوذ و تخلیه و نرخ حداقل تخلیه های سطحی، استفاده از فضا برای ذخیره آبدفع آب

سی آین نامه طراحی مهند"مورد بازبینی قرار گرفت.  هداشتن ظرفیت خاکهای سطحی در شرایط عادی و بارانی برای نگآب

برای زیرساخت سبز مناسب برای  متری 1.5و به عنوان نمونه ایجاد یک نوار حداقل  نیز مورد بازبینی قرار گرفت "های شهریخیابان

 .(Chan et al., 2018)های شهری را الزام آور کرده است خیابان

شد. در اوایل دهه های سطحی از شهر خارج میماً توسط یک سیتم دفع آب، آب باران در پکن مستقی2000: تا پیش از سال پکن

پکن  در حال حاضر آغاز شد. "کنترل سیل بارانی پکن"پرواه  2000شهر با کمبود آب بسیار شدید نیز روبرو شد. در اوایل سال 90

ها و الزامات یر سیاستیفه مسئوالن شهری تغیترین وظ. در حال حاضر اصلیآوری آب باران شده استوارد مرحله ترکیب تخلیه و جمع

 برای استفاده اجباری از آب باران است.

؛ "قانون مدیریت منابع آبی پکن"اند. مانند هایی را تدوین کرده و به اجرا گذاشتههای شهری دستورالعملبر این اساس نهاد

رویکرد اجرایی قانون جلوگیری از سیل در  "؛ "ره آب پکنرویکرد برای ذخی"؛ "رویکرد اجرای قانون آب جمهوری خلق چین در پکن"

های ساخت و ساز الزام کنترل آب باران و استفاده از آن در تمامی پرواه 2015خصوصا  قانون حفظ آب و خاک در پکن در سال  "پکن

استفاده از آن و فضای سبز که  و تولیدی را درنظر گرفته است که در مورد مسائلی مانند ذخیره آب باران، سطوح نفوذپذیر و نرخ

انداردهای توان به تدوین کدها و است. به عنوان نمونه می(Fu et al., 2018)همگی در راستای شهر اسفنجی هستند تدوین کرده است 

(؛ استاندارد فنی مهندسی استفاده از آب 2006(؛ اسناد طراحی منظر )2005دیگر در همین راستا اشاره کرد شامل استاندارد بام سبز )

 Fu)( 2013(؛ استاندارد طراحی کنترل و استفاده از آب باران )2009(؛ قوانین ساخت کف با کف پوش قابل نفوذ )2009باران شهری )

et al., 2018). 

حوضچه سیالبی کوچک  256حوضچه سیالبی بزرگ و  84ها، های ساخت دایکتوان به پرواهای در پکن میاز جمله اقدامات سازه

 429ها به طول های رودخانهو در ساحل راست رودخانه یانگ دینگ یک ناحیه نگه داشت سیالب دارد. دایک 1سد الستیکی 65دارد و 

ها ایستگاه پمپ آب باران دارد. این ایستگاه 192ساله است. همچنین پکن  50تا  20کیلومتر هستند و استاندارد جلوگیری از سیل 

های زیرساختی شامل ارتقاء ظرفیت ساله کارایی دارند. برنامه 5اکثر برای یک رویداد اند که حدهای اصلی کار گذاشته شدهکنار جاده

ها خالی نگه های سطح در حال اجرا بود و که هدف آنهای زیرزمینی جدید دفع آبهای پمپ، ساخت آب انبارها و کانالایستگاه

ها ساخته ها و پارکینگیره آب زیر کمربندهای سبز، پارکساله است. آب انبارهای ذخ 10های اصلی شهر در رویدادهای داشتن راه

های آبی برای آماده سازی نواحی اطراف این ساماندهی الیروبی و ارتقاء کانال اند تا آب باران را برای استفاده مجدد ذخیره کنند.شده

 .(Fu et al., 2018)روند در این شهر به شمار میای مدیریت سیل ساله از جمله اقدامات دیگر سازه 20یا  10ها برای رویدادهای کانال

 

 پاکستان
بینی سیل تشکیل شده فته پیشهای محافظتی و یک سیستم پیشرو دیواره بندهااقدامات مدیریت سیل پاکستان غالبا از سیل

های این بانک هیچ کدام از اقدامات شود و بنابر سیاستاست. برنامه ملی مدیریت سیل این کشور توسط بانک توسعه آسیا پشتیبانی می

ن شود. بنابراین بیشتر ایگذاری را موجب نشود، تصویب نمیدرصدی سرمایه 12مدیریت سیل بدون این که یک بازگشت اقتصادی 

_____________________________________________________________ 
1 inflatable rubber dams 
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 Tariq & van de)رود شده است هایی است که احتمال خسارت باالی اقتصادی و جانی در اثر سیل میاقدامات معطوف به مکان

Giesen, 2012) . 

ساعت تجربه کرد. ظرف چند  48های شمال غربی پاکستان بارش مانسون غیرعادی شدیدی را طی بخش 2010در جوالی سال 

یندوس هفته این سیل تقریبا تمامی طول رودخانه ا 4های زیادی را در این بخش با خود شست. ظرف ستاها و پلساعت سیل رو

ایندوس  شد. در تمام طول رودکیلومتر دربرگرفت. سیل مربوط به رودخانه ایندوس و دو شاخه اصلی آن می 2000پاکستان را به طول 

نفر در این رویداد کشته  2000های خود فرار کردند. میلیون نفر از خانه 20رفت و  نواحی پر تراکم روستایی و حومه شهری زیر آب

  .(Malik, 2011)شدند 

 
 مناطق آسیب دیده سیل پاکستان - شکل

 .Pakistan Meteorological Department, n.d منبع:

 

میلیمتر  274های اقلیمی نادر رخ داد. نخست، بارش شدید باران در مدت کم: به عنوان نمونه در پیشاورهمزمان با پدیدهسیل 

برابر متوسط باران  5میلیمتر بوده است. این میزان  113.5جوالی ثبت شد در حالی که باالترین رکورد در این منطقه  29باران در 

باالی هوا در تابستان و فشار های جوی همراه با دمای . این باران نادر به دلیل پدیده(Sayama et al., 2012)ماهانه در پیشاور بود 

روز بارش  4ساعت را داشت و در  24میلیمتر در  200پایین غیرعادی هوا رخ داد. باران غیر عادی که چندین منطقه رکورد باالی 

ر باران میلیمت 415ایستگاه باالترین حد بارش را ثبت کرده بودند )به عنوان مثال ریسالپور  9ایستگاه عمده کشور  12سنگین از بین 

ها به دنبال . یک پدیده دیگر برف سنگین در زمستان گذشته بود. این برف(Atta-ur-Rahman & Khan, 2013)ثبت شده است( 

دبی  2010در نتیجه این عوامل در سیل  جاری شد کمک کرد. 2010بی که در سال مانسون تابستان آب شد و به حجم سیال

  4502های موجود فاصله زیادی با رکورد دبی پیشین داشته است. مثال در ایستگاه موندا رکود دبی های ثبت شده در ایستگاهرودخانه

Cumecs  8495به  2010بوده که در رویداد Cumercs  رسیده است(Atta-ur-Rahman & Khan, 2013) . 



506           هیأت ویژۀ کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

ها را دلیل اصلی های اقلیمی نادر رخ داد، نه دانشمندان و نه کمیسیون عالی قضایی این پدیدهکه سیل در پی پدیدهبا وجود این

ل اعالم های کنترل سیند. دادگاه عالی پاکستان پس از بررسی گزارش کمیسیون قضایی دلیل اصلی را شکست زیرساختسیل نداست

 دها را دلیلها را طبیعت نداست و بلکه خطای نهاکرد. در مورد دالیل شکست این موانع و دیوارهای رود ایندوس دلیل این شکست

فساد و  ئوالن،چنین از ساخت و سازهای غیرقانون در حریم به دلیل بی توجهی مسعمده این سانحه اعالم کرده است. گزارش هم

مالکین  ب توسطمدیریت ضعیف به عوان دالیل اصلی این سانحه نام برده است. همچنین در این حکم بر انحراف بدون مجوز سیال

 .(Kazi, 2014)توجهی مسئولین تاکید شده است بزرگ استان سند با همکاری یا به دلیل بی

 Syvitski)تحقیقات سایر دانشمندان نیز این رویدادهای طبیعی و پدیده غیرعادی آب و هوایی را عامل اصلی این سانحه ندانستند. 

& Brakenridge, 2011)ها را کاهش داده بود که این امر خطر سیل . ساخت و ساز و نیز، کشت در حریم رودخانه فضای مسیر رودخانه

باعث افزایش  سازی بیشتر حوضچه آبریزها و مرتعهای آن مانند سرعت را موجب شده بود. به عالوه کاهش جنگلو تغییر خصیصه

اند و باعث هها برای مصرف سوخت چوبی، کشاورزی و فروش چوب در بازار از بین رفتای شد. بیشتر این جنگلهای رودخانهخطر سیل

. به عالوه این امر موجب افزایش رسوبات (Atta-ur-Rahman & Khan, 2013)ها وفرسایش خاک شده بودند سست شدن شیب

ها و حتی های کشاورزی، جادهمیزان زیادی از رسوب به  بستر رودخانه، زمین 2010. در سانحهرودخانه و صدمات بیشتر سیل شده بود

ها خود باعث تنگ شدن مجرای رودخانه شده رسید. این رسوبمتر نیز می 3ها وارد شد. ضخامت این رسوب در بعضی مناطق بهخانه

 .(Atta-ur-Rahman & Khan, 2013)است 

. تی بوده استهای محافظاما دلیل اصلی که دادگاه عالی و محققان بر آن تاکید داشتند، عدم کارآیی و شکست موانع و زیرساخت

ستاها و غییر ناگهانی جریان آب و به زیرآب رفتن روباعث ت Tori Bundکیلومتری  2.7شکست سدهای خاکی مخصوصاً شکست 

این  2010های قبلی هم نتوانسته بود درست عمل کند. تا زمان سیل ها شدند. این باند تعمیرات ضعیفی شده بود و در سیلشهرک

باند حتی قبل  این 2010 سیل متر از ارتفاع خود را به دلیل فرسودگی و ضعف در نگهداری از دست داده بود. در رویداد 1.7باند حدود 

های های شاهی و بگاری خسارتهای محافظتی مانند کانالاز رسیدن اوج شدت سیل شکسته شد. با این رویداد وشکست کانال

رود خارج شد و  درصد جریان رود از کانال اصلی Tori Bund 22شدیدی وارد آمد. منطقه جعفرآباد به کلی زیرآب رفت. با شکست 

ود. بگرفتگی کرد در حالی که سرعت آب در کانال اصلی رود سه برابر این کیلومتر بر ساعت دچار آب 10عی را با سرعت پهنه وسی

. در (Syvitski & Brakenridge, 2011)متر زیرآب برد.  3تا  1کیلومتر مربع اراضی کشاورزی را تا ارتفاع بین  8000سیالب رودخانه 

 د.جاول شآگوست دومین شکست عمده زیرساخت آبی در دیواره جنوبی ایندوس رخ داد. که باعث ورود سیالب به شهرک سو 27

ها در زمان سیل آگاهی کامل داشتند. با علم به ضعف پذیری این زیرساخترسد مسئوالن در مورد آسیبدر هر حالت به نظر می

ها تاثیر مان بر کارآیی این زیرساختزکه به مرور  -ه همیشه به لحاظ حمل رسوب غنی بوده ها و اثرات رودخانه کاین زیرساخت

