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 تذکر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بود نخواهد گزارش این در رجمند هیئت این های دیدگاه

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

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

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

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 040 ............................................................................................................................................................. لیس هشدار از قبل اقدامات شرح -0-0-1-1

 046 ..................................................................................................................................................................................... (رازیش شهر) فارس استان -0-5

 046 ..................................................................................................................................................... (قران دروازه زیآبر حوضه) یآبزنگ لیمس -0-5-1

 046 ............................................................................................................................................................. لیس هشدار از قبل اقدامات شرح -0-5-1-1

 043 .................................................................................................................................... لیس وقوع زمان تا هشدار از پس اقدامات شرح -0-5-1-2

 043 .............................................................................................................................................................. (يسعد زیآبر حوضه) يسعد لیمس -0-5-2

 043 ............................................................................................................................................................. لیس هشدار از قبل اقدامات شرح -0-5-2-1

 544 .................................................................................................................................... لیس وقوع زمان تا هشدار از پس اقدامات شرح -0-5-2-2

 544 .........................................................................................................................................................................................هشدارها یاثربخش -0-5-2-7

 
 303 ......................................... یکيدروليه یهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه درمدیریت سيلاب در حين وقوع  -3 فصل

 545 .................................................................................................................................................................................................................. لامیا استان-5-1

 545 ........................................................................................................................................................ ياستاندار بحران تیریمد ستاد اقدامات-5-1-1

 545 ........................................................................................................................................................................... يامنطقه آب شركت اقدامات-5-1-2

 546 ..................................................................................................................................................................... يكشاورز جهاد سازمان اقدامات -5-1-7

 546 .................................................................................................................................................................... يشهرساز و راه كل اداره اقدامات-5-1-0

 546 ......................................................................................................................................................................................................... خوزستان استان-5-2

 546 ........................................................................................................ كرخه رودخانه لیس وقوع نیح مسئول يهادستگاه اقدامات شرح-5-2-1

 354 ....................................................................................................................................................... خوزستان برق و آب سازمان اقدامات -5-2-1-1

 576 ........................................................................................................................................................................................ ياستاندار اقدامات -5-2-1-2

 573 ...................................................................................................................................... رانیا ینفت يهافرآورده پخش شركت اقدامات -5-2-1-7

 573 ............................................................................................. اهواز شاپور جندي درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه -5-2-1-0

 574 ..............................................................................................................................خوزستان استان يشهرساز و راه كل اداره اقدامات -5-2-1-5

 574 ........................................................................................................................................................ خوزستان استان گاز شركت اقدامات -5-2-1-6

 574 ............................................................................................................................................................................................... الوان يشهردار -5-2-1-3

 504 .................................................................................................................................................................................... آباد شمس يشهردار -5-2-1-3

 504 .......................................................................................................................................................................................... انرودیم يشهردار -5-2-1-4

 504 .......................................................................................................................................... خوزستان استان مدارس ينوساز كل اداره -5-2-1-14

 504 ................................................................................................................................................... یجانب عیصنا و شكرین توسعه شركت -5-2-1-11

 501 ............................................................................................................................................................................................. پاسداران سپاه -5-2-1-12

 501 ................................................................................................................................. (كرخه رودخانه) لیس تیریمد در اقدامات یاثربخش-5-2-2

 501 ....................................................................................................... كارون رودخانه لیس وقوع نیح مسئول يهادستگاه اقدامات شرح-5-2-7

 501 .......................................................................................................................................................................... برق و آب سازمان اقدامات -5-2-7-1

 500 ........................................................................................................................................................................................ ياستاندار اقدامات -5-2-7-2

 505 ........................................................................................................................................................................ اطلاعات يفناور و ارتباطات -5-2-7-7
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 هاگزارش ملی سیلاب

 505 ........................................................................................................................................................................................... پرورش و آموزش -5-2-7-0

 505 ................................................................................................................................................ یمیپتروش ياقتصاد ژهیو منطقه سازمان -5-2-7-5

 505 ............................................................................................................................................................................. ینفت يها فراورده پخش -5-2-7-6

 506 ............................................................................................................................................................................................... جنوب آهن راه -5-2-7-3

 503 ....................................................................................................................................................................................................... گاز شركت -5-2-7-3

 503 ............................................................................................................................................................................... اروند گاز و نفت شركت -5-2-7-4

 503 ............................................................................................................................................................................................ الوان يشهردار -5-2-7-14

 503 ........................................................................................................................................................................................ خنافره يشهردار -5-2-7-11

 503 ..................................................................................................................................................................................... نیدارخو يشهردار -5-2-7-12

 503 ........................................................................................................................................................................................... دهدز يشهردار -5-2-7-17

 504 ................................................................................................................................................................................. آباد شمس يشهردار -5-2-7-10

 504 ........................................................................................................................................................................................ یملاثان يشهردار -5-2-7-15

 504 ........................................................................................................................................................................................ انرودیم يشهردار -5-2-7-16

 504 ....................................................................................................................................................................... خوزستان لاتیش كل اداره -5-2-7-13

 504 ........................................................................................................................................................................................... يباو يفرماندار -5-2-7-13

 554 .................................................................................................................................................................................... خرمشهر يفرماندار -5-2-7-14

 554 ................................................................................................................................................... یجانب عیصنا و شكرین توسعه شركت -5-2-7-24

 554 ............................................................................................................................................................................................ جنوب آب امور -5-2-7-21

 551 .............................................................................................................................................................................. خوزستان مسكن ادیبن -5-2-7-22

 557 ............................................................................................................................... (كارون رودخانه) لیس تیریمد در اقدامات یبخش اثر-5-2-0

 557 ........................................................................................................ دز رودخانه در لیس وقوع نیح مسئول يهادستگاه اقدامات شرح-5-2-5

 557 ....................................................................................................................................................... خوزستان برق و آب سازمان اقدامات -5-2-5-1

 562 ........................................................................................................................................................................................ ياستاندار اقدامات -5-2-5-2

 567 ...................................................................................................................................... رانیا ینفت يهافرآورده پخش شركت اقدامات -5-2-5-7

 560 ............................................................................................. اهواز شاپور جندي درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه -5-2-5-0

 560 ..............................................................................................................................خوزستان استان يشهرساز و راه كل اداره اقدامات -5-2-5-5

 560 ........................................................................................................................................................ خوزستان استان گاز شركت اقدامات -5-2-5-6

 560 ............................................................................................................................................................................................... الوان يشهردار -5-2-5-3

 565 .................................................................................................................................................................................... آباد شمس يشهردار -5-2-5-3

 565 .......................................................................................................................................................................................... انرودیم يشهردار -5-2-5-4

 565 .......................................................................................................................................... خوزستان استان مدارس ينوساز كل اداره -5-2-5-14

 565 ................................................................................................................................................... یجانب عیصنا و شكرین توسعه شركت -5-2-5-11

 566 ........................................................................................................................................................................................ يمركز يبخشدار -5-2-5-12

 566 .............................................................................................................................................................................................. پاسداران سپاه -5-2-5-17

 563 ....................................................................................................................................... (دز رودخانه) لیس تیریمد در اقدامات یاثربخش-5-2-6

 563 ............................................................................................................................................................................................................ گلستان استان-5-7
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 563 .................................................................................................... یكیدرولیه يسازهها و رودخانه یمهندس عرصه در ییاجرا اقدامات-5-7-1

 535 .................................................................................................................................. (یمنف و مثبت) لیس تیریمد در اقدامات یاثربخش-5-7-2

 536 ............................................................................................................................................................................................................. لرستان استان-5-0

 536 .................................................................................................... :یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در ییاجرا اقدامات-5-0-1

 533 ................................................................................................................................................................................................................ فارس استان-5-5

 533 ..................................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در ییاجرا اقدامات-5-5-1

 534 .................................................................................................................................. (یمنف و مثبت) لیس تیریمد در اقدامات یاثربخش-5-5-2

 
 381 .................................. یکيدروليه یهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در ليس کردن فروکش از بعد اقدامات -6 فصل

 537 ................................................................................................................................................................................................................. لامیا استان -6-1

 537 .................................................................. یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس كردن فروكش از بعد اقدامات 6-1-1

 530 ......................................................................................................................................................................................................... خوزستان استان-6-2

 530 ...................................................................................................................................................... كرخه رودخانه در لابیس از پس اقدامات-6-2-1

 530 ......................................................................................................................................................................... :برق و آب سازمان اقدامات -6-2-1-1

 647 ........................................................................................................................................................................................ :ياستاندار اقدامات -6-2-1-2

 640 ............................................................................................................................................................................... يكشاورز جهاد اقدامات -6-2-1-7

 645 ......................................................................................................................................................................... :برق و آب سازمان اقدامات -6-2-1-0

 617 ..................................................................................................................................................................................... خوزستان ياستاندار -6-2-1-5

 617 .............................................................................................................................................................................................. يكشاورز جهاد -6-2-1-6

 610 ............................................................................................................................................................................................... اهواز يشهردار -6-2-1-3

 610 ............................................................................................................................................................ دز رودخانه در لابیس از پس اقدامات-6-2-2

 610 ......................................................................................................................................................................... :برق و آب سازمان اقدامات -6-2-2-1

 624 ...................................................................................................................................................................... خوزستان ياستاندار اقدامات -6-2-2-2

 621 ............................................................................................................................................................................... يكشاورز جهاد اقدامات -6-2-2-7

 621 ............................................................................................................................................................................................................ گلستان استان-6-7

 621 ................................... (یآت يهالابیس تیریمد يبرا) یبحران و دهیدبیآس يهاسازه و رودخانه يهابازه یشناسائ يبرا اقدام -6-7-1

 622 .................................................................................................. ...  ،یبخشعلاج يهاتیاولو نییتع بمنظور يسازمیتصم و يزیربرنامه-6-7-2

 622 .................................................................................................................. فوق 2-2-6 بند اقدامات يبرا یتخصص يهاكارگروه لیتشك-6-7-7

 622 .......................................................................................................................................... رودخانه یسامانده یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-7-0

 622 .................................................................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه یعلاجبخش و میترم اقدامات-6-7-5

 627 ............................................................................................................................................ یتقاطع يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-7-6

 627 .............................................................................................................................. لابیس تیریمد يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-7-3

 627 ............................................................................................................................. لابیس تیریمد يهاروش یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-7-3

 620 .......................................................................................................................... رمجازیغ يهايكاربر از رودخانه میحر و بستر يآزادساز-6-7-4

 620 ......................................................................................................................... ... موارد در ينوساز و يبازساز جهت یمطالعات اقدامات-6-7-14

 625 ........................................................................ فوق 3-2-6 تا 6-2-2 يبندها موارد در ينوساز و يبازساز جهت یاجرائ اقدامات-6-7-11
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 625 ...................................................................................... یلابیس انیجر از یبخش انحراف يبرا نیگزیجا يرهایمس ياجرا و یطراح-6-7-12

 626 ..........................................................................یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه یبازتوان در هاینارسائ و مشكلات-6-7-17

 623 ............................................................................................................................................................................................................. لرستان استان-6-0

 623 ....................................(.یآت يهالابیس تیریمد يبرا) یبحران و دهیدبیآس يهاسازه و رودخانه يهابازه یشناسائ يبرا اقدام-6-0-1

 و یبحران و دهیدبیآس يهابازه در یمطالعات و ينوساز ،یبخشعلاج يهاتیاولو نییتع منظور به يسازمیتصم و يزیربرنامه-6-0-2

 623 ............................................................................................................................................................................................................... ازین مورد اعتبارات

 623 ................................................................................................................................ .قبل بند اقدامات يبرا یتخصص يهاكارگروه لیتشك-6-0-7

 623 ... (غیره و بستر تیتثب يهاسازه ها،آبشكن زها،یخاكر سواحل، يهاوارهید) رودخانه یسامانده یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-0-0

 623 ................................................................................. ...  سردهانه پمپاژ، ستگاهیا) یكیدرولیه يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-0-5

 624 ............................................................. (غیره و فونیس لوله، خطوط كالورت، پل،) یتقاطع يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-0-6

 624 ............................................................................................................................ لابیس تیریمد يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات -6-0-3

 624 ............................................................................................................................. لابیس تیریمد يهاروش یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-0-3

 672 .......................................................................................................................... رمجازیغ يهايكاربر از رودخانه میحر و بستر يآزادساز-6-0-4

 در رسوب و انیجر يعدد يسازهیشب و فوق 3-7-6 تا 2-7-6 يهابند موارد در ينوساز و يبازساز جهت یمطالعات اقدامات-6-0-14

 672 ..........................................................................................................................................................................................................لابدشتیس و رودخانه

 672 ................................................................................... فوق 3-7-6 تا 2-7-6 يبندها در ينوساز و يبازساز جهت یاجرائ اقدامات-6-0-11

 672 ................................................................................. ... یلابیس انیجر از یبخش انحراف يبرا نیگزیجا يرهایمس ياجرا و یطراح-6-0-12

 672 .......................................................................................................................................................................................هاینارسائ و مشكلات -6-0-17

 670 ................................................................................................................................................................................................................ فارس استان-6-5

 670 ................................................................................................ یبحران و دهیدبیآس يهاسازه و رودخانه يهابازه یشناسائ يبرا اقدام-6-5-1

 670 ............................................................................... ...  و ينوساز ،یبخشعلاج يهاتیاولو نییتع بمنظور يسازمیتصم و يزیربرنامه-6-5-2

 670 ............................................................................................................................ فوق 2 بند اقدامات يبرا یتخصص يهاكارگروه لیتشك-6-5-7

 670 .......................................................................................................................................... رودخانه یسامانده یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-5-0

 675 ..................................................................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-5-5

 675 ............................................................................................................................................... یتقاطع ياسازه یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-5-6

 675 ............................................................................................................................ لابیس تیریمد يهاسازه یبخش علاج و میترم اقدامات-6-5-3

 675 ............................................................................................................................. لابیس تیریمد يهاروش یبخشعلاج و میترم اقدامات-6-5-3

 676 ........................................................................................................................... رمجازیغ يهايكاربر از رودخانه میحر و بستر يآزادساز-6-5-4

 676 .......................................................................................................................... ... موارد در ينوساز و يبازساز جهت یمطالعات اقدامات-6-5-14

 676 ............................................................................................. فوق 3 تا 2 يبندها موارد در ينوساز و يبازساز جهت یاجرائ اقدامات-6-5-11

 676 ....................................................................................... یلابیس انیجر از یبخش انحراف يبرا نیگزیجا يرهایمس ياجرا و یطراح-6-5-12

 673 ........................................................................................................................................................................................ هاینارسائ و مشكلات-6-5-17

 

 671 ...................................... یکيدروليه یهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در رياخ یهاليس یهاآموخته درس-4 فصل

 607 .................................................................................................................................................................................................................. لامیا استان-3-1
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 607 ....................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس وقوع علل و منشا-3-1-1

 600 .......................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در شروع از قبل اقدامات-3-1-2

 605 ................................................................................................ یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در ها بیتخر و اثرات-3-1-7

 605 .......................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در وقوع نیح در لابیس تیریمد-3-1-0

 606 .......................................................................................................................................................................................................... خوزستان استان-3-2

 606 ........................................................................................ یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس وقوع علل و منشا-3-2-1

 606 ........................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در شروع از قبل اقدامات-3-2-2

 603 ................................................................................................. یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در هابیتخر و اثرات-3-2-7

 603 .......................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در وقوع نیح در لابیس تیریمد-3-2-0

 603 ..................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در یبازتوان در هاینارسائ و مشكلات-3-2-5

 654 ............................................................................................................................................................................................................ گلستان استان-3-7

 654 ..................................................................................................................................................... گلستان استان در لیس وقوع علل و منشا-3-7-1

 654 ............................................................................................................................................................................ لابیس شروع از قبل اقدامات-3-7-2

 657 ................................................................................................................................................................................ لابیس يهابیتخر و اثرات-3-7-7

 655 ............................................................................................................................................................ لابیس وقوع نیح در لابیس تیریمد-3-7-0

 655 ..................................................................................................................................................................... یبازتوان در هایینارسا و مشكلات-3-7-5

 664 .............................................................................................................................................................................................................. لرستان استان-3-0

 664 ....................................................................................................................................................... لرستان استان در لیس وقوع علل و منشا-3-0-1

 661 ............................................................................................................................................................................. لابیس شروع از قبل اقدامات-3-0-2

 661 ................................................................................................................................................................................. لابیس يهابیتخر و اثرات-3-0-7

 662 ............................................................................................................................................................. لابیس وقوع نیح در لابیس تیریمد-3-0-0

 662 ...................................................................................................................................................................... یبازتوان در هاینارسائ و مشكلات-3-0-5

 667 ................................................................................................................................................................................................................. فارس استان-3-5

 660 ........................................................................................ یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس وقوع علل و منشا-3-5-1

 665 ........................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در شروع از قبل اقدامات-3-5-2

 666 .................................................................................................. یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در هابیتخر و اثرات-3-5-7

 663 ........................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در وقوع نیح در لابیس تیریمد-3-5-0

 
 641 .............................................................................. یکيدروليه یهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در هاهيتوص-8 فصل

 637 .................................................................................................................................................................................................................. لامیا استان-3-1

 637 ................................................... لابیس خطرات از يریشگیپ يبرا یاتیعمل و يكاربرد ،یمقررات ،یسازمان ،يراهبرد يهاهیتوص-3-1-1

 630 ......................................................................................................... :لیس رخداد از قبل یآمادگ يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-1-2

 635 .......................................................................................... لیس رخداد یزمان دوره در تیریمد يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-1-7

 635 ............................................................................ لیس رخداد انیپا از بعد یبازتوان و يبازساز يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-1-0

 635 ......................................................................................................................................................................................................... خوزستان استان-3-2

 635 ................................................... لابیس خطرات از يریشگیپ يبرا یاتیعمل و يكاربرد ،یمقررات ،یسازمان ،يراهبرد يهاهیتوص-3-2-1
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 636 ........................................................................................................... لیس رخداد از قبل یآمادگ يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-2-2

 636 ........................................................................................... لیس رخداد یزمان دوره در تیریمد يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-2-7

 636 ............................................................................. لیس رخداد انیپا از بعد یبازتوان و يبازساز يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-2-0

 633 ............................................................................................................................................................................................................ گلستان استان-3-7

 633 ................................................... لابیس خطرات از يریشگیپ يبرا یاتیعمل و يكاربرد ،یمقررات ،یسازمان ،يراهبرد يهاهیتوص-3-7-1

 630 .......................................................................................................... لیس رخداد از قبل یآمادگ يبرا يكاربرد و يراهبرد يههایتوص-3-7-2

 630 .......................................................................................................... لیس رخداد از قبل یآمادگ يبرا يكاربرد و يراهبرد يههایتوص-3-7-7

 635 .......................................................................................... لیس رخداد یزمان دوره در تیریمد يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-7-0

 635 ............................................................................ لیس رخداد انیپا از بعد یبازتوان و يبازساز يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-7-5

 634 ............................................................................................................................................................................................................. لرستان استان-3-0

 634 ................................................... لابیس خطرات از يریشگیپ يبرا یاتیعمل و يكاربرد ،یمقررات ،یسازمان ،يراهبرد يهاهیتوص-3-0-1

 644 .......................................................................................................... لیس رخداد از قبل یآمادگ يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-0-2

 644 .......................................................................................... لیس رخداد یزمان دوره در تیریمد يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص-3-0-7

 641 .......................................................................... لیس رخداد انیپا از بعد یبازتوان و يبازساز يبرا يكاربرد و يراهبرد يهاهیتوص -3-0-0

 645 ................................................................................................................................................................................................................ فارس استان-3-5

 645 ........................................................................................ یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در يریشگیپ يبرا هیتوص-3-5-1

 645 .................................................................................... یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس از قبل يبرا هیتوص-3-5-2

 646 .................................................................................. یكیدرولیه يهاسازه و رودخانه یمهندس عرصه در لیس تیریمد يبرا هیتوص-3-5-7

 643 ......................................................................................... یكیدرولیه يها سازه و رودخانه یمهندس عرصه در يبازساز يبرا هیتوص-3-5-0

 

 403 ........................................... های اخير استان خوزستان های بررسی شده در سيلمعرفی سدها و رودخانه -الف وستيپ

 463 ........ 98-94و چگونگی انطباق با سيلاب  بينی سيلاب رودخانه گرگانرودهای عددی در پيشکاربرد مطالعات مدل-ب وستيپ

 481 .............................................................................................................................. ها خلاصه مذاکرات با سازمان-ج وستيپ
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 فهرست جداول

 73 ......................................................................................................................................و پراكنش آن ها رانیا يمشخصات رودخانه ها  1-1جدول 

 01 ............................................... یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یدر عرصه مهندس يمحترم جمهور استیگانه ر 12سوالات   2-1جدول 

 02 ...................................................................................................... یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یكارگروه مهندس یاصل ياعضا 7-1جدول 

 02 ..................................................................................................... یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یهمكار كارگروه مهندس ياعضا 0-1جدول 

 07 ........................................................................................ یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یصاحب نظران مشاور كارگروه مهندس 5-1جدول 

 51 ............................................ (لامیاستان ا ی)اداره كل هواشناس  46-43 یو سال آب 43-43 یبارش در بلند، سال آب تیوضع  1-2جدول 

 52 ............................................................................................................................................ رودخانه كنجانچم يهارحوضهیمشخصات ز  2-2جدول 

 57 .................................................................................. (هیمختلف )مترمكعب در ثان يكنجانچم با دوره برگشتها یرودخانه لابیس  7-2جدول 

 55 ............................................................................................................................................................................... لامیسد ا يریآبگ تیوضع 0-2جدول 

 66 ................................................................................................................. لابیس یسدها جهت عبورده يساز تیو ظرف هیتخل زانیم 5-2جدول 

 36 .............................................................................. ... 1743ن ماه یلاب فروردیده از سیخسارت د يجدول تعداد روستا و شهرها  6-2جدول 

 33 .............................................................. واقع در بستر سیلابی رودخانه كرخه 43-43هاي آبگرفته در سیلاب مساحت محدوده  3-2جدول 

 41 ..................................................... و جاده امام رضا )ع( 1مخزن شماره  يمرز کیدا يبر رو یكیدرولیه يهامشخصات سازه   3-2جدول 

 47 ............................................................ یو جاده شط عل 2مخزن شماره  يمرز کیدا يبر رو یكیدرولیه يهامشخصات سازه   4-2جدول 

 47 ................................................... همت دیو  جاده شه 7مخزن شماره  يمرز کیدا يبر رو یكیلدرویه يمشخصات سازهها  14-2جدول 

 40 ............................................................................................................................................. میدر تالاب هورالعظ یآنتن يهارقوم جاده  11-2جدول 

 45 ............................................................................................................ دالشهداءیجاده س يبر رو یكیدرولیه يمشخصات سازهها   12-2جدول 

 43 ................................................................................................................ مختلف يهاخیدر تار میقرائت اشل مخازن تالاب هورالعظ  17-2جدول 

 43 ..................................................................... 21/44/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ  10-2جدول 

 43 .................................................................... 21/14/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ   15-2جدول 

 43 .................................................................... 14/41/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ   16-2جدول 

 43 ....................................................................... 41/42/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ 13-2جدول 

 44 .................................................................... 16/42/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ   13-2جدول 

 44 .................................................................... 21/42/1743مورخ  میدر سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظ يریمساحت آبگ   14-2جدول 

 113 .............................................................................................................................................. مورد استفاده يدرومتریه يستگاه های: ا24-2جدول 

 121 ............................................................................................................................................. لیح سیدر تشر یمورد بررس يخ های: تار21-2جدول 

 155 ........................................................... گرگانرود زیگذشته و آمار بلندمدت در حوضه آبر يبا بارش سالها ریبارش اخ سهیمقا 22-2جدول 

 155 .......................................................................................................... گذشته و آمار بلندمدت يبا بارش سالها ریبارش اخ سهیمقا 27-2جدول 

 162 .......................................................... (3/1/43تا  23/12/43 ی)در بازه زمان ریاخ لابیحجم رواناب رودخانه گرگانرود در س 20-2جدول 

 160 ................................................................... آن توسط مخازن سد لیسدها و درصد تعد یو خروج يورود يهالابیاوج س یدب 25-2جدول 

 160 ................................................................................ رودخانه گرگانرود لابیس كنترل و رهیاستان گلستان در ذخ ينقش سدها 26-2جدول 

 131 ..................................................................................................... استان گلستان ریسال اخ 74مهم و مخرب  يهالابیاز س یبرخ 23-2جدول 

 134 ............................... متر(یلی)بر حسب م 43ن یفرورد 3تا  0در حوضه كشكان  در  یبارانسنج يهاستگاهیر بارش ایمقاد  23-2جدول 

 134 .............................. متر(.یلی)برحسب م 43ن یفرورد 17تا  11درحوضه كشكان در  یبارانسنج يهاستگاهیر بارش ایمقاد 24-2جدول 

 144 .............................. (1743استان لرستان،  يآب منطقها یمتر مكعب()شركت سهام ونیلیاول )م لابیحجم بارش در س 74-2جدول 
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 144 ........................... (1743استان لرستان،  يآب منطقها یمتر مكعب( )شركت سهام ونیلیلاب دوم )میحجم بارش در س 71-2جدول 

 145 ............................................................43ن ماه یفرورد 24ت یلغا 0مورخ   يدرومتریه يهاستگاهیاز ا يعبور انیحجم جر 72-2جدول 

 144 ...................................................................................................  1743ن یفرورد 24استان لرستان را تا مورخ  يت سدهایوضع 77-2جدول 

 240 ................................................................................................................................................... يحوضه سعد یگرافویزیمشخصات ف  70-2جدول 

 246 ..................................................................................................................................... يسعد زیآبر حوضه یشناس نیزم يسازندها  75-2جدول 

 246 .................................................................. يسعد زیآبر حوضه در یاراض يكاربر تی( براساس وضعCN) یعدد منحن ریمقاد  76-2جدول 

 223 .................................................................................................................................................................حوضه یوگرافیزیمشخصات ف  73-2جدول 

 204 .............................................................................................................................................................. مشخصات كالورت دروازه قرآن  73-2جدول 

 236 ....................................................... (لامیا ياشركت اب منطقه –)منبع  ریاخ لیاز س دهیخسارت د يدرومتریه يستگاههایا 1-7جدول 

 234 .......................... (هیمختلف)برحسب متر مكعب بر ثان يهابا دوره بازگشت رجیپل دو ستگاهیدر محل ا لابهایاوج س ریمقاد 2-7جدول 

 244 ................................................................................................................مهیرودخانه م يبر رو يدرومتریه يهاستگاهیمشخصات ا 7-7جدول 

 244 .......................................... (هی)متر مكعب در ثانمهیرودخانه م يروزه و لحظها کی يحداكثر يلابهایس يآمار لیتحل جینتا 0-7جدول 

 241 ............................................................................................................ مختلف يدوره بازگشتها يبرا مهیرودخانه م لابیحداكثر س 5-7 جدول

 242 .......................................................................................................رودخانه گدارخوش يهارحوضهیز یوگرافیزیمشخصات ف یبرخ 6-7جدول 

 242 .............................. (هیرودخانه گدار خوش)متر مكعب در ثان يروزه و لحظها کی يحداكثر يلابهایس يآمار لیتحل جینتا 3-7جدول 

 243 ........................................................................................................................................................... ریكنگ یسد مخزن يریآبگ تیوضع 3-7جدول 

 741 ................................................................ مختلف يهامختلف با دوره برگشت يها ستگاهیدر ا ریحداكثر رودخانه كنگ لابیس 4-7جدول 

 743 ...................................................................... ...یكیدرولیه يهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس لابیس يهايریپذ بیآس 14-7جدول 

 743 ............................................................................................................................... حوضه رودخانه كرخه ياسازه يهابیانواع تخر  11-7جدول 

 716 ....................................................................................................................................... حوضه رودخانه كرخه ییروستا يهابیتخر  12-7جدول 

 713 .............. ( حوضه رودخانه كرخهیو منابع آب يها، ادوات كشاورز)ساختمان يوارده به بخش كشاورز يهابیانواع تخر  17-7جدول 

 714 ....................................... ( حوضه رودخانه كرخهیعیو منابع طب یباغ ،ی)زراع يوارده به بخش كشاورز يهابیانواع تخر  10-7جدول 

 724 .......................................................................................................................خوزستان استان –لاب یاز س یناش ياخسارات سازه  15-7جدول 

 721 ......................................................................................................... خوزستان استان –لاب یاز س یناش ییخسارات بخش روستا  16-7جدول 

 727 ........................................................................................................ خوزستان استان – لابیاز س یناش يخسارات بخش كشاورز 13-7جدول 

 726 ............................................................................................ خوزستان استان – لابیاز س یناش یباغ-یخسارات محصولات زراع 13-7جدول 

 723 ..................................................................................................................................... حوضه رودخانه دز ياسازه يهابیانواع تخر  14-7جدول 

 723 ............................................................................................................................................. حوضه رودخانه دز ییروستا يهابیتخر  24-7جدول 

 724 ...................... ( حوضه رودخانه دزیو منابع آب يها، ادوات كشاورز)ساختمان يوارده به بخش كشاورز يهابیانواع تخر 21-7جدول 

 774 ............................................. ( حوضه رودخانه دزیعیو منابع طب یباغ ،ی)زراع يوارده به بخش كشاورز يهابیانواع تخر  22-7جدول 

 704 ........................................ گلستان استان – ریاخ لیمرتبط در س يو دستگاهها يدرومتریه يستگاههایا بیتخر تیوضع 27-7جدول 

گرگانرود، قرهسو و اترک )شركت آب  يهااستان گلستان در رودخانه لابیشده توسط س بیتخر يهااز سازه يا خلاصه 20-7جدول 

 702 ............................................................................................................................................... (ياستان گلستان و اداره كل راه و شهرساز يمنطقها

 706 ......................................................................... از سیلاب رودخانه كشكان، لرستان یمختلف ناش يهاخسارات وارده به بخش 25-7جدول 

 766 ........................................................................................................................ دروازه قران زیحوضه آبر لیها در مس بیخلاصه تخر 26-7جدول 

 764 ............................................................................................................................... يسعد زیحوضه آبر لیها در مس بیخلاصه تخر 23-7جدول 
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 744 ................................................................................................................................................................. م رودخانهیمطالعات بستر و حر 1-0جدول 

 044 ............................................................................. رودخانه و تالاب هام و بستر یرودخانه درباره حد حر یمطالعات دفتر مهندس 2-0جدول 

 044 ........................................................................................................... م رودخانه ها توسط سازمان آب و برقیبستر و حر يآزادساز 7-0جدول 

 044 ........................................................................................ ز كرخهیم شده در حوضه آبرین بستر و حرییست رودخانه و تالاب تعیل 0-0جدول 

 044 ......................................................... ز كرخهیربط در حوضه آبریذ يهابه ارگان یینها يهاو اعلام نقشه یت اعلام عمومیوضع 5-0جدول 

 042 ...................................................................................................... ها( حد بستر رودخانه ها و تالابي)نشانه گذار يبخش رپرگذار 6-0جدول 

 045 .......................ندها اقدام نمودبلیس میاز رودخانه كرخه كه سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احداث و ترم ییهابازه 3-0جدول 

 046 ................................................................................................. لیكار شده در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع س ینقاط بحران 3-0جدول 

 014 .................................... یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یها قبل از شروع بحران در عرصه مهندسخلاصه اقدامات سازمان 4-0جدول 

 021 ................................................................................................. لابیبندها قبل از وقوع س لیس يشرح اقدامات انجام شده بر رو 14-0جدول 

 020 .................................................................................... (لیمختلف پس از هشدار )قبل از وقوع س يخلاصه اقدامات سازمان ها 11-0جدول 

 023 .............................................................................................................................................................. م رودخانهیمطالعات بستر و حر 12-0جدول 

 023 ........................................................................................................ م رودخانه ها توسط سازمان آب و برقیبستر و حر يآزادساز 17-0جدول 

 023 ......................................................................................................... م رودخانه شهرستان شادگانیحر واقع در بستر و يروستاها 10-0جدول 

 023 .......................................................................... م و بستر رودخانه و تالاب هایرودخانه درباره حد حر یمطالعات دفتر مهندس 15-0جدول 

 023 ........................................................................ ز كارون بزرگیم شده در حوضه آبرین بستر و حرییست رودخانه و تالاب تعیل 16-0جدول 

 023 ......................................... ز كارون بزرگیربط در حوضه آبریذ يهابه ارگان یینها يهاو اعلام نقشه یت اعلام عمومیوضع 13-0جدول 

 024 ....................................................................................................... 43م رودخانه كارون در سال یتصرفات بستر و حر يآزاد ساز 13-0جدول 

 024 ....................................................................................................... 46م رودخانه كارون در سال یتصرفات بستر و حر يآزاد ساز 14-0جدول 

 024 ....................................................................................................... 45م رودخانه كارون در سال یتصرفات بستر و حر يآزاد ساز 24-0جدول 

 074 .................................................................................................................................. ز كارون بزرگیدر حوضه آبر يزان رپر گذاریم 21-0جدول 

 071 ........................................................................................ 40ل در سال یر استان از لحاظ وقوع سیب پذیز و آسینقاط حادثه خ 22-0جدول 

 076 ................................................................................................... ییو روستا يمحل پسماند شهر ییایو مختصات جغراف تیموقع 27-0جدول 

 076 ................................................................................................... ز كارون بزرگیانجام شده در حوضه آبر يها یروبیمشخصات لا 20-0جدول 

 076 .................................................................................................................................. هاي مورد مطالعهمقاطع پس از لایروبی در بازه 25-0جدول 

 073 ............................................................................................. ز كارون بزرگیحوضه آبر-حجم عملیات لایروبی زرگان تا خرمشهر 26-0جدول 

 073 ........................................................................................................................................................................ رودخانه كارون یسامانده 23-0جدول 

 000 ............................................................................................................................................................ بند ها در شهر اهواز لیس ستیل 23-0جدول 

 006 ..............................................................................................كارون بزرگ زیمستمر در رودخانه و تالاب حوضه آبر شیمایآمار پ 24-0جدول 

 003 ....................................................................................................................................... مربوطه قبل از هشدار ياقدامات دستگاه ها 74-0جدول 

 003 ............................................................................................................................. 43رودخانه كارون سال  ریفهرست نقاط خطر پذ 71-0جدول 

 054 ............................................................................... كارون بزرگ زیدر حوضه آبر لیاقدامات انجام شده بعد از هشدار س ستیل 72-0جدول 

 057 ....................................................................................................................................... مربوطه پس از هشدار ياقدامات دستگاه ها 77-0جدول 

 050 .............................................................................................................................................................. م رودخانهیمطالعات بستر و حر 70-0جدول 

 055 .......................................................................... م و بستر رودخانه و تالاب هایرودخانه درباره حد حر یمطالعات دفتر مهندس 75-0جدول 

 055 ........................................................................................................ م رودخانه ها توسط سازمان آب و برقیبستر و حر يآزادساز 76-0جدول 
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 055 ........................................................................................... ز دزیم شده در حوضه آبرین بستر و حرییست رودخانه و تالاب تعیل 73-0جدول 

 055 ......................................... ز كارون بزرگیربط در حوضه آبریذ يهابه ارگان یینها يهاو اعلام نقشه یت اعلام عمومیوضع 73-0جدول 

 053 ..................................................................................................................... ( حد بستر رودخانه دزي)نشانه گذار يبخش رپرگذار 74-0جدول 

 061 .............................................................................................................................................. پروژه هاي اجرا شده ساماندهی رودخانه 04-0جدول 

 067 .......................... اقدام نمود بندهالیس میاز رودخانه دز كه سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احداث و ترم ییهابازه 01-0جدول 

 067 ..................................یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یها قبل از شروع بحران در عرصه مهندسخلاصه اقدامات سازمان 02-0جدول 

 060 ..................................................................................................................................................................... رودخانه دز یبحران يهابازه 07-0جدول 

 034 .................................................................................... (لیمختلف پس از هشدار )قبل از وقوع س يخلاصه اقدامات سازمان ها 00-0جدول 

 031 .............................. (هیبازگشت مختلف در رودخانه گرگانرود در شهر آققلا )متر مكعب بر ثان يبا دورهها انیجر يهایدب  05-0جدول 

 037 ........... (هی)مترمكعب بر ثان يآمار يرودخانه گرگانرود در طول سالها يدرومتریه يهاستگاهیا  يحداكثر لحظها یدب  06-0جدول 

 044 ...................................................................................... مختلف يهاانجام شده توسط سازمان لینوع اقدامات قبل از هشدار س 03-0جدول 

 040 .............................................................. ریاخ لیمختلف استان گلستان پس از هشدار تا وقوع س ییاجرا ياقدامات سازمانها 03-0جدول 

 045 ...................................................................................... مختلف يهاانجام شده توسط سازمان لینوع اقدامات قبل از هشدار س 04-0جدول 

 046 ............................................... مختلف انجام شده است يهاكه توسط ارگان لینوع اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع س 54-0جدول 

 544 .......................................................................................................................................................... لیشرح اقدامات قبل از هشدار س 51-0جدول 

 544 ................................................................................................................................. لیشرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع س 52-0جدول 

 514 ..................................................... دارند هیبه تخل ازیرودخانه كرخه كه ن هیدر معرض خطر حاش يفهرست شهرها و روستاها 1-5جدول 

 524 ..................................................................................................... لابیبندها بعد از وقوع س لیس يشرح اقدامات انجام شده بر رو 2-5جدول 

 577 ..................................................................................................... لیوقوع س نیكار شده در منطقه دشت آزادگان ح ینقاط بحران 7-5جدول 

 501 ..................................................................................................................... لابیوقوع س نیمختلف ح يخلاصه اقدامات سازمان ها 0-5جدول 

 552 ............................................................................................................................................. مربوطه يدستگاه ها لابیس نیاقدامات ح 5-5جدول 

 553 ........................................................... دارند هیبه تخل ازیرودخانه دز كه ن هیدر معرض خطر حاش يفهرست شهرها و روستاها 6-5جدول 

 553 ............................................................................................ هابند لیسو احداث  میاقدامات سازمان آب و برق را در خصوص ترم 3-5جدول 

 563 ..................................................................................................................... لابیوقوع س نیمختلف ح يخلاصه اقدامات سازمان ها 3-5جدول 

 530 ..................................................................................... ریاخ لابیس نیمختلف استان گلستان در ح ییاجرا ياقدامات سازمانها  4-5جدول 

 536 ...................................................................................................................................... مختلف يسازمان ها ییخلاصه اقدامات اجرا 14-5جدول 

 534 ....................................................... یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یدر عرصه مهندس لابیوقوع س نیح ییاقدامات اجرا 11-5جدول 

 530 ............................................................................... فوق 17تا  1 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها يبرا ستیچک ل 1-6جدول 

 535 ......................................................................................................................... و رسوبگذار رودخانه كرخه یشیفرسا يبازه ها ستیل 2-6جدول 

 534 .............................................................. تحت پوشش يشركت در رفع خسارات وارده به شبكه ها یاتیبرنامه عمل يهاتیاولو 7-6جدول 

 534 .............................................................................................................. 43كشت تابستان  يشبكه ها برا يآماده ساز یابیارز جینتا 0-6جدول 

 544 .......................... 43در سال  یدر حوضه كرخه جنوب لابیاز س یناش يو نگهدار راتیتعم يها ازین نهیو برآورد هز ستیل 5-6جدول 

 544 ...................................... 43در سال  يدر حوضه مركز لابیاز س یناش يت و نگهداررایتعم يها ازین نهیو برآورد هز ستیل 6-6جدول 

 544 ........................... 1743سال لاب در یاز س یتحت پوشش، ناش ياریآب يشبكه ها يرات و نگهداریتعم يازهاینه نیكل هز 3-6جدول 

 541 ........................................................................................................................لابیپس از س ياریآب يهاشبكه ياهم اقدامات بازساز 3-6جدول 

 547 .................................................................. میزان احداث یا ترمیم خاكریزهاي حفاظتی و اعتبار مورد نیاز براي رودخانه كرخه 4-6جدول 
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 547 ............................................................. مشخصات بازه هاي فرسایشی و اعتبار مورد نیاز براي تثبیت سواحل رودخانه كرخه 14-6جدول 

 543 ....................................................................................................................................... بندها لیس يشرح اقدامات انجام شده بر رو 11-6جدول 

 642 ........................................................................................................ استان خوزستان يدر رودخانه ها یروبیلا ازیمورد ن يبازه ها 12-6جدول 

 647 ............................................................................................................................. دراستان خوزستان ییربنایخسارات ز هیبرآورد اول 17-6جدول 

 647 ....................................................................................... نوع خسارت دراستان خوزستان کیخسارات وارده به تفك هیبرآورد اول 10-6جدول 

 640 ................................................................................................................................... لیاز س یبندها استان ناش لیخسارت وارده س 15-6جدول 

 640 .......................................................................................................................................................................... يخسارات بخش كشاورز 16-6جدول 

 645 ............................................................................ فوق 17تا  1 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها يبرا ستیچک ل 13-6جدول 

 646 ...................................................................................................................... و رسوبگذار رودخانه كارون یشیفرسا يست بازه هایل 13-6جدول 

 611 ........................................................................................................................... لابیپس از س ياریآب يشبكه ها ياقدامات بازساز 14-6جدول 

 611 ................................................................................................................................ یروبیجهت لا تیاولو يدارا يمشخصات بازه ها 24-6جدول 

 612 ........................................................................................................ استان خوزستان يدر رودخانه ها یروبیاز لایمورد ن يبازه ها 21-6جدول 

 610 ............................................................................ فوق 17تا  1 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها يست برایچک ل 22-6جدول 

 615 ................................................................................................................................................. در رودخانه دز یبحران يبازه ها ستیل 27-6جدول 

 624 ........................................................................................................................... لابیپس از س ياریآب يشبكه ها ياقدامات بازساز 20-6جدول 

 621 ............................................................................ فوق 17تا  1 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها يست برایچک ل 25-6جدول 

 623 ............................................................................ فوق 17تا  1 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها يبرا ستیچک ل 26-6جدول 

 677 ............................................................................................. فوق ياقدامات دستگاهها درخصوص موارد بندها يبرا ستیچک ل 23-6جدول 

 604 ..................................................................................... 17-6تا  1-6 ياقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها ستیچک ل 23-6جدول 

 604 ...................................................................................................... یآب يهارودخانه و سازه تیریمد يبرا لابیس يهاآموختهدرس 1-3جدول 

 653 ...................................................................................................... یآب يهارودخانه و سازه تیریمد يبرا لابیس يهاآموختهدرس 2-3جدول 

 667 ........................................................................................................ یآب يهارودخانه و سازه تیریمد يبرا لابیس يهاآموختهدرس7-3جدول 

 663 ....................................................................................................... یآب يهارودخانه و سازه تیریمد يبرا لابیس يهاآموختهدرس 0-3جدول 

 636 ............................................................................................................................ لیس تیریمد يبرا يو كاربرد يراهبرد يها هیتوص 1-3جدول 

 633 .............................................. لابیدر مقابل س يآورتاب شیافزا يكشور برا یآب يهارودخانه و سازه تیریسطح مد يارتقا  2-3جدول 

 633 ............................................................................................................................ لیس تیریمد يبرا يو كاربرد يراهبرد يهاهیتوص 7-3جدول 

 633 ............................................... لابیدر مقابل س يآورتاب شیافزا يكشور برا یآب يهارودخانه و سازه تیریسطح مد يارتقا 0-3جدول 

 642 ........................................................................................................................... لیت سیریمد يبرا يو كاربرد يراهبرد يه هایتوص 5-3جدول 

 640 ................................................لابیدر مقابل س يآورتاب شیافزا يكشور برا یآب يهارودخانه و سازه تیریسطح مد يارتقا 6-3جدول 

 644 ......................................................................................................................... لیس تیریمد يبرا يو كاربرد يراهبرد يها هیتوص  3-3جدول 

 644 ............................................... آوري در مقابل سیلابهاي آبی كشور براي افزایش تابارتقاي سطح مدیریت رودخانه و سازه 3-3جدول 
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 73 ........................................................................................ لابیدر برابر س يساز منیرودخانه و ا تیریبر مد رگذاریتاث يدستگاه ها -1-1شكل 

 04 ......................................................................................................................................... 1443-2411 يهادر سال لیتعداد رخداد س -2-1شكل 

 00 .................................................................................................................................................................... هدف ياستان ها و رودخانه ها -7-1شكل 

 04 ............................. (.لامیاستان ا ی)اداره كل هواشناس لامیاستان ا  کینوپتیس يستگاههایدر ا 43ماه  نیمقدار بارش فرورد -1-2شكل 

 54 .............................. .لامیاستان ا کینوپتیس يستگاههایدر ا 43ماه  نیمقدار بارش در موج اول و دوم بارش فرورد یسهیمقا -2-2شكل 

 54 ............................................................ و بلند مدت 43-43، 46-43 ؛یدر سال آب لامیاستان ا يمراكز شهرستانها یآمار بارندگ -7-2شكل 

 52 ............................................................................................................. لامیرودخانه كنجانچم نسبت به استان ا زیحوضه آبر تیموقع -0-2شكل 

 57 ........................................................................................................ در حوضه كنجانچم ییو روستا يشهر یمناطق مسكون تیموقع -5-2شكل 

 50 ................................................................................................................ شهر مهران يدر محدوده يرودخانه كنچانم و گاو تیموقع -6-2شكل 

 56 ............................................................................................................................................................................................... لامیا یسد مخزن -3-2شكل 

 56 ..................................................................................................................................................... ملایسد ا یو خروج يورود دروگرافیه -3-2شكل 

 53 .................................................... ...  ریمس ییجابجا تیوضع ینیبشیو پ 1734سال  bingنقشه  يبر رو 1743 ییعكس هوا -4-2شكل 

 53 .................................................................... يكنجانچم به سمت گاو يرودخانه انیانحراف جر ریدر محل مس زیخاكر بیتخر -14-2شكل 

 53 ............................... یلیمانده از جنگ تحم یباق يآن به مواد منفجره یو عراق و آلودگ رانیكنجانچم در مرز ا يرودخانه -11-2شكل 

 54 ........................................................................................................................ 43سال  لیدر اثر س يگاو يرودخانه زیخاكر بیتخر -12-2شكل 

 54 ............................................................. ...  لابیاز ورود س يریشمور به منظور جلوگ یرودخانه ریاحداث شده در مس زیخاكر -17-2شكل 

 54 ...................................................... به شهر مهران لابیاز ورود س يریساحل رودخانه كنجانچم جهت جلوگ يزیاحداث خاكر -10-2شكل 

 61 ................................................. يگاو يرودخانه كنجانچم به سمت رودخانه یانحراف ریمس يمسدود كننده زیخاكر بیتخر -15-2شكل 

 67 .................................................... مربوطه يدرومتریه يهاستگاهیكرخه، قرهسو و كشكان و ا مره،یس يهاطرحواره رودخانه -16-2شكل 

 60 ........................................................................................... مرهیو تراز سطح آب در سد س یو خروج يورود یروزانه دب راتییتغ -13-2شكل 

 65 .............................................................. نیفرورد 24تا  0رودخانه كشكان در محل پلدختر مورخ  لابیس یساعت دروگرافیه -13-2شكل 

 65 ..................................................................................................................................................لامیدر استان ا مرهیسد س ییهوا ریتصو -14-2شكل 

 64 ........................................................................................................................................................................................ ز كرخهیحوضه آبر -24-2شكل 

 64 ................................................................................................... ن دست سد كرخهیز كرخه در پائیحوضه آبر یاصل يهارودخانه  -21-2شكل 

 34 ............................................................................................ ...ن دست سد كرخه ییرودخانه كرخه )خط قرمز رنگ( حد فاصل پا -22-2شكل 

 31 ................................................................................ ورودي و خروجی مخزن سد كرخه و تراز سطح آب در آن يهازان دبی یم -27-2شكل 

 32 .................. 1743بهشت ین و اردیكرخه در فرورد ین دست سد مخزنیپائ يدرومتریه يهاستگاه یان ایدروگراف جریه -20-2شكل 

 37 ..................................................................................................................... افته در غرب اهواز )پشت كانال چمران(یلاب تجمع یس -25-2شكل 

 37 .................................................................................................................................................................................... ب كانال چمرانیتخر -26-2شكل 

 30 ................................................................................................................................... لاب به آنیو ورود س AMC یب كانال بتنیتخر -23-2شكل 

 35 .................................................................................................... 26/12/1743خ یدر تار يدرومتریه يهاستگاه یاز ا يعبور یدب -23-2شكل 

 36 .................................................................... مجاور رودخانه یرودخانه كرخه بدون پخش در اراض یاصل يان از مجرایعبور جر -24-2شكل 

 36 ..................... سان و سابلهین يهان رودخانه یماب یسان و پخش آب در اراضیهوفل و ن يهاان از رودخانه ینحوه عبور جر -74-2شكل 

 33 ........................................................................................................ 3/1/1743خ یدر تار يدرومتریه يهاستگاه یاز ا يعبور یدب  -71-2شكل 
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 33 ............................................................................................................... منیرودخانه كرخه بصورت ا یاصل يان از مجرایعبور جر  -72-2شكل 

 34 ..................................................................................................................................... سان و كانال معرضیان از رودخانه نیعبور جر  -77-2شكل 

 34 ......................................... سان و سابلهین يهان رودخانه ین مابیسمت راست رودخانه هوفل و همچن یپخش آب در اراض  -70-2شكل 

 31 ...................................................................................................... 22/1/1743 خیدر تار يدرومتریه يهاستگاهیاز ا يعبور یدب  -75-2شكل 

 31 ................................................................................................................. در محدوده شهر شوش تا عبدالخان یلابیان سیعبور جر  -76-2شكل 

 32 ....................................................................................................................................................................... اتصال رودخانه كرخه و دز   -73-2شكل 

 32 ................................................................ میم تا تالاب هورالعظید نعیلاب به موازات رودخانه كرخه از كوت سیان سیعبور جر  -73-2شكل 

 37 ......................................... سان و سابلهین يهان رودخانه ین مابیسمت راست رودخانه هوفل و همچن یپخش آب در اراض  -74-2شكل 

 37 .................................................................................. ق كانال معرضیسان به كرخه نور از طریلاب از رودخانه نیان سیعبور جر  -04-2شكل 

 30 ........................................................................................................ 1/2/1743خ یدر تار يدرومتریه يهاستگاه یاز ا يعبور یدب  -01-2شكل 

 35 ................................................................ هیو شاكر ید علیجرگه س يه رودخانه كرخه از روبرویحاش یلاب به اراضیپخش س  -02-2شكل 

 36 ........................................................................................... سانیه رودخانه هوفل، سابله و نیحاش یلاب در اراضیزان پخش سیم  -07-2شكل 

 34 .............................................................................................................. آنها یارتباط يهاموقعیت مخازن تالاب هورالعظیم و جاده  -00-2شكل 

 44 ........................................................................................ آن یكیدرولیه يو سازهها میتالاب هور العظ 1مخزن شماره  تیموقع  -05-2شكل 

 42 ................................................................................................................. آنها یكیدرولیه يهاتالاب و سازه 7و  2مخازن  تیموقع  -06-2شكل 

 45 ................................................................................................................. آنها یكیدرولیه يهاتالاب و سازه 5و  0مخازن  تیموقع  -03-2شكل 

 46 ............................................................................ تالاب 1دهانه سوم در مخزن شماره  55ز یسازه سرر ياشل نصب شده بر رو  -03-2شكل 

 44 .......................................................................................................... 1743آذر ماه  21 خیدر تار میتالاب هورالعظ يریوسعت آبگ  -04-2شكل 

 144 .......................................................................................................... 1743ماه  ریت 0 خیدر تار میتالاب هورالعظ يریوسعت آبگ  -54-2شكل 

 141 ...................................................................................................................................... دهانه 55 زیسازه سرر يدر جلو زاریوجود ن  -51-2شكل 

 141 ......................................................................................................................................... دهانه 55 زیسازه سرر يو پاكساز یروبیلا  -52-2شكل 

 141 ................................................................................................................................. دهانه دوم 55 زیسازه سرر يو پاكساز یروبیلا  -57-2شكل 

 142 ......................................................................................................................................... دهانه 75 زیسازه سرر يو پاكساز یروبیلا  -50-2شكل 

 147 ........................................................................................................................................................................پل امام رضا )ع( یروبیلا   -55-2شكل 

 140 ........................................................................................................................ دهانه 55 زیسازه سرر یبتن ياستاپلاگها ییبازگشا   -56-2شكل 

 145 ......................................................................................................................... دهانه 55 زیسازه سرر یبتن ياستاپلاگها ییبازگشا  -53-2شكل 

 145 ................................................. توسط سپاه پاسداران با انفجار 1در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يشكاف رو جادیا  -53-2شكل 

 145 ................................................................. توسط سپاه پاسداران 1در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يشكاف رو جادیا  -54-2شكل 

 146 ..................................................................................................................................... دهانه 3 یتحتان هیتخل يهاچهیدر ییبازگشا  -64-2شكل 

 146 ......................................................................................................................... دهانه 75 زیسازه سرر یبتن ياستاپلاگها ییبازگشا  -61-2شكل 

 143 ................................................................. توسط سپاه پاسداران 2در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يشكاف رو جادیا  -62-2شكل 

 143 ............................................................................................................................................. دهانه 114 زیسرر يهاچهیدر ییبازگشا  -67-2شكل 

 143 ........................................................................................................................دهانه 114 زیسرر يدر جلو یمثلث کیشكل شمات   -60-2شكل 

 143 ............................................................................................. 0در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يشده رو جادیا يمجار   -65-2شكل 

 144 ........................................................................................................... 7و  2مخازن شماره  نیب یجاده شط عل يمجرا رو جادیا   -66-2شكل 

 114 ......................................... 7به مخزن شماره  2جهت انتقال آب مخزن شماره  یجاده شط عل يشده بر رو جادیا يمجرا  -63-2شكل 
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 114 .................................................................................................. 0و  7مخازن شماره  نیهمت ب دیجاده شه يمجرا بر رو جادیا  -63-2شكل 

 111 ...................................................................................... همت توسط شركت نفت دیجاده شه يشده بر رو يگذارلوله يمجرا  -64-2شكل 

 112 ................................................................................................................. يباكر دیو جاده شه يو محدوده دژ استاندار تیموقع   -34-2شكل 

 117 ............................................................................................. میتالاب هورالعظ 1در محدوده مخزن شماره  يجاده دژ استاندار   -31-2شكل 

 117 ........................................................................................................................................... يدژ استاندار يرو يهایبازشدگ تیموقع  -32-2شكل 

 110 ................................................................... تالاب 2در محدوده مخزن شماره  يباكر دیجاده شه يشده بر رو جادیا يمجرا  -37-2شكل 

 115 ................................................................... تالاب 2در محدوده مخزن شماره  يباكر دیجاده شه يشده بر رو جادیا يمجرا  -30-2شكل 

 115 ................................................................................................................................ يباكر دیجاده شه يرو يهایبازشدگ تیموقع   -35-2شكل 

 113 ...................................................................................................................................................... ز كارون بزرگیت حوضه آبریموقع   -36-2شكل 

 113 ............................................................................................................ در آن یآبسنج يستگاه هایت ایرودخانه دز كارون و موقع -33-2شكل 

 114 13/2/1743ت یلغا 1/14/1743خ یرات تراز آب در مخزن از تارییمخزن سد دز و تغ یو خروج يزان ورودیم یبررس -33-2شكل 

ت یلغا 1/14/1743خ یرات تراز آب در مخزن از تارییا و تغیمخزن سد گتوند عل یو خروج يزان ورودیم یبررس  -34-2شكل 

13/2/1743 .......................................................................................................................................................................................................................... 124 

 121 ....................... گتوند و دز ياز سدها یمورد مطالعه و خروج یآبسنج يستگاه هایقرائت شده در ا یرات روزانه دبییتغ  -34-2شكل 

 122 ........................ 21/14/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها يمورد مطالعه و خرو يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا   -31-2شكل 

 122 ........................................................................................................... حرمله تا بامدژ يدرومتریستگاه هیرودخانه دز، محدوده ا   -32-2شكل 

 127 ........................................................................................................................................... ر تا اهوازیرودخانه كارون، محدوده بند ق  -37-2شكل 

 127 ......................................................................................................................................... نیخورودخانه كارون، محدوده اهواز تا دار  -30-2شكل 

 120 ........................ 11/11/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها يمورد مطالعه و خرو يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا   -35-2شكل 

 120 .................................................................................................. ... ن دستییه در رودخانه دز در پایمتر مكعب بر ثان 336 یدب   -36-2شكل 

 125 ...................................................................................................................................... ین دست اهواز، بدون آبگرفتگییمحدوده پا  -33-2شكل 

 125 ......................... 11/12/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها يمورد مطالعه و خرو يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا  -33-2شكل 

 126 ....................................................................................... در محدوده حرمله تا بامدژ 11/12/43خ یدر تار یكاهش آب گرفتگ   -34-2شكل 

 126 ...................... 23/12/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها یمورد مطالعه و خروج يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا  -44-2شكل 

 123 ...................... 43/41/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها یمورد مطالعه و خروج يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا  -41-2شكل 

 123 ............................................................................................................................. 43/41/43خ یط در تاریل در دز و شطیپهنه س   -42-2شكل 

 123 ..................... 10/41/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها یمورد مطالعه و خروج يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا   -47-2شكل 

 123 ...................................................................... 10/41/43خ یوستن دز به تالاب بامدژ در تاریعرب اسد و پ يروستا یآبگرفتگ  -40-2شكل 

 124 ...................................................... 10/41/43خ یر در تارین دست بندقیین دز و كارون در پایب یمیفعال شدن آبراهه قد   -45-2شكل 

 124 .............................................. 1743تا  1762 يسال ها یستگاه حرمله طین دست اییرودخانه دز پا يرات مورفولوژییتغ  -46-2شكل 

 174 .................................................................... رین دست بندقیین كارون و دز در پایب یعیموجود در آبراهه طب یتصرف اراض   -43-2شكل 

 174 ................................................................................................................................................... بانیس و شین ویب یاراض یآبگرفتگ  -43-2شكل 

 171 ........................................................................ 10/41/43خ یدر امتداد آن در تار یمناطق یفعال شدن نهر بحره و آبگرفتگ   -44-2شكل 

 172 ................... 14/41/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها یمورد مطالعه و خروج يدرومتریه يستگاه هایات ااطلاع  -144-2شكل 

 172 ....................................................................................................... ... ز شدن آب از ساحل چپ و راست دز در محدوده یسرر   -141-2شكل 

 177 ............................................................................................... 14/41/43خ یدر تار یمیر آبراهه قدیاتصال دز به كارون از مس  -142-2شكل 



24          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 177 ............................................................. . 14/41/43خ یدر اطراف نهر بحره در تار یفعال شدن نهر مالح و توسعه آبگرفتگ  -147-2شكل 

 170 ............................................................................. 14/41/43خ ین در تاریت تا دارخوین دست اهواز از فارسییپا یآبگرفتگ   -140-2شكل 

 175 ......................................................... 14/41/43خ یآبادان در تار-اتوبان اهواز یش تراز آب در تالاب شادگان و آبگرفتگیافزا 145-2شكل 

 175 .................. 22/41/43خ یا در تاریدز و گتوند عل يسدها یمورد مطالعه و خروج يدرومتریه يستگاه هایاطلاعات ا   -146-2شكل 

 176 .................................................................................... 22/41/43خ یدز در محدوده حرمله تا بامدژ در تار یادامه آبرگرفتگ   -143-2شكل 

 176 ................................................................................... 22/41/43خ ین دست اهواز در تارییه در پایر آب رفتن قوس جنگیز   -143-2شكل 

 ی، سلمان فارسیدعبل خزاع يه و كشت و صنعت هایخرمشهر در منطقه طرفا-م اهوازیر آب رفتن منطقه جاده قدیز   -144-2شكل 

 173 ........................................................................................................................................................ 22/41/43خ ین شهر تاریریش یمنطقه مسكونو 

 173 ...................................................................... 22/41/43خ ین دست تالاب شادگان در تارییدر پا یكاهش وسعت آبگرفتگ   -114-2شكل 

 174 ................................................................................................................................................................. از تالاب شادگان یكل ينما  -111-2شكل 

 104 .................................... 13/41/43-شادگان يدر امتداد نهر بحره و مالح و ورود آب به روستاها لابیاز پخش س یینما  -112-2شكل 

 101 .................................................................................. ماهشهر -جاده آبادان  نیو همچن هیرگبه و صراخ يروستاها تیموقع  -117-2شكل 

 102 .......................................................................................................................................................موجود در تالاب شادگان ينهرها  -110-2شكل 

 107 .......................................................................................................................................................موجود در تالاب شادگان ينهرها  -115-2شكل 

 107 ................................ ماهشهر –جاده آبادان  يآب به سمت كالورتها تیاز جاده وحدت و هدا یاز شكستن بخش یینما  -116-2شكل 

 100 ............................................................................................... هاي مجاور و مسیرهاي دسترسیموقعیت تالاب بامدژ، رودخانه  -113-2شكل 

 106 ......................................................................................................... اي در سالهاي مختلف از تالاب بامدژنمونه تصاویر ماهواره  -113-2شكل 

 103 .............................................................................................................................................. نمایش سري زمانی سطح تالاب بامدژ  -114-2شكل 

 103 ................................................................................ 14/1/1743 ب و 7/1/1743 الف خیاز تالاب بامدژ در تار ییهوا ریتصو  -124-2شكل 

 104 .......................................................................................................................................................... استان گلستان ییاینقشه جغراف -121-2شكل 

 154 ............................... گرگان و نكارود جیسو، خلاترک، گرگانرود، قره ياحوضه رودخانه 5استان گلستان به  يبندمیتقس -122-2شكل 

 151 ............................................................................................................................................................................. گرگانرود زیحوضه آبر -127-2شكل 

 152 ................................................ .1743اسفند  لابیقبل از س یمختلف زمان ياستان گلستان در دورهها یبارندگ نیانگیم -120-2شكل 

 152 ....................................................................... مختلف ياستان گلستان در سالها یاصل يهاآورد سالانه رودخانه یروند نزول -125-2شكل 

 157 ........................................................................................................ ... استان گلستان یبارانسنج يهاستگاهیبارش ا توگرافیها -126-2شكل 

 150 ............................................................................ (متریلی)به م ریاخ لیدر نقاط مختلف استان گلستان در س یبارندگ زانیم -123-2شكل 

 150 ..................................................................................... ریاخ لیدر نقاط مختلف استان گلستان در س یارتفاع و حجم بارندگ -123-2شكل 

 156 ............................................................. 1743 نیفرورد 17و  3 يخهایگرگانرود در تار زیسطح پوشش برف در حوضه آبر -124-2شكل 

 153 .................. استان گلستان( ی)اداره كل هواشناس 1743 نیفرورد 2تا  1743اسفند  23پهنه بارش استان گلستان از  -174-2شكل 

 153 ........................................................................................................................................... در استان گلستان لیخطر س يبندپهنه -171-2شكل 

 153 ............................. استان یجنوب مهیدر استان گلستان: تمركز خظر در ن ییروستا یمناطق مسكون يریگلیس تیوضع -172-2شكل 

 154 ................................ استان یجنوب مهیدر استان گلستان: تمركز خظر در ن يشهر یمناطق مسكون يریگلیس تیوضع -177-2شكل 

 154 .................................................................... رود از بالادست تا شهر آققلارودخانه گرگان یانیم يسدها و حوضهها کیشمات -170-2شكل 

 161 ......... گنبد و آققلا يرودخانه در شهرها منیا تیبا ظرف سهیرود و مقارودخانه گرگان ریدر طول مس لابیاوج س یدب -175-2شكل 

 161  ...................................................... ...رودخانه گرگانرود يریگلیبالا از پهنه س کیبا قدرت تفك يماهوارها ریتصو نینخست -176-2شكل 

 165 ................................................................... 1734بزرگ مردادماه  لابیسد گلستان در س یو خروج يورود يهادروگرافیه -173-2شكل 
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 166 ....................................................................................................................... ریاخ لابیاز سد گلستان در س یخروج دروگرافیه -173-2شكل 

 163 ..................................(43اسفند  23 خیشهر گنبد )تار یرودخانه گرگانرود، ضلع شمال يپل آخوندآباد بر رو یآبگرفتگ -174-2شكل 

 163 ................................ (43اسفند  23 خیشهر گنبد )تار یضلع جنوب ،يچارودخانه چهل يبر رو نییبویپل چا یآبگرفتگ -104-2شكل 

 163 ................................................... ...یساختمان يهاوجود نخاله لیكاهش عرض موثر رودخانه در محل پل آخوندآباد به دل -101-2شكل 

 163 ............................................ ... و  یساختمان يهاوجود نخاله لیكاهش عرض موثر رودخانه در محل پل آخوندآباد به دل -102-2شكل 

 163 ............................................................. (لیها در بالادست پل آخوندآباد )بعد از وقوع سو وجود نخاله يرسوبگذار تیوضع -107-2شكل 

 163 ......................................................... (لیپل آخوندآباد )بعد از وقوع س دستنیینامناسب رودخانه گرگانرود در پا تیوضع -100-2شكل 

 164 ................................................. (لیگنبد )بعد از وقوع س يچانییدر محدوده پل بو يچانامناسب رودخانه چهل تیوضع -105-2شكل 

 164 ........................................ (لیگنبد )بعد از وقوع س نییبو يپل چا دستنییدر پا يچارودخانه چهل دیشد يرسوبگذار -106-2شكل 

 164 ..................................................... (لیرود در محدوده پل گدمآباد گنبد )بعد از وقوع سنامناسب رودخانه گرگان تیوضع -103-2شكل 

 131 .................................................................................................... تاكنون 1734در استان گلستان از سال  لابیوقوع س یفراوان -103-2شكل 

 137 ................................................. شدن هر دو طرف رودخانه ریگلیرود و ساز رودخانه گرگان لابیشدن س زیسرر تیوضع -104-2شكل 

 137 ................................................. شدن هر دو طرف رودخانه ریگلیرود و ساز رودخانه گرگان لابیشدن س زیسرر تیوضع -154-2شكل 

 135 .......................................................... (16/6/2447-1732خرداد  26قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -151-2شكل 

 135 ................................................................................ (1736 وریشهر 20قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -152-2شكل 

 136 ....................................................................................... (1734مهر  26قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -157-2شكل 

 136 .............................................................................. (1741 نیفرورد 12قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -150-2شكل 

 136 ...................................................................................(1740اسفند  24قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -155-2شكل 

 133 ...................................................................................... (1745خرداد  0قلا )رود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان تیوضع -156-2شكل 

 133 .................................................................................... (1746بهمن  11قلا )قرود در محدوده شهر آرودخانه گرگان تیوضع -153-2شكل 

 133 ........... (نیی)پا دیقلا )بالا( و گنرود در محدوده شهر آقرودخانه گرگان یاصل يانبوه در مجرا یاهیپوشش گ تیوضع -153-2شكل 

 133 ..................................................... يشهردار ایقلا توسط مردم در شهر آق یسمت راست پل طاق عباس يهاانسداد دهانه -154-2شكل 

 134 ......................................................... قلا(قلا )بالادست پل آقرودخانه گرگانرود در شهر آق میساخت و ساز در حر تیوضع -164-2شكل 

 134 ............................................ (یقلا )بالادست پل طاق عباسرودخانه گرگانرود در شهر آق میساخت و ساز در حر تیوضع -161-2شكل 

 131 .............................. ریرودخانه گرگانرود در بالادست سد وشمگ یدر ساحل خارج یبندول لیمس ای یكانال انحراف اءیاح -162-2شكل 

 132 ......................................................................... یفعل يكمربند يدر شرق شهر آققلا به جا ياحداث جاده كمربند شنهادیپ -167-2شكل 