 .(Syvitski & Brakenridge, 2011)هندسی یا اجتماعی در مورد آن در نظر گرفته نشده بود هیچ تدبیر م -گذاشته می

های محافظتی درنظر ریزی شده زیرساختن بود که از قبل محل هایی برای شکست برنامهها ایمسئله دیگر در مورد این شکست

ها ها در طی سالشها از شکست کل زیرساخت جلوگیری شود. اما در این بخگرفته شده بود تا در مواقع رویدادهای نادر با بازکردن آن

ان ریزی را در جریار پیروی از پروتکل موجود برای شکست برنامهبود که این ک های کشاورزی، مسکونی و حتی صنعتی رخ دادهتوسعه

ای به ظرفیت خود رسید و خطر شکست آن وجود داشت، وقتی که سد رودخانه 2010سیل غیرممکن کرد. در زمان رویداد سال 

از  س دید هواییی شده بر اساریزمهندس اجرایی، ارتش و وزیر نیرو و بهداشت در کنار سایر مسئوالن یک برنامه برای شکست برنامه

های ها، زیرساختها وارد آید. اولویت حفاظت به ترتیب انسانمنطقه در نظر گرفتند تا کمترین صدمات جانی و صدمات به زیرساخت

ه صورت عمدی نیز اتفاق افتاد، بشکست موانع  . بنابراین(Deen, 2015)های کشاورزی بود ها و در آخر زمینها، خانهعمومی، نیروگاه

ستان انجام تان در پاکانگلس مثالً برای به زیر آب بردن نواحی زیرکشت برای محافظت از شهرها در برابر سیل. این کار از زمان استعمار

 .(Syvitski & Brakenridge, 2011)شده است می
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گردند. در این استان شود و سیالب رودخانه الزامًا به خود رودخانه باز نمیهای اطراف جمع میآب بارانی که از تپه در استان سند

ب است یا آروند و تنها راه یا پمپ کردن ها معموالً به رودخانه نمیسطح آب رودخانه اصوال از تراز دشت باالتر است. بنابراین سیالب

گیر در این منطقه ساخته شده تا آب رودخانه را . نهرهای سیالب(Kazi, 2014)ودش تبخیر و خشک شود این که صبر کنند تا آب خ

ا و با دایک ه ودخانهمنحرف کند و این نهرها خود به نهرهای فرعی دیگر می رسند و آب را توزیع می کنند.در این استان دو سوی ر

توجهی در امر نگهداری این موانع، اند. در بیها شکل گرفتههای انسانی در پشت آنونتگاهسدهای خاکی محافظت شده و سپس سک

شکست  2010شود. در سانحه سال های جانی و مالی میهای زیادی هستند که خود منجر به سیل و خسارتها در معرض شکستآن

 .(Malik, 2011)ها و روستاهای اطراف زیرآب بروند این موانع باعث شد شهرک

 ران هکتار ازهای زیادی مثل راکد ماندن آب درنواحی دشتی روبرو بود. این باعث شد هزابرای چندین ماه پاکستان با دشواری

ث مار بانک جهانی این سانحه باعآع پیدا کرد. بر اساس های زیادی نیز شیووند و بیماریهای با کیفیت کشاورزی زیر کشت نرزمین

 . (Malik, 2011)میلیارد دالر خسارت شد  10ایجاد 

ن پوشش امل جلوگیری از از بین رفت( نیاز به مدیریت یکپارچه حوزه آبریز، ش1ز: ااند عبارتند هایی که از این سیل گرفته شدهدرس

( 4های محافظتی؛ ریزی برای نگهداری و تعمیر منظم زیرساخت( برنامه3های ذخیره؛ ( نیاز به وجود حوضچه2گیاهی مناطق باالدست؛

( 6رد پایین؛ های محافظتی فرسوده شده با استاندا( جایگزین کردن زیرساخت5های تخلیه و سرپناه؛ ریزی و آموزش برای راهبرنامه

 .(Hashmi et al., 2012)ها اختصاص بودجه مناسب برای تعمیر و نگهداری و ساخت زیرساخت

 

 آمریکا
پی سیسیهای مهندسی در مخاطره سیل رودخانه میای را به بررسی اثرات تغییرات و مداخلهنشریه نیچر سال گذشته در مقاله

اند که شدت سیل قرن گذشته پژوهشگران این مقاله نشان داده 5. با مطالعه رویدادهای سیالبی (Munoz et al., 2018)اختصاص است 

 75درصد در بازه زمانی مورد مطالعه بیشتر شده است. مهمتر این که حدود  20صد ساله )با احتمال وقوع یک درصد در سال( حدود 

یکی از  2011پی در سال سیسیودخانه اتفاق افتاده است. سیل رودخانه میای مهندسی ردرصد این افزایش به دلیل اقدامات سازه

میلیارد دالر خسارت به بخش  3.2بوده است و حدود  19بزرگترین رویدادها از زمان ثبت سیستماتیک دبی آب رودخانه در قرن 

به طور مکرر به کمپین مهندسی رودخانه که  2017و  2016کشاورزی و زیرساخت وارد کرده است. این رویداد و رویدادهای مشابه در 

پی شامل سیسیشود. سیستم مدیریت سیل روردخانه میسال در مورد رودخانه اعمال شده است نسبت داده می 150در بازه زمانی 

کردن مسیر  که بار سدها را کاهش بدهند به همراه کارهایی مانند کوتاه کردن یا صاف 1شود: یک سری سرریز ایمنیموارد ذیل می

رودخانه که با دیوارهای نگهدارنده بتنی حفظ شده و از دشت سیالبی طبیعی جدا و ایزوله شده است. اگرچه این اقدامات برای حفاظت 

از مردم و کشتزارها در دشت سیالبی انجام شده است، کانالیزه کردن مصنوعی آن رابطه بین دبی و تراز رودخانه را به هم زندی و نرخ 

ها بر رویدادهای سیالبی این رودخانه حاکی از آن است که مهندسی ن رفتن زمین در دلتای رودخانه را شتاب داده است. پژوهشاز بی

دهنده این است که علیرغم ای باال برده است. این نشانسابقهپی را به سطح بیسیسیرودخانه مخاطره سیل در نواحی پایین دست می

 . (Munoz et al., 2018)های این اقدامات زیاد خواهد بود برای جوامع محلی در کل هزینهبعضی فواید این اقدامات 

_____________________________________________________________ 
1 Spillway 
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 یپسیسیهای مهندسی در مخاطره سیل رودخانه میاثرات تغییرات و مداخله - شکل

 Munoz et al., 2018 منبع:
 

قش دولت تقویت ن این رودخانه بزرگترین رویداد سیالبی تاریخ آمریکا بوده است. نتیجه مستقیم این رویداد 1927سیل سال 

های ذخیره و ها، اصالح مسیر رودخانه )از بین بردن انحناها(، ساخت سد و مخزنفدرال را در مواردی مانند ساخت و تعمیر دایک

ت سیل را )ارتش مهندسین آمریکا( مسئولیت کارهای مهندسی مدیری  USACEختارهای سیل برگردان بوده است. در آمریکا سا

را  USACEتواند تصمیمات ها( در حالی که آاانس حفاظت از محیط زیست میبرعهده دارد )مثل ساخت و تعمیر دایک ها و زهکش

ستقیمی بر گذرد، هیچ تاثیر مها میپی از آنسیسیاید. شش ایالتی که رودخانه میاگر برخالف مسائل محیط زیستی ببیند لغو نم

 .  (Hudson, 2018)های کنترل سیل ندارند طراحی و ساخت زیرساخت

ن ملک ی در درواین رودخانه بسیاری از مسائل را مطرح کرد از مقاومت مردم محلی برای جای دادن به زهکش 2011سیل سال 

عی رای کارکرد طبیای مدیریت خطر سیل به جای رویکردهای محیط زیستی بخودشان گرفته تا جدال بر سر رویکردهای سازه

شود که در مواقع رویدادهای سیالبی شدید، آب منطقه عبور سیل می 4پی شامل سیسیرودخانه. برنامه مدیریت سیل در رودخانه می

آب رفتن مالکان این مناطق با زیر 2011شود تا مناطق پایین دست دچار سیل نشوند. در سیل سال رودخانه به آنجا هدایت می

از تمام  تمامی آن بخش از قطعات زمین که به زهکشی سیل اختصاص داده شده USACEفت کردند. در این مناطق ملکشان مخال

ین وسعه آن زمه یا تمالکان خصوصی را خریداری کرده است. هرچند که )برخالف کشوری مثل استرالیا( قانون محدودیتی برای استفاد

کشان زیرآب مالکان شکایتی به دادگاه بردند تا امال 2011جریان سیل  . در (Lopez-Llompart & Kondolf, 2018)قایل نشده است

انه خاین رود 2011ر سال نروند و این کار استفاده از این مناطق برای کاهش خطر سیل را به تعویق انداخت. رویداد سیل پانصدساله د

بینی شده بود. تا آخر آوریل تمام ها در میدوست باال از چند ماه پیش پیشبینی باران شدید و به همراه آن آب شدن سریع برفبا پیش

رفت که سدخاکی محافظت شهر کایرو در های ذخیره به حداکثر ظرفیت خودشان رسیده بودند. بیم آن میها و حوضچهاچهدری

 USACE. به این ترتیب صادر کرد USACEایلینویز با وجود ابعاد بزرگ آن نتواند دربرابر فشار آب دوام بیاورد. دادگاه رای به سود 

یدا کند و پهای زراعی، فشار آب بر سدخاکی شهر کاهش ر گرفت تا به قیمت زیرآب رفتن زمینتصمیم به انهدام سد پایین دست شه

 . (Olson & Morton, 2012)ساعت کاهش یابد  48متر ظرف  0.8تراز سیل 

یک مسئله قابل توجه دیگر در مورد این رودخانه قرارگرفتن شهرهایی مانند نیواورلئان در پایین دست این رودخانه است. شهر در 

های حفاظتی  در ایاالت متحده آمریکا را تجربه کرده است. شهر از زیرساخت -به لحاظ جانی –یکی از شدیدترین سوانح  2005سال 

های آرامش و های انحراف مسیر سیل، تثبیت کانال رودخانه و افزایش ظرفیت رودخانه با فراهم کردن فضا، حوضچه، کانالمانند سد
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. شهر از یک طرف درکنار دریا و از طرف دیگر با رودخانه  (.USACE, n.d)های پمپاا و مانند آن برخوردار استزهکشی و ایستگاه

های قرار دارد. ساکنان ثروتمندتر شهر در زمین تر از سطح دریاست و همچنین بر سر راه طوفاناز آن پایینمحاصره شده و تر

شود. در پذیرند هرچند که در رویدادهای سیالبی راه فرارشان بسته میکنند و از این لحاظ کمتر آسیبتر شهر زندگی میباالدست

درصد شهر به زیرآب رفت. وضعیتی که تا چند هفته ادامه داشت  80ست و یکی از سدهای خاکی اصلی شک 2005طوفان سال 

(Cigler, 2007) . 

قوانین  لی تمامیکبر اثر طوفان کاترینا تبدیل به مهمترین نمونه برای مدیرت خطر سیل شد و موجب بازبینی  2005سیل سال 

 د تاسیس شدرویدا های اروپایی شد. گزارش کمیته ملی ایمنی سدها که پس از اینمربوط به مدیریت سیل در ایاالت متحده و کشور

ستاندارد برای بازرسی ا( معیارهای 2( تاسیس یک کمیته ملی برای نظارت بر ایمنی سدها؛ 1یک سری پیشنهاداتی را ارائه کرده است: 

ر اساس مفهوم ( طراحی سدها ب4دهای دویست ساله؛ ( افزایش ایمنی سدهای خاکی از سطح رویدادهای صدساله به رویدا3سدها؛ 

 . (Hudson, 2018)( تامین بودجه برای تعمیر و نگهداری و ساخت سدها 5خطر سیل و نه سطح های ثابت هیدرولوایکی؛ 

 های این تجربه:آموخته

 وری به نظرسیل ضر ( لحاظ کردن تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر الگوهای رویدادهای اقلیمی نظیر سیل در مدیریت یکپارچه1

و نگهداری  ( حفاظت3و شدت رویدادهای سیالبی تاثیر منفی داشته باشند؛ ای ممکن است در تشدید عواقب ( اقدامات سازه2رسد؛ می

هایی از نتخاب بخش( ا4از فرآیندها و کارکردهای طبیعی دشت سیالبی و سیستم رودخانه اهمیت زیادی در مدیریت خطر سیل دارد؛ 

ن امر هایی که برای ایریزی شده باشد. زمینامهدشت سیالبی برای به زیرآب رفتن در زمان رویدادهای شدید و نادر باید از قبل برن

ای دارند. معموال در کشورهای دیگر این مسئله با خرید زمین و درج درسند خرید ملک اند مسائل حقوقی پیچیدههاختصاص داده شد

 شود. مرتفع می
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 2پیوست 

 فرهنگی میراث و معماری شهرسازی کارگروه بازدیدهای گزارش خالصه

 

 استان خوزستان –گزارش بازدید کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 مکان بازدید تاریخ بازدید اعضای بازدید کننده

 کارگروه سیرئ – یزیعز یدکتر محمد مهد یآقا -

 کارگروه یعضو اصل – یمظهر میدکتر محمدابراه یآقا -

 هوازچمران ا شهید دانشگاه یعلم ئتیعضو ه –دکتر کاوه رستم پور  یآقا -

 کارشناس همکار کارگروه – یمحمد الدیمهندس م یآقا -

 28الی   26

 1398خرداد 

 شهرها:

 شهر نیریشو  هیدیحماهواز،  

 ها:روستا

 حمدان سلجه و عباس دیس 

 

 22/04/98تهیه کننده گزارش: مهندس میالد محمدی  تاریخ: 
 

 اهداف بازدید:

 آسیب دیده استان خوزستان بر اثر سیل بازدید میدانی از شهرها و روستاهای -1

 رگزاری جلسه با مسئولین سازمان ها و ارگان های مربوطه ب -2

 های میدانی و جلسات برگزار شده هیه گزارش و مستندسازی بر اساس بازدیدت -3
 

 گزارش بازدید:

 26/03/1398یکشنبه مورخ  – 1

 ر:ا سیل اخیبنظرات دکتر قمشی در ارتباط  –مهندسی آب دانشگاه شهید چمران(  برگزاری جلسه با دکتر مهدی قمشی )رئیس دانشکده علوم

گرفتگی است. ای و خسارات ناشی از آن نیز بحث آبباشد و نه سیل لحظهگرفتگی مطرح میدر استان خوزستان با توجه به شرایط جغرافیایی بحث آب 

به همین  ونامیک باشد ورت دایزستان خسارات جانی نداریم. نگاه به رودخانه و آب باید به صبه همین دلیل با توجه به تاخیر ایجاد شده در سیل در خو

ای عادت هیدرولوایکی خاص خود را سال( در حال تغییر است. هر منطقه 25دلیل رایم و بستر رودخانه ها در طول زمان )بازه های طوالنی مدت مانند 

کند. ر میند مدت تغییهای بل لعه قرار گیرد. تغییرات اقلیمی نیز بر روی آن تاثیر گذار است و در پریودداراست که باید طبقه بندی شود و مورد مطا

 گردد.ها میها باعث تغییر رایم رودخانههمچنین ایجاد سد بر روی رودخانه

های بحره و به نام ر کارونددو نهر عمده طبیعی  ایشان از دالیل دیگر تشدید سیل اخیر را از بین رفتن انهار طبیعی استان خوزستان عنوان کردند. 

برده که با اقداماتی مانند بر طبیعی بودند از بین رفتند. نهر بحره آب را به تاالب شادگان میکردند و سیالبمالحه که در موقع سیل تاخیر ایجاد می

 ز بوده است. سیالب بر بودن، زنده نگه داشتن تاالب شادگان نیسازی در بستر آن از بین رفته است. اهمیت این نهر عالوه بر سازی و پلجاده
 

 27/03/1398دوشنبه مورخ  – 2

ر دفتر ایشان صبح د 8:30ای با جناب آقای مهندس انصاریان، مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان در رأس ساعت در ابتدا جلسه

 ت:به شرح زیر آمده اس 98ر ایشان در ارتباط با سیل ای از نکات مهم مد نظبرگزار گردید که خالصه

های زراعی امکان جابجایی روستاها وجود ندارد و  باید بحث ایمن سازی روستاها مالک عمل قرار گیرد، چراکه روستائیان حاضر به ترک منازل و زمین 
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امالک مردم را خریداری نماید. میزان خسارات وارد شده به روستاها به  دهد چرا که بایدخود نیستند. همچنین وزارت نیرو حکم جابجایی روستاها را نمی

 3000هزار واحد مسکونی آسیب دیده بر اثر سیل، نزدیک به  16تفکیک توسط بنیاد مسکن هنوز استخراج نشده است. طبق آمار کلی بدست آمده از 

گرفتگی مطرح است و نه سیل رد استان خوزستان باید در نظر داشت که بحث آبهزارواحد نیاز به تعمیر دارند. در مو 13واحد باید بازسازی شوند و 

ر. در تخریبی )صحبت مشترک با دکتر قمشی(. سالیان سال از رودخانه ها بهره برداری شد اما نگهداری نشدند و این عاملی شد برای تشدید سیل اخی

های دز و کرخه بهم رسیدند و روستاهای که بین ه دلیل باال بودن حجم آب، رودخانهگرفتگی شدند. بروستا دچار آب 250نزدیک به  98سیل فروردین 

 گرفتگی شدند. دستاوردهای بازدید و جلسات در قسمت آخر همین گزارش ذکر خواهد گردید. این رودخانه ها بودند اکثرا دچار آب
 

 
 

پور و آقای ستمدکتر ر ت بازدید کننده )جناب آقای دکتر عزیزی، جناب آقایبعد از اتمام جلسه با همکاری بنیاد مسکن یک ماشین در اختیار هیئ

و روستای  حمیدیه مهندس محمدی( قرار گرفت تا از روستاها و شهرهای آسیب دیده بازدید به عمل آید. شروع حرکت از سمت اهواز به طرف شهر

انه ر جوار رودخر حمیدیه ددهای ایجاد شده توسط مردم روستای سیدعباس و شهبنسیدعباس در جوار رودخانه کرخه بود. تصاویر زیر نشان دهنده سیل

 باشد. کرخه برای جلوگیری از ورود آب به شهر و روستا در هنگام وقوع سیل می
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ه به ذکور با توجتای موسردر ادامه بازدید میدانی با هماهنگی ستاد بازسازی کرمان از روستای حمدان سلجه از توابع حمیدیه بازدید صورت گرفت. 

اند. این روستا در گرفتگی گشته و منازل مسکونی آن تخریب شدههای توپوگرافی زمین در جریان سیل اخیر کامال دچار آبموقعیت قرارگیری و ویژگی

 باشد. حال حاضر با همکاری ستاد بازسازی کرمان و زیرنظر بنیاد مسکن استان خوزستان در دست بازسازی می

 

 
 

رد محدوده های خودرو شهر بوده که وادو شهر اهواز بازدید به عمل آمد. این محله جزو سکونتگاهر نهایت در مسیر بازگشت به شهر اهواز از محله عیند

از چمران گرفتگی این محله سر ریز شدن آب از دو کانال دست سگرفتگی گردید. علت آبدچار آّب 98شهر شده است که در جریان سیل فروردین ماه 

ا نه کرخه را تها ساخته شده بودند. کانال چمران آب رودخاو بنی صدر )سلمان جدید( می باشد که در زمان جنگ برای جلوگیری از پیشروی عراقی

آب و برق استان کند. سازمان های بین خرمشهر و اهواز منتقل میبرد و کانال سلمان نیز آب را از کارون به سمت زمیننزدیک تاالب هورالعظیم می

ازاد آن یل در کرخه مسترین نقطه به یکدیگر متصل کرد تا تبادل آب رودخانه کارون و کرخه انجام پذیرد و هنگام خوزستان این دو کانال را در نزدیک

ه سمت بین دوکانال تصال احل ابه کارون بریزد و بالعکس. محل اتصال این دو کانال در نزدیکی محله عین دو می باشد، به همین دلیل سرریز آب از م

 محله عین دو روانه گشت. 
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 28/03/1398سه شنبه مورخ 

در  ی(و معمار یزمعاونت شهرساتر طباطبایی )( و آقای دکاستان خوزستان یکل راه و شهرساز ریمدای با مهندس رضایی )در این روز در ابتدا جلسه

راث ها و موزه میستورانیر ساخت و سازهای غیرقانونی صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه کارون )ردفتر ایشان برگزار گردید و مباحث مهمی نظ

قرر گردید گزارش مبوده و  5فرهنگی( مطرح شد. با توجه به مباحث مطرح شده مشخص گردید که این ساخت و سازها فاقد مصوبات کمیسیون ماده 

 ستان خوزستان اخذ گردد. تخلف ثبت شده توسط اداره راه و شهرسازی ا

 

 
 

و  یفرهنگ راثیاداره آب و برق، مبرگزاری جلسه با ستاد مدیریت بحران استان خوزستان با حضور نمایندگان اداره راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، 

کارگروه  سیرئلسه جناب آقای دکتر عزیزی ): در این جبحران استان تیریساختمان اداره کل مددر  12رأس ساعت  بحران تیریستادمد رکلیمعاون مد
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( وظایف کارگروه تشکیل شده و سواالت رئیس جمهور در ارتباط با سیل اخیر مرتبط با این کارگروه را البیس یفرهنگ راثیو م یمعمار ،یشهرساز

سازمان  نماینده) ینیدکتر حس(، جناب آقای بحران استان تیریمد رکلیمعاون مدمطرح نمودند. پیرو سواالت و مباحث مطرح شده جناب آقای دشتی )

توضیحات خود را  استان خوزستان( کیحمل و نقل و تراف ،یامور عمران ،یدفتر فن رکلیمهندس زارع زاده )مدو جناب آقای  آب و برق استان خوزستان(

 ارائه کردند. 
 