 130 ........................................................................................................................... حوضه رودخانه كشكان نسبت به كرخه. تیموقع -160-2شكل 

 135 ............................................................................................... رودخانه كشكان. یو بارانسنج يدرومتریه يهاستگاهیا تیموقع -165-2شكل 

 135 ................................. (.1743استان لرستان،  يآب منطقها یشهرها در حوضه رودخانه كشكان )شركت سهام تیموقع -166-2شكل 

 136 ..................................................................................................................................... ها در حوضه رودخانه كشكان.یآباد تیموقع -163-2شكل 

 136 ...................................................................................................................................... .43 نیفرورد 5 خیدر تار لابیس یدب کیپ -163-2شكل 

 133 .................................................................................................................................................... .43 نیفرورد 12 لابیس یدب کیپ -164-2شكل 

 133 ..................................... حوضه. نیموجود در ا يدرومتریه يهاستگاهیو نوع ا تیحوضه كرخه و موقع يهاشبكه آبراهه -134-2شكل 

 133 ................................................................................................................ .43-43 یكشور در سال آب ياستانها یبارندگ تیوضع -131-2شكل 

 141 ................................................................................................................ ن.یفرورد 12لاب یرخ داده در س ياحداكثر لحظه یدب -132-2شكل 

 141 ........................... .43 نیفرورد 12 لابیس يحداكثر لحظها یمختلف با دب يهاستگاهیا يحداكثر لحظها یدب سهیمقا -137-2شكل 
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 142 ................................... .43ن یفرورد 24تا  0مورخ  انیسیلاب رودخانه خرمآباد در محل دوآب ویس یدروگراف ساعتیه -130-2شكل 

 142 .................................... .43ن یفرورد 24تا  0مورخ  انیسیلاب رودخانه كشكان در محل دوآب ویس یدروگراف ساعتیه -135-2شكل 

 147 .................................................. ..43ن یفرورد 24تا  0مورخ  نهیلاب رودخانه كشكان در محل افریس یدروگراف ساعتیه -136-2شكل 

 147 .................................................. ..43ن یفرورد 24تا  0مورخ  نهیلاب رودخانه چولهول در محل افریس یدروگراف ساعتیه-133-2شكل 

 140 ........................................ .43ن یفرورد 24تا  0رود در محل برآفتاب مورخ  انیلاب رودخانه مادیس یدروگراف ساعتیه -133-2شكل 

 140 ................................................ .43ن یفرورد 24تا  0لاب رودخانه كشكان در محل پلدختر مورخ یس یدروگراف ساعتیه -134-2شكل 

 146 ..........................................................................  لابیرنگ( و پهنه س یساله )خطوط آب 25محدوده بستر با دوره بازگشت  -134-2شكل 

 143 ............................................................................................. .... رنگ( و  یساله )خطوط آب 25محدوده بستر با دوره بازگشت  -131-2شكل 

 143 ....................................................................................................................................... .1702شهر پلدختر در سال  ییعكس هوا -132-2شكل 

 143 ..................................................... صورت گرفته. بیحجم تخر نیو همچن یو بتن یملات یسنگ یساحل واریمحل اتصال د -137-2شكل 

 244 .................................................................................................... ز رودخانه كشكان.یحوضه معشوره در حوضه آبر ریت زیموقع -130-2شكل 

 247 ............. (1743 ،یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها ی)كارگروه مهندسدر شمال حوضه مهارلو  يمحدوده حوضه سعد -135-2شكل 

 245 .......................................... ... . خطوط زرد رنگیحوضه، به رنگ آب يهاو شبكه آبراهه يسعد زیحوضه آبر ریاز ز یینما -136-2شكل 

 245 ..................................................... 1734روز ششم فروردین سال  يا منطقه آب شركت سنج باران در بارش شدت نمودار -133-2شكل 

 243 ............................................................................. ....  ستگاهیا يهابا توجه به داده يحوضه سعد لیس یاحتمال دروگرافیه -133-2شكل 

 243 ........................ نیروز ششم فرورد یدر بارندگ شیدرصد افزا 74با احتساب  يحوضه سعد لیس یاحتمال دروگرافیه -134-2شكل 

 243 ........................................................................................ يخرامه به سمت شهرک سعد رازیجاده ش ياز ابتدا لابیحركت س -144-2شكل 

 243 ............................................................................................................................. خسارات جادیو ا يبه شهرک سعد لابیورود س -141-2شكل 

 214 ............................................................................................................... يسعد زیحوضه آبر لابیاجزاء شبكه انتقال س ییجانما -142-2شكل 

 214 .............................................. به رودخانه خشک لابیتا انتقال س يسعد زیحوضه آبر لابیاجزاء شبكه انتقال س ییجانما -147-2شكل 

 211 ................................................................................ يحوضه سعد لیاز مس یمحل پل دور برگردان و احداث كانال در بخش -140-2شكل 

 211 ........................................................ در بالادست يسعد لیمس یاز بستر اصل یاز كانال و پل احداث شده در قسمت یینما -145-2شكل 

 212 ............................................................ یآتشنان ستگاهیبه ا کینزد -يدر حوضه سعد دیدوم بازد ستگاهیا يریمحل قرار گ -146-2شكل 

 217 ..................................................................................................................................... يحوضه سعد لیدر مس يرگذریاز ز یینما -143-2شكل 

 210 ...................................................................................................................... ییمحل شروع كانال احداث شده در پشت بلوار وفا -143-2شكل 

 213 ............................................................................................................... (یی)پشت بلوار وفا يسعد لیكانال احداث شده در مس -144-2شكل 

 213 ............................................................. يحوضه سعد لیو كاهش عمق كانال در مس لابیاز محل و كانال انتقال س یینما -244-2شكل 

 213 ....................................................................... لابیس یو پسزدگ دهیبه مقطع سرپوش لابینقطه اتصال كانال روباز انتقال س -241-2شكل 

 214 ..................................................................................................................ییوفا ابانیخ دهیاز زمان احداث كانال سرپوش یعكس -242-2شكل 

 224 ....................................................................................................است. دهیاجرا گرد دهیكه بصورت سرپوش يسعد لیادامه مس -247-2شكل 

 224 .................................................................................................................................... ییوفا ابانیمحل سقوط خودرو در كالوت خ -240-2شكل 

 221 ............................................................................................ ....دهد و یرا نشان م يسعد لیمس یاصل ریخطوط قرمز رنگ مس -245-2شكل 

 221 ....................................................................................................به سمت رودخانه خشک ياز تونل سعد لابیحركت س ریمس -246-2شكل 

 222 ...................................................................................................................................... يتونل سعد ياز دهانه ورود ییمحل و نما -243-2شكل 

 227 ...................................................................................... (لتی)فض ياز تونل سعد يسعد زیحوضه آبر لابیاز س یخروج بخش -243-2شكل 

 227 ........................................................................ ينارنجستان سعد ابانیمتر در خ 6/1به قطر  يكالورت به لولها لیمحل تبد -244-2شكل 
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 220 ......................................................................................... نارنجستان ابانیبه لوله در خ ییوفا ابانیكالورت خ لیاز تبد یینما -214-2شكل 

 220 ................... یساحل ابانیبه رودخانه خشک در مجاورت خ يسعد زیحوضه آبر یسطح يآبها هیو مقطع تخل تیموقع -211-2شكل 

 226 ............. (1743كشور،  یو اكتشافات معدن یشناس نی)سازمان زم و حوضه دروازه قرآن رازیش يرودخانه ها تیموقع -212-2شكل 

 226 ............................................................................................................... .رازیدروازه قران نسبت به شهر ش زیحوضه آبر تیموقع -217-2شكل 

 223 ............................................................................................................. منطقه. ینقشه تپوگراف يدروازه قرآن بر رو زیحوضه آبر -210-2شكل 

 223 ......................................................................... 2414دروازه قرآن در سال  زیدر حوضه آبر یاهیو پوشش گ یاراض تیوضع -215-2شكل 

 223 ............................................................................... و در بالادست دروازه قران یآبزنگ لیمس يمخزن متعادل كننده در انتها -216-2شكل 

 223 .................................................................................................................. در محل ورود به مخزن متعادل كننده. یآبزنگ لیمس -213-2شكل 

 224 ......................................................... ... رازیباجگاه و فرودگاه ش ،يآب منطقه ا یباران سنج يستگاههایدر ا یبارش ساعت -213-2شكل 

 274 .................................................... (a1743-فارس،  يآب منطقه ا ی)شركت سهام يآب منطقه ا ستگاهیشدت بارش در ا -214-2شكل 

 274 ............................................................................................. بر ساعت( تریلیسال گذشته )م 15در  يا قهیدق 15شدت بارش  -224-2شكل 

 271 ........................................................... ...  لانیب يمهارلو )منبع: بهنگام ساز زیحوضه آبر یآب سنج يها ستگاهیا تیموقع -221-2شكل 

 277 ............................................................................. ... روزنامه ها و ویآرش (1743سال  نیروز پنجم فرورد لابیاز س يریتصاو -222-2شكل 

 277 ................................................................................................................... ( از مخزن متعادل كننده  ابانیآب به خ زیمحل سرر -227-2شكل 

 270 ..................................................................................................... بلوار هفت تنان حد فاصل دروازه قران و چهار راه هفت تنان -220-2شكل 

 270 ..............................................................................................................................................................دروازه قرآن لیس دروگرافیه -225-2شكل 

 275 ........................................................................................................ فارس يبراورد شده توسط شركت آب منطقه ا دروگرافیه -226-2شكل 

 275 ............................................................................................................................. در بالادست دروازه قران. یمقطع رودخانه آبزنگ -223-2شكل 

 276 .......................................................................................................... .یآبزنگ يدروازه قران و روستا نیب یمقطع رودخانه آبزنگ -223-2شكل 

 276 ............................................................................................................... .یآبزنگ يدست روستا نییدر پا یمقطع رودخانه آبزنگ -224-2شكل 

 273 ............................................................... دشت رودخانه لیدر س یراتی)ب( واحد تعم یدشت رودخانه آبزنگ لابی)الف( س  -274-2شكل 

 273 ............................................................................................................ 1756در سال  یدروازه قرآن و دره رودخانه آبزنگ ریتصو -271-2شكل 

 273 ....................................................................................................آن ریدروازه قرآن و شبكه آشغالگ لیمس نیگزیمقطع لوله جا -272-2شكل 

 274 ............................................................. ... ی)كارگروه مهندس میقد رازیدر ش يحوضه دروازه قران و سعد يهالینقشه مس -277-2شكل 

 274 .............................................................................كشور( يسازمان نقشه بردار تی)منبع: سا 1700آباد در سال  لیمحله س -270-2شكل 

 274 ............................................................................................................................................................ 1743آباد در سال  لیمحله س -275-2شكل 

 204 .............................................................................................................................. هفت تنان 70در كوچه  یمیقد یمنزل مسكون -276-2شكل 

 201 .......................................................................... خاردار در آبراهه میبا جاده و وجود س یكوه بمو در تلاق ياز آبراهه ها یكی -273-2شكل 

 202 ...................................................................................... ... ياز آبراهه ها با جاده كمربند یكیشكسته شده در تقاطع  زیخاكر -273-2شكل 

 202 ............................................................................................................................................ زیمقطع كالورت در محل شكست خاكر -274-2شكل 

 207 ........................................................................................................................ كردن دو آبراهه مجاور. یكیجهت  یكانال مصنوع -204-2شكل 

 207 ............................................................................................................................................. بالادست. يمخزن متعادل كننده از نما -201-2شكل 

 200 ...................................................................... آب و خاک( شیشركت آمانمودار سطح حجم مخزن متعادل كننده )گزارش  -202-2شكل 

 205 ...............................................................................................................................1766كالورت دروازه قران در سال  ریطرح مس -207-2شكل 

 206 ............................................................................ ...  يبرا يشهردار 1766حوضه دروازه قران بر اساس گزارش  دروگرافیه -200-2شكل 

 206 ....................................................... 65سال  لیس يبرا يشهردار 1766حوضه دروازه قران بر اساس گزارش  دروگرافیه -205-2شكل 
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 203 .............................................................................................. ساعته 6مختلف با تداوم  يدوره بازگشتها يبرا یطراح یبارندگ -206-2شكل 

 203 ....................................................................................................................... دروازه قران يها رحوضهینفوذ در ز یمنحن بیضر -203-2شكل 

 203 .......................................................................................................... مختلف يدوره بازگشتها يدروازه قرآن برا نهیشیب لابیس -203-2شكل 

 203 ................................................................................................................................................................. دروازه قرآن يحوضه ها ریز -204-2شكل 

 204 ........................... (N 243600375و  E 523534723 یبیتقر تیدر محل كالورت )موقع ياز جاده كمرند لابیعبور س -254-2شكل 

 N 243600375 ......................................................................... 204و  E 523534723 یبیتقر تیكالورت در موقع زیحوضه آبر -251-2شكل 

 254 .................................................................... (655476/24و  533300/52 یبیتقر تیوجود زباله در كناره آبراهه ها )موقع -252-2شكل 

 254 .................................................................... (652276/24و  532764/52 یبیتقر تیوجود زباله در كناره آبراهه ها )موقع -257-2شكل 

 251 ............................... (654062/24و  537001/52 یبیتقر تیدر كناره آبراهه ها ) موقع یوجود زباله و نخاله ساختمان -250-2شكل 

 251 .............................................................................................................................. یدر بستر رودخانه آبزنگ یساختمان ينخاله ها -255-2شكل 

 252 ................................................................................................................................................................ 1443حوضه  يكاربر ریتصو -256-2شكل 

 252 ................................................................................................................................................................ 2414حوضه  يكاربر ریتصو -253-2شكل 

 257 ................................................................................................................................................................................................. یپل آبزنگ -253-2شكل 

 257 ............................................................................... یحد فاصل دروازه قران و پل آبزنگ یرودخانه آبزنگ يكناره ها شیفرسا -254-2شكل 

 250 .............................................................................................. یدست پل آبزنگ نییدر پا یبستر رودخانه آبزنگ دیشد شیفرسا -264-2شكل 

 253 ............................................................................................ انیدر جهت جر دید –( 43 بهشتیآلاسحاق )ارد دیشه یسد انحراف -1-7شكل 

 253 ......................... یكنجانچم در اثر اجرا نشدن پوشش حفاظت یرودخانه 1+544 لومتریمسدود كننده ك يزیخاكر بیتخر -2-7شكل 

 254 ...................................................................... یلیمانده از جنگ تحم یكنجانچم به مواد منفجره باق یرودخانه هیحاش یآلودگ -7-7شكل 

 254 ........................................................................................................................ 43سال  لیدر اثر س يگاو یرودخانه زیخاكر بیتخر -0-7شكل 

 264 ...................................................................................... ...از يریشمور به منظور جلوگ يرودخانه ریاحداث شده در مس زیخاكر  -5-7شكل 

 264 .................................................................................................. خرگپ لیبالادست مس یمصنوع يهیتغذ یسازه بیتخر تیوضع -6-7شكل 

 261 ........................................................................................... خرگپ لیدست مس نییپا یمصنوع يهیتغذ یسازه بیتخر تیوضع -3-7شكل 

 261 ................................................................................ خرگپ لیمس یمصنوع یهیتغذ یآرامش سازه يحوضچه بیتخر تیوضع -3-7شكل 

 262 ....................................................................................... (روانیشهرستان س –)عرب رودبار  ییمنازل روستا بیو تخر یآبگرفتگ -4-7شكل 

 262 .......................................................................................................................................... مرهیباغات انار بالادست سد س یدگیخشك -14-7شكل 

 262 ..................................................................... مرهیشده در بالادست سد س بیتخر یاراض يایاح يتلاش كشاورزان منطقه برا -11-7شكل 

 267 ................................................................................. مرهیبالادست سد س يكشاورز یدوباره اراض يایاح يتلاش كشاورزان برا -12-7شكل 

 267 ................................................................................. مرهیبالادست سد س يكشاورز یدوباره اراض يایاح يتلاش كشاورزان برا -17-7شكل 

 267 ........................................................................................................................ مرهیبالادست سد س ییراه و منازل روستا یآبگرفتگ -10-7شكل 

 260 .............................................................................................................. مرهیرودخانه از  بالادست سد س یكارگروه مهندس دیبازد -15-7شكل 

 260 ..................................................................................................... یشده، پل موقت و پل باستان بیتخر میپل قد یمكان تیموقع -16-7شكل 

 265 ..................................................................................................... 74/1/1743مورخ  -بیقبل از تخر یمیپل قد یمكان تیموقع -13-7شكل 

 265 .................................................................................................................................. 43 نیفرورد لابیس شانیكامل پلگاوم بیتخر -13-7شكل 

 265 ........................................................................................................... در ساحل راست و كاهش مقطع رودخانه شیفرسا تیوضع -14-7شكل 

 266 .............................................................................................................................. مرهیس یخیپل تار یكیدر نزد دیپل جد ییجانما -24-7شكل 

 266 ................................................... شانیگاوم یشده بیاز پل تخر یكیدورلیه يهارودخانه و سازه یكارگروه مهندس دیبازد -21-7شكل 
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 263 ....................................................................................... .... كرخه و  يرودخانه يواقع بر رو نیماژ یشده بیپل تخر تیوضع -22-7شكل 

 263 ...........................................................................................كرخه يرودخانه يبر رو نیدم رود واقع در ماژ يروستا يپل روبرو -27-7شكل 

 263 ................................................................................. مرهیسد س روگاهین يتلخاب و روبرو يدست روستا نییدر پا نیرانش زم -20-7شكل 

 263 ...................................................................................... یو مال یبه محدوده روستا و و احتمال خطر جان نیگسترش رانش زم -25-7شكل 

 263 ........................... (43تلخاب )مهر ماه  يدست روستا نییدر پا یمیقد يچشمه یدب شیمتعدد و افزا يهاظهور چشمه -26-7شكل 

 264 ............................................................................................................................................ شهر درهشهر لابندیدر س لابیس تیوضع -23-7شكل 

 264 ......................................................... پل يهاهینامناسب پا هیپل در قوس و زاو ییجانما–از بالا دید–پل داخل شهر درهشهر-23-7شكل 

 234 ........................................................ يكنار وارید بیدست و تخر نییپا شیفرسا – نییاز پا دید –پل داخل شهر درهشهر  -24-7شكل 

 234 ....................................................................... لانیهل مره،یس یجزمان، سرشاخه رودخانه يواقع بر رودخانه ییپل راه روستا -74-7شكل 

 231 ............................................................................................ به سمت بالادست رودخانه دید -لانیپمپاژ هل ستگاهیا يریعدم آبگ -71-7شكل 

 231 ..................................................................................... دست رودخانه نییبه سمت پا دید -لانیپمپاژ هل ستگاهیا يریعدم آبگ -72-7شكل 

 232 ................................................................................ لانیهل ریاز آبگ یكیدرولیه يرودخانه و سازهها یكارگروه مهندس دیبازد -77-7شكل 

 232 ........................................................................................................................................... لرستان( يپمپاژ )حوضه ستگاهیا تیوضع -70-7شكل 

 237 ................................................................................................  – نیكرخه بخش ماژ يرودخانه هیحاش ییمنازل روستا بیتخر -75-7شكل 

 237 .................................................................. یاصل يرودخانه انیمتاثر از جر یدر سرشاخه فرع انیرسوب و عمق جر تیوضع -76-7شكل 

 237 ........................................................................ شهرستان درهشهر( نیرودخانه )بخش ماژ میاحداث شده در حر ییراه روستا -73-7شكل 

 230 ........................................................................ شهرستان درهشهر( نیرودخانه )بخش ماژ میاحداث شده در حر ییراه روستا -73-7شكل 

 230 ...................................................... شهرستان درهشهر( نی)بخش ماژ لهایاز مس يعبور–يخطوط انتقال آب روستا تیوضع-74-7شكل 

 230 ............................................... شهرستان درهشهر( نیرودخانه كرخه )بخش ماژ میخطوط انتقال برق واقع در حر تیوضع -04-7شكل 

 235 .................................................................................................. شهرستان درهشهر( نیها )ماژرودخانه میباغات در حر یتوسعه -01-7شكل 

 235 ...................................... شهرستان درهشهر( نیرودخانه كرخه  )ماژ –ها رودخانه میدر حر ییساخت و ساز منازل روستا -02-7شكل 

 235 ............................................................................ شهرستان درهشهر( نیها )ماژرودخانه میدر حر يدامپرور ساتیاحداث تاس -07-7شكل 

 236 .............................. شهرستان درهشهر( نیموقت استحصال آب  )ماژ ساتیتاس يبردارو بهره ينامناسب نگهدار تیوضع -00-7شكل 

 233 ............................................................................................... در سطح استان و كشور رجیدو يرودخانه زیآبر يحوضه تیموقع -05-7شكل 

 234 ..................................................................................................... اطراف یو مناطق مسكون رجیرودخانه دو زیمحدوده حوضه آبر -06-7شكل 

 234 .............................................................................................................. دست نییپا یتیو مراكز جمع رجیدو یسد مخزن تیموقع -03-7شكل 

 231 ........................................... رودخانه میمربوطه تا حر یبیو فواصل تقر رجیبه رودخانه دو کینزد یتیمراكز جمع نیمهمتر -03-7شكل 

 232 ................................................................................... لابیوقوع س يبعد از صدور هشدارها رجیآب سد دو يرهاساز اتی=عمل -04-7شكل 

 232 .............................. (رجیدو سد یتحتان هیتخل و ريیآبگ هاي چهیدر از  هیتخل تیظرف )حداكثر هیمكعب بر ثان متر 144 رهاسازي -54-7شكل 

 237 ................................................................................................................................... (ي)پل تلز رجیبه سد دو يورود لابیحجم س -51-7شكل 

 237 .......................................................................... (43/ 12/1تا  43 11/1 يهاخی)تار رجیسد دو یو خروج يورود دروگرافیه -52-7شكل 

 235 ........................................................................................................ رجیدو يرودخانه يهیخط انتقال نهرعنبر در حاش ساتیتاس -57-7شكل 

 235 .............................................................................................................رجیدو يرودخانه یهیخط انتقال نهرعنبر در حاش بیتخر -50-7شكل 

 236 .................................................................................................. رجیدو يساحل چپ رودخانه ياتوده شیبستر و فرسا ییجابجا -55-7شكل 

 233 ............................................................................................................لامیدر كشور و استان ا مهیرودخانه م زیموقعیت حوضه آبر -56-7شكل 

 233 .................................................................................................................................................................................... مهیم یسد انحراف- -53-7شكل 
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 233 ....................................................................................................................................... رسوبات هیتخل چهیدر ندستییپا یآبشستگ -53-7شكل 

 234 ................................................................................................................................................ دستک ساحل چپ نگینیلا یآبشستگ -54-7شكل 

 234 ................................................................................................................................... و دست ساحل چپ ریآبگ يهاچهیدر تیوضع -64-7شكل 

 244 ...................................................... سد داشته است بیاز تخر يریكه نقش موثر در جلوگ ،یساحل چپ سد انحراف زیخاكر -61-7شكل 

 241 .................................................................................................... حوضه رودخانه گدارخوش نسبت به استان ییایجغراف تیموقع -62-7شكل 

 242 ............................................... در دست مطالعه و اجرا در حوضه گدارخوش يموجود و سدها يشهرها و روستاها تیموقع -67-7شكل 

 247 ....................................................................................................................گدارخوش يرودخانه يبر رو یمخزن يسدها تیموقع -60-7شكل 

 240 ........................................................................................................................................... لامیشده در داخل شهر ا بیتخر لاببندیس -65-7شكل 

 240 ................................................................................................................................. 40سال  لیاز س لیپمپاژ گدارخوش ق ستگاهیا -66-7شكل 

 245 ....................................................................................................... گدارخوش ساتیو تاس یسد انحراف –پمپاژ  ستگاهیا تیموقع -63-7شكل 

 245 ................................................................................................................... پمپاژ گدارخوش ستگاهیدست ا نییآبراه در پا تیوضع -63-7شكل 

 245 .................................................................................................................... 40سال  لیپمپاژ گدارخوش در زمان وقوع س ستگاهیا -64-7شكل 

 246 .................................................................................................................................. 40سال  لیپمپاژ گدارخوش بعد از س ستگاهیا -34-7شكل 

 243 ............................................................................................................. ریدر حوضه كنگ يدرومتریه يهاستگاهیا يریمحل قرارگ -31-7شكل 

 243 ....................................................................................................................................... لامینسبت به استان ا ریحوضه كنگ تیموقع -32-7شكل 

 244 ................................................................... ... يموقعیت جغرافیائی حوضه آبریز رودخانه كنگیر و موقعیت شهرها و روستاها -37-7شكل 

 244 ...................................................................................................................................................................... ریكنگ یسد مخزن تیوضع -30-7شكل 

 744 ................................................................................................................. 43سال  لابیدر س ریكنگ یبه سد مخزن يورود لابیس -35-7شكل 

 744 .......................................................................................................................... 43سال  لابیدر س ریكنگ یشدن سد مخزن زیسرر -36-7شكل 

 741 ......................................................................................................... 43سال  لابیسرتنگ دارون در س يشده روستا بیپل تخر -33-7شكل 

 742 .......................................................................................................................... جوبشهر یرودخانه در محل بند انحراف ریمس رییتغ -33-7شكل 

 742 ..................................................................................... ... دشت و طول كوتاه سد و  لابیس تیو موقع نیطاقگاور یسد انحراف -34-7شكل 

 747 ..................................................................................... (1743)سال  نیطاقگاور یرودخانه در محل بند انحراف ریمس ییجابجا -34-7شكل 

 740 .................................................................................................... دست آن نییشكنها پاسنگ تیپل سه دهنه پاكلگراب و موقع -31-7شكل 

 740 ......................................................................................................................................... دهنهدست پل سه نییپا شیفرسا تیوضع -32-7شكل 

 745 ...................................... دست پل نییشده در پا جادیا يو عمود قیعم يبستر رودخانه و ترانشه یافتادگ نییپا تیوضع -37-7شكل 

 745 ................... دشت عباس یرسوب كانال اصل هیتخل چهیو در یجانب زیسر قیمخزن كرخه از طر انیاز جر یبخش هیتخل -30-7شكل 

 746 ............................................................................ رجیدو زیسد كرخه به حوزه آبر انیجهت انتقال جر خابیچ یعیزهكش طب -35-7شكل 

 746 ............. به پشت نهرها انیجر تیو هدا یاراض یآبگرفتگ لیعباس به دلدشت ياریآب يشبكه يپوشش كانالها بیتخر -36-7شكل 

 771 ........................................... )سمت چپ( لی)سمت راست( و در هنگام استقرار مجدد بعد از س لیدر زمان س یپل كروكل -33-7شكل 

 771 .................... ریاخ لابیپل در رودخانه محمدآباد در س کیدست نییبستر رودخانه در پا تیسازه تثب بیو تخر یكنكف -33-7شكل 

 772 .......................................................... ریاخ لابیخط انتقال در س ریشدن ز یبستر رودخانه محمدآباد و خال دیشد شیفرسا -34-7شكل 

 772 ......................... ریاخ لابیدر س شكنبیش ندستییپا یبند بتنجاده و كف بیو تخر سو یرودخانه گچ وارهید شیفرسا -44-7شكل 

 777 ............................................................. ریاخ لابیدر س درهنیجاده خول بیرودخانه محمدآباد و تخر وارهید دیشد شیفرسا -41-7شكل 

 777 ................................................................. ریاخ لابیدر س آبادنیریجاده ش بیو تخر نگلیرودخانه زر وارهید دیشد شیفرسا -42-7شكل 

 770 ........................................................................................... ریاخ لابیدر س نودشتیرودخانه نرماب در م وارهید دیشد شیفرسا -47-7شكل 
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 770 ................................... ریاخ لابیمحور قلعهقافه( در س -االاج)دهن كشیدر گال يچارودخانه چهل وارهید دیشد شیفرسا -40-7شكل 

 775 ................................................................... تپه( در شهر مراوههیكالورت در رودخانه اترک )قازانقا ندستییپا دیشد شیفرسا -45-7شكل 

 775 ....................................................................تپه( در شهر مراوههیكالورت در رودخانه اترک )قازانقا ندستییپا دیشد شیفرسا -46-7شكل 

 775 ....................................................... تپهكالورت در شهر مراوه ندستیی( در پاهیرودخانه اترک )قازانقا وارهید دیشد شیفرسا -43-7شكل 

 776 ........................................................ و جاده یسازه بتن بیتپه و تخر( در شهر مراوههیرودخانه اترک )قازانقا دیشد شیفرسا -43-7شكل 

 776 ..................................................................................... نگلیو حوضچه آرامش بنكوه در رودخانه زر یبند انحراف دیشد بیتخر -44-7شكل 

 773 .................................................................................. نگلیو حوضچه آرامش بنكوه در رودخانه زر یبند انحراف دیشد بیتخر -144-7شكل 

 773 .............................. ریاخ لابیس نرماب در يدرومتریه ستگاهیا زاتیتجه و یكیالكترون سنجسطح دستگاه كامل بیتخر -141-7شكل 

 773 ............................................................................................ ...،يشامل پل فلز ریسد وشمگ يدرومتریه ستگاهیا كامل بیتخر -142-7شكل 

 773 ................................... لابیقلا توسط سآق يدرومتریه ستگاهیا زاتیتجه و یكیالكترون سنجسطح دستگاه كامل بیتخر -147-7شكل 

 774 ........................ لیشده توسط س بیقلا و جنگلده تخرآق يدرومتریه يستگاههایا یكیالكترون سنجسطح يدستگاهها -140-7شكل 

 774 ................................................ لیشده توسط س بیسد گلستان تخر يدرومتریه ستگاهیا یكیالكترون سنجسطح دستگاه -145-7شكل 

 701 ......................................................................... پل موقت کیو نصب  یكاهش وسعت آبگرفتگ يبرش جاده بندرتركمن برا -146-7شكل 

 701 ....................................................................................................... یكاهش وسعت آبگرفتگ يبرا بروننچهیا -قلابرش جاده آق -143-7شكل 

 765 ............................................................................................................................................................... بیدر آستانه تخر یپل آبزنگ -143-7شكل 

 766 .............................................................................................................................................. 6/1/1743 خیتار -چهار راه هفت تنان -144-7شكل 

 763 ........................................................................... يسعد لیداث شده درمسدر دهانه پل اح يسعد ریاخ لابیس يرسوبگذار -114-7شكل 

 763 ............................ .لیدر بستر مس لابیس يدر اثر رسوبگذار یمسكون يهاو سازه لیمس يسازوارهیخسارات وارده به د -111-7شكل 

 763 ..............................آن )كه بعداً پر شده است( وارهیپشت د شیفرسا جادینامناسب و ا تیاز كانال با ظرف لابیس زیسرر -112-7شكل 

 764 ................................... در پشت آن لابیحركت س لیدلبه يسعد لیساخه شده در مس وارهیاز د یشكسته شدن قسمت -117-7شكل 

 041 .................................................................................................. ...  ي، مكاتبات انجام شده با استاندار127065/0144نامه شماره  -1-0شكل 

 047 ....................................................................................... ي، مربوط به مكاتبات انجام شده با استاندار32175/0144نامه شماره  -2-0شكل 

 014 ................................................................................. ... ي، مربوط به مكاتبات انجام شده با استاندار124024/0144نامه شماره  -7-0شكل 

 011 ..................................................................................................................................................... لاب بر كرخهیس يهانقشه طرح كانال -0-0شكل 

 012 .................................................................................. ...ي، مربوط به مكاتبات انجام شده با استاندار121633/0144نامه شماره  -5-0شكل 

 017 ................................................................................. ... ي، مربوط به مكاتبات انجام شده با استاندار124714/0144نامه شماره  -6-0شكل 

 015 ........................................................................................................................................ چمران دیكانال شه يبند بر رو لیاحداث س -3-0شكل 

 016 ................................................................................................................................................................................. يک آلبوعفریم دایترم -3-0شكل 

 013 .......................................................................................................................................................................................هیک مچریم دایترم -4-0ل شك

 013 ....................................................................................................................................................................................... ک كسریم دایترم -14-0شكل 

 013 ........................................................................................................................................ دفار يروستا کیارتفاع دا شیو افزا  میترم -11-0شكل 

 013 ............................................................................................................................................................................. هن آبادیک میم دایترم -12-0شكل 

 014 ............................................................................................................................................. ایه علیک مالكیش ارتفاع دایاصلاح و افزا -17-0شكل 

 014 ...................................................................................................................................... هیک خزعلیش ارتفاع دایم، اصلاح و افزایترم -10-0شكل 

 024 .............................................................................................................................................................قدرت آباد يک روستایم دایترم -15-0شكل 

 021 ............................................................................................................................................................... روزآبادیف يک روستایم دایترم -16-0شكل 
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 022 ...................................................................................... ... ت بحران یری، مكاتبات انجام شده با مد124041/0144نامه شماره  -13-0شكل 

 025 ........................................................... ثانیه متر مكعب بر 2544 یدب-ن دست شهرییلاب رودخانه كارون اهواز و پایپهنه س -13-0شكل 

 026 ................................................. هیمتر مكعب بر ثان 2544 یدب -ات كوچکین دست فارسییلاب رودخانه كارون پایپهنه س -14-0شكل 

 026 ................................................................. لیس يدر خصوص پهنه بند ياز مكاتبات سازمان آب و برق با استاندار ينمونه ا -24-0شكل 

 074 ............................................................................................................................................ استان خوزستان يرودخانه ها یكل ينما -21-0شكل 

 071 ............................................................................... ر )الف(یخطر پذ يدر خصوص بازه ها يمكاتبات صورت گرفته با استاندار -22-0شكل 

 072 ................................................................................. ر )ب(یخطر پذ يدر خصوص بازه ها يمكاتبات صورت گرفته با استاندار -27-0شكل 

 072 .................................................................................. ر )ج(یخطر پذ يدر خصوص بازه ها يمكاتبات صورت گرفته با استاندار -20-0شكل 

 077 .................................................................. مهاب قدس در خصوص كنترل سیلاب رودخانه هاي دز و كارون-اسكات ویلسون -25-0شكل 

 070 ........................................................... هیمتر مكعب بر ثان 2544 یدب-ن دست شهرییلاب رودخانه كارون اهواز و پایپهنه س -26-0شكل 

 075 ................................................. هیمتر مكعب بر ثان 2544 یدب -ات كوچکین دست فارسییلاب رودخانه كارون پایپهنه س -23-0شكل 

 074 ............................................................................. ...حفاظت ساحل رودخانه كارون در مجاورت چاه هاي فلمن شوشتر،  -الف -23-0شكل 

 004 .................................................................................... ...حفاظت رودخانه كارون در مجاورت روستاي عرب اسد شوشتر،  -الف -24-0شكل 

 001 .............................................................................................................. ... حفاظت ساحل رودخانه كارون در منطقه شیبان، -الف -74-0شكل 

 001 .......................................................... حفاظت ساحل رودخانه كارون در محدوده شهري اهواز بازه پل پنجم تا پارک شقایق -71-0شكل 

 002 .................................................................................................. حفاظت ساحل رودخانه كارون در محدوده روستاي سید شریف -72-0شكل 

 002 .....................................................................................................................................لاب بر بحره در جنوب اهوازیس ییپلان جانما -77-0شكل 

 007 ................................................................................................................................................................................. لاب بر بحرهیكانال س -70-0شكل 

 007 ................................................................................................................................................................. كانال بحره ير ماهواره ایتصو -75-0شكل 

 000 ................................................................................................................................................................. نقاط خطر پذیر در شهر اهواز -76-0شكل 

 051 ...................................................................................................................................................................................... دستگاه واتر مستر -73-0شكل 

 051 .............................................................................................................................. یروبیبعد از لا -ب ،یروبیقبل از لا -هر بحره الف -73-0شكل 

 056 ....................................................................................................................... ... ، مكاتبات انجام شده 127065/0144نامه شماره  -74-0شكل 

 056 ...................................................................... در حرمله هیمترمكعب بر ثان 1544 یدب يرودخانه دز به ازا لابیس يپهنه بند -04-0شكل 

 053 ...................................................................... در حرمله هیمترمكعب بر ثان 2444 یدب يرودخانه دز به ازا لابیس يبندپهنه  -01-0شكل 

 053 ...................................................................... در حرمله هیمترمكعب بر ثان 0444 یدب يرودخانه دز به ازا لابیس يپهنه بند -02-0شكل 

 053 ..................................................................................................... ... ، مربوط به مكاتبات انجام شده با32175/0144نامه شماره  -07-0شكل 

 064 .................................................................................................. هاهیرودخانه دز در محدوده زاو یبازه سامانده يار ماهوارهیتصو -00-0شكل 

 061 ............................................................ مانیپر از شن و ماسه و س يهاسهیاجراشده با ك Bend way يزهایاز سرر يریتصاو -05-0شكل 

 062 ......................................................................................................................................................................................................اجرا نیح -06-0شكل 

 062 ........................................................................................................................................................ پس از تكمیل طرح)اپی مستغرق( -03-0شكل 

 062 ........................................................................................................................... پس از تكمیل طرح )به روش دیواره توري سنگی( -03-0شكل 

 063 .................................................................................................... ... ، مربوط به مكاتبات انجام شده 124714/0144نامه شماره  -04-0شكل 

 063 ...................................................................................................   ...، مربوط به مكاتبات انجام شده 124714/0144نامه شماره  -54-0شكل 

 يدات لازم برایجاد تمهیخوزستان جهت ا يت بحران استانداریری، مكاتبات انجام شده با مد124041/0144نامه شماره  -51-0شكل 

 064 ........................................................ امن جهت اسكان و ارائه خدمات يمكان ها ییاز شناسیلاب و نیاز بروز مشكل در زمان س يریجلوگ
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 032 .......................................................... شهرستان گنبدكاووس يرودخانه گرگانرود در روستاها میحد بستر و حر تیعدم رعا -52-0شكل 

 037 ..................................................... سو در استان گلستانگرگانرود و قره يهارودخانه یكم میاعلام حد بستر و حر يتابلوها -57-0شكل 

 035 ............................................................................................... شكست سد گلستان )موسسه آب دانشگاه تهران( يمدلساز جینتا -50-0شكل 

 HEC-RAS ........................................................................................... 035رودخانه گرگانرود در مدل  یمقاطع عرض تیپلان موقع -55-0شكل 

 036 ......................................................................... از چپ به راست است( انیشهر آققلا )جهت جر دیو جد میقد يپلها تیموقع -56-0شكل 

 HEC-RAS ................ 036 یكیدرولیمدل ه جیوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل پل جدید آققلا با استفاده از نتا -53-0شكل 

 HEC-RAS ................. 033 یكیدرولیمدل ه جیآققلا با استفاده از نتا میوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل پل قد -53-0شكل 

 HEC-RAS ............... 033 یكیدرولیمدل ه جیبا استفاده از نتا دلریس يوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل روستا -54-0شكل 

 033 ....................................................... 4/12/1733 لابیقلا در سوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در بالادست پل جدید آق -64-0شكل 

 033 .............................................................. 4/12/1733 لابیوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل پل جدید آققلا در س -61-0شكل 

 034 ........................................................... 10/1/1741 لابیقلا در سرود در محل پل جدید آقوضعیت آبگذري رودخانه گرگان -62-0شكل 

 034 ................................................... 10/1/1741 لابیرود در بالادست پل جدید آق قلا در سوضعیت آبگذري رودخانه گرگان -67-0شكل 

 031 ................................................................................. قلارود از بالادست آقرودخانه گرگان لابیاز س یانحراف بخش يها نهیگز -60-0شكل 

 032 .............................. مختلف يقلا در دوره برگشتهاآق يدرومتریه ستگاهیهیدروگراف رواناب رودخانه گرگانرود در محل ا -65-0شكل 

 030 ...................................................................... گریكدیبا  سهیدر مقا يآققلا در طول دوره آمار ستگاهیدر ا لابیحداكثر س یدب -66-0شكل 

 036 ............ قلارود از بالادست آقرودخانه گرگان لابیاز س یانحراف بخش يآقدكش برا یو مخزن سد انحراف يدهانه ورود -63-0شكل 

 036 .............................................. قلارودخانه گرگانرود از بالادست آق لابیاز س یانحراف بخش يكانال انحراف سد آقدكش برا -63-0شكل 

 036 ...................................................................... قلارودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق يآقدكش بر رو یسد انحراف تیموقع -64-0شكل 

 033 ........................ استان گلستان يهادر سرشاخه يزداریو آبخ یعیاجرا شده توسط اداره كل منابع طب يهاسازه ییجانما -34-0شكل 

 033 ............... (هیو مخازن تغذ ریگرودخانه قرهسو )نوكنده( در شهرستان بندرگز )سرشاخه لیپروژه چندمنظوره كنترل س -31-0شكل 

 033 .......................... ریاخ لابیرودخانه قرهسو )نوكنده( در شهرستان بندرگز در س لیپروژه چندمنظوره كنترل س تیوضع -32-0شكل 

 033 ........................................................ ریاخ لیدر س يسو )چندمحله( در شهرستان كردكورودخانه قره ریگسرشاخه تیوضع -37-0شكل 

 034 ........................................................... ریاخ لیدر س يسو )غازمحله( در شهرستان كردكورودخانه قره ریگسرشاخه تیوضع -30-0شكل 

 034 ....................................................................................... (آبادیاجرا شده در رودخانه محمدآباد )شهرستان عل یملات-یبند سنگ -35-0شكل 

 034 ................................................................................ (نودشتی)شهرستان م يچااجرا شده در رودخانه چهل ریگسازه سرشاخه -36-0شكل 

 044 .............................................................................. (نودشتی)شهرستان م يچااجرا شده در رودخانه چهل یملات-یسازه سنگ -33-0شكل 

 041 ........... سوگرگانرود، اترک و قره يهادر رودخانه دیبر وقوع باران شد یاستان گلستان مبن یسازمان هواشناس هیاخطار -33-0شكل 

 543 ........................................ متر مكعب بر ثانیه 354دبی -پهنه سیلاب رودخانه كرخه شاخه هاي منتهی به تالاب هورالعظیم -1-5شكل 

 543 ........................................ متر مكعب بر ثانیه 354دبی -پهنه سیلاب رودخانه كرخه شاخه هاي منتهی به تالاب هورالعظیم -2-5شكل 

 544 .................................... متر مكعب بر ثانیه 354دبی -پهنه سیلاب رودخانه كرخه روستاي خیرآباد تا شهرک شهید چمران -7-5شكل 

 544 ..................مكاتبه با شوراي تامین استان و ارسال لیست امكان مسكونی در معرض خطر سیل جهت حفاظت و یا تخلیه -0-5شكل 

 511 ............................................................................................................................................................. هیه شاكرینه اولیگز ییر هوایتصو -5-5شكل 

 512 ........................................................................................................................................................................ 1436لاب یس ییر هوایتصو -6-5شكل 

 512 ....................................................................................................................................................................... 1433لاب یس ییر هوایتصو -3-5شكل 

 517 ................................................................................................................................................................................ نه ابوروفوشیر گزیتصو -3-5شكل 

 510 ......................................................................................................................................................................................... عینه رفیر گزیتصو -4-5شكل 
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 515 .......................................................................................................................................................... عیاز طرح رف یید هوایر بازدیتصو -14-5شكل 

 516 ............................................................................................................................................................................ هیبر شاكرلابیر سیتصو -11-5شكل 

 516 ............................................................................................................................... (22/41/43ه )یبر شاكرلابیس يار ماهوارهیتصو -12-5شكل 

 513 ....................................................................................... ه در رودخانه كرخهیمترمكعب در ثان 2444لاب یس ير پهنه بندیتصو -17-5شكل 

 513 ....................................................................................... ه در رودخانه كرخهیمترمكعب در ثان 2544لاب یس ير پهنه بندیتصو -10-5شكل 

 513 ............................................................................................................................................ د چمرانیآب به كانال شه ير ورودیتصو -15-5شكل 

 514 ............................................................................. هیدیاهواز و حم يت آن نسبت به شهرهاید چمران و موقعیر كانال شهیمس -16-5شكل 

 514 ......................................................... شكر )واحد دهخدا(ید چمران و زهكش شركت توسعه نیسلمان، شه يهار كانالیتصو -13-5شكل 

 524 .......................................................................................................... د چمرانیمحل تنگه جهت مسدود نمودن آب در كانال شه -13-5شكل 

 521 ........................................................................................................... لاب رودخانه كرخهیورود آب به كانال كوثر در اثر پخش س -14-5شكل 

 521 ......................................................................................................................... ت آن نسبت به شهر اهوازیر كانال كوثر و موقعیمس -24-5شكل 

 522 ..................................................................................................................................... حمله آب رودخانه كرخه به سمت شهر اهواز -21-5شكل 

 522 ....................................................................ت آن نسبت به جاده اهواز شوشیو موقع یر كانال كوثر توسط اهالیشكست مس -22-5شكل 

 527 .................................................................................................................. هیلاب رودخانه كرخه در منطقه بروایاز س ییر هوایتصو -27-5شكل 

 520 ..................................................................................................................................... هیلاب دشت در منطقه بروایانحراف آب به س -20-5شكل 

 520 ................................................ (22/41/43اهواز ) 3شماره  يبردارت بهرهیونیلاب در محدوده یت سیاز وضع ییر هوایتصو -25-5شكل 

 525 ................................................................................................................. ش ارتفاع كانال سلمان در محدوده شهر اهوازیطرح افزا -26-5شكل 

 525 ............................................................................................ ش ارتفاع كانال سلمان در محدوده غرب شهر اهوازیادامه طرح افزا -23-5شكل 

 526 ..................................................................................... ...وه یدان میش ارتفاع كانال سلمان در محدوده میر مربوط به افزایتصو -23-5شكل 

 526 .............................................................. آباد نسبت به كانال سلمان و زهكش دهخدا یپادگان فول يریت قرارگیر وضعیتصو -24-5شكل 

 523 ............................................................................................ هیدیجاده اهواز حم يآب از رو یر گلوگاه طرح و عبور احتمالیتصو -74-5شكل 

 523 ........................................................ ن دویه و عید چمران به ملاشیسلمان و شه يانتقال آب از جداره كانالها ییر هوایتصو -71-5شكل 

 574 .............................................................................................................................. در سوسنگرد يآلبوعفر يبند روستا لیس میترم -72-5شكل 

 574 ....................................................................................................................................................................... عیبند شهر رف لیس میترم -77-5شكل 

 571 ...................................................................................... در محدوده شهرستان سوسنگرد ایعل هیبند مالك لیو احداث س میترم -70-5شكل 

 571 ........................................................................................ آباده در محدوده شهرستان سوسنگرد نیمه يبند روستا لیس میترم -75-5شكل 

 571 .............................................................................................................. در محدوده شهرستان سوسنگرد هیبند خزعل لیس میترم -76-5شكل 

 572 ............................................................................................. هیدیشهرستان حم يخسرج در محدوده  يبند روستا لیس میترم -73-5شكل 

 572 ....................................................................................................... زهیدغاغله در محدوده شهرستان هو يبند روستا لیس میترم -73-5شكل 

 572 ..................................................................................................... زهیدر محدوده شهرستان هو هیشیگر يبند روستا لیس میترم -74-5شكل 

 577 ...................................................................................................................................................... قدرت آباد يبند روستا لیس میترم -04-5شكل 

 577 ....................................................................................................................................................... آباد هنیم يبند روستا لیس میترم -01-5شكل 

 575 ................................................................................................................................................. به رودخانه كرخه ییانهار انتها یروبیلا -02-5شكل 

 502 ........................................................................................................................................................................... حانیبند مل لیس میترم -07-5شكل 

 507 ........................................................................................................................................................................................ نهر بحره یروبیلا -00-5شكل 

 507 .............................................................................................................. محل اتصال نهر بحره به تالاب شادگان يماهواره ا ریتصو -05-5شكل 
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 506 ........................................................................................................ خرمشهر )الف( -در محور اهواز یلیخسارات خطوط ر میترم -06-5شكل 

 506 .......................................................................................................... خرمشهر )ب( -در محور اهواز یلیخسارات خطوط ر میترم -03-5شكل 

 503 .................................................................................................................... )الف( هینظام ستگاهیدر ا یلیخسارات خطوط ر میترم -03-5شكل 

 503 ...................................................................................................................... )ب( هینظام ستگاهیدر ا یلیخسارات خطوط ر میترم -04-5شكل 

 551 ....................................................................................................................................... مسكن ادیبند توسط بن لیمراحل احداث س -54-5شكل 

 552 .....................................................................................................................................................مسكن ادیبند توسط بن لیاحداث س -51-5شكل 

 550 ................ متر مكعب بر ثانیه 1544دبی -ایشان سخی تا بند قیرپهنه سیلاب رودخانه دز در بازه پایین دست روستاي  -52-5شكل 

 555 ................ متر مكعب بر ثانیه 1544دبی -پهنه سیلاب رودخانه دز در بازه پایین دست روستاي ایشان سخی تا بند قیر -57-5شكل 

 556 ............................... متر مكعب بر ثانیه 1544دبی -پهنه سیلاب رودخانه دز در بازه پل حمیدآباد تا پایین دست میانرود -50-5شكل 

 556 ............... مكاتبه با شوراي تامین استان و ارسال لیست امكان مسكونی در معرض خطر سیل جهت حفاظت و یا تخلیه -55-5شكل 

 554 ............................................................................................... احداث شده در محدوده هایی از حاشیه رودخانه دز يسیل بندها -56-5شكل 

 554 .............................................................................................. احداث شده در محدوده هایی از حاشیه رودخانه دز يسیل بندها -53-5شكل 

 554 .............................................................................................. احداث شده در محدوده هایی از حاشیه رودخانه دز يسیل بندها -53-5شكل 

 564 ...................................... احداث خاكریزهاي غیر اصولی توسط مسوولین منطقه اي و اهالی روستاهاي حاشیه رودخانه دز -54-5شكل 

 564 ...................................... احداث خاكریزهاي غیر اصولی توسط مسوولین منطقه اي و اهالی روستاهاي حاشیه رودخانه دز -64-5شكل 

 564 ...................................... احداث خاكریزهاي غیر اصولی توسط مسوولین منطقه اي و اهالی روستاهاي حاشیه رودخانه دز -61-5شكل 

 561 .............................................................................................................................................. ایجاد خاكریز حفاظتی پیرامون روستاها -62-5شكل 

 561 .............................................................................................................................................. ایجاد خاكریز حفاظتی پیرامون روستاها -67-5شكل 

 534 .............................................................................................................. رودمصب رودخانه گرگان یروبیلا يمنتخب برا يرهایمس -60-5شكل 

 534 ................................................................................................................ شانیزهكش ملت در محدوده تالاب گم ایكانال  یروبیلا -65-5شكل 

 532 ............................................................................................................................................... خزر يایاتصال زهكش خزر به در هیناح -66-5شكل 

 532 ............................................. )سمت چپ( لیپل بعد از س تی)سمت راست( و وضع لیدر زمان وقوع س لریپل با يپاكساز -63-5شكل 

 537 ................................................................................................................................................. در محدوده پل انیمقطع جر يپاكساز -63-5شكل 

 537 ........................................................................ و حذف درختان رشد كرده در بستر و سواحل رودخانه انیجر ریمس يپاكساز -64-5شكل 

 530 .................................................................................... در شهر كلاله توسط اداره راه اساقلقیجاده  ریدهانه كالورت ز يپاكساز -34-5شكل 

 533 ............................................................................................................................................................ لیس یمتول يدستگاهها فیوظا -31-5شكل 

 540 .................................................................................................. سردهانه كانال چمران يهاچهیدر يدمونتاژ نمودن الكتروموتورها -1-6شكل 

 545 ......................................................................................................................................... هیستگاه جلالیمتوسط ازات فشار ینصب تجه -2-6شكل 

 545 ............................................................................................................................................. كوثر ستگاهینگهدارنده كابل ها در ا میترم -7-6شكل 

 545 ......................................................... معرض ، و رفع اشكال از مدارات فرمان ستگاهیا  ينگهدارنده كابل الكتروپمپ ها میترم -0-6شكل 

 546 ....................................................................................................................................... خسرج خلف يدر محدوده روستا يلوله گذار -5-6شكل 

 546 ................................................................................................................................................................. حمدان يدر روستا يلوله گذار -6-6شكل 

 543 ..........................................................................................................................و حمدان دیآلبوعب يخروج آب از روستا ریمس جادیا -3-6شكل 

 543 ....................................................................................................................................................... ل بند خسرج خلفیاحداث مجدد س -3-6شكل 

 AMC .................................................... 543كانال  یدر نقاط شكستگ سیجاده سرو يزی، شفته آهک و شن ر يزیخاكر م،یترم -4-6شكل 

 ML ......................................................................................................................................................................................... 544 يها چهیدر -14-6شكل 
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 644 .......................................................................................................................................... هیدیحم یمیسد تنظ ينصب استابلاگ ها -11-6شكل 

 641 ..................................................................................................................................................................... هیدیحم MLكانال  یروبیلا -12-6شكل 

 642 ..................................................................................................................................................................... هیدیحم MRكانال  یروبیلا -17-6شكل 

 625 ....................................................................................................................... ک تا شمال آققلایلاببر قرنجیاحداث كانال انحراف س -10-6شكل 

 625 ........................................................................................................لابیس نیبعد از فروكش اول یبر بند وللابیكانال س ییبازگشا -15-6شكل 

 626 ................................................................................................... اول استان گلستان لیبعد از س یبر بند وللابیكانال س ییبازگشا -16-6شكل 

 674 ................................................................................................ معاون امور معادن و  15/2/1743مورخ  03342/64نامه شماره  -13-6شكل 

 671 ..................................... لابیس تیریمد يروشها یو علاج بخش میاقدامات ترماستاندار لرستان در خصوص  یدستور كتب -13-6شكل 

 675 ............................. لیبک ف اتیبستر آبراهه ب( بعد از انجام عمل میو قبل از ترم يحوض سعد ریاخ لابیالف ( بعد از س -14-6شكل 

 674 ..............................................................  1743سمت راست( تا   ي)شكلها 1732 يسالها یط يسعد لیمس يكاربر رییتغ -24-6شكل 

 634 .......................................................................................... لیدر وقوع س رگذاریتاث یطیمح يپارامترها شیپا ستمیاز س يانمونه -1-3شكل 

 634 ............................................................................................... لابیهشدار س ستمیس يو نرمافزار یارتباط يهایازمندیاز ن يانمونه-2-3شكل 

 637 ...................................................................................................................................................... لابیانحراف س ستمینحوه كاركرد س  -7-3شكل 
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 هاسیلاب گزارش ملی

 

 

 پيشگفتار

روي شما است حاصل تلاش تعداد زیادي از هاي هیدرولیكی از گروه ویژه سیل كه پیشگزارش نهائی كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

كارشناسان مهندسی مشاور، كارشناسان سازمان هاي مرتبط با مهندسی رودخانه و نخبگان صنعت آب  ها،اعضاء هیات علمی دانشگاه

هاي گوناگون و دریافت نظرات تخصصی افراد اند تا با بررسی میدانی، برگزاري نشستكشور می باشد. اعضاء كارگروه تلاش نموده

هاي هیدرولیكی خسارات وارده را از منظر مهندسی رودخانه و سازه و 1743و اوایل سال  1743هاي اواخر سال مختلف، رخداد سیل

ها ها، عدم شفافیت و البته نقاط قوت حكمرانی مدیریت سیلاب در رودخانهها، كمبودبررسی نمایند. نتیجه آن مشخص شدن نارسائی

 است. بوده

ان تهیه و توسط اعضا ستادي بررسی و تایید شده است. اي از گزارشهاي استانی است كه توسط اعضاء همان استحاضر مجموعه گزارش

گزارش تهیه شده توسط اعضا محترم استان سیستان و بلوچستان علیرغم داشتن اطلاعات بسیار مفیدي و بنا به دلایلی در این گزارش 

هاي هیدرولیكی انه و سازهاست. گزارش نهائی نیز براي تعدادي از نخبگان صنعت آب كشور كه در زمینه مهندسی رودخارائه نشده

 ها استفاده شده است. اند ارسال و از نظرات آناي و اجرائی داشتههاي آموزشی، تحقیقاتی، مشاورهفعالیت

اند بخصوص اعضا استانی كارگروه كه شبانه روز دانیم تا از همه نخبگانی كه در تهیه این گزارش تلاش نمودهاینجانبان بر خود لازم می

اند قدردانی نمائیم. ما مطمئن هستیم كه همه عزیزانی كه ما را یاري دادند منافع كشور را بر منافع شخصی ترجیح كردهوقت صرف 

هاي تهیه شده اند مبتنی بر نظر كارشناسی، علمی و بی طرفانه بوده است و البته به این امید كه گزارشاند و آنچه كه انجام دادهداده

   ان كشور قرار گیرد و شاهد خسارات كمتر ناشی از سیلاب در آینده باشیم.مورد استفاده مدیریت كل

 

 

   مهدی یاسی                                                                     محمود شفاعی بجستان

 مسئول کارگروه                   دبير کارگروه                                                                         
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 73        مقدمه و كلیات –صل اول ف  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 مقدمه  و کليات -1فصل 

 های ایرانرودخانه -1-1

ایران با وسعت زیاد و آب هواي خشک و نیمه خشک داراي منابع آبی محدودي است؛ كه مدیریت آن نیازمند دانش كافی در 

خصوص تهدیدات ناشی از بحران آبی و برخورداري از فرصت هاي مدیریتی و بهره برداري از منابع آب هاي سطحی می باشد. با وجود 

كیلومتر  1444كیلومتر مرزهاي آبی )بیش از  0644و بیش از  1-1جدول داخلی ایران  كیلومتر طول رودخانه هاي 106444حدود 

وري پایدار از تالاب،  حفاظت و بهره 144دریاچه بزرگ و بیش از  14كیلومتر سواحل مشترک(، حدود  2344رودخانه مرزي، و 

 هاي آبی ایران ضروري است.سامانه

 
 پراکنش آن هامشخصات رودخانه های ایران و  1-1ل جدو

 طول كل )كیلومتر( هاتعداد رودخانه نام حوضه آبریز
طول رودخانه هاي فصلی 

 )كیلومتر(

طول رودخانه هاي دائمی 

 )كیلومتر(

 20444 7244 23244 1634 دریاي خزر

 74444 16444 06444 1024 خلیج فارس و دریاي عمان

 6654 354 3544 744 دریاچه ارومیه

 12544 73544 54444 1044 فلات مركزي

 1144 4444 11444 004 مرزي شرق

 2444 2744 0744 145 قره قوم

 36254 64354 106444 5705 كل كشور

 

هاي دولتی و وابستگی مستقیم وظائف سه نهاد بزرگ دولتی )وزارت كشاورزي، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست( و دیگر سازمان

ها و آبهاي پذیرنده آنها )تالاب ها، دریاچه ها و دریاها(، وابستگی امنیت غذائی و وري رودخانهبهرهدر حفاظت و  1-1شكل مردم نهاد 

هاي آبی )و بخصوص رودخانه ها و اكوسیستم هاي وابسته آن( امنیت اجتماعی و برون مرزي به مسائل آبی، اهمیت توجه به سامانه

دریاچه ارومیه و تالاب هاي اقماري آن(، نیازمند احیاي سامانه رودخانه هاي ورودي دهد. احیاي تالاب ها و دریاچه ها )نظیر نشان می

 به این پیكره هاي آبی است. 

با اهداف چند منظوره )نظیر حفاظت  "سامانه آبهاي سطحی"عبارت از بهبود  "هاي وابستهساماندهی رودخانه و اكوسیستم"

اي )از نظر كنترل سیلاب و هاي رودخانهو غیره( است. در هر صورت، ایمنی طرحكشتیرانی  ،رودخانه، مدیریت رسوب، كنترل سیلاب

 رفع تاثیرات ناخواسته و یا نامطلوب دیگر( باید همگام با توسعه پایدار باشد. 
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 دستگاه های تاثيرگذار بر مدیریت رودخانه و ایمن سازی در برابر سيلاب -1-1ل شک

 

 سيل و ابعاد آن  -1-2

سیلاب عبارت است از جریان زیاد و عظیمی از آب در سطح زمین، در داخل رودخانه یا در منطقه اثرگذار، در دریاچه یا سیل یا      

 را شهرها كردن محو توانایی حتی كه قدرتمندي است نیروي (. آب،202منطقه ساحل كه منجر به اثرگذاري قابل توجهی شود )نشریه 

 و رفته شمار به طبیعی بلایاي بارترینفاجعه از یكی نیز هاسیل. باشد خطرآفرین بسیار اندتومی دارد و هانقشه روي از كلی به

 .اندداده قرار خود تاثیر تحت را نفر هامیلیون زندگی جهان تاریخ هايسیل ترینمخرب

 از ناشی گرسنگی بلكه نیست افراد جان گرفتن براي سیل روش تنها شدن غرق اما بازندمی جان شدگیغرق اثر در هاسیل قربانیان اغلب

 و اند. مرگگرفته تاریخ طول در بسیاري قربانیان نیز شوندمی شایع سیل وقوع از پس هاآلودگی انتشار طریق از كه هاییبیماري نیز و قحطی

 تاریخ هايسیل مرگبارترین و است بوده رایج سیل وقوع مستعد مناطق در ویژه به تاریخ طول در و جهان سراسر در هاسیلاب از ناشی میرهاي

 را منطقه اكوسیستم كلی به توانندمی هاسیلاب .اندگذاشته جاي بر خود تاثیر تحت مناطق در را بسیاري هايمرج و هرج و هاویرانی جهان

 .ببرند بین از كلی به كوتاهی زمان مدت در را پیشرفته جوامع و ساخته نابود را منطقه اقتصاد كرده، تخریب

 بررسی و مطالعه كرد.آن كشور را  يارودخانه انیلازم است كه جر شهیهم ل،یس اب ارتباط آنكشور و  کی یسطح يهاشناخت آب يبرا

 

 آنی(  سریع ليس( 

 عمق است.كم هیناح ایرودخانه و مسیر آب در امتداد  عیسر شیاز افزا یناش سریع سیل

حفظ بستر 
رودخانه ها

وزارت نیرو

سازمان ثبت 
اسناد و امالک

وزارت راه و 
شهرسازی

وزارت کشور وزارت صمت

وزارت جهاد 
کشاورزی

بنیاد مسکن

شهرداری ها
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كومولوس، رعد و برق،  يقو يابرها ه علتب نیبارش سنگ لیكه عمدتا به دل افتدیساعت اتفاق م كمتر از چند در ظرف لیس

 .باشدهمراه می ،موانع رودخانه گرید ایبا شكست سد و  ایسرد، و  يعبور جبهه هوا نیدر ح ای يریگرمس يهاطوفان

 

 ایرودخانه ليس 

 ایها ممكن است چند روز لیس نیبه طور منظم است. ا ایشدن برف به آرامیذوب یا زیحوضه آبر کیدر  نیاز بارش سنگ یناش يهالیس

 .رهیو غ زیآبر حوضه ضخامت برف، مساحت ،یاهیعبارتند از: رطوبت، پوشش گ لیس نیا ي ایجاددید. عوامل كلنچند هفته طول بكش

 

 یساحل ليس 

 وشوند یبار از آب باران مفاجعه هايلیسایجاد باعث  رهیو غ يریگرمس يهامانند طوفان سیكلی يهاتیمرتبط با فعال يهالابیس

 شود.یدر طول ساحل مموج آب از باد و  یاغلب باعث طوفان ناش
 

 یشهر ليس 

 هاي در كشورهاي در حال توسعه است. رشد به ویژه براي ساكنان شهرها و شهرکبهسیل شهري یک چالش جدي و رو

 

میلیون نفر تحت  133به تنهایی  2414وقوع سیل بیشترین تكرار را در میان تمام بلایاي طبیعی در سراسر جهان دارد. در سال 

میلیارد دلار بود. مناطق شهري كه در معرض  04بیش از  2414و  1443هاي شگرفی مانند تاثیر سیل قرار گرفتند. تلفات كل در سال

شوند. اثرات غیرمستقیم و اغلب درازمدت، مانند بیماري، سوء ایش اثرات سیل به شدت دچار صدمه میخطر سیل قرار دارند، با افز

هاي چنین نیاز به مقابله مداوم با سیلشود و همپذیري جامعه و اهداف توسعه میدادن معیشت، سبب تضعیف انعطافتغذیه و از دست

 برند. اصولا بیشترین رنج را از اثرات سیل می كند. افراد فقیر جامعهمنظم و كوچكتر را آشكار می

تبدیل  رهیو غ نگیها و پاركها به جادهجنگل ای يكشاورز يهانیاز زم هایی كهنیزمشود. شهرنشینی باعث تشدید خطر سیل می

 يهانیچه در زمبرابر آن 6تا  2از  شیب را جذب آب ییتوانا ینید. شهرنشندهیاز دست مان جذب بار يخود را برا ییتوانا ،شوندمی

، در شوندیم عیسر یی با حركتهابه رودخانهتبدیل ها ابانیخ ،يشهر لیس يها. در طول دورهدهدیدهد، كاهش میرخ م یعیطب

سیلاب شهري به دلیل در معرض بودن حجم عظیمی از  شوند.یم مبدل ریآبگ يهاتلهبه  ایشوند و یها با آب پر منیرزمیز كهیحال

 شود. ریزي و مدیریت ضعیف توسعه شهري منجر به افزایش خطر سیل میو پر هزینه است. برنامه مردم، خطرناک

تغییرات آب و هوایی، یكی دیگر از روندهاي جهانی در مقیاس بزرگ است كه تاثیر شگرفی روي خطرات سیل دارد. تغییرات در 

هاي وقوع یافته سیل 2-1شكل در  شود.الگوهاي هواشناسی، كه با آب و هواي گرم همراه هستند، به طور بالقوه سبب افزایش سیل می

 هاي مختلف نشان داده شده است.در طول سال

گذاران باید براي درک و آمیز سیلاب شهري بدان معنی است كه اقدامات بسیار زیادي لازم است كه سیاستچالش بزرگ و تحول

بندي مدیریت ریسک شده تاثیرات سیل، اولویتبینیمدیریت بهتر خطرات موجود و احتمالی آینده انجام دهند. سطح فعلی و پیش

گذاري و اجراي كند. درک علل و اثرات سیل، طراحی، سرمایهگذاري را، ضروري میسیاستهاي سیل در جوامع شهري در برنامه

 تر تعبیر شود. رساند باید بخشی از تفكر اصلی توسعه باشد و به اهداف توسعه گستردهها را به حداقل میاقداماتی كه آن
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 1994-2011های تعداد رخداد سيل در سال -2-1ل شک

 

هاي دولتكه  اي و چند بخشی است كه مسئولیت آن این استمدیریت ریسک سیلاب شهري یک رویكرد چند ضابطهسازي پارچهیک

هاي درگیر باشد. یكپارچه و متعادل در همه بخش گام كند. اقدامات مدیریت ریسک سیل باید جامع، خاص محل،و مردم را هم مختلف

هایی براي ترویج بهتر و توسعه پایدارتر شهري زمان باعث ایجاد فرصتكنند و هم توانند در كاهش خطر سیل كمکموثر می هايحلراه

 شوند.

 

 ضرورت تهيه گزارش -1-3
اي برخوردار ها از اهمیت ویژهدر بین بلایاي طبیعی، سیل، زلزله و خشكسالی به لحاظ خسارات مالی و جانی ناشی از وقوع آن     

اي از نقاط دنیا به ویژه در آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان را ود، خسارات ناشی از سیل در پارهباشند. به استناد آمار و اطلاعات موجمی

هاي انسانی و دهد. در واقع بلایاي طبیعی حاصل اندركنش فعالیتدر بین خسارات حاصل از بلایاي طبیعی به خود اختصاص می

ها سیل یک عامل تأثیرگذار بر جوامع هاي اقتصاد بشري در سیلابدشتهاي فعال تصادفی است. به دلیل تمركز نسبی فعالیتپدیده

 باشد. باید توجه داشت اندركنش بین رخداد سیل و استفاده انسان از سیلابدشت داراي ماهیت پویایی است.می

رات غیرمستقیم و گاه شود. بلكه در مواردي خساخسارات سیل تنها به خسارات مستقیم و ملموس آن اعم از مالی و جانی محدود نمی

 غیرملموس آن از قبیل آثار سوء اجتماعی و محیط زیستی آن تأثیر بیشتري دارد.

هاي مختلف آثار و خسارات زیانبار آن بنابراین نیاز است خسارات سیل در تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با استفاده از روش

مختلف در رودخانه تأثیر زیادي بر كنترل و مدیریت سیلاب دارد كه به صورت مختصر به آن هاي را كاهش داد. اهمیت اقدامات و سازه

 شود.اشاره می

( قبل از وقوع سیل و در هنگام سیل باید بررسی شود. غیرههاي آبی )نظیر مدیریت سدهاي انحرافی و تنظیمی، آبگیرها و مدیریت سازه

ها ها قبل از وقوع سیل به منظور جلوگیري از شكست آننحوه نگهداري و وضعیت آن خاكریزها جدید، و ها دایک بندها،احداث سیل

باشند كه بر آثار زیانبار سیل ها عواملی میها در مناطق شهري و به ویژه مصب رودخانهدر زمان سیل باید بررسی شود. لایروبی رودخانه

هاي مختلف باید بررسی دخانه( و همچنین كارایی اصلاح مسیر در مكانگذارند. تأثیر تغییر مسیر رودخانه )اصلاح مسیر روتأثیر می

تواند در باشد كه میها عامل مهمی میهاي ایران ارائه شود. تعیین حریم و سیلابدشت رودخانهگردد و روابطی متناسب با رودخانه
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ها ها در رودخانهبه مدیران نماید. تخلیه نخاله ریزي براي توسعه مناطق شهري در مجاورت رودخانه كمک زیاديمدیریت سیل و برنامه

 دهد. و به ویژه در مناطق شهري تأثیر زیادي بر كاهش مقطع رودخانه دارد و خطر سیل را افزایش می

 در ، مناطق وسیعی از كشور 1743تا نیمه فروردین  1743از اواسط پاییز و تشدید آن از اواخر اسفند  ریزش هاي جوي دنبال به

 حكمی طی جمهور محترم اي شد. در همین راستا، ریاستقرار گرفت كه موجب خسارات زیادي مالی و جانی گسترده سیلاب معرض

به ریاست دانشگاه تهران و هیئتی از اساتید دانشگاه هاي كشور صادر نمودند. براي  را "سیلابها ملی گزارش ویژه هیأت" تشكیل دستور

كارگروه با هدف تدوین  تشكیل شد. این "هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازه كارگروه"جمله كارگروه تخصصی از  15این هدف، 

جدول گانه ریاست محترم جمهوري در عرصه رودخانه  12ي درس آموخته ها و پاسخ به سوالات اي و ارائههاي رودخانهگزارش سیل

دانشگاه  علمی هیات اعضاي از ، -1جدول نظر صاحب 22و  0-1 جدولعضو همكار  23 ،7-1جدول  اصلی عضو 11 با تركیبی از 1-2

  ها و متخصصین صنعت آب كشور تشكیل گردید.

بررسی عوامل ذكر شده و موارد دیگري كه در رابطه با سیل وجود دارد باعث شده گزارشی تهیه شود تا میزان تأثیر عوامل مختلف 

 لاح و كاهش خطرات سیل بیان گردد.در مناطق متفاوت تعیین شود و راهكارهایی جهت اص

 
 های هيدروليکیگانه ریاست محترم جمهوری در عرصه مهندسی رودخانه و سازه 12سوالات   2-1ل جدو

 سوالات ریاست جمهوري

1 
و بعد از آن  1743و...( در پاییز و زمستان بندها و آبگیرها هاي آبی )نظیر مدیریت سدهاي انحرافی و تنظیمی، سیلهاي مسئول در زمینه مدیریت سازهعملكرد سازمان

 براي مدیریت سیلاب چگونه بوده است؟

 اند؟هاي آبی مرتبط با سیلاب چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیلاب داشتهسدها و سایر سازه 2

 و...( چگونه بر سیلاب اثر گذاشته است؟سازي انجام شدن یا نشدن عملیات مهندسی رودخانه صحیح )لایروبی، حفظ حریم ها، دیواره 7

 ها )جلوگیري از دخل و تصرفات، حفظ حریم، برداشت شن و ماسه، تخلیه نخاله و...( چیست؟مشكلات قانونی و ساختاري در مدیریت بستر رودخانه 0

 ، چه اثري بر حادثه سیل و خسارات آن باقی گذاشته است؟)راه، ریل، شهر  سازي، كشاورزي، ...( اي در كشور هاي غیررودخانهجایگاه مهندسی رودخانه كشور در پروژه 5

6 
ها، بخش كشاورزي، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازي، صنعت معدن تجارت، بخش خصوصی...( ها )شهرداريتعارضات نهادي / سازمانی در مدیریت رودخانه

 مؤثر بوده است؟ چگونه بر سیل و خسارات آن

 ها در چه مقیاسی و با اتكا به چه ساز و كارهایی صورت گرفته و چگونه بر سیلاب و خسارات آن اثر گذاشته است؟تجاوز به حریم و بستر رودخانه 3

 تأثیر گذاشته است؟اي مدیریت رودخانه چگونه بر سیلاب و خسارات آن كمیت و كیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه 3

4 
هاي تابعه، وزارت جهاد كشاورزي، هاي آبی )وزارت نیرو و شركتهاي مختلف درگیر در مدیریت رودخانه و سازهتعاملات میان سطوح )سطح ملی و محلی( و سازمان

 ها و...( چگونه بر مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟استانداري

 گذارد؟سامانه رودخانه و تالاب هاي وابسته باقی میسیلاب چه تأثیرات مثبتی بر  14

 هاي آبی كشور چیست؟هاي سیلاب براي مدیریت رودخانه و سازهآموختهدرس 11

 آوري )مقاومت( در مقابل سیلاب، مستلزم چه اصلاحاتی است؟هاي آبی كشور براي افزایش تابارتقاي سطح مدیریت رودخانه و سازه 12
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 اعضای اصلی کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی  3-1 جدول

 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه شهید چمران محمود شفاعی بجستان )رئیس كارگروه( 1

 دانشگاه تهران مهدي یاسی )دبیركارگروه( 2

 دانشگاه تربیت مدرس سید علی ایوب زاده 7

 دانشگاه شهید بهشتی محمدرضا مجدزاده طباطبایی 0

 شركت سازه پردازان ایران محمود افسوس 5

 دانشگاه شهید چمران مهدي قمشی 6

 دانشگاه شیراز ناصر طالب بیدختی 3

 دانشگاه لرستان امیرحمزه حقی آبی 3

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان عبدالرضا ظهیري 4

 دانشگاه زابل فرزاد حسن پور 14

 دانشگاه ایلام علیرضا حسینی 11

 
 اعضای همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی  7-1ل جدو

 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه شهیدبهشتی جعفر یزدي 1

 دانشگاه لرستان حجت اله یونسی 2

 دانشگاه لرستان بابک شاهی نژاد 7

 لرستاندانشگاه  حمیدرضا باباعلی 0

 بازنشسته وزارت نیرو سید مجتبی رضوي نبوي 5

 شركت خصوصی رضا پیشگر 6

 دانشگاه زاهدان مهدي اژدري مقدم 3

 دانشگاه زابل محمودرضا ملائی نیا 3

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان امیر احمد دهقانی 4

 طبیعی گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  مهدي مفتاح هالقی 14

 دانشگاه جامع گلستان محسن لشكر بلوكی 11

 دانشگاه گنبد كاووس مرتضی سیدیان 12

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی رامین احمد جعفري 17

 دانشگاه شهید چمران اهواز محمد بهرامی یاراحمدي 10

 دانشگاه شهید چمران اهواز مهدي دریایی 15

 دانشگاه شهید چمران اهواز محمدرضا زایري 16

 دانشگاه شیراز سید محراب امیري 13

 دانشگاه صنعتی شیراز علی اكبر حكمت زاده 13

 دانشگاه شیراز مجید نیازكار 14
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 اعضای همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی 7-1ل جدوادامه 

 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه شیراز تورج هنر 24

 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیر صمدي 21

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتهیات علمی  روزبه ریاضی 22

 دانشگاه ایلام اقبال احسان زاده 27

 دانشگاه ایلام جعفر مامی زاده 20

 دانشگاه ایلام جواد سروریان 25

 پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداري محمد رستمی 26

 دانشگاه لرستان حسن ترابی 23

 
 و سازه های هيدروليکی صاحب نظران مشاور کارگروه مهندسی رودخانه  3-1ل جدو

 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 بازنشسته دانشكاه شیراز محمود جوان  1

 دانشگاه تهران جواد فرهودي 2

 دانشگاه تهران علی سلاجقه 7

 دانشگاه تهران محمد علی بنی هاشمی 0

 دانشگاه تهران صلاح كوچک زاده 5

 دانشگاه تهران مسعود منتظري یمین 6

 سازمان مدیریت بحران یزدانی 3

 كمیته ارزیابی سیلاب كمیته ملی سدهاي بزرگ ایران مصطفی فدائی فرد 3

 كمیته ارزیابی سیلاب كمیته ملی سدهاي بزرگ ایران معالی زعفرانی زاده 4

 شركت مدیریت منابع آب ایران فرشید فیض اللهی 14

 دانشگاه تهران محمد ابراهیم بنی حبیب 11

 وزارت نیرو جبار وطن فدا 12

 شركت توسعه منابع آب و نیروي ایران حسام فولادفر  17

 شركت مدیریت منابع آب ایران غزال جعفري 10

 شركت مدیریت منابع آب ایران روناک اسعدي 15

 شركت مهندسی مشاور یكم صادقی عامل محمد 16

 شركت مهندسی مشاور یكم امین فرزادي 13

 شركت مدیریت منابع آب ایران مجتبی نوري 13

 سازمان حفاظت محیط زیست مسعود باقرزاده كریمی 14

 دانشگاه تهران محسن ناصري 24

 پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداري مجتبی صانعی 21

 دانشگاه تربیت مدرس سعید مظاهري 22

 

 

 اهداف گزارش -1-7
 نمود:اهداف كلی این گزارش را میتوان در موارد زیر خلاصه      

  در استان هاي سیل زده 1743شناخت دقیق و شفاف رخ داد سیل فروردین 

 در استان هاي سیل زده 1743داد سیل فروردین بررسی علل رخ 

 در استان هاي سیل زده 1743هاي آبی در سیل فروردین شناخت و پیدا كردن نقایص موجود در طراحی سازه 
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هارودخانه ها و عرصه

کنجان چم و سيمره

(ایالم)
دز و کارون و کرخه

(خوزستان)
گرگانرود

(گلستان)

کشکان

(لرستان)

و شهرک سعدیآبزنگی

(شيراز)

سيستان

(سيستان)

 در استان هاي سیل زدههاي هیدرولیكی شناخت اثرات سیل بر سازه 

 هاي سیلاب . در استان هاي سیل زدهبررسی سایر اثرات و حجم تخریب 

 .بررسی نحوه مدیریت سیلاب در قبل از وقوع سیل، در حین وقوع سیل و بعد از آن 

 هایی از سیل اخیر در استان هاي سیل زدهآموختهارائه در س 

 هاي مشابه آتی.سیلاب تر باارائه پیشنهاداتی جهت مقابله هرچه اصولی 

 

 گستره مکانی کارگروه -1-3

اولیه گستره مكانی فعالیت خود را  هاي بررسی از پس خود، ماموریت انجام مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی براي كارگروه     

 تعیین نمود. 7-1شكل در شش استان و رودخانه هاي شاخص آنها به شرح 

 

 

 

 

 

 

 
 استان ها و رودخانه های هدف -3-1ل شک

 

 ابتدا جلساتی با كارگروه هیدرولوژي و منابع آب بمنظور تفكیک سوالات برگزار گردید. سپس، با عرصه و گستره كار، شدن با مشخص

 دفاستان هاي ه به سفرهایی كارگروه همچنین، نظرات كارشناسی گردید. و اطلاعات درخواست مختلف، سازمانهاي از سوالاتی طرح

 با در تهران جلساتی ضمناً اطلاعات و گزارشات لازم اخذ و استانی سازمانهاي مسولان با جلسات برگزاري و محلی بازدیدهاي با و داشته

گردید. همچنین در مراحل مختلف تهیه گزارش، جلساتی با صاحبنظران عرصه مهندسی  برگزار مختلف وزارت خانه ها و سازمانهاي

 هیدرولیكی برگزار گردید. مراحل انجام كار به ترتیب زیر است: رودخانه و سازه هاي

 هاي اولیه جهت تشریح و علل سیلبررسی -1

 هاي قبل از وقوع سیل )قبل از هشدار و از هشدار تا شروع رخداد سیل(بررسی -2

 هاي حین وقوع سیل )از رخداد تا فروكش سیل(بررسی -7

 ازيمدیریت بازس -هاي پس از فروكش نمودن سیلبررسی -0

 تهیه گزارش تفصیلی، خلاصه گزارش و خلاصه مدیریتی -5

 گانه ریاست جمهور  12تهیه پاسخنامه مشروح به سوالات  -6

 

 ساختار گزارش -1-6
 این گزارش شامل هشت فصل و  به شرح زیر می باشد:     

هاي سیلاب در رات و تخریبدر فصل دوم این گزارش رخداد سیلاب اخیر و علل آن در استان هاي هدف تشریح گردیده است. اث     

فصل سوم ارائه شده است. فصل چهارم این گزارش اختصاص به اقدامات قبل از شروع بحران دارد. در فصل پنجم اقدامات مدیریت 

-سیلاب در حین وقوع سیل، و اقدامات بعد از فروكش كردن سیل در فصل ششم گزارش شده است. فصل هفتم به ارائه درس آموخته

ها در عرصه هاي هیدرولیكی اختصاص داده شده است. همچنین توصیهاي اخیر در عرصه مهندسی رودخانه و سازهههاي سیل
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هاي هیدرولیكی در فصل هشتم این گزارش ارائه شده است. در پایان، منابع و مراجع مورد استفاده  فهرست مهندسی رودخانه و سازه

 شده است.

 گروه اقدام به تهیه گزارشات زیر نموده است:علاوه براین گزارش تفصیلی، این كار

 خلاصه گزارش كارگروه -1

 خلاصه گزارش مدیریتی -2

 گانه ریاست جمهور  12پاسخنامه مشروح به سوالات  -7

 گزارش سیل سیستان -0

 

 منابع اطلاعاتی برای تهيه گزارش -1-4
ها و حین آن و پس سیلاب توسط كلیه سازماندر تهیه این گزارش از كلیه اسناد و مدارک موجود كه قبل از وقوع سیلاب و در      

توان به: نظام نامه مدیریت سیلاب در وازارت نیرو، هاي مرتبط با سیلاب تهیه شده است، استفاده گردیده. از جمله میها و دستگاهارگان

ي استان، سالنامه آماري آب اهاي تحت تاثیر سیلاب سازمان آب منطقهها و سواحل در آینه قانون، گزارش محدودهكتاب رودخانه

 . اشاره نمود.غیره( و 1743كشور ) هايرودخانه حریم و بستر از در حفاظت نیرو وزارت هايبرنامه و اقدامات اهم كشور، گزارش
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 فصل دوم
 

 لابیس حیتشر
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 لابيس حیتشر  -2 فصل

 استان ایلام -2-1
 مقدمه -2-1-1

م  و م 604باشد. شهرستان ایوان با حدود م میم 063هاي سینوپتیک استان ایلام حدود متوسط بلند مدت بارش در ایستگاه     

 برابر  43-43باشند. متوسط بارش در سال آبی استان را دارا می ي بارش درم به ترتیب بیشینه و كمینهم 224شهرستان مهران با 

ها( )زمان وقوع سیلاب 43دهد. متوسط بارش در بهار درصد افزایش را نشان می 46م  بوده كه این مقدار نسبت به بلند مدت م 413

( و %221(، مهران)%224(، آبدانان )%275ر )شههاي؛ درهدرصد بیشتر بوده است. این مقدار در شهرستان 143نسبت بلند مدت مشابه، 

 شان داده شده است. ن 7-2شكل در  43-43دهد. وضعیت بارش در بلند مدت و سال آبی ( افزایش را نشان می%137دهلران )

طغیان ها سبب ، دو موج بارشی كل استان ایلام را تحت تاثیر قرار داد كه در هر دو مرحله شدت بارش1743در فروردین ماه سال 

ها از هاي هیدرولیكی گردید. موج اول بارشبنایی از جمله سازههاي قابل توجهی به تاسیسات زیرها و وارد آمدن خسارترودخانه

فروردین ماه رخ داده است. میانگین متوسط بارش در موج اول حدود  17تا  11ي نسبتا كوتاهی از چهارم تا ششم و موج دوم به فاصله

متر بوده است. درصد مقدار  بارش در موج دوم نسبت به موج اول در اكثر نقاط استان بیشتر میلی 114و در موج دوم متر میلی 64

( از شرایط %30( و آبدانان با )%141(، دهلران )%110شهر)(، دره%044هاي مهران )این نسبت در شهرستان 2-2شكل بوده است 

دهد ها را بیش از گذشته نشان میي آماري، شدت این بارشها در طول دورهوضعیت بارشبررسی  2-2شكل تري برخوردار بود حاد

 (. 1-2جدول )

 

 
 های سينوپتيک  استان ایلام )اداره کل هواشناسی استان ایلام(.در ایستگاه 98مقدار بارش فروردین ماه  -1-2 شکل
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)اداره کل هواشناسی استان   های سينوپتيک استان ایلام.در ایستگاه 98فروردین ماه  ی مقدار بارش در موج اول و دوم بارشمقایسه -2-2 شکل

 ایلام(

 

 

 
 ()اداره کل هواشناسی استان ایلامو بلند مدت  94-98، 96-94های استان ایلام در سال آبی؛ شهرستانآمار بارندگی مراکز  -3-2 شکل
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 )اداره کل هواشناسی استان ایلام(  96-94و سال آبی  94-98وضعيت بارش در بلند، سال آبی   1-2جدول 
درصد افزایش 

بلند نسبت به 

 مدت

درصد افزایش 

نسبت به سال 

 گذشته

 maxبارش  minبارش 
بارندگی بلند 

 مدت

 بارندگی سال

 98-94 

-94بارندگی سال 

96 

نام 

 ایستگاه

33 34 
27733  

(33-36) 

45435 

(40-45) 
 ایلام 61433 145533 56432

100 204 
6436 

(44-41) 

575 

(37-30) 
 مهران 15332 57336 22435

154 144 
14732 

(44-41) 

62733 

(30-35) 
 دهلران 22233 60634 25431

174 174 
13332 

(36-33) 

33233 

(34-31) 
 دره شهر 05035 140635 05532

144 35 
72231 

(36-33) 

116236 

(40-45) 
 ایوان 32234 177031 67436

31 63 
13035 

(36-33) 

333 

(37-30) 
 سرابله 57237 34733 04031

101 104 
26333 

(44-41) 

142631 

(40-45) 
 آبدانان 53733 174334 53434

140 44 
274 

(36-33) 

1222 

(40-45) 
 اركواز 54635 113631 53434

40 43 
13735 

(36-33) 

37533 

(40-45) 
 لومار 02433 30337 07334

131 124 
22333 

(36-33) 

145333 

(40-45) 
 بدره 55433 122334 05031

6/113  6/143  متوسط 03334 141333 06334 - - 

 

 ی کنجانچمرودخانه -2-1-2

 های آنمعرفی حوضه و رودخانه 

دقیقه  73درجه و  06دقیقه تا  46درجه و  06كیلومتر مربع در محدوده؛  1744به مساحت حدود  كنجانچمحوضه آبریز رودخانه      

ي اصلی این حوضه دقیقه عرض شمالی،  در استان ایلام واقع شده است. آبراهه 74درجه و  77دقیقه تا  12درجه و  77طول شرقی و 

شود. سرچشمه گرفته و از قسمت جنوبی شهر مهران از كشور خارج میكیلومتر از ارتفاعات شمال شرقی شهر ایلام  44به طول حدود 

( موقعیت مناطق مسكونی شهري و روستایی در این 5-2( موقعیت حوضه كنجانچم را نسبت به استان ایلام و شكل )0-2در شكل )

 حوضه نشان داده شده است.

آباد و سد انحرافی شهید یلام، سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ امیرهاي هیدورلیكی مهمی از جمله؛ سد مخزنی ابر روي این رودخانه سازه

زیرحوضه اصلی تشكیل شده است.  0كیلومترمربع از  1232اسحاق احداث شده است. سطح حوضه آبریز رودخانه كنجانچم به میزان آل

ها در باشد. مشخصات این زیرحوضهمی كیلومتر مربع 340و پایین دست سد تا خروج از مرز  033ي بالادست سد ایلام؛ مساحت حوضه

گل و سد انحرافی شهید هاي اما، چاویز و گلدر محل تلاقی زیرحوضه 0-2شكل  ارائه شده است. ساختگاه سد ایلام مطابق 1-2جدول 

 اند.آل اسحاق تقریبا در خروجی حوضه واقع شده
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 های رودخانه کنجانچممشخصات زیرحوضه  2-2جدول 

 محيط)کيلومتر( مساحت)کيلومترمربع( نام زیرحوضه

0/340 پایین دست سد  3/114  

4/07 اما  3/75  

2/104 چاویز  2/52  

4/247 گل گل  2/33  

3/1281 مجموع  
  

 

 

 
 رودخانه کنجانچم نسبت به استان ایلام موقعيت حوضه آبریز  -7-2 شکل
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 موقعيت مناطق مسکونی شهری و روستایی در حوضه کنجانچم -3-2 شکل

 

برآورد شده میلیون مترمكعب در سال  32گل بر اساس آمار دبی ورودي به سد ایلام در مجموع هاي چاویز، اما و گلآورد رودخانه

دقیقه  10درجه و  06است. براي برآورد میزان آورد حوضه پایین دست سد ایلام از آمار ایستگاه هیدرومتري كنجانچم، به مختصات 

كیلومتري بالادست نقطه خروجی حوضه قرار دارد، استفاده شده است. آبدهی  7دقیقه عرض، در فاصله حدود  15درجه و  77طول و 

باشد. با توجه به تاثیر مخزن سد ایلام در تغییر دبی ورودي به حوضه پایین دست، از مترمكعب در ثانیه می 2/6ه متوسط این ایستگا

شود. بر این اساس با توجه به مقدار آورد متوسط سالانه كل حوضه آمار ایستگاه كنجانچم مربوط به قبل از احداث سد استفاده می

باشد. در صورتیكه از این رقم میزان مصارف میلیون مترمكعب در سال می 137جانچم حدود كنجانچم در محل ایستگاه هیدرومتري كن

میلیون متر  155میلیون متر مكعب در سال كسر گردد میزان آورد حوضه پایین دست سد ایلام برابر  6/23بالادست سد ایلام به مقدار 

 نشان داده شده است. 7-2جدول هاي مختلف در گشتي كنجانچم براي دوره برمكعب خواهد شد. میزان سیلاب رودخانه

 
 های مختلف )مترمکعب در ثانيه(ی کنجانچم با دوره برگشتسيلاب رودخانه  3-2جدول 

 144 54 25 24 14 5 دوره برگشت

 452 370 301 670 503 71 دبی سیلاب

 

هزار نفر اشاره نمود. این  24توان به شهر مهران با جمعیت حدود ي آبریز، میانسانی پایین دست این حوضهاز مهمترین جوامع 

ي كنجانچم از قسمت ي كنجانچم و گاوي و همینطور مسیل شماور،  واقع شده است. رودخانهشهرستان در مثلث تلاقی دو رودخانه

رقی آن عبور نموده و در پایین دست شهر مهران پس از تلاقی به موازات مرز ي گاوي از قسمت شغربی شهرستان مهران و رودخانه
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شود. مسیل شماور در شمال شهر مهران امتداد یافته است. موقعیت ایران و عراق امتداد یافته و سپس وارد خاک كشور عراق می

 داده شده است.نشان  6-2شكل ي شماور درهاي گاوي، كنجانچم و آبراههشهرستان مهران و رودخانه

 

 
 ی شهر مهرانموقعيت رودخانه کنچانم و گاوی در محدوده -6-2 کلش

 

 ای از هواشناسیخلاصه 

-از نقطهي كنجانچم قبل ي گاوي و رودخانهي رودخانهي خروجی از مرز، شامل حوضهي كنجانچم در نقطهي آبریز رودخانهحوضه     

توان به ایستگاه سینوپتیک شهر ایلام و مهران اشاره نمود. میزان می هاي سینوپتیک این حوضهباشد. از مهمترین ایستگاهي تلاقی می

درصد افزایش را  33و  140، 100هاي مهران، ملكشاهی و ایلام نسبت به بلند مدت، به ترتیب، در شهرستان 43-43بارش در سال آبی 

درصد  44و  143، 221ها به ترتیب نسبت به بلندمدت مشابه در هر یک از این شهرستان 43دهد. میزان بارش در بهار نشان می

درصد بیشتر بوده است. با توجه به  044دهد. موج دوم بارش نسبت به موج اول بارش در شهرستان مهران حدود افزایش را نشان می

ها ا كه به فاصله نسبتا كمی از موج اول بارش رخ داده است، سیلابی شدن و طغیان رودخانههمقدار و شدت بارش در موج دوم بارندگی

 شود.  ي آبریز از ارتفاعات شمالی پر بارش شروع و به دشت مهران ختم میرا به دنبال داشته است. این حوضه

 زمان و شامل: نوع و منشاء سیلاب، سیلاب مشخصات هاي آب سنجی، بده و رسوب، ارائهجریان رودخانه اي )اطلاعاتی از ایستگاه 

 ( رخداد اخیر در سیلاب دوام سیلاب، حجم بده اوج سیلاب،

 باشد. با وجود اینكه بر روي هاي هیدرومتري در شرایط سیلاب از اهمیت زیادي برخوردار میگیري دبی و رسوب ایستگاهاندازه

دهد كه در هاي بعمل آمده نشان میرز یک ایستگاه هیدرومتري وجود دارد، پیگیريي خروج از مي كنجانچم در نزدیک نقطهرودخانه

دهد كه ایستگاه هیدرومتري از نظر هاي میدانی نشان میزمان وقوع سیلاب، دبی این ایستگاه قرائت نشده است. هر چند نتایج بازدید

 ها در ي نگهداري و برداشت دادهوضوع توجه و بازنگري در نحوهبرداري از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، این مدقت و شرایط بهره

 نماید.هاي هیدرومتري را ضروري میایستگاه

 نقش سدهاي مخزنی در مدیریت جریان رودخانه )بخصوص در كنترل سیلاب(.

و با ظرفیت  264، طول تاج 65ارتفاع میلیون مترمكعب،  31اي با ظرفیت ي كنجانچم، سد مخزنی ایلام از نوع سنگریزهبر روي رودخانه     

هاي كشاورزي پایین دست شامل اراضی آبخور ایستگاه پمپاز مترمكعب در ثانیه با هدف تامین آب شرب شهر ایلام و حقابه 2234سریز 

شمالی در عرض  7345351عرض شرقی و  674274سحاق احداث شده است. این سد در موقعیت امیرآباد و اراضی سد انحرافی  شهید آل

 ام واقع شده است.تییومختصات 

 اي استان ایلام بعد از دریافت هشدارهاي موسسه تحقیقات آب كشور و سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع شركت آب منطقه     

ایجاد ظرفیت با هاي تحتانی  به منظور اقدام به رها سازي جریان از دریچه 24/12/43، از روز 43هاي قابل توجه فروردین ماه بارش

مترمكعب در ثانیه بوده است. حجم  205برابر  5/1/43نماید. دبی پیک ورودي به مخزن سد ایلام در تاریخ هدف مدیریت سیلاب می
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میلیون مترمكعب كاهش داده شده است. در این  52به  5/1/43میلیون مترمكعب بوده كه در تاریخ  60سازي برابر مخزن قبل از رها

میلیون مترمكعب ظرفیت خالی در مخزن ایجاد شده بود. میزان حجم سیلاب ورودي به مخزن در موج اول  12نی حدود ي زمابازه

مترمكعب در ثانیه بوده كه  034میلیون مترمكعب بوده است. در موج دوم بارش میزان پیک جریان ورودي به مخزن به  5/11ها بارش

ي تحتانی و در مجموع از طریق دریچه 17/41/43نماید.. از ابتدا تا تاریخ ارد مخزن میمیلیون مترمكعب در ثانیه و 23حجمی معادل 

در اثر  12/41/43تا  24/12/43گیرد. در مجموع از صورت می میلیون مترمكعب، حجمی معادل حجم مخزن، رهاسازي 33سریز حدود 

هیدروگراف ورودي و خروجی به مخزن سد ایلام  3-2شكل ر میلیون مترمكعب جریان وارد مخزن شده است. د 34ها حدود وقوع بارش

ي سازي جریان مخزن، میزان آورد حوضهها علاوه بر میزان رهاي آبریز كنجانچم در زمان وقوع بارشنشان داده شده است. در حوضه

هاي بعمل آمده قرائت ایستگاه گیريباشد. متاسفانه با وجود پیها بالادست است، بسیار موثر میپایین دست كه حدود دو برابر حوضه

هیدرومتري كنجانچم انجام نشده و از این نظر وضعیت هیدروگراف سیل در ایستگاه هیدرومتري كنجانچم و تعیین دبی پیک عبوري از 

 این ایستگاه نیاز به بررسی بیشتري دارد. 

موثري در كنترل حجم  جی از مخزن، این مسئله نقشي سد در شرایط وقوع پیک سیلاب و تعدیل جریان خروبا توجه به حجم ذخیره

ي كنجانچم و جلوگیري از تخریب ساحل چپ، ورود سیلاب به شهر مهران و جابجایی مرز به سمت ایران داشته است. جریان رودخانه

 وضعیت ورودي و خروجی سد ایلام نشان داده شده است. 0-2جدول در 
 

 وضعيت آبگيری سد ایلام 7-2جدول 
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 سد مخزنی ایلام -4-2 شکل
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 های هيدروليکی در مدیریت و تعدیل سيلاب، یا در تشدید سيلابکارآئی سازه 

كنجانچم احداث شده است. این سد انحرافی به منظور تامین ي شمسی برروي رودخانه 04اسحاق در دهه سد انحرافی شهید آل     

یک و دو و  آبیاري و زهكشی درجه هكتار از اراضی شهرستان مهران احداث شده و داراي تونل انتقال آب و شبكه 0444آب حدود 

ام تیدر مختصات یوعرض شمالی  7635435شرقی و  طول 615646باشد. این سد انحرافی در موقعیت ي فرعی میهمچنین شبكه

 (.4-2شكل )واقع شده است

 ي زیرزمینیي سفرهدر زمان وقوع سیلاب یكی از كارهاي قابل توجهی كه به منظور استفاده مطلوب از جریان سیلاب با هدف تغذیه

دشت بوده كه هاي برداشت معدن قدیمی شن و ماسه در سطح دشت مهران صورت گرفته، آبگیري و هدایت جریان به داخل گودال

توان شرایط دهد در كنار مخاطرات زمان وقوع سیل، میي آب شهر مهران انجام گرفته است. این مسئله نشان میاین اقدام توسط اداره

 ي حداكثري، مدیریت نمود.را به سمت استفاده

  

 در کنترل و تعدیل سيلاب، یا های حفاظتی رودخانه )های خاکریز( و سایر سازهکارآئی سيلاب بندها )دایک ها، دیواره

 در تشدید سيلاب(.

 24ي كنجانچم به موازت مرز كشور ایران و عراق، به طول تقریبی دست سد انجرافی شهید آل اسحاق رودخانهي پاییندر بازه     

كی از مشكلات اصلی رودخانه، شود. در این بازه یي گاوي از كشور خارج میكیلومتر، امتداد یافته تا نهایتا بعد از دریافت رودخانه

و اجراي ساماندهی و  هاي اخیرا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعهباشد. در سالفرسایش ساحل چپ و جابجاي آن به سمت ایران می

سیر اي استان قرار گرفته است. یكی از نقاط مهم در این محدوده از رودخانه، محفاظت ساحل رودخانه، مورد توجه شركت آب منطقه

باشد كه در صورت تثبیت آن، بخش قابل توجه از خاک ایران ي گاوي میي كنجانچم به سمت رودخانهانحرافی باز شده رودخانه

ي به جا مانده از جنگ تحمیلی، مرزي اي از مشكلات از جمله؛ آلوده بودن محدوده به مواد منفجرهشود. پارهضمیمه كشور عراق می

گی عملیات اجرایی و تكمیل ننمودن حفاظت هماهنگی با كشور عراق، كمبود اعتبارات اجرایی، پراكندهبودن منطقه و مشكلات 

 ها، همگی از عوامل موثر بر عملكرد ناقص مجموع اقدامات صورت گرفته تا كنون بوده است.خاكریز

ي كنجانچم، تا حدودي از پیشروي رودخانه و مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب عملیات ساماندهی هادر سیل اخیر، خاكریز

هاي كار شده، جلوگیري نموده است. اما به دلیل ناقص بودن عملیات حفاظت، بیشتر كارهاي رودخانه به سمت كشور ایران، در بخش

ها نشان داده ( وضعیت خاكریز14-2شكل و 4-2شكل ها  )اند. در شكلهاي زیادي شدهانجام شده، در اثر سیل اخیر، دچار خسارت

 شده است.

 
 در چند سال آینده ی کنجانچمبينی وضعيت جابجایی مسير رودخانهو پيش 1389سال  bingبر روی نقشه  1394عکس هوایی  -9-2 شکل
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 ی کنجانچم به سمت گاویدر محل مسير انحراف جریان رودخانه ریزتخریب خاک -10-2 شکل

 

 
 ی باقی مانده از جنگ تحميلیی کنجانچم در مرز ایران و عراق و آلودگی آن به مواد منفجرهرودخانه -11-2 شکل

 

ي ي گاوي و مسیل شمور بوده است. مساحت حوزهبیشتر متاثر از طغیان رودخانهگرفتگی شهر مهران در شرایط سیلابی، از دیرباز آب

باشد. از جمله تاسیسات مهم مترمكعب در ثانیه می 0/1كیلومتر مربع با آبدهی  344آباد ي گاوي در ایستگاه رستمآبریز رودخانه

 0444به منظور تامین آب اراضی زراعی به مساحت حدود رحمان  توان به؛ بند انحرافی باني گاوي میاحداث شده بر روي رودخانه

ي گاوي به منظور جلوگیري از ورود سیلاب به شهر مهران و اراضی زراعی، پل ارتباطی مهران هاي حفاظتی ساحل رودخانههكتار، سازه

ی از تردد زوار اربعین از این راه انجام هاي اخیر حجم قابل توجهدهلران و پل زائر )راه ارتباطی ایران به عراق( اشاره نمود. در سال –

ها به داخل شهر مهران را بسیار مهم نموده ي گاوي و جلوگیري از ورود سیلابشود. این مسئله توجه به حفاظت سواحل رودخانهمی

شد. اجراي این سد باي گاوي احداث شود، سد مخزنی گاوي میهاي مهم هیدرولیكی كه قرار بوده بر روي رودخانهاست. یكی از سازه

 141میلیون مترمكعب، ارتفاع  03ي رسی، ظرفیت بنا به دلایلی تا كنون محقق نشده است. سد مخزنی گاوي از نوع خاكی با هسته

باشد. احداث این سد مخزنی نقش بسیار مهمی در مهار جریان سیلابی و جلوگیري از آب گرفتگی شهر متر می 324متر و طول تاج 

 هاي زیرزمینی دشت مهران خواهد داشت. حقابه كشاورزي پایین دست و تغذیه سفره مهران، تامین

ي گاوي عملیات حفاظت ي رودخانههاي سیلابی به داخل شهر مهران، در حاشیههاي گذشته براي جلوگیري از ورود جریاندر سال

هاي حفاظتی را به طور كامل تخریب نموده سازه بخشی از این 43هاي محدودي انجام شده است. سیل سال ساحل رودخانه در بازه

 است كه باز طراحی و مرمت آنها در اسرع وقت باید مورد توجه قرار گیرد.
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 98ی گاوی در اثر سيل سال تخریب خاکریز رودخانه -12-2 شکل

 

 
 اراضی کشاورزی منطقه ی شمور به منظور جلوگيری از ورود سيلاب به شهر مهران و خاکریز احداث شده در مسير رودخانه -13-2 شکل

 

 
 ورود سيلاب به شهر مهراناحداث خاکریزی ساحل رودخانه کنجانچم جهت جلوگيری از  -17-2 شکل

 

هایی در شهرستان ي مصنوعی بر روي مسیلهاي تغذیههاي اخیر سازهي آب زیرزمینی دشت مهران در سالبه منظور تغذیه سفره

ي پخش سیلاب احداث شده بر روي مسیل خرگپ بعد از شهرک اسلامیه هاي احداث شده، سازههمهران احداث شده است. یكی از پروژ

هزار  745اند. پخش سیلاب اولیه، داراي حجم مخزن ي پخش سیلاب به صورت متوالی احداث شدهباشد. بر روي این مسیل دو سازهمی

كیلومتر  7/2متر و طول خاكریز  72ي گابیونی و رویه بنایی با سنگ به طول هكتار، سریز از نوع هسته 25مترمكعب، سطح مخزن 

 محل تخریب خاكریز
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هزار مترمكعب،  247تر از پخش سیلاب بالادست واقع شده است. حجم مخزن آن د دو كیلومتر پایینباشد. پخش سیلاب ثانویه حدومی

 باشد. ها حدود یک كیلومتر میمتر و طول خاكریز 72هكتار، طول سریز  16سطح مخزن 

عوامل عدم تخمین دبی عامل اصلی تخریب تغذیه مصنوعی بالادست، افزایش جریان ورودي، بیش از دبی طراحی بوده است. یكی از 

مناسب طراحی، استفاده نكردن از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان مهران به دلیل طول دوره آماري كم گزارش شده 

ي دوم نیز علاوه سنجی دبی طراحی كمک نماید. تخریب سازهتوانست به صحتهاي میدانی تا حدودي میاست. بدیهی است كه بازدید

ي بالادست نیز این مسئله را تشدید نموده است. تخریب هر دو سازه، شامل تخریب دایک خاكی مجاور حی، شكست سازهبر دبی طرا

رسد علاوه بر دبی طراحی، عدم تراكم مناسب خاكریز مجاور سریز، عامل تشدید این ي آرامش بوده است. به نظر میسریز و حوضچه

هاي اصلی، توجه به برآورد محتاطانه دبی طراحی، از اهمیت وعی احداث شده بر روي مسیلهاي تغذیه مصنتخریب بوده باشد. در سازه

ي مصنوعی متوالی بهتر هاي تغذیهشوند، ضرورت دارد. در سازههاي پخش سیلابی كه از جریان انحرافی تغذیه میزیادي نسبت به سازه

 در نظر گرفته شود. هاي بالادست،  ها با احتمال شكست سازهاست دبی طراحی سریز
هاي میدانی مشاهده شده است، ها و بازدیدي كنجانچم آنچه از بررسی گزارشهاي ساماندهی سواحل رودخانهدر خصوص سازه

باشد. این مسئله سبب بیانگر آن است كه در مطالعات مهندسی رودخانه یكی از مهمترین مسائل بحث جامع نگري در مطالعات می

داراي شرایط حاد شناسایی شده و با مطالعات دقیق، راهكارهاي كاربردي را ارایه نمود. تا جایی كه نیاز نباشد باید  خواهد شد كه نقاط

اي است كه توسط مشاوران طراح، به عنوان یک اخلاق حرفه، باید مورد توجه ها اجتناب نمود. این مسئلهاز تغییر مقطع طبیعی آبراه

دهد. براي پذیري آنها را به شكل قابل توجهی افزایش میتمام ساماندهی سواحل رودخانه، امكان آسیبهاي ناواقع شود. احداث سازه

كاري و احداث سازه به شكل ناقص اجتناب شود. بهتر است جلوگیري از این مسئله، انسجام در عملیات اجرایی و جلوگیري از پراكنده

هاي مرزي براي تسریع دي فعالیت، انجام عملیات اجرایی انجام پذیرد. در رودخانهمتناسب با حجم اعتبارات تخصیص یافته و اولویت بن

تر، نیاز خواهد بود. در مناطق آلوده به مواد منفجره نیز تسریع در پاكسازي این نكارهاي روادر عملیات اجرایی، تعریف و تعیین گردش

 اجرایی كمک نماید. ها و سرعت بخشیدن به عملیاتتواند به كاهش هزینهمناطق می

 

 علل بروز سيل -2-1-3

 تغييرات در مورفولوژی رودخانه 

دهد كه انحراف مسیر رودخانه به سمت ساحل چپ بند انحرافی شهید آل اسحاق و برداشت مصالح از هاي میدانی نشان میبررسی     

ها و افزایش ساحل چپ و تخریب دیواره بستر رودخانه جهت عملیات ساماندهی رودخانه، عامل اصلی انحراف جریان سیلابی به سمت

 باشد.هاي با شیب تند ساحل چپ در محل بند انحرافی میگاهاحتمال ریزش تكیه

هاي گوگردي و هدایت آنها به پایین دست همانطور كه ذكر شد در بالادست سد انحرافی شهید آل اسحاق براي انحراف جریان چشمه

ها در زمان اجرا، در اثر سیلاب اخیر ساماندهی رسد به دلیل عدم مهار مناسب لولهت. به نظر میمحل آبگیري، از لوله استفاده شده اس

 این بخش از رودخانه دچار آسیب دیدگی جدي شده است.

شود كه قبل ي گاوي نیز، عامل اصلی تخریب خاكریز، جانمایی نامناسب آن بوده است. از اینرو پیشنهاد میدر خصوص مسیل رودخانه

 بازسازي این خاكریز، نسبت به باز طراحی آن اقدام شود. از

هاي ضروري از جمله قوس بالادست شهر ي شمور، بهتر است مطالعات جامع این مسیل انجام و تنها در بخشدر خصوص رودخانه

 ها خودداري شود.مهران، حفاظت ساحل رودخانه انجام پذیرد و از تغییر مقطع رودخانه در سایر بخش
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 های سيل بند و خاکریزها و ...نقش دیواره 

ي گاوي، ي كنجانچم به سمت رودخانهایجاد شده در قسمت مسیر انحرافی رودخانه دهد كه خاكریزهاي میدانی نشان میبررسی     

شده است. هر  سبب جلوگیري از انحراف مسیر رودخانه و ضمیمه شدن بخش قابل توجهی از خاک ایران به كشور عراق در این نقطه

 (.15-2شكل آسیب جدي دیده است ) 43چند كه این خاكریز به دلیل انجام نشدن عملیات حفاظت، در سیل فروردین 

هاي ایجاد شده نقش موثري در مهار سیلاب و جلوگیري از ورود سیل به شهر مهران ي شمور، خاكریزي گاوي و آبراههدر مسیر رودخانه 

 (.15-2شكل اثر سیلاب اخیر تخریب شده است ) ي گاوي دررودخانهداشته است. خاكریز 

 
 ی گاویی مسير انحرافی رودخانه کنجانچم به سمت رودخانهتخریب خاکریز مسدود کننده -13-2 شکل

 

 های مخزنی کافیعدم وجود سد 

میلیون مترمكعب و تخلیه بخش قابل توجهی از حجم آن قبل از وقوع  31مخزنی ایلام به ظرفیت همانطور كه قبلا ذكر شد، سد      

هاي پایین دست داشته است. از طرفی با توجه به مساحت و تقلیل خسارت ها، نقش موثري در مستهلک نمودن پیک سیلاببارش

ي كنجانچم در سد مخزنی ایلام، واقع شده است. آورد رودخانه درصد آن در بالادست 73ي كنچانچم تنها حدود ي آبریز رودخانهحوضه

باشد. از این رو با توجه به مرزي بودن رودخانه، جابجایی خط مرزي در اثر میلیون مترمكعب می 155پایین دست سد مخزنی حدود 

ها،  بررسی دن هزینه ساماندهی رودخانهها و سیلابی بودن رودخانه، بالا بوتغییر مسیر رودخانه در محدوده شهر مهران، وضعیت بارش

 شود.هر چند با ظرفیت محدود، توصیه میي پایین دست سد ایلام، ي كنجانچم در محدودهامكان احداث سد مخزنی بر روي رودخانه

ن رودخانه مورد هاي قبل موضوع احداث سد مخزنی بر روي ایباشد. در سالي گاوي میآبگرفتگی شهر مهران متاثر از طغیان رودخانه

ها، تواند در كنترل سیلاببررسی قرار گرفته كه به دلایل متعددي تا كنون اجراي آن تحقق نیافته است. احداث این سد مخزنی می

ي آب رحمان و تغذیه سفرههاي پایین دست از جمله بند انحرافی بانآبهي گاوي، تامین حقهاي ساماندهی رودخانهكاهش هزینه

 دشت مهران بسیار موثر باشد. زیرزمینی 
 

 های رودخانه ایرعایت نکردن ملاحظات فنی در طراحی سازه 

ي شهر مهران مجموع همانطور كه قبلا اشاره شد، براي جلوگیري از جابجایی خط مرزي بین كشور ایران و عراق، در محدوده     

دهد كه؛ محدودیت منابع مالی تخصیص یافته، تعریف نشان میهاي میدانی هاي ساماندهی رودخانه انجام شده است. بررسیفعالیت

ریز ها بوده باشد. در خصوص خاکها، مهمترین عامل آسیب دیدگی بسیاري از سازههاي كاري متعدد و كامل اجرا نشدن سازهجبهه
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ه است. بدیهی است باز طراحی ي گاوي نامناسب بودن جانمایی خاكریز و شدت سیلاب، سبب تخریب بخشی از این خاكریز شدرودخانه

اسحاق، تغییر مسیر باشد. در مورد دستک بالادست ساحل چپ بند انحرافی شهید آلاین سازه قبل از بازسازي مجدد ضروري می

تواند عامل اصلی تخریب فرسایش ساحل چپ بند بوده باشد. در مورد خاكریزهاي ساماندهی اي میرودخانه و برداشت مصالح رودخانه

ها و محدویت منابع مالی عامل تخریب خاكریزها و دیگر ي كنجانچم، ناقص اجرا شدن سازه، پراكندگی فعالیتحل چپ رودخانهسا

هاي سینوپتیک منطقه، برآورد هاي پخش سیلاب، عدم استفاده از آمار ایستگاههاي ساماندهی بوده است. در خصوص تخریب سازهسازه

 شود.ها تعیین میریزها  مجاور سرریزها از عوامل اصلی تخریب این سازهمناسب خاکنامناسب دبی طراحی و تراكم نا

 

 ی سيمرهرودخانه -2-1-7

 تشریح سيل - 1-7-1-2

 های  مهم آن معرفی حوضه و رودخانه 

 .استاحداث شده بر روي رودخانه سیمره واقع در استان ایلام كیلومتري شمال غربی شهرستان دره شهر  04سد سیمره در      

 5/144 دبی متوسط سالانه  ،مترمیلی 064متوسط بارندگی سالانه حوضه  ،كیلومتر مربع 23336سیمره  سد ي آبریز مساحت حوضه

رودخانه سیمره بطول  شوند.محسوب میرود كرخه اصلی هاي سرشاخه "كشكان"و  "سیمره"هاي رودخانهباشد. میمتر مكعب بر ثانیه 

آن  فرعی هايشاخه مهمترین و تشكیل شده "گاماسیاب" و "سو قره" هايرودخانه پیوستن همبه از درصد، 7/4 كیلومتر و شیب 013

آورده  16-2شكل هاي هیدرومتري مربوطه در هاي مذكور و ایستگاهواره رودخانهباشد. طرحمـــی "شیروان" و "چرداول"ي رودخانه

 شده است. 

 

 ایجریان رودخانه 

در  گرید يو تعداد لیتعط يتعداد ستگاه،یا 77 نیوجود دارد كه از ا يدرومتریه ستگاهیا 77تعداد  مرهیس زیدر حوضه آبر     

متر مربع، ارتفاع كیلو 23336مساحت  يدارا مرهیدر محل سد س مرهیحوضه س یوگرافیزیاند. از لحاظ فشده سیتاس ریاخ يهاسال

حوضه  طیو مح لومتریك 013در هزار، طول رودخانه  1/7 متوسط رودخانه بیمتر، ش 1344متر، ارتفاع غالب  1600متوسط حوضه 

  .باشدیم لومتریك 5/1175

مترمكعب بر 3/142برابر با  "سازبن"تا  "نظرآباد" یانیو حوضه م "نظر آباد" ستگاهیبا توجه به اطلاعات ا مرهیدر محل سد س یآبده

مترمكعب بر  0/21ماه)  وریدر شهر یآبده زانیم نی(، كمترهیمترمكعب بر ثان 6/234ماه ) نیدر فرورد یآبده زانیم نیشتریب ه،یثان

 .باشدیمترمكعب م اردیلیم  275/7رودخانه   رد( و حجم آوهیثان

دهد. بزرگترین سیلاب با ها در فصل پاییز و بهار روي میهاي رخ داده، غالب این سیلاببا توجه به اطلاعات موجود حاصل از سیلاب

 ،2 زمانی  هايدوره با  هايسیلاب آورد. است پیوسته وقع به  "آباد نظر"در ایستگاه  1752-57مترمكعب بر ثانیه در سال  7624دبی 

 مترمكعب 3570 ،5770 ،7775 ،2331 ،2251 ،1543 ،1107 ،625 با برابر  ساله به ترتیب 14444و 5444، 144 ،54 ،25 ،14 ،5

  .باشدمی ثانیه بر

باشد، اما در آن بخش از ها بسیار متغیر میي سیمره و كرخه به دلیل گستردگی، دامنه مقدار بارشي آبریز رودخانهحوضههر چند در 

ها را دریافت نموده است. ي استان ایلام واقع شده است، نسبت به سایر نقاط استان بیشترین میزان بارشي آبریز كه در محدودهحوضه

 متر بارش رخ داده است. میلی 713و  732به ترتیب  43شهر در فروردین ماه در شهرستان آبدانان و دره

 شده پایان فروردین ماه نشان دادهتا  43-43 آبی سال ابتداي از سیمره مخزن آب سطح تراز و خروجی و ورودي دبی 13-2 شكلدر 

-2مطابق با شكل ) .اند شده وارد مخزن به متوسط و كوچک سیل تعدادي مداوم طور به ماهآبان اواخر از كه گرددمی مشاهده. است

 دومین حال این با. می باشد ثانیه بر مترمكعب 374 حدود سیمره سد به ورودي در ماه فروردین سیلاب (، دبی پیک ساعتی اولین13

 را مخزن حداكثر تراز سیلاب دو این تجمیع رسید. نهایتا ثانیه بر مكعب متر 7444 حدود ساعتی اوج به فروردین 12 تاریخ در سیلاب
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 خروجی حداكثر بر علاوه فروردین ماه،  14 تا 12 فاصله متر بالاتر از تراز آستانه سرریز است. در 3/3متر رسانده كه حدود  317 به

 1775 حداكثر به فروردین  16 در كل خروجی نهایتاً و شده مدار نیز وارد تحتانی تخلیه كننده آزاد، سرریز عملكرد همچنین و نیروگاه

حداكثر تراز آب در مخزن در خرداد ماه سال  ساله این سد، 3سابقه بهره برداري  در كه است ذكر به لازم. رسید ثانیه بر مكعب متر

 .است بوده سرریز آستانه معادل متر از سطح دریا رسیده كه تقریباً 5/340به  1745

 

 
 های هيدرومتری مربوطهسو و کشکان و ایستگاههای سيمره، کرخه، قرهواره رودخانهطرح -16-2 شکل
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 سيمره سد در آب سطح تراز و خروجی و ورودی دبی روزانه تغييرات -14-2 شکل

 

گیرد. با توجه رودخانه كشكان در محل روستاي كل سفید دره شهر با رودخانه سیمره تلاقی نموده و پس از آن رودخانه كرخه نام می

است، هیدروگراف ساعتی رودخانه كشكان در محل  به اینكه پل سیمره در پایین دست تلاقی رودخانه سیمره و كشكان واقع شده

 نشان داده شده است.  13-2شكل پلدختر نیز در 

 

  نقش سدهای مخزنی در مدیریت جریان رودخانه 

عرض شمالی در استان ایلام واقع  7635303طول شرقی و  340357كیلومتري شهر بدره، در مختصات  15سد سیمره در حدود      

 64میلیارد مترمكعب، طول دریاچه  2/7متر، حجم مخزن  242متر، طول تاج  134نی دوقوسی، ارتفاع سد شده است. نوع سد بت

باشد. سد داراي سرریز ي سیمره میهاي سطحی رودخانهباشد. مهمترین اهداف سد، تولید برق و كنترل و تنظیم جریانكیلومتر می

مترمكعب در ثانیه با  5333دار با ظرفیت اشد. سرریز اصلی از نوع دریچهباصلی واقع در جناح راست و سرریز كمكی روي بدنه می

نشان داده شده  14-2شكل باشد. موقعیت سد در مترمكعب در ثانیه می 2041شكل و سریز كمكی از نوع آزاد با ظرفیت پرتابه جامی

 است.



 65        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 فروردین 20 تا 7 مورخ پلدختر محل در کشکان رودخانه سيلاب ساعتی هيدروگراف -18-2 شکل

 

 
 تصویر هوایی سد سيمره در استان ایلام -19-2 شکل

 

 12 و 5 مقطع دو در ایلام استان در سیلاب اینكه به توجه برداري وجود دارد. بادر استان ایلام در مجموع چهار سد مخزن در دست بهره

هاي مخزنی به منظور كاهش اوج سیلاب اي براي ایجاد ظرفیت خالی در سدمنطقه آب توسط شركت اقداماتی افتاد، اتفاق فروردین

 طی دو مرحله به آب ذخیره سازيظرفیت ریزيبرنامه شدید، بارش امكان بر مبنی 26/12/43 مورخ هشدار از دریافت پس انجام گرفت.

  انجام گرفت.  5-2جدول  شرح
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 ميزان تخليه و ظرفيت سازی سدها جهت عبوردهی سيلاب 3-2جدول 

 (MCMحجم مخزن) سد
 سازیميزان تخليه و ظرفيت

 (MCMمرحله دوم ) (MCMمرحله اول)

 05 75 245 دویرج

 21 15 31 ایلام

 14 5 14 كنگیر

 044 344 7244 سیمره

 

 سازي همچنین ظرفیت.شد ایجاد فوق گانه سه سدهاي براي مرحله دو در ذخیره مكعب متر میلیون 174 میزان به مجموع در بنابراین

 تراز افزایش با دوم مرحله و در سد مخزن از تخلیه بصورت اول مرحله در مكعب متر میلیون 344 میزان به سیمره سد در ذخیره حجم

 گردید. فراهم ذخیره، حجم مكعب متر میلیون 044 معادل ، متر 316 به 340/  5 از سد

 

 های حفاظتی رودخانه )در کنترل و تعدیل سيلاب، یا های خاکریز( و سایر سازهکارآئی سيلاب بندها )دایک ها، دیواره

 در تشدید سيلاب(.

كند، بندي كه از میان شهر  عبور میشهر، از طریق سیلابدر جنوب شهر درهكوه واقع ها و سیل جریان یافته از ارتفاعات كبیربارش     

موثري در مهار و جلوگیري از بند نقششود. این سیلي سیمره هدایت میهدایت شده و پس از عبور از میان شهر، به رودخانه

این مسیل، به دلیل عدم رعایت ضوابط  هاي احداث شده بر رويشهر داشته است، هر چند كه تعدادي از پلآبگرفتگی شهر دره

 هایی از مناطق شهري موثر بوده است. هیدرولیكی، در آبگرفتگی بخش
 

 علل بروز سيل  -2-1-3

 مشخصات جریان رودخانه 

ي هاي قبل ارائه شده است. به طور كلی دبی سیل رودخانهمشخصات دبی جریان در محل سد سیمره در زمان سیل در بخش     

شود. همچنین دبی خروجی از سد سیمره در حدود متر مكعب بر ثانیه تخمین زده می 7444ي به سد سیمره حدود سیمره در  ورود

دهد، ي كرخه را تشكیل میي كشكان كه از آن به بعد رودخانهمتر مكعب بر ثانیه بوده كه از محل سد تا تلاقی با رودخانه 1775

-یمره به خوبی، پیک سیلاب را كاهش داده و به شكل قابل توجهی از بروز خسارتشود. بنابراین سد مخزنی سهمین مقدار فرض می

دهد كه عامل ي كشكان نشان میهاي بیشتر جلوگیري نموده است. مقایسه هیدروگراف خروجی سد سیمره و پیک سیلاب رودخانه

بوده است.  43فروردین  17ر ثانیه در مترمكعب د 6544ي كشكان به مقدار حدود اصلی تخریب پل گاومیشان، دبی پیک رودخانه

 7444ي سیمره )دبی حدود ها در بالادست سد سیمره ) روستاهاي عرب رودبار( جریان قابل توجه رودخانهبنابراین عامل اصلی تخریب

بوده است. ي كشكان )روستاهاي بخش ماژین، پل گاومیشان و پل ماژین( مترمكعب در ثانیه( و در پایین دست سد سیمره رودخانه

 باشد. ساله می 144مطابق با مستندات موجود دبی ورودي به سد سیمره در محل سد برابر دبی با دوره بازگشت 

 

  تجاوز به بستر و حریم رودخانه 

وارده در هاي ي بالادست و پایین دست سد سیمره تقسیم شود؛ منشاء خسارتي سیمره در استان ایلام به دو بازهچنانچه رودخانه      

ي سد، روستاهاي عرب رودبار در ساحل راست رودخانه این دو بخش متفاوت خواهد بود. در بالادست سد سیمره، در انتهاي دریاچه

جات اختصاص دارد. حاصلخیزي خاک اراضی منطقه، تعلق اند. بیشتر اراضی این محدوده به كشت باغات انار و زراعت صیفیواقع شده

 7444ماعی سبب عدم موفقیت در تملک اراضی این ناحیه شده است. سیلاب قابل توجه رودخانه )حدود خاطر معیشتی و اجت
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هاي روستایی و منازل مسكونی مترمكعب در ثانیه( و افزایش رقوم تراز آب دریاچه سد،  سبب تخریب اراضی كشاورزي و آبگرفتگی راه

 این ناحیه گردید.

د سیمره به مراتب بیشتر از بالادست آن بوده است. از جمله مشكلات این بازه در سیلاب ي پایین دست سها در بازهشدت آسیب

دختر(، پل ماژین )راه ارتباطی بخش ماژین به شهر به پلتوان به تخریب پل گاومیشان )راه ارتباطی شهرستان دره، می43فروردین 

ها، ساختگاه نامناسب و ي پله نمود. بدون شک، ارتفاع كم عرشهشهر اشارماژین شهرستان دره ایلام( و آبگرفتگی روستاهاي بخش

هاي پرورش دام، احداث هاي روستایی، خطوط انتقال برق، مجتمعدشت و كاهش مقطع عرضی رودخانه، احداث راهقرارگیري در سیلاب

ها بوده است. برخی از روستاها نیز به سارتها، یكی از عوامل اصلی افزایش خباغات كشاورزي و منازل روستایی و...  در حریم رودخانه

-ي بالادست تنگي اصلی و یا واقع شدن در ناحیهها به رودخانهدلیل موقعیت نامناسب از جمله قرار گرفتن در محل اتصال سرشاخه

در بخش ماژین توان به روستاهاي دوآب و دمرود ي این روستاها میاند. از جملهها در معرض خطر بودهشدگی مقطع رودخانه

 شهر اشاره نمود.شهرستان دره

 

 های مجاز در رودخانه عدم رعایت حریم ویا کاربری 

، حاصلخیزي ي دریاچهدر بالادست سد مخزنی سیمره، به دلیل افزایش تراز سطح آب مخزن و عدم تملک به موقع اراضی محدوده      

 هاي ناشی از سیل شده است.یه، سبب افزایش خسارتاراضی و تعلق معیشتی و اجتماعی روستاییان به این ناح

، ، احداث خطوط انتقال آب، برق و تلفن در حریم رودخانههاي روستایی در مجاورت رودخانهدر پایین دست سد سیمره نیز؛ احداث راه

ي رودخانه، موقعیت نامناسب هاي سیار حاشیهاحداث باغات كشاورزي، تاسیسات دامپروري، منازل روستایی و نگهداري نامناسب پمپ

 باشد.ي رودخانه، از دلایل خسارات وارده در پایین دست سد سیمره میبرخی از روستاها در حاشیه

 

 بند و خاکریزهاهای سيلنقش دیواره 

-میان شهر  عبور میبندي كه از شهر، از طریق سیلابكوه واقع در جنوب شهر درهها و سیل جریان یافته از ارتفاعات كبیربارش      

بند به صورت روباز احداث شده شود. این سیلابي سیمره هدایت میشهر، به رودخانهكند، هدایت شده و پس از عبور از میان شهر دره

هاي احداث شده شهر داشته است، هر چند كه تعدادي از پلموثري در مهار و جلوگیري از آبگرفتگی شهر درهبند نقشاست.  این سیل

 هایی از مناطق شهري موثر بوده است. بر روي این مسیل، به دلیل عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی، در آبگرفتگی بخش

اند. هر چند در سیلاب اخیر، به دلیل پایین بودن ملاتی احداث شده زیادي با استفاده از مصالح سنگی نسبتا بندسیلاب ایلام شهر محدوده در

هاي وارده به تاسیسات ، حجم خسارت1740 سال سیلاب ایلام، خسارت قابل توجهی رخ نداده است اما در ي شهرشدت بارش در محدوده

شهري بسیار گسترده بوده است. عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی، عدم رعایت ضوابط اجرایی، كاهش مقطع هیدرولیكی مجرا به دلیل عبور  

  ي این سیلاب بوده است.هاي بسیار گستردهي خسارتتاسیسات شهري و سربسته بودن مجرا از دلایل عمده

 

 عدم وجود سدهای مخزنی کافی 

 ي سیمره و كرخه، علاوه بر سد سیمره، دو سد مخزنی سازبن و سد پاعلم مطالعه ي استان ایلام بر روي رودخانهدر محدوده      

پاعلم در حد فاصل سد سیمره و كرخه واقع شده است. علاوه بر كیلومتري بالادست سد سیمره و سد  34اند. سد سازبن در حدود شده

هاي رودخانه كرخه، سدهایی دیگري از جمله سد چناره، سد جزمان و سد سیكان )در دست اجرا( سدهاي مذكور، بر روي سرشاخه

كاملا برجسته است، لازم است در  43هاي سال ها در سیلابها كه اثر بخشی آناند. با توجه به نقش سدها در مهار سیلابمطالعه شده

 بازنگري مجدد از مدیریت منابع آب كشور، موضوع احداث تعدادي از این سدهاي مخزنی در دستور كار قرار گیرد.
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 های مختلفکاهش ظرفيت آبگذری رودخانه در بازه 

دلیل رعایت نكردن ضوابط هیدرولیكی، به هاي تقاطعی به ها در محل سازههاي شهري و روستایی، آبگذري رودخانهدر بیشتر بافت

دهد كه عمده شهر نشان میها و بازدیدهاي میدانی در زمان وقوع سیل در شهر ایلام و درهكند. بررسی فیلمشدت كاهش پیدا می

ود عبور دهد. ها به صورت موضعی بوده و رودخانه در مقاطع طبیعی خود توانسته است دبی سیلاب را با حداقل خسارت از خآبگرفتگی

هاي متعدد و كاهش عرض رودخانه، ظرفیت آبگذري رودخانه به شدت كاهش یافته و شهر و ایلام به دلیل وجود پلدر داخل شهر دره

 منجر به آبگرفتگی معابر شهري شده است. 