 
 

مد. ید به عمل آهر بازدشمران شهر جدید شیرین شهر از شهر جدید شیرین بعد از اتمام جلسه و بعد از ظهر همین روز با هماهنگی و همکاری شرکت ع

های جنوبی شهر  اند اما قسمتگرفتگی محفوظ ماندهبند از آبهای شمالی شهر )فاز اول( به دلیل ایجاد سیلطبق بازدید میدانی صورت گرفته قسمت

 سیده است. رمتر هم  2وقوع سیل تا گرفتگی شده و ارتفاع آب هنگام )مسکن مهر شیرین شهر( دچار آب
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 مد.های غیرقانونی ساخته شده در حریم و بستر رودخانه کارون بازدید به عمل آدر نهایت پس از بازگشت به شهر اهواز، از رستوران
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 دستاوردهای بازدید:

 های آتی استانشده برای مقابله با سیلاستان خوزستان و پیشنهادات مطرح  98علل به وقوع آمدن و تشدید سیل فروردین ماه  -

ج کنند و به سمت تاالب آب را خار هیمترمکعب بر ثان 700تا  400حدود  یزیتوانستند چیمالحه، مارد، سلمانه و بحره که هرکدام مانهار  -

 .ندرفت نیاز ب ریاخ یهادهد(. ببرند، در سال یم یمترمکعب آب را در خود جا اردیلیم 3تا  5/2حدود  یزیشادگان و بامدا )چ

 .97آب پشت سدها در بهمن و اسفندماه سال  یرهاسازعدم  -

 ودخانه کارون در شهر اهواز و ساخت جاده ساحلی، سازه و پارک.ها به خصوص رکم کردن عرض رودخانه -

 لیود سدنبال خده و بکاره استان که برگشت آب باعث پرشدن زهکش ش مهین یزهکش یو پرواه ها یجهاد کشاورز یاصول ریغ یهازهکشی -

 و روستاها را دربرداشت.   یاراض یگرفتگ

 یکونتگاه براس جادیا (. با هدفسیو و یمانند مالثان یانیم یشهرها تیتقو شنهادیشهر )پ نیریو ش نیرام دیجد یاشتباه شهرهامکانیابی  -

 کردند. دایها در اهواز استقرار پآن شتریکه ب شکریکارکنان ن

 ها(.ان)مانند رستور یساخت و ساز و اهداف اقتصاد یخانه کارون توسط سازمان آب و برق خوزستان برارود میخط حرتغییر  -

 اشاره نکردن به موضوع سیل در طرح جامع شهر اهواز. -

 14و  13 فروردین و سیالب دوم 8و  7و  6های الزم و به خصوص تشخیص قدرت سیالب دوم )سیالب اول غفلت هواشناسی برای پیش بینی -

 (.98فروردین 

  .در طرح ها لیگرفتن بحث س دهیو ناد ریاخ یهاسال یهایبا توجه به خشکسال البیتوجه به سعدم  -

  .در طرح ها لیگرفتن بحث س دهیو ناد ریاخ یهاسال یهایبا توجه به خشکسال البیتوجه به سعدم  -

 

 پیشنهادات مطرح شده

ها ها و بازبینی آنودخانهساله ر 25دبی و دوره بازگشت هر رودخانه. دست کم رعایت حریم بازبینی حریم رودخانه ها به تفکیک با توجه به  -

 سال. 10سال یا  5هر 
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ها )مرتبط به شهرسازی و معماری(. با رعایت اصول ایمنی و مهندسی رودخانه در هر حریم چه نوع بندی حریم رودخانهپیشنهاد درجه -

 کاربری مناسب است. 

سال است و  3تا  1بی بین اصولی از ابتدا تا انتهای مسیر رودخانه نه فقط بخشی از آن. اما مشکل اساسی آن دوام الیروپیشنهاد الیروبی  -

 هزینه باالیی دارد. 

د برد و در تشدیهای آن ارتفاع آب را قبل از پل باال میکند. مانند پل که پایههر مانعی که در مسیر رودخانه ایجاد گردد، ایجاد مشکل می -

 فاصله باشد مانند پل معلق اهواز.  های پل کم و باشود که تعداد پایهسیل اثرگذار است. بنابراین یشنهاد می

سکونی مایجاد واحد  -متر بیاید  1چینی باالتر از  ارتفاع کرسی -سازی روستاها مانند: پیش بینی سیل بند دور بافت کالبدی روستا ایمن -

 ژه از طرف بنیاد مسکن برای این کار.باالی پیلوت و اختصاص وام وی
 

 کارگروه: مستندات دریافتی

 موقعیت مکانی روستاهای سیل زده استان خوزستان از طرف بنیاد مسکن استان GISفایل 
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 استان گلستان -گزارش بازدید کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 مکان بازدید تاریخ بازدید اعضای بازدید کننده

 کارگروه سیرئ - زییدکتر محمدمهدی عزآقای 

 کارگروه یعضو اصل - یکرمانشاه نیشهاب الد دکترآقای 

 کارگروه یعضو اصل - ینورتقان دیعبدالمج دکترآقای 

 دانشگاه گلستان یعلم ئتیعضو ه –بهمن صحنه  دکترآقای 

  کارشناس همکار کارگروه -محمد مرادی  مهندسآقای 

تیر  4الی  2

1398 

 :رهاشه

 تپه شیگنبد کاووس و گم شهر، نیمیآق قال، س

 20/04/1398تهیه کننده گزارش: مهندس مرادی  تاریخ: 

 اهداف بازدید:

های آسیب دیده در شهرهای مورد مطالعه مطابق بعا سعواالت کعارگروه شهرسعازی، معمعاری و میعراث ارزیابی میزان خسارات و مشاهده میدانی بخش 

 باشد:مات زیر میفرهنگی که شامل اقدا

 آب به شهرها های آسیب دیده شهر و نقاط شکست رودخانه و ورودبازدید از بخش

 ها و دانشگاه گلستانبرگزاری نشست با مسئولین سازمان

 های آسیب دیده و مستندسازی تهیه تصاویر از بخش
 

 گزارش بازدید:
 02/04/1398یکشنبه مورخ  

 و مربوطه کارشناس راساسب زیر گزارش در تیم بازدید را همراهی کردند که مختلف، هایسازمان از ز دوشنبه افرادیدر رو شده انجام بازدیدهای طی در

 توضیحات مطرح بیان شده است: شده انجام مصاحبه

دخانه ستان، نقطه شکست روای استان گلبازدید در این روز از شهر آق قال و شهرک صنعتی این شهر آغاز شده و با همراهی کاشناس سازمان آب منطقه

ه ورود آب های داخل شهر، محدوده مسکن مهر آق قال مورد بازدید قرار گرفت و ایشان توضیحاتی را در ارتباط با نحعوگرگانرود و خروج آب از بستر، پل

 ل گرگانرود و دبی آب مطرح نمودند.های انجام شده، دوره بازگشت سیرودخانه به شهر، الیروبی
 

 
 

اث کارشعناس میعر وتیم بازدید کننده در این روز به همراهی آقای دکتر صحنه از اعضای هیئت علمی دانشگاه گلستان، کارشناس بنیاد مسعکن  اعضای 

رای بعهای مختلف شهر آق قال مانند پل تاریخی آق قال، رودخانه گرگانرود، محدوده کل آباد، خط راه آهن و کانعال هعای ایجعاد شعده فرهنگی از بخش

 ادند. یدانی قرار دنتقال آب بازدید نموده و علل ایجاد سیالب اخیر و نفوذ آن به شهر و بخش های بیشتر آسیب دیده را مورد مطالعه و مشاهده ما
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 03/04/1398دوشنبه مورخ 

ه شعامل کعرائه نمودنعد اهایی از سیل اخیر در این روز ابتدا جلسه ای با اعضای هیئت علمی دانشگاه گلستان در محل این دانشگاه برگزار شده و گزارش

 موارد زیر می باشد. 

های ها در این استان اشاره نموده و اطالععاتی را در ارتبعاط بعا سعیالبدانشگاه به حجم بارش فناوری و پژوهش معاون غفاری مهدی در این جلسه دکتر

وک میعزان محسن لشکربل ن را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این جلسه دکترگذشته در رودخانه گرگانرود مطرح نمودند و پدیده سیل را در این استا

ر سرریز آن ودخانه انتظاردبی سد گلستان و میزان دبی اتفاق افتاده در سیالب اخیر را تشریح نموده و عنوان کردند که به دلیل حجم باالی آب در بستر 

هعا و الیروبعی های آقعای دکتعر صعحنه در ارتبعاط بعا مکانیعابی برخعی کاربریین جلسه با صحبترفت، که این پدیده در روستای سیدلر روی داد. امی

 ها پایان یافت.رودخانه
 

 
  

ت کتر صعحنه هیئعدر ادامه تیم بازدید کننده به سمت شهر گنبد کاووس حرکت کرده و با همراهی آقای مهندس طعنه بندی شهردار این شهر و آقای د

ای در های آسعیب دیعده پرداختنعد و سعپس جلسعهزدید از رودخانه چهل چای، پل امام خمینی، شهر تاریخی جرجان و دیگر بخشعلمی دانشگاه به با

 شهرداری شهر گنبد با ارائه گزارش شهردار این شهر انجام شد.
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جعه شعهردار شورای شعهر و مهنعدس محمعد خوا در ادامه همین روز تیم بازدید کننده وارد شهر سیمین شهر شده و با آقای مهندس یحیی کم رئیس 

  د بازدید شد.سیمین شهر دیدار و گفتگوهایی انجام داده و با همراهی این افراد از پل بناور، بندهای ایجاد شده مردمی و رودخانه گرگانرو

نی، بان امام خمیهای مختلف شهر مانند خیادر شهر گمیش تپه نیز تیم بازدید کننده به همراهی آقای مهندس کلته از اعضای شهرداری این شهر بخش

 های تاریخی شهر را بازدید کرده و توضیحاتی در ارتباط با نحوه ورود سیالب به شهر و تخلیه آن و خسارات صورت گرفته ارائه شد.های آب و خانهکانال
 

 04/04/1398سه شنبه مورخ 

ای منطقعه بآ سعازمان از بهمنعی گلستان برگزار گردید کعه در ایعن جلسعه آقعای مهنعدسدر روز سه شنبه جلسه ای با اعضای سازمان ها در دانشگاه 

ای مهنعدس ها و عملکرد این سازمان برای مقابله با سیل عنوان کعرد. سعپس آقعاطالعاتی را در ارتباط با سدها، دبی آب رودخانه گرگانرود، میزان بارش

های حفعظ حعریم و بسعتر را در ارتباط با شیب زمین در شهرهای گنبعد و آق قعال، آیعین نامعه استان گلستان مطالبی شهرسازی و راه کل بهمنی مدیر

حوطعه هعای ها و عملکرد این سازمان در مقابله با سیل را تشریح کرد. در پایان نیز گزارشی توسط کارشناس میراث فرهنگی استان از بناهعا و مرودخانه

 اتمه یافت. آسیب دیده تاریخی استان ارائه شد و جلسه خ
 

 
 

 دستاوردهای بازدید:
 باشد:از جمله اطالعاتی که در این بازدید به دست آمد به قرار زیر می

 باشد.یکی از دالیل مهم خروج آب از بستر رودخانه گرگانرود عالوه بر حجم باالی دبی، عدم الیروبی این دورخانه می -

 ها وارد شود.هایی به آنزها به این حریم باعث شده تا آسیبعدم توجه به حریم میراث فرهنگی و تجاوز ساخت و سا -

ورد معها و قوانین موجود بر این الیروبی و ساخت و سازهای اطراف رودخانه در حریم معی بایسعت مسئله تامین بودجه برای الیروبی رودخانه -

 توجه و بازنگری قرار گیرد.
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 باشد.ه گزارشات دقیق سازمان هواشناسی مییکی از دالیل افزایش خسارات در سیالب اخیر عدم ارائ -

ها و راه آهن موجب حبس آب در آق قال شده و ماندگاری آب در این ها در طراحی خیابانعدم توجه به مطالعات فرادست حوزه نفوذ رودخانه -

 شهر را تثبیت نمود.