 

 ایهای رودخانهرعایت نکردن ملاحظات فنی در طراحی سازه 

هاي تخریب شده به دلیل رعایت نكردن ضوابط اند. بیشتر پلتقاطعی، موجب تشدید سیلاب شدههاي ها و سازهدر سیل اخیر پل     

ها، قرار گرفتن در سیلاب دشت و ارتفاع كم عرشه، از دلایل اصلی هیدرولیكی و مهندسی رودخانه از جمله واقع شدن در قوس رودخانه

هاي رخ داده را بدون ایجاد خطر از خود عبور دهند. توانند سیلمذكور نمیهاي دهد كه سازهها نشان میتخریب آنها بوده است. بررسی

 شهر، موجب آبگرفتگی شهر گردید. شهري دره در سیل اخیر پل

 

 برداری غيراصولی از مصالح رودخانه، ها، بهرهفقدان اقدامات بهسازی بستر و لایروبی، انسداد یا تغيير کاربری مسيل

 هاها و زبالهی، تخليه نخالهااقدامات نامطلوب سازه

باشد. به عنوان مثال در ها میها یكی از عوامل موثر بر تشدید اثرات مخرب سیلابها و آبراههبرداري و نگهداري نامناسب از مسیلبهره     

معابر شهري، عبور خطوط مختلف  ها به عنوانها، كاهش سطح مقطع آنها، استفاده از مسیر آبراههي شهر ایلام، تعرض به حریم مسیلمحدوده

باشد. در شهر ایوان یكی از عوامل ها میبندها و عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی و اجرایی، گواهی بر این یافتهخدمات شهر از مقطع سیلاب

مسدود نمودن و انحراف اي در بالادست به اراضی شهري و ي آب این شهرستان، در سیل اخیر، تبدیل مسیل آبراههآبگرفتگی ساختمان اداره

 .هاي شهري و روستایی مشاهده نمودتوان به فروانی در بافتمسیر طبیعی آن بوده است. از این دست موارد را می

 

 استان خوزستان -2-2
 پرداخته می شود. 1743در ادامه این فصل به شرح واقعه سیلاب در فروردین      

 

 حوضه کرخه -2-2-1

 جزئی از حوضه آبریز خلیج فارس و دریاي عمان به شمار  ،بندي كلی هیدرولوژي ایرانحوضه آبریز كرخه از لحاظ تقسیم     

هاي مرزي ایران و عراق، از شرق به چاي، از غرب به حوضههاي سیروان، سفیدرود و قرهرود. این حوضه از شمال به حوضه رودخانهمی

كیلومتر مربع است  51044ود. حوضه آبریز كرخه داراي مساحت شحوضه دز و از جنوب نیز به قسمتی از مرز غربی كشور محدود می

ها تشكیل پایهدرصد آن را نیز دشتها و كوه 01در مناطق كوهستانی غالباً در بخشهاي شمالی و جنوبی و حدود  درصد آن 54كه حدود 

لرستان و خوزستان است و قسمت عمده  م،لادهد. حوضه آبریز كرخه شامل قسمتهایی از استانهاي كرمانشاه، همدان، كردستان، ایمی

یر، نهاوند، تویسركان، لاتوان ماز شهرهاي مهم داخل این حوضه آبریز می .آن در سه استان كرمانشاه، همدان و لرستان واقع شده است

-2شكل  و در كرخه زیحوضه آبر -24-2 شكلدر آباد، سوسنگرد و حمیدیه را نام برد.  كنگاور، سنقر، كامیاران، كرمانشاه، كرند، خرم

 .داده شده استنشان  كرخه در پائین دست سد كرخه هاي اصلی حوضه آبریزرودخانه 21
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 کرخه زیحوضه آبر -20-2 شکل

 

 
 دست سد کرخه نيکرخه در پائ زیحوضه آبر یاصل های رودخانه -21-2 شکل

 

 باشد.نتایج این بخش از گزارش شرح ماوقع سیلاب در رودخانه كرخه از پایین دست سد كرخه تا تالاب هورالعظیم می



34          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 رودخانه کرخه  -2-2-2

رود. آبهاي استانهاي ایلام، كرمانشاه، لرستان، همدان و هاي استان خوزستان بشمار میرودخانه كرخه یكی از مهمترین رودخانه     

شوند و نهایتاً در تالاب هورالعظیم )هورالهویزه( واقع در قسمتی از استانهاي كردستان و خوزستان در رودخانه كرخه جمع آوري می

سیمره و كشكان است. همچنین تعداد  هاي، رودخانههاي اصلی رودخانه كرخهشاخه شوند.خوزستان تخلیه میناحیه غرب استان 

هاي اصلی و فرعی كه رودخانه كرخه را تشكیل هاي اصلی مذكور ارتباط دارند. تعداد رودخانههاي كوچک نیز با شاخهزیادي از رودخانه

سیلابهاي جاري در رودخانه كرخه در كرخه باشد. با احداث سد كیلومتر می 3341ا رودخانه است كه مجمع طول آنه 230دهند می

رودخانه كرخه پس از سد مخزنی كرخه در مسیر خود از كنار شهرهاي شوش، است. منطقه خوزستان تا حد زیادي كنترل شده 

ن تقسیم شده و در نهایت به تالاب هورالعظیم در منطقه سوسنگرد به دو شاخه هوفل و نیسا و گذردعبدالخان، حمیدیه و سوسنگرد می

 دهد.را نشان می رودخانه كرخهموقعیت  22-2شكل ریزد. می

 
 ستگاهیا تيهمراه با موقع ميدست سد کرخه تا محل اتصال آن به تالاب هورالعظ نیيرودخانه کرخه )خط قرمز رنگ( حد فاصل پا -22-2 شکل

 یآبسنج های

 

 های ورودی و خروجی سد مخزنی کرخهبررسی ميزان دبی -2-2-3

 1743میزان دبی هاي ورودي و خروجی از سد مخزنی كرخه به همراه تراز سطح آب مخزن در بازه زمانی دي ماه  27-2 شكلدر      

سد كرخه در تاریخ  ، میزان ذخیره43-43 با توجه به وقوع بارشها از ابتداي سال آبینشان داده شده است.  1743تا اردیبهشت 

. در این تاریخ تراز سطح آب در مخزن برابر درصد حجم مخزن بوده است 37میلیون مترمكعب معادل  7365برابر با  41/11/1743

شروع  43/11/1743به مخزن سد كرخه از تاریخ دبی ورودي دست میزان لاتوجه به بارشهاي به وقوع پیوسته در با متر بود. با 23/214

ورودي مذكور تا چند روز بعد نیز ادامه داشته است. بر این دبی و اثر  ادامه یافت 44/11/1743 تاریخ تاش كرد و این روند به افزای

و تراز سطح آب  )درصد حجم مخزن 41معادل (میلیون مترمكعب  0337 برابر 41/12/1743اساس حجم ذخیره سد كرخه در تاریخ 
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میلیون  413معناست كه ظرف مدت یک ماه حجم آب ذخیره شده در مخزن سد كرخه به میزان . این امر بدان متر بود 33/216برابر 

میزان جریان ورودي به مخزن سد افزایش قابل توجهی  46/1/1743تا  40/1/1743. پس از آن در تاریخ مترمكعب افزایش یافته است

میزان جریان ورودي به مخزن سد شروع  11/1/1743ر تاریخ یافت و پس از آن روند دبی ورودي كاهشی شد. بلافاصله پس از آن نیز د

 62/5443اي كه میزان دبی ورودي به مخزن سد به بگونهادامه یافت  12/1/1743به افزایش كرد كه این روند افزایش تا تاریخ 

متر( عبور كرد. دو سیلاب اخیر  224تراز آب در مخزن سد از تراز نرمال )یعنی تراز  1743/ 11/1مترمكعب بر ثانیه رسید. در تاریخ 

وارد شده به مخزن سد كرخه سبب افزایش حجم و تراز مخزن به میزان قابل توجه شد. حداكثر حجم و تراز سطح آب مخزن در تاریخ 

 متر بودند.  63/220میلیون مترمكعب و  6463رخ داد كه بترتیب برابر  15/1/1743

 746و  31بترتیب برابر  1/11/1743و  1/14/1743هاي بعنوان نمونه در تاریخ 1743ین میزان دبی خروجی از سد كرخه قبل از فرورد

با افزایش میزان دبی ورودي به مخزن سد و افزایش تراز سطح آب در آن، روند  1743مترمكعب بر ثانیه بود. در فروردین و اردیبهشت 

متر  552میزان دبی خروجی از سد برابر  41/41/1743تاریخ اي كه در افزایشی میزان دبی خروجی از سد كرخه بیشتر شد بگونه

متر مكعب بر ثانیه رسید. در  2047دبی خروجی از سد كرخه به حداكثر مقدار خود یعنی  13/41/1743مكعب بر ثانیه بود و در تاریخ 

 سد( بود. متر بالاتر از تراز نرمال مخزن 0متر )یعنی حدود  61/220این تاریخ تراز آب مخزن سد برابر 

 

 
 ورودی و خروجی مخزن سد کرخه و تراز سطح آب در آن های دبی زانيم -23-2 شکل

 

 های هيدرومتری تشریح سيلاب در ایستگاه -2-2-7

 27-2شكل  بود بنابراین در 1743اردیبهشت با توجه به اینكه بیشترین میزان دبی خروجی از سد مخزنی كرخه در فروردین و      

هاي هیدرومتري پایین دست سد مخزنی كرخه در این بازه زمانی نشان داده شده است. در تاریخ هیدروگراف جریان در ایستگاه

تر مكعب بر م 023باشد، میزان دبی برابر در ایستگاه پاي پل كه اولین ایستگاه هیدرومتري بعد از سد تنظیمی كرخه می 1/1/1743

به حداكثر مقدار كه  13/1/1743میزان دبی عبوري از این ایستگاه شروع به افزایش كرد و در تاریخ  7/1/1743ثانیه است. در تاریخ 

متر مكعب بر ثانیه اعلام شده است. تفاوت بین  2047متر مكعب بر ثانیه بود، رسید. در این روز دبی خروجی از سد كرخه  2443برابر 
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انحرافی كرخه در حد فاصل سد مخزنی كرخه و ایستگاه پاي  -وجی از سد كرخه و ایستگاه پاي پل ناشی از وجود سد تنظیمیدبی خر

حمیدیه )در باشد كه در ساحل راست آن، آبگیر پاي پل واقع شده است. در پایین دست ایستگاه پاي پل، ایستگاه هیدرومتري پل می

مترمكعب بر ثانیه( را از خود  1564)معادل  24/1/1743بیشترین دبی را در تاریخ ر دارد كه پائین دست سد انحرافی حمیدیه( قرا

متر مكعب بر ثانیه نسبت به دبی پیک  524گردد كه دبی پیک هیدروگراف عبوري از ایستگاه حمیدیه به میزان ملاحظه می عبور داد.

امر ناشی از پخش سیلاب در اراضی حد فاصل بین دو ایستگاه و  هیدروگراف عبوري از ایستگاه پاي پل كاهش یافته است كه این

باشد. بخشی از مقدار آب ( میAMCهمچنین برداشت آب توسط آبگیرهاي چمران و آبگیرهاي سد انحرافی حمیدیه )وصیله، قدس و 

ل شد و بطرف اهواز انتقال یافت. پخش شده در اراضی حد فاصل دو ایستگاه با شكسته شدن كانال كوثر در چندین نقطه، وارد این كانا

متر مكعب بر ثانیه است. بخش عظیمی از آب انتقال یافته بطرف اهواز، در شمال غرب و غرب این  13كانال كوثر داراي ظرفیت حدود 

آب و برق  )اطلاعات دریافتی از سازمان و مقداري از آن هم وارد مناطق عین دو و ملاشیه شهر اهواز شد. 22-2شكل  شهر تجمع یافت

فایل ها و گزارشات غیر مدون(.همچنین به كمک تصاویر ماهواره اي مسیر  –)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران  خوزستان.

آب تجمع یافته در شمال غرب و غرب اهواز از طریق كانال چمران و سلمان بطرف تالاب هورالعظیم انتقال  حركت سیل دنبال شد.(

 شكلیافت. براي این منظور كانال بتنی چمران در یک نقطه تخریب شد تا سیلاب وارد آن گردد و بطرف هورالعظیم انتقال یابد 

متر مكعب بر ثانیه بیشتر شد، آب از رودخانه كرخه به درون كانال چمران سرریز كرد  344زمانیكه دبی رودخانه كرخه از حدود 2-22

جهت جلوگیري از زیر آب  13/1/1743تاریخ متر مكعب بر ثانیه در این كانال به طرف شهر اهواز انتقال یافت. در  34و با دبی حدود 

دریافتی از  تاطلاعا ()در حد فاصل سد انحرافی حمیدیه و شهر حمیدیه( تخریب شد AMCرفتن شهر حمیدیه كانال بتنی قدس و 

متر( و دبی  05)به عرض ) فایل ها و گزارشات غیر مدون( –)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران  سازمان آب و برق استان

متر  54در زمان سیلاب دبی ورودي به كانال وصیله حدود 22-2 شكلمتر مكعب بر ثانیه از رودخانه كرخه وارد آن شد  124حدود 

فایل ها و گزارشات  –اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران ) بود.مكعب بر ثانیه 

 غیر مدون((
 

 
 1398 بهشتیو ارد نیکرخه در فرورد یدست سد مخزن نيپائ یدرومتريه های ستگاهیا انیجر دروگرافيه -27-2 شکل
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 در غرب اهواز )پشت کانال چمران( افتهیتجمع  لابيس -23-2 شکل

 

 
 کانال چمران بیتخر -26-2 شکل
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 به آن لابيو ورود س AMC یکانال بتن بیتخر -24-2 شکل

 

نزولی -هاي پاي پل و حمیدیه كه میزان دبی عبوري از آنها یک روند صعوديدهد، برخلاف ایستگاهنشان می 23-2شكل همانگونه كه 

بصورت یک خط نسبتاً هاي هوفل، بستان و نیسان تقریباً یكنواخت و داشت )بصورت هیدروگراف(، روند تغییرات دبی عبوري از ایستگاه

ها رخ نداد. علت این امر ناشی از پخش شدن سیلاب در اراضی مجاور رودخانه از طریق افقی بود و تغییرات دبی زیادي در این ایستگاه

متر مكعب بر  644شكسته شدن سیلبندها )مانند شكسته شدن سیلبند شاكریه و مطیعات بر روي رودخانه كرخه كه مجموعاً حدود 

هاي الله اكبر و رودخانه كرخه تخلیه كردند( و یا سرریز آب از مقطع عرضی آب را از رودخانه كرخه به طرف اراضی مابین تپه ثانیه

باشد. در رودخانه به دشتهاي مجاور )مانند سرریز آب از رودخانه سابله به اراضی مجاور خود در قسمتهاي انتهائی رودخانه( رودخانه می

تخریب شدند. بر  AMCي رودخانه كرخه سیلبندهاي شاكریه، مطیعات، كوت چم و حرمله، كانال بتنی قدس و زمان سیلاب، بر رو

بستان و اصبعیه تخریب گردیدند. بر روي -روي هوفل سیلبندهاي عصافره، ابوروفوش، آلبوحمادي، دفار، كسر، دبیه، جاده هویزه

كه باعث فعال شدن نهر عمه شد( تخریب شدند. تخریب سیلبندهاي فوق رودخانه نیسان سیلبندهاي رفیع )منطقه لولیه( و عمه )

الذكر یا بصورت طبیعی در اثر نیروي ناشی از سیلاب صورت گرفت و یا بصورت عمدي توسط سازمان آب و برق و یا مدیریت بحران 

 )مانند شاكریه، مطیعات، ابوروفوش، رفیع( جهت تسكین سیلاب انجام شد.

باشد. نهر عمه در بین شهرهاي سوسنگرد توان نام برد فعال شدن انهار )یا فیوزپلاگ( مانند عمه و معرض میی كه مییكی دیگر از دلایل

هاي نیسان و و رفیع و بر روي رودخانه نیسان قرار دارد. این نهر باعث انتقال سیلاب از رودخانه نیسان بطرف اراضی مابین رودخانه

فعال شد. میزان دبی انتقال یافته  1743و اوایل فروردین ماه  1743لعظیم شد. این نهر در اواخر اسفندماه سابله و از آنجا به تالاب هورا

هاي نیسان و متر مكعب بر ثانیه گزارش شد. كانال معرض در بین شهرهاي سوسنگرد و رفیع به منظور اتصال رودخانه 5از آن حدود 

ر انتقال سیلاب از رودخانه نیسان به كرخه نور بود. میزان دبی منتقله از آن در زمان كرخه نور به یكدیگر احداث شد. هدف از این ام

 متر مكعب بر ثانیه بود. 24الی  15سیلاب حدود 

شود بنابراین علت اینكه میزان دبی عبوري از هاي هوفل و بستان، رودخانه سابله از رودخانه هوفل منشعب میدر حد فاصل ایستگاه

هاي غیر سیلابی، مجموع دبیهاي باشد ورود جریان سیلاب به رودخانه سابله است. در زمانكمتر از ایستگاه هوفل میایستگاه بستان 

 باشد. هاي هوفل و نیسان برابر دبی عبوري از ایستگاه حمیدیه میعبوري از ایستگاه
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 های مختلف حوضه کرخهتشریح سيلاب در تاریخ -2-2-3

از رودخانه كرخه و انشعابهاي آن )از سد  لابیسپخش و عبور جریان  هايمحدوده ي،اماهواره ریبا استفاده از تصاو در این بخش     

هاي ها بر اساس تغییرات دبیگیرد. انتخاب تاریخهاي مختلف مورد بررسی قرار میمخزنی كرخه تا تالاب هورالعظیم( به ازاي تاریخ

 ورت گرفته است شكل باشد، صپل كه اولین ایستگاه هیدرومتري بعد از سد مخزنی كرخه می عبوري از ایستگاه هیدرومتري پاي

2-20. 

 

 26/12/1394تاریخ    1-3-2-2

 شكل متر مكعب بر ثانیه بود  744و  052هاي هیدرومتري پاي پل و حمیدیه بترتیب برابر در این تاریخ دبی عبوري از ایستگاه      

مترمكعب بر ثانیه است بنابراین جریان از سد مخزنی كرخه تا شهر سوسنگرد،  544با توجه به اینكه دبی ایمن رودخانه كرخه  .2-23

نشان داده شده است. رودخانه كرخه در شهر سوسنگرد به دو شاخه هوفل و  24-2شكل در مجراي اصلی رودخانه عبور كرد كه در 

و  264هاي نیسان و رفیع )بر روي رودخانه نیسان( بترتیب برابر میزان دبی عبوري از ایستگاه گردد. در این تاریخنیسان تقسیم می

متر مكعب بر ثانیه است. این تفاوت دبی به این علت است كه اولاً بخشی از سیلاب از طریق كانال معرض به رودخانه كرخه نور  217

نشان  71-2شكل در همانگونه كه  .74-2شكل ر رودخانه پخش گردید شد و ثانیاً بخشی از سیلاب هم در اراضی مجاومنتقل می

هاي نیسان و سابله پخش سیلاب رخ داد كه یكی از دلایل آن سرریز آب در قسمت انتهائی رودخانه دهد، در اراضی مابین رودخانهمی

رد اراضی ساحل راست رودخانه هوفل شد و باشد. علاوه بر این از بالادست شهر بستان، سیلاب از طریق تخریب سیلبند واسابله می

 هاي نیسان و سابله( شده است.بطرف تالاب هورالعظیم انتقال یافت. در این تاریخ سیلاب وارد روستاي مچریه )در حد فاصل رودخانه

توسط  Sentiental )دبی عبوري از ایستگاه هاي هیدرومتري از سازمان آب و برق استان اخذ شد. عكس هاي ماهواره اي از ماهواره

 اعضاي كارگروه استخراج شده است. همچنین تحلیل ها توسط اعضا انجام شده است.(

 

 
 26/12/1394 خیدر تار یدرومتريه های ستگاهیاز ا یعبور یدب -28-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 مجاور رودخانه یرودخانه کرخه بدون پخش در اراض یاصل یاز مجرا انیعبور جر -29-2 شکل

 

 
 و سابله سانين های رودخانه نيماب یو پخش آب در اراض سانيهوفل و ن های از رودخانه انینحوه عبور جر -30-2 کلش



 33        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 4/1/1398تاریخ  -2-3-2-2

. آغاز شد 1743گردد كه روند افزایش دبی عبوري از ایستگاه پاي پل از هفته اول فروردین ماه ملاحظه می 27-2شكل با دقت در      

 505هاي پاي پل و حمیدیه به ترتیب برابر میزان دبی عبوري از ایستگاه 1743فروردین ماه  3دهد كه در تاریخ شان مین 71-2شكل 

، عبور جریان از سد مخزنی كرخه تا 72-2شكل  اي ثبت شده در این تاریخمترمكعب بر ثانیه بود كه با توجه به تصاویر ماهواره 001و 

 دبی عبوري از ایستگاه هاي هیدرومتري از سازمان آب و برق استان اخذ شد()شهر سوسنگرد بصورت ایمن بود.

مترمكعب بر ثانیه را ثبت  04و  231هاي فیع بر روي رودخانه نیسان، بترتیب دبیهاي هیدرومتري نیسان و ردر این تاریخ ایستگاه 

 تواند موارد زیر باشد:باشد. دلایل این امر میكردند كه اختلاف آنها زیاد می

 70-2شكل  متر مكعب بر ثانیه 24الی  15انتقال سیلاب توسط كانال معرض از رودخانه نیسان به رودخانه كرخه نور با دبی حدود  -1

 70-2شكل متر مكعب بر ثانیه  5هاي نیسان و سابله با دبی حدود فعال شدن نهر عمه و انتقال سیلاب به اراضی مابین رودخانه -2

 70-2 70-2 شكلعدم توان عبور جریان از ایستگاه هیدرومتري رفیع به علت پس زدگی آب توسط تالاب هورالعظیم  -7

 هاي ثبت شده در زمان سیلابعدم دقت داده -0

مترمكعب بر ثانیه بود. دلایل این  123و  247هاي هیدرومتري هوفل و بستان بترتیب برابر در این تاریخ میزان دبی عبوري از ایستگاه

 ناشی از موارد زیر است:اختلاف دبی 

 ورود جریان سیلاب به رودخانه سابله در بالادست شهر بستان  -1

 از بالادست شهر بستان، سیلاب وارد اراضی ساحل راست رودخانه هوفل شد و بطرف تالاب هورالعظیم انتقال یافت.  -2

 

 
 4/1/1398 خیدر تار یدرومتريه های ستگاهیاز ا یعبور یدب  -31-2 شکل

 

باشد. پخش سیلاب در این اراضی به هاي نیسان و سابله در این تاریخ بیش از گذشته میمیزان پخش سیلاب در اراضی مابین رودخانه

تاریخ، سیلاب روستاي مچریه )در باشد. در این علت فعال شدن نهر عمه، سرریز سیلاب از رودخانه سابله در قسمتهاي انتهائی آن می

)دبی عبوري از ایستگاه هاي هیدرومتري از سازمان آب و برق استان اخذ  هاي نیسان و سابله( را كامل در بر گرفت.حد فاصل رودخانه

انجام  توسط اعضاي كارگروه استخراج شده است. همچنین تحلیل ها توسط اعضا Sentiental شد. عكس هاي ماهواره اي از ماهواره
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 منیرودخانه کرخه بصورت ا یاصل یاز مجرا انیعبور جر  -32-2 شکل



 34        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 و کانال معرض سانياز رودخانه ن انیعبور جر  -33-2 شکل

 



34          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 و سابله سانين های رودخانه نيماب نيسمت راست رودخانه هوفل و همچن یپخش آب در اراض  -37-2 شکل

 

 22/1/1398تاریخ  -2-2-3-3

ثبت شد. حداكثر دبی عبوري از  13/1/1743بیشترین دبی خروجی از سد مخزنی كرخه و ایستگاه هیدرومتري پاي پل در تاریخ       

ثبت شد یعنی دبی پیک  24/1/1743ایستگاه هیدرومتري حمیدیه كه در پائین دست سد انحرافی حمیدیه قرار دارد، در تاریخ 

با توجه به  روز و با مقدار كمتر از ایستگاه هیدرومتري حمیدیه عبور كرد. 7هیدروگراف عبوري از ایستگاه هیدرومتري پاي پل پس از 

اي ثبت شده از نحوه عبور سیلاب از رودخانه كرخه و انشعابهاي آن در تاریخ بعد از مطالب فوق الذكر، بررسی تصاویر ماهواره

 باشد.داراي اهمیت ویژه می 24/1/1743

باشد. و داراي شیب تند می در حاشیه جنوبی ناحیه كوهستانی جریان دارددر حد فاصل سد مخزنی كرخه تا پاي پل، رودخانه كرخه 

در این بازه، سیلاب بدون پخش در اراضی مجاور خود و بصورت ایمن به پائین دست انتقال یافت. در حد فاصل پاي پل تا عبدالخان 

 هاي ككند بگونهمیدا پی اول بازه به نسبت محسوسی كاهش بستر شیب مقدار و گرددرودخانه كرخه وارد دشتهاي نسبتاً هموار می

 كیلومتري 3 حدود در واقع ايبعنوان نمونه عرض بستر سیلابی در نقطه .است شده تشكیل بازه این در پهناور و عریض سیلابی بستر

هاي هیدرومتري پاي پل و عبدالخان ایستگاه 1743فروردین ماه  22در تاریخ  .است رسیده كیلومتر 0 حدود به شوش شهر جنوب

دهد كه در این اي نشان میبررسی تصاویر ماهواره 75-2شكل  متر مكعب بر ثانیه را از خود عبور دادند 303و  465هاي بترتیب دبی

تاریخ و در بازه پاي پل تا عبدالخان، سیلاب در بستر سیلابی عریض رودخانه عبور كرده است و سیلاب در بخشی از اراضی مجاور 

در منطقه الهائی جریان سیلاب از رودخانه كرخه سرریز كرد و با  76-2شكل رودخانه، مخصوصاً در نزدیكی عبدالخان، پخش گردید 

توسط اعضاي  Sentiental )عكس هاي ماهواره اي از ماهواره 73-2شكل اهواز به رودخانه دز متصل شد  -عبور از جاده اندیمشک

 كارگروه استخراج شده است. همچنین تحلیل ها توسط اعضا انجام شده است.(

هاي میزان دبی عبوري از ایستگاه هیدرومتري حمیدیه بیش از ایستگاه 1743فروردین ماه  22دهد كه در تاریخ نشان می 75-2شكل 

متر  273و  721هاي هیدرومتري نیسان و هوفل میزان دبی عبوري بترتیب برابر متر مكعب بر ثانیه بود. در ایستگاه 1052دیگر و برابر 

كه در پائین دست شهر حمیدیه و در منطقه كوت سید نعیم، جریان  73-2شكل دهد اي نشان میاهوارهمكعب بر ثانیه بود. تصاویر م

هاي كرخه و هوفل تا تالاب هورالعظیم انتقال یافت. علاوه بر این در سیلابی از مئاندر رودخانه كرخه جدا شد و به موازات رودخانه

صورت گرفت( باعث پخش  12/1/1743ه شكسته شدن سیلبند )كه در تاریخ روبروي جرگه سید علی )مطیعات( و همچنین در شاكری

توسط اعضاي  Sentiental عكس هاي ماهواره اي از ماهواره)سیلاب در اراضی مجاور رودخانه و انتقال آن تا تالاب هورالعظیم شد. 

 کانال معرض

 نيسان سوسنگرد



 31        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

باشد به همین ناحیه شیب زمین بطرف تالاب میدر این كارگروه استخراج شده است. همچنین تحلیل ها توسط اعضا انجام شده است.(

ها نشان داد كه مجموع دبی دلیل جریان سیلاب حتی با سرعت بیشتري نسبت به جریان رودخانه بطرف تالاب در حركت بود. بررسی

سات و مصاحبه )اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان)جل متر مكعب بر ثانیه بود 644پخش شده در این دو ناحیه حدود 

. بر روي رودخانه كرخه علاوه بر سیلبندهاي شاكریه و مطیعات كه توسط فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –هاي حضوري با مدیران 

توسط مردم محلی تخریب شد كه آن نیز باعث  13/1/1743مدیریت بحران تخریب شدند، سیلبند كوت چم و حرمله نیز در تاریخ 

فایل ها و  –طلاعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران )ا پخش سیلاب گردید.

 گزارشات غیر مدون((

 

 
 22/1/1398های هيدرومتری در تاریخ دبی عبوری از ایستگاه  -33-2 شکل

 

 

 
 در محدوده شهر شوش تا عبدالخان یلابيس انیعبور جر  -36-2 شکل
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32          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 اتصال رودخانه کرخه و دز   -34-2 شکل

 

 
 ميتا تالاب هورالعظ مينع ديبه موازات رودخانه کرخه از کوت س لابيس انیعبور جر  -38-2 شکل

 

متر مكعب بر ثانیه بود. با توجه به اینكه نهر عمه در  00و  721هاي نیسان و رفیع بترتیب برابر هاي عبوري از ایستگاهدر این تاریخ دبی

هاي سابله و نیسان شد و در نهر عمه وارد اراضی بین رودخانهفعال بود جریان سیلابی در این تاریخ از طریق  1743اوایل فروردین ماه 

قابل  04-2شكل علاوه بر این كانال معرض نیز بخشی از سیلاب را به رودخانه كرخه نور منتقل كرد  74-2شكل آنجا پخش گردید 

توان عبور جریان در قسمت انتهاي ذكر است كه به علت تجمع جریان در انتهاي رودخانه نیسان و پس زدگی تالاب هورالعظیم، میزان 

وضوح قابل قبولی ندارد. در این  74-2شكل اي نشان داده شده در رودخانه كم بود. به علت ابري بودن هوا در این تاریخ تصویر ماهواره

نه سابله، جریان هاي سابله و نیسان بیش از گذشته است. در قسمت انتهائی رودخاتاریخ میزان پخش سیلاب در اراضی مابین رودخانه

به علت شكسته شدن سیلبندهاي عصافره، ابوروفوش، آلبوحمادي، دفار، كسر و دبیه )كه بر سیلابی سرریز كرد و وارد اراضی مجاور شد. 



 37        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

، سیلاب رودخانه هوفل از طریق این نقاط تخریب شده در اراضی 1743فروردین  22روي رودخانه هوفل قرار دارند( در قبل از تاریخ 

 تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ماهواره اي(. )جاور پخش و تسكین گردیدم

 
  و سابله سانين های رودخانه نيماب نيسمت راست رودخانه هوفل و همچن یپخش آب در اراض  -39-2 شکل

 

 
 کانال معرض قیبه کرخه نور از طر سانياز رودخانه ن لابيس انیعبور جر  -70-2 شکل

  



30          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

هاي هاي الله اكبر، و رودخانهسیلاب در اراضی زیادي در حد فاصل تپه 1743فروردین  22توان بیان نمود كه در تاریخ بطور كل می

هاي صورت گرفته و ران مدلهاي كامپیوتري، از همان هفته اول پخش شده بود. با توجه به پیش بینیهوفل، سابله، نیسان و كرخه نور 

به منظور تخلیه سیلاب جمع شده در اراضی مذكور به طرف تالاب هورالعظیم اقدام به بازشدگی در دژ استانداري  1743فروردین ماه 

هاي نیسان و كرخه نور( ي سابله و نیسان( و دژ شهید باكري )در بین رودخانهها)در نزدیكی یادمان چزابه و همچنین در بین رودخانه

فایل ها و  –اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان خوزستان)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران )صورت گرفت. 

ا از آنها از طریق انفجار و در نزدیكی یادمان ت 7عدد بود كه  5تعداد نقاط بازشدگی در دژ استانداري مجموعاً گزارشات غیر مدون((

عدد بود كه در بین  22هاي سابله و نیسان بود. تعداد نقاط بازشدگی در دژ شهید باكري مجموعًا تا از آنها در بین رودخانه 2چزابه و 

به تخلیه سیلاب جمع شده در این ها تا از آنها از طریق انفجار بود. این بازشدگی 3هاي نیسان و كرخه نور صورت گرفت. رودخانه

 نواحی كمک شایانی كرد.

 

 1/2/1398تاریخ  7-3-2-2

به  22/1/1743متر مكعب بر ثانیه بود كه نسبت به تاریخ  1744دبی خروجی از سد كرخه برابر با  1743در تاریخ یک اردیبهشت      

هاي پاي پل، عبدالخان و حمیدیه میزان دبی عبوري از ایستگاه 1/2/1743متر مكعب بر ثانیه كاهش داشته است. در تاریخ  153اندازه 

فروردین ماه  22متر مكعب بر ثانیه بود كه نسبت به تاریخ  314دبی عبوري از ایستگاه حمیدیه . 01-2شكل تقریباً یكسان بودند 

 22ي نیسان و هوفل نیز نسبت به تاریخ هامتر مكعب بر ثانیه كاهش داشته است. میزان دبی عبوري از ایستگاه 677به اندازه  1743

 دهد كه سیلاب در حال فروكش كردن است. كمتر بود. مطالب فوق الذكر نشان می 1743فروردین 

اي نشان دادند كه در حد فاصل سد مخزنی كرخه تا حمیدیه، جریان سیلاب در بستر اصلی رودخانه بصورت ایمن تصاویر ماهواره

دهد كه در این تاریخ، در روبروي جرگه سید علی و همچنین در شاكریه خروج سیلاب از رودخانه مینشان  02-2شكل هدایت شد. 

هاي الله اكبر و رودخانه كرخه بطرف هاي قبلی، در مابین تپهگرفت. سیلاب خارج شده از رودخانه كرخه همانند تاریخكرخه صورت می

حمیدیه با  دهد دبی عبوري از ایستگاهنشان می 01-2شكل انطور كه تالاب هورالعظیم توسط شیب طبیعی زمین هدایت شد. هم

متر مكعب بر ثانیه اختلاف دارد كه یكی از علتهاي آن پخش سیلاب از روبروي جرگه  760هاي نیسان و هوفل حدود مجموع ایستگاه

 باشد. سید علی و شاكریه می

 

 
 1/2/1398 خیدر تار یدرومتريه های ستگاهیاز ا یعبور یدب  -71-2 شکل
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 هیو شاکر یعل ديجرگه س یرودخانه کرخه از روبرو هيحاش یبه اراض لابيپخش س  -72-2 شکل

 

هاي نیسان و رفیع بر روي رودخانه نیسان با یكدیگر برابر ایستگاهدهد كه در این تاریخ میزان دبی عبوري از نشان می 01-2شكل 

نیستند كه یكی از دلایل آن پخش سیلاب در اراضی مجاور رودخانه از طریق نهر عمه و انتقال سیلاب از رودخانه نیسان به كرخه نور از 

هاي هوفل و بستان نیز بر روي عبوري از ایستگاهباشد. میزان دبی هاي قبل( میطریق كانال معرض در این تاریخ )همانند تاریخ

رودخانه هوفل با یكدیگر برابر نیستند. همانگونه كه قبلاً توضیح داده شد، در بین این دو ایستگاه هیدرومتري، رودخانه سابله از هوفل 

این، پخش سیلاب نیز از طریق گردد. علاوه بر شود كه بخشی از جریان از طریق آن بطرف تالاب هورالعظیم منتقل میمنشعب می

 گرفت. سیلبندهاي تخریب شده از قبل بر روي رودخانه هوفل، صورت می

كاهش  22/1/1743نسبت به تاریخ  1/2/1743دهد كه میزان اراضی مستغرق در تاریخ نشان می 07-2شكل و  02-2شكل مقایسه 

هاي استانداري و سیلاب از طریق شكافهاي ایجاد شده در دژ یافته است كه این امر ناشی از فروكش كردن سیل و همچنین تخلیه

هاي صورت گرفته و همچنین افزایش میزان باشد. لازم به ذكر است كه با توجه به پیش بینیشهید باكري بطرف تالاب هورالعظیم می

ن( و عدم ظرفیت كافی آن براي ذخیره دبی خروجی از سد كرخه و در نتیجه افزایش میزان آورد جریان به تالاب هورالعظیم )بخش ایرا

هایی جهت تخلیه سیلاب از بخش تالاب هورالعظیم تمام سیلاب، مدیریت بحران تصمیم گرفت كه در دژ مرزي ایران و عراق شكاف

زي در صورت گرفت. در این خصوص دژ مر 1743ایران به بخش تالاب هورالعظیم عراق ایجاد كند. این امر در هفته دوم فروردین ماه 

تا از آنها در مخزن شماره دو تالاب بود. علاوه بر این در مخزن  2تا از شكافها در مخزن شماره یک تالاب و  3نقطه شكافته شد كه  14

استاب لاگ( مورد  75دهانه )شامل  75دریچه( و  16دهانه )شامل  3دریچه( و  114دهانه )شامل  114هاي شماره دو تالاب، سازه

نقطه از دژ مرزي اقدام به لوله گذاري  2گرفتند. لازم به ذكر است كه شركت نفت نیز در انتهاي مخزن شماره پنج در  بازگشایی قرار

كرد. اقدامات فوق الذكر سبب شد كه حجم زیادي از سیلاب وارد تالاب هورالعظیم كشور عراق گردد و فشار روي تالاب هورالعظیم ایران 

 آن كاهش یابد.و همچنین اراضی مستغرق مجاور 
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 سانيرودخانه هوفل، سابله و ن هيحاش یدر اراض لابيپخش س زانيم  -73-2 شکل

 

ي بالا آمدن یكی از مسائل و مشكلات سیلاب اخیر در شهر اهواز پس زدگی گسترده فاضلاب شهري در اكثر مناطق بوده كه در نتیجه

در برخی نقاط شهر اهواز چشمه هایی جوشان از فاضلاب قابل مشاهده است سطح آب رودخانه كارون و عدم تخلیه فاضلاب بوده است. 

و تر هركدام چندین خیابان را احاطه كرده، چهره نازیباي شهري، بوي نامطبوع و ابعاد فاجعه بار بهداشتی سانتیم 04تا  74تا عمق كه 

 بوجود آورد. مشكل در رفت و آمد شهري

 یراه ارتباطبه بعد آب گرفتگی ناشی از سیلاب در همه مناطق در حال فروكش شدن می باشد. با این وجود  20/41/43از تاریخ 

اطراف  روستاي 140شهر و  13، 6-2جد.ل مطابق  دز و كارون يرودخانه ها لابیدر اثر سهاي زیادي كماكان مسدود می باشد. روستا

با فروكش كردن  ند. همچنین از اوایل اردیبهشت ماهشد هیتخل ییو جز یبه صورت كلكه شد  یدچار آبگرفتگرودخانه هاي كارون و دز 

 .نازل خود آغاز شدزدگان به م لیبازگشت س لابیس

 
مسکن  اديکارون و دز )به استناد سازمان بن زیدر حوزه آبر 1398ماه  نیفرورد لابياز س دهیخسارت د یجدول تعداد روستا و شهرها  6-2جدول 

 استان خوزستان(

 روستاهای ارزیابی شدهتعداد  تعداد شهرهای ارزیابی شده نام شهرستان

 13 7 باوی

 75 2 اهواز

 0 1 ایذه

 3 1 خرمشهر

 13 5 دزفول

 73 1 شوشتر

 6 2 مسجد سليمان

 73 1 شادگان

 72 1 کارون

 140 13 جمع کل
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متر مكعب بر ثانیه بود كه در تاریخ  5443حداكثر دبی )متوسط روزانه( ورودي به سد مخزنی كرخه  43-43در سیلاب سال آبی 

مترمكعب و  ونیلیم 6463برابر  بیرخ داد كه بترت 15/1/1743 خیحداكثر حجم و تراز سطح آب مخزن در تاراتفاق افتاد.  12/1/1743

حداكثر مقدار خود به  13/41/1743 خیاز سد كرخه در تار یخروج یدب زانیمبودند. متر بیش از تراز نرمال(  63/0)متر  63/220

اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان خوزستان)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با ). دیرس هیمتر مكعب بر ثان 2047 یعنی

عدد بود كه از بین آنها، یكی  01وزه كرخه تعداد روستاهاي دچار آبگرفتگی در مجموع در حفایل ها و گزارشات غیر مدون(( –مدیران 

-مساحت محدوده 3-2جدول تا از آنها در بستر رودخانه قرار داشتند. در  73تا در حریم رودخانه و  7خارج از بستر و حریم رودخانه، 

طلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ماهواره )تجمیع ا هاي آبگرفتگی در حوزه كرخه به تفكیک آورده شده است.

 فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –اي)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران 

 
 کرخهواقع در بستر سيلابی رودخانه  94-98ای آبگرفته در سيلاب همساحت محدوده  4-2جدول 

 بستر فعال اراضی كشاورزي اراضی بایر
 محدوده پرورش

 ماهی 
 محدوده مسكونی محدوده صنعتی

مساحت كل 

 )هكتار(

13016 13264 2443 75 13 763 73142 

 

 علل سيلاب رودخانه کرخه

رودخانه از سد مخزنی در سیل روخانه كرخه علل مختلفی دخالت داشتند كه یكی از علل آن رها سازي بیش از ظرفیت ایمن      

 ارائه شده است. از دیگر دلایل می توان به: 2-6-2كرخه بوده است كه بطور مفصل در بند 

 

 تغييرات مرفولوژی رودخانه کرخه 

جریان رها شده از سد مخزنی كرخه پس از بهرهبرداري از آن كاملا كنترل شده و صرفا با توجه به نیاز مصارف پائین دست بوده      

خشكسالی سالیان قبل نیز باعث شد تا بارش هایی كه بتوانند ایجاد سیلاب در رودخانه نمایند در حوضه میانی اتفاق نیافتاده و  است.

در نتیجه عملا رودخانه در طی این ده سال با دبی خیلی كم مواجه بوده است. در نتیجه رسوبات وارد شده به رودخانه از حوضه میانی 

بارش هاي حوضه میانی در بستر رودخانه نهشته شده و امكان انتقال به پائین دست را نداشته اند. این امر منجر  توسط روانات ناشی از

به تغییرات مرفولوژي زیادي در رودخانه كرخه بخصوص پائین دست عبدالخان شده است كه این تغییرات در پیوست الف گزارش 

ایمن رودخانه به دلیل تشكیل جزائر متععد و رشد نی و درختان گز و پده به شدت  توضیح داده شده است. از این رو ظرفیت عبور دبی

مترمكعب بر ثانیه بخشی از اراضی اطراف رودخانه تحت تاثیر جریان  544كاهش یافته است. از این رو پس از رها سازي دبی بیش از 

 رودخانه قرار گرفتند.

 

 تجاوز به بستر و حریم رودخانه 

خشكسالی هاي طولانی سالهاي قبل و نیز ساخت سد مخزنی كرخه، كشاورزان به تدریج اراضی بستر رودخانه را تصرف به دلیل      

كردند و علاوه بر كشت انواع محصولات كشاورزي تاسیساتی همچون استخرهاي پرورش ماهی نیز ایجاد كردند. این روند كه دور از دید 

گذشته انجام گرفته باعث شده بود كه عملا بستر شاخه هائی از رودخانه هوفل و نیسان در ناظران حفاظین بستر رودخانه در ده سال 

مترمكعب بر ثانیه در بهمن  754پائین دست كاملا تصرف شود و عملا مسیر عبور جریا بسته شود بطوریكه با رها شدن جریان در حدود 

 اتی هم گردید.، عبور آب در این شاخه ها غیر ممكن بود و موجب خسار1743ماه 
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 احداث سيلبندهای غير استاندارد و یا تخریب سيلبندهای موجود

عمده دلایل این تخریب ایجاد مسیر براي عبور و مرور حیوانات به سمت رودخانه و نیز انتقال لوله پمپها از رودخانه به سمت اراضی      

لانی هم مزید علت بوده است. جانمائی نامناسب سیلبندها، احداث بوده است. البته غافل شدن از احتمال سیل به دلیل خشكسالی طو

آن با مصالح نامرغوب و عدم كوبیدگی مناسب هم دلایل دیگري دارد كه بعضا قبل از سیل تخریب یا در زمان سیل عملكرد مناسبی 

 نداشته باشند.

 

 تغيير کاربری اراضی

انه توسط كشاورزان انجام شده است، تصرفاتی هم توسط نهاد هاي دولتی براي علاوه بر تصرفات زیادي كه در بستر و حریم رودخ     

احداث راه، كانال، خطوط انتقال، تبدیل به پارک، ساخت واحدهاي مسكونی و نظایر آن انجام شده است. اسن ساخت و سازها عمدتا از 

كه پس از و برداشت مصالح در طی سالیان گذشته، مصالح خاكی سیلابدشت رودخانه صورت گرفته است. در نتیجه این ساخت و سازها

ساخت سد مخزنی رشد چشمگیري داشته است، تغییرات مرفولوژي زیادي در پهنه سیلابی رودخانه اتفاق افتاده است از جمله اینكه 

شده است. در نتیجه این  بعضا انهار منشعب از رودخانه كه در زمان سیلابی فعال می شدند تغییر كاربري داده و یا دهانه آنها بسته

تغییرات، جریان سیلابی كه باید بطور طبیعی در سیلابدشت گسترده شود و یا به سمت هورالعظیم حركت كند باعث ایجاد خساراتی به 

 كشاورزان و روستائیان گردید كه ناچارا در زمان بحران با تمهیداتی میزان خسارات به حداقل رسید

 

 تالاب هورالعظيم -2-2-6

 7444میلیارد متر مكعب در مرز مشترک ایران و عراق قرار دارد. وسعت هورالعظیم حدود  5/5تالاب هورالعظیم با حجم كل مخزن      

باشد. آب این تالاب از كیلومتر مربع آن در كشور عراق می 2444كیلومتر مربع آن در كشور ایران و  1444كیلومتر مربع است كه 

( و از سمت خرابه و انشعابات كرخه نور ه،یدیهوفل، سابله، سع سان،ینشعب از رودخانه كرخه )شامل هاي منسمت ایران توسط شاخه

گردد. با توجه به اینكه حجم كلی این تالاب میان ایران و عراق مشترک بوده است، لذا كشور عراق نیز توسط رودخانه فرات تغذیه می

رالعظیم به تنهایی از سوي ایران میسر نبوده است. پس از پایان جنگ تحمیلی برنامه با این شرایط امكان مدیریت منابع آب بر تالاب هو

ریزي گردید. در این راستا طرح مطالعات ساماندهی تالاب اي از سوي وزرات نیرو براي مدیریت بر منابع آبی كشور برنامهگسترده

هاي هیدرولیكی مورد عراق و ساخت سازه-راستاي مرز ایران كیلومتر( در 147هورالعظیم در قالب احداث دایک مرزي )به طول حدود 

 هاي آنتنی توسط سازمان آب و برق خوزستان مطرح گردید. نیاز بر روي دایک مرزي و جاده

یی به هاسازه طریق از و شده تبدیل مخزن پنج به تالاب كه گردیده باعث هورالعظیم تالاب ایرانی بخش در شده احداث هايجاده

 از چذابه منطقه در تالاب قسمت ترینشمالی از ترتیب به مذكور مخزن پنج. باشند داشته ارتباط یكدیگر با هایرگذر جادهصورت ز

 نیسان و هوفل هايتالاب از طریق رودخانه 2و  1. مخزن 00-2شكل یابند می خاتمه 5 مخزن با طلائیه منطقه تا و شروع 1 مخزن

. در حال حاضر آب دندگرمی تغذیه هاو زهكش 7از سرریز مخزن  5و  0و مخازن  2سرریز مخزن  از طریق 7. مخزن شوندمی آبگیري

 . شوندمی وارد 5 و 0 مخازن به( دهخدا) كارون غرب نیشكر هايطرح و كوثر آبیاري شبكه كرخه، حوضه هايطرح یزهكش
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 های ارتباطی آنهاو جاده موقعيت مخازن تالاب هورالعظيم  -77-2 شکل

 

 های هيدروليکی تالاب:مشخصات سازه -2-2-4

ها با توجه به هاي هیدرولیكی متعددي در نظر گرفته شده است. هر یک از این سازهدر طرح ساماندهی تالاب هورالعظیم سازه     

ها بیان دبی ماهانه را به عهده دارند. در ادامه شرح عملكرد هر یک از این سازهساله و یا  14موقعیت ساخت آنها وظیفه انتقال سیلاب 

 گردد.می
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 :1های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شماره سازه -2-2-4-1

 گردد، سههاي منشعب از رودخانه هوفل و سابله تغذیه میساله ورودي به مخزن یک كه توسط شاخه 14جهت تخلیه سیلاب      

نمایند. رقوم نرمال در مخزن متر مكعب بر ثانیه را به سمت كشور عراق تخلیه می 666دهانه، دبی مجموع  55دستگاه سرریز آزاد 

+ سیلاب به تدریج از 44/0باشد. در تراز بیش از + می44/0دهانه نیز  55باشد، لذا رقوم تاج هر یک از سرریزهاي + می44/0شماره یک 

+ در نظر گرفته شده است. بر این 44/5گردد. حداكثر رقوم سطح آب در مخزن شماره یک نیز اق تخلیه میمخزن یک به سمت عر

شخصات و موقعیت م 3-2جدول و  05-2شكل آید. + بدست می5/5متر ارتفاع آزاد، رقوم بالاي سرریز  54/4اساس با در نظر گرفتن 

 دهد.هر یک از سرریزها را نشان می

 

 چهار دهانه امام رضا بر روی جاده امام رضا:پل  -2-2-4-2

دهانه بر روي جاده امام رضا احداث گردید.  0یک پل ارتباطی با  2و مخزن شماره  1جهت ارتباطی آبی دایمی میان مخزن شماره      

بصورت یكپارچه  2و  1خزن +( دارد. با ساخت این پل م44/5دبی را در شرایط حداكثر تراز سطح آب ) m3/s 54این پل توانایی انتقال 

 دهد.مشخصات و موقعیت این پل را نشان می 3-2جدول و  05-2شكل نمایند. عمل می

 

 
 های هيدروليکی آنتالاب هور العظيم و سازه 1موقعيت مخزن شماره   -73-2 شکل
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 و جاده امام رضا )ع( 1های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شماره مشخصات سازه   8-2جدول 

 تعداد دهانه نام سازه ردیف
ارتفاع هر 

 (mدهانه )

عرض هر 

 (mدهانه )

رقوم لبه 

پایين 

 (mسرریز )

رقوم 

نرمال 

سطح آب 

(m) 

رقوم 

حداکثر 

تخليه 

 سيلاب

نوع کنترل در 

 هنگام

 برداریبهره

دبی 

خروجی 

سازه 

(m3/s) 

مدت 

 برداریبهره

 +5 +0 +0 7 5/1 55 سرریز 1
 آزاد 

 )بدون دریچه(
 دائمی 222

 +5 +0 +0 7 5/1 55 سرریز 2
 آزاد 

 )بدون دریچه(
 دائمی 222

 +5 +0 +0 7 5/1 55 سرریز 3
 آزاد 

 )بدون دریچه(
 دائمی 222

 +5 +0 - 3 7 0 پل 7
 آزاد 

 دریچه()بدون 
 دائمی 54

 

 :2های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شمارهسازه -2-2-8

دهانه و یک سازه  75شوند عبارتند از یک سرریز آزاد ساخته می 2هاي هیدرولیكی كه بر روي دایک مرزي مخزن شماره سازه     

 دهانه. 3تخلیه تحتانی 

 

 دهانه: 33سرریز آزاد  -2-2-8-1

مطرح  7برداري مخزن بینی شده در بهرهاي خارج از برنامه پیشهاي طرح ساماندهی تالاب هورالعظیم مسالهدر زمان ساخت سازه     

و عدم امكان رهاسازي آب و بهره برداري از  7هاي حوضه نفتی آزادگان در مخزن گردید. این مساله عبارت بود از حفر و اكتشاف چاه

دهانه آزاد بر روي دایک مرزي  75شركت نفت. بر این اساس با پیشنهاد مشاور و تایید كارفرما یک سرریز این مخزن تا پایان كار 

ساله را  14ساله به سمت عراق در نظر گرفته شد. این سازه، بخشی از دبی سیلاب  14جهت تخلیه بخشی از سیلاب  2مخزن شماره 

باشد. مشخصات و متر مكعب در ثانیه می 144نماید.  دبی طراحی این سازه گردد، به سمت عراق منتقل میوارد می 2كه به مخزن 

نشان داده شده است. شایان ذكر است با توجه به شرایط ساخت این سازه عملكرد آن   3-2و جدول  05-2شكل موقعیت این سازه در 

 باشد.موقت می

 

 دهانه: 8کالورت تخليه تحتانی  -2-8-2-2

، صرفًا در شرایط سیلابی و در رقوم بالاي رقوم 2و1سرریزهاي تخلیه بر روي جاده شط علی و دایک مرزي مخزن با توجه به اینكه      

نماید، لذا به منظور تخلیه مقداري از دبی ماهانه مخازن یک و دو، به سمت كشور عراق، یک سازه تخلیه +( عمل می44/0نرمال )

هاي ماهانه، سازه تخلیه وجه قرار گرفت. بر این اساس با توجه به بررسی مقادیر دبی+ مورد ت5/2دار با رقوم تخلیه تحتانی دریچه

برداري و شرایط موجود، هاي زمان بهرهمترمكعب در ثانیه طراحی گردید. این سازه بنابر ضرورت 04دهانه با ظرفیت عبور  3تحتانی 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

گردد. تواند هدایت به سمت كشور عراق می 2مترمكعب در ثانیه از مخزن شماره  04اكثر دبی بر اساس ظرفیت طراحی این سازه، حد

مشخصات و موقعیت هر  4-2جدول و  06-2شكل با توجه به دریچه دار بودن این سازه امكان كنترل دبی خروجی نیز فراهم است. 
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دار و باز و هاي دریچهها توسط رسوبات، بازدید ماهانه از سازههانهدهد. به منظور جلوگیري از مسدود شدن دها را نشان مییک از سازه

 باشد.برداري از این سازه میها، از نكات مهم و قابل توصیه در بهرهبسته نمودن همه دریچه
 

 های هيدروليکی بر روی جاده شط علی:سازه -2-2-9

 دهانه: 43سرریز آزاد  -2-2-9-1

طراحی شده است. رقوم تاج  7به سمت مخزن  2از مخزن  m3/s 746=Qساله با دبی  14دهانه جهت تخلیه سیلاب  35سرریز آزاد      

گردد، دبی + بیشتر می44/0باشد. در شرایط سیلابی كه رقوم مخزن دو از + می44/0سرریز مطابق با رقوم نرمال مخزن شماره دو 

فته شده است. + در نظر گر44/5گردد. مطابق اصول طراحی، حداكثر رقوم تخلیه سیلاب هدایت می 7سیلاب به سمت مخزن 

 نشان داده شده است. 6-2و جدول  32-2دهانه در شكل  35مشخصات و موقعیت سرریز 

 

 دهانه: 2سازه تخليه تحتانی  -2-2-9-2

دهانه در نظر گرفته شده است. با توجه به  35و در كنار سرریز آزاد  m1×m1دهانه مربعی در ابعاد  2این سازه بصورت یک كالورت      

ساخته شده است. رقوم لبه  7و2، این سازه به منظور ایجاد تعادل غلظت آبی میان مخازن 2ها به مخزن شماره ز پسابورود برخی ا

نماید. به منظور كنترل جریان تخلیه آب در این متر مكعب در ثانیه را تخلیه می 7/5باشد كه حداكثر دبی + می5/2پایین این سازه 

 دهند.موقعیت و مشخصات این سازه را نشان می 4-2جدول و  06-2شكل شود. ستفاده میا (Stop Log)سازه، از استاپ لاگ 

 
 های هيدروليکی آنهاتالاب و سازه 3و  2موقعيت مخازن   -76-2 شکل
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 و جاده شط علی 2های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شماره مشخصات سازه   9-2جدول 

 ردیف
نام 

 سازه

تعداد 

 دهانه

ارتفاع 

هر 

دهانه 

(m) 

عرض 

هر 

دهانه 

(m) 

رقوم لبه 

پایين 

سرریز 

(m) 

رقوم 

نرمال 

سطح 

 (mآب )

نحوه عملکرد 

 سازه

نوع کنترل 

در هنگام 

 برداریبهره

دبی 

خروجی 

سازه 

(m3/s) 

مدت 

 برداریبهره

نحوه 

کنترل در 

صورت 

 نياز

 +0 +0 7 5/1 75 سرریز 1

 14در سیلاب 

ساله و در رقوم 

+ 4/5حداكثر 

سیلاب را به 

عراق تخلیه 

 نماید.می

آزاد و بدون 

 دریچه
 موقتی 144

نصب 

استاپ 

 لاگ

2 
تخلیه 

 تحتانی
3 1 2 2+  0+  

این سازه جهت 

تنظیم دبی 

خروجی ماهانه از 

استفاده  2مخزن 

گردد.می  

 دایمی 04 دریچه دار

ه باز و بست

نمودن 

 دریچه

 +0 +0 7 5/1 35 سرریز 3

 14در سیلاب 

ساله و در رقوم 

 4/5حداكثر 

سیلاب را به 

تخلیه  7مخزن 

 نماید.می

آزاد و بدون 

 دریچه
 دایمی 746

نصب 

استاپ 

 لاگ

 +0 +5/2 1 1 2 كالورت 7

این سازه تنها 

جهت ارتباط 

آبی بین مخزن 

مورد  7و2

استفاده قرار 

 گیرد.می

آزاد و بدون 

 دریچه
 دایمی 5

نصب با 

استاپ 

 لاگ

 متر معرفی شده است. 2/1ها باشند. لذا عرض و ارتفاع آنمتر( می 2/1میلیمتر ) 1244ها از نوع لوله بتنی با قطر كالورت

 

 و  جاده شهيد همت 3های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شماره مشخصات سازه  10-2جدول 

 نام سازه ردیف
تعداد 

 دهانه

ارتفاع 

هر دهانه 

(m) 

عرض هر 

دهانه 

(m) 

رقوم لبه 

پایين 

سرریز 

(m) 

رقوم 

نرمال 

سطح 

 (mآب )

رقوم 

حداکثر 

تخليه 

 سيلاب

نوع کنترل 

در هنگام 

 برداریبهره

دبی 

خروجی 

سازه 

(m3/s) 

مدت 

 برداریبهره

نحوه 

کنترل در 

صورت 

 نياز

 دائمی 143 دریچه دار +5/7 +7 +7 7 1 114 سرریز 1

باز و بسته 

نمودن 

 هادریچه

 آزاد دائمی 4 آزاد +5/7 +7 +1 2/1 2/1 7 كالورت 2

 آزاد دائمی 12 آزاد +5/7 +7 +1 2/1 2/1 0 كالورت 3

 آزاد دائمی 74 آزاد +5/7 +7 +1 2/1 2/1 14 كالورت 7

 آزاد دائمی 23 آزاد +5/7 +7 +1 2/1 2/1 4 كالورت 3
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 3های هيدروليکی بر روی دایک مرزی مخزن شماره سازه -2-2-10

گردد. رقوم تاج این سرریز دهانه استفاده می 114از سرریز  7ساله ورودي به مخزن شماره  14جهت تخلیه بخشی از سیلاب      

متر مكعب در  143+ دبی سیلابی 5/7+ تا 4/7باشد. این سازه از رقوم + می44/7معادل رقوم نرمال تراز سطح آب در مخزن شماره سه، 

میسر نبوده است و  7برداري آن در مخزن نماید. با توجه به اینكه در زمان ساخت این سازه امكان بهرهیثانیه را به سمت عراق تخلیه م

دار در برداري آن مطابق توافق مشاور و كارفرما بصورت دریچهمورد استفاده قرار بگیرد، لذا نحوه بهره 2بایست بطور موقت در مخزن می

 25دهانه سرریز  114گیرد از مجموع مورد استفاده قرار می 2دت زمانی كه در مخزن شماره نظر گرفته شده است. بر این اساس تا م

تمام  7برداري كامل در مخزن گیرد اما در شرایط بهرهدهانه بصورت كاملًا بسته مورد استفاده قرار می 35دهانه بصورت كاملًا باز و 

باشد، هاي باز و بسته نیز میسر میها، امكان تغییر تعداد دهانهدار بودن دهانهگردد. قابل ذكر است كه بر اساس دریچهها باز میدریچه

 دهد.ها را نشان میموقعیت و مشخصات هر یک از سازه 14-2 جدولو  03-2شكل 

 

 های هيدروليکی بر روی جاده شهيد همت:سازه -2-2-11

 1244اي بتنی به قطر هاي لولهاز كالورت 0به سمت مخزن شماره  7ساله از مخزن شماره  14جهت تخلیه بخشی از سیلاب      

+ كه حداكثر رقوم سطح آب در 5/7ها در رقوم + قرار دارد. این كالورت44/1ها در رقوم گردد. لبه پایین كالورتمتر استفاده میمیلی

اي بصورت تخلیه تحتانی هاي لولهكنند. عملكرد این كالورتهدایت می 0عب در ثانیه به سمت مخزن متر مك 123باشد، می 7مخزن 

 دهند.ها را نشان میمشخصات و موقعیت این سازه 14-2جدول و  03-2شكل بوده است. 

ها، ایجاد ارتباط بین آب مخازن آن باشند و تنها هدفاي( بدون هیچ گونه كنترلی میها )كالورت لولهها با توجه به نوع آناین سازه

ها در اثر جریان آب و همچنین ها از نظر خوردگی اطراف دهانهبرداري، تنها كنترل وضعیت ظاهري آنباشد. لذا در مرحله بهرهمی

 بایست مورد بازدید مرتب و ماهانه قرار گیرد.ها میمسدود نشدن مسیر آن

 

 الشهداء:های هيدروليکی بر روی جاده سيدسازه -2-2-12

هدایت  5متر مكعب در ثانیه را به سمت مخزن  54پس از پرنمودن حجم این مخزن، دبی  0ساله ورودي به مخزن  14سیلاب      

و  03-2شكل دهد. متر، وظیفه انتقال سیلاب را انجام میمیلی 1244دهانه و با قطر لوله  22اي كند. بر این اساس یک كالورت لولهمی

 دهند.عیت و مشخصات این سازه را نشان میموق 12-2جدول 

ها، ایجاد ارتباط بین آب مخازن باشند و تنها هدف آناي( بدون هیچگونه كنترلی میها )كالورت لولهها با توجه به نوع آناین سازه

ا در اثر جریان آب و همچنین هها از نظر خوردگی اطراف دهانهبرداري، نه تنها كنترل وضعیت ظاهري آنباشد. لذا در مرحله بهرهمی

 بایست مورد بازدید مرتب و ماهانه قرار گیرد.ها میمسدود نشدن مسیر آن

 

 های آنتنی:رقوم جاده -2-2-13

هاي هیدرولیكی بر مشخصات سازه 14-2جدول  هاي آنتنی تالاب هورالعظیم مطابقهاي موجود رقوم جادهمطابق بررسی نقشه     

 باشند.می و جاده شهید همت 7روي دایک مرزي مخزن شماره 

 
 های آنتنی در تالاب هورالعظيمرقوم جاده  11-2جدول 

 (mرقوم) نام جاده آنتنی ردیف

 +44/6 امام رضا 1

 +5/5 شط علی 2

 +5/5 شهید همت 3

 +4/5 سیدالشهداء 7
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 های هيدروليکی آنهاتالاب و سازه 3و  7موقعيت مخازن   -74-2 شکل

 
 های هيدروليکی بر روی جاده سيدالشهداءمشخصات سازه   12-2جدول 

 تعداد دهانه نام سازه ردیف
عرض هر 

 (mدهانه )

رقوم لبه 

پایين 

 (mسرریز )

رقوم نرمال 

سطح آب 

(m) 

رقوم 

حداکثر 

تخليه 

 سيلاب

نوع کنترل در 

هنگام 

 برداریبهره

دبی خروجی 

سازه 

(m3/s) 

مدت 

 برداریبهره

 دائمی 54 آزاد +5/7 +7 +1 2/1 22 كالورت 1

 

 تشریح سيلاب -2-2-17

هاي هیدرولیكی زیر اشل نصب سازهدرون تالاب هورالعظیم براي قرائت و چک كردن رقوم سطح آب تالاب هورالعظیم، در كنار      

 :03-2شكل  شده است

 دهانه درون مخزن شماره یک تالاب 55سرریزهاي  -1

 پل جاده امام رضا )ع( -2

 دو تالابشماره مخزن  دهانه 3 یتحتان هیسازه تخل -7

 دو تالابشماره دهانه مخزن  75 زیسرر سازه -0

 یدهانه جاده شط عل 35 زیسرر سازه -5
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به 17-2جدول شدند. در ها بصورت روزانه برداشت میهاي فوق الذكر، اشلوقوع سیلاب درصورت امكان دسترسی به سازهدر زمان 

 هاي قرائت شده آورده شده است.عنوان نمونه در چند تاریخ، كه مربوط به زمانهاي قبل، حین و بعد از سیلاب است، اشل

 

 
 تالاب 1 در مخزن شمارهدهانه سوم  33 زیسازه سرر یبر رو اشل نصب شده  -78-2 شکل

 

افزایش  1743در حوضه كرخه، میزان آورد جریان به سد مخزنی كرخه از اوایل دي ماه  43-43با توجه به وقوع بارشها در سال آبی 

در مخزن سد كرخه روند افزایشی پیدا كرد. از اینرو میزان دبی یافت. در نتیجه حجم آب ذخیره شده و همچنین تراز سطح آب 

به تدریج افزایش یافت. بعنوان نمونه میزان دبی خروجی از سد مخزنی كرخه در  1743خروجی از سد مخزنی كرخه از اوایل دي ماه 

به  1743به ورود سیلابهاي فروردین ماه  مترمكعب بر ثانیه بود. با توجه 746و  31بترتیب برابر  1/11/1743و  1/14/1743هاي تاریخ

اي كه در تاریخ مخزن سد كرخه و افزایش حجم و تراز سطح آب در مخزن سد، میزان دبی خروجی نیز افزایش یافت بگونه

متر مكعب بر ثانیه رسید. با افزایش دبی خروجی از سد  2047دبی خروجی از سد كرخه به حداكثر مقدار خود یعنی  13/41/1743

تالاب و در نتیجه تراز سطح آب در آنها افزایش  2و  1خزنی كرخه، دبی ورودي به مخازن تالاب هورالعظیم مخصوصاً مخازن شماره م

دهد كه هاي برداشت شده نشان میریزند. اشلتالاب می 2و  1یافت. علت آن این است كه انشعابات رودخانه كرخه به مخازن شماره 

 2فروردین الی  71اي كه حداكثر اشلها در محدوده زمانی ادامه داشت بگونه 1743واخر فروردین ماه ها تا اروند افزایش اشل

دهد كه سیلاب خروجی از سد اتفاق افتاد و پس از آن تراز سطح آب در مخازن كاهش یافت. این نتایج نشان می 1743اردیبهشت 

به تالاب هورالعظیم رسیده و باعث افزایش تراز سطح آب  1743دین فرور 71، در تاریخ 1743فروردین  13مخزنی كرخه در تاریخ 

هایی كه روي دایک هاي هیدرولیكی روي دایک مرزي و نیز بازشدگیهاي سازهلاگها و استاپشده است. با توجه به باز بودن دریچه

ایت شد. از طرف دیگر میزان دبی خروجی از مرزي ایجاد شد، جریان ورودي به مخازن تالاب هورالعظیم ایران به طرف تالاب عراق هد

 2فروردین كاهش یافت. در نتیجه، عوامل فوق الذكر باعث كاهش تراز سطح آب در تالاب ایران از تاریخ  13سد كرخه پس از تاریخ 

خلیه سیلاب از هاي روي دایک مرزي همچنان باز هستند روند تبه بعد شدند. با توجه به اینكه بعضی از بازشدگی 1743اردیبهشت 

 ح آب در تالاب همچنان ادامه داردتالاب هورالعظیم ایران به طرف عراق و در نتیجه روند كاهش تراز سط
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 های مختلفقرائت اشل مخازن تالاب هورالعظيم در تاریخ  13-2جدول 

 

 ردیف

محل قرائت 

 اشل

 هاقرائت اشل

23/43/43 24/14/43 14/11/43 14/1/43 71/1/43 1/2/43 16/2/43 21/2/43 1/7/43 71/7/43 

1 
پل جاده امام 

 رضا )ع(
35/7 61/0 64/0 33/0 14/5 13/5 41/5 40/0 63/0 07/0 

2 

سازه سرریز 

 1دهانه  55
32/7 63/0 -- 63/0 -- -- -- -- -- -- 

سازه سرریز 

 2دهانه  55
63/7 61/0 -- 63/0 -- -- -- -- -- -- 

سازه سرریز 

 7دهانه  55
65/7 53/0 34/0 33/0 10/5 17/5 43/0 33/0 54/0 75/0 

3 

سازه تخلیه 

 3تحتانی 

دهانه مخزن 

 دو تالاب

03/7 -- -- 04/0 63/0 60/0 52/0 04/0 70/0 11/0 

7 

سازه سرریز 

دهانه  75

مخزن دو 

 تالاب

35/7 74/0 26/0 76/0 66/0 66/0 51/0 51/0 74/0 44/0 

3 

سازه سرریز 

دهانه  35

جاده شط 

 علی

32/7 23/0 20/0 74/0 04/0 04/0 57/0 71/0 26/0 12/0 

 

 

 --عدم دسترسی:

جدول هاي مختلف محاسبه و در اي، میزان مساحت آبگیري مخازن پنجگانه تالاب هورالعظیم در تاریخبا توجه به تصاویر ماهواره     

كوچكترین  1بزرگترین و مخزن شماره  0و  2ارائه شده است. در بین مخازن تالاب هورالعظیم، مخازن شماره  14-2جدول الی  2-10

میزان آبگیري هر كدام از مخازن پنجگانه بیش از  43-43دهد كه در سیلاب نشان می 14-2تا جدول  10-2جدول وسعت را دارند. 

اً اشاره شد با افزایش دبی خروجی از سد مخزنی كرخه، میزان آورد جریان سیلابی به درصد وسعت خود بوده است. همانگونه كه قبل 44

به  2و  1تراز سطح آب در مخازن شماره  1743اي كه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مخازن تالاب هورالعظیم افزایش یافت بگونه

به حداكثر مقدار  1743كور در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت رود كه مخازن مذحداكثر مقدار خود رسیدند بنابراین انتظار می

 باشد.نیز نشان دهنده این امر می 2-14جدول تا  10-2جدول آبگیري از نظر وسعت دست یابند كه نتایج 

گردند. با ورود می تغذیه هازهكش و 7 مخزن شماره سرریز از 5 و 0مخازن شماره  و 2 مخزن شماره سرریز طریق از 7 مخزن شماره 

هاي روي دژ استانداري و جاده شهید هاي هوفل و نیسان و همچنین بازشدگیاز طریق رودخانه 2و  1جریان سیلابی به مخازن شماره 

هاي بین مخازن تالاب و همچنین شكافهاي ایجاد شده در آن هاي هیدرولیكی موجود روي جادهباكري، بخشی از سیلاب از طریق سازه

به حداكثر وسعت  2و  1شد. بنابراین پس از اینكه مخازن شماره  5و  0، 7بترتیب وارد مخازن شماره  2و  1از مخازن شماره ها جاده

از اوایل اردیبهشت  7اي كه مخزن شماره تالاب هورالعظیم بترتیب پر شدند بگونه 5و سپس  0، 7آبگیري دست یافتند مخازن شماره 
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بیشترین مقدار آبگیري را  1743از اوایل دهه سوم اردیبهشت  5و مخزن شماره  1743اردیبهشت  از اواسط 0، مخزن شماره 1743

 تجربه كردند. 

نشان داده  1743تیر  0و  1743آذر  21هاي وسعت آبگیري تالاب هورالعظیم در تاریخ ،54-2شكل  هاياي شكلدر تصاویر ماهواره

 شده است.

 
 21/09/1394مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ   17-2جدول 

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

5/34 40/6533 0/3235 1 

3/46 23162 24447 2 

5/33 5/11655 3/10303 7 

6/30 43/25351 4/74553 0 

4/64 13/11236 4/13515 5 

 جمع 101290 6/83327 76/82

 
 21/10/1394مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ    13-2جدول 

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

1/30 1/6453 0/3235 1 

0/43 7/23627 24447 2 

3/33 1/17423 3/10303 7 

7/32 6/25164 4/74553 0 

3/62 0/11641 4/13515 5 

 جمع 101290 3/83340 28/87

 

 19/01/1398مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ    16-2جدول 

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

53/44 1/3046 0/3235 1 

4/46 0/23141 24447 2 

3/41 2/17674 3/10303 7 

32 4/25450 4/74553 0 

0/55 4/14262 4/13515 5 

 جمع 101290 3/87677 36/83

 
 01/02/1398مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ  14-2جدول 

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

5/41 4/3564 0/3235 1 

3/46 3/23172 24447 2 

43 1/10046 3/10303 7 

3/36 3/26543 4/74553 0 

3/66 6/12705 4/13515 5 

 جمع 101290 2/88963 83/84
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 16/02/1398مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ    18-2جدول 

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

5/41 4/3532 0/3235 1 

3/46 6/23155 24447 2 

3/43 4/10652 3/10303 7 

1/43 3/24637 4/74553 0 

2/41 7/16347 4/13515 5 

 جمع 101290 7/96978 4/93

 
 21/02/1398مساحت آبگيری در سطح مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم مورخ    19-2جدول   

 شماره مخازن مساحت کل مخازن به هکتار مساحت آبگيری به هکتار درصد آبگيری

5/41 3537 0/3235 1 

3/46 6/23155 24447 2 

3/43 4/10652 3/10303 7 

5/43 5/24343 4/74553 0 

40 2/13743 4/13515 5 

 جمع 101290 2/94348 3/96

 

 
 1394آذر ماه  21وسعت آبگيری تالاب هورالعظيم در تاریخ   -79-2 شکل
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 1398تير ماه  7وسعت آبگيری تالاب هورالعظيم در تاریخ   -30-2 شکل

 

 در تالاب هورالعظيم 1398قبل از وقوع سيلاب فروردین اقدامات  -2-2-13

 2444كیلومتر مربع آن در كشور ایران و حدود  1444كیلومتر مربع است كه حدود  7444وسعت تالاب هورالعظیم حدود       

كیلومتر از  147حدود باشد. تالاب هورالعظیم كشور ایران و عراق توسط دایک مرزي به طول كیلومتر مربع آن در كشور عراق می

مخزن تقسیم  5هاي امام رضا، شط علی، شهید همت و سیدالشهدا به اند. تالاب هورالعظیم كشور ایران توسط جادهیكدیگر جدا شده

ماه و اوایل گانه تالاب در قبل از سیلاب، كه مربوط به بهمن  5شده است. تمامی اقدامات انجام شده بر روي دایک مرزي و مخازن 

 باشد:باشد، به قرار ذیل میمی 1743فند ماه اس

 

 : 1مخزن شماره  -1-13-2-2

هاي سد كننده یا استاپ لاگ دهانه بدون دریچه كه داراي تیرک 55، سه سرریز 1بر روي دایک مرزي در محدوده مخزن شماره      

-هاي سد كننده صورت گرفت. علاوه بر این، لایروبی، نیسازي تیركباشد وجود دارد. قبل از وقوع سیلاب روانكاري، تعمیرات و آمادهمی

هاي سرریزها به منظور افزایش ظرفیت عبور جریان انجام شد. با اعلام سیلاب و افزایش دبی رها سازي از سد زدایی و رفع انسداد دهانه

 دهانه 55 زیسازه سرر يدر جلو زارینوجود  51-2شكل در  برداشته شد. 1743ها در فروردین ماه مخزنی كرخه، كلیه این استاپ لاگ

 نشان داده شده است. دهانه 55 زیسازه سرر يو پاكساز یروبیلا 57-2و شكل  52-2شكل كنید. در را مشاهده می
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 دهانه  33وجود نيزار در جلوی سازه سرریز   -31-2 شکل

 

 
 

 دهانه  33لایروبی و پاکسازی سازه سرریز   -32-2 شکل

 
 دهانه دوم 33لایروبی و پاکسازی سازه سرریز   -33-2 شکل
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 :2مخزن شماره  -2-13-2-2

هاي سد كننده یا استاپ لاگ دهانه بدون دریچه )كه داراي تیرک 75آزاد ، سرریز 2بر روي دایک مرزي در محدوده مخزن شماره      

هاي سرریز دار( وجود دارد. قبل از وقوع سیلاب، روانكاري، تعمیرات و آماده سازي استاپ لاگدهانه )دریچه 3باشد( و تخلیه تحتانی می

لیه تحتانی نیز صورت گرفت. در ضمن در جلوي سرریز و تخلیه هاي تخدهانه انجام شد. علاوه بر این، روانكاري ریل و شافت دریچه 75

شكل  در  ها باز شدند.ها برداشته شد و دریچه( استاپ لاگ1743زدایی انجام گردید. در هنگام سیلاب )فروردین تحتانی، لایروبی و نی

 نشان داده شده است. دهانه 75 زیسازه سرر يو پاكساز یروبیلا 2-50
 

 
 دهانه  33لایروبی و پاکسازی سازه سرریز   -37-2 شکل

 

 :3مخزن شماره  -3-13-2-2

هاي این سازه دار وجود دارد. قبل از وقوع سیلاب دریچهدهانه دریچه 114، سرریز 7بر روي دایک مرزي در محدوده مخزن شماره      

 زدایی در جلوي سرریز نیز انجام شد.عملیات نیروانكاري و تعمیر شدند و 

 

 جاده امام رضا )ع(:-7-13-2-2

اند. جهت ارتباط آبی دایمی میان مخازن تالاب هورالعظیم از طریق جاده امام رضا از یكدیگر تفكیک شده 2و  1مخازن شماره      

باشد. در متر می 3اده امام رضا احداث گردید. عرض هر دهانه دهانه )بدون دریچه( بر روي ج 0تالاب، یک پل ارتباطی با  2و  1شماره 

-ها نیباشد. قبل از وقوع سیلاب، در جلوي همه دهانههمراه جریان آب از بالادست نیز مطرح میجا علاوه بر رویش نی، آورد نی به این

 نشان داده شده است. پل امام رضا )ع(هاي دهانه یروبیلا 55-2شكل در زدایی صورت گرفت و كالورتهاي پل، لایروبی شدند.
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 لایروبی پل امام رضا )ع(   -33-2 شکل

 

 جاده شط علی:-3-13-2-2

دهانه  35اند. بر روي این جاده، سرریز آزاد تالاب هورالعظیم از طریق جاده شط علی از یكدیگر تفكیک شده 7و  2مخازن شماره      

در نظر  7به مخزن شماره  2دهانه مربعی )بدون دریچه( جهت تخلیه سیلاب از مخزن شماره  2)بدون دریچه( و كالورت تخلیه تحتانی 

هاي فوق زدایی در جلوي سازهها انجام شد و نیلاگگرفته شده است. قبل از وقوع سیلاب، روانكاري، تعمیرات و آماده سازي استاپ

 فت. الذكر صورت گر

 

 جاده شهيد همت:-6-13-2-2

كند. بر روي این جاده، جهت تخلیه سیلاب از مخزن تالاب هورالعظیم را از یكدیگر تفكیک می 0و  7جاده شهید همت، مخازن      

گردد. می متر استفادهمیلی 1244اي( به قطر لوله 16و  14، 4، 0، 7اي بتنی )هاي لولهاز كالورت 0به سمت مخزن شماره  7شماره 

اي( بدون هیچ گونه ها )كالورت لولهها با توجه به نوع آناي بصورت تخلیه تحتانی بوده است. این سازههاي لولهعملكرد این كالورت

زدایی صورت گرفت و باشد. قبل از وقوع سیلاب، در جلوي آنها نیها، ایجاد ارتباط آبی بین مخازن میباشند و تنها هدف آنكنترلی می

 ها آنها انجام گرفت. بازگشایی لوله

 

 جاده سيد الشهدا:-4-13-2-2

دهانه )با قطر لوله  22اي كند. بر روي این جاده، یک كالورت لولهتالاب را به دو قسمت تقسیم می 5و  0جاده سیدالشهدا مخازن      

ها ها با توجه به نوع آندار است. این سازهرا عهده تالاب 5به مخزن شماره  0متر( وظیفه انتقال سیلاب از مخزن شماره میلی 1244

باشد. قبل از وقوع سیلاب، در ها، ایجاد ارتباط آبی بین مخازن میباشند و تنها هدف آناي( بدون هیچگونه كنترلی می)كالورت لوله

 ها آنها انجام گرفت. زدایی صورت گرفت و بازگشایی لولهجلوي آنها نی
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 در تالاب هورالعظيم 1398سيلاب فروردین  اقدامات حين وقوع -2-2-16

 :1مخزن شماره  -1-16-2-2

هاي شناور، هاي نیدهانه برداشته شدند. در حین سیلاب علاوه بر دسته 55هاي هر سه سرریز لاگدر زمان وقوع سیلاب استاپ      

دهانه  55هاي سرریزهاي موجب انسداد دهانه تالاب شد و 1همراه جریان سیلاب وارد مخزن شماره  هاي بزرگ درختان نیز بهتنه

پذیرفت. بنابراین با ماشین آلاتی از قبیل لودر و بیل میكانیكی و ها صورت نمیاي كه عبور جریان به درستی از این سازهگردید بگونه

شدند براي بازگشایی ها میدهانهها وارد دهانه سرریزها پاكسازي گردید. زمانیكه نی 165همچنین با مدیریت این ماشین آلات، تمامی 

 تالاب  1هاي رودخانه كرخه وارد مخزن شماره آنها از نیروي انسانی استفاده شد. به دلیل اینكه بیشتر شاخه

تالاب كمتر تحت  7و  2هاي درخت در این مخزن بیش از مخازن دیگر بود. مخازن هاي شناور و تنهشوند بنابراین میزان آورد نیمی

و سومی در تاریخ  1743تیرماه  25و  20هاي دهانه در تاریخ 55هاي دو تا از سرریزهاي اجسام شناور قرار گرفتند. استاپ لاگتأثیر 

 دهانه 55 زیسازه سرر یبتن هايلاگاستاپ ییبازگشا  53-2و شكل  56-2شكل بر روي سرریزها قرار گرفتند. در 1743تیرماه  24

 نشان داده شده است.

نقطه )از طریق انفجار( شكافته شد. این اقدامات توسط سپاه پاسداران و با  3، دایک مرزي در 1743دوم فروردین ماه در هفته 

تا از این شكافها در نزدیكی  7تالاب ایران به تالاب عراق صورت گرفت.  1هماهنگی مدیریت بحران و با هدف انتقال آب از مخزن شماره 

باشند و بقیه در شكاف باز می 5متر مكعب بر ثانیه بود. در حال حاضر  14-15بوري از هر نقطه حدود یادمان چزابه ایجاد شد. دبی ع

 53-2شكل در  باشد.باشد. بستن این شكافها به عهده سازمان آب و برق خوزستان، شركت نفت و جهاد نصر میحال بسته شدن می

  53-2شكل كنید. در پاسداران را براي ایجاد شكاف ملاحظه میه توسط سپا 1در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يروانفجار 

 نشان داده شده است. 1در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يروایجاد شده شكاف 

 

 

 
 دهانه  33های بتنی سازه سرریز لاگبازگشایی استاپ   -36-2 شکل
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 دهانه  33های بتنی سازه سرریز لاگبازگشایی استاپ  -34-2 شکل

 

 
 توسط سپاه پاسداران با انفجار  1ایجاد شکاف روی دایک مرزی در محدوده مخزن شماره   -38-2 شکل

 

 
 توسط سپاه پاسداران  1ایجاد شکاف روی دایک مرزی در محدوده مخزن شماره   -39-2 شکل

 



146          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 :2مخزن شماره  -2-16-2-2

دریچه( باز شدند. اگر در  16دهانه ) 3هاي تخلیه تحتانی دهانه برداشته شدند و دریچه 75هاي سرریز لاگدر حین سیلاب استاپ     

-شد، مورد بازگشایی قرار میهاي نی( مسدود میهاي سرریز و تخلیه تحتانی توسط اجسام شناور )مانند دستهسیلاب دهانهزمان 

دهانه بسته شدند. در  3هاي تخلیه تحتانی دهانه جایگذاري و دریچه 75هاي سرریز استاپ لاگ 1743فروردین  25گرفتند. در تاریخ 

 75 زیسازه سرر یبتن هايلاگاستاپو  دهانه 3 یتحتان هیتخل هايچهیدر ییبازگشا بترتیب  61-2و شكل  64-2شكل  هايشكل

 نشان داده شده است. دهانه

نقطه )با بیل مكانیكی( شكافته شد. این اقدامات  2، دایک مرزي در محدوده مخزن شماره دو در 1743در هفته دوم فروردین ماه 

ریت بحران و با هدف انتقال آب از مخزن شماره دو تالاب ایران به تالاب عراق صورت گرفت. توسط سپاه پاسداران و با هماهنگی مدی

تر از اتصال جاده امام رضا به دایک مرزي، اولین كیلومتر پایین 0متر مكعب بر ثانیه بود. حدوداً  14-15دبی عبوري از هر نقطه حدود 

 ایجاد شد. همین تعداد شكاف براي گذردهی آب كفایت  تر از شكاف اول، شكاف دومكیلومتر پایین 5/7شكاف و 

در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يروایجاد شده شكاف  62-2شكل ها بسته شدند. در این شكاف 14/7/1743كرد. در تاریخ می

 نشان داده شده است. توسط سپاه پاسداران 2

 
 دهانه 8های تخليه تحتانی بازگشایی دریچه  -60-2 شکل

 

 
 دهانه 33های بتنی سازه سرریز لاگبازگشایی استاپ  -61-2 شکل
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 توسط سپاه پاسداران 2 ایجاد شکاف روی دایک مرزی در محدوده مخزن شماره  -62-2 شکل

 

 :3مخزن شماره  -3-16-2-2

هاي سرریز توسط اجسام شناور دریچه( باز شدند. اگر در زمان سیلاب دهانه 224دهانه ) 114هاي سرریز در حین سیلاب دریچه     

 لیبه دلدهانه،  114هاي سرریز دریچه 1743فروردین  22گرفت. در تاریخ شد، رفع انسداد صورت میهاي نی( مسدود می)مانند دسته

، بسته شدند. در 7از ورود آب به مخزن شماره  يریسازه و به منظور جلوگ نیتالاب در مجاورت ا یتراز سطح آب در بخش عراق شیافزا

 نشان داده شده است. دهانه 114 زیسرر هايچهیدر ییبازگشا 67-2شكل 

اي كه یک مثلث ایجاد كرده است. قاعده مثلث روي دایک مرزي واقع بگونه شودجاده شط علی در نزدیكی دایک مرزي دو شاخه می

ها پاسگاه مرزبانی اسد پور و بر روي دیگري، كه در جلوي سرریز دهانه روي آن قرار دارد. بر روي یكی از شاخه 114است و سرریز 

 14-15شكاف )با بیل مكانیكی( به عرض حدود  7تان باشد. سازمان آب و برق خوزسدهانه قرار دارد، پاسگاه امام علی واقع می 114

تالاب به طرف سرریز  7اي كه پاسگاه امام علی قرار دارد ایجاد كرد. هدف از این اقدام، هدایت آب درون مخزن شماره متر بر روي جاده

انجام شد.  1743اواخر اسفند ماه  و دو شكاف دیگر در 1743اسفند ماه  14-12دهانه بود. یكی از این شكافها در محدوده زمانی  114

 60-2شكل در  شكاف باز هستند. 7متر مكعب بر ثانیه بود. در حال حاضر این  14-15دبی عبوري از هر یک از این شكافها حدود 

 جاده شط علی و مثلثی بصورت شماتیک نشان داده شده است.

 
 دهانه 110های سرریز بازگشایی دریچه  -63-2 شکل
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 دهانه 110شکل شماتيک مثلثی در جلوی سرریز    -67-2 لشک

 

 :7مخزن شماره  -7-16-2-2

در فروردین ماه  نقطه توسط شركت نفت  2بر روي دایک مرزي جهت انتقال آب از مخزن شماره چهار تالاب ایران به طرف عراق      

 شده مجدداً  جادیا ي، مجاربه طرف ایران تالاب و برگشت آب از سمت عراق یبالا آمدن سطح آب در بخش عراق لیدلباز شد. به  1743

نشان داده شده  0در محدوده مخزن شماره  يمرز کیدا يشده رو جادیا يمجار 65-2شكل در بسته شدند.  1743در فروردین ماه 

 است.

 

 
 7مجاری ایجاد شده روی دایک مرزی در محدوده مخزن شماره    -63-2 شکل

 

 سرریز 

دهانه 43  

 دایک مرزی

تالاب 3مخزن شماره   

 110سرریز 

 دهانه

نیتخليه تحتا  

دهانه 2   

پاسگاه امام 

 علی

پاسگاه 

مرزبانی 

اسدپور

تالاب 2مخزن شماره   
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 :3مخزن شماره   -3-16-2-2

گذاري )بر نقطه لوله 2كالورت لایروبی و در  1در قسمت انتهایی مخزن شماره پنج )سمت طلائیه(،  1743در اواخر فروردین ماه      

هدف انتقال آب مخزن شماره پنج تالاب ایران به طرف عراق انجام  روي دایک مرزي( صورت گرفت. این اقدامات توسط شركت نفت و با

 شد.

 

 جاده شط علی: -6-16-2-2

هاي سرریز و دهانه برداشته شدند. اگر در زمان سیلاب دهانه 2دهانه و تخلیه تحتانی  35هاي سرریز لاگدر حین سیلاب استاپ     

 گرفت.شد، رفع انسداد صورت می( مسدود میهاي نیتخلیه تحتانی توسط اجسام شناور )مانند دسته

شكاف توسط شركت نفت و با هماهنگی مدیریت بحران ایجاد شد. این اقدامات جهت انتقال  5به طور كلی بر روي جاده شط علی 

د. در مترمكعب بر ثانیه بو 14-15صورت گرفت. دبی عبوري از هر شكاف حدود  7تالاب به مخزن شماره  2سیلاب از مخزن شماره 

ها یک لوله (، درون هر كدام از این شكاف1743سه شكاف ایجاد شد كه بعد از سیلاب )اواخر اردیبهشت  1743نیمه دوم اسفند ماه 

شكاف دیگري ایجاد شد كه بعد  1743اینچ( قرار داده شد و روي آن جهت تردد خاكریزي شد. در هفته دوم فروردین ماه  02)حدودا 

ها قرار داده شد و روي آن خاكریزي شد. در دهه سوم اینچ درون شكاف 04-02لوله  14( حدود 1743یبهشت ماه از سیلاب )اواخر ارد

لوله درون آن جایگذاري شد و روي آنها خاكریزي صورت  0آخرین شكاف ایجاد شد كه پس از سیلاب حدود  1743فروردین ماه 

(، شركت نفت این 1743تا هفته دوم فروردین ماه  1743دوم اسفند ماه  گرفت. در فاصله زمانی بین دو مرحله ایجاد شكاف )نیمه

مخازن  نیب یجاده شط عل يمجرا رو جادیا نحوه  66-2شكل فرصت را داشت تا پیرامون تأسیسات نفتی را سیل بند احداث كند. در 

به  2جهت انتقال آب مخزن شماره  یجاده شط عل يشده بر رو جادیا يمجرا  63-2شكل نشان داده شده است. در  7و  2شماره 

 كنید.را ملاحظه می 7مخزن شماره 

 

 
 3و  2ایجاد مجرا روی جاده شط علی بين مخازن شماره    -66-2 شکل
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 3به مخزن شماره  2جاده شط علی جهت انتقال آب مخزن شماره مجرای ایجاد شده بر روی   -64-2 شکل

 

 جاده شهيد همت: -4-16-2-2 

شد، مورد بازگشایی قرار هاي نی( مسدود میهاي جاده شهید همت توسط اجسام شناور )مانند دستهدر حین سیلاب اگر كالورت     

 گرفتند.می

تالاب به  7شكاف توسط شركت نفت و با هدف انتقال سیلاب از مخزن شماره  0بر روي این جاده  1743در نیمه دوم فروردین ماه 

گذاري در آنها صورت آن ایجاد شد. این اقدامات با هماهنگی مدیریت بحران انجام شد. همزمان با ایجاد شكاف، لوله 0مخزن شماره 

همت  دیجاده شه يمجرا بر رو جادینحوه ا 63-2شكل در  .اي بودلوله 12اي و دیگري لوله 4اي، یكی لوله 2ها گرفت. دوتا از شكافمی

 را  همت توسط شركت نفت دیجاده شه يشده بر رو گذاريلوله يمجرا 64-2شكل نشان داده شده است. در  0و  7مخازن شماره  نیب

 .دكنییملاحظه م

 
 7و  3جاده شهيد همت بين مخازن شماره  ایجاد مجرا بر روی  -68-2 شکل
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 گذاری شده بر روی جاده شهيد همت توسط شرکت نفتمجرای لوله  -69-2 شکل

 

 جاده سيد الشهداء: -8-16-2-2

 شد، مورد بازگشایی قرار ها مسدود میتوسط اجسام شناور و نی الشهداء دیسدهانه جاده  22 در حین سیلاب اگر كالورت     

 گرفتند.می

تالاب به مخزن  0شكاف جهت هدایت سیلاب از مخزن شماره  2 الشهداء دیسشركت نفت بر روي جاده  1743در اواخر اسفند ماه 

ي جاده سیدالشهداء سوار شد. بنابراین عملكرد تالاب هد گرفت و رو 0آن ایجاد كرد اما در حین سیلاب، آب در مخزن شماره  5شماره 

 ها خوب نبود.شكاف

 

 اقدامات انجام شده روی دژ استانداری:-9-16-2-2

نقطه، دژ استانداري توسط سپاه پاسداران با هدف  11موقعیت دژ استانداري نشان داده شده است. در مجموع در  34-2شكل در      

ها در تالاب هورالعظیم شكافته شد. همه این بازشدگی 1استانداري به طرف مخزن شماره  هدایت سیلاب پخش شده در بالادست دژ

 ها به قرار زیر است:و با انفجار صورت گرفت. موقعیت و تعداد این بازشدگی 1743نیمه دوم فروردین ماه 

 چزابه و شاخه اصبعیه:-بین جاده بستان -1

هاي الله اكبر و رودخانه هوفل به طرف مخزن با هدف انتقال سیلاب پخش شده بین تپهشكاف  7بر روي دژ استانداري در این ناحیه، 

 تالاب هورالعظیم ایجاد شد. 1شماره 

 هاي اصبعیه و عبیاوي:بین شاخه -2

 1هاي فوق الذكر به طرف مخزن شماره شكاف با هدف انتقال سیلاب پخش شده بین شاخه 2بر روي دژ استانداري در این ناحیه، 

 تالاب هورالعظیم ایجاد شد.

 هاي عبیاوي و سابله:بین شاخه -7

 1هاي فوق الذكر به طرف مخزن شماره شكاف با هدف انتقال سیلاب پخش شده بین شاخه 6بر روي دژ استانداري در این ناحیه، 

 تالاب هورالعظیم ایجاد شد.
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متر مكعب بر ثانیه آب  3-14و میزان بازشدگی ایجاد شده، حدود  شكاف بسته به مقدار مواد منفجره استفاده شده 11هر كدام از این 

 دیو جاده شه يو محدوده دژ استاندار تیموقع 34-2ها باز هستند. شكل دادند. در حال حاضر همه این شكافرا از خود عبور می

نمایش داده شده  میتالاب هورالعظ 1در محدوده مخزن شماره  يجاده دژ استاندارتصویري از  31-2شكل دهد. در ي را نشان میباكر

 هاي روي دژ استانداري نشان داده شده است.بازشدگی موقعیت 32-2شكل است. در 

 

 
 موقعيت و محدوده دژ استانداری و جاده شهيد باکری   -40-2 شکل
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 تالاب هورالعظيم 1جاده دژ استانداری در محدوده مخزن شماره    -41-2 شکل

 

 
 های روی دژ استانداریموقعيت بازشدگی  -42-2 کلش
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 اقدامات انجام شده روی جاده شهيد باکری:-10-16-2-2

موقعیت جاده شهید باكري نشان داده شده است. محل تلاقی جاده شهید باكري و دژ استانداري در جنوب   35-2شكل در      

نقطه شكافته شد. بر روي جاده شهید باكري و در محل  12باشد. در مجموع جاده شهید باكري در رودخانه سابله )انشعاب هوفل( می

توسط سپاه پاسداران و با استفاده از  1743بازشدگی در هفته دوم فروردین ماه  2شد. این شكاف ایجاد  2تلاقی آن با دژ استانداري، 

ها، سیلاب پخش شده در بالادست جاده شهید باكري را كه در اثر سرریز كردن و شكسته شدن انفجار ایجاد شد. این بازشدگی

تالاب هورالعظیم هدایت نمودند. علاوه بر این دو  1خزن شماره هاي عمه، مچریه و سابله بوجود آمده بود را به طرف مسیلبندهاي شاخه

شكاف بر روي جاده شهید باكري ایجاد شد كه یكی از آنها با  14باكري( نیز -تر از سه راهی رفیعشكاف، در جنوب شهر رفیع )پائین

ر، شركت نفت، جهاد نصر( ایجاد شدند. این ها با بیل مكانیكی )توسط شركت كرخه و شاووانفجار )توسط سپاه پاسداران( و بقیه شكاف

شكاف، سیلاب پخش شده در بالادست جاده شهید باكري و جنوب شهر رفیع را كه در اثر شكسته شدن سیلبند رودخانه نیسان  14

 1743اه ها در هفته دوم فروردین متالاب هورالعظیم هدایت كردند. همه این بازشدگی 2بوجود آمده بود را به طرف مخزن شماره 

جاده  يشده بر رو جادیا يمجرا 30-2و شكل  37-2شكل متر مكعب بر ثانیه بود.  3-14بوجود آمدند. دبی عبوري از هر نقطه حدود 

هاي روي جاده شهید موقعیت بازشدگی 35-2شكل دهند. در هورالعظیم را نشان می تالاب 2در محدوده مخزن شماره  يباكر دیشه

 است.باكري نشان داده شده 

 
 تالاب 2مجرای ایجاد شده بر روی جاده شهيد باکری در محدوده مخزن شماره   -43-2 شکل
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 تالاب 2مجرای ایجاد شده بر روی جاده شهيد باکری در محدوده مخزن شماره   -47-2 شکل

 

 
 های روی جاده شهيد باکریموقعيت بازشدگی   -43-2 کلش
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 های کارون و دزرودخانه -2-2-14

با توجه به انشعاب دو رودخانه كارون و دز در بالادست شهر اهواز شرح ماوقع سیلاب براي هـر رودخانـه در ایـن بخـش اورده شـده      

سدهاي تنظیمی و انحرافی دز وقوع سیلاب تاثیري نداشته و ورودي و خروجی آنها یكسـان بـوده و در  43رودخانه دز در سال است.در 

 واقع كلیه دریچه ها باز بوده است. هرچند كه این سدها نیاز به ترمیم و بازسازي دارد.

 

 رودخانه دزها و تاثير بر سيل در تعارضات نهادی در مدیریت رودخانه -1-14-2-2

، شهرداري، محیط زیست، بنیادمسكن براي روستاها، منـابع طبیعـی و مـدیریت بحـران اسـتانداري از آب و برق خوزستانسازمان      

، سازمان آب و برق خوزستانجمله نهادها در مدیریت رودخانه ها هستند. ازنظر قانونی یک سري اراضی كه دربستر هستند و در اختیار 

و تاسیسـات آبـی و  آب و بـرق خوزسـتانابع ملی هم می باشند و از نظر سیستمی یک سري اختیـارات برعهـده سـازمان در اختیار من

 هماهنگی می شد، خسارات وارده كمتر می شد. آب و برق خوزستانشهرداري می باشد. اگر براي احداث سیل بندها با سازمان 

 

 98سيلاب های رودخانه دز در بندها و آبشکنسيل -2-14-2-2

ساله طراحی شده است. مطالعات پهنه بندي سیل و مطالعات حد بستر وحریم براي  25سیل بندهاي رودخانه دز با سیلاب      

رودخانه دز انجام شده است. عوامل تخریب سیل بندها، نوع خاک منطقه و تداوم سیلاب در دبی كم بوده و یا توسط خود مردم تخریب 

ا تخریب بخاطر زهكش ها(. این اقدامات در قبل از سیلاب )نوع خاک منطقه نباتی بوده و به مرور زمان شسته شدند )لوله گذاري و ی

 شده و چسبندگی از بین رفته و دایک تخریب شده( و یا زمان وقوع سیلاب می باشد.

ه آن می شد كه خطرناک بوده و نقش منفی دایک ها این بوده كه اجازه ي بالا آمدن آب را میداده كه باعث شكسته شدن یک دفع

 نقش مثبت آن این بودكه برخی جاها شكسته نمی شده و آب را كنترل می كرده است.

شد كه این كار صورت در حوزه ي دز در مناطق بامدژ، شعیبیه و آهو دشت سیل بندها می توانست شكسته شود تا آب پخش می

 نگرفت و در اثر سیلاب شكسته شدند.

كیلومتر از  7عدد از آنها خراب شدند و  16تا آبشكن هاي بند وي  34تا 64بوهمدان موجود یک عدد خراب شد و از از سه آبشكن آل

 مسیرزاویه ها نیز دچار مشكل شد. 

 يبرا رانهیشگیپ. به منظور انجام عملیات آب برد ریاز مزارع را ز یعیشد و حجم وس شكریوارد مزارع ن نیفرورد 10رودخانه دز  لابیس

 ریمس جادیانحراف آب و ا اتیدزفول، عمل يها هیبند منطقه زاو لیس يو بازساز میعلاوه بر ترم ،آب انیجر شیافزا طیشرا تیریمد

انجام شده  نیآلات سنگ نیماش لهیبوس ،یآباد شرق شیگاوم يروستا یرودخانه در حوال یآب در ساحل شرق انیعبور جر يبرا دیجد

  است.

 يدستگاه هابا شد كه  بیدزفول تخر يها هیبند منطقه زاو لیاز س یرودخانه دز، بخش یخروج انیها و جر یبارندگ شیافزا یدر پ

 .شد میترم ییاجرا يدستگاهها ریشمال خوزستان و سا ياریآب ياز شبكه ها يشركت بهره بردار نیآلات سنگ نیماش

 63112دریاي عمان بوده و این حوضه آبریز با مساحت حوضه آبریز كارون بزرگ بخشی از حوضه آبریز درجه یک خلیج فارس و 

رود، از غرب به حوضه آبریز رودخانه كرخه و چاي، ساوه، گلپایگان و زایندههاي قرهكیلومترمربع از سمت شمال به حوضه آبریز رودخانه

بروجن، شهركُرد، هفشجان، فارسان،  هاي زهره، مارون و جراحی محدود میشود. شهرهاي یاسوج، سمیرم،از شرق نیز به حوضه رودخانه

جونقان، لردگان، ایذه، مسجدسلیمان، در قسمت علیاي حوضه آبریز رودخانه كارون و شهرهاي بروجرد، درود، ازنا، الیگودرز، در بخش 

وش را در توان اندیمشک، دزفول و شاین دو حوضه می شمالیاند. از شهرهاي مهم قسمت كوهستانی حوضه رودخانه دز قرار گرفته

هاي دز و حوضه دز و شوشتر، گتوند، اهواز، آبادان و خرمشهر را در حوضه كارون نام برد. حوضه آبریز كارون بزرگ متشكل از رودخانه

پایه تشكیل درصد آن را دشت و كوه 71درصد آن را كوهستان و  64كارون بوده كه در داخل ارتفاعات زاگرس میانی قرار دارند و 

هاي علیاي حوضه آبریز، محدود بوده و قسمت اعظم آنها جزء جلگه خوزستان است. حوضه آبریز كارون بزرگ در دشت میدهد. وسعت
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اي فارس، كهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مركزي، اصفهان و سازمان آب و برق خوزستان واقع شده محدوده پنج شركت آب منطقه

 .دنشان میدهرا حوضه كارون بزرگ  36-2شكل است. 

 
 

 
 کارون بزرگ زیحوضه آبر تيموقع   -46-2 شکل

 

 

از  ،نمایـدي كـارون بـزرگ از آن تـامین مـیدرصد آب رودخانه 04ي پر آب ایران بوده و حدود ي دز دومین رودخانهرودخانههمچنین 

باشد سرچشـمه كوه زاگرس میانی )در جنوب استان لرستان( كه جزء مناطق پرباران كشور میهاي غربی و جنوب رشته ارتفاعات دامنه

هـا از باشـد و آب شـدن آنصورت بـرف مـیهاي پائیز و زمستان بهي رودخانه دز در فصلهاي حوضهي بارندگیگیرد. قسمت عمدهمی

دز در  یمـیفاصـله سـد تنظ .كنـدهاي سطحی حوضه را تامین مـیابي سالانه رواناواخر فصل زمستان تا اواخر فصل بهار، بخش عمده

 يلـومتریك 64كـارون در  يدز بـه رودخانـه يتا محل اتصـال رودخانـه باشدیدز م ياریآب يشبكه يریشهرستان دزفول كه محل آبگ
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 یاراضـ يبـرا یدز به صورت ثقل ياز آب رودخانه مچهیآب دزفول و د انیمحدوده در مناطق م نیاست. در ا لومتریك 124شمال اهواز 

 33-2شـكل  در .شـود-یمـ بـرداري)ره(، كـارون و دهخـدا بهره ینـیآب، امـام خم انیهفت تپه، م شكریو كشت و صنعت ن يرزكشاو

شده رودخانه دز حدفاصل سد دز تا محل اتصال آن به كارون به همراه ایستگاه هاي آب سنجی مورد استفاده در این گزارش نشان داده 

 است.

 
 در آن یآبسنج یها ستگاهیا تيرودخانه دز کارون و موقع -44-2 شکل

 

در این گزارش شرح سیلاب رودخانه كارون بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور كه عنوان شد پس از پیوستن رودخانـه دز بـه 

كارون در محل بندقیر، رودخانه كارون بزرگ تشكیل می شود. لذا تحلیل آنها باید به صورت همزمان انجام شود. از این رو اطلاعات دبی 

د بررسی قرار گرفته است. تشریح سیل رودخانه كارون از محل عرب اسد روي شطیط تا پایین دست صورت گرفتـه رودخانه دز نیز مور

است. چرا كه بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه هاي اجرایی، در رودخانه كارون از محل سد گتوند تا بالادست بند قیر )حوالی 

نداشت. به منظور بررسی و تشریح سیل از اطلاعات ایستگاه هاي هیدرومتري ارائـه شـده  عرب اسد( مشكل خاصی از نظر سیلاب وجود

 استفاده گردید. 24-2جدول در 

 
 مورد استفاده یدرومتريه یها ستگاهیا: 20-2جدول 

 نام رودخانه نام ایستگاه هيدرومتری ردیف

 دز دزفولسد تنظیمی  1

 دز حرمله 2

 دز بامدژ 3

 شطیط عرب اسد  7

 كارون ملاثانی  3

 كارون اهواز  6

 كارون فارسیات  4



 114        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 بررسی ميزان ورودی و خروجی مخازن سد دز و گتوند عليا -2-2-18

بررسـی تغییـرات جریـان  با توجه به اینكه جریان ورودي به رودخانه كارون و دز به ترتیب از سد گتوند علیا و سد دز می باشد، لذا     

ورودي و خروجی و تغییرات تراز سطح آب در آنها امري ضروري می باشد. در این قسمت این موضوع براي هر كدام از مخازن به صورت 

 جداگانه تشریح شده است.
 

 مخزن سد دز -1-18-2-2

ارائه  13/2/1743لغایت  1/14/1743سد از تاریخ جریان هاي ورودي و خروجی سد دز به همراه تغییرا تراز آب در  33-2شكل در      

متر مكعب بر ثانیه می  204تقریباً ثابت و برابر  20/14/43شده است. همانطور كه مشاهده می شود جریان خروجی از سد تا تاریخ 

جم كافی در مخزن در جریان ورودي به مخزن افزایش یافته ولی به دلیل وجود ح 17/14/43و  3/14/43باشد. هر چند در تاریخ هاي 

با  20/14/43مشاهده می شود از تاریخ  33-2شكل  این تارخ ها میزان خروجی تقریباً ثابت نگه داشته شده است. ولی همانطور كه در

 24/14/43متر مكعب بر ثانیه، دبی خروجی نیز از آن افزایش یافته و در تاریخ  1344افزایش ناگهانی دبی ورودي به مخزن سد دز تا 

میزان ورودي به مخزن سد دز به  14/11/43متر مكعب بر ثانیه می رسد. همچنین همانطور كه مشاهده می شود در تاریخ  1444به 

متر مكعب بر ثانیه رسیده است. در این مرحله كاهش خروجی از سد به منظور كنترل سیلاب منجر به افزایش تراز آب در  7444

به میزان تقریبی  15/11/43ورودي مخزن كاهش یافته به نحوي كه در تاریخ  11/11/43یخ مخزن سد شده است. پس از آن در تار

جریان ورودي به مخزن و خروجی از آن در حال كاهش  20/11/43متر مكعب بر ثانیه رسیده است. از این تاریخ به بعد تا تاریخ  554

میزان خروجی از  17/1/43افزایش یافته به نحوي كه در تاریخ دبی ورودي و خروجی از مخزن سد شروع به  25/11/43است. از تاریخ 

متر مكعب بر ثانیه رسیده است. با توجه به بالا رفتن تراز آب در سد امكان تخلیه كمتر در این زمان وجود نداشت. لذا  7244سد به 

ورودي به مخزن و بالتبع آن خروجی مخزن  10/1/43تقریبا جریان ورودي با خروجی در این بازه زمانی برابر بود. پس از آن از تاریخ 

 متر مكعب بر ثانیه رسیدند.  544میزان ورودي و خروجی مخزن تقریبا به میزان  13/1/43نیز كاهش یافت تا در تاریخ 

 

 
 14/2/1398 تیلغا 1/10/1394 خیتراز آب در مخزن از تار راتييمخزن سد دز و تغ یو خروج یورود زانيم یبررس -48-2 شکل

 

 مخزن سد گتوند عليا -2-18-2-2

انجـام  همانطور كه عنوان شد به دلیل پیوستن دز به كارون در محل بند قیر، بررسی این دو رودخانه باید در یک بازه زمانی یكسـان    

به منظور مشاهده جریان هاي ورودي و خروجی از مخزن سد گتوند علیا به همراه تغییرات تـراز  34-2شكل شود. لذا براي این سد نیز 

ارائه شده است. در خصوص سد گتوند علیا با توجه به مخازن سد موجود در بالادسـت آن،  13/2/1743لغایت  1/14/1743آب از تاریخ 
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مشاهده می شود تاریخ نقاط افـزایش جریانهـاي ورودي بـه مخـزن  ورودي به این مخزن بر خلاف مخزن سد دز، كنترل شده می باشد.

سد گتوند علیا تقریبا مشابه مخزن سد دز می باشد. بر اساس گزارش هاي موجود دبی خروجی از سد گتوند علیا در شرایط نرمال برابـر 

 144دبی خروجـی از سـد تقریبـاً برابـر  11/11/43مشاهده می شود كه تا تاریخ  0متر مكعب بر ثانیه می باشد. با توجه به شكل  144

متر مكعب بر ثانیه می باشد. هر چند در این بازه زمانی ورودي به مخزن افزایش یافته اما با توجه بـه ظرفیـت مخـزن میـزان خروجـی 

و به میزان تقریبی  با توجه به بالا رفتن تراز آب در مخزن سد میزان خروجی از سد افزایش یافته 12/11/43كنترل شده است. از تاریخ 

رسیده است. لازم به ذكر است با توجه به بالا رفتن تـراز آب در مخـزن سـد در ایـن بـازه  24/11/43متر مكعب بر ثانیه در تاریخ  644

از آن با مقدار تقریبا ثابت ادامه یافتـه و پـس  41/41/43زمانی، ورودي و خروجی سد با هم برابر می باشد. این خروجی تا تقریبا تاریخ 

متر مكعب بر ثانیه می رسد. همچنین با توجه به این شكل نیـز مـی  1644به میزان تقریبی  16/41/43مجدد افزایش یافته و در تاریخ 

متر مكعـب بـر ثانیـه رسـیده  7444با افزایش ناگهانی دبی ورودي به مخزن، این دبی به  46/41/43توان مشاهده نمود تقریبا از تاریخ 

 خروجی و ورودي سد شروع به كاهش می نماید. 23/41/43 است. از تاریخ

 

 
 

 
 14/2/1398 تیلغا 1/10/1394 خیتراز آب در مخزن از تار راتييو تغ ايمخزن سد گتوند عل یو خروج یورود زانيم یبررس  -49-2 شکل
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 های کارون و دزتشریح سيل رودخانه -2-2-19

هاي فوق در این تشریح سیل در تاریخ هایی انجام شد كه خروجی از سدهاي گتوند علیا و دز افزایش یافته بود. علاوه بر شكل     

تغییرات دبی روزانه قرائت شده در ایستگاه هاي آبسنجی مورد  34-2شكل نیز استفاده كرد. در  21-2جدول توان از خصوص می

ه شده است. بر این مبنا تاریخ هاي مورد بررسی انتخاب گردید. در این قسمت براي هر تاریخ ابتدا دبی مطالعه و خروجی از سدها ارائ

قرائت شده در آن تاریخ در ایستگاه هاي مورد نظر و همچنین خروجی از سدها به صورت ستونی ارائه شده است. سپس با استفاده از 

شخص شد و مناطقی كه در تاریخ مورد نظر در محدوده سیلاب قرار گرفته بودند، تصاویر ماهواره اي محدوده سیلاب در همان تاریخ م

 مشخص شدند. 
 

 ليس حیدر تشر یمورد بررس یها خیتار: 21-2جدول 

 تاریخ مورد بررسی ردیف

1 21/14/43 

2 11/11/43 

7 11/12/43 

0 23/12/43 

5 13/41/43 

6 22/41/43 

 

 
 گتوند و دز یاز سدها یمورد مطالعه و خروج یآبسنج یها ستگاهیقرائت شده در ا یروزانه دب راتييتغ  -80-2 شکل

 

 21/10/94تاریخ  -1-19-2-2

ارائه شده است. این شكل بر  21/14/43آمار دبی ایستگاه هاي مورد مطالعه در ایستگاه هاي مورد نظر در تاریخ  31-2شكل در      

هاي هیدرومتري بامدژ و عرب اسد فاقد اساس اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان ترسیم شده است. در این تاریخ ایستگاه

مشاهده می شود هیچ گونه آبگرفتگی در اطراف رودخانه ها  30-2و شكل  32-2شكل نه كه در اطلاعات بودند. در این تاریخ همان گو

 مشاهده نشده و جریان مسیر طبیعی خود را طی می كند.

 

 

 



122          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 21/10/94 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خرو یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا   -81-2 شکل

 

 

 
 حرمله تا بامدژ یدرومتريه ستگاهیرودخانه دز، محدوده ا   -82-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 تا اهواز ريرودخانه کارون، محدوده بند ق  -83-2 شکل

 

 
 نیرودخانه کارون، محدوده اهواز تا دارخو  -87-2 شکل

 



120          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 11/11/94تاریخ  -2-19-2-2

متر مكعب بر ثانیه می باشد.  336دبی در ایستگاه حرمله برابر  11/11/43مشاهده می شود، در تاریخ  35-2شكل همانطور كه در      

 36-2شكل لازم به ذكر است بدلیل وجود ابر در برخی از زمان ها امكان استفاده از عكس هاي ماهواره اي وجود نداشت. با توجه به 

اف رودخانه دز در محدوده حرمله تا بامدژ دچار آبگرفتگی شده است. همچنین تا مشاهده می شود در این دبی بخشی از زمین هاي اطر

متر مكعب بر ثانیه می باشد. در  1025حدي آب وارد تالاب بامدژ شده است. در این تاریخ دبی در ایستگاه دارخوین در بالادست اهواز 

شان داده شده است. خاطرنشان می ن 33-2شكل به وضوح در  امتداد رودخانه كارون در این تاریخ آبگرفتگی مشاهده نشد. این مطلب

 شود نهر بحره تا این تاریخ غیر فعال است. لازم به ذكر است در این تاریخ نیز ایستگاه هاي بامدژ و عرب اسد فاقد اطلاعات بودند.

 

 
 11/11/94 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خرو یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا   -83-2 شکل

 

 
 یاراض ی، آبگرفتگ11/11/1394 خیحرمله در تار یآبسنج ستگاهیدست ا نیيدر رودخانه دز در پا هيمتر مکعب بر ثان 486 یدب   -86-2 شکل

 اطراف آن
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 یدست اهواز، بدون آبگرفتگ نیيمحدوده پا  -84-2 شکل

 

 11/12/94تاریخ  -3-19-2-2

متر مكعب بر ثانیه كاهش یافته و  076دبی در ایستگاه حرمله به  11/12/43شاهده می شود كه در تاریخ  33-2شكل با توجه به      

مقایسه این دو تاریخ را نشان می  42-2شكل آبگرفتگی زمین هاي اطراف رودخانه در این تاریخ نسبت به تاریخ قبل مرتفع شده است. 

متر مكعب بر ثانیه ثبت شده و در این تاریخ نیز در امتداد كارون اتفاق  1157ر دهد. همچنین دبی كارون در ایستگاه ملاثانی براب

 خاصی از نظر آبگرفتگی به وقوع نپیوست. نهر بحره نیز كماكان غیر فعال است.

 

 
 11/12/94 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خرو یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا  -88-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 در محدوده حرمله تا بامدژ 11/12/94 خیدر تار یکاهش آب گرفتگ   -89-2 شکل

 

 28/12/94تاریخ  -7-19-2-2

-2شكل ر ثانیه بوده است. با توجه به مترمكعب ب 612با برابر  44-2شكل خروجی از سد دز مطابق  1743اسفند ماه  23در تاریخ      

می توان گفت این تاریخ شروع روند افزایش سیلاب ورودي به مخازن سدهاي گتوند علیا و دز می باشد. در این تاریخ میزان آورد  44

ان داشت با توجه به تصاویر هوایی مترمكعب بر ثانیه بوده در نتیجه می توان بی 544جریان در دو ایستگاه حرمله و بامدژ در حدود 

می باشد. در این تاریخ نیز در  11/12/43در تاریخ  34-2شكل كماكان در این تاریخ، عبور جریان در این بازه ایمن بوده و مشابه 

 امتداد كارون پهنه سیل مشاهده نشد. نهر بحره در این تاریخ نیز غیر فعال است.

 
 28/12/94 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خروج یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا  -90-2 شکل

 

 04/01/98تاریخ  -3-19-2-2

ارائه شده است. همانطور كه  43/41/43اطلاعات دبی خروجی از سدها و ایستگاه هاي هیدرومتري در تاریخ  41-2شكل در      

متر مكعب بر ثانیه رسیده است. در این تاریخ مجددا زمین هاي اطراف دز در  1436مشاهده می شود دبی در ایستگاه حرمله به 

نشان داده شده است. همچنین با توجه به افزایش خروجی سد  42-2كل شمحدوده حرمله تا بامدژ زیر آب رفتند. این موضوع در 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

متر مكعب بر ثانیه، در پایین دست عرب اسد روي شاخه شطیط بخشی از اراضی دچار آبگرفتگی شده اند. در این تاریخ  424گتوند تا 

رق استان خوزستان)جلسات و مصاحبه هاي )اطلاعات دریافتی از سازمان آب و ب مشاهده می شود كه هنوز نهر بحره غیر فعال است.

 فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –حضوري با مدیران 

 
 04/01/98 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خروج یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا  -91-2 شکل

 

 
 04/01/98 خیدر تار طيدر دز و شط ليپهنه س   -92-2 شکل

 

 17/01/98تاریخ  -6-19-2-2

ارائه شده است. همانطور كه  10/41/43اطلاعات دبی خروجی از سدها و ایستگاه هاي هیدرومتري در تاریخ  47-2شكل  در     

متر مكعب بر ثانیه رسیده است. در شاخه شطیط از روستاي عرب  1040مشاهده می شود در این تاریخ خروجی از سد گتوند علیا به 

)تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان   40-2شكل دچار آبگرفتگی شده است علیا  حسن تا بند قیر با توجه به دبی خروجی از سد گتوند

فایل ها و گزارشات  –آب و برق استان و عكس هاي ماهواره اي و تحلیل اعضاي كارگروه)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران 
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 هاگزارش ملی سیلاب

همچنین با توجه به دبی ایستگاه حرمله و خروجی سد دز، جریان رودخانه دز از ساحل راست به تالاب بامدژ وصل شده  غیر مدون((

نشان داده شده است. همچنین در پایین دست بندقیر در همین تاریخ جریان از كارون بزرگ در  40-2شكل در است. این موضوع نیز 

تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ) 45-2شكل ا كرد قدیمی به سمت دز جریان پیدمسیر آبراهه 

 فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –ماهواره اي)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران 

 

 
 

 17/01/98 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خروج یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا   -93-2 شکل

 

 

 
 17/01/98 خیدز به تالاب بامدژ در تار وستنيعرب اسد و پ یروستا یآبگرفتگ  -97-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 17/01/98 خیدر تار ريدست بندق نیيدز و کارون در پا نيب یمیفعال شدن آبراهه قد   -93-2 شکل

 

-2در شكل در این خصوص لازم به ذكر است مورفولوژي رودخانه دز همواره دست خوش تغییرات طبیعی و انسانی قرار گرفته است. 

سال اخیر نشان داده شده است. در  76كیلومتر( طی  55تغییرات مئاندر رودخانه دز حد فاصل ایستگاه حرمله تا بامدژ )به طول  46

بر وجود دارد كه در مواقع سیلاب كیلومتر انتهاي رودخانه دز به كارون مسیر طبیعی سیلاب 15مشاهده می گردد كه در  43-2شكل 

 یین دست رودخانه كارون متصل می نموده است كه در طول چند دهه اخیر از مسیر حذف شده است.جریان رودخانه دز را به پا
 

 
 1398تا  1362 یسال ها یحرمله ط ستگاهیدست ا نیيرودخانه دز پا یمورفولوژ راتييتغ  -96-2 شکل
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 ريدست بندق نیيکارون و دز در پا نيب یعيموجود در آبراهه طب یتصرف اراض   -94-2 شکل

 

متر مكعب بر ثانیه رسید. در این دبی با توجه به ظرفیت آبگذري  2475همچنین در این تاریخ دبی كارون بزرگ در ایستگاه ملاثانی به 

مكعب بر ثانیه می باشد، در امتداد رودخانه كارون در حدفاصل ویس تا شیبان برخی از متر  2244كارون در پایین دست كه برابر 

(. البته در امتداد رودخانه كارون در پایین دست اهواز نیز مناطقی دچار آبگرفتگی شدند 43-2شكل اراضی دچار آب گرفتگی شدند )

 نشان داده شده است. 43-2شكل كه در 

 
 بانيو ش سیو نيب یاراض یآبگرفتگ  -98-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

متر مكعب بر ثانیه می باشد. بدین معنی كه در این تاریخ نهر بحره فعال شده و  562دبی نهر بحره  47-2شكل همچنین با توجه به 

شكل گرفتگی مناطقی در امتداد آن می شود ) بخشی از سیلاب را به تالاب شادگان منتقل می كند. فعال شدن نهر بحره منجر به آب

(. این مناطق در محدوده سویسه و مباركی سه قرار دارند. همچنین در امتداد كارون در پایین دست فارسیات محدوده دریسیه 2-44

حلیل اعضاي )تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ماهواره اي و ت علیا دچار آب گرفتگی شده است.

 فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –كارگروه)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران 

 

 
 17/01/98 خیدر امتداد آن در تار یمناطق یفعال شدن نهر بحره و آبگرفتگ   -99-2 شکل

   

 19/01/98تاریخ  -4-19-2-2

ارائه شده است. همانطور كه  14/41/43اطلاعات دبی خروجی از سدها و ایستگاه هاي هیدرومتري در تاریخ  144-2در شكل      

متر مكعب بر ثانیه رسیده است. در همین حالت دبی در ایستگاه حرمله به  1326مشاهده می شود در این تاریخ خروجی سد دز به 

چپ به اراضی اطراف در این منطقه سرریز شد. در این دبی، رودخانه دز كاملًا متر مكعب بر ثانیه رسید و آب از ساحل راست و  1254

به تالاب بامدژ متصل شده است. همچنین تالاب بامدژ از جناح غربی به رودخانه كرخه متصل شده است. علاوه یر این آب گرفتگی 

. همچنین در این دبی آب از آبراهه قدیمی (141-2شكل اراضی پایین دست عرب اسد تا بند قیر در شاخه شطیط توسعه یافته است )

( از دز به سمت كارون بزرگ در پایین دست بندقیر جریان یافت. این قضیه منجر به آب گرفتگی بیشتر 46-2شكل )مشخص شده در 

بخشی از اراضی نیشكر اراضی در محدوده بین ویس تا شیبان در این تاریخ شد. همچنین آب از سمت تالاب بامدژ و آبراهه قدیمی وارد 

(. )تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ماهواره اي و تحلیل اعضاي 142-2شكل دهخدا شد )

 فایل ها و گزارشات غیر مدون(( –كارگروه)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 19/01/98 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خروج یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا  -100-2 شکل

 

 

 
 19/01/98 خیآب از تالاب بامدژ به کرخه در تار زیشدن آب از ساحل چپ و راست دز در محدوده حرمله تا بامدژ و سرر زیسرر   -101-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 19/01/98 خیدر تار یمیآبراهه قد رياتصال دز به کارون از مس  -102-2 شکل

 

گیري متر مكعب بر ثانیه رسیده است )شایان ذكر است با توجه به عدم اندازه 411در این تاریخ دبی منحرف شده از نهر بحره به 

دبی در نهره بحره این عدد از اختلاف دو ایستگاه هیدرومتري اهواز و فارسیت بدست آماده است كه به این ترتیب پخش سیل مستقیم 

در در سیلاب دشت جنگیه می تواند در این مقدار تاثیر داشته باشد(. این قضیه منجر به زیر آب رفتن اراضی در امتداد نهر بحره شد. 

 (.147-2شكل یق همین نهر بخشی از نهر مالح نیز فعال شد )همچنین در این تاریخ از طر

 
  19/01/98 خیدر اطراف نهر بحره در تار یفعال شدن نهر مالح و توسعه آبگرفتگ  -103-2 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

مشاهده می شود در  140-2شكل متر مكعب بر ثانیه همانطور كه در  7134همچنین با توجه به رسیدن دبی كارون در اهواز به 

محدوده دارخوین تا فارسیات، میزان آب گرفتگی توسعه یافته است. این آب گرفتگی در محدوده مناطق طرفایه، تل اسود و دریسیه 

نشان داده شده اند. بر اساس اطلاعات واصله از دستگاه هاي اجرایی بیشترین  140-2شكل افته كه در علیا در این تاریخ بیشتر توسعه ی

 دلیل آبگرفتگی احداث زهكش ها و خاكریزهاي غیر اصولی می باشد.

 

 
 19/01/98 خیدر تار نیتا دارخو تيدست اهواز از فارس نیيپا یآبگرفتگ   -107-2 شکل

 

-2شـكل علاوه بر این تاریخ انتقال آب كارون از نهر بحره و مالح به تالاب شادگان منجر به افزایش تراز آب در آن شد. همانطور كـه در 

نشان داده شده است پیشروي آب تالاب شادگان تا نزدیكی رودخانه بهمنشیر ادامه یافته است. همچنین با بالـا رفـتن تـراز آب در  145

 آبادان به زیر آب رفت. -تالاب شادگان بخشی از جاده اهواز
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 19/01/98 خیآبادان در تار-اتوبان اهواز یدگان و آبگرفتگتراز آب در تالاب شا شیافزا 103-2شکل 

 

 22/01/98تاریخ  -8-19-2-2

ارائه شده است. همانطور كه مشاهده می شود در  22/41/43اطلاعات دبی در ایستگاه هاي مورد نظر در تاریخ  146-2شكل  در     

متر مكعب بر  7470به  7777میزان دبی ها رو به كاهش است. به نحوي كه دبی كارون در ملاثانی از  14/41/43این تاریخ نسبت به 

متر مكعب بر ثانیه كاهش یافته است. در این تاریخ هنوز  1223به  1254ه حرمله از ثانیه كاهش یافته است. همچنین دبی در ایستگا

همچنین اراضی اطراف نهر بحره  .144-2شكل اراضی اطراف رودخانه دز و تالاب بامدژ در محدوه حرمله تا بامدژ دچار آبگرفتگی بودند 

 (.143-2شكل و مالح هنوز دچار آبگرفتگی بوده و مئاندر جنگیه نیز دچار آب گرفتگی كامل شد )

 

 
 22/01/98 خیدر تار ايدز و گتوند عل یسدها یمورد مطالعه و خروج یدرومتريه یها ستگاهیاطلاعات ا   -106-2 شکل
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 22/01/98 خیدز در محدوده حرمله تا بامدژ در تار یادامه آبرگرفتگ   -104-2 شکل

 

 
 22/01/98 خیدست اهواز در تار نیيدر پا هيآب رفتن قوس جنگ ریز   -108-2 شکل
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در این تاریخ در پایین دست اهواز تا دارخوین توسعه آب گرفتگی در برخی مناطق بسیار قابل توجه بود. در منطقه طرفایه منجر به زیر 

خرمشهر شد. همچنین با تخریب سیل بند كشت و صنعت دعبل خزاعی، بخشی از این كشت و صنعت و  -آب رفتن جاده قدیم اهواز

گرفتگی شد. در این قسمت همچنین منطقه شیرین شهر نیز دچار آب گرفتگی شد. در پایین دست كارون  آبادان دچار آب -جاده اهواز

تجمیع اطلاعات )نشان داده شده است.  144-2شكل نیز بخشی از كشت و صنعت سلمان فارسی دچار آب گرفتگی شد. این موضوع در 

 –تحلیل اعضاي كارگروه)جلسات و مصاحبه هاي حضوري با مدیران دریافتی از سازمان آب و برق استان و عكس هاي ماهواره اي و 

 فایل ها و گزارشات غیر مدون((

 
منطقه و  یسلمان فارس ،یدعبل خزاع یو کشت و صنعت ها هیخرمشهر در منطقه طرفا-اهواز میآب رفتن منطقه جاده قد ریز   -109-2 شکل

 22/01/98 خیشهر تار نیريش یمسکون

 

مشاهده می شود آب در حال  22/41/43و  14/41/43در نزدیكی بهمنشیر در دو تاریخ با مقایسه تالاب شادگان  114-2شكل در 

 خروج از منطقه می باشد.
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 22/01/98 خیدست تالاب شادگان در تار نیيدر پا یکاهش وسعت آبگرفتگ   -110-2 شکل

 

 شرح ماوقع سيلاب در تالاب شادگان -2-2-20

 مقدمه  -2-2-20-1

درصد از رودخانه  44اكوسیستم دارد، آب شیرین كه  7هكتار مساحت دارد. در ایران تنها تالابی است كه  573371تالاب شادگان      

رودخانه كارون و همچنین از طریق انهار بحره، مالح، سلمانه و مارد در پایین دست وارد هایی كه درصد مابقی از سیلاب 14جراحی و 

ماهشهر( آب عبور پیدا میكند و بخش -شود. بخش پهنه جزر و مدي )لب شور( كه از زیر كالورت ها )جاده آبادانتالاب شادگان می

 (. 2-111شكل دریایی)شور( كه به خلیج فارس وصل است )
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 نمای کلی از تالاب شادگان  -111-2 شکل

 

ها شامل رودخانه جراحی، نهر بحره، نهر مالح، نهر مارد و نهر سلمانه شود. این وروديهاي مختلفی تغذیه میاین تالاب از طریق ورودي

ریزد. لازم به ذكر طریق كانال دابوهیه به درون تالاب شادگان می هاي نیشكر ازباشد. همچنین بخشی از خروجی كشت و صنعتمی

 شوند.ها در زمان سیلاب فعال میاست به جز رودخانه جراحی و كانال دابوهیه بقیه ورودي

قه با امور آب منط 1746هاي انجام شده در محدوده تالاب شادگان تا اواسط سال در خصوص مدیریت این تالاب، عمده فعالیت     

جنوب و زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان بوده است. از این تاریخ به بعد با توجه به ایجاد اداره آب شادگان، بخشی از موارد و 

هاي مرتبط با تالاب شادگان از جمله رودخانه جراحی به طور كامل و بخشی از محدوده كارون و بخشی از تالاب كه در محدوده فعالیت

گیرد، به اداره آب شادگان واگذار شد. ولی با توجه به این موضوع كه سیستم تالاب به طور یكپارچه ادگان قرار میسیاسی شهرستان ش

شد. در این راستا اقداماتی در خصوص هاي اجرایی در منطقه انجام میو بهم پیوسته است، در نهایت مدیریت باید با هماهنگی دستگاه

اهواز و حتی در -ماهشهر، جاده آبادان-وده تالاب شادگان و اثراتی كه ممكن بود روي جاده آبادانكنترل سیلاب اخیر خوزستان در محد

خود شهرستان شادگان و روستاهاي اطراف آن در اثر پس زدگی آب به وجود بیاد، انجام شد. مجموعه عملیاتی كه توسط سازمان آب و 

ماهشهر و  -این موضوع شد كه در محدوده تالاب شادگان، در جاده آبادانبرق خوزستان و ادراه امور آب جنوب انجام شد، منجر به 

كه آبگرفتگی و قطعی و مسدود شدن جاده به تر مشكل جدي به وجود نیاید. به نحوياهواز در محدوده دارخوین به پایین -جاده آبادان

 وجود نیامد و كالورت ها به درستی عمل كردند.

 

 محدوده تالاب و اطراف آنتشریح سيلاب در -2-2-20-2

هاي موجود از زمانی كه سیلاب به وقوع پیوست و قبل از اینكه مسائل و مشكلات در محدوده تالاب شادگان و بر اساس گزارش     

وب شهرهاي اطراف آن به وجود بیاید، اقدامات لازم با هماهنگی فرمانداري، ستاد بحران و سازمان آب و برق توسط امور آب منطقه جن

متر مكعب بر ثانیه، آب به نهر بحره وارد  1344با رسیدن دبی كارون در ایستگاه اهواز به حدود  14/41/43انجام شد. تقریباً از تاریخ 

متر مكعب بر ثانیه بود. نهر بحره در ورودي خود داراي مشكلاتی نظیر رویش نی  044شد. در این تاریخ دبی عبوري از نهر بحره تقریباً 
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ضاتی بود كه منجر به كاهش ظرفیت آن شده بود. البته این مشكلات به كمک سازمان آب و برق خوزستان حل شدند. همچنین و معار

با دستگاه واتر مستر مسیر عبور آب تسهیل شد. با افزایش دبی عبوري و سطح آب در رودخانه كارون در مقطع اهواز، حجم آب تخلیه 

 14/41/43ش پیدا كرد. در نتیجه دبی عبوري از نهر بحره به مرور زمان افزایش پیدا كرده و در تاریخ شده به كانال سیلاب بر بحره افزای

متر مكعب بر ثانیه رسید. همچنین بخشی از این دبی از طریق كانال احداث  411بر اساس آمارهاي موجود این دبی به میزان تقریبی 

 (.112-2شكل شد )ه و از آنجا به تالاب شادگان منتقل میشده مربوط به بحث ریزگردها به نهر مالح منتقل شد

كردند. بخش مترمكعب بر ثانیه آب را به تالاب شادگان منتقل می 24تا  14همچنین انهار سنتی مارد و سلمانه نیز با دبی تقریبی 

شد. در این تاریخ دبی عبوري از كارون ها به تالاب شادگان منتقل میكوچكی از دبی هم از نیروگاه اتمی دارخوین و از طریق كالورت

 متر مكعب بر ثانیه ثبت شده است. باید توجه داشت كه تالاب نیز همانند مخزن بوده و داراي 7134در مقطع اهواز برابر 

 
 14/01/98-آب به روستاهای شادگان نمایی از پخش سيلاب در امتداد نهر بحره و مالح و ورود  -112-2 شکل

 

ها رسید. از طرفی ظرفیت مشخصی است. آب ورودي از نهر بحره در تالاب شادگان پخش شد و تراز آب در تالاب بالا رفت تا به خروجی

به و صراخیه شهرستان شادگان توسط تالاب محاصره شده و اكثر روستاها در مجاورت تالاب قرار دارند. بعضی از روستا ها مانند رگ

(. از قدیم یک اشل در روستاي صراخیه وجود داشته كه بهترین نقطه براي رصد كردن 117-2شكل ماهیتًا درون تالاب هستند )

 6تغییرات تراز آب در تالاب شادگان بود. زمانی كه آب كاملا به شادگان نرسیده بود، با توجه به اشل مذكور، افزایش تراز آب حدود 

روز اتفاق افتاد. در این راستا خطر آبگرفتگی احساس شد. همانطور كه عنوان شد قسمت جزر و مدي تالاب در محل  2سانتیمتر طی 

هاي این جاده )از ورودي آبادان تا نزدیک سه راهی خور دورق و از سه راهی ماهشهر قرار دارد. اكثر كالورت -هاي جاده آبادانكالورت

سال شرایط خشكسالی  14كالورت وجود دارد( همگی مسدود بودند. زیرا حدود  143ر حدود خور دورق تا نزدیک سربندر چیزي د

هایی از آن را با سنگ سیمان بسته بودند تا آب شیرین داشتیم و با هماهنگی استانداري و سازمان حفاظت از محیط زیست،  بخش

ریخت را زهاب نیشكر این رودخانه كه به تالاب شادگان میعبور نكند. هرچند كه در این مدت رودخانه جراحی آب نداشت و اكثر آب 

شادگان در  -هاي جاده دارخوینشادگان نیز وضعیت مناسبی نداشتند. كالورت -داد. از طرفی زیرگذرهاي جاده دارخوینتشكیل می
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ه بودند. به همین دلیل بعد از روستاهاي رگبه و صراخیه با توجه به شرایط و ساخت و سازهایی كه انجام شده بود، عملاً مسدود شد

اینكه افزایش ارتفاع در اشل صراخیه مشاهده شد، در راستاي مذاكرات كتبی و شفاهی صورت گرفته با فرمانداري، سازمان آب و برق 

 . دهاي مذكور آغاز شهاي ذیربط و قبل از آنكه تراز آب بیش از حد بالا بیاید، بازگشایی و لایروبی كالورتخوزستان و بخش

 
 ماهشهر -موقعيت روستاهای رگبه و صراخيه و همچنين جاده آبادان   -113-2 شکل

 

كند. امتداد این دو نهر تقریباً عمود بر مسیر تخلیه درون تالاب شادگان دو نهر وجود دارد كه از روستاهاي شاوردي و صراخیه عبور می

((. بر اساس مشاهدات عینی، این دو نهر به دلیل داشتن برم 7باشد )شیب تالاب به سمت آبادان است )شكل به سمت آبادان میتالاب 

بلند مانع از تخلیه آب تالاب شادگان شده بودند. چرا كه قبل از سیلاب در یک سمت آنها رویش نی بسیار متراكم مشاهده شده بود كه 

 –(. در نتیجه برم این دو نهر مانع از جریان یافتن آب به سمت جاده آبادان 110-2شكل ت داشت )ز تجمع آب در آن سمنشان ا

توان عنوان نمود یكی از موانع موجود در تخلیه شد. لذا میهاي این جاده به سمت خلیج فارس میماهشهر و تخلیه مناسب از كالورت

ماهشهر به دلیل اینكه از محدوده وسط مسیر  -ازم به ذكر است در جاده آبادانباشد. همچنین لآب تالاب شادگان، برم این دو نهر می

كرد، كار لایروبی از حساسیت بالایی در این محدوده برخوردار بوده و این محدوده توسط رفت و برگشت خطوط لوله نفت عبور می

 شركت نفت و با تجهیزات آن شركت لایروبی شد. 
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 نهرهای موجود در تالاب شادگان  -117-2 شکل

 

زدگی آب به سمت بالادست رفت. همچنین پسماهشهر زیر آب می -بود، تراز آب بالا رفته و جاده آبادانها بسته میاگر همه كالورت

تحت تاثیر بود. هم زمان هم رودخانه جراحی كرد. زیرا شادگان از چند جهت خود شادگان و روستاهاي اطراف آن را دچار مشكل می

 شد. آب بارندگی ها را وارد تالاب می كرد، هم از مسیر نهر بحره و در آخر از مسیر نهر مالح آب وارد تالاب می

ازمان در راستاي كنترل سیلاب به منظور احیاي حجم تالاب شادگان به منظور مهار سیل، در زمان وقوع سیلاب در كارون، با تصمیم س

آب و برق خوزستان، خروجی از سد مارون كاهش یافت تا ظرفیت بیشتري براي سیلاب در تالاب وجود داشته باشد. چرا كه آبی كه 

مترمكعب بر ثانیه( سبب شده بود كه مقداري از ظرفیت تالاب  544تا 044شد )حدود قبل از سیلاب از رودخانه مارون وارد تالاب می

 پر شود. 