 .باشد می مختلفی های سیالب شاهد ساله هر و داشته کشور در را سیالب فراوانی بیشترین گلستان استان -

ل کمبود بودجه کمتعر به همین دلیل توجه به سیالب یا دیگر مخاطرات به دلی نداشته و خود مطالعات انجام برای مناسبی بودجه هاشهرداری -

 گیرد.مورد توجه قرار می

 فوذ آب به شهر می باشند.کنند در زمان سیل خود محلی برای نها هدایت میا به داخل رودخانهرهای شهری که فاضالب کانال -

 ان سیل موثر باشد.تواند در کاهش دبی آب در زمسد وشمگیر می های سدها ماننداصالح و تعمیر زیرساخت -

 تواند مانند تجربه سیمین شهر از ورود آب به داخل شهر جلوگیری به عمل آورد.های گذشته میتوجه به تجربه تاریخی و سیالب -

های انجعام شعده ریزیها و توجه به موضوع سیالب در ایعن شعهر در طراحعی و برنامعههای عبور آب در آنایجاد پل ها وتوجه به تراز خیابان -

 تواند در کاهش خسارات موثر باشد.می

 

 مستندات دریافتی )الزم است یک نسخه از تمام موارد به دبیرخانه ارسال شود(
 فایل گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

 فایل گزارش دانشگاه گلستان
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 ستان لرستانا -گزارش بازدید کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 مکان بازدید تاریخ بازدید اعضای بازدید کننده

 کارگروه سیرئ زییدکتر محمدمهدی عزآقای 

 کارگروه یعضو اصل - بهزادفر یمصطف دکترآقای 

 رشناس همکار کارگروهکا –اکبری مطلق  یمصطف مهندسآقای 

 18الی  16

 1398تیر 

 ا:شهره

و  انیسیسراب دوره، و آباد.خرم ،کوهدشت پلدختر،

 معموالن

 :روستاها

 بیالغ اتیحو  نیحس چم

 21/04/1398تاریخ:  |کننده گزارش: مصطفی اکبری مطلق تهیه

 اهداف بازدید:

سعازی، معمعاری و میعراث کعارگروه شهر سؤاالتهای موردمطالعه مطابق با در سکونتگاهدیده ی آسیبهابخشارزیابی میزان خسارات و مشاهده میدانی 

 فرهنگی که شامل اقدامات زیر بوده است:

 آب به شهرها دیده شهر و نقاط شکست رودخانه و ورودی آسیبهابخشبازدید از  -

 هو دانشگا هاسازمانی اجرایی، هادستگاهبرگزاری نشست و دریافت نظرات مسئولین  -

 دیده ناشی از سیالبی آسیبهابخشی موردنیاز از هاگزارشتهیه مستندات و  -

 هماهنگی جهت ارتباط مستمر با مسئولین محلی و دریافت آمار و اطالعات و نظرات -

 اطالع از وضعیت خدمات اسکان موقت افراد و چگونگی تدابیر جهت سکونت دائم -
 

 
 گروه در لرستان دیحرکت بازد ریمس

 

 بازدید:گزارش 
 16/04/1398یکشنبه مورخ  -1

و پعس از شعرح  دیعردآغاز گ 18:00ی در محل دفتر هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ساعت اجلسهروز اول حضور گروه در استان لرستان با 

ز او پعس  شیپ یتیریخن درباره اقدامات مدس ،توسط آقای دکتر عزیزی البیس ژهیکارگروه و لیمحترم جمهور در ارتباط با تشک استیموضوع دستور ر

آن  یعیراچدانشگاه به شعرح معاوقع و  یعلمئتیه یاعضا ازآنپساقدامات به دفاع از عملکرد و  نهیدکتر مرادپور در زم یآغاز شد. ابتدا آقا البیوقوع س

 دیعجهعت بازد یزیرنامعهجلسه با قعرار بر البیاز س یکوتاه ملیف یبر رو ییرزایمهندس آقام یدکتر مرادپور و آقا یآقا حاتیبا توض تیپرداختند. درنها

 .دیرس انیبه پا 21:00در ساعت  رماه،یت 18در روز  یبندجلسه جمع لیو تشک زدهلیاز مناطق س رماهیت 17 خیگروه در تار
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 لرستان یاستاندار یامور عمران یجلسه در محل دفتر هماهنگ 

 

 17/4/1398دوشنبه مورخ  -2

تل از محل ه حرکتود بمسکن  ادیو بن یخودروها و کارشناسان همراه از اداره راهدار یهماهنگ ( حضور گروه در استان، پس ازرماهیت 17)روز  در دومین

کن اما دیجهت بازد یش چگنبه سمت بخ 8:30کارشناسان در ساعت  یهمراه باکارگروه در دو خودرو  یاعضادر بدو امر آباد آغاز شد. خرم کماننیرنگ

( یمعیعظ یدار )آقعاپعور( و شعهر انی)خانم مهندس ک یچگن یفرماندار یبخش با استقبال مسئول عمران نیرهسپار شدند که در بدو ورود به ا زدهلیس

ه ا شعرح فلسعفبع یزیدکتر عز یدر شهر سراب دوره برگزار شد آقا یچگن یارفرماند دهیدبیکه در محل ساختمان آس یجلسه کوتاه یمواجه شدند. ط

و شرح  ودخانه کشکانر میدر بستر و حر یاستقرار ساختمان فرماندار لیآشنا نموده و سپس دال واقعهمسئوالن را نسبت به  البیس ژهیکارگروه و لیتشک

 یهامانسعاخت یبرخع از دیعازآن گعروه بعه بازدقعرار گرفعت. پعس لیوتحلهیتجز وردرودخانه م هیحاش یساختمان مسکون 15وارده به  یهابیآس زانیم

 انشعابات رودخانه در شهر سراب دوره پرداختند. پیرامون لیاز س دهیدبیآس
 

 
 

 از شهر دی)شهر سراب دوره( و بازد یشهرستان چگن یجلسه در فرماندار

 

ن بود کعه اعضعای ر ویسیادیده در طول مسیاولین سکونتگاه آسیب 10:25دختر در ساعت با حرکت از شهر سراب دوره )شهرستان چگنی( به سمت پل

ویسیان نیز با حضعور در  ی در آنجا به مشاهده و گردآوری مستندات از حاشیه رودخانه پرداخته و شهرداراقهیدق 30کارگروه و همراهان محلی با توقفی 

رب شعهر و اطی شرق و غعدن پل ارتبمحل بازدید به شرح اقدامات پیشگیرانه نظیر تعریض رودخانه و الیروبی از آن پرداخت. در این بازدید، غیراصولی بو

ره ن چگنی( درباپور )مسئول عمرانی شهرستاطرح جامع در دست تهیه موردبحث و گفتگو قرار گرفت. درنهایت با توضیحاتی از سوی خانم مهندس کیان

 فرایند تهیه طرح بازدید به پایان رسید.
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 دخانهرو یها وارهیدر د البیس بیو حجم تخر انیسیاز شهر و دیبازد

 

ند، نعار آب( اععالم داشعتکمعنعای زمعین  چم بهحسین )با توضیحات کارشناسان استانداری لرستان اعضای گروه تمایل خود را به بازدید از روستای چم

تنها بقایای اندکی از  طور کامل محو شده و در بازدید گروهوساز در بستر رودخانه در جریان سیالب بهی خاص از ساختانمونهعنوان چراکه این روستا به

 ( آقای دکتر عزیزی از مهنعدس طعالبی )کارشعناس بنیعاد مسعکن( دربعاره علعت11:00مشاهده بود. در این بازدید )ساعت در آنجا قابل هاساختمانپی 

نه در گزارش لعه این نموکه با مطا استقرار روستا در چنین محلی سؤاالتی پرسیدند و با افراد محلی نیز به مصاحبه پرداختند. درنهایت تصمیم بر آن شد

 . وساز در بستر رودخانه و تجاوز به حریم پرداخته شودی آن و چرایی نادیده گرفتن خطرات ساختهاشهیرکارگروه به بررسی علمی علل استقرار و 
 

 
 بطور کامل محو شده است البیکه بر اثر س نیچم حس یاز روستا دیبازد

 

ش های مسکونی و تالبا روستایی مواجه شد که تخریب ساختمان 11:35در ساعت « تنگ تیر»دختر با عبور از منطقه ان پلگروه در حرکت به سمت شهرست

زیعزی را بعه ی که نظر آقای دکتر عانکتهبنیاد مسکن برای جابجایی ساکنین در آن مشهود بود. پس تصمیم بر آن شد که از روستا بازدید به عمل آید. اولین 

عالئعم  تی درباره ارتفاع آب وی حاشیه رودخانه بود، بطوریکه ایشان به طرح سؤاالهاساختماندیدگی رد چگونگی ورود سیالب به روستا و آسیبخود جلب ک

 آب و آبیعاری در حاشعیه رودخانعه بعرای مکعش (پرداختند و در این حین آقای دکتر بهزادفر با اشاره به وجعود موتعورآب )پمعپ خعأ« داغی آب»مشخصه 

خعود بعه  ها از محعل اصعلیی حاشیه رودخانه به استقرار انسان در حریم رودخانه اشاره نموده و آن را عامل اصلی در جابجایی چند صد متری روستاهانیزم

پرداخعت کعه  تامتری همان روسع 500خانمان در حدود نزدیکی رودخانه برشمردند. سپس گروه به بازدید از سایت تفکیک زمین روستایی جهت ساکنین بی

تی دربعاره ععدم بندی و شبکه معابر ارتباطی پرداختند، که کارشناس بنیاد مسکن نیز به ارائه توضیحادر آنجا آقای دکتر عزیزی به طرح تذکراتی درباره قطعه

توضعیحاتی  کتر عزیزی بادداخت که جناب عالقه روستاییان به اسکان دور از هسته اصلی روستا و نبود زمین کافی برای تفکیک و نیاز به تسریع در تحویل پر

واسعته تباط بعا محعل ناخی منابع طبیعی در نزدیکی همان سایت به وی پاسخ گفتند. درنهایت گروه با مشاهده ساکنینی که مشکل خود در ارهانیزمدرباره 

  کیفیات تفکیک زمین دست یافت.ها در زمینه قطعه زمین را نزد مسئوالن آورده بودند و مصاحبه با ایشان به پاسخ برخی پرسش
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 سرپناهیبه ساکنان ب لیجهت تحو ییروستا نیزم کیو تفک بیالغاتیح یاز روستا دیبازد

 

دسعت شعرقی در حعریم کعه بخعش پایین دیعگردجاده جداکننده بخش شرقی و غربی آشکار شد و مشعخص  12:30با ورود به شهر معموالن در ساعت 

آقای دکتعر عزیعزی قعرار  سال بوده و بر اثر پیشنهاد طرح هادی ایجاد شده است که همین امر موردانتقاد 25با عمر کمتر از رودخانه کرخه دارای بافتی 

تنها  ون بخش نبوده آگرفت. از سویی با نگاه به هسته اولیه شهر که روستایی در باالدست )ارتفاع دامنه کوه( است مشاهده شد که آسیب خاصی متوجه 

مشکل بخعش شعرقی تخریعب وسعیع  نیتربزرگارتباطی وارد آمده است.  هایزیرساختیی به هابیآسافتان به دلیل رانش زمین یا سنگ هاییدر بخش

زعم ایشان وسازها مورد تأیید شهرداری وقت نبوده و بهوالی عنوان شد و از منظر شهردار معموالن، آقای شاهکرمی این ساختسیالب و حجم بزرگ گل