دیگر همانطور كه عنوان شد شیب تالاب به سمت آبادان بود، لذا با بالا آمدن تراز آب در تالاب شادگان، آب به سمت آبادان از سوي 

باشد. در این مسیر عراق می-جریان یافت. در این مسیر در مقابل جریان جاده وحدت )جنگیه( قرار داشت كه جاده ترانزیت شلمچه

كرد. لازم به ذكر است بخشی رسد و عملا مثل یک دایک در مقابل سیلاب عمل میمتر می 2به بالاي  رقوم بالاي جاده در برخی نقاط

باشد. این بخش بین جاده هكتار داشته و بخشی از تالاب می 7544به اسم بخش مثلثی شكل وجود دارد كه مساحتی در حدود 

سال پیش با احداث كانال زهاب  15تا  14(. از حدود 115-2ل شكباشد )اهواز، جاده امام علی و جاده وحدت محصور می -آبادان

هاي دعبل، فارابی و سلمان فارسی( این بخش از تالاب شادگان جدا و عملا خشک شده هاي نیشكر )كشت و صنعتكشت و صنعت

 است. این مسئله باعث ایجاد كانون ریزگرد در این منطقه شده بود. 



 107        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 نهرهای موجود در تالاب شادگان  -113-2 شکل

 

ها در سیلاب اخیر منجر به تخلیه آب شد. ولی هایی از آن بریده شده بود كه این بریدگیهاي گذشته بخشهاي سالهرچند در سیلاب

بالارفتن تراز آب در بالادست، در این جاده گرفت. لذا براي عبور دادن حجم بیشتري از آب و جلوگیري از تخلیه به میزان كم صورت 

هایی ایجاد شد. با باز كردن بخشی از جاده وحدت آب به سمت آبادان شروع به حركت كرد. به منظور جلوگیري از ورود آب شكستگی

 (. 116-2شكل كردند ) شلمچه كه در نزدیكی آبادان قرار داشت، دایک احداث –كیلومتر روي جاده آبادان   7به آبادان با طول تقریبی 

 

 
 ماهشهر  –های جاده آبادان نمایی از شکستن بخشی از جاده وحدت و هدایت آب به سمت کالورت  -116-2 شکل

 22/01/98در تاریخ 

 

اهواز هیچ گونه آبگرفتگی مشاهده نشد و تراز آب تا  04اهواز، از آبادان تا دارخوین و از دارخوین تا كیلومتر –در خصوص جاده آبادان 

هاي بعدي این جاده به سمت اهواز چند مورد آبگرفتگی مشاهده سانتی متري برم( بالا آمد كه كنترل شد. ولی در بخش 5لب جاده )

 شد.

ان و خرمشهر  با توجه به بالا آمدن سطح آب در تالاب شادگان، مشكل سیلاب وجود داشت. در در مجموع از اوایل فروردین در آباد

آبادان با توجه به مدهاي بلندي كه صورت گرفت، مشكلاتی به وجود آمد. منطقه اروند كنار نیز درگیر همین موضوع بود. سازمان آب و 
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حاشیه انهار را افزایش دادند. عملا تا اوایل خرداد آبادان درگیر سیل بود. هاي دیگر، دیواره و دایک برق خوزستان با هماهنگی ارگان

ها مسدود شد تا هاي اجرایی دیگر بعد از فروكش كردن سیل، كالورتلازم به ذكر است از طریق سازمان آب و برق خوزستان و دستگاه

ی كالورتها خیلی خوب صورت گرفته بود و اگر كالورت ها حجم آب در تالاب شادگان باقی بماند. همچنین لازم به ذكر است كه لایروب

 شد.ماند، آب شیرین از محدوده تالاب خارج میباز می

 

 شرح ماوقع سيلاب در تالاب بامدژ -2-2-21

 مقدمه -1-21-2-2

 04در طول شرقی و  º03 02تا َ º03  23عرض شمالی و َ º71 51تا َ º71 73محدوده جغرافیایی َ تالاب بامدژ با مختصات      

از جنوب به  ،روشاود تاهاي مزرعه و سساز شمال به رو كیلومتري شمال غربی اهواز، حدفاصل رودخانه كرخه و دز واقع است. تالاب

-اندیمشک و از غرب به روستاهاي سادات طواهر و سید جاسم محدود می -كانال توانا، از شرق به روستاي بامدژ در كنار راه آهن اهواز

شود. تالاب نام اصلی خود را از آبادي كه به آن تالاب نیز شاوور، مزرعه و بامدژ گفته می هزار هكتار 0 حدودوسعت تالاب به  شود.

تالاب در منتهی الیه مسیر رودخانه شاوور تشكیل شده مجاور خود یعنی بامدژ كه در ضلع جنوب شرقی آن واقع شده؛ گرفته است. 

هاي مجاور و مسیرهاي موقعیت تالاب، رودخانه 113-2شكل باشد. می هزار هكتار 7 در حال حاضر مساحت تالاب حدود است.

 دهد. دسترسی آن را نشان می

 
 های مجاور و مسيرهای دسترسیموقعيت تالاب بامدژ، رودخانه  -114-2 شکل
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تالاب مجاور در مناطق  ایستگاهسنجی خاصی موجود نیست اما وجود تعدادي قابل قبول هواشناسی  یا باران ایستگاهدر محدوده تالاب 

سنجی دزفول، شوش، هاي هواشناسی و بارانها شامل ایستگاهاین ایستگاههاي بارش و تبخیر را فراهم نمودند. امكان محاسبه مولفه

باشد. دراین مطالعه ایستگاه آبسنجی پل شاوور بر روي رودخانه شاوور، و ملاثانی می تپه، عبدالخان، حمیدیه، عرب اسدحرمله، هفت

هاي كمی وكیفی آب مد نظر است. ایستگاه آبسنجی پل شاوور بر روي شاخه اصلی رودخانه واقع گردیده و به عنوان جهت بررسی

 باشد. آخرین و تنها ایستگاه این رودخانه تا قبل از ورود به تالاب بامدژ می

از  يبخش رسیدن از مانع دارند امتداد بامدژ تالاب طرفین در كه اندیمشک  -اهواز آسفالته و هاي ریلی راه دهد،می نشان ها بررسی 

 به شبكه این غربی بخش هايزهكش اتصال و آبیاري دز شبكه از سویی .شوندمی بامدژ  تالاب به دز و كرخه هاي رودخانه هايسیلاب

 كشاورزي توسعه گذشته هايسال در .است شده بامدژ تالاب و شاوور زیرسطحی رودخانه و سطحی جریان افزایش سبب شاوور رودخانه

 سبب تالاب، حاشیه در ماهی پرورش هاي طرح توسعه با همراه شاوور از رودخانه آب برداشت براي سنتی انهار حفر و شاوور دشت در

 سرریز واقع در خارور نهر .باشد بامدژ تالاب سطح سالانه تغییرات براي دیگري عامل تواند می و شده تالاب ورودي به جریان كاهش

 و شده آن گستره شدن محدود و تالاب آب تخلیه ظرفیت هیدرولیكی افزایش سبب 1760 سال در آن لایروبی و است بامدژ تالاب طبیعی

بامدژ، توسط مهندسین  تالاب گستره تغییرات گذشنه است. سیر ارزیابی قابل تالاب سطح در كاهش موثر عوامل از دیگر یكی عنوان به

 و 1700 سال به مربوط منطقه هوایی هايتاكنون، عكس 1751 سال از منطقه اي ماهواره تصاویر ( با استفاده از1745مشاور دزآب )

است. ضمن استفاده از این مشاهدات تاریخی نسبت به تكمیل و  شده بررسی و جمع آوري 1735 سال 25444توپوگرافی  هاينقشه

بررسی شد. نمونه تصاویر   SPSSساله سطح تالاب اقدام گردید، سپس روند آن توسط نرم افزار آماري  52استخراج یک سري زمانی 

نمایش داده شد. همانگونه  124-2و شكل  114-2شكل هاي هاي مختلف و سري زمانی سطح تالاب بامدژ در شكلاي در سالماهواره

( روند كاهشی به خود گرفته است. گرچه 1746تا كنون ) 1700شود تغییرات سطح تالاب از سال كه در ظاهر شكل نیز ملاحظه می

دهد كه نزدیک تر است اما تغییرات خطی كاهش سطح تالاب نشان می 7ها خطی نیست و به سهمی درجه مدل برازش شده بر داده

كیلومتر مربع و شیب نزولی  31/64حدود  1700بداء رابطه كاهش خطی در ابتداي دوره زمانی مورد بررسی یعنی سال عرض از م

شود كه روابط آماري استخراج شده مستحكم و قابل هكتار در سال است. اضافه می 37تا كنون معادل  1700متوسط آن از سال 

 . استناد هستند

برآورد شده است. مع الوصف با توجه به شواهد میدانی،   موجود منابع اساس بر و تقریبی صورت به  ژبامد تالاب هاي مساحتولی داده

درصد است. بحث علل كاهش سطح تالاب  14رسد عدم قطعیت ارقام ذكر شده كمتر از تاریخی و مصاحبه با افراد بومی مسن بنظر می

هاي كرخه و جایگزین شدن توسعه كشاورزي و جنوبی تالاب از سیلاب در این بخش از گزارش نیست اما بطور كلی محروم شدن بخش

هاي دز در اثر كاهش سیلاب دو دهه اخیر و آبزي پروري در گستره سیلابی جنوب تالاب، همچمین محروم شدن نسبی تالاب از سیلاب

عطفی در افزایش جریان خروجی و زمان  نقطه 1760 سال در خارور نهر موانع موجود از جمله دلایل كاهش سطح تالاب است. لایروبی

ماند آب در تالاب بامدژ بوده كه توسعه اراضی كشاورزي و آبزي پروري پایین دست تالاب )بخش جنوبی( و تحریک تقاضا براي مصرف 

 آب را به همراه داشته است.

 كیلومتر مربع 73 حدود كه خود مقدار ثرحداك به تالاب مساحت و شودمی تالاب بیشتري وارد جریان با كاهش مصرف زمستان فصل در

كیلومتر  23 حدود به تالاب محدوده تالاب، آب و زهكش شدن تبخیر برنج، كشت مصرف افزایش توجه با تابستان فصل در اما رسد.می

 رسد.مربع می
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 های مختلف از تالاب بامدژدر سال اینمونه تصاویر ماهواره  -118-2 شکل
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 نمایش سری زمانی سطح تالاب بامدژ  -119-2 شکل

 

 تشریح سيلاب-2-21-2-2

 يكشاورز یاراض یاضاف يهارودخانه دز، كرخه و آب يهاانیاین تالاب عمدتًا توسط رودخانه شاوور، طغهمانگونه كه بیان گردید      

ریزد. . شاخه خروجی از تالاب به نام خارور پس از گذر از كانال توانا و عبور از پل ایستگاه خارور نهایتاً به دز میشودیم يریاطراف آبگ

ز هاي زمستانی دصورت مخزن طبیعی سیلابتالاب بامدژ نقش مهمی در كنترل وضعیت سیلابی و طغیانی دز و شاوور دارد، زیرا به

نماید. آب خروجی از سد تنظیمی شاوور بعد از تدریج در رودخانه دز تخلیه میشاوور را ذخیره و سپس در فصل خشک )تابستان( به

قسمت عمده  1760شود، اما به دلیل وجود نهر خارور در وسط تالاب و نیز لایروبی كردن آن در سال طی مسافتی به تالاب منتهی می

ساله  04هاي فصلی است كه آمار دوره شود. منبع دیگر تغذیه تالاب بارندگیشده و در نتیجه از تالاب خارج می این آب وارد نهر خارور

متر بالاتر از  25و متوسط تراز سطح آب  مترمیلی 276 با برابر منطقه در بارش سالانه میانگین دهدنشان می (1734–1704)بارندگی 

 .هاي آزاد استسطح آب

از  متر 2435به  لابیدر زمان س ایحداكثر تراز تالاب بامدژ از سطح در 1743هواي برداشت شده طی سیلاب فروردین  يهاطبق نقشه

نشان  ارزیابی گردید كه در  مجاور( يها نیهكتار زم 7444هكتار خود تالاب و  0444هكتار )  3444حداكثر سطح تالاب سطح دریا و 

 داده شده است.

شد  هیتغذ لابیاز تالاب بامدژ كه توسط س یتیظرفهمچنین با توجه به منحننی سطح حجم ارتفاع كه در بخش پیشین بدان اشاره شد 

 برآورد می گردد. مترمكعب ونیلیم 166
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 19/1/1398 ب و 3/1/1398 الف تاریختصویر هوایی از تالاب بامدژ در   -120-2 شکل

 

 

 ب

 الف
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 استان گلستان -2-3

آباد تپه، كلاله، گالیكش، مینودشت، گنبد، آزادشهر، علیشهرستان به ترتیب از شرق به غرب عبارتند از مراوه 10استان گلستان از       

بندي این استان در شده است. تقسیمدهستان تشكیل  64شهر و  26كتول، گرگان، آق قلا، كردكوي، بندرتركمن، گمیشان و بندرگز، 

 نشان داده شده است. 121-2شكل 

 
 نقشه جغرافيایی استان گلستان -121-2 شکل

 

درصد از  7/1كیلومترمربع وسعت دارد، حدود  24073استان گلستان در بخشی از حوضه دریاي خزر واقع شده است. این استان كه 

حدود  1745جمعیت این استان بر اساس آمار سال دهد. درصد از مساحت حوضه دریاي خزر را تشكیل می 3/11 مساحت كشور و

گلستان از دیرباز، اقتصادي بر پایه كشاورزي درصد از جمعیت كل كشور است. استان  77/2میلیون نفر اعلام شده است كه حدود  33/1

در حالی این استان رود. محوریت اقتصاد كنندگان اصلی محصولات كشاورزي كشور به شمار مییكی از تولید داشته و همواره به عنوان

به هاي جنوبی كشور )سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر( طبق آمار جدید، این استان بعد از استان كه پایه كشاورزي است بر

 شود.شناخته میعنوان چهارمین استان داراي بحران آب 

استان جریان اي رودخانهحوضه  5باشد كه در سرشاخه اصلی می 05كیلومتر است كه شامل  2344هاي استان طول كل رودخانه

هستند. سو، شرق خلیج گرگان و نكارود علیا هاي اترک سفلی، گرگانرود، قرهشامل حوضهگلستان استان اي رودخانههاي دارند. حوضه

ها دهند. همچنین سهم منابع آب این حوضهدرصد از وسعت استان را تشكیل می 0/5و  2/1، 3، 03، 73ها به ترتیب حدود این حوضه

بندي استان تقسیم 122-2شكل درصد است.  6/4و  3/2، 4/14، 6/37، 1/12گلستان به ترتیب  استانسطحی پتانسیل آب از كل 

 هاي آنها نیز در این شكل قابل مشاهده هستند. هاي اصلی و سرشاخهدهد. آبراههاي را نشان میحوضه رودخانه 5گلستان به 
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 سو، خليج گرگان و نکارودای اترک، گرگانرود، قرهحوضه رودخانه 3بندی استان گلستان به تقسيم -122-2 شکل

 

 رودخانه گرگانرود -2-3-1

 تشریح سيل -2-3-1-1

 های  مهم آن معرفی حوضه و رودخانه 

درصد از  03باشد. این حوضه حدود بیشترین سطح استان و حداكثر آب موجود در استان گلستان مربوط به حوضه گرگانرود می      

هاي واقع شده است و بخشهكتار در بر دارد. بخش عمده این حوضه در استان گلستان  444/164/1سطح استان را با مساحت 

كوچكی از آن در استان خراسان شمالی و سمنان قرار دارد. این حوضه از شمال به حوضه آبریز اترک، از جنوب به حوضه آبریز اصلی 

درصد آب سطحی  63شود. سو و از غرب به دریاي خزر محدود میایران مركزي در استان سمنان، از جنوب غرب به حوضه آبریز قره

میلیون متر مكعب در این حوضه جریان دارد. این حوضه با توجه به وسعت زیاد و تغییر در شرایط به دو بخش  323ان یعنی حدود است

آباد(، هاي محمدآباد )شهر علیالف( گرگانرود غربی و ب( سد وشمگیر قابل تقسیم است. حوضه گرگانرود غربی شامل زیرحوضه

آباد(، آباد )شهر گرگان(،  و حوضه سد وشمگیر شامل سفیدچشمه )شهر علیآباد( و قرنشهر علیگل )جعفرآباد )شهر گرگان(، زرین

چشمه )شهر آباد )شهر آزادشهر(، قرهچاي( )شهر رامیان(، قورچاي )شهر رامیان(، تیلآباد(، دزدک )آقسیاه جوي خانببین )شهر علی

ر مینودشت(، پاسنگ )شهر مینودشت(، تخت )شهر مینودشت(، تنگراه تا آق سو قانجیق )شهمیان )شهر آزادشهر(، آقآزادشهر(، كوه

(، لوه )شهر مینودشت(، 2و  1چشمه، قلی تپه، اوغان، آق امام )قمیش )شهر مینودشت(، تنگراه و بش اویلی )شهر مینودشت(، یل

اله(، كال شور )شهر كلاله(، آق سو )شهر آجی )شهر كلنرماب )شهر مینودشت(، قوشه چشمه )شهر كلاله(، قویج )شهر كلاله(، كال

(، كلاله(، پارچقلی )شهر كلاله(، چنارلی )شهر كلاله(، زاو )شهر كلاله(، شوردره )شهر كلاله(، قرناوه )شهر كلاله(، گرگاندوز )شهر كلاله

 (.127-2شكل شود )تپه )شهر گنبد( و لهندر )شهر كلاله( میملک علی
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 حوضه آبریز گرگانرود -123-2 شکل

 

 هاي زاو و قرناوه در شمال شرق شهرستان كلاله شكل گرفته و سپس وارد سد بوستان رودخانه گرگانرود از به هم پیوستن رودخانه

شور و اوغان )پارک ملی گلستان(، قره هاي دوغقوشان ملحق شده و سپس همراه با رودخانهشود. بعد از آن ابتدا به رودخانه حاجیمی

پیوندد. این رودخانه بعد از طی مسافتی تپه به آن میشود. بعد از سد گلستان نیز رودخانه قلیدر محل سد گلستان به این سد وارد می

-هاي چهلرودخانه هر بهاز شمال شهر گنبد عبور نموده و بعد از گذر از این شهر و در ایستگاه هیدرومتري ارازكوسه در جنوب این ش

قلا، شود. بعد از این سد و قبل از ورود به شهر آقكند. این رودخانه سپس وارد سد وشمگیر میچاي، نرماب و خرمارود تلاقی پیدا می

از عبور از شهر  آباد به رودخانه گرگانرود ملحق شده و بعدآباد و قرنگل، كبودوال، محمدآباد، تقیچاي، شیرآباد، زرینهاي قرهرودخانه

 ریزند.قلا به دریاي خزر میآق
 

 ای از هواشناسیخلاصه 

هاي مخربی را بر جاي گذاشته است. سیل هر ساله در هاي كوتاه مدت و رگباري سیلابهاي بارش در ایران از جمله بارشنوسان     

شیرین و هزاران تن خاک ارزشمند را از دسترس خارج  گیرد و هزاران مترمكعب آبها را میگوشه و كنار كشور جان تعدادي از انسان

هایی است كه به لحاظ شرایط توپوگرافی و اقلیمی داراي گذارد. استان گلستان از جمله استانهاي فراوانی بر جاي میساخته و خرابی

طق كوهستانی و مرتفع با شیبی خیز )مناهاي آبریز استان از دو بخش سیلحوضهباشد. گیري بالایی میخیزي و سیلپتانسیل سیل

هاي طبیعی با شیبی بسیار ها و مسیلها و اراضی واقع در داخل درهگیر )مناطق دشتی، نواحی مجاور دامنه كوهبسیار تند( و سیل

 ملایم( تشكیل شده است.

وضعیت بارندگی این استان در  هكشود، در حالی هاي شمالی در نظر گرفته میاستانء هاي كشوري جزبنديگلستان در تقسیماستان 

-1444و  1544-1344میانگین بارندگی به ترتیب داراي مازندران و گیلان هاي مقایسه با دو استان شمالی بسیار متفاوت است. استان

در سال است. وضعیت ارتفاعی متر میلی 544كمتر از گلستان كه این میزان در استان متر در سال هستند در حالیمیلی 454

استان است. این ب و ذخیره كافی برف افاقد روان ،به دلیل نداشتن ارتفاعات بسیار بلندگلستان به صورتی است كه استان  (توپوگرافی)

هاي استان مانع از ورود گرماي استاناین ارتفاعات كوتاه م متصل است. قوبه كویر لوت و از سمت شمال به صحراي قرهیک سمت از 

هاي یابد. همچنین حجم تبخیر از آبنفوذ میاستان تر به سریعمناطق اطراف شود و هواي گرم نمیمنستان و ترككویري همسایه 
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 1544تا متر و در گنبد میلی 2744تا سالانه بخیر میزان تتپه مراوهمنطقه در سطحی این استان بسیار بالا است. به عنوان مثال 

هاي این استان در طی زمان آب استان گلستان، كاهش بسیار شدید آبدهی رودخانه نكته مهم در بحث منابع رسد.مینیز متر میلی

درصدي میزان بارندگی  5دهد كه با وجود كاهش حدود ( نشان می120-2شكل اي استان گلستان )است. آمار شركت آب منطقه

درصد و ظرفیت مخازن  35اصلی استان حدود هاي (، رواناب و آبدهی رودخانه1743استان )بر اساس آمار قبل از سیل اخیر اسفند 

هاي این توان به تغییر رژیم بارش(. از دلایل این موضوع می125-2شكل درصد كاهش داشته است ) 34سدهاي استان نیز حدود 

كه موثر )بارشی  هاياستان اشاره نمود بدین معنا كه اگرچه میزان بارش در این استان تغییر چندان زیادي نداشته است اما تعداد بارش

( كه قادر به تولید رواناب باشند، كاهش یافته است. از طرف دیگر، معمولاً متر از خاک را مرطوب كندسانتی 24بتواند حداقل 

هاي مخزنی در ارتفاعات ها اثر چندانی بر افزایش ذخیره مخازن سدها ندارند چرا كه عموماٌ سدي و دشتاحوضههاي میانبارندگی

كنند. با توجه هاي مناطق مرتفع تأمین میهاي ورودي به این مخازن و در نتیجه حجم ذخیره سدها را بارشو بنابراین جریانهستند 

 گردد.ها در ارتفاعات بازمیبه موقعیت استان كه تقریباً فاقد ارتفاعات زیاد است، كاهش حجم ذخیره سدها احتمالًا به كاهش بارش

 

 
 1394های مختلف زمانی قبل از سيلاب اسفند ميانگين بارندگی استان گلستان در دوره -127-2 شکل

 

 
 های مختلفهای اصلی استان گلستان در سالآورد سالانه رودخانه روند نزولی -123-2 شکل

 

روز از جهت دیگري نیز قابل تامل و تفكر است. با توجه به شرایط فوق، استان گلستان در طی  5بحرانی بارندگی مداوم در طی وضعیت 

گلستان  آب استانمنابع كل پتانسیل اي قرار داشته است. آبی قابل ملاحظهسال گذشته( تقریباً در شرایط كم 15تا  14هاي اخیر )سال

این یرزمینی است. ز آبترمكعب ارد ممیلی 254/1 وآب سطحی ترمكعب ارد ممیلی 275/1 كه شاملاست  ترمكعبارد ممیلی 035/2



 157        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

آبی اي كه تحت عنوان سازگاري با كمسال قبل( وزارت نیرو طی مصوبه 2هاي قبل است اما اخیراً )حدود پتانسیل مربوط به آمار سال

درصد مقدار فوق اعلام  34ریزي این استان را حدود حجم منابع آب قابل برنامه براي كل كشور به امضاء هیئت وزیران نیز رسیده است،

 3/1میلیون متر مكعب( و مصارف آب استان باید در حد همین پتانسیل محدود شود. با توجه به جمعیت حدود  1354نموده است )

آید كه بر اساس شاخص مترمكعب بدست می 444ریزي براي هر نفر حدود میلیون نفري این استان، شاخص سرانه آب قابل برنامه

میلیونی كل  30آبی شدید )مزمن( است. این در حالی است كه براي جمعیت دهنده وضعیت كم(  نشان1442مارک و ویدستراند )فالن

یا تنش عادي(  آبی)بیانگر كم 1136آبی حدود میلیارد اعلام شده كه شاخص كم 144ریزي حدود كشور، حجم منابع آب قابل برنامه

آید كه از وضعیت استان گلستان بهتر است. با این وضعیت خاص استان گلستان، شاید چندان عجیب نباشد كه مترمكعب بدست می

 بارندگی شدید و مداوم در طی سه روز تا حدودي باعث غافلگیري مردم و مسئولان  استان شده باشد.

و احتمال رخداد سیلاب و آبگرفتگی در  25/12/43به صورت برف و باران در تاریخ اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش 

شروع شده و تا صبح  26/12/43آوري شده، بارندگی در كل استان  از شب حوضه آبریز گرگانرود انجام شد. با توجه به آمار جمع

به صورت رگبار شدید روي داده است. بخش اعظم این   روز به طور پیوسته به وقوع پیوسته و در چند منطقهشبانه 5به مدت  2/1/43

روز اتفاق افتاد. تمركز بارندگی در شرق استان به مدت یک شبانه 23/12/43شنبه تا صبح سه 23/12/43بارندگی از سبح دوشنبه 

هاي سازمان در ایستگاه باشد.هاي مینودشت، گالیكش و كلاله میگلستان و بالادست سدهاي بوستان و گلستان و نرماب و شهرستان

 میلیمتر روي داده است 750هواشناسی استان بیشترین مقدار بارندگی در ایستگاه توسكاچال در ارتفاعات منطقه مینودشت برابر 

 .(126-2شكل )

 

 
 1394اسفند  28تا  26ميليمتر بارش از  130گلستان با بيش از سنجی استان های بارانهایتوگراف بارش ایستگاه -126-2 شکل

 

-طور كه مشاهده میشان داده شده است. همانن 123-2و شكل  123-2شكل  هاي مختلف استان درمیزان و حجم بارندگی در حوضه

این حوضه از بالادست تا  شود بیشترین بارندگی در حوضه آبریز گرگانرود متمركز شده است. همچنین مشخص است كه بارندگی در
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كه میانگین بارندگی در بالادست این حوضه در طی این سیلاب حدود دست )شرق به غرب( به صورت كاهشی است به طوريپایین

 متر است.  میلی 144متر و در كل این حوضه حدود میلی 224

 

 
 متر(بارندگی در نقاط مختلف استان گلستان در سيل اخير )به ميلیميزان  -124-2 شکل

 

 
 ارتفاع و حجم بارندگی در نقاط مختلف استان گلستان در سيل اخير -128-2 شکل
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حوضه آبریز گرگانرود كه بیشترین مسئله را در سیلاب هاي گذشته و آمار بلندمدت در سال هاي سیل اخیر استان با بارشمقایسه بارش

هاي گذشته و آمار بلند مدت در مقایسه بارش اخیر با بارش سال 22-2جدول  تواند مهم باشد. دراخیر استان گلستان داشته است می

 1تا  1743اسفند  26وز )از ر 5سنجی واقع در این حوضه در در طی هاي بارانمیزان بارندگی در ایستگاه حوضه آبریز گرگانرود

طور كه مشاهده ( در مقایسه با آمار بارندگی سال جاري و نیز دوره بلندمدت حوضه گرگانرود مقایسه شده است. همان1743فروردین 

ردین فرو 1تا  1743اسفند  26روز بارندگی مداوم )از  5سنجی حوضه گرگانرود در طی هاي بارانشود میزان بارندگی در ایستگاهمی

روزه این  5درصد بارندگی سالانه این حوضه آبریز بوده است كه رقم بسیار بالایی است. به عبارت بهتر بارندگی  70تا  27( بین 1743

 متر( است.میلی 354درصد میانگین بارندگی سالانه این حوضه ) حدود  23سیل در حدود 
 

های گذشته و آمار بلندمدت در حوضه آبریز گرگانرودمقایسه بارش اخير با بارش سال 22-2جدول   

 
 

-مقایسه بارش اخیر با بارش سال 27-2جدول  هاي سیل اخیر در كل استان گلستان با آمار سال قبل و بلندمدت نیز درمقایسه بارش

 244حدود  1743فروردین  3تا  1746كه میزان بارندگی از اول مهر  شودارائه شده است. مشاهده می هاي گذشته و آمار بلند مدت

گیري شده است. این در حالی است كه میزان بارش اخیر در همین مدت )از متر اندازهمیلی 715متر و در دوره بلندمدت حدود میلی

 37درصد نسبت به سال قبل و  42حدود متر ثبت شده است كه افزایشی در میلی 535( بیش از 1743فروردین  3تا  1743اول مهر 

  دهد.درصد نسبت به دوره زمانی بلندمدت را نشان می
 

 های گذشته و آمار بلندمدتمقایسه بارش اخير با بارش سال 23-2جدول 
غیرهدرصد تغییرات سال جاري نسبت به  بارندگی از ابتداي سال آبی )اول مهر( لغایت  

اسفند سال آبی گذشته 26 اسفند سال آبی جاري 26  اسفند بلندمدت 26   بلندمدت سال آبی گذشته 

233 743 240 73 75 

غیرهدرصد تغییرات سال جاري نسبت به  بارندگی از ابتداي سال آبی )اول مهر( لغایت  

فروردین سال آبی گذشته 3 آبی جاريفروردین سال  3  فروردین بلندمدت 3   بلندمدت سال آبی گذشته 

244 535 715 42 37 

43فروردین  3تا تاریخ  43اسفند  23متوسط بارش استان از تاریخ   133 

 

كه فقط در متر است در حالیمیلی 034ساله حدود  54طور كه قبلاً اشاره شد متوسط بارندگی در استان گلستان در دوره آماري همان

 04متر بارندگی در سطح كل استان اتفاق افتاده است كه حدود میلی 133( به طور میانگین حدود 1743اسفند  23تا  26روز )از  7
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درصد بارندگی سالانه است. این موضوع بیانگر وقوع یک حادثه و اتفاق غیرعادي یا استثنایی است كه متاسفانه هم براي مسئولان 

 نده بود. استانی و هم مردم غافلگیركن

-2شكل ) 1743فروردین  3علاوه بر بارندگی، ذوب برف نیز مزید بر علت بوده است. بر اساس نقشه پژوهشگاه فضایی ایران، در تاریخ 

میلیون مترمكعب برآورد شده  224كیلومتر با حجم روانابی حدود  7344( سطح پوشش برف در حوضه آبریز گرگانرود حدود 124

كه بعد كند به طوريتر میهوا در طی فروردین، این حجم رواناب قطعًا شرایط سیلابی رودخانه گرگانرود را وخیمتر شدن است. با گرم

 155شود طی این مدت حدود كیلومتر مربع كاهش یافت. برآورد می 1144( سطح پوشش برف به حدود 17/1/43از حدود یک هفته )

 رودخانه گرگانرود شده است.  میلیون مترمكعب رواناب حاصل از ذوب برف وارد 

 
 1398فروردین  13و  4های سطح پوشش برف در حوضه آبریز گرگانرود در تاریخ -129-2 شکل

 

است. به طور كلی شرایط لرزه نیز بوده بارندگی در طی این سیلاب در استان گلستان توام با وزش باد شدید )طوفان( و حتی وقوع زمین

اي و یا حتی شدیدتر همراه با سایر شرایط طبیعی و ایجاد شده فوق، هشداري جدي است كه ممكن است در آینده نیز چنین حادثه

( اتفاق افتد. برخی اعتقاد دارند كه در واقعه اخیر به دلیل اینكه سطح غیرهها و جوي خطرناک )مثل زلزله، طوفان، سیل، رانش جاده

ترین تراز خود قرار داشت، شرایط در بهترین حالت بوده است و باید انتظار شرایط بسیار بدتري را نیز داشته آب دریاي خزر در پایین

 باشیم. این شرایط در حالتی است كه سطح آب دریاي خزر در بالاترین تراز خود قرار داشته باشد. 
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دهد كه بیشترین بارش در جنوب و جنوب غربی حوضه گرگانرود اتفاق ی( نشان م174-2شكل وضعیت بارش در استان گلستان )

دست در همین ناحیه قرار دارند كه در پایین غیرهچاي، نرماب و هاي فرعی این حوضه شامل خرمارود، چهلافتاده است. عمده رودخانه

این سه شاخه فرعی مهم، سد مخزنی در حال  شوند. اگرچه برايسد گلستان و بالادست سد وشمگیر به رودخانه گرگانرود متصل می

هاي قابل ملاحظه این سه رودخانه را در خود ذخیره نمود اما درصد تا حدود كمی رواناب 34احداث نرماب با پیشرفت فیزیكی بیش از 

 .ها ووارد رودخانه گرگانرود شد و باعث افزایش شدید دبی جریان در این رودخانه گردیدبخش اعظم این رواناب

 
 )اداره کل هواشناسی استان گلستان( 1398فروردین  2تا  1394اسفند  24پهنه بارش استان گلستان از  -130-2 شکل

 

بندي پهنه 171-2شكل وضعیت بارش سیل اخیر تقریباً با مطالعات مختلف انجام شده در این استان همخوانی دارد. به طور مثال در 

بندي بر اساس میزان خطر سیل در استان گلستان بر اساس مطالعات جامع سیل استان گلستان نشان داده شده است. این پهنه

شود كه بیشترین خطر هاي قبل، شیب و توپوگرافی منطقه و نیز تراكم مراكز جمعیتی بدست آمده است. مشاهده میبارندگی سال

ان و حوالی رودخانه گرگانرود است كه وضعیتی مشابه و تقریبًا منطبق با تمركز بارش سیل اخیر استان در سیل در جنوب این است

 حوضه این رودخانه است. 
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 بندی خطر سيل در استان گلستانپهنه -131-2 شکل

 

دهد. بر اساس این شكل، تمركز خطر در روستایی را در استان گلستان نشان میوضعیت سیلگیري مناطق مسكونی  172-2شكل  در

 31روستا قرار گرفته كه حدود  344باشد. در این ناحیه حدود گیري نیز مینیمه جنوبی استان است كه داراي بیشترین خطر سیل

اي مقابله با سیل و نیز آمادگی مردم و مسئولان در هدرصد از كل روستاهاي استان گلستان است. این وضعیت بیانگر لزوم مطالعه روش

 . زمان وقوع سیل است

 
 وضعيت سيلگيری مناطق مسکونی روستایی در استان گلستان: تمرکز خظر در نيمه جنوبی استان -132-2 شکل

 

وضعیت سیلگیري مناطق مسكونی شهري در استان گلستان نشان داده شده است. بر اساس این شكل، تمركز خطر  177-2شكل در 

درصد از كل شهرهاي استان گلستان است. این  32شهر واقع شده است كه حدود  20در نیمه جنوبی استان است. در این ناحیه حدود 
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ریزي جدي در گیري شرایط نامناسبی دارد و نیازمند برنامهنظر خطر سیلدهد كه شهرهاي استان گلستان نیز از وضعیت نشان می

 مقابله با این حادثه طبیعی است.

 
 استانوضعيت سيلگيری مناطق مسکونی شهری در استان گلستان: تمرکز خظر در نيمه جنوبی  -133-2 شکل

 

 ایجریان رودخانه 

قلا و گمیشان عبور نموده و وارد شماتیک رودخانه گرگانرود از سد مخزنی بوستان در ابتداي بالادست آن تا انتهاي مسیر كه از آق      

هاي نشان داده شده است. در این شكل، موقعیت سدهاي مخزنی گلستان و وشمگیر و نیز حوضه 170-2شكل شود در دریاي خزر می

 میانی این رودخانه مشخص شده است. 

  

 
 قلا های ميانی رودخانه گرگانرود از بالادست تا شهر آقشماتيک سدها و حوضه -137-2 شکل

  

بامداد روز  1گرگانرود اتفاق افتاد. در ساعت هاي حوضه هاي بزرگی در تمام سرشاخههاي استان، سیلابدر اثر تداوم چندروزه بارش

 21میلیون مترمكعبی سد بوستان شد و در ساعت  77مترمكعب بر ثانیه وارد مخزن  274سیلاب با دبی اوج  23/12/43شنبه سه

درصدي  55 مترمكعب بر ثانیه از سرریز این سد خارج شد كه نسبت به سیلاب ورودي به این سد، كاهش 142همان روز با دبی اوج 

 23/12/43صبح روز دوشنبه  5سو و دوغ با سیلاب خروجی از سد بوستان، در ساعت هاي ساريپیدا كرد. با تجمیع رواناب رودخانه

میلیون مترمكعبی سد گلستان شد و با تعدیل در مخزن این سد در  03مترمكعب بر ثانیه وارد مخزن   324سیلابی با دبی اوج حدود 

 21تعداد شهرها= 

 درصد 12
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درصدي به همراه  75مترمكعب بر ثانیه از سرریز این سد خارج شد كه كاهش  505با دبی اوج  23/12/43شنبه روز سه 13ساعت 

نماید  تا به ساعت را طی می 5كیلومتري و طی زمانی حدود  5/27داشته است. دبی سیلاب خروجی از سد گلستان مسیري به طول 

 . (1743اي استان گلستان، )شركت آب منطقه شهر گنبد برسد

 23هاي سیلابی، در ساعات پایانی روز با تعدیل سیلاب ورودي به سد گلستان و نیز روندیابی آن در مقطع رودخانه و بخشی از دشت

 106ها( و حجمی حدود دشتمترمكعب بر ثانیه )به دلیل روندیابی و طغیان رودخانه به سیلاب 505دبی جریانی كمتر از  43اسفند 

 124مترمكعب بر ثانیه )معادل  234رد شهر گنبد شد. ظرفیت آبگذري رودخانه گرگانرود در شهر گنبد حدود میلیون مترمكعب وا

مترمكعب بر ثانیه ورودي به این شهر بسیار كمتر است. به همین دلیل  505شود كه از سیلاب حدود میلیون مترمكعب( برآورد می

د شهر شد و باعث آبگرفتگی بخشی از این شهر )خیابان برج قابوس( شد. علاوه بر سیلاب در شمال این شهر و در محل پل آخوندآباد وار

چاي، نرماب و خرمارود( در هاي چهلسیلاب خروجی از سد گلستان، در حوضه بالادست ایستگاه هیدرومتري ارازكوسه )شامل رودخانه

ایستگاه، دبی اوج حوضه بالادست ایستگاه به كمک بیلان بالادست شهر گنبد نیز سیلاب زیادي تولید شد كه به دلیل مغروق شدن این 

مقطع اصلی رودخانه را پر  43اسفند  23میلیون مترمكعب برآورد شد. جریان این سیل در ساعات اولیه روز  33مخازن سدها حدود 

كعب بر ثانیه تخمین زده مترم 254هایی از حاشیه جنوبی این شهر شد. دبی جریان این سیل حدود نمود و منجر به آبگرفتگی بخش

 شود.می

هاي نرماب، مترمكعب بر ثانیه و اضافه شدن رواناب حوضه رودخانه 505با عبور سیلاب رودخانه گرگانرود از شهر گنبد با دبی اوج 

طغیان رودخانه  مترمكعب بر ثانیه، این دو سیلاب بعد از 254چاي )از طریق ایستگاه هیدرومتري ارازكوسه( با دبی اوج خرمارود و چهل

 كیلومتري از شهر گنبد شد.  23ساعت وارد مخزن سد وشمگیر در فاصله  75هاي سیلابی طی حدود و ورود سیل به دشت

روز  15مترمكعب بر ثانیه وارد مخزن سد وشمگیر شد و در ساعت  644سیلاب با دبی اوج  24/12/43شنبه صبح روز سه 6در ساعت 

مترمكعب بر ثانیه از این سد  666تعدیل سیلاب در مخازن اصلی و فرعی این سد، سیلاب با دبی اوج بعد از  24/12/43چهارشنبه 

آباد كتول و سیلاب رودخانه اونق یلقی )با میلیون مترمكعب بعد از الحاق سیلاب حوضه علی 174سرریز شد. این سیل با حجمی معادل 

بعد از  43ساعت، در شامگاه اول فروردین  75كیلومتر و طی حدود  60 میلیون مترمكعب( با طی مسیري حدود 06روانابی حدود 

قلا )ایستگاه قلا رسید. ظرفیت ایمن رودخانه گرگانرود در شهر آقهاي سیلابی اطراف به شهر آقطغیان رودخانه به سواحل و دشت

میلیون مترمكعب بیش از ظرفیت  30بنابراین میلیون مترمكعب( است.  141مترمكعب بر ثانیه )معادل  124قلا( حدود هیدرومتري آق

 نشان داده شده است.  175-2شكل قلا وارد شهر شده است. وضعیت سیلاب رودخانه گرگانرود در رودخانه آق

بخشی از شهر گنبد، حجم  نكته مهم و قابل توجه در سیل اخیر استان گلستان این است كه در بالادست سد وشمگیر به جز آبگرفتگی

هاي سیلابی تقریباً ناچیز است. یكی از دلایل این امر، عرض و عمق قابل توجه دشت ت طغیان رودخانه گرگانرود و آبگرفتگیو وسع

مقطع اصلی رودخانه گرگانرود در این بازه و عدم تعرض به حریم رودخانه است. حتی آبگرفتگی شهر گنبد نیز دلیل طبیعی نداشته و 

-ل آخوندآباد دلیل اصلی آبگرفتگی شمال این شهر است. این وضعیت كاملًا با وضعیت رودخانه در پایینمسدود بودن بخشی از دهانه پ

دست، به دلیل كاهش قابل توجه ظرفیت آبگذري رودخانه بخش اعظمی از سیلاب در دست سد وشمگیر متفاوت است. در بازه پایین

-2ها و مناطق صنعتی ایجاد نمود )شكل ار زیادي را براي مردم، سازهطی عبور از رودخانه به دو سمت آن سرریز شد و مشكلات بسی

 تري تشریح شده است.(. این وضعیت در ادامه گزارش به صورت مفصل176
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 قلادر طول مسير رودخانه گرگانرود و مقایسه با ظرفيت ایمن رودخانه در شهرهای گنبد و آق دبی اوج سيلاب -133-2 شکل

 

 
  

 (7/1/98قلا )تاریخ در بالادست شهر آق گيری رودخانه گرگانرودسيلهنه ای با قدرت تفکيک بالا از پخستين تصویر ماهوارهن -136-2 کلش
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ها، برآورد دبی جریان سیلاب یا حجم رواناب است. اگرچه یكی از مهمترین مراحل مرتبط با كنترل و مدیریت سیلاب مخازن و رودخانه

اند اما متاسفانه تاكنون مدلی خاص استان گلستان و به ویژه حوضه آبریز رواناب زیادي توسعه داده شده-هاي بارشبه این منظور مدل

هاي متعددي مواجه بوده و توام با خسارات سازي نشده است. این در حالی است كه این حوضه آبریز دائمًا با سیلابد آمادهگرگانرو

تري براي محاسبه آورد هاي سادهاي استان گلستان از روشجانی و مالی فراوانی نیز بوده است. به همین دلیل شركت آب منطقه

اي استان گلستان(. براي شكل شماتیک حوضه ه نموده است )گزارش سیلاب شركت آب منطقهسیلاب هر حوضه و زیرحوضه استفاد

حجم رواناب رودخانه  20-2جدول  (، این محاسبات همراه با نتایجی بوده است كه در173-2شكل  170-2شكل آبریز گرگانرود )

ارائه شده است. بر اساس این محاسبات، حجم كل سیلاب رودخانه  (3/1/43تا  23/12/43گرگانرود در سیلاب اخیر )در بازه زمانی 

میلیون مترمكعب برآورد شده است. این حجم از سیلاب در مقایسه با ظرفیت سدهاي این حوضه و نیز ظرفیت  723گرگانرود حدود 

ستان در این رودخانه )و نه ظرفیت قلا بسیار زیاد است. به طور مثال، ظرفیت كل سدهاي اایمن رودخانه در محل شهرهاي گنبد و آق

برابر ظرفیت كل مخازن سدها است. همچنین  3/2دهد حجم سیلاب حدود میلیون مترمكعب است كه نشان می 113كنترل سیلاب( 

میلیون مترمكعب است كه در مقایسه  144و  124قلا به ترتیب حدود ظرفیت ایمن رودخانه گرگانرود در محدوده شهرهاي گنبد و آق

 اي استان گلستان(.ا حجم سیلاب اخیر بسیار كمتر است )گزارش سیلاب شركت آب منطقهب

 
 (8/1/98تا  24/12/94حجم رواناب رودخانه گرگانرود در سيلاب اخير )در بازه زمانی  27-2جدول 

 
 

 طرح است:در ارتباط با نتایج فوق، نكات متعددي قابل 

نكته اول این است كه مبناي محاسبه هیدروگراف ورودي به سدهاي مخزنی رودخانه گرگانرود مشخص نیست. با توجه به غرقاب شدن 

ها گیري دقیق یا حتی نسبتاً دقیق دبی جریان سیلاب در این ایستگاههاي هیدرومتري واقع در این حوضه، امكان اندازهاغلب ایستگاه

راي ایستگاه هیدرومتري ارازكوسه نیز همین وضعیت مطرح است. این ایستگاه نیز در طی مدت سیلاب غرقاب شده و وجود ندارد. ب

گیري دبی اوج سیلاب در این محل وجود نداشته است. براي حوضه میانی بین سد گلستان وشمگیر و نیز حوضه امكان ثبت یا اندازه

 یست.سالیان نیز مبناي دقیق محاسبات مشخص نباغه

-اي استان گلستان و بر اساس میزان ارتفاع بارش و نیز وسعت زیرحوضهنكته دوم این است كه بر اساس محاسبات شركت آب منطقه

میلیون مترمكعب برآورد شده است كه احتمالاً از دقت مناسبی برخوردار باشد. با  2211هاي رودخانه گرگانرود، حجم بارش حدود 

عب رواناب تولید شده در طی سیلاب این حوضه آبریز، ضریب رواناب حوضه آبریز رودخانه گرگانرود كمتر میلیون مترمك 723احتساب 

كه در طی این سیلاب، چند روز بارش مداوم اتفاق افتاده و اراضی تا آید كه رقم بسیار كوچكی است. با توجه به اینبدست می 15/4از 

كه رودخانه گرگانرود و نه گرگانرود به احتمال زیاد باید بیشتر از این عدد باشد. ضمن ایناند، ضریب رواناب رودخاحد زیادي اشباع شده

شود كه قاعدتًا داراي ضریب رواناب بالایی باشد. بر اساس همین توجبه در خیز محسوب میبه طور كلی استان گلستان، استانی سیل
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نابع طبیعی گرگان و اداره كل آبخیزداري استان گلستان حجم رواناب هاي سیلاب تهیه شده توسط دانشگاه علوم كشاورزي و مگزارش

 میلیارد مترمكعب برآورد شده است. 644و  1/1در سیل اخیر به ترتیب حدود 

 

  نقش سدهای مخزنی در مدیریت جریان رودخانه 

سیل اخیر استان گلستان، این سدها و به در مسیر رودخانه گرگانرود سه سد مخزنی بوستان، گلستان و وشمگیر قرار دارند كه در       

 اند. ویژه دو سد بالادست شهر گنبد تاثیر بسزایی در كاهش اثرات تخریبی سیل داشته

، عملیات تخلیه تدریجی مخازن سدها با هدف كاهش 25/12/43با هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه پربارش در تاریخ 

آسیب به سدها شروع گردید. لازم به ذكر است كه در ارتباط با موضوع تخلیه سدهاي استان در شرایط خسارت سیل و نیز جلوگیري از 

 قبل از سیلاب اخیر، مباحث متعددي قابل طرح است: 

از  الذكر تقریباً پر بودند. سد وشمگیر قبلهاي قبلی، مخازن تمامی سدهاي فوقنكته اول این است كه قبل از این هشدار، به لطف بارش

روز قبل از وقوع سیل داراي جریان سرریزي  24شروع سیل به مدت چندین روز شروع به سرریز شدن نموده بود و سد گلستان نیز از 

سانتیمتر بوده است. بنابراین خالی نمودن آنها در یک بازه زمانی كوتاه دشوار است. ضمناً  15بوده و عمق آب روي سرریز آن حدود 

 ریزي شود. دست برنامههاي رودخانه در پایینباید با توجه به محدودیت رهاسازي آب از سدها

باشند، نرخ تخلیه آب از آنها باید به صورت تدریجی باشد تا پایداري كه این سدها از نوع خاكی مینكته دوم این است كه با توجه به این

 آنها با مشكل مواجه نشود. 

كند كه مخازن سد تا هاي نیاز شدید به آب ایجاب میبا هدف ذخیره آب موردنیاز در زماننكته سوم این است كه مدیریت منابع آب 

دست و نیز پایداري بدنه سد، داشته شود. از طرف دیگر در زمان وقوع سیلاب و با هدف كنترل سیل در رودخانه پایینحدممكن پر نگه

كند. این وضعیت به ویژه براي گیري را سخت و سنگین میو تصمیم باید تصمیم به رهاسازي و تخلیه سدها نمود. این امر، مدیریت

كه كاربري و تر و دشوارتر است. همچنین با توجه به اینسال اخیر را با خشكسالی مواجه بوده است، سخت 15تا  14استان گلستان كه 

یک دوره پربارش قبل از سیل اخیر و قرار بران است و نیز بعد از گذراندن هاي آبالذكر تامین آب تشكلهدف اصلی سدهاي فوق

كند. زمان بسیار كوتاه براي سازي آب در مخازن این سدها را آشكار میگرفتن در فصل غیرزراعی، همه این موارد اهمیت ویژه ذخیره

رواناب ایجاد شده(، دست این سدها )نسبت به حجم انجام اقدام اضطراري در مقابل سیلاب و ظرفیت آبگذري محدود رودخانه در پایین

حال از حداكثر ظرفیت ممكن براي تخلیه مخازن سدها ریزي براي تخلیه مخازن سدها شد. با اینباعث افزایش پیچیدگی برنامه

 اي استان گلستان(. استفاده شد )گزارش سیلاب شركت آب منطقه

-هاي مختلف و نیز مشاهدات میدانی، برنامهات از بخشآوري اطلاعاي استان گلستان با جمعبا توجه به نكات فوق، شركت آب منطقه

رسانی از مركز صدا و سیماي مركز گلستان در نظر گرفت. با توجه به ریزي مشخصی را براي رهاسازي آب از مخازن سدها بعد از اطلاع

یماً وارد مخزن سد گلستان درصد ظرفیت مخزن سد بوستان خالی بوده است و خروجی از این سد مستق 74اینكه قبل از شروع سیل، 

تري در سد گلستان براي كنترل سیل شود، ترجیح داده شد كه از مخزن سد بوستان رهاسازي انجام نشود تا ظرفیت مناسبمی

ساعت  03سو است. بر این اساس شور، اوغان و آجیهاي مهمی مثل دوغ، قرهرودخانه گرگانرود ایجاد شود. این سد مركزثقل سرشاخه

شود. در هنگام باز بودن ساعت باز و سپس بسته می 20هاي این سد با حداكثر ظرفیت ممكن به مدت ز وقوع سیل یكی از دریچهقبل ا

ساعت قبل از ورود سیل به مخزن  20دهد. از رسد و عملاً سرریز جریان رخ نمیدریچه سطح آب در مخزن به كمتر از تاج سرریز می

هاي سد گلستان،  ساعت رهاسازي آب از دریچه 20شود. در طی فقط از طریق سرریز از مخزن خالی میمانند و آب ها بسته میدریچه

میلیون مترمكعب آب تخلیه شد. قبل از انجام عملیات رهاسازي، براي كشاورزان ساحل راست رودخانه گرگانرود نیز بخشی از  5حدود 

اسفند  23عصر روز  5باشد كه در زمان پیک سیلاب )ساعت متر می 45/62آب مخزن این سد تخلیه شد. تراز تاج سرریز سد گلستان 

 متر افزایش یافت.  37/1متر رسید و عمق آب روي تاج سرریز به  33/67( تراز آب به 1743
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میلیون مترمكعب براي مصارف  3دست سد گلستان قرار دارد، طی دوره قبل از سیلاب حدود براي سد وشمگیر نیز كه در پایین

هاي منطقه تخلیه شد. این سد كه میلیون مترمكعب آب از این سد توسط پمپ 2شاورزي به شبكه انتقال آب تحویل شد. همچنین ك

مخزن فرعی )براي  7عمر مفید آن به اتمام رسیده و بخش اعظم ظرفیت آن توسط رسوبات پر شده است داراي یک مخزن اصلی و 

ها است كه خراب و اي عمقی مخزن اصلی این سد به دلیل رسوبگذاري بیش از حد سالهباشد. دریچهافزایش حجم مخزن سد( می

هاي مخزن بخشی و نوسازي است. بنابراین رهاسازي آب از این سد به كمک سرریز این سد و دریچهمسدود بوده و فعلاً در مرحله علاج

 قابل انجام است.  1فرعی 

هاي منتهی به هر سد ردگی بارش در سطح استان و همزمانی دبی جریان سیل در رودخانهنكته قابل ذكر این است كه با توجه به گست

ها و سرریز شدن سدها تاثیر خاصی نداشته و صرفاً ها به دلیل ظرفیت آبگذري رودخانهرودخانه گرگانرود، عملاً باز و بسته نمودن دریچه

 اي استان گلستان(. واهد شد )گزارش سیلاب شركت آب منطقهبه عنوان یک جریان اضافه، موجب آبگرفتگی اراضی كشاورزي خ

 275وضعیت سیلاب در بالادست سدهاي رودخانه گرگانرود به این صورت بود كه حداكثر دبی جریان ورودي به سد بوستان معادل 

به صورت تدریجی فعال شد  ساعت مخزن این سد پر شده و سرریز این سد 6مترمكعب بر ثانیه از ایستگاه تمر بوده است كه طی مدت 

هاي سد بوستان مترمكعب بر ثانیه به سمت مخزن سد گلستان سرایز شد. اگر علاوه بر سرریز، دریچه 142و با دبی خروجی حداكثر 

حل دست، این كار باعث آبگرفتگی سواشد آنگاه با توجه به ظرفیت محدود رودخانه در پایینمترمكعب بر ثانیه باز می 04نیز با دبی 

دبی اوج  25-2جدول  مترمكعب بر ثانیه وارد سد گلستان شد. در 324شد. بعد از سد بوستان، سیلاب با دبی حداكثر رودخانه می

هاي ورودي به به ترتیب مقادیر دبی اوج و حجم سیلاب 0و  هاي ورودي و خروجی سدها و درصد تعدیل آن توسط مخازن سد سیلاب

و وشمگیر و نیز دبی اوج و حجم سرریز شده از این سدها ارائه شده است. بر این اساس، حجم سیلاب  مخازن سدهاي بوستان، گلستان

 22و  14، 75میلیون مترمكعب است كه بعد از تعدیل  103و  156، 71ورودي به سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر به ترتیب 

 میلیون مترمكعب ثبت شد. 174و  106، 21تیب درصدي سیل در این مخازن، حجم سیلاب خروجی از این سدها به تر

میلیون مترمكعب آن مربوط به مخزن اصلی  12میلیون مترمكعب ظرفیت نرمال سد، فقط  73قابل ذكر است كه در سد وشمگیر از 

 3. لذا از باشندهایی هستند كه مرتبط با مسیر اصلی رودخانه نمیبوده و بقیه شامل مخازن فرعی آن است كه در واقع آب بندان

میلیون مترمكعب  7مترمكعب مربوط به مخزن اصلی )میلیون  2/0 در این مخزن، كنترل شدهتعدیل شده یا میلیون مترمكعب سیلاب 

میلیون مترمكعب بقیه در هنگام سیلاب به مخازن فرعی انتقال داده شده  3/7میلیون مترمكعب ذخیره دائمی( و  2/1ذخیره موقت و 

 درصد بوده است. 75لكرد مخزن اصلی سد وشمگیر در كنترل و مهار سیلاب در واقع حدود است. بنابراین عم
 

 های ورودی و خروجی سدها و درصد تعدیل آن توسط مخازن سددبی اوج سيلاب 23-2جدول 

 سد نام
 دبی اوج ورودی

 )متر مکعب بر ثانيه(

خروجیدبی اوج   

 )متر مکعب بر ثانيه(

 تعدیل دبی اوج سيلاب

 )درصد(

 55 142 274 بوستان

 75 505 324 گلستان

 0 666 644 وشمگیر

 

 سيلاب رودخانه گرگانرود کنترل نقش سدهای استان گلستان در ذخيره و 26-2جدول 

 سد نام
 حجم مفيد مخزن

 )ميليون متر مکعب(

 ورودی سيلاب

 )ميليون متر مکعب(

 خروجی سيلاب

 )ميليون متر مکعب(

 شده ذخيره سيلاب حجم

 )ميليون متر مکعب(

 موقت + دائمی

 کنترل در سدها عملکرد

 (%) سيلاب 

2+  3=  14 21 71 24 بوستان  75 

5+  0=  4 106 155 03 گلستان  14 

7+  5=  3 174 103 73 وشمگیر  22 
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میلیون مترمكعب برآورد شده است  723حدود  3/1/43طور كه قبلًا نیز اشاره شد، حجم رواناب سیل اخیر استان گلستان تا روز همان

برابر ظرفیت كل سدهاي رودخانه گرگانرود )با  3/2اي استان گلستان(. این حجم رواناب حدود )گزارش سیلاب شركت آب منطقه

اي در كنترل و مهار مكعب( است. طبق این گزارش، سدهاي بوستان و گلستان عملكرد قابل ملاحظهمیلیون متر 113حجمی معادل 

اند. با این مكانیسم، این سدها از تشدید خسارات سیلاب داشته و حجم رواناب قابل توجهی را در حوضه بالادست خود كنترل نموده

 اند.ناشی از سیل در شهر گنبد جلوگیري نموده

 

 به نتایج فوق، موارد زیر قابل بحث است: در ارتباط

میلیون مترمكعب ذكر شده است كه نسبت به حجم  113ظرفیت فعلی كل سدهاي استان گلستان در رودخانه گرگانرود حدود  -

 دهد. به طور مثالاولیه مخازن این سدها، بسیار كمتر شده است. این وضعیت، رسوبگذاري شدید در مخازن این سدها را نشان می

( 1734برداري )سال میلیون مترمكعب است در حالیكه ظرفیت این سد در اوایل دوره بهره 03ظرفیت كنونی سد گلستان حدود 

 میلیون مترمكعب بوده است. 36حدود 

 رسد كه سدهاي استان گلستان در رودخانه گرگانرود به دلیل كافی نبودن مخازن آنها و نیز پرآب بودن آنها قبل ازبه نظر می -

اند. ذكر این مورد جالب است كه سد گلستان در اولین سیلاب اخیر، كاهش زیادي را در خسارات این سیل به دنبال نداشته

)با دوره بازگشت بیش  1734میلیون مترمكعب(، سیلاب بسیار بزرگ مردادماه  36آبگیري خود به دلیل خالی بودن مخزن )حدود 

مترمكعب  714مترمكعب بر ثانیه به كمتر از  7444كرده و مقدار حداكثر سیلاب را از دبی از ده هزار سال( را بطور كامل كنترل 

قلا، گمیشان و حتی شهر گنبد جلوگیري كرد. براي مقایسه وضعیت بر ثانیه كاهش داده و از وقوع یک فاجعه ملی در شهرهاي آق

 173-2شكل و  173-2شكل دي و خروجی این دو سیلاب در وهاي ور، هیدروگراف1743و  1734و كارایی سد گلستان در سیل 

این است كه در سیلاب اخیر، تداوم دبی اوج سیلاب بسیار زیاد  1734اند. البته تفاوت سیلاب اخیر با سیلاب سال نشان داده شده

 ساعت دوام داشت. 7دبی اوج سیل فقط حدود  1734كه در سیلاب مرداد بود و چند روز بارش مداوم اتفاق افتاد در حالی

 
 1380های ورودی و خروجی سد گلستان در سيلاب بزرگ مردادماه هيدروگراف -134-2 کلش
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 هيدروگراف خروجی از سد گلستان در سيلاب اخير -138-2 شکل

 

  های هيدروليکی در مدیریت و تعدیل سيلاب، یا در تشدید سيلابسازهکارآئی 

هاي هیدرولیكی كمی وجود دارد. این در طول مسیر رودخانه گرگانرود، به جز سه سد مخزنی بوستان، گلستان و وشمگیر، سازه     

آباد به ترتیب در هاي آخوندآباد و گدماند. پلهایی هستند كه در محدوده شهري و بر روي این رودخانه احداث شدهها عمدتًا پلسازه

باشند. هر سه این چاي در این ارتباط قابل ذكر میبویین در جنوب شهر و روي رودخانه چهلورودي و خروجی شهر گنبد و پل چاي

آبنده مورد توجه قرار گیرد.  ها در موارد مشابه درها در جریان سیل اخیر دچار آبگرفتگی شدند  بنابراین باید كارایی این سازهسازه

چاي عامل اصلی هاي گرگانرود و چهلتحلیل اول این است كه اگرچه دبی بالاي جریان سیل ورودي به شهر گنید از سمت رودخانه

انی گیري شهر شدند. مثلاً با وجود سرریز دبی جریآبگرفتگی شهر گنبد بود، اما عوامل دیگري نیز بودند كه باعث تشدید وضعیت سیل

مترمكعب بر ثانیه از سد گلستان، در فاصله این سد تا ابتداي شهر گنبد آبگرفتگی قابل توجهی ایجاد نشده است. یكی از  505حدود 

دبی اوج سیلاب خروجی از سد گلستان از رودخانه گرگانرود در محل  1743اسفند  24دهد كه در صبح روز هاي موجود نشان میفیلم

دست این سد و بالادست شهر گنبد بدون طغیان از رودخانه عبور نموده و فقط درختان حاشیه وند در پایینروستاي ایمر محمد آخ

اند. همین وضعیت براي بقیه بازه رودخانه گرگانرود نیز تقریباً صادق است. همچنین حتی در زمان اوج سیل رودخانه به زیر آب رفته

هاي ی وجود داشت. اما آبگرفتگی اصلی این شهر در محل پل آخوندآباد در قسمتنیز در بالادست شهر گنبد آبگرفتگی بسیار كم

( به وقوع پیوست. دلایل متعددي براي 104-2شكل بویین در جنوب شهر )( و نیز در در محل پل چاي174-2شكل شمالی شهر )

قوس رودخانه، رسوبگذاري نسبتاً شدید در آیاد در هاي آخوندآباد و گدموقوع این مشكل وجود دارد. به طور مثال قرارگیري پل

ها و رشد گیاهان در بستر دست پلها، عرض كم رودخانه در پایینها، وجود نخاله فراوان در محدوده بالادست پلبالادست این پل

ز صادق است. در جنوب شهر گنبد نی بویین دررودخانه از دلایل تشدید كننده سیلاب بوده است. تقریبًا همین وضعیت براي پل چاي

نیز وضعیت  100-2شكل و  107-2شكل  وضعیت پل آخوندآباد در زمان قبل از وقوع سیل اخیر و در 102-2شكل و  101-2شكل 

-چاي در محدوده پل وضعیت نامناسب رودخانه چهل 106-2شكل و 105-2شكل این پل بعد از وقوع سیلاب نشان داده شده است. 

اي استان نیز بر اساس مطالعات شركت آب منطقه 103-2شكل  دهد. دررا از نظر رسوبگذاري نشان میدست آن بویین و پایینچاي

متر مكعب بر ثانیه اعلام شده در  234گلستان، ظرفیت آبگذري رودخانه گرگانرود در شهر گنبد )در محل پل آخوندآباد( در حدود  

-ثانیه را در بالادست این شهر از خود عبور داده است. این وضعیت نشان میمترمكعب بر  505كه این رودخانه دبی جریانی حدود حالی

هاي اخیر به شدت كاهش یافته است. در این زمینه، انجام لایروبی موضعی دهد كه ظرفیت آبگذري رودخانه در شهر گنبد در طی سال

هاي ساختمانی و درختان سازي رودخانه از نخالههاي بزرگ شهر، پاکهاي مهم مثل دهانه پلهاي حساس و گلوگاهرودخانه در محل

 هاي دولتی قابل توصیه است.نگز و نیز جلوگیري از تعرض به رودخانه از طرف مردم و سازما
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 (94اسفند  28)تاریخ آبگرفتگی پل آخوندآباد بر روی رودخانه گرگانرود، ضلع شمالی شهر گنبد  -139-2 شکل

 

 
 (94اسفند  28چای، ضلع جنوبی شهر گنبد )تاریخ بویين بر روی رودخانه چهلآبگرفتگی پل چای -170-2 شکل

 

 
 های ساختمانی و رشد درختان گز )قبل از وقوع سيل(آخوندآباد به دليل وجود نخاله کاهش عرض موثر رودخانه در محل پل -171-2 شکل
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 )قبل از وقوع سيل( های ساختمانی و رشد درختان گزکاهش عرض موثر رودخانه در محل پل آخوندآباد به دليل وجود نخاله -172-2 شکل

 

 
 ها در بالادست پل آخوندآباد )بعد از وقوع سيل(وضعيت رسوبگذاری و وجود نخاله -173-2 شکل

 

 
 سيل(دست پل آخوندآباد )بعد از وقوع وضعيت نامناسب رودخانه گرگانرود در پایين -177-2 شکل
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 چای گنبد )بعد از وقوع سيل(چای در محدوده پل بویينوضعيت نامناسب رودخانه چهل -173-2 شکل

 

 
 

 گنبد )بعد از وقوع سيل( بویيندست پل چایچای در پایينرسوبگذاری شدید رودخانه چهل -176-2 شکل

 

 
 آباد گنبد )بعد از وقوع سيل(وضعيت نامناسب رودخانه گرگانرود در محدوده پل گدم -174-2 شکل
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تپه هاي قرهمشكلات سیلاب شدند.  پلهاي متعددي با ساختار هندسی و هیدرولیكی نامناسب، باعث تشدید سو نیز پلدر رودخانه قره

زدگی جریان و آبگرفتی اراضی اطراف در بالادست رودخانه شدند. به طور كلی شرایط هایی بودند كه یاعث پسو نیازآباد از جمله پل

ها و خریب سازهسو، تهاي اصلی گرگانرود و قرهسیل در استان گلستان به صورتی بود كه به دلیل سرعت بسیار كم سیل در رودخانه

 اي چندان زیاد نبوده است. هاي رودخانهحتی فرسایش

 

 های حفاظتی رودخانه در کنترل و تعدیل سيلاب، یا های خاکریز( و سایر سازهها، دیوارهبندها )دایککارآئی سيلاب

 در تشدید سيلاب

نشینان براي حفاظت رودخانه در مقابل سیلاب حاشیهاي و هاي متعددي توسط شركت آب منطقهدر طول رودخانه گرگانرود دایک     

هاي مرتبط با ایمنی رودخانه و احداث شده است. مهمترین نكته در سیلاب اخیر استان گلستان، عدم آمادگی و فرصت كافی سازمان

ن از سلامت آنها مورد هاي موجود و اطمینانشین در مقایل سیلاب بود به طوریكه بازرسی دایکساكنین شهرها و روستاهاي حاشیه

سو هاي مهم استان مثل گرگانرود، قرهتوجه چندانی قرار نگرفت. به طوركلی، تا وقتی كه یک برنامه جامع مدیریت سیل براي رودخانه

 ریزي نشود، شرایط به همین وضع باقی خواهد ماند.و اترک برنامه

مقابل سیلاب در حین وقوع سیل )و نه قبل از آن( اتفاق افتاد. به  هاي متولی حفاظت دربه طوركلی بیشترین حجم اقدامات سازمان

متر در روستاي قرنجیک اجرا گردید تا از منازل مسكونی  2متر و به ارتفاع  544طور مثال، در زمان سیل دایک حفاظتی به طول 

گیري از ورود سیل به روستاي یلمه متر در زمان سیل جهت جلو 5/1و ارتفاع  544حفاظت شود. همچنین یک دایک حفاظتی به طول 

متر براي جلوگیري از ورود سیل به روستاي آق قبر، احداث دایک حفاظتی  2متر و ارتفاع  244خندان اجرا شد. احداث دایک به طول 

 244طول متر در روستاي بصیرآباد براي حفاظت منازل مسكونی،  تقویت دایک روستاي گامیشلی به  2متر و به ارتفاع  544به طول 

 اي در حین وقوع سیل بود.متر جهت ممانعت از ورود جریان به روستا از دیگر اقدامات شركت آب منطقه 1متر و ارتفاع 

سو اثر منفی بر سیلاب رودخانه گرگانرود داشته و باعث آبگرفتگی هاي كنترل سیل رودخانه قرهدر سیل اخیر مشاهده شد كه دایک

اند. بعد از شكست رودخانه گرگانرود در محدوده روستاي سیدلر و سرریز جریان به دو سمت راست شده قلابخشی از شهرک صنعتی آق

هاي سو در مواجهه با دایکو چپ این رودخانه، جبهه سمت چپ وارد شاخه فرعی محمدآباد شد و در مسیر خود به سمت رودخانه قره

قلا گیري بخش وسیعی از محدوده بالادست خود یعنی شهرک صنعتی آقكنترل سیل این رودخانه، با افزایش تراز سطح آب و سیل

 مواجه شد.

 

 علل بروز سيل -2-3-1-2

هاي اخیر تجربه هاي متعددي را با خسارات جانی و مالی فراوان در طول سالهایی است كه سیلاباستان گلستان از جمله استان     

شود كه ارائه شده است. مشاهده می سال اخیر استان گلستان  74هم و مخرب هاي مبرخی از سیلاب 23-2جدول  نموده است. در

هاي قبلی از نظر مدت زمان تداوم بارندگی، مقادیر دبی اوج سیلاب و نیز حجم سیلاب قابل ملاحظه سیل اخیر در مقایسه با سیلاب

هاي آبریز كه در سیل اخیر تقریباً تمامی حوضهاست اما خوشبختانه از نظر میزان تلفات بسیار كمتر است. نكته دیگر این است 

هاي اتفاق افتاده در استان تعداد سیلاب 103-2شكل سو( درگیر با سیلاب بودند. در هاي استان )شامل گرگانرود، اترک و قرهرودخانه

 تاكنون نشان داده شده است.  1734گلستان در بازه زمانی 
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 سال اخير استان گلستان 30های مهم و مخرب برخی از سيلاب 24-2جدول 

 
 )منبع: استانداري گلستان( 1743فروردین  15برآورد اولیه خسارات تا تاریخ  *                            

 

 

 
 تاکنون 1340در استان گلستان از سال  سيلاب فراوانی وقوع -178-2 شکل

 

 اند كه عبارتند از:در سیل اخیر استان گلستان عوامل متعددي در تشدید خسارات نقش داشته

 هاي آبریز استان به طور همزمان گستردگی بارندگی در كل پهنه حوضه 

 اي ایجاد شده است.و رواناب قابل ملاحظه هاي مناسب در فصل زمستان، خاک منطقه تقریباً اشباع بودهبه دلیل بارش 

 .مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت حوضه و در مقایسه با متوسط بارش استان، بسیار زیاد و چشمگیر بوده است 

 ساعت اول بارندگی اتفاق افتاده است. 20هاي اخیر در بخش زیادي از بارش 

 ساعت در ورودي سدهاي استان ثبت شده است. 4و  تا  ها طولانی بودهزمان تداوم دبی اوج سیلاب در ایستگاه 

 ها، ظرفیت آبگذري آنها كاهش یافته است.به دلیل تعرض به حدبستر و حریم رودخانه 
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 ها نبوده هاي استان و به ویژه در محدوده شهرها پاسخگوي حجم سیلاب ورودي به رودخانهظرفیت ایمن عبور سیلاب در رودخانه

 است.

 تانسیل پباعث افزایش  دستسیلابی در پایین هايدر بالادست و شیب بسیار كم دشت های و شیب تند حوضهشرایط توپوگراف

 شده است. دستپایینتانسیل سیلگیري در پسیلخیزي در بالادست و 

 ا تا درصد تقریبی رس پوشانده است كه نفوذ آب ر % 74هاي ریزدانه لس با سطح مسیر سیلاب و اراضی اطراف آن را نهشته

 دهد. حدودي زیادي كاهش می

 هاي سیلابی هموار شده است.ها و دشتاي و ریلی( باعث تجمع رواناب در زمینجاده (هاي حمل و نقلیزیرساخت 

 هاي شدید و ناگهانی با دبی بالا شده است.كاهش پوشش گیاهی باعث تشكیل رواناب 

 در محدوده شهري هارسوبگذاري و رشد پوشش گیاهی در مجراي اصلی رودخانه 

 اي ها به صورت مناسب دورههاي خاص مثل دهانه پلعدم لایروبی موضعی رودخانه در گلوگاه 

 

 مشخصات جریان رودخانه 

قلا( در دست آن )شهر آقمشخصات دبی جریان و حجم سیلاب از ابتداي بالادست رودخانه گرگانرود )سد بوستان( تا انتهاي پایین     

 505( ارائه شده است. به طور خلاصه دبی سیل دبی عبوري از رودخانه گرگانرود در شهر گنبد حدود 175-2شكل هاي قبل )بخش

باشد كه این دبی وارد شهر متر مكعب بر ثانیه می 666شود. همچنین دبی خروجی از سد وشمگیر متر مكعب بر ثانیه تخمین زده می

هاي ثبت شده در سیل اخیر، حداكثر دبی خروجی سیلاب در ایستگاه باغه سالیان یريگآق قلا شده است. بر اساس مشاهدات و اندازه

توان دوره باشد. با توجه به نتایج مطالعات طرح اضطراري مهار سیل گرگانرود میمتر مكعب بر ثانیه می 35دست سد وشمگیر در پایین

سال تخمین زد  544دست سد وشمگیر را اده در پایینسال و سیلاب رخ د 54بازگشت سیلاب در بالادست شهر گنبد را حدود 

دهد كه با توجه به اهمیت شهر گنبد، آبگرفتی این اي استان گلستان(. تحلیل موارد فوق نشان می)گزارش سیلاب شركت آب منطقه

ز اشاره شد ظرفیت ایمن طور كه قبلٌا نیسال منطقی نبوده و جاي سوال است. البته همان 54شهر با دبی سیلابی با دوره بازگشت 

 رودخانه در محل شهر گنبد كافی نبوده و شرایط نامناسب پل آخوندآباد این شهر نیز مزید بر علت شده است. 

 

 تغييرات در مورفولوژی رودخانه 

شدن سیلاب از هاي فراوانی روبرو بوده است، سرریز یكی از مهمترین موارد و موضوعاتی كه در سیل اخیر استان گلستان با بحث     

باشد. این نقطه كه از آن به نقطه شكست قلا میدست سد وشمگیر و بالادست شهر آقرودخانه گرگانرود به دو ساحل آن در پایین

سولی( اتفاق افتاده است و در محدوده روستاي سیدلر )چن 1743شود، در حوالی غروب اول فروردین رودخانه گرگانرود اطلاق می

ر این محدوده، سیلاب از رودخانه گرگانرود خارج شده و مسیري را به سمت شمال )ساحل راست رودخانه( و مسیري (. د104-2شكل )

دیگر به سمت جنوب )ساحل چپ رودخانه( پیدا كرده است. در اثر این اتفاق، سیلاب از جنوب رودخانه گرگانرود )ساحل چپ( به 

سو شد. ساحل راست رودخانه هاي رودخانه گرگانرود( و سپس رودخانه قرهاخهصورت معكوس وارد شاخه فرعی محمدآباد )یكی از ش

هاي سیلابی سمت راست، ها و معضلات بسیار بیشتري مواجه شد. در این ساحل، سرریز شدن سیلاب به دشتگرگاترود اما با چالش

دست رودخانه گرگانرود شد و به لا در پایینقآبریز اترک شده و سپس باعث هجوم سریع سیلاب به سمت شهر آق ابتدا وارد حوضه

 گیر نمود. سرعت ناحیه شمالی این شهر را به شدت سیل

دهد كه بعد از سرریز شدن سیلاب از دو ساحل رودخانه گرگانرود، دبی جریان طبیعی سیل در نشان می 154-2شكل بررسی مقدمانی 

 مسیر رودخانه اصلی بسیار كاهش یافته و بنوعی مسیر اصلی رودخانه از شرایط سیل و طغیان فاصله گرفته است. 
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 گير شدن هر دو طرف رودخانه دن سيلاب از رودخانه گرگانرود و سيلوضعيت سرریز ش -179-2 شکل

 

 
 گير شدن هر دو طرف رودخانه وضعيت سرریز شدن سيلاب از رودخانه گرگانرود و سيل -130-2 کلش

 

هاي زیادي توسط محققین و مدیران استانی ذكر شده است. بعضی دلیل این مسئله در زمینه شكست رودخانه گرگانرود دلایل و بحث

را تعرض و تجاوز به حریم و بستر رودخانه دانسته و وقوع این اتفاق را ناشی از اثرات سدسازي بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن 
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م وقوع سیلاب شدید )امنیت كاذب( بعد از احداث سد و دست سد، ایجاد ذهنیت عدعمق شدن رودخانه در پایینعرض و كم)شامل كم

تر شدن وضعیت هیدرولیكی و اجتماعی سیستم هاي دولتی، پیچیدهتسهیل تجاوز به بستر و حریم رودخانه توسط مردم و حتی سازمان

ماندهی رودخانه به ویژه اجتماعی در مدیریت و سا-دست سد و درگیر شدن متغیرهاي فراوان هیدرولیكیرودخانه به ویژه در پایین

دانند. این در حالی است كه ها می( و یا به عبارت بهتر عدم نهادینه شدن فرهنگ سازگاري با رودخانهغیرهكنترل سیلاب رودخانه، و 

رودخانه  كنند كه همواره در شرایط سیلاب، رودخانه گرگانرود بهبرخی دیگر از محققین وقوع این پدیده را طبیعی دانسته و اشاره می

كند. ضمناً آنها اعتقاد دارند كه با توجه به دبی بسیار بالاي رودخانه گرگانرود در سیل گیر میسو پیوسته و محدوده مذكور را سیلقره

هاي متر مكعب بر ثانیه( كه از ظرفیت مقطع اصلی این رودخانه بسیار فراتر است، طغیان سیل این رودخانه به دشت  664اخیر )حدود 

 لابی امري طبیعی است. سی

هاي سیلابی نكته مهمی كه فارغ از دلایل ذكر شده از طرف هر دو گروه قابل توجه و تامل است این است كه ورود سیل از طرف دشت

گیر تر از حالتی است كه رودخانه به صورت طبیعی و در حاشیه سواحل خود شهرها را سیلتر و پیچیدهبه درون شهرها بسیار خطرناک

-اي كمتر است. ضمن اینكه تخلیه مناطق سیلكند. در حالت اول، آمادگی مردم بسیار كمتر بوده و انتظار آنها از وقوع چنین حادثهمی

گیر در حالت اول بسیار دشوارتر است. همچنین با توجه به اتفاقاتی كه براي اهالی گمیشان در سیل اخیر افتاد این مسئله نیز حایز 

مصاحبه با فرماندار محترم شهر گمیشان، انتظار مدیران و اهالی این شهر این بود كه سیل از سمت رودخانه اهمیت است. طبق 

تر نمایند. اما یک یا تر و مرتفعشود و به همین دلیل سعی نمودند خاكریزهاي اطراف این رودخانه را مستحكمگرگانرود وارد شهر می

هاي سیلابی )و نه رودخانه اصلی( در حال ورود به شهر داده شد كه سیل اصلی از سمت دشتدور روز قبل از ورود سیل به آنها اطلاع 

تر است. بدیهی است این وضعیت تا حدود زیادي باعث غافلگیري همگی مدیران و اهالی شهر شده و كنترل سیلاب شهر را پیچیده

اي مدیریت شود كه ضعیت فعلی رودخانه گرگانرود، شرایط به گونهنموده است. همگی این تاكیدها بیانگر این است كه باید با توجه به و

 این اتفاق مجدداً تكرار نشود.

رودخانه گرگانرود  153-2شكل  تا 151-2شكل قلا نیز لازم است اقداماتی انجام شود. مطابق علاوه بر موارد فوق، در محدوده شهر آق

طبیعت رسوبگذار خود، از نظر مورفولوژي تمایل به كاهش ظرفیت آبگذري  قلا به دلیل شیب بسیار طولی كم ودر محدوده شهر آق

دارد. در این صورت باید با لایروبی موضعی رودخانه اقدام به حفظ شرایط طبیعی رودخانه نموده و وضعیت را براي انتقال مطمئن 

قابل  153-2شكل طور كه در ه است. همانهاي انسانی نیز مزید بر علت شدسیلاب مهیا نمود. البته اقدامات مهندسی و دخالت

قلا با رشد مشاهده است به دلیل عدم نگهداري از رودخانه، مقطع اصلی رودخانه گرگانرود در بالادست پل تاریخی طاق عباسی شهر آق

ذكر است كه وسیع علف و پوشش گیاعی مواجه شده و ظرفیت آبگذري رودخانه را به شدت كاهش داده است. در همین ارتباط قابل 

تر هاي دولتی احتمالًا شهرداري( مسدود شده و باید هر چه سریعهاي این پل تاریخی توسط سازماندهانه از مجموه دهانه 7اكنون هم

 بازگشایی شوند.
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 (16/6/2003-1382خرداد  26قلا )وضعيت رودخانه گرگانرود در محدوده شهر آق -131-2 کلش

 

 
 پ
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 )ظرفيت مجرای اصلی رودخانه )بده مقطع پر، یا بده جریان ایمن 

 175-2شكل وضعیت سیلاب رودخانه گرگانرود در مقایسه با دبی مقطع پر یا دبی ایمن رودخانه در مقاطع مهم مثل شهرها در     

مترمكعب بر ثانیه  234شود كه ظرفیت آبگذري رودخانه گرگانرود در شهر گنبد حدود نشان داده شده است. در این شكل مشاهده می

مترمكعب بر ثانیه ورودي به این شهر بسیار كمتر است. به  505برآورد شده است كه از سیلاب حدود میلیون مترمكعب(  124)معادل 

همین دلیل سیلاب در شمال این شهر و در محل پل آخوندآباد وارد شهر شد و باعث آبگرفتگی بخشی از این شهر )خیابان برج قابوس( 

 144مترمكعب بر ثانیه )معادل  124قلا( حدود لا )ایستگاه هیدرومتري آققشد. همچنین ظرفیت ایمن رودخانه گرگانرود در شهر آق

مترمكعب بر ثانیه است. در مورد دبی  664كه دبی سیلاب  ورودي به این شهر حدود میلیون مترمكعب( برآورد شده است در حالی

اي استان گلستان، این مقدار در ت آب منطقهقلا ذكر این لازم است كه طبق تجربه كارشناسان قدیمی شركایمن رودخانه در شهر آق

تواند صحت این ادعا را تایید كند این است كه پل تاریخی طاق مترمكعب بر ثانیه نیز بوده است. دلیلی كه می 254هاي قبل تا سال

بر ثانیه( را بدون مترمكعب  124( سیلاب اخیر )با دبی بیش از 154-2شكل دهانه مواجه است ) 7عباسی كه هم اكنون با انسداد 

هاي این پل آزاد بودند احتمالاً دبی سر گذاشته است. بنابراین در گذشته كه همه دهانهمتر ارتفاع مازاد پشت 1آبگرفتگی و با حدود 

یز این قلا نداده است. وضعیت رسوبگذاري رودخانه گرگانرود در مقطع شهر آقمترمكعب بر ثانیه را نیز از خود عبور می 254جریان تا 

 (. 153-2تا شكل  151-2شكل كند كه در طول زمان، رودخانه با كاهش ظرفیت آبگذري مواجه بوده است )نكته را تایید می

 

 
 قلا توسط مردم یا شهرداریهای سمت راست پل طاق عباسی در شهر آقانسداد دهانه -139-2 شکل

 

 بندی سيل در سيلابدشت رودخانهپهنه 

  تجاوز به بستر و حریم رودخانه 

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه گرگانرود در حد مطلوبی انجام شده است اما آزادسازي تصرفات به طور كامل انجام نشده كه      

شهر گنید اشاره نمود كه باعث كاهش  هايتوان به به وضعیت پلباعث تشدید خسارات شده است. از موارد عمده در این خصوص می

قلا و طاق عباسی با عدم رعایت حریم و ساخت و ساز در آق قلا نیز هر دو پلظرفیت آبگذري رودخانه شده است. همچنین در شهر آق

یلاب اخیر ها را در شرایط سبه ترتیب وضعیت بالادست این پل 161-2شكل و  164-2شكل  باشند.محدوده حریم رودخانه مواجه می

هاي متفرقه احداث شده ها، منازل مسكونی و نیز ساختمانشود كه در هر دو ساحل راست و چپ این پلدهد. مشاهده مینشان می

قابل مشاهده است. جالب توجه است كه این دو تصویر  قلا در بالادست پلمغروق شدن ایستگاه هیدرومتري آق 164-2شكل است. در 
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 قلا در حال سرریز شدن و آبگرفتگی است اما پلجدیدتر آق كه پلباشند. در حالیدر طی سیلاب اخیر می مربوط به یک زمان و

 متر ارتفاع مازاد دارد.  5/1دهانه آن، كماكان حدود  3دهانه از  7تاریخی و قدیم طاق عباسی با وجود انسداد 

 

 
 قلا(قلا )بالادست پل آقوضعيت ساخت و ساز در حریم رودخانه گرگانرود در شهر آق -160-2 شکل

 

 
 قلا )بالادست پل طاق عباسی(وضعيت ساخت و ساز در حریم رودخانه گرگانرود در شهر آق -161-2 شکل

 

 های مجاز در رودخانه عدم رعایت حریم و یا کاربری 

 بند و خاکریزهاهای سيلنقش دیواره 

باشد. ها، اجراي خاكریزهاي مهندسی در كنار رودخانه میهاي مهم براي افزایش ظرفیت عبور مطمئن سیلاب از رودخانهیكی از گزینه

-رودخانه گرگانرود به دلیل عدم وجود یک برنامهبند امكان افزایش آبگذري رودخانه وجود دارد. متاسفانه در هاي سیلبا اجراي دیواره
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ها توسط مردم، هاي منظم و مهندسی نیست. اغلب این دایکریزي جامع كنترل سیلاب براي در كل مسیر رودخانه، داراي دایک

ه مدیریت سراسري ها بدون توجه بتر این دایکكشاورزان و یا مسئولان محلی ساخته شده و داراي ساختار بهینه نیستند. از آن مهم

هاي احداث شده در مسیر این رودخانه داراي سیلاب در رودخانه ساخته شده و عملكرد و كاركرد موضعی دارند. به طور كلی دایک

اي چندان مورد بازبینی، تقویت و یا افزایش طول كمی بوده و قبل از سیلاب به دلیل عدم فرصت كافی كارشناسان شركت آب منطقه

هاي زیادي توسط مردم و مسئولان محلی در نقاط مختلف رودخانه گرگانرود اند. در حین سیلاب، دایکع قرار نگرفتهعرض و ارتفا

 اند.اند كه اغلب اثرات مثبتی بر كاهش خسارات سیل داشتهاحداث شده

 

 عدم وجود سدهای مخزنی کافی 

سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر در رودخانه گرگانرود( و یک برداري )در حوضه آبریز گرگانرود سه سد مخزنی  در حال بهره     

 میلیون مترمكعب  113سد در حال ساخت )سد نرماب در رودخانه نرماب( وجود دارند. مجموع ظرفیت سدهاي مخزنی موجود حدود 

اند. به این ترتیب و با توجه به ودهگی قبل از آن تقریبا پر بوده و حتی سرریز نمباشد كه قبل از وقوع سیل اخیر و به دلیل بارندمی

حجم بالاي سیلاب، نقش سدهاي موجود بر كاهش خسارات سیل اخیر بسیار كم بوده است. البته این مورد دلالت بر كمبود سد مخزنی 

د وضعیت طور كه قبلاً نیز اشاره شدر رودخانه مذكور و لزوم توسعه سدسازي ندارد و نیازمند تحلیل بسیار بیشتري است. همان

دست سد وشمگیر بسیار متفاوت بوده است. این تفاوت عمدتًا به تبعات احداث این هیدرولیكی رودخانه گرگانرود در بالادست و پایین

گردد. در نتیجه این فرآیند و به علت كاهش ظرفیت سد و عدم سازگاري جامعه با تغییرات مورفولوژي رودخانه بعد از احداث سد برمی

 دشت و مناطق اطراف پخش شد.    دست سد، سیلاب از مقطع اصلی خارج شد و تا كیلومترها در سیلابخانه در پایینآبگذري رود

 

 های مختلفکاهش ظرفيت آبگذری رودخانه در بازه 

وقوع سیل  ها در زمانكند. بررسی فیلمهاي تقاطعی به شدت كاهش پیدا میها در مناطق شهري و در محل سازهآبگذري رودخانه     

دهدآبگرفتگی به صورت موضعی بوده و رودخانه توانسته است دبی سیلاب را از خود عبور دهد. این در در بالادست شهر گنبد نشان می

بویین، ظرفیت آبگذري رودخانه به شدت كاهش پیدا كرده و منجر حالی است كه در ابتداي شهر گنبد و در هر دو پل آخوندآباد و چاي

آباد نیز باعث كاهش هاي شهر گنبد شده است. همچنین اصلاح مسیر صورت گرفته در غرب گنبد در محل پل گدمی خیابانبه آبگرفتگ

باشد. عدم لایروبی متناوب نیز در مناطق شهري و در ظرفیت آبگذري جریان شده است كه دلیل آن عرض كم آبراهه احداث شده می

قلا حدود به طور مثال، اگرچه ظرفیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محدوده شهر آقمصب رودخانه باعث كاهش آبگذري شده است. 

مترمكعب بر ثانیه نیز  254هاي تا دهد كه در همین محل، سیلابمترمكعب بر ثانیه برآورد شده است اما سابقه تاریخی نشان می 124

هاي تقاطعی نامناسب عامل بستر رودخانه و نیز وجود سازه بدون آبگرفتگی، عبور نموده است. رسوبگذاري و رشد گیاهان مختلف در

 ها است.  اصلی كاهش ظرفیت آبگذري رودخانه

 

 ایهای رودخانهرعایت نکردن ملاحظات فنی در طراحی سازه 

 توانند میهاي مذكور ندهد كه سازهها نشان میاند. بررسیهاي تقاطعی موجب تشدید سیلاب شدهها و سازهدر سیل اخیر پل     

هاي شهر گنبد به ویژه پل آخوندآباد موجب هاي رخ داده را بدون ایجاد خطر براي منطقه از خود عبور دهند. در سیل اخیر پلسیل

 زدگی جریان و كاهش ظرفیت انتقال آب شده است.قلا در این شهر باعث پسآبگرفتگی شهر گنبد گردید. همچنین پل شهر آق
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 برداری غيراصولی از مصالح رودخانه، ها، بهرهزی بستر و لایروبی، انسداد یا تغيير کاربری مسيلفقدان اقدامات بهسا

 هاها و زبالهای، تخليه نخالهاقدامات نامطلوب سازه

در این ها مورد توجه نبوده و اقدامات كافی هاي قبل از وقوع سیل در استان گلستان، بهسازي بستر و لایروبی رودخانهدر زمان     

هاي هاي مهم مثل دهانه پلهاي حساس و گلوگاهزمینه صورت نگرفته است. در این زمینه، انجام لایروبی موضعی رودخانه در محل

هاي نهاي ساختمانی و درختان گز و نیز جلوگیري از تعرض به رودخانه از طرف مردم و سازماسازي رودخانه از نخالهبزرگ شهر، پاک

قلا نیز از جمله مواردي هاي پل طاق عباسی در محدوده شهر آقدهانه از دهنه 7رد توجه قرار نگرفته است. انسداد دولتی چندان مو

 ها بازگشایی شوند.است كه حتماً باید مورد توجه قرار گرفته و این دهانه

است كه در ساحل  كال شور یا بند ولیبه نام یكی از موارد قابل توجه در سیلاب اخیر، بازگشایی مسیل قدیمی رودخانه گرگانرود 

اي قدیمی در محدوده محل احداث این كانال فرعی در مسیر رودخانهخارجی این رودخانه و در بالادست سد وشمگیر قرار دارد. 

هاي یسیرگچن و دیگچه بخش مركزي گنبدكاووس است و بخشی از آب ورودي گرگانرود از طریق این كانال به سمت دریاچه روستا

تا  04توانست از ورود . این مسیل در صورت احیاء میشدهدایت میدر حوضه اترک برون زار بخش داشلیبازده و شورهشور و اراضی كم

ها است كه به قلا جلوگیري نماید. این مسیل قدیمی سالمترمكعب بر ثانیه از دبی سیلاب به سد وشمگیر و به تبع آن شهر آق 54

هاي متوالی تیدیل انبنداي از آبریزي مسئولان، از نقش اصلی خود دور بوده و به مجموعهدم توجه و برنامهدلیل خشكسالی و نیز ع

شده و به منظور كشاورزي اهالی و پرورش میگو مورد استفاده قرار گرفته است. متاسفانه این مسیل بعد از وقوع سیل و آبگرفتگی 

د استفاده موثر قرار نگرفت. موقعیت این كانال انحرافی در ساحل خارجی رودخانه قلا بازگشایی شد و چندان مورشدید شهر آق

 نشان داده شده است. 162-2شكل گرگانرود در 

 
 وشمگيراحياء کانال انحرافی یا مسيل بندولی در ساحل خارجی رودخانه گرگانرود در بالادست سد  -162-2 شکل

 

 های شهری، مسدود کردن عوامل محدود کننده )تغيير کاربری اراضی بستر و حریم به پارک و رستوران در بازه

ها یا خطوط حياتی متقاطع، عدم ها و دیگر سازهها و کالورتها، عدم انحراف سيل از مسير اصلی، اثر پلمسيل

 بندهای غيراصولی، خاکریزی، معادن شن و ماسه( ای، احداث سيلهای تنظيمی رودخانهمدیریت صحيح سازه

بعد از سرریز شدن آب از رودخانه گرگانرود در محدوده روستاي سیدلر و  پخش سیل به سواحل راست و چپ رودخانه، سیلاب از       

متعدد باعث تشدید هاي قلا شد. بعد از آبگرفتگی وسیع این بخش از شهر، متاسفانه محدودیتسمت راست وارد شمال شهر آق

آهن این شهر براي تخلیه برون و نیز راهاینچه-قلاآبگرفتگی و نیز كاهش سرعت تخلیه سیل شد. عدم ظرفیت كافی جاده كمربندي آق

قلا و در هاي مهم عدم بررسی نكات ایمنی حفاظت در مقابل سیلاب بود. جریان سیلاب پخش شده در شهر آقسیل از جمله نمونه
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برون و مسیر اینچه-قلادست، متاسفانه پس از برخورد با موانعی مثل راه ارتباطی روستاي آقدكش، راه ارتباطی آقج به پایینمسیر خرو

قلا  دستخوش تغییر مسیر گردید. موارد ذكر شده منجر به توسعه و تشدید آبگرفتگی به سمت منازل كمربندي شمالی شهر آق

قلا و در جهت حركت ها به سمت اراضی شمال غرب و غرب آقدشت. توسعه جریان سیلابقلا شدمسكونی شمال و شمال شرق آق

آهن متوقف گردید. این انسداد باعث هاي خروجی در محل ریل راهطبیعی جریان به سمت دریا، متاسفانه به دلیل ظرفیت كم كالورت

قلا را با آبگرفتگی بیشتري مواجه نمود. عملاً در آق زدگی و برگشت آب به سمت بالادست شد و منازل مسكونی شمال غرب شهرپس

-آهن نقش یک دایک با خاكریز را به عهده گرفته و مانع تخلیه سریع آب از مناطق مسكونی شدهاین وضعیت، جاده كمربندي و نیز راه

حركت خود را ادامه داده و خساراتی را آهن، سیلاب به سمت شمال قلا از طریق شكافتن جاده و راهاند. بعد از تخلیه دیرهنگام سیل آق

به بخش شرقی شهر گمیشان وارد كرد. در نهایت این سیلاب بعد از عبور از شهر گمیشان، تالابی قدیمی در مرز ایران و تركمنستان را 

ي از محققین و مدیران آهن، بسیارقلا به دلیل موقعیت نامناسب جاده كمربندي و راهپر كرد. بعد از مشكلات تخلیه سیلاب از شهر آق

هاي سیلابی را رد نموده و احداث آنها در شرق دست رودخانهاستانی طرح احداث جاده كمربندي در غرب شهرهاي استان در پایین

شكل ها به عنوان یک دایک از ورود سیلاب به شهر ممانعت خواهند كرد )اند كه در این صورت، خود این جادهشهرها را پیشنهاد نموده

 (. این ایده براي احداث جاده كمربندي در شرق شهر گنبد نیز پیشنهاد شده است.2-167

 

 
 قلا به جای کمربندی فعلیپيشنهاد احداث جاده کمربندی در شرق شهر آق -163-2 شکل

 

 استان لرستان -2-7
 یلابینموده و س زی، سرر43فروردین  یاستان لرستان با ورود سامانه بارش يها و سدهاتوجه به گزارشات موجود، همه رودخانه با     

 رهیآن و ت يهااستان، رودخانه كشكان و سرشاخه يهارودخانه انی. اما در م(1743اي استان لرستان، )شركت سهامی آب منطقه شدند

 .دیرود اعلام گردومعمولان و د وپلدختر  يهااستان، شهرستان یمشكل را داشتند و نقاط بحران نیشتریدورود ب
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 های کشکان و تيره دورودرودخانه -2-7-1

 تشریح سيل -2-7-1-1

 های  مهم آنمعرفی حوضه و رودخانه 

 شودنمی فارس خلیج وارد مستقیماً ولی باشدمی عمان دریاي و فارس خلیج حوضه هايرودخانه ترینرودخانه كرخه یكی از مهم     

 از وسیعی مناطق يهاآب كرخه رودخانه. ریزدارس میف خلیج به اروندرود طریق از سپس و گردیده هورالعظیم وارد ابتدا بلكه

 . نمایدمی هورالعظیم وارد و آوري جمع را خوزستان و كردستان هاياستان از مناطقی و همدان لرستان، كرمانشاه، ایلام، يهااستان

 از. یابدي كوچک و بزرگ تشكیل میهاشاخهسو و كشكان و تعداد زیادي هاي گاماسیاب، قرهرودخانه كرخه از چند شاخه اصلی به نام

 تلاقی محل از و شده نامیده سیمره سو،قره رودخانه با تلاقی محل از. شودنامیده میو نهاوند به نام گاماسیاب  ریرود ملا تلاقی محل

سو از شمال رودخانه قره و الوند ارتفاعات رشته جنوبی هايدامنه يهاباشد. رودخانه گاماسیاب آببه نام كرخه می انكشك با سیمره

 . شودمی نامیده سیمره و آمیخته هم در جار گله نام به محلی در و گیردكرمانشاه سرچشمه می

مانند گزرو، كشانی، آب هومیان و جزمان و جنوبی استان كرمانشاه و دریافت شعباتی  يهارودخانه پس از مشروب نمودن قسمت این

. گرددیجاده اسلام آباد به ملاوي را قطع نموده و وارد شهرستان لومار استان ایلام منام جولابی، ه ها شاخه كوچک دیگر در محلی بده

-می محسوب ایلام و لرستان استان دو مرزي خط عنوان به و دهددر پاي كبیركوه به جریان خود ادامه می میقبستري سنگی و عدر 

-سیمره این است كه در این منطقه رودخانه از كنار شهر باستانی سیمره عبور میه ب( سوقره) گاماسیاب رودخانه نام تغییر علت. گردد

 . گذردعمیق و پهن می ايهدر از قسمت این در رودخانه بستر. كند

-می طی را كبیركوه عظیم ارتفاعات رشته شرقی هايدامنه سراسر و نمایددر محلی به نام جوبشله رودخانه راوند را دریافت می سیمره

ه كشكان تلاقی كند. در محلی به نام كل سفید با رودخانسیكان و دره شهر را دریافت می اب،سی تنگ گراب، شیروان، يها. رودخانهكند

 .شودنموده و كرخه نامیده می

 جاري لرستان استان در كه است كرخه رودخانه دیگر شاخه كشكان. است فرعی شعبات زیادي تعداد و اصلی شعبه چند داراي كرخه

 به خود جریان ادامه در كرخه رودخانه. ریزدسیمره می به سفید كل در و گیردمی منشاء آباد خرم شرقی و شمالی ارتفاعات از و بوده

 باعث امر این گذرد.از مسیري بسیار تنگ و باریک میودخانه ر محل این در. رسدمی احمدشاه ناحیه در واقع تنگ پل نام به اينقطه

 .گذردمی تنگه این از كشان زوزه زیاد آب و گرددمی آب جریان در سرعت آن دنبال به و فشار ایجاد

 

 کرخه زیحوضه آبر

 در. گیردلرستان و ایلام را نیز در بر میاز استان  ییهادر استان خوزستان قرار داشته و قسمت عمدتاً 221آبریز كرخه با كد  حوضه     

 و بزرگترین. شهرهاي خرم آباد، معمولان، پلدختر، كرمانشاه، ایلام، دره شهر، سوسنگرد و حمیدیه قرار دارد آبریز حوضه این محدوده

 این حوضه آبریز قرار دارد.  رد( كرخه رودخانه اصلی شاخه) مطالعه مورد منطقه هايرودخانه نیترپرآب

 پلدختر غرب در كشكان و سیمره رودخانه دو پیوستن هم به از كرخه رودخانه. باشداصلی این حوضه، رودخانه كرخه می رودخانه

 .است گردیده احداث مولاب مطالعاتی محدوده در كرخه عظیم سد رودخانه این روي بر. شودمی تشكیل

 

 کشکان زیحوضه آبر

دهد یكی از واحدهاي هیدرولوژیكی حوضه آبخیز كرخه كشكان رود كه شهر پلدختر خروجی آن را تشكیل می زیحوضه آبر زیر     

كرخه و   زیدرصد مساحت حوزۀ آبر 22از  شیكیلومتر مربع است كه ب 4564است كه در شرق این حوضه واقع شده است. مساحت آن 

هاي گرین واقع در شمال شهرستان الشتر سرچشمه گیرد. رودخانه كشكان از كوهدرصد مساحت استان لرستان را در بر می 77از  شیب

ناخالص رودخانه  شود. شیبهاي كاكارضا، خرم آباد، چولهول و مادیان رود به آن افزوده میگیرد و در طول مسیر جریان رودخانهمی

درصد  میكیلومتر معادل ن 730متري جنوب شهرستان پلدختر در طولی معادل  544متري در شمال استان تا  2044كشكان از ارتفاع 
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تر از روستاي چم مهر با رودخانه سیمره تلاقی پیدا كیلومتري جنوب شهر پلدختر در پایین 25گیري شده است. این رودخانه در اندازه

متر مكعب در ثانیه و  52دهد. دبی متوسط سالیانه آن معادل و بعد از پیوستن رودخانه زال به آن، رودخانه كرخه را تشكیل می كندمی

هاي آن در اقتصاد شاخهمتر مكعب در سال است. رودخانه كشكان و سر  ونیلیم 676میلیارد و  1حجم كل تخلیه سالیانه آن 

به  163-2شكل تا  160-2شكل آباد، دوره و بویژه شهرستان پلدختر نقش بسیار مؤثري دارد. هاي الشتر، خرم كشاورزي شهرستان

موقعیت شهرها و سنجی، ي هیدرومتري و بارانهاستگاهیاترتیب موقعیت حوضه آبریز كشكان را نسبت به حوضه آبریز كرخه، موقعیت 

  .(1743اي استان لرستان، )شركت سهامی آب منطقه دهندرا نشان می ها در حوضه رودخانه كشكانيآباد تیموقع

حداكثر دبی سیلابی رودخانه  متر مكعب در ثانیه و 7754معادل  1743فروردین  5در تاریخ دبی سیلابی رودخانه كشكان حداكثر 

 163-2شكل ختر رسید. پلد-متر مكعب در ثانیه  در ایستگاه هیدرومتري كشكان 6544تقریباً به  1743فروردین  12كشكان در تاریخ 

دهند. شكا نشان می 1743فروردین  12و  5هاي هاي رودخانه را در سیلابپیک سیلاب رودخانه كشكان و سر شاخه 164-2و شكل 

)شركت   دهدهاي هیدرومتري موجود در این حوضه را نشان میهاي حوضه كرخه و موقعیت و نوع ایستگاهشبكه آبراهه 2-134

 .(1743اي استان لرستان، سهامی آب منطقه

 
 موقعيت حوضه رودخانه کشکان نسبت به کرخه. -167-2 شکل
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 ی هيدرومتری و بارانسنجی رودخانه کشکان.هاستگاهیاموقعيت  -163-2 شکل

 

 
 .(1398ای استان لرستان، )شرکت سهامی آب منطقه موقعيت شهرها در حوضه رودخانه کشکان -166-2 شکل
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 ها در حوضه رودخانه کشکان.موقعيت آبادی -164-2 شکل

 

 
 .98فروردین  3پيک دبی سيلاب در تاریخ  -168-2 شکل
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 .98فروردین  12پيک دبی سيلاب  -169-2 شکل

 
 های هيدرومتری موجود در این حوضه.ایستگاههای حوضه کرخه و موقعيت و نوع شبکه آبراهه -140-2 شکل
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 هواشناسی

كه  يطور كرخه( صورت گرفت به يهاسرشاخه در ژهیدر استان لرستان )بو ياسابقهیب يهاباران ،يقو یسامانه بارش کیورود  دنبالبه

 244به  کیكشكان نزد خانهرود ياهسرشاخه یو در برخ متریلیم 123 باًیها در سطح استان تقربارش نیانگیساعت م 20در حدود 

( استان لرستان با بارندگی 43( تا تاریخ تهیه این گزارش )خرداد ماه 43از ابتداي سال آبی جاري )از اول مهر ماه  بوده است. متریلیم

 .(1743)وزارت نیرو،  ترین استان كشور بوده است( پر باران131-2شكل متر )میلی 1150
 

 
 .94-98های کشور در سال آبی وضعيت بارندگی استان -141-2 شکل
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 میجت استر نیا ،ياحارهجنب میبه جت استر یو الحاق شاخه جنوب یو جنوب یبه دو شاخه شمال یجبهه قطب میجت استر هیتجز با

  يهاآن بارش جهیكه نت دیزاگرس گرد يهاكوهرشته يسرخ به بالا يایو در یاطلس شمال انوسیمنجر به انتقال رطوبت اق یقیتلف

كه  دیدر حوضه رودخانه كشكان گرد ياسابقهیب لابیها موجب وقوع سبارش نیا شد. 1743ماه  نیردو دوازدهم فرو ازدهمی سابقهیب

 لابیس نیا رسید. هیمترمكعب در ثان 6544 به حدودشهر پلدختر  يآن در ورود یلابیس یدب ،يدرومتریه يهاستگاهیبر اساس آمار ا

بازگشت  يهاموجود عمدتاً بر اساس دوره يپلدختر و معمولان را، كه با توجه به استانداردها يشهرها يهارساختیها و زسازه شتریب

 بارش  ریمقادبه ترتیب   24-2و جدول  23-2جدول  نمود. بیو ساخته شده بودند، تخر یساله طراح 144ساله و حداكثر  25

)برحسب  43 نیفرورد 17تا  11و تاریخ  (متریلی)بر حسب م 43 نیفرورد 3تا  0 در تاریخدر حوضه كشكان  یجنسباران يهاستگاهیا

دهند )منبع را نشان می دوم لابیسو  اول لابیحجم بارش در سبه ترتیب  71-2و جدول  74-2دهند. جدول را نشان می (متریلیم

 اي استان لرستان(.منطقه آمار شركت آب
 

 (متریلي)بر حسب م 98 نیفرورد 8تا  7در حوضه کشکان  در  یجنسباران یهاستگاهیبارش ا ریمقاد  28-2جدول 

 
 

 .(متریلي)برحسب م 98 نیفرورد 13تا  11حوضه کشکان در در یجنسباران یهاستگاهیبارش ا ریمقاد 29-2جدول 

 
 

  

نامردیف
مساحت 

)km2( تیسن

شنبه 

98/01/03

یكشنبه 

98/01/04

دوشنبه 

98/01/05

سه شنبه 

98/01/06

چهارشنبه 

98/01/07

پنجشنبه 

98/01/08

جمعه 

98/01/09

شنبه 

98/01/10

جمع 

بارش اول

396011694021400136دورود1

203016753411.501127.5بروجرد2

1954020.582332.5900147الشتر3

615024683510800145نورآباد4

127208882412100142پلدختر5

2005014.5762011300124.5كوهدشت6

2657012682741900130خرم آباد7

432025110988.52805269.5كشور8

9534015.177.330.83.115.10.00.2141.4متوسط حوضه كشكان9

نامردیف
مساحت 

)km2( تیسن

یكشنبه 

98/01/11

دوشنبه 

98/01/12

سه شنبه 

98/01/13

چهارشنبه 

98/01/14

پنجشنبه 

98/01/15

جمع بارش 

اول

396227040096دورود1

2033095004129بروجرد2

195448103100152الشتر3

61563115300181نورآباد4

127250106000156پلدختر5

200548100000148كوهدشت6

26573169100101خرم آباد7

43259103200164كشور8

953443.592.50.90.00.1137.1متوسط حوضه كشكان9
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 (1398ای استان لرستان، )شرکت سهامی آب منطقهحجم بارش در سيلاب اول )ميليون متر مکعب( 30-2جدول 

 
 

 (1398ای استان لرستان، )شرکت سهامی آب منطقه حجم بارش در سيلاب دوم )ميليون متر مکعب( 31-2جدول 

 
 

 تحليل جریان سيلابی 

 نیو دوازدهم فرورد ازدهمیاستان در  يهابارش نیانگیاست و م لومترمربعیك 4544رودخانه كشكان حدود  زیمساحت حوضه آبر     

مترمكعب، حجم  اردیلیم 2مقدار حدود  نی. از اباشدیمترمكعب م اردیلیم 6/7آن  یبوده كه معادل حجم متریلیم 123ماه حدود 

متر  اردیلیم 5/1آورد سالانه رودخانه كشكان در حدود  نیانگیدر شهر پلدختر بوده است. م ناز رودخانه كشكا يعبور يهارواناب

از مقدار  شتریدرصد ب 77بارش كه از رودخانه پلدختر گذشته است،  نیاز ا یناش یبلایحجم س گرید انی. به بباشدیمكعب در سال م

 .دینمایاز آن عبور م كسالیاست كه در طول  یآب

ي تعدادي از الحظهدبی حداكثر  137-2شكل  دهد.فروردین را نشان می 12اي رخ داده در سیلاب دبی حداكثر لحظه 132-2شكل 

 فروردین نشان  12اي سیلاب حوضه رودخانه كشكان )متر مكعب در ثانیه( را در مقابل دبی حداكثر لحظهي هیدرومتري هاستگاهیا

اي ثبت شده توسط این احداث شده و حداكثر دبی لحظه 1777پلدختر كه در سال -دهد. براي مثال ایستگاه هیدرومتري كشكانمی

 1743فروردین  12رخ داده است. اما در سیلاب  1730بوده كه در سال متر مكعب در ثانیه  7444، 1743ایستگاه تا قبل از سال 

در  43فروردین  12اي متر مكعب در ثانیه بوده است. یعنی حداكثر دبی لحظه 6544اي در محل این ایستگاه حدود حداكثر دبی لحظه

 باشد.می 43ه در فروردین مقایسه با آمار موجود بیش از دو برابر شده است كه نشان دهنده بزرگی سیلاب رخ داد

 43ماه  نیفرورد 24 تیلغا 0 ي هیدرومتري در تاریخهاستگاهیدر محل ا لابیس یساعت دروگرافیه 134-2شكل تا  130-2شكل در 

 دهد. را نشان می 43ماه  نیفرورد 24 تیلغا 0مورخ  هاي هیدرومتريحجم جریان عبوري از ایستگاه 72-2جدول ارائه شده است. 

 

نامردیف
مساحت 

)km2(تیسن

شنبه 

98/01/03

یكشنبه 

98/01/04

دوشنبه 

98/01/05

سه شنبه 

98/01/06

چهارشنبه 

98/01/07

پنجشنبه 

98/01/08

جمعه 

98/01/09

شنبه 

98/01/10
جمع

39604.35627.32415.840.7925.5440053.856دورود1

20303.24815.2256.9020.2030.304500.20325.8825بروجرد2

1954040.057160.22864.4824.88517.58600287.238الشتر3

615014.7641.8221.5256.154.920089.175نورآباد4

1272010.176111.93630.5281.27226.71200180.624پلدختر5

2005029.0725152.3840.12.00526.06500249.6225كوهدشت6

2657031.884180.67671.73910.62850.48300345.41خرم آباد7

432010.847.5242.3363.67212.09602.16116.424كشور8

95341348.2متوسط حوضه كشكان9

نامردیف
مساحت تیسن 

)km2(

یكشنبه 

98/01/11

دوشنبه 

98/01/12

سه شنبه 

98/01/13

چهارشنبه 

98/01/14

پنجشنبه 

98/01/15
جمع

3968.71227.721.5840038.016دورود1

2036.0919.285000.81226.187بروجرد2

195493.792201.2621.95400297.008الشتر3

61538.74570.7251.84500111.315نورآباد4

127263.6134.832000198.432پلدختر5

200596.24200.5000296.74كوهدشت6

265782.367183.3332.65700268.357خرم آباد7

43225.48844.4960.8640070.848كشور8

95341306.9متوسط حوضه كشكان9
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 .نیفرورد 12 لابيرخ داده در س یاحداکثر لحظه یدب -142-2 شکل

 

 
 .98فروردین  12ای سيلاب های مختلف با دبی حداکثر لحظهای ایستگاهمقایسه دبی حداکثر لحظه -143-2 شکل
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 .98 نیفرورد 20تا  7مورخ  دوآب ویسياندر محل  آبادخرمرودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -147-2 شکل

 

 
 .98 نیفرورد 20تا  7مورخ  ویسياندوآب در محل کشکان رودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -143-2 شکل
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 .98 نیفرورد 20تا  7مورخ  افرینهدر محل کشکان رودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -146-2 شکل

 

 
 .98 نیفرورد 20تا  7مورخ  افرینهدر محل  چولهولرودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -144-2 شکل
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 .98 نیفرورد 20تا  7مورخ  برآفتابدر محل  مادیان رودرودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -148-2 شکل

 

 
 .98 نیفرورد 20 تا 7مورخ پلدختر در محل  کشکانرودخانه  لابيس یساعت دروگرافيه -149-2 شکل
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 .98ماه  نیفرورد 20 تیلغا 7مورخ  های هيدرومتری حجم جریان عبوری از ایستگاه 32-2جدول 

 
 

 علل بروز و تشدید خسارات سيل -2-7-1-2

 :آنها عبارتند از نیتراند كه مهمبوده لیدخ يمتعدد لیدلا ریاخ لابیبروز س در

 يهاصورت گسترده در حوضهه ها در مدت زمان كوتاه و ببارش يشدت بالا ریاخ لابیعامل وقوع س نیتر: مهمسابقهیب يهابارش* 

بوده و در  متریلیم 123ساعت معادل  20بارش استان در مدت  نیانگیكه م یصورتكشكان بوده است، به يهادر سرشاخه ژهیو بو زیآبر

سه عامل در  یگزارش شده است. )به شكل عموم متریلیم 244تا  ياچولهول( به صورت نقطه مانندكشكان ) يهاسرشاخه یبرخ

هر سه  1743 نیدهم فروردو دواز ازدهمیبارش به رواناب مؤثر است: شدت بارش، مدت بارش و گستره بارش. در رخداد بارش  لیتبد

 20ساعت در هر روز )مجموعاً  12از  شتریبا امتداد ب د،یو شد نیسنگ اریبس یكه بارش یبوده است. به شكل ممعوامل در حد اكستر نیا

 (.وستیساعت( در تمام گستره استان لرستان به وقوع پ

 .شودیم يادیرواناب ز دیكه موجب تول ریو نفوذناپذ زدانهیر يسازندها یمنطقه: گستردگ یشناسنیزم طیشرا *

 نی. اباشدیدرصد م 25بالاتر از  بیش يو دارا یدرصد مساحت لرستان كوهستان 31كشكان:  زیحوضه آبر یتوپوگراف طیشرا *

 داشته است. یینقش بسزا لابیس دیدر كوتاه كردن زمان تمركز رواناب و تول ب،یو پرش یكوهستان یتوپوگراف

صورت برف در ارتفاعات نازل شده بود كه به علت هب ییهابارش لاب،یدما: قبل از وقوع س شیت بارش باران و افزاذوب برف به عل *

 شده است. لابیس دیو تشد یبرف رهیهوا و بارش باران، موجب ذوب ذخ يدما شیافزا

ماه، رطوبت خاک  نیپنجم و ششم فرورد یِزمستان يهابارش يبالا زانیم لی: به دليریو كاهش نفوذپذ کاشباع شدن رطوبت خا *

 سهم رواناب از بارش شده است. شینفوذ و افزا زانیبود كه باعث كاهش م دیبه حد اشباع رس باًیتقر

 یبا دب یلابیماه، س نیپنجم و ششم فرورد ي: در روزهایقبل يهایاز بارندگ یآن ناش يهارودخانه كشكان و سرشاخه یبالا بودن دب* 

 574رودخانه كشكان حدود  یدب لاب،یدر رودخانه كشكان رخ داده بود. بعد از فروكش كردن س هیمترمكعب در ثان 7754حدود 

در  هیمترمكعب در ثان 6544از  شیب یدب جادیموجب ا دیجد يدیتول يهابا رواناب هیپا یدب عیجمبوده كه ت هیمترمكعب در ثان

 .دیتابعه گرد يپلدختر و معمولان و روستاها يهاشهرستان

تخریب پوشش گیاهی: بر اساس بررسی هاي انجام شده تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی توسط عوامل انسانی و ساكنین * 

ي محیط هاهاي دیگر كه ناشی از عدم شناخت ارزشهاي آبریز استان لرستان بویژه در حوضه كشكان و تبدیل آنها به كاربريحوضه

داشته است. عدم تعادل دام و مرتع، استفاده از درختان جهت تهیه سوخت، تبدیل  عوديهاي مختلف آن سیر صزیست است در بخش

هاي راه سازي و بهره برداري غیر اصولی از محصولات هاي معدنی، فعالیتسوزي، فعالیتاراضی مرتعی جنگلی به زمین كشاورزي، آتش
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هاي اجرایی ذیربط ادامه كه به علت برخورد ضعیف دستگاه ستوامل تخریب پوشش گیاهی در استان لرستان اترین عفرعی جنگل مهم

 .هاي استان تخریب می شودهكتار از جنگل 7444دارد. بر اساس آمارهاي موجود هر ساله حدود 

هاي غیر  یابد از یكسو و كاربريسته فزونی میطور پیوه مراه رشد جمعیت كه متعاقب آن نیاز بیشتر به منابع به عوامل انسانی: به* 

ها از سوي دیگر سبب شده تا خسارت ناشی از مین مواد غذایی و مسكن و سایر نیازمنديأهاي انسانی جهت تاصولی ناشی از فعالیت

ادل طبیعی این هاي آبخیز در بر هم زدن تعهاي انجام شده دخالت ساكنین حوضهسیل نمود بیشتري پیدا كند. بر اساس بررسی

ها در وقوع سیلاب ها و تحولات هیدرولوژیكی ناشی از این كاربريهاي مختلف غیر اصولی و طراحی نامناسب سازهحوضه كاربري

 داشته است. همیشهرستان پلدختر و تشدید خسارات ناشی از آن نقش بسیار م

پهنه سیلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( در شهر پلدختر ساله )خطوط آبی رنگ( و  25محدوده بستر با دوره بازگشت  134-2شكل 

ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سیلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ(  25محدوده بستر با دوره بازگشت  131-2شكل دهد. را نشان می

ت براي ترسیم خطوط حد بستر اند(. لازم به ذكر استرسیم شده 743دهد )خطوط بستر به استناد نشریه روستاي چم مهر را نشان می

( ضلع غربی رودخانه )قوس بیرونی( ارتفاع 134-2شكل ها در نظر گرفته شد. با توجه به اینكه در محدوده شهر پلدختر )اثر سازه

بیشتري نسبت به ضلع شرقی )قوس داخلی( از بستر رودخانه كشكان دارد لذا جریان سیلاب وارد قوس داخلی شده است از طرفی این 

 ( قبلاً جزء بستر رودخانه بوده است. 132-2شكل ) 1702محدوده با توجه به تصویر هوایی سال 

 

 
 ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سيلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( در شهر پلدختر. 23محدوده بستر با دوره بازگشت  -180-2 شکل
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 ساله )خطوط آبی رنگ( و پهنه سيلاب وقوع یافته )سطح قرمز رنگ( روستای چم مهر. 23محدوده بستر با دوره بازگشت  -181-2 شکل

 

 
 .1372عکس هوایی شهر پلدختر در سال  -182-2 شکل

 

 رودخانه میتجاوز به بستر و حر

عدم توجه به حریم و بستر رو دخانه توسط روستائیان و گاه شهر نشینان هر ساله باعث وارد شدن خسارت زیادي در استان لرستان      

مصارف شود. سهولت اجراي عملیات ساختمانی در نواحی مسطح مجاور رودخانه و همچنین دسترسی آسان به آب، براي مقاصد و می

سیسات و اماكن مسكونی و تجاري در حریم و حتی در بستر رودخانه أمختلف سبب شده تا پیشروي به سمت رودخانه و احداث ت

گیري شهر پلدختر، معمولان و روستاهاي تابعه باشد كه  به رغم پیش بینی عواقب آن و هشدارهاي مداوم كشكان یكی از عوامل سیل
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درصد از جمعیت شهري و روستایی  34دهد كه حدود ها نشان میگیرد. بررسیو سازها انجام می امور آب استان لرستان، ساخت

هاي زال، مادیان رود، چولهول، سیمره و بویژه رودخانه كشكان واقع شده است كه به علت تجاوز شهرستان پلدختر در حاشیه رودخانه

، هر ساله شاهد تلفات ناشی از سیل در این شهرستان مختلف در حریم هايهاي فوق الذكر و ایجاد سازهبه حریم و بستر رودخانه

شهرستان پلدختر عدم رعایت حریم رودخانه  لیترین عامل تشدید خسارت ناشی از سهاي انجام شده مهمهستیم. بر اساس بررسی

 كشكان بوده است.

 

 غيرهو  زهایبند و خاکرليس یهاوارهینقش د

بند از دو هاي سیلباشند و در محدوده شهر پلدختر دیوارهبند از نوع سنگی ملاتی میهاي سیلباد دیوارهدر محدوده شهر خرم آ     

بند سیل در محدوده شهر پلدختر رخ داد قسمتی از دیواره 1730باشند. در سیلابی كه در سال نوع سنگی ملاتی و بتنی مسلح می

متر به سمت  14شهرداري در زمان بازسازي دیواره جدید، دیواره را به فاصله حدود سنگی ملاتی ورودي شهر پلدختر تخریب گردید و 

رودخانه كشكان انتقال داد و باعث كاهش مقطع عبور جریان در ورودي شهر پلدختر شد. از طرفی در زمان احداث این دیواره پشت 

لاتی در ورودي شهر پلدختر به دلیل عدم جانمایی اصولی دیواره با خاک دستی پر شده بود و در محل اتصال دو دیوار بتنی و سنگی م

آب به پشت دیوار بتنی نفوذ كرده و  43فروردین ماه  12( كه در جریان سیلاب 137-2شكل دیوار جدید یک شكاف وجود داشت )

توان نتیجه گرفت د. میبند بتنی شخاک موجود در پشت دیوار را شسته و علاوه بر افزایش بار رسوبی سیلاب سبب تخریب دیوار سیل

 بند احداث شده خود عاملی بر تشدید سیل در ورودي شهر پلدختر بود.دیوار سیل

 
 محل اتصال دیوار ساحلی سنگی ملاتی و بتنی و همچنين حجم تخریب صورت گرفته. -183-2 شکل
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 یکاف یمخزن یعدم وجود سدها

اي در دست ساخت و یا آبگیري شده كه در سد مخرنی به كارفرمایی شركت آب منطقه 12در استان لرستان مجموعاً تعداد      

هاي اخیر همه آنها سرریز سد آبگیري شده كه در بارش 6میلیون متر مكعب است. از این تعداد  024مجموع حجم مخازن آنها معادل 

درصد مخازن سدهاي استان  27یلیون متر مكعب است. در ابتداي سال آبی جاري در مجموع م 246نموده و حجم مخازن آنها معادل 

میلیون متر  154میلیارد متر مكعب رواناب تولیدي، حدود  12پر بوده، بنابراین در سال آبی جاري سدهاي استان از مجموع حدود 

استان لرستان به . دهدینشان م 1743 نیفرورد 24استان لرستان را تا مورخ  يسدها تیوضع 77-2جدول اند. مكعب را ذخیره نموده

شدت نیاز به احداث سدهاي مخزنی جهت كنترل سیلاب بخصوص بر روي رودخانه كشكان دارد. زیرا در حوضه كشكان فقط دو سد 

هاي باشد كه در مقایسه با حجم سیلابمیلیون مترمكعب می  55ایوشان و هاله وجود دارد كه حجم مخزن این دو سد جمعاً حدود 

درصد حجم آب عبوري از ایستگاه  7اتفاق افتاده بسیار ناچیز است. مثلاً با فرض خالی بودن این سدها قبل از سیل، حجم آنها حدود 

ر بخش بعدي باشد كه دهاي فروردین ماه( می)محدوده در برگیرنده سیلاب 43فروردین  24تا  0پلدختر در فاصله زمانی -كشكان

 توان از ضرورت احداث سد تنگ معشوره نام برد: تشریح خواهد شد و در این خصوص می

 

 (1398ای استان لرستان، )شرکت سهامی آب منطقه 1398 نیفرورد 20استان لرستان را تا مورخ  یسدها تيوضع 33-2جدول 

 
 

 سد تنگ معشوره )سد تنگ گاوشمار(اهميت احداث 

هاي اخیر و توانست در كنترل بخشی از سیلابقرار بود بر روي رودخانه كشكان احداث شود و می معشوره سدى است كهتنگ سد      

و قانون برنامه  215ماده احراز شرایط رغم داشتن مطالعات مصوب، تخصیص آب، علی كاهش خسارات ناشی از آن مؤثر باشد. این سد

رودخانه كشكان نشان  زیحوضه آبر را درحوضه معشوره زیر  تیموقع 130-2شكل  سفانه متوقف شد؛أحتى شروع عملیات اجرایى، مت

  .دهدیم
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 .رودخانه کشکان زیحوضه آبر درحوضه معشوره زیر  تيموقع -187-2 شکل

 

از چهارم  يدرومتریه يهاستگاهیاز ا يحجم جریان آب عبوردر رابطه با نقش سد تنگ معشوره در كنترل سیلاب شایان ذكر است كه 

 باشد:به شرح ذیل می متر مكعب ونیلی)شانزده روز( بر حسب م 43ماه  نیفرورد ستمیب تیلغا

 002خرم آباد، دوآب ویسیان  -1

 425كشكان، دوآب ویسیان  -2

 1064كشكان، افرینه  -7

  133چولهول، افرینه  -0

 14مادیان رود، برآفتاب  -5

 1444كشكان، پلدختر  -6

 733تیره، دورود  -3

 173ماربره، دورود  -3

حجم . 43 نیدوازدهم فرورد لابیو س نیپنجم فرورد لابیعمده رخ داده است؛ س لابیلازم به ذكر است در مدت شانزده روز دو س

 54حدود  دهد كهمعشوره( نشان میتنگ  محل احداث سد دست)پایین رودخانه كشكان در ایستگاه دوآب ویسیان جریان عبوري از

طبق دهد. معشوره را نشان میتنگ شود و اهمیت احداث سد از این سرشاخه تولید می پلدختر در كشكان رودخانه ورودى حجم درصد

 454ي لرستان( مشخصات طراحی سد مذكور حجم مخزن سد در رقوم نرمال اگزارش مهندسین مشاور )كارفرما: شركت آب منطقه

میلیون متر مكعب برآورد شده است و این گنجایش تقریباً نصف حجم آب ورودي  به شهر پلدختر طی بازه زمانی فوق الاشاره و در 

ترل سیلاب، آب جمع شده در پشت آن سدى كه علاوه بر كنفروردین( می باشد.  12و  5) 1743برگیرنده دو سیلاب فروردین ماه 

میلیون متر  254از وزارت نیرو اخذ شد بدینصورت كه  1733مصارف كشاورزى، شرب و صنعت هم دارد و تخصیص آب آن، سال 

میلیون متر مكعب براى صنعت تخصیص داده شد و ضمن  6میلیون متر مكعب براى شرب و بهداشت و  13مكعب براى كشاورزى، 

معشوره، در صورتى تنگ گیگاوات ساعت انرژى الكتریكى، باعث اشتغالزایى و توسعه گردشگرى هم خواهد شد. سد  143 تولید سالانه
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یید و ابلاغ شده است احداث أهاى قانونى مذكور كه در جلسات كارشناسى تخصیص آب وزارت نیرو بررسى، تكه بر اساس تخصیص

لرستان(؛ براى كاهش خسارات سیل در پلدختر؛ براى  استان )و حتى صادى كوهدشتشود، سدى است بسیار تاثیرگذار براى توسعه اقت

 دست در فصول كم آبی و نهایتاً هاي مجاز پایینهاي پمپاژ واشیان، جایدر، چم مهر و موتور تلمبهنیاز ایستگاه مین آب تنظیمى موردأت

 . براى كمک به سد كرخه و كاهش خسارات سیل در خوزستان

دست كاهش خواهد یافت و آب ذخیره شده، نباشت و تسكین جریان سیلابی پشت سد تنگ معشوره، خسارات سیلاب پایینبه واسطه ا

رسد و دست میدر فصل زراعی به مصرف كشاورزي خواهد رسید. این در حالی است كه در وضعیت فعلی خسارات هنگفتی به پایین

دهد و استفاده از آب ذخیره شده رسوبی بالا، عمر مفید سد كرخه را كاهش می دست مهار شود، به علت آوردحتی اگر آب در پایین

دست سد كرخه كه قبلاً براي كشاورزي اراضی پایین دست سد كرخه مشكلاتی را به همراه خواهد داشت. زیرا بسیاري از اراضی پایین

سازد. تلفات عمق دارند كه زهكشی اراضی را اجتناب ناپذیر میاند( آب زیر زمینی شور و كم اند )به عبارتی حقابه بر نبودهبایر بوده

شود كه باید با سامانه زهكشی خارج شود و مشكل بزرگ بعدي این است كه ها به سفره شور كم عمق ملحق میآبیاري در این دشت

 این زهاب كجا تخلیه شود. 

گیرد. بعضی از این هاي آبیاري و زهكشی را در بر میطرح هاي كارشناسان، ایجاد سامانه زهكشی حدود یک سوم هزینهطبق تخمین

شوند كه به دلیل آب ها )بویژه در جنوب خوزستان( در حالت فعلی بسیار شور و جزء اراضی كلاس پنج و شش محسوب میدشت

زهكشی، استعداد شدیدي زیرزمینی شور و كم عمق، بافت سنگین و ریز، تبخیر بالا و عدم كشت در تابستان و كم عمق بودن سامانه 

براي شوري مجدد دارند كه در شروع هر فصل كشت باید با صرف مقادیر زیادي آب مجدداً آبشویی شوند. در حالی كه در بالادست 

 بهترین كلاس اراضی وجود دارد و حتی كیفیت آب سطحی هم به مراتب بالاتر است و از طرفی میزان تبخیر هم كمتر است. 

 

 مختلف یهارودخانه در بازه یذرآبگ تيکاهش ظرف

ساخت و سازهاي غیر اصولی و اشغال اراضی حاشیه رودخانه كشكان اثرات مهمی بر نابسامانی بستر و تشدید خطر سیل به همراه      

ازگشت ها با دوره بداشته است. به نحوي كه در بسیاري از موارد عرض كنونی بستر از عرض مجاور كمتر شده و امكان عبور سیلاب

 سال را محدود نموده است. 54بیش از 

 

 یاو عوامل انسان ساخت و سازه یعيعوامل طب

هاي غیر اصولی ناشی از یابد از یكسو و كاربريمراه رشد جمعیت كه متعاقب آن نیاز بیشتر به منابع بطور پیوسته فزونی میه به     

ها از سوي دیگر سبب شده تا خسارت ناشی از سیل نمود نیازمندي مین مواد غذایی و مسكن و سایرأهاي انسانی جهت تفعالیت

هاي آبخیز در بر هم زدن تعادل طبیعی این حوضه هاي انجام شده دخالت ساكنین حوضهبیشتري پیدا كند. بر اساس بررسی

ها در وقوع سیلاب شهرستان ها و تحولات هیدرولوژیكی ناشی از این كاربريهاي مختلف غیر اصولی و طراحی نامناسب سازهكاربري

 پلدختر و تشدید خسارات ناشی از آن نقش بسیار مهمی داشته است.
 

 استان لرستان 1398فروردین ماه سال ها و سيل نکات قابل توجه در خصوص بارشسایر 

هاى درصد آب 12وده است و حدود ترین استان كشور بها و امسال تاكنون پربارانترین استانرغم اینكه لرستان از پربارانعلی -1     

سطحى كشور در لرستان جارى است ولى این حجم آب ضمن وارد آوردن خسارات سیلابى به استان، نتوانسته نقش مناسبى در توسعه 

 استان، سد 6 حجم مجموع زیرا است درصد 0/4 استان داشته باشد و سهم استان لرستان از حجم مخازن سدهاى ساخته شده كشور 

 متر میلیارد 51 كشور سدهاى مخازن حجم و مكعب متر میلیون 37/246 كزنار و هاله آباد، خان حوضیان، ایوشان، مروک، یعنى

است زیرا از این سد برقابى، آبى براى استفاده  نشده لحاظ است مكعب متر میلیون 223 كه رودبار سد مخزن حجم)است مكعب

 3/4 به 0/4شود؛ على ایحال اگر حجم مخزن این سد را هم منظور كنیم سهم كشاورزى، صنعت و یاشرب در استان برداشت نمى
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 درصد 2/06  كشور در آبى اراضى نسبت)است  كشور میانگین نصف استان آبى اراضى نسبت كه حالیست در این( كند مى تغییر درصد

 صورت به و زارعین توسط حال به تا  گذشته از آبى اراضى این از هم اىملاحظه قابل بخش هرچند(. است درصد 27 لرستان و در است

 تأمین آبیارى، هاىشبكه و سدها توسط كه نیست طور این و است گرفته قرار آبیارى تحت پایین، آب توزیع و انتقال راندمان با و سنتى

و حتى اگر سدهاى در حال مطالعه را به  075اگر حجم سدهاى در حال ساخت را هم به آن اضافه كنیم این حجم به  باشند. شده آب

نظر از زمان اتمام مطالعات و شروع عملیات اجرایى آنها( كل  )بافرض تصویب مطالعات آنها و اخذ تخصیص آب و صرف آن اضافه كنیم

شود! لازم به ذكر است كه در محاسبه این احجام، سدهاى برقابى لحاظ نشده است، چون مكعب مىمیلیون متر  337حجم مخازن آنها 

ها پس از تولید برق، دوباره به شود و آب رها شده روى توربیناز آنها آبى جهت مصارف كشاورزى، شرب یا صنعت استان برداشت نمى

 ردد.گیرودخانه بر م

هاى آبریز در محدوده استان، رواناب ایجاد شده بر د اراضى و خصوصیات فیزیوگرافى خاص حوضهزیا بدیهى است به خاطر شیب نسبتاً 

شود. وجود سدهاى مخزنى مناسب در لرستان، باعث آید و باعث خسارات متعدد مىبه صورت سیلاب مخرب در مى اثر بارندگى، سریعاً

دهد. هنگام استان، خسارات سیل در استان خوزستان را هم كاهش مىشود و علاوه بر كاهش خطرات سیل در این ها مىتسكین سیلاب

شود و نه تنها خسارتى ندارد بلكه به مصارف ورود سیلاب ها به مخازن، تا زمانى كه مخزن هنوز پر نشده، جریان در مخزن انباشته مى

از توده سیال ساكن وسیع، حجیم و طولانى رسد و پس از پرشدن مخزن نیز سرعت سیلاب در عبور مى غیرهآتى كشاورزى، برقابى و

)هیدروگراف خروجى  افتدخیر مىأشود و ضمن كاهش یافتن مقدار بیشینه شدت جریان، زمان عبور آن هم به تپشت سد كم مى

  نسبت به هیدروگراف ورودى، دبى اوج كمتر خواهد داشت و رخداد آن نیز با تاخیر زمانى همراه خواهد بود(.