زسعازی رائعه مجعوز بای نظیر ساخت دبیرستان خدیجه در حریم رودخانه دیگر تکرار نخواهد شد. در این بازدید آقای دکتر بهزادفعر نسعبت بعه ااشتباهات

ره بعاینزده انتقاداتی را وارد ساختند و این اقدام را خطا دانستند که مسئول عمرانعی فرمانعداری توضعیحاتی را درای مسکونی در بخش سیلهاساختمان

دیعدی از نعوع د که ابعاد جارائه نمود. درنهایت اعضای کارگروه به همراه شهردار معموالن و کارشناسان همراه به بازدید شهر از مناطق باالدست پرداختن

 ی بخش شرقی را نمایان ساخت.هاساختمانسیالب و شکل تخریب دیواره ساحلی و 

 

  
 و بستر رودخانه میدر حرواقع  یاز شهر معموالن و ساختمان ها دیبازد

 

زده به بازدید از منعاطق سعیل هاآنگروه مورد استقبال مسئولین فرمانداری قرار گرفت و با همراهی  14:05دختر در ساعت در بدو ورود به شهرستان پل

محلعه مربوطعه سعخن گفعت و محلعه دختر پرداختند. در این مالقات در ابتدا خانم مهندس امرایی از چگونگی تخریب منعزل شخصعی و درون شهر پل

ی جدی و شدید و محلی مناسب بازدید خواند. همچنین آقای دکتر عزیزی درباره عدم توجعه هابیآسی سازمانی )حریم غربی رودخانه( را دچار هاخانه

هری مربوط دانست. آقای دکتر بهزادفعر ی توسعه شهاطرحوساز در حریم رودخانه از ایشان پرسیدند که مسئول فرمانداری آن را به به پیامدهای ساخت

ی هاسعاختمانگرفتگی ساختمان فرمانداری توضیح خواستند که خانم امرایی از حضور در ساختمان در هنگام سعیل و فعرار بعه بعام نیز درباره واقعه آب

ی سازمانی واقع در میانه قعوس رودخانعه کرخعه در شعهر هاخانهی پندآموز خواند. گروه در بازدید از محله اتجربهی تلخ و احادثهمجاور یاد کرد و آن را 

ی تجاری و آموزشی بود. آقای دکتر عزیزی درباره حجم رسوبات توضیح خواسعتند کعه هایکاربردختر شاهد تخریب وسیع منازل مسکونی، آسیب به پل

ند و چگونگی تخلیه آن را با کمک نیروهای امدادی را تشریح کعرد. متر دانست 1.5والی ناشی از سیالب را تا باره ارتفاع رسوبات گلساکنین محلی دراین
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دیده نمایان شد. در پایعان بعا مشعاهده دختر و نقاط مرتفع پرداخت که از آنجا شکل شهر و مناطق آسیبسپس گروه به بازدید از مناطق شرقی شهر پل

ی پیرامعون هامحلعهبا تمرکز بعر شهر )نی، اداری و تجاری در نقاط مختلف ی مسکوهاساختمانی مسکونی و خسارات وارده بر هامحلهی هاکوچهبرخی 

 میدان شهرداری( بازدید به پایان رسید.
 

  
 غرب و شرق رود کرخه یوارده به بخش ها یها بیاز شهر پلدختر و آس دیبازد

 

آقای مهنعدس سعپه ونعد بعه ارائعه  16:00ن در ساعت ، در بازدید از پل تاریخی کشکادختر با حرکت به سمت شهرستان کوهدشتپس از شهرستان پل

 د. آقعای دکتعر عزیعزی دراز آن پرداختنع هاییبخشی مهیب در طول تاریخ و چرایی آسیب دیدن هاالبیستوضیحاتی درباره چگونگی دوام پل در برابر 

ه در یک قرن گذشته بعر روی رودخانع شدهساختهی هاپلدر  هاآنی ارتباطی سؤاالتی را طرح نمودند که پاسخ هاراهی پیرامونی و هاسکونتگاهارتباط با 

انقعالب  موازات آن مربوط بعه پعس ازی نشدن تخریب یک پل مربوط به دوران قبل از انقالب و دوام پل دیگری بهارسانهکشکان بود. ایشان در ارتباط با 

سعکونتگاهی  ع کشت و نظعامهای متعدد را باعث تغییر نویه رودخانه وجود موتورآبنکاتی را گفتند و آقای دکتر بهزادفر نیز با اشاره به شالیزارهای حاش

 پرداخت. هاآنی جدیدساخت به گردآوری مستندات از هاپلدانستند. در ادامه گروه با بازدید از 
 

 
 غرب و شرق رود کرخه یهاوارده به بخش یهابیاز شهر پلدختر و آس دیبازد

 

 18/4/1398مورخ  شنبهسه -3

آبعاد بعا حضعور آقعای کمعان خرمدر البعی هتعل رنگین 8:45ی کوتاه در ساعت اجلسهابتدای روز سوم برنامه بازدید اعضای کارگروه از استان لرستان با 

ی کوتعاه آباد( و آقای مهندس هاشمی )معاون عمرانی دفتر فنعی اسعتانداری لرسعتان( و گفتگعویمهندس صادقی )معاون توسعه و عمران شهرداری خرم

طور کامعل رعایعت شعده امعا جلعوی بعه هارودخانعهآباد حریم آباد آغاز شد. به بیان ایشان در شهر خرمی ناشی از سیالب در شهر خرمهابیآسپیرامون 

طور پعل بعه 2یل پل بر روی رودخانه وجود دارد و در جریان سع 9ی گرفته نشده است؛ در این شهر طورجدبهوسازهای شبانه ی خودرو و ساختهابافت



528           هیأت ویژۀ کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 هاگزارش ملی سیالب

دیده نزدیعک میعدان دانشعجو، پعارک نسعترن و خیابعان ی آسیبهامحلهنخستین بازدید از  .اندشدهپل به دلیل سیالب تخریب 3و  شدهتیریمدعمد و 

زآن بازدیعد از اهمعراه شعد. پعس هامحلعهانجام گرفت که با توضیحات آقای مهندس صادقی درباره خعودرو بعودن بافعت ایعن  10:05پیروزی در ساعت 

رود )کرگانه( انجام شد که تخریعب دیعواره بنتعی سعاحل رودخانعه، تخریعب آباد در حریم خرمشده در حاشیه ورودی درود به خرمی تخریبهاساختمان

اعضای کعارگروه در محل قوس حرکت آب موردتوجه و سؤال  مخصوصاًی پیرامونی هاساختمانهای مستقر پیرامون آن و فروریختن یا تخریب زیرساخت

اهلل ی پل آیتهابیآسازآن قطع کرده بود. پس کامالًحدی بود که مسیر ارتباطی دو طرف رودخانه را  پرچم بهقرار گرفت. این تخریب در نزدیکی بوستان 

ترافیعک بسعیار سعنگین ورودی  ی خاکی پل بود. این اتفاق بعههاهیپاکمالوند و مسدود شدن آن مورد بازدید قرار گرفت که دلیل اصلی آن شسته شدن 

ی )سالم( شهر از سمت بلوار دانشگاه منجر شده است. در ادامه پل قدیمی کرگانه )تخریب کامل(، پل اناری )تخریب کامل(، پل بهداری )سالم(، پل صفو

راه مطهری و جاری شدن آب بسعیار در و سه اصغر )نیمه سالم( مورد بازدید قرار گرفتند. این بازدید با مشاهده حجم تخریب در خیابانو پل حاجی علی

  به پایان رسید. هایجو

 

 
 دشهر خرم ابا دهید بیاز مناطق آس دیلرستان و بازد یاستاندار یدفتر فن یخرم آباد و معاون عمران یشهردار یجلسه با معاون شهرساز

 

االفالک جهت کسب اطالع و شناسایی میزان آسیب وارده به قلعه تاریخی فلک آباد گروه عازم بازدید ازدیده شهر خرمبا اتمام بازدید مناطق آسیب -3-2

آباد( و خانم هنگی خرمآقای مهندس ابراهیمی )مدیر پایگاه میراث فر 11:10این بنای تاریخی ارزشمند شد. در بدو ورود به این مکان تاریخی در ساعت 

معده و آدستی استان لرستان )آقای نیری( به استقبال ین رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایعآباد( و همچنمهندس بهاروند )معاونت میراث فرهنگی خرم

م ی جزئی داشت که بعا توضعیح خعانهابیآسگرفتگی و همراه شدند. در قسمت ورودی این قلعه ساختمان موزه و اداری و پارکینگ کارکنان نشان از آب

 ی دیگعر متوقعف شعدههعابخشبا همت مسئولین سرایت آب بعه  گرفتگی شده وریان سیالب دچار آببهاروند گروه متوجه شد این قسمت از قلعه در ج

گونه آسیبی نشده و در سعالمت بعه دیده نیز در دست مرمت قرار گرفته بود. در بازدید مشخص شد که ساختمان اصلی قلعه دچار هیچاست. بنای آسیب

 ه اتمام رسید.از بنای تاریخی و فضاهای پیرامون آن این برنامه ب هاییبخشو بهسازی  . درنهایت با بازدید از روند تعمیراتبردیمسر 
 

 
 االفالک واقع در مرکز شهر خرم آبادفلک یخیاز قلعه تار دیبازد
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رسعتان لرانی استانداری در محل دفتر هماهنگی امور عم 13:00بندی و تعیین سازوکار استمرار ارتباط در ساعت در آخرین برنامه روز سوم، جلسه جمع

ی نوازی و حسن مدیریت جناب آقای دکتر مرادپور )مسعئول دفتعر همعاهنگی عمرانعتشکیل شد. این جلسه با تقدیر جناب آقای دکتر عزیزی از میهمان

اکارآمعد در یک اراضی ناپایعدار و نزده با محوریت تفکایشان به بیان نکاتی پیرامون بازدید از مناطق مختلف سیل سپساستانداری لرستان( آغاز گردید و 

و قانونی  اشکاالت حقوقی الغیب پرداختند و همکاری مسئوالن محلی را خواستار شدند. در ادامه آقای دکتر بهزادفر با بیان نکاتی پیرامونروستای حیات

وساز در حریم دختر، و ساختچگنی و شهرستان پلشامل ساختمان فرمانداری شهرستان  شدهمشاهدهدر ارتباط با شهرسازی کشور به تشریح سه نمونه 

بعاره نیعز دراین و بستر رودخانه در شهر معموالن بر اساس طرح هادی پرداختند. سپس موضوع حریم رودخانه مطرح شد که ایشان به ایعراد توضعیحاتی

یالب بعه ی ویژه مطالعه سعهاکارگروهدر ارتباط با تشکیل  پرداختند. آقای دکتر مرادپور سومین فردی بود که در ارتباط با دستور ریاست محترم جمهور

اسعتان(  اه و شهرسعازیربیان نظر پرداخت و در ارتباط با مشکالت الیروبی رودخانه نیز مواردی را بیان نمود. پس از ایشان آقای مهندس خالقی )رئیس 

ی هااهدسعتگماهنگی میعان هد. درنهایت آقای دکتر عزیزی با اشاره به لزوم ی حقوقی و قانونی در ارتباط با اجرای مقررات را متذکر شهاچالشبرخی از 

سعه بعا تشعکر کردنعد. جل ی موجود بار دیگر از مسعئوالن اسعتانهاچالشمختلف و تالش کارگروه برای ارائه راهبردهای مبتنی بر نگاه محلی با توجه به 

 دعوت به ناهار از سوی آقای دکتر مرادپور خاتمه یافت.

 

 
 ربطیذ یهادانشگاه لرستان و کارشناسان دستگاه یعلم ئتیلرستان و ه یاستاندار یبا معاون عمران یلسه تبادل نظر و جمع بندج

 

 دستاوردهای بازدید:

 :استزیر  قراربهازجمله اطالعاتی که در این بازدید به دست آمد 

 وسازهای واقع در حریم یا بستر آن است.بر حجم باالی دبی، ساختی ناشی از طغیان رودخانه کشکان عالوه هابیآسیکی از دالیل مهم 

یان در باالدست موجب سیل است. در جر هارودخانهو نبود سدهای کنترل  بردیمداری رنج ی آبخیزداری و آبخوانهابرنامهاستان لرستان از معضل نبود 

 د شده است.سد مروک موجب پیشگیری از سیالب در شهر دورو 1398سیالب فروردین 

رین بوده است که باالت ی زورآبادی( و یا مساکن حداقلی شهرهای استان عامل اصلی تجاوز به حریم رودخانهها)محلهی از اسکان غیررسمی اعمدهبخش 

 ی فیزیکی را به خود دیده است.هابیآسحجم 

که اکنون  اندشده هاخانهرودی مسئول وارد حریم و بستر هادستگاهوی ای قوی از سی زودگذر و فاقد پشتوانه اندیشههاطرحروستاهای بسیاری به دلیل 

 شعرقی شعهر را در هیچ اثری به جا نمانده است. حتی در شهری مانند معموالن )روستای سابق( که طرح هادی پیشنهاد ساخت بخعش هاآناز برخی از 

 .اندشدهست که مسئولین نیز از پاسخگویی ناتوان چنان خسارتی به مردم وارد شده ا دهدیمحریم و بستر رودخانه ارائه 

به چالش آینده بدل گردد و تبععات  تواندیممعضل بزرگی است که خود  سرپناهیبی هاخانوادهاراضی روستایی برای اسکان سریع  زدهشتابی هاکیتفک

 .شودیمناخواسته به هدررفت سرمایه منجر  ی مردمی خواسته یاهاخواستناشی از نبود پشتوانه نظری در آن و لحاظ نشدن نظرات و 

تعی رضات حقوقی و سیاسی همچنان پابرجعا مانعده و ح)در شهر یا روستا( به دلیل چالش تعا هارودخانهوسازهای غیرقانونی در حریم بسیاری از ساخت

 ، و به دالیل اقتصادی امکان جابجایی نیز وجود ندارد.اندشدهپس از سیالب نیز درجاسازی 

 ویژه هستند. یی شده که نیازمند توجه و رسیدگیهابیآسدر جریان سیالب دچار  االفالکفلکار تاریخی همچون پل کشکان یا قلعه آث

در پیشگیری اسعت و  ربطیذی هادستگاهنیازمند هماهنگی و یکپارچگی  هاآنو الیروبی بستر  هارودخانهاقدامات حفاظت و نگهداری از حریم و حاشیه 
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و تعارضات حقوقی و قانونی باید از معبر مدیریت یکپارچه مرتفع گردند. برای نمونه ساختمان فرمانداری شهرستان چگنی در شهر سعراب دوره  مشکالت

دختر مکعان گزینعی سعاختمان فرمانعداری شهرسعتان در بستر رودخانه ساخته شده که در جریان سیالب دچار خساراتی نیز گردیده است و در شهر پل

 ی شده است.گرفتگآبطور کامل دچار ی بوده که در جریان سیالب بهاونهگبه

و  بعا همکعاری دولعت ی مسئولین محلی، نبود آگاهی و اقبال عموم مردم نسبت به بیمه ساختمان در برابر حوادث طبیعی بوده است کههاچالشیکی از 

 به انجام رسیده است. 1398پرداخت یارانه دولتی، کمی پیش از وقوع سیالب مخرب فروردین 

اه آبعا ا ترک سکونتگدر جریان سیالب اخیر عدم اعتماد کافی میان مردم و مسئولین برخی مشکالت از قبیل مقاومت در برابر تخلیه ساختمان مسکونی ی

سکونی خود موجود خطرات بسیار در منزل  یی بودند که باهاخانوادهآباد یا روستایی مانند بابازید و اجدادی را به همراه داشته که در شهری همچون خرم

 به خسارات جانی هم منجر شود. توانستیممانده و دچار مشکالتی نیز شده بودند، و این 
 

 مستندات دریافتی کارگروه:
: ازآنپععععسهای سععععیل و شععععرایط هععععای اقععععدامات سععععتاد مععععدیریت بحععععران اسععععتان لرسععععتان در جهععععت پیشععععگیری از آسععععیبفیلم

https://www.aparat.com/seilab98 
 

https://www.aparat.com/seilab98
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 ستان فارسا -گزارش بازدید کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی 

 مکان بازدید تاریخ بازدید اعضای بازدید کننده

 کارگروه سیرئ - زییدکتر محمدمهدی عزآقای  -

 رگروهکا یعضو اصل -پور  یحاج لیدکتر خلآقای  -

تیر  26و  25

1398 
 شهر:  شیراز

 1398تیر ماه  27تهیه کننده گزارش:  محمدمهدی عزیزی  تاریخ: 

 اهداف بازدید:

های آسیب دیده در شهرهای مورد مطالعه مطابق بعا سعئواالت کعارگروه شهرسعازی، معمعاری و میعراث ارزیابی میزان خسارات و مشاهده میدانی بخش

 باشد:ت زیر میفرهنگی که شامل اقداما

 .139دیده در سیل فروردین ماه ی آسیبهابخشیدانی مارزیابی میزان خسارات و مشاهده   -1

 سیر رودخانه ها و مسیل ها.مدیده شهر شیراز و ی آسیبهابخشبازدید از  -2

 ی استان.هاسازمانی اجرایی و هادستگاه برگزاری نشست و دریافت نظرات مسئولین -3

 دیده شهرشیراز در اثر سیالب.ی آسیبهابخشی موردنیاز از هاگزارشندات و تهیه مست -4
 

 گزارش بازدید:

 صورت گرفت.  1398ابتدا بازدید اولیه از شهر شیراز و مناطق آسیب دیده از سیالب فروردین ماه 

 25صبح روز سه شنبه مورخ  10ای در ساعت ب، جلسهپیرو دعوت مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری فارس از مدیران محترم ذیربط در مسائل سیال

 در محل سالن جلسات معاونت امور عمرانی استانداری فارس تشکیل گردید. حاضرین در این جلسه عبارت بودند از:  1398تیرماه 

 آقای دکتر جمشیدی )مدیر کل دفترفنی استانداری فارس(

 آقای مهندس آرگیو )معاون عمرانی شهرداری شیراز(

 آقای مهندس زمانی )مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس(

 آقای مهندس فرج پور )مدیر بحران اداره کل راه و شهرسازی استان فارس(

 آقای مهندس نصیری اصل )معاون میراث فرهنگی(

 آقای مهندس گودرزی )مدیر آبهای سطحی شهرداری شیراز(

 ی فارس(اشرکت آب منطقه -آقای مهندس عابدینی )از دفتر مطالعات پایه منابع آب

 سازمان آب منطقه ای فارس(–آقای مهندس موسوی فر )مدیر دفتر مهندسی رودخانه 

 ازمان آب منطقه ای فارس(.س-آقای مهندس کریمی )معاون حفاظت و بهره برداری
 

 مباحث جلسه:

 عبارتند از:خالصه موضوعات جلسه که مورد بحث و تبادل نظرو نیز مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند، 

  1398توضیح وقوع سیالب شیراز در فروردین 

 اختالف نظر در خصوص مسئولیت حفاظت از حریم و بستر رودخانه در محدوده شهر )بین شهرداری و سازمان آب(.

 مشخص نبودن مرجع تصویب تغییر کاربری مسیل دروازه قرآن به خیابان.

 انجام شده در کف مسیل دروازه قرآن.مشخص نبودن مرجع تصویب مشخصات فنی لوله گذاری 

 ها.اختالف نظر در خصوص سرریز شدن پل

 مشاهدات میدانی:
سازمان آب منطقه ای فارس( و آقعای –فر )مدیر دفتر مهندسی رودخانه پس از اتمام جلسه در استانداری، اعضاء کارگروه همراه با آقای مهندس موسوی

فارس( از دو نقطه وقوع سیالب )دروازه قرآن و کوی سعدی( بازدید میعدانی شعد. نتیجعه اولیعه مشعاهدات مهندس زمانی )مدیرکل بنیاد مسکن استان 
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 عبارت بودند از:

 عدم رعایت حریم در مسیل و کانال ایجاد شده در کوی سعدی.

ناطق مسکونی، و حتی ورود سیالب به تونل ب کانال و ورود آن به مهای کانال کوی سعدی، سر ریز شدن آر زیر پلدهای کار گذاشته شده گرفتگی لوله

 سعدی.

 دو علت اصلی سیالب شیراز: 

 یکم، پوشاندن مسیل دروازه قرآن و تبدیل آن به خیابان.

مسیل بسیار بزرگ(.  سانتی متر برای یک 40دوم، عدم سازگاری مشخصات فنی لوله گذاری مسیل با ابعاد مسیل و دبی رودخانه )لوله با قطر یک متر و 

 الوه بر این، گرفتگی لوله نیز مانع عبور حداقل سیالب گردیده است.ع
 

 دستاوردهای بازدید:
 از جمله اطالعاتی که در این بازدید به دست آمد به قرار زیر می باشد:

 اخذ نظرات نهادها و سازمان های ذیربط در وقوع سیالب شیراز 

 به دست آمده تا کنون. ها با نظرات و گزارش هایمشاهدات میدانی و تطبیق آن
 

 مستندات دریافتی کارگروه:
 سازمان آب منطقه ای فارس(–ریافت شده از آقای مهندس موسوی فر )مدیر دفتر مهندسی رودخانه د -فایل گزارش سیل شیراز 
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 منابع
 .  "انستان گلستا 98و فروردین  97گزارش عملکرد سیالب اسفند ". 1398اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان،  -

 ریت بحران کشور.. گزارش حادثه سیالب شیراز )پیوست ششم(، سازمان مدیa1398-اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس،  -

در حادثه سیل  . گزارش اقدامات شورای هماهنگی مدیریت بحران استانb1398-اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس،  -

 ن کشور.شیراز، سازمان مدیریت بحرا

 استان خوزستان. 98. گزارش حادثه سیالب فروردین ماه 1398اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان،  -

صورت گرفته در اداره  یهابیاز آس یریگزارش تصو .1398، استان گلستان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م -

 .ریاخ یهایگلستان در بارندگاستان  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م

در  www.lorestanmet.ir یاز تارنما افتیدر ساله بارش در استان لرستان. 30. آمار 1396 ،استان لرستان یاداره کل هواشناس -

 12/4/1398 خیتار

 . 1398. گزارش حادثه سیالب شیراز، مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس، فروردین ماه 1398استانداری فارس،  -

 لرستان. یاستاندار یامور عمران ی. گزارش اقدامات دفتر هماهنگ1398 ،لرستان یاستاندار -

 .98ه، تیرماه ، مهندسین مشاور فجر توسعدختربا کارشناس مسئول طرح جامع پل مصاحبه. 1398اسماعیلی، امیراحمد.  -

 .1398، تیرماه نبحران استان لرستا تیریستاد مد. مصاحبه با رئیس 1398آقامیرزایی، غالمرضا.  -

 . مقاالتی درباره تاریخ جغرافیایی دزفول، انتشارات دارالمومنین.1382امام، س.  -

 . 1398. مصاحبه با مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان، خردادماه 1398انصاریان، مسعود.  -

ن روستایی بنیاد بازسازی ومسک. معاونت عمران روستایی ومعاونت 1398. آسیب شناسی سیل 1398بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  -

 مسکن مرکز. تهران.

 .استان خوزستان دهید بیآس یزارش روستاها. گ1398بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان،  -

 .لریغراو یروستا یهاد . طرح1390، استان گلستان یمسکن انقالب اسالم ادیبن -

 یب و اسکان موقت روستاییان.. گزارش تخر1398بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان لرستان،  -

ریزی و طراحی شیراز، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش مطالعات برنامه 98. سیل فروردین 1398بنیادی، ناصر.  -

 شهری.

 شهرسازی. و مسکن راه، تحقیقات مرکز ،"گلستان سیل گزارش". a1398-اللهی، علی.  بیت -

 شهرسازی. و مسکن راه، تحقیقات ، مرکز"لرستان و گلستان یها سیل گزارش". b1398-اللهی، علی.  بیت -

قرآن شیراز، مرکز تحقیقات راه، مسکن و  دروازه 1398 -1-5. گزارش سیل 1398اللهی، علی. بصیری، مجتبی. عابدی، آرمین. بیت -

 .ریزی و طراحی شهریشهرسازی، بخش مطالعات برنامه

 /1397/11https://golvani.ir/-(. 1398پایگاه خبری گلونی ) -

 زده ایران.های سیل. پرواه استان1398رواه کوپرنیکوس کمیسیون اروپا، پ -

 .12. شادرنگ. یرانا یپنهان در معمار یها. حکمت1389 اهللیبپورعبداهلل، حب -

 .رانیمعاصر ا خی. نشر مؤسسه مطالعات تارهیلویکهگ یاسیس خی. تار1377 یمقدم، مصطف یتقو -

. 1384داد. دخت. مرادی، شادی. و برخوردار، مهرخان، شهینرئی، محمدحسین. تقیمیحیدری، علی. امامی، کامران. سادات -

 بیاری و زهکشی ایران.آبینی و هشدار سیل تهران: کمیته ملی پیش

 /18386http://www.eskannews.com/news(. 1398خبرگزاری اسکان ) -

 

https://golvani.ir/1397/11/%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C/
http://www.eskannews.com/news/18386
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 https://www.isna.ir/news   /https://www.isna.ir/news98050401820/(. 1398سنا )خبرگزاری ای -

 /3800667http://lorestan.iqna.ir/fa/news/(. 1398خبرگزاری ایکنا ) -

 8A8%D2%A8%http://chamedanmag.ir/%D-(. 1398خبرگزاری چمدان ) -

 /html1007303http://www.dana.ir/news.. (1398خبرگزاری دانا ) -

 /13980113000499https://www.farsnews.com/lorestan/news(. 1398خبرگزاری فارس ) -

 /142120http://www.chtn.ir/news/ID(. 1398خبرگزاری میراث آریا ) -

 . بزرگ گرگان وارید یمل راثیم گاهیگزارش خسارت پا. 1398های میراث فرهنگی، دفتر امور پایگاه -

 لرستان یخیتار هایپل یفرهنگ راثیم گاهیپا ،البیس یمل گزارش .1398 ،لرستان یخیتار های پل یفرهنگ راثیم گاهیپا دفتر -

 .98 لیس از پس و قبل

 . جغرافیای خوزستان، تهران، انتشارات اختر شمال.1339رشیدیان، سیف اهلل.  -

 . 1398، مصاحبه با مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان، خردادماه 1398رضایی، رضا.  -

: د مجوز هستندخانه کارون در مقطع اهواز فاقساخت و سازها در بستر رود هیکل. 1398، سازمان آب و برق استان خوزستان -
https://www.news.kwpa.ir/ 

 . پیشنویس سند آمایش استان خوزستان. اهواز، خوزستان.1398سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان،  -

 . سند آمایش استان لرستان. خرم آباد، لرستان.1395سازمان برنامه و بودجه استان لرستان،  -

 . سند آمایش استان گلستان. گرگان، گلستان.1397ه و بودجه استان گلستان، سازمان برنام -

 https://isa.ir یدر تارنما 5/4/1398 خیدر تار یزده. دسترس لی. نقشه مناطق س1398 ،رانیا ییسازمان فضا -

 . سند آمایش سرزمین.1383ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه -

 . سند ملی توسعه استان خوزستان.1384، ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه -

 در 1398 ردینفرو سیل از ناشی خسارت میزان برآورد اولیه . گزارش1398دستی،  صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان -

 خوزستان. و لرستان گلستان، هایفرهنگی استان میراث حوزه

 ستان.زده استان خوز. مناطق سیل1398برداری کل کشور، سازمان نقشه -

 .1398 نیفرورد البیبحران پس از س تیریو مد رانهیشگی. گزارش اقدامات پ1398 ،بحران استان لرستان تیریستاد مد -

 .35 شماره ،1381 پاییز معماری، و هنر مجله ،لرستان یخیتار یهاراه ریمس در کشکان پل .1381 ع. سجادی، -

 .یاسالم یمجلس شورا یها. مرکز پژوهشیطیمح ستیز دگاهیور از دکش ریاخ یهالیعلل وقوع س ی. بررس1398الهه  ،یمانیسل -

 .311: 1جلد  ، چاپ دوم، انتشارات طبع و نشر،آن یرینهخوزستان و تمدن د. 1386سیستانی، افشار.  -

 .98، تیرماه معموالن یشهردار یبا معاون عمران مصاحبه. 1398مراد. شاهکرمی، اهلل -

برداری ت حفاظت و بهرهدر شهر شیراز، معاون 1398. بررسی سیالب فرورودین ماه 1398ی فارس، شرکت سهامی آب منطقه -

 ها و سواحل.مدیریت رودخانه

 7/4/1398 خیر تار. انتشار دالبیجهت مواجهه با س ی. گزارش اقدامات آمادگ1398 ،استان لرستان ایمنطقهآب  یشرکت سهام -

 ر آبسار فارس.، مهندسین مشاو1398روازه قرآن در پنجم فروردین ماه . بررسی سیالب حوضه آبریز د1398شیراز، شهرداری  -

 . 1398، تیرماه خرم آباد یشهردار یبا سرپرست معاونت عمران مصاحبه. 1398صادقی، علیرضا  -

مطالعات و تحقیقات شهرسازی و  های شهری. تهران: مرکز. سیالب1375زاده. طاهری بهبهانی، محمد طاهر و مصطفی بزرگ -

 اری ایران.معم

 فرهنگعی تولیعدات و انتشعارات آمعوزش، اداره کعل: تهعران مصور، گزارش یک بشری، معنوی میراث .1382احمد.  سید طباطبایی، -

 فرهنگی. میراث سازمان

https://www.isna.ir/news/
http://lorestan.iqna.ir/fa/news/3800667/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://chamedanmag.ir/%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%82%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1/
http://www.dana.ir/news/1007303.html
https://www.farsnews.com/lorestan/news/13980113000499
http://www.chtn.ir/news/ID/142120
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 ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران. "سیلی که  گذشت". 1398طیبی، علی.  -

 .2آموزش تاریخ، دوره شانزدهم، شکاره. پل تاریخی دزفول، رشد 1393عصاره، مهدی.  -

 فرهنگ، چاپ نهم، انتشارات نشر نی.  و . اقتصاد1397فرهادی، کاظم.  -

مجلس  یهاپژوهش (. مرکزی)بخش مسکن و شهرساز 1398 ماهنیفرورد لیحادثه س ی. بررس1398 .سارا دپور،یحم ی.فرنام، عل -

 .یاسالم یشورا

 ها.. هیئت ویژه گزارش ملی سیالب1398درولیکی، های هیکارگروه مهندسی رودخانه و سازه -

روردین ماه فسیل پنجم  بررسی علل و عوامل وقوع گزارش کارشناسی، 1398. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس -

 ، شورای اسالمی شهر شیراز. 857-98، شماره: شیراز دروازه قرآن 1398

 .71ساختمان، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر ایران:  . آشنایی با اصول راه و1370کباری، سیاوش.  -

 .72-89،  126های کنترل سیالب، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره . راه1388مختاری، سمیه.  -

 . گزارش شناخت طرح ویژه شهر کنگ.1398مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  -

 های بزرگ ایران.کمیته ملی سد-تهران: وزارت نیرو های تاریخی کشور.. بررسی سیل1380مشایخی، تقی.  -

 .یالماس یمجلس شورا یها. مرکز پژوهش1398سال  نماهیفرورد لیس عیوقا لیو تحل ی. بررس1398 ی.مهد ،یمظاهر -

 .شوروزارت کی، خیتار هیخسارات به ابن. گزارش 1398، معاونت بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور -

 .98ی اهواز، فروردین . گزارش خسارات وارده به شهردار1398انسانی شهرداری اهواز،  سرمایه توسعه و ریزیامهبرن معاونت -

 .دانشگاه گلستان، "خالصه گزارش سیل استان گلستان ". 1398. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان -

 .4 مرمت، ماهنامه چیست؟، . میراث1386مومن زاده، م.  -

 .14 و 13 ،12 شماره معماری، و هنر مجله ،(دری)جا دختر پل یاجمال یبررس .3651 م. مهریار، -

 مادر شرکت ،قرآن دروازه محدوده لیس بر کنارگذر یکیدرولوایه اثرات مطالعات گزارش .1398 راه، اتحاد مشاور مهندسین -

 شهرسازی. و راه زارتو ،کشور نقل و حمل ربناهاییز توسعه و ساخت یتخصص

 گلستان. استان مسکن بنیاد قانقرمه، روستای هادی طرح گزارش .1387 میر، اترک شاورم مهندسین -

 . مطالعات طراحی حوضه دروازه قرآن، شهرداری شیراز.1387مهندسین مشاور آمایش آب و خاک،  -

 .15و  12جلد آباد. اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان، . گزارش طرح جامع شهر خرم1390مهندسین مشاور بعدتکنیک،  -

 . گزارش طرح هادی روستای خواجه نفس. بنیاد مسکن استان گلستان.1389، مازند طرح بنیان مشاور نیمهندس -

و  2لد قال، اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ج. گزارش طرح توسعه و عمران )جامع( شهر آق1396مهندسین مشاور پارت.  -

3. 

 دختر، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان. . گزارش طرح جامع پل1364مهندسین مشاور سردار افخمی،  -

 . گزارش طرح هادی روستای صفحه یک. بنیاد مسکن استان خوزستان.1394 سیما منظر معماری. مشاور نیمهندس -

 .2و  1ن، جلد تا، اداره کل راه و شهرسازی استان گلس"شهر سیمین شهر تفصیلی و جامع طرح ".1397مهندسان مشاور شارمان.  -

شهرداری (، نیضوابط و مقررات شهرسازی و ساختما) طرح تفصیلی شهر شیراز. گزارش a1393-مهندسین مشاور شهر و خانه.  -

 .معاونت شهرسازی و معماری -شیراز

 .1رس، جلد ، اداره کل راه و شهرسازی استان فابازنگری طرح جامع شهر شیراز. b1388-مهندسین مشاور شهر و خانه.  -

 .4و  3، 2، 1. گزارش طرح توسعه و عمران جامع اهواز، جلد 1397مهندسین مشاور عرصه.  -
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