ه نكات گفته شده، علاوه بر ضرورت اقدامات صحیح و مؤثر آبخیزدارى در استان، نیاز است كه وزارت نیرو به تخصیص آب با توجه ب -2

رغم هاى تامین آب علیكه تخصیص آب سدها و طرح-سدها و طرح هاى تامین آب استان، نگاه ویژه داشته باشد و در وضعیت فعلى

 هاى در دست اجرا را نیز تقویت كند.بازنگرى كند و منابع مالى طرح انددهداشتن مطالعات مصوب با محدودیت مواجه ش

-مى غیرهشود، تولید برق نموده و به مصرف كشاورزى و هایى كه از استان خارج و در سدهاى بزرگ پایین دست ذخیره مىرواناب -7

 شود؛مى حاصل بها، برق و بها آب ت، دسپایین در آورد،هاى آبریز خرابى به بار مىرسد. به عبارت دیگر از آبى كه در بالادست حوضه

 مخزنى سدهاى بهاى برق و بها آب درآمد از بخشى اسلامى، شوراى مجلس در واحده ماده یک ارائه طریق از شود،مى پیشنهاد لذا

 .شود بالادست مناطق سیلاب كنترل و رودخانه مهندسى هاىطرح صرف كشور،

هاى ورودى آتى لحاظ شود و در شروع فصل پرآبى و سیلابى شدن دست، تخمین قابل قبولى از جریانپایین)اگر در مدیریت مخازن 

دست مخازن هم به داشت، خسارات پایینها، بتوان حجمى متناسب با آن از مخازن را براى ذخیره و تسكین سیلاب، خالى نگهرودخانه

 .رسد(حداقل مى

سفانه از أها به دور باشیم ولى متصون ماندن از سیلاب، بایستى از ناحیه دشت سیلابى رودخانهاصل بدیهى این است كه براى م -0

هاى گذارىها به خاطر رسوبها و از طرف دیگر توسعه ناحیه دشت سیلابى رودخانهطرفى دست اندازى به حریم و حتى بستر رودخانه

ى آسیب پذیر و ناكافى بودن اقدامات مهندسى رودخانه در نقاط حادثه خیز، هاهاى انسداد و بازهگذشته آنها و عدم لایروبى در محل

  .دهدها و سیل بندها، خسارات اقتصادى و اجتماعى سیلاب را افزایش مىمثل پل

 

 استان فارس )شهر شيراز( -2-3
 مسيل شهرک سعدی شيراز -2-3-1

 تشریح سيل-1-1-3-2

 در شمال شرقی شهر شیراز  6/52و طول جغرافیایی  6/24جغرافیایی  در عرضكیلومتر مربع و  52زیر حوضه سعدي به مساحت      

باشد. بیشترین ارتفاع مربع( می كیلومتر 4000حوضه مهارلو )با مساحت كلیهاي از زیر حوضه ،درصد 10  شیب میانگین نزدیک بهو با 

متر و لذا شیب متوسط  14144مسیلی به طول باشد و داراي متر از سطح دریا می 1644و كمترین آن  2754این حوضه از سطح دریا 
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 135-2شكل باشد. ه پارک ملی بمو و از جنوب به حوضه شیراز متصل میباشد. حوضه آبریز سعدي از شمال بدرصدي می 0/3

از  باشد به دو قسمت تقسیم شده كه بخشیدهد. در این شكل همانطور كه قابل مشاهده میمحدوده این حوضه را در نقشه نشان می

زدگی سیلاب در مسیل آن در بالادست محل رخداد سیل اخیر حوضه سعدي )یعنی در بالادست خیابان وفایی جایی كه سر آغاز پس

باشد. علت كیلومتر مربع می 52باشد و كل حوضه كه شامل مساحتی نزدیک به كیلومتر مربعی می 03بوده( قرار دارد و داراي مساحت 

-تر جهت محاسبه حداكثر دبی رخ داده در این منطقه میابان وفایی انجام  محاسبات هیدرولوژیكی دقیقجداسازي حوضه بالادست خی

 دهد.مشخصات حوضه سعدي را نشان می 70-2جدول باشد 

هاي اخیر بدلیل همچنین پوشش گیاهی كم كه در سالهاي كوچک و بزرگ و هاي زیاد آن، زیرحوضهحوضه مهارلو بدلیل تعدد مسیل

تري برخوردار از وضعیت نامناسب زهكش و سطحی هايآب دفع دقیق محاسبه رویه و گاهًا بدون مجوز و بدونت و سازهاي  بیساخ

باشد و همچنین متر در روز( را دارا میمیلی 34شده است، پتانسل شدیدي در جهت سیلابی شدن در اثر بارشهاي شدید )بیشتر از 

باشد. لازم به ذكر است كه، پذیري سیلاب در استان فارس میاز شهرهاي پرخطر بلحاظ ریسک شیراز بدلیل نفوذ كم بارندگی یكی

گردد و در ادامه مسیل دروازه قران و حوضه سعدي نیز رودخانه خشک شیراز از بهم پیوستن نهراعظم و رودخانه تنگ سرخ تشكیل می

 پیوندد.و میگردد و در نهایت این رودخانه به دریاچه مهارلبه آن ملحق می

 

 
 (1398)کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی،  محدوده حوضه سعدی در شمال حوضه مهارلو -183-2 شکل

 

سنجی سازمان آب ) با استناد به آمارهاي بارندگی ایستگاه باران میلیمتر 54ساعت بیش از  20در   1743سال فروردین  6بارش در روز 

 .سبب طغیان رودخانه خشک و مسیل سعدي شد و خسارات مالی بسیار زیادي را به جا گذاشت ارم(در منطقه  اي شیراز واقعمنطقه

فروردین در  6میلیمتري در محله سعدي، آب گرفتگی معابر صورت گرفت و در ادامه، طی روز   74فروردین طی بارش شدید  5در روز 

بامداد بارندگی با شدت بالایی تا حدود  2از حوالی ساعت ششم روز  اولین ساعاتمیلیمتر باران بارید كه در  31مجموع نزدیک به 

صبح با شدت كمتري رخ داده و در نهایت  3بامداد تا حدود ساعت  5صبح رخ داده است و در ادامه بارندگی از حوالی ساعات  0ساعت 

 بارندگی با شدت نسبتاٌ بالایی در كل حوضه مهارلو اتفاق افتاده است. 11:74 صبح روز ششم تا ساعت 14:74از ساعات 

بنابراین . روز بوده استمتر مكعب در طی دو  1054444 تا  1444444بین  حجم رواناب تولید شده در حوضه آبریز سعدي به تقریب

رسیدن رواناب از مدت زمان لازم جهت دهد. وضوح نشان میحجم رواناب ایجاد شده بسیار قابل ملاحظه بوده و شرایط بحران را به
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)كارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی،  باشدمی دقیقه( 63یک ساعت ) تقریباٌدورترین نقطه حوضه به محله سعدي 

 0در  2رواناب جهت خروج از حوضه سعدي پس از طی مسافتی در طول مسیل سعدي، در یک كانال روباز به ابعاد تقریبی  .(1743

هاي موجود در طول ها و كانالدهد. به دلیل حجم زیاد رواناب، پلمتر، توسط كانال سرپوشیده از زیر بلوار شهید وفایی ادامه مسیر می

اند و این امر موجب رپوشیده در بلوار شهید وفایی، گنجایش كافی براي عبور سیل اخیر را نداشتهمسیل سعدي و قبل از كانال س

پسزدگی جریان گردیده است. همچنین انسداد جریان در مسیل مربوطه موجب سراریز شدن رواناب به محله سعدي گردیده است. این 

هایی از این ت. طغیان مسیل سعدي موجب شده است، كه بخشرخ داده اس 1743فروردین ماه 6روز  12رویداد در حدود ساعت 

محله، تحت تاثیر سیلاب قرار گیرد و افزایش حجم سیلاب موجب گردیده كه رواناب در مسیر بلوار شهید وفایی به سمت تونل سعدي 

هاي پیرامون این دو بلوار را تحت تاثیر هایی از بلوار نصر و محلهبخشهدایت شود و از طریق این تونل سیلاب به بلوار فضیلت راه یابد و 

مسیر اصلی مسیل سعدي و مسیر حركت سیل اخیر با توجه به انسدادهاي موجود نشان داده شده  14-7خود قرار دهد. در شكل 

طریق خیابان یابد، تا در نهایت از است. جریان پس از عبور از بلوار شهید وفایی به صورت زیرزمینی تا خیابان نارنجستان ادامه می

 متري ادامه مسیر یابد. 6/1اي با قطر نارجستان به كالورت لوله

هاي انتقال آب در این محدوده به هیچ وجه جوابگوي عبور سیلاب اخیر نبوده است، كه همین امر موجب ایجاد كاهش ابعاد سازه

نهایت ادامه مسیر به سمت رودخانه خشک گردیده است.  هاي فضیلت، بلوار نصر، بلوار رسول اعظم و دررواناب با حجم بالا در خیابان

 دهد.دست تونل سعدي به رودخانه خشک شیراز را نشان مینمایی از حركت سیلاب در حوضه سعدي و پایین 11-7شكل 

  
 مشخصات فيزیوگرافی حوضه سعدی  37-2جدول 

 52(km2) مساحت حوضه

 03(km2) مساحت حوضه بالادست خیابان وفایی

 14144 (m) طول آبراهه اصلی

 درصد 0/3 شیب متوسط آبراهه

 درصد 23/10 شیب متوسط حوضه آبریز

 2754 (m) ارتفاع بالاترین نقطه حوضه از سطح دریا

 1644 (m) ترین نقطه حوضه از سطح دریاارتفاع پایین

 min63  زمان تاخیر 

 

هاي هیدرولوژیكی حوضه آبریز سعدي نقش مهمی دارند، و لذا شناخت این عوامل در جهت تبدیل باران به توپوگرافی در ویژگیعوامل 

باشد. عواملی چون سطح حوضه آبریز، شیب، ارتفاعات توپوگرافیک، زمان تمركز از مهمترین پارامترهاي رواناب لازم و ضروري می

دهد. در این حوضه سازندهاي جهرم آسماري رازک رسوبات اطلاعات حوضه آبریز سعدي را نشان میباشند. جدول زیر حوضه آبریز می

 اي وجود دارد.اي تحكیم یافته و رسوبات رودخانهكوهپایه

هاي آبرفتی بسیار محدود بوده و در برخی نقاط امكان بدلیل بالا بودن سنگ بستر در بخش وسعی از حوضه آبریز سعدي ضخامت سفره

 شكیل سفره آب زیر زمینی وجود ندارد. ت

در حوضه آبریز سعدي همانند حوضه دروازه قرآن، به دلیل پوشش گیاهی اندک در بالادست، نفوذپذیري بسیار كم زمین و فرسایش 

ار بوده زیاد خاک و همچنین رطوبت خاک به علت بارندگی روزهاي گذشته، از حجم بالاي رواناب و رسوبات حمل شده بسیاري برخورد

است، لذا سیلاب همراه با گل و لاي در محله سعدي موجب آبگرفتگی شدید معابر و خسارات زیادي به واحدهاي مسكونی گردیده 

 دهد.آبگرفتگی در محله سعدي را نشان می 12-7است. شكل 

 دهد.سیلاب را نشان میو روند گسترش و حركت  هاي حوضهشبكه آبراههدهد و همچنین حوضه سعدي را نشان می 136-2شكل 
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سيل  گسترش و جهت حرکتهای حوضه، به رنگ آبی. خطوط زرد رنگ روند نمایی از زیر حوضه آبریز سعدی و شبکه آبراهه -186-2 شکل

 )پایگاه جامع اطلاع رسانی معادن و فلزات خاور ميانه(

 

سنجی در مسیل حوضه سعدي اطلاعات خاصی در مورد دبی  عبوري از مسیل متاسفانه به دلیل عدم وجود هیچگونه ایستگاه آب

گونه ایستگاه هواشناسی نیز وجود باشد. همچنین در این حوضه هیچدر دسترس نمی 1743سعدي در سیل ششم فروردین سیال 

اي استان فارس واقع در خیابان ارم شیراز سنجی سازمان آب منطقههاي هواشناسی موجود در ایستگاه بارانندارد لذا با استفاده از داده

بارندگی روز ششم با . شكل زیر هایتوگراف دادهاي اولیه مربوط به محاسبه هیدروگراف سیل حوضه سعدي را انجام توان تحلیلمی

 دهد.سنجی را نشان میتوجه به اطلاعات داده شده توسط این ایستگاه باران

 

 
 1389ای روز ششم فروردین سال  منطقه آب شرکت سنج باران در بارش شدت نمودار -184-2 شکل
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 سعدی آبریز حوضه شناسی زمين سازندهای  33-2جدول 
 گروه هیدرولوژیک نام سازند

 B آبرفت

 B,C جهرم

 C مارون

 C رازک

 
 آبریز سعدی  حوضه در اراضی کاربری ( براساس وضعيتCNمقادیر عدد منحنی )  36-2جدول 

 Cبراي شرایط خاكی گروه CN ضریب  Bبراي شرایط خاكی گروه  CNضریب  (٪مساحت ) اراضی

 36 34 ٪45 مرتع ضعیف

 41 36 ٪5 هامسكونی و جاده

 

 آورده شده است. این جدول نشان  76-2جدول حوضه، ابتدا اطلاعات مربوط به نوع سازندهاي منطقه در  CNجهت محاسبه میزان 

خاک حوضه سعدي در  CNگیرند. لذا براین اساس میزان قرار می Cو  Bدهد كه بستر حوضه آبریز سعدي در گروه هیدرولوژیكی می

انتخاب گردیده و در محاسبات لحاظ شده است. لازم به  30متوسط حوضه  CN( آورده شده است. براساس این جدول مقدار 7جدول )

 باشد.ایط نرمال میمربوط به شر CN ذكر است كه این عدد 

اي كه جریان از كیلومتر مربع مساحت حوضه در بالادست نقطه 03محاسبات هیدرولوژیكی حوضه سعدي با توجه به مساحت آن )

صورت  HEC-HMSافزار و با استفاده از نرم SCSهایی كه در منابع آمده است، توسط مدل كانال سریز شده در خیابان وفایی( و توصیه

 ست.  پذیرفته ا

 مقدار زمان تاخیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است: SCSدر روش 

(2-1) 𝑇𝑙𝑎𝑔 = 𝐿0.8(
(𝑆 + 1)0.7

1900√𝑌
2 ) 

با رابطه زیر قابل محاسبه  Sشیب آبراهه برحسب درصد و  (Y( طول آبراهه بر حسب فوت و )Lكه در آن زمان تاخیر بر حسب ساعت، )

 باشد.می

(2-2) 𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10  

د استفاده قرار گرفته و در رمو SCSمحاسبه گردیده، و در روش  هدقیق 63براین اساس مقدار زمان تاخیر براي حوضه سعدي معادل 

باشد. لازم به ذكر است، كه به صورت زیر می 1743نهایت هیدروگراف احتمالی حوضه سعدي در بارندگی روز ششم فروردین سیال 

اي مشاهده میگردد هاي آماري سازمان آب و منطقهاینكه حوضه سعدي در ارتفاعات قرار دارد از آنچه در دادهمیزان بارش با توجه به 

مترمكعب بر  3/05دهد كه در آن بیشترین میزان دبی اتفاق افتاده باشد. لذا این هیدروگراف حداقل دبی ممكن را نشان میبیشتر می

 باشد.می 1743ردین سال ثانیه حدود ساعت دوازده ظهر روز ششم فرو
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 ایسنجی سازمان آب منطقههای ایستگاه بارانهيدروگراف احتمالی سيل حوضه سعدی با توجه به داده -188-2 شکل

 

محاسبات مجدداٌ تكرار و هیدروگراف با توجه به قرار گیري حوضه سعدي در ارتفاعات و با فرض افزایش سی درصدي بارندگی كلیه  

مترمكعب بر ثانیه را در حدود ساعت دوازده  63زیر بصورت حداكثر دبی احتمالی در حوضه سعدي آورده شده است كه دبی حداكثر 

 دهد.ظهر روز ششم فروردین نشان می

 
 درصد افزایش در بارندگی روز ششم فروردین 30سيل حوضه سعدی با احتساب هيدروگراف احتمالی  -189-2 شکل

 

متر مكعب بر ثانیه  34تا  06بین  1734توان گفت حداكثر دبی سیلاب رخ داده در منطقه سعدي در روز ششم فروردین سال لذا می

رگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي )كا باشد كه در ساعت دوازده ظهر روز ششم فروردین سال جاري اتفاق افتاده استمی

بامداد روز ششم از میزان بارندگی  0:74تا 2. همچنین لازم به ذكر است كه علارغم اینكه میزان بارندگی در ساعت (1743هیدرولیكی، 

باشد. این میآن روز بیشتر بوده است اما میزان دبی رخ داده در حوالی ساعت دوازده ظهر حداكثر میزان خود  11:74تا  14ساعات 

را  CNمساله بدلیل اشباع شدن خاک حوضه به مرور و در طول بارندگی رخ داده است كه نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق تاثیر 

تواند در تولید رواناب هاي قبل میبصورت پارامتري غیر خطی در طول بارندگی لحاظ كرده است. رطوبت بیشتر خاک ناشی از بارندگی

تصاویري از حركت سیلاب از بالادست حوضه  144-2شكل  و لذا افزایش حجم و دبی اوج سیلاب تاثیر مستقیم داشته باشد.بیشتر 
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تصاویري از ورودي سیلاب به  141-2شكل دهد. همچنین نشان می 6/1/1743آبریز سعدي به سمت شهرک سعدي را در تاریخ 

 دهند.شته از سیل را نشان میشهرک سعدي در این واقعه سیلاب و خسارات بجا گذا

 

 
 حرکت سيلاب از ابتدای جاده شيراز خرامه به سمت شهرک سعدی -190-2 شکل

 

 
 ورود سيلاب به شهرک سعدی و ایجاد خسارات -191-2 شکل
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 سعدی آبریز حوضه سيلاب و سطحی های آب تخليه اصلی شبکه مشخصات

 بلوار سعدي، از شهرک از عبور پس و شده شروع خرامه جاده ابتداي از شیراز شهر محدوده در ، سعدي آبریز حوضه مسیل مسیر     

 . میگردد شیراز خشک رودخانهراهی  ، كاراندیش خیابان شهید و سماء بلوار ، معزي شهید خیابان ، نیستان بلوار ، نارنجستان

 می ذیل صورت به ترتیب به ، به پایین بالادست از ، سعدي مسیل سیلابهاي و سطحی آبهاي هدایت و آوري جمع اصلی شبكه مشخصات

 : باشد

 نارنجستان. بلوار  33 شماره انتهاي كوچه مقابل خرامه( تا جاده ابتداي )پل شهرک محدوده به ورود نقطه از مسیل، طبیعی بستر .1

 نقطه تا نارنجستان بلوار 33 كوچه  شماره انتهاي مقابل متر از 6/7 ارتفاع و متر 0 عرض مقطع به سیمانی و سنگ سرباز كانال .2

 وفایی شهید بلوار 21 شماره كوچه انتهاي

 مقابل تا وفایی شهید بلوار 21 كوچه شماره انتهاي متر از 7/2ارتفاع و متر 0 عرض مقطع به سیمانی و سنگ سرپوشیده كانال .7

 منتقل آن غربی باند به شرقی باند از و پیموده را مذكور بلوار كانال عرض نقطه این در كه وفایی شهید بلوار 73 شماره كوچه ابتداي

 . است شده استفاده متر 2متر در  2 ابعاد به بتنی باكس مقطع دو از بلوار، زیر از كانال براي انتقال كه است ذكر قابل. شودمی

 انتهاي تا وفایی شهید بلوار 73 كوچه شماره ابتداي متر از 4/2متر و ارتفاع  0/0عرض  مقطع به سیمانی و سنگ سرپوشیده كانال .0

 نارنجستان. بلوار 51 شماره كوچه

 نارنجستان تا تقاطع  51متر از انتهاي كوچه  7/2متر و ارتفاع  7/7عرض  مقطع به سیمانی و سنگ سرپوشیده كانال .5

 لوله یک كوچه، از زیر از كانال انتقال براي ،03 شماره كوچه عرض بلوار نارنجستان، ضمن اینكه در محدوده  1/07و  03هاي كوچه

 . است شده متر استفاده 2 قطر به بتنی

بلوار نارنجستان  1/07و  03هاي تقاطع كوچه ابتداي متر از 5/1متر و ارتفاع  7/7عرض  مقطع به سیمانی و سنگ سرپوشیده كانال .6

متر و ارتفاع  0/2عرض  ابعاد به و یافته مذكور كاهش مسیر انتهاي در مقطع كانال كه نارنجستان بلوار 74شماره   كوچه ابتداي تا

 . گرددمی تبدیل متر 2 قطر به بتنی لوله مقطع به و گردیده منهول یک وارد كانال نقطه این در متر رسیده است. 7/2

 تقاطع به نیستان بلوار شرقی باند در حاشیه حركت با و شروع نارنجستان بلوار 74شماره  كوچه ابتداي از متر كه 2قطر  به بتنی لوله .3

 شهید خیابان ابتداي در تنان، هفت بلوار عرض از عبور از پس لوله مذكور ناحیه این در. گرددمی ختم نیستان و تنان هفت بلوار

  شودمی تبدیل متر 2 قطر با بتنی لوله دو به معزي

 بلوار وارد گلستان بلوار از عبور ازعرض پس كه گلستان بلوار با تقاطع تا معزي شهید خیابان ابتداي از متر 2 قطر به بتنی لوله دوبل .3

 . گرددمی سماء

 .اندیش كار شهید خیابان ابتداي تا سماء بلوار ابتداي از متر 2 قطر به بتنی لوله دوبل .4

 از پس مذكور هايلوله ناحیه در این كه ساحلی خیابان تقاطع تا اندیش كار شهید خیابان ابتداي از متر 2 قطر به بتنی لوله دوبل .14

 . گردند می خشک سرازیر رودخانه به آن مجاور كنارگذر و ساحلی خیابان عرض طی

 عرض در متر 2 ابعاد به مربع بتنی باكس به متر 2 قطر با بتنی لوله دوبل مقطع از سعدي سطحی آبهاي تخلیه شبكه مقطع تبدیل .11

 صورت مكرر هايپیگیري علی رغم كه ضروري است نكته این ذكر . خشک رودخانه در تخلیه و ساحلی خیابان مجاور زیرگذر مسیر

اطلاعات  ارائه از شیراز شهرداري ، سعدي سیلاب و سطحی آبهاي تخلیه شبكه دقیق مسیر و مشخصات فنی به دستیابی جهت گرفته

كارشناسان  فنی هاي بررسی میدانی و بازدیدهاي حاصل آمده، دست به مشخصات و نموده امتناع شده موضوع یاد خصوص در كامل

 باشد.دفترمی این

 جانمائی اجزاي شبكه نسبت به آبراهه طبیعی حوضه آبریز سعدي مشخص گردیده است. 147-2شكل و  142-2شكل در  .12
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 جانمایی اجزاء شبکه انتقال سيلاب حوضه آبریز سعدی -192-2 شکل

 

 
 جانمایی اجزاء شبکه انتقال سيلاب حوضه آبریز سعدی تا انتقال سيلاب به رودخانه خشک -193-2 شکل
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 علل بروز سيل -2-1-3-2

خرامه، كانالی براي عبور پل دوربرگردان احداث شده كه نمایی از این پل و محل آن در -در مسیل سعدي و در ادامه جاده شیراز     

باشد، كه آبشستگی شدیدي شود. مشاهدات انجام شده بعد از سیلاب حاكی از این نكته میمشاهده می 145-2شكل و  140-2شكل 

متر شده  2پشت دیواره هاي كانال جریان سیلاب وجود داشته كه باعث ایجاد آبشستگی به عمق در دو طرف كانال ایجاد شده و در 

اند و عكسها همگی بعد ها پشت دیواره كانال بعد از سیلاب پر شدهاست. لازم به ذكر است كه حجم تخلیه شده ناشی از این آبشستگی

 ست. از اقدامات شهرداري جهت پر كردن این آبشستگی گرفته شده ا

 
 محل پل دور برگردان و احداث کانال در بخشی از مسيل حوضه سعدی -197-2 شکل

 

 
 نمایی از کانال و پل احداث شده در قسمتی از بستر اصلی مسيل سعدی در بالادست -193-2 شکل
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متر كه جوابگوي  5)با عرض  باشدنكته مهم در احداث این كانال عدم ضرورت احداث آن و همچنین احداث آن با عرض نامناسب می

اند كه در بالادست مسیل حوضه سعدي در زمان سیلاب تنها دو سوم مسیل پر شده اما از ها نشان دادهعبور سیلاب نبوده است(. گزارش

دست هم از عرض این مسیل كاسته شده و هم شیب آن كم شده كه این دو نكته باعث ایجاد سریز شدن بالادست به سمت پایین

ها گردیده. بسیاري از عكسها حاكی از ها به داخل شهرک شده و همچنین كاهش شیب مسیل باعث رسوبگذاري شدیدي در كانالكانال

هاي پیشین زم به ذكر است كه عرض مسیل طبیعی ایجاد شده توسط سیلابباشد. لاشهرداري بعد از وقوع سیلاب می روبیعملیات لایه

باشد، كه یكی از دلایل سرریز متر با توجه به كاهش شیب طراحی غیر منطقی می 5و  0باشد و كاهش آن به عرض متر می 24حدود 

 باشد.هاي احداث شده در منطقه سعدي در طول سیل اخیر میشدن كانال

ها اشاره به این نكته است كه، گرچه كانال در سیل اخیر حوضه سعدي سرریز سازيذكر در خصوص این دیواره دومین نكته قابل 

هاي مسكونی اطراف خود، در ایجاد خسارات ناشی از سیل در شهرک كرده، اما عملاً بدلیل احداث این كانال در ارتفاعی كمتر از سازه

 ان سیل دوباره درمسیل اصلی خود قرار گرفته است.سعدي نقشی نداشته و بعد از طی مسافتی جری

هاي آبی امكان بندي )با توجه به كمبود امكانات كارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي پهنهدلیل عدم دسترسی به نقشهمتاسفانه به

هاي آبی از رودخانه و سازه برداري درطول مسیل سعدي را نداشته است( با وجود استعلامات انجام شده توسط كارگروه مهندسینقشه

هاي مسئول ها و سازمانهاي مربوطه، پاسخی مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نیاز این كارگروه از طرف هیچ یک از دستگاهكلیه دستگاه

رعت دریافت نگردیده، و لذا مشخصات جریان رودخانه )از جمله بده جریان عبوري در زمان سیل و دوره بازگشت، تراز سطح آب و س

ها(، تغییرات در مورفولوژي رودخانه، ظرفیت مجراي اصلی رودخانه )بده مقطع پر، یا بده جریان ایمن(، پهنه بندي سیل در سیلابدشت 

 رودخانه و مشخصات رسوبی رودخانه )رسوبگذاري و فرسایش( و پایداري رودخانه امكان محاسبه دقیق ندارند.

ه سعدي، در نزدیكی ایستگاه آتشنشانی منطقه قرار گرفته و شامل زیرگذري است، كه هاي احداث شده روي مسیل حوضیكی از پل

گردد. بدلیل سیلاب اخیر شیراز دچار رسوبگذاري شدیدي در طول خود شده،كه لزوم توجه به لایروبی این ناحیه عمیقاً احساس می

دهند. شواهد حاكی از سرریز حوضه سعدي را نشان مینمایی از این زیرگذر و محل قرار گیري آن در  143-2شكل و  146-2شكل 

هاي مسكونی در اطراف آن خسارات چندانی در این منطقه دیده سیلاب در ناحیه این زیرگذر بوده است، اما بدلیل عدم وجود سازه

 نشده و سیلاب مجددًا پس از طی مسافتی در مسیل اصلی خود قرار گرفته است.

 
 نزدیک به ایستگاه آتشنانی -محل قرار گيری ایستگاه دوم بازدید در حوضه سعدی -196-2 شکل
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 نمایی از زیرگذری در مسيل حوضه سعدی -194-2 شکل
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 0مكان مهمی از طول مسیل سعدي كه آغاز سیلاب در این ناحیه رخ داده است، شامل كانالی است كه در مسیر سیلاب با عرض حدوداً 

تا  143-2شكل متر احداث گردیده است و از پشت بلوار وفایی عبور كرده و در نهایت از طریق كالورتی به زیر زمین هدایت میگردد. 

 دهند.رسد را نشان میري این كانال و نماهایی از امتداد آن تا جایی كه به كالورت میمكان قرار گی 244-2شكل 
 

 
 محل شروع کانال احداث شده در پشت بلوار وفایی -198-2 شکل

 

متر عرض كانال احداث شده(،  0طبیعی جریان به  متر عرض مسیل 24باشند كه بدلیل كاهش عرض كانال )از شواهد حاكی از این می

این كانال ظرفیت عبوردهی سیلاب اخیر سعدي را نداشته و در تمام طول آن سیلاب از كانال خارج گردیده و پشت كانال را دچار 

اله سرریز كردن این كانال متر  در بالادست این كانال مس 2متر در   2فرسایش نموده است. البته سقوط یک سازه فلزي با ابعاد تقریبی 

 را تشدید كرده است.

دست به مرور كاهش یافته كه این مساله به كاهش لازم به ذكر است كه شیب این كانال و همچنین عمق آن در طول به سمت پایین

 كانال  هاي مسكونی در حریم مسیل دلیل اصلی كاهش عرضظرفیت عبوردهی سیلاب در كانال دامن زده است.  وجود ساختمان

تر گردیده است( و همچنین سقوط دو باشد. ساخت وسازهاي غالبًا بدون مجوز و طراحی غلط كانال )ابعاد این كانال به مرور كوچکمی

 دستگاه خودرو در كانال سرپوشیده انتقال سیلاب از عوامل اصلی بیرون زدگی جریان در زمان سیلاب در این ناحیه بوده است. 
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 کانال احداث شده در مسيل سعدی )پشت بلوار وفایی( -199-2 شکل

 



213          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 نمایی از محل و کانال انتقال سيلاب و کاهش عمق کانال در مسيل حوضه سعدی -200-2 شکل

 

اینكه ابعاد كانال به مرور كاهش یافته و مشكلات زیادي را در خصوص سرریز بخشی از سیلاب به بیرون كانال را در انتهاي كانال ضمن 

 شكل دهد. كند، این كانال بصورت سرپوشیده به مسیر خود ادامه میایجاد نموده، در محلی كه خیابان وفایی، مسیل را قطع می

رپوشیده كردن آن در زمان اجرا و همچنین ادامه مسیر آن از زیر خیابان را نشان محل این تبدیل و نحوه س 247-2شكل تا  2-241

دهند. شواهد حاكی از پسزدگی سیلاب از این كالورت بوده است. همچنین سقوط یک دستگاه خودرو در این مجراي سرپوشیده می

ته و تا تونل سعدي ادامه دار بوده، و پس از آن بخشی از بعد سیلاب در خیابان وفایی جریان یافمزید بر علت بوده است. از این نقطه به

 سیلاب از طریق تونل به خارج از حوضه سعدي انتقال یافته است.

 

 
 زدگی سيلابنقطه اتصال کانال روباز انتقال سيلاب به مقطع سرپوشيده و پس -201-2 شکل
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 عکسی از زمان احداث کانال سرپوشيده خيابان وفایی -202-2 شکل
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 ادامه مسيل سعدی که بصورت سرپوشيده اجرا گردیده است. -203-2 شکل

 

كالورت خیابان وفایی نشان داده شده است. سقوط این وسیله مسیر را مسدود محل سقوط یک دستگاه خودرو در  240-2شكل در 

هاي اطراف گردیده است. با توجه به اینكه این كالورت زدگی بیش از حد سیلاب و ورود آن به بلوار وفایی و كوچهكرده و باعث پس

هاي موجود در این گزارش )دبی توجه به هیدروگرافمترمكعب بر ثانیه را داشته است و همچنین با  20توانایی عبور دبی در حدود 

توان گفت كه نه تنها این كالورت توانایی عبور كل دبی رخ داده در ساعت دوازده روز مترمكعب بر ثانیه( می 34تا  06حداكثر بین 

سیلاب بیش از پیش  ششم فروردین را نداشته بلكه سقوط چندین وسیله نقلیه بزرگ در این كالورت باعت رخنمون شدن مشكلات

 شده است.

لازم به ذكر است كه دبی رخ داده در ساعات ابتدایی روز ششم فروردین )حدود ساعت پنج صبح( با توجه به كمتر بودن میزان دبی در 

 اي نگردیده است.این ساعات و همچنین باز بودن كالورت باعث ایجاد مشكل خاص گزارش شده

 
 محل سقوط خودرو در کالوت خيابان وفایی -207-2 شکل
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درگیر بوده است، تونل سعدي )تونل فضیلت(  1743یكی دیگر از مكانهایی كه در سیلاب حوضه سعدي در روز ششم فروردین سال 

توانست نداشت سیلاب در حوضه سعدي میباشد، كه باعث هدایت جریان سیلاب به حوضه شیراز گردید. چنانچه این تونل وجود می

هاي اطراف آن اجازه خسارات بیشتري را در شهرک بجا بگذارد. در واقع ساخت وسازهاي گسترده غیر مجاز در این خیابان و كوچه

تونل  حركت سیلاب از مسیل طبیعی و قبلی خود را غیر ممكن كرده بوده و بخش اعظمی از این سیلاب در خیابان وفایی تا دهانه

هاي فضیلت، بلوار نصر و بلوار رسول اعظم و نهایتاً وارد رودخانه خشک گردیده دست تونل وارد خیابانحركت كرده است، و در پایین

-دست تونل سعدي در حوضه شیراز  را نشان مینمایی از حركت سیلاب در حوضه سعدي و پایین 246-2شكل و  245-2شكل  است.

 دهند.

 
دهد و خطوط زرد رنگ مسير حرکت سيل اخير با توجه به انسدادهای خطوط قرمز رنگ مسير اصلی مسيل سعدی را نشان می -203-2 شکل

 .(1398)کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی،  دهدموجود در کالورت و مسيل سعدی را نشان می

 

 
 (1398های هيدروليکی فارس مسير حرکت سيلاب از تونل سعدی به سمت رودخانه خشک )کارگروه مهندسی رودخانه وسازه -206-2 شکل
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ارتفاع حدود دهنده آبهاي موجود در این تونل نشاندهد. خط داغمحل ورودي تونل سعدي در حوضه سعدي را نشان می 243-2شكل 

توان گفت این تونل دبی حدود متري تونل می 15باشد كه با محاسبات اولیه با توجه به عرض متري آب در این تونل میسانتی 74-75

 243-2شكل همچنین  مترمكعب برثانیه را از شهرک سعدي تخلیه به سمت حوضه شیراز و خیابانهاي فضیلت هدایت كرده است. 25

 دهد.سیلاب در داخل این تونل را در روز واقعه رخداد سیل نشان میتصاویري از حركت 

 

 
 محل و نمایی از دهانه ورودی تونل سعدی -204-2 شکل
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 از تونل سعدی )فضيلت(خروج بخشی از سيلاب حوضه آبریز سعدی  -208-2 شکل

 

از طرفی، كالورت خیابان وفایی ادامه دار شده و مسیر خود را تا خیابان نارنجستان ادامه داده، و نهایتاً در خیابان نارنجستان مسیر 

سیل اخیر متر شده كه به هیچ عنوان جوابگوي عبور  6/1اي به قطر انتقال سیلاب مجددًا كاهش یافته و این كالورت تبدیل به لوله

دلیل اینكه مقدار زیادي از حجم سیلاب در خیابان وفایی رها شده، و نهایتاً از طریق تونل سعدي به حوضه شیراز نبوده است، اما به

محل این تبدیل  214-2و شكل  244-2شكل بایست به چشم آمده است. منتقل شده بود، مشكل خیابان نارنجستان كمتر از آنچه می

 دهند.جستان و همچنین نمایی از این تبدیل را نشان میدر خیابان نارن

 

 
 متر در خيابان نارنجستان سعدی 6/1ای به قطر محل تبدیل کالورت به لوله -209-2 شکل
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 کالورت خيابان وفایی به لوله در خيابان نارنجستاننمایی از تبدیل  -210-2 شکل

 

متر كلیه سیلاب حوضه آبریز سعدي را باید به رودخانه خشک منتقل  2متر در  2مسیل سعدي نهایتًا از طریق باكس بتونی به ابعاد 

باشند مساله مهمی اً باز می(. اینكه در كل این مسیر انتقال سیلاب سعدي، كلیه خطوط اصلی انتقال سیلاب كامل211-2شكل كند  )

است كه باید با انجام آزمایشاتی از باز بودن كلیه مسیر سرپوشیده اطمینان حاصل كرد، و اما نكته قابل تامل دیگر ظرفیت این مجراها 

سبات و باشند،كه تجارب بدست آمده از سیل اخیر شهرک سعدي حاكی از نیاز مجدد به محابراي انتقال سیل حوضه آبریز سعدي می

 باشند. تر میهاي جدید و احتمالاً طراحی مسیرهاي جایگزین مناسبطراحی

 

 
 موقعيت و مقطع تخليه آبهای سطحی حوضه آبریز سعدی به رودخانه خشک در مجاورت خيابان ساحلی -211-2 شکل
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با مشكلاتی مواجه است.  هاي سطحی در مواقع بارندگی عموماً آوري و تخلیه آبجامع جمعبه علت نداشتن یک سیستم ک سعدي شهر

طبیعی،  شامل مسیل ک سعديهاي سطحی در شهرشبكه دفع آب .دهدمشكلات به شكل حادتري خود را بروز میبلوار وفایی در 

هاي فرعی و سطحی در معابر فرعی هاي اصلی و جويهاي سرباز در طرفین خیابانهاي سرپوشیده و جويزیرزمینی، كانال هايكالورت

 توان بصورت زیر خلاصه نمود.دلایل سیلاب اخیر و خسارات مالی مربوط آن در حوضه سعدي را میاست.  کشهر

 طبیعیمل الف( عوا

بدلیل سطح پوشش گیاهی ضعیف و نفوذپذیري كم یاد شده بسیار زیاد و زمان تمركز  وضهشدت بارش و حجم رواناب ایجاد شده در ح

)بخصوص در روز ششم فروردین كه خاک منطقه سعدي بعد از یک روز بارندگی كاملًا اشباع بوده است( و همچنین از طرفی  حوضه

پذیري شده و حمل رسوب توسط جریان فرسایشدرصد( و سست بودن خاک منطقه باعث افزایش  10) شیب نسبتاٌ بالاي حوضه

 سیلاب بالا بوده است.

 عوامل ناشی از دخالت انسانیب( 

 غالباً غیر مجاز(وسازهاي تجاري، تفریحی و مسكونی ساخت)تغییر كاربري اراضی -1

مجوز روبرو هستیم از علل  رویه و بدوندر منطقه شهرک سعدي بویژه بلوار وفایی كه با ساخت وسازهاي بی تعرض به حریم مسیل-2

 باشد. اصلی ایجاد سیل شهرک سعدي و خسارات مالی ایجاد شده می

نامه نسبتاً جامع و كاملی كه وازرت نیرو گردآوري شده است، در سایر سازمانها و ارگانهاي مرتبط با سیلاب نكته: با وجود وجود نظام

باشد. همچنین بسیاري از نامه سیلاب وزارت نیرو نمیوجود در هماهنگی با نظاماي وجود ندارد و یا در صورت نامهعموماً چنین نظام

باشد، ضمانت اجرایی ندارند، لذا بسیاري از می غیرهها و هاي رودخانهنامه كه در خصوص صدور مجوز در حریمبندهاي نظام

 شوند.هاي رخ داده در این خصوص را باعث میناهماهنگی

هاي ورودي مسیل بطور مثال پل) سعدي هاي آبی غیر اصولی در مسیلها و كالورتها و سایر سازهت كانالگذاري و ساخدیواره-7

(. در این زمینه نكته قابل اشاره در این ساخت و سازها این است كه مسیل حوضه هاي ارتباطی رودخانه خشکسعدي و غالب پل

متر و  5متر این مسیل به كانالی با عرض  24اي كه ابتدا با عرض طبیعی دست و به مرور كوچک تر شده به گونهسعدي در پایین

 6/1اي به قطر متر و ضمن كاهش عمق و عرض كانال نهایتاً به كالورتی سرپوشیده و در انتهاي مسیر به لوله 0سپس به كانالی با عرض 

 تر كرده است.شهرک  سعدي را به شدت، مخرب تبدیل گردیدده است، كه سقوط چندین وسیله نقلیه در این كالورت سیلاب اخیر

 و این رسوبات در مناطقی كه در مسیر مسیل شدهها میزان حمل رسوبات توسط روانابپذیري خاک منطقه باعث افزایش فرسایش-0

كند و سبب تجمع می مسیلهایی از مسیر گذر كه رواناب قدرت حمل رسوبات را ندارد، در بستر تغییر یا مانعی ایجاد شده یا در بخش

 شود. می آنمسدود شدن مسیر یا تنگ كردن 

صورت سرپوشیده و غیر اصولی اجرا گردیده است و امكان لایروبی با توجه به اینكه بخشی بزرگی از این مسیل به عدم لایروبی مسیل-5

 را بعضاً غیر ممكن ساخته است.

 

 (مسيل دروازه قرآن) آبزنگی رودخانه -2-3-2

 سيل تشریح -1-2-3-2

كیلومتر مربع می باشد.  0444حوضه آبریز رودخانه آبزنگی ) حوضه دروازه قرآن( بخش كوچكی از حوضه آبریز مهارلو به وسعت      

حوضه مهارلو  از پنج محدوده مطالعاتی شیراز، سروستان، قره بلاغ، كوار و گشنگان تشكیل شده است. حوضه آبریز رودخانه آبزنگی 

ی باشد كه دو رودخانه فصلی به نامهاي خشک و چنارراهدار در آن جاري است.  رودخانه خشک از بخش كوچكی از محدوده شیراز م

، 212-2شكل ارتفاعات شمال غرب شیراز سرچشمه می گیرد و به همراه رودخانه چنارراهدار به دریاچه مهارلو متصل می شوند. در 

موقعیت حوضه دروازه قرآن نسبت به شهر شیراز  217-2شكل  محدوده مطالعاتی شیراز و رودخانه هاي خشک و چنارراهدار و در
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حوضه  217-2شكل نشان داده شده است. خروجی حوضه دروازه قرآن بلافاصله وارد منطقه شهري می گردد. لازم به ذكر است كه در 

 آبریز سعدي نیز ترسیم شده است.

 
 (1398)سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور،  موقعيت رودخانه های شيراز و حوضه دروازه قرآن -212-2 شکل

 

 
 موقعيت حوضه آبریز دروازه قران نسبت به شهر شيراز. -213-2 شکل

 

آبریز رودخانه خشک و چنارراهدار می باشد.  حوضهدرصد مساحت  2كیلومتر مربع كمتر از  6/25حوضه آبریز دروازه قران به وسعت 

نشان داده شده است. این حوضه  1:25444حوضه آبریز دروازه قرآن و شبكه آبراهه هاي آن بر روي نقشه هاي  210-2شكل در 
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ل و شرق به ترتیب توسط كوه بمو و كوه سعدي احاطه شده است و مرز غربی آن اكبراباد می تقریبا مستطیلی می باشد كه از شما

باشد. عمده آبراهه هاي این حوضه از ارتفاعات كوه بمو سرچشمه می گیرد. این آبراهه ها در پایین دست جاده كمربندي جدید 

پس مسیل آب زنگی به دورازه قران منتهی می گردد. مشخصات اكبر آباد( به مسیل آبزنگی می پیوندند. س -الاحداث )كمربندي خرامه

درصد حوضه دچار  14می باشد. پوشش گیاهی در حوضه آبریز نسبتا فقیر می باشد و حدود  73-2جدول فیزیكی حوضه به شرح 

ادل كننده می (. مسیل آبزنگی در ورودي دروازه قران وارد یک مخزن متع215-2شكل ساخت و ساز شهري و جاده ها شده است )

 6میلیمتر تعبیه شده است. عكس مخزن متعادل كننده در تاریخ  1044گردد. در انتهاي مخزن متعادل كننده لوله اي به قطر 

نشان داده شده اند. حجم این مخزن بر اساس  2-213شكل  و مسیل آبزنگی در محل ورود به مخزن در 216-2شكل در  43فروردین 

 متر مكعب می باشد. 13444خاک حدود  براورد شركت آمایش آب و

 

 
 حوضه آبریز دروازه قرآن بر روی نقشه تپوگرافی منطقه. -217-2 شکل

 

 مشخصات فيزیوگرافی حوضه  34-2جدول 
 واحد مقدار پارامتر فیزیكی

 km2 6/25 مساحت حوضه

 km  2/3 طول آبراهه اصلی

 % 3 شیب متوسط آبراهه اصلی

 m 2624 ماكزیمم ارتفاع حوضه

 m 1534 مینیمم ارتفاع حوضه

   طول آبراهه اصلی  تا جایی كه آبراهه

 نمایان می باشد 

3 km 

 hr 35/4 زمان تمركز به روش كرپیچ
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 2019وضعيت اراضی و پوشش گياهی در حوضه آبریز دروازه قرآن در سال  -213-2 شکل

 

 
 مخزن متعادل کننده در انتهای مسيل آبزنگی و در بالادست دروازه قران -216-2 شکل

 

 
 مسيل آبزنگی در محل ورود به مخزن متعادل کننده. -214-2 شکل
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سيلاب، بارش ها، اثر  وقوع بارندگی در پایه الف( خلاصه ای از هواشناسی )در رایطه با سيل های اخير(. بحث در اطلاعات

 (غيرهبارش و توپوگرافی مناطق درگير و 

كیلومتري مهارلو نیز  0444در حوضه آبریز دروازه قرآن ایستگاه باران سنج وجود ندارد. كل ایستگاه هاي باران سنجی در حوضه      

محدود می باشد. نزدیكترین باران سنج به حوضه دروازه قران مربوط به باران نگار مستقر در شركت آب منطقه اي می باشد. سپس 

مقدار بارش ساعتی در این سه ایستگاه مقایسه  213-2شكل گاه شیراز در اطراف این حوضه قرار دارند. در باران نگارهاي باجگاه و فرود

شده اند. محور افقی در این شكل ساعت و محور قائم مقدار بارش بین در هر ساعت می باشد. ایستگاههاي آب منطقه اي و باجگاه به 

روز پنجم فرودین را نشان می دهند. اما مقدار بارش در ایستگاه  12تا  11اعت میلیمتري بین س 15و  20ترتیب بارش نسبتا شدید 

ماكزیمم بوده است. این نمودار متغیر بودن بارندگی در حوضه آبریز را توضیح می دهد. سیل دروازه قرآن  14تا  4فرودگاه بین ساعت 

قطع بوده است  13تا  12رق ایستگاه آب منطقه اي در ساعت می باشد. لازم به ذكر است كه ب 12تا  11نیز ناشی از بارش بین ساعت 

میلیمتر  144به حدود  11:05و در این فاصله بارانی ثبت نشده است. بر اساس باران نگار شركت آب منطقه اي، شدت باران در ساعت 

ر شدید از علتهاي اصلی سیل دروازه (. این رگبا214-2شكل بر ساعت رسیده است كه بیانگر رگبار شدید در دقایقی از زمان می باشد )

 15نمایش داده شده است. شدت بارش  224-2شكل سال گذشته در  15دقیقه ماكزیمم در  15قرآن می باشد. همچنین شدت بارش 

)شركت سهامی آب  سال گذشته می باشد 15دقیقه اي در  15برابر ماكزیمم شدت بارش  3/1فروردین حدود  5دقیق اي رگبار 

 .(a1743-فارس،  منطقه اي

 
 (a1398-)شرکت سهامی آب منطقه ای فارس،  بارش ساعتی در ایستگاههای باران سنجی آب منطقه ای، باجگاه و فرودگاه شيراز -218-2 شکل
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 (a1398-)شرکت سهامی آب منطقه ای فارس،  ایستگاه آب منطقه ایشدت بارش در  -219-2 شکل

 

 
 سال گذشته )ميليتر بر ساعت( 13دقيقه ای در  13شدت بارش  -220-2 شکل

 

 جریان رودخانه ای ب( 

رودخانه آبزنگی یک رودخانه فصلی می باشد كه فقط در رخدادهاي بارندگی داراي جریان می باشد. در حوضه آبریز دروازه قرآن      

ایستگاه هیدرومتري بر روي رودخانه خشک و چنارراهدار مطابق  3هیچ ایستگاه آب سنجی وجود ندارد. در كل حوضه آبریز مهارلو 

 وجود دارد. عمده این ایستگاه ها فقط داراي اشل می باشند. 221-2شكل 
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موقعيت ایستگاه های آب سنجی حوضه آبریز مهارلو )منبع: بهنگام سازی بيلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز  -221-2 شکل

 و( دریاچه های طشک، بختگان و مهارل

 

 پ( نقش سدهای مخزنی در مدیریت جریان رودخانه.

 بر روي رودخانه آبزنگی سدي وجود ندارد.
 

کارآئی سازه های هيدروليکی )منظور سدهای تنظيمی و انحرافی است (در مدیریت و تعدیل سيلاب، یا در تشدید ت( 

 سيلاب.

اما بر روي یک شاخه فرعی بند انحرافی بصورت سنگ چین  بر روي مسیر اصلی آب زنگی سد انحرافی و تنظیمی وجود ندارد     

 .وجود دارد. این بند آسیبی ندیده است و نقشی در افزایش یا كاهش سیلاب نداشته است

 

کارآئی سيلاب بندها )دایک ها، دیواره های خاکریز( و سایر سازه های حفاظتی رودخانه )در کنترل و تعدیل سيلاب، ث( 

 یا در تشدید سيلاب(.

 هیچ سیل بند و یا سازه حفاظتی بر روي رودخانه آبزنگی وجود ندارد.

 

 علل بروز سيل در دروازه قرآن -2-2-3-2

 الف( مشخصات جریان رودخانه 

رودخانه آبزنگی فاقد جریان دائمی می باشد. بر اساس اطلاعات باران سنج مستقر در شركت آب منطقه اي )واقع در خیابان ارم(،      

میلیمتر ارتفاع  13دقیقه حدود  15شدت گرفت. بطوریكه در مدت  11:74صبح  شروع شد و در ساعت  11:15شدید از ساعت باران 

دقیقه اي در  24تا  15(. شاهدان نیز باران بسیار شدید 222-2شكل میلیمتر بر ساعت می باشد ) 35باران ثبت شده است كه معادل 

د. این شدت بارندگی زیاد می باشد و در حوضه هاي آبریز كوچک با طول كم )مانند حوضه دروازه محدوده دروازه قران را تایید كرده ان
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. لذا  به بعد ثبت شده بود 3میلیمتر نیز باران از ساعت  7قرآن( باعث ایجاد سیل در زمان كوتاه خواهد شد. قبل از رگبار مذكور، حدود 

)كارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی،  خاک كاسته شده بود سطح زمین نسبتا خیس بوده است و از ظرفیت جذب آب

1743). 

در خیابان منتهی به دروازه قران )بلوار هفت تنان( ظاهر شده است كه تا  12:14بر اساس نظر شاهدان محلی، سیلاب در حدود ساعت  

ادامه داشته است. دبی سیلاب از ظرفیت لوله تخلیه بسیار بیشتر بوده است. دبی تخلیه لوله جایگزین مسیل، بین  12:74حدود ساعت 

ثانیه می باشد. در واقع حجم سیل از ظرفیت مخزن متعادل كننده بیشتر بوده است و حجم اضافی از مخزن  متر مكعب بر 15تا  14

نمایی از عمق فاجعه رخ داده در  227-2 شكلسرریز شده است و وارد خیابان منتهی به دروازه قرآن )بلوار هفت تنان(شده است. 

به ترتیب محل مرود  220-2شكل  و 227-2شكل  دهد. همچنینا نشان میدر محل دروازه قران شیراز ر 1743پنجم فروردین سال 

 .(1743)كارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی،  سیلاب به خیابان و مسیر سیلاب در بلوار هفت تنان را نشان می دهند

عمق تقریبی سیلاب در باند سمت راست بلوار درصد( شده است.  3سیل پس از ورود به خیابان وارد شیب تند بلوار هفت تنان )حدود 

متر بر ثانیه تخمین زده می شود.  بر این  5/3تا  6 6/6سانتی متر براورد می گردد. بر اساس فرمول منینگ سرعت آب بین  74حدود 

صورت  413/4ا .ت 410/4مترمكعب بر ثانیه  براورد می گردد. این محاسبات بر اساس زبري  53تا  00اساس دبی سیلاب نیز بین 

متر مكعب بر  06تا  72متر مكعب بر ثانیه(، دبی سیلاب ورودي به خیابان، حدود  12پذیرفت. با احتساب دبی عبوري از لوله كالورت )

سانتی متري سیلاب باعث  74ثانیه تخمین زده می شود.  در واقع جریان فوق بحرانی بوده است بطوریكه سرعت بالاي سیلاب و عمق 

. البته (1743)كارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی،  وسایل نقلیه و انتقال آنها به پایین دست خیابان شده استشناوري 

در كنار خیابان به علت شیب عرضی خیابان و وجود جوي آب، عمق سیلاب بیشتر بوده است كه باعث شناوري وسایل نقلیه در سمت 

علت ترافیک سنگین خیابان و كم شدن شیب در پایین دست خیابان، پرش هیدرولیكی اتفاق  راست خیابان شده است.  همچنین به

 افتاده است و آب از روي بعضی از اتومبیلها عبور كرده است. غلظت بالاي رسوب سیلاب نیز عامل تشدید كننده سیلاب بوده است.

تخمین زده شد. در این حوضه بافت زمین  SCSآن به روش به علت عدم وجود ایستگاه آبسنجی، هیدروگراف حوضه آبریز دروازه قر

( و درصد C-%76و  B(، سازند جهرم )گروه هیدرولوژیک B- 51%بطور عمده از آبرفت با دانه بندي ریز و متوسط )گروه هیدرولوژیک 

دتا از مراتع با پوشش ( تشكیل شده است. كاربري اراضی حوضه نیز عمC- 12%كمی سازندهاي ساچون و رازک )گروه هیدرولوژیک 

درصد حوضه نیز دستخوش ساخت و سازهاي مسكونی، تجاري، نظامی، تفریحی و جاده  14گیاهی تنک تشكیل شده است. حدود 

و براي كاربریهاي مسكونی  36و  34به ترتیب  Cو  Bبراي اراضی مرتعی گروههاي هیدرولوژیک  CNسازي شده است. ضریب 

 بدست می آید.  32برابر  CNدر نظر گرفته شد. لذا با میانگیري وزنی ضریب  44و  35ه ترتیب ب Cو  Bگروههاي هیدرولوژیک 

حوضه آبریز دروازه قرآن در ارتفاع بسیار بالاتري نسبت ایستگاه بارن نگار آب منطقه اي قرار گرفته است. لذا شدت و مقدار باران در 

درصد بیشتر از  54تا  14)دانشگاه بركلی آمریكا ( شدت باران در حوضه تقریبا  PERSIANحوضه بیشتر می باشد. بر اساس داده هاي 

 بدست  225-2شكل درصدي باران، هیدروگراف سیل بصورت  74مقادیر باران سنج آب منطقه اي می باشد. در صورت افزایش 

 می آید.
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 (1398آرشيو روزنامه ها و خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،  (1398سال تصاویری از سيلاب روز پنجم فروردین  -222-2 شکل

 

 
 (1398)کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی،  محل سرریز آب به خيابان  از مخزن متعادل کننده -223-2 شکل
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 بلوار هفت تنان حد فاصل دروازه قران و چهار راه هفت تنان -227-2 شکل

 
 هيدروگراف سيل دروازه قرآن  -223-2 شکل

 

 مشاوران مختلفی براورد داشته اند كه در ذیل به آنها اشاره می گردد: در مورد مقدار سیلاب دروازه قران شیراز ارگانها و

 

  متر مكعب بر ثانیه بر اساس مدل  0/05شركت آب منطقه اي فارس دبی بیشینه راHEC-HMS  براورد كرده است. در این براورد

وزیع زمانی باران مستقر در محل (. این محاسبات بر اساس داده هاي ت226-2شكل حوضه آبریز به سه قسمت تقسیم شده است )

 .(b1743-)شركت سهامی آب منطقه اي فارس،  اداره می باشد

  اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس با كمک مدلHEC-HMS  متر مكعب بر ثانیه را با توجه به بسته  51تا  77دبی

 .(1743، بع طبیعی و آبخیزداري استان فارساداره كل منا (یا باز بودن كالورت دروازه قران براورد كرده اند

  مترمكعب  73مهندسین مشاور اتحاد راه براي به سفارش شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل كشور عدد

استفاده شده  SCSروش  2بر ثانیه را براي دبی سیلاب پیشنهاد داده اند. در این محاسبات، از توزیع زمانی باران بر اساس تیپ 

 (.1743)مهندسین مشاور اتحاد راه،  است

  متر مكعب  54در گزارش مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ) بیت الهی و همكاران( دبی سیلاب را بر اساس شواهد تجربی حدود

 .(1743بیت الهی و همكاران ،  (بر ثانیه تخمین زده اند 
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 هيدروگراف براورد شده توسط شرکت آب منطقه ای فارس -226-2 شکل

 

 تغييرات در مورفولوژی رودخانهب( 

مسیر اصلی رودخانه آبزنگی تغیر نكرده است اما در كف و جداره هاي آن فرسایش اتفاق افتاده است. در بخشهاي بعدي تصاویر      

 می شود.مربوط به فرسایش بستر و جداره ها نشان داده 

 

 پ( ظرفيت مجرای اصلی رودخانه )بده مقطع پر، یا بده جریان ایمن(

مقاطع رودخانه آبزنگی از  224-2شكل تا  223-2شكل رودخانه آب زنگی ظرفیت كافی براي انتقال سیلاب داشته است. در      

فروردین و یک روز پس از رخداد سیلاب گرفته  6بالادست دروازه قرآن تا حوالی روستاي آبزنگی ارایه شده است. این تصاویر در تاریخ 

 .اشدشده و داغاب سیل در آنها نمایان است.  همانطور كه مشاهده می شود، مقطع رودخانه براي سیلابهاي بزرگتر نیز كافی می ب

 
 مقطع رودخانه آبزنگی در بالادست دروازه قران. -224-2 شکل
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 مقطع رودخانه آبزنگی بين دروازه قران و روستای آبزنگی. -228-2 شکل

 

 
 مقطع رودخانه آبزنگی در پایين دست روستای آبزنگی. -229-2 شکل

 

 پهنه بندی سيل در سيلابدشت رودخانهت( 

رودخانه آبزنگی داراي سیلاب دشت خاصی نمی باشد. بلافاصله در بالادست مخزن متعادل كننده چند واحد تجاري و تعمیري      

فروردین گرفته شده است. واحد تعمیراتی در كناره رودخانه قرار  6وجود دارد. این تصویر در تاریخ ( در كنار رودخانه 274-2شكل )

(. این نشان می دهد كه مقطع رودخانه براي 274-2شكل فروردین باز و مشغول فعالیت بود ) 6گرفته است اما این واحد در تاریخ 

 كز دولتی نیز در كنار رودخانه و در ارتفاع قرار گرفته اند.عبور سیلاب كافی می باشد. البته در بالادست چنیدن مر
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 )الف(
 

 
 )ب(

 )الف( سيلاب دشت رودخانه آبزنگی )ب( واحد تعميراتی در سيل دشت رودخانه  -230-2 شکل

 

 تجاوز به بستر و حریم رودخانه ث( 

 271-2ان امتداد داشت. شكل رودخانه آبزنگی پس از ورود به شهر در محل دروازه قرآن، در طول بلوار هفت تنهاي قبل، در سال      

به بعد، دره دروازه قران تبدیل به خیابان شد و  1763را نشان می دهد. از سال  1756دره این مسیل در محل دروازه قرآن در سال 

 رودي لوله جایگزین مسیل آبزنگی را نمایش داده است.مقطع و 272-2شكل لوله بتنی جایگزین آن شد. 

هفت تنان می شد و سپس در تقاطع خیابان معزي به مسیل سعدي  70مسیل دروازه قرآن در نزدیكی چهارراه هفت تنان وراد كوچه 

( . 277-2شكل ست )می پیوست. مسیل سعدي نیز پس از ورود به محله سعدي از طریق خیابان نیستان وارد خیابان معزي می شده ا

مسیل نهایی از طریق خیابان سما و خیابان كاراندیش به رودخانه خشک وارد می شد. هم اكنون مسیر قبلی مسیل دروازه قران )كوچه 

میلیمتر( در طول بلوار  2444تا  1044هفت تنان( تخریب و تیدیل به خیابان شده است و جریان از طریق لوله سرپوشیده )قطر  70

 نشان داده شده است.  22-2م به رودخانه خشک تخلیه می گردد. بلوار چهل مقام با خط مشكی در شكل چهل مقا

هفت تنان و خیابان سما از قدیم به نام سیل آباد شناخته می شده است.  70لازم به ذكر است كه محدوده چهارراه هفت تنان و كوچه 

محدوده مسیل دروازه قرآن ساخت و ساز محدودي وجود داشته است.   ( نشان می دهد كه در270-2شكل ) 1700عكس هوایی سال 

(. البته در  محدوده سیل آباد عمق آبراهه بسیار 275-2شكل هم اكنون كل این منطقه با آپارتمانهاي چند طبقه پوشیده شده است )

 سیل محدود بوده است. ازه قران بوده است اما به علت وجود سیل دشت غیر مسكونی خسارتوكوچكتر از عمق دره در
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 1336تصویر دروازه قرآن و دره رودخانه آبزنگی در سال  -231-2 شکل

 

 
 مقطع لوله جایگزین مسيل دروازه قرآن و شبکه آشغالگير آن -232-2 شکل
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 (1398)کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی،  نقشه مسيلهای حوضه دروازه قران و سعدی در شيراز قدیم -233-2 شکل

 

 
 سازمان نقشه برداری کشور()منبع: سایت  1377محله سيل آباد در سال  -237-2 شکل

 

 
 1398محله سيل آباد در سال  -233-2 شکل
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(. 73-2جدول متر می باشد ) 2043بر اساس اطلاعات دریافتی از شهرداري شیراز طول كالورت دروازه قرآن از شروع تا محل تخلیه 

میلیمتر  2444تا  1044هم مقطع دایره اي و هم مقطع بیضوي می باشد. قطر لوله دایره اي از  كالورت مذكور در طول مسیر داراي

 می باشد. رمتغیی
 مشخصات کالورت دروازه قرآن  38-2جدول 

 توضیحات شیب متوسط ابعاد)ارتفاع *عرض( طول مسیر

 %1.51- (1044لوله) متر 144 ابتدا مسیرحوضچه
ابتداي مسیر ورودي لوله 

 دروازه قرآن تا روفوژ وسط

 متر 723 دروازه قرآن 
 لوله بیضوي

(135*1) 
-7.00% 

ابتداي روفوژه وسط بلوار تا 

 طاووس

از طاووس تا چهار راه چهل 

 مقام
 %7.00- 1044 متر 314

از طاووس تا چهار راه چهل 

 مقام

از چهار راه چهل مقام تا پل 

 امام علی 
 %2.50- 2444میلی متر  متر 1245

ابتئداي چهار راه چهل مقام تا 

 پل امام علی 

از آخرین منهول تا پل امام 

 علی 
 %2.50- 2*1044میلی متر متر 65

ابتئداي چهار راه چهل مقام تا 

 پل امام علی 

 _ _ _ متر 2043 جمع كل

 

     عدم رعایت حریم و یا کاربری های مجاز در رودخانه ج( 

هفت تنان(.  70همانطور كه قبلا شرح داده شد، مسیل دروازه قران در منطقه شهري شیراز محو و تبدیل به خیابان شده است )كوچه 

منطقه سیلاباد تجربه سیلاب بطوریكه در اطراف این خیابان واحدهاي مسكونی چند طبقه ساخته شده است. البته ساكنین قدیمی 

 (.276-2شكل اقدام به ایزوگام وجه پایینی دیوار منزل كرده بود ) 70شهري داشته اند. به عنوان نمونه یكی از منازل قدیمی در كوچه 
 

 
 هفت تنان 37منزل مسکونی قدیمی در کوچه  -236-2 شکل
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 غيرهنقش دیواره های سيل بند و خاکریزها و ح( 

نشان  273-2شكل اكبراباد در دامنه كوه بمو ساخته شده است. این جاده در -ازه قران، جاده كمربندي خرامهودر حوضه آبریز در     

آبراهه را قطع كرده است.  11داده شده است. دامنه شمالی و جنوبی این جاده در اختیار پادگانهاي نظامی می باشد. این جاده حدود 

مرز منطقه نظامی ضلع شمالی جاده، بوسیله خاكریز و سیم خاردار و فنس از جاده جدا شده است. در محل آبراهه ها عمدتا سیم 

 (.26-2خاردار و فنس نصب شده است )شكل 

ه كمربندي(، خاكریز حفاظتی مسیر )محل تلاقی یكی از آبراهه ها به جاد N 243600375و  E 523534723اما در موقعیت تقریبی  

آبراهه را مسدود كرده بود كه باعث ذخیره آب در پشت آن شده بود. این خاكریز در اثر رگبار پنجم فروردین شكسته شده و حجم آب 

شكست این خاكریز شرح داده شده است. حجم آب پشت خاكریز قابل توجه بوده است  273-2شكل پشت آن رها گردیده است. در 

طوریكه كالورت زیر جاده قادر به انتقال تمام دبی جریان نبوده است و سیلاب از روي جاده عبور كرده است. رهاسازي ناگهانی آب ب

آورده شده است.  274-2شكل متر در  5/1در  2ممكن است باعث افزایش پیک سیلاب شده باشد. مقطع این كالورت به ابعاد تقریبی 

ب از روي جاده شده، انتقال آب آبراهه مجاور به این آبراهه توسط عوامل راهساز بوده است. كانال مصنوعی نكته اي كه باعث عبور سیلا

 آورده شده است. یكی كردن آبراهه ها در نقاط دیگري نیز دیده می شود. 204-2شكل كه باعث یكی شدن دو آبراهه شده است در 

 

 
 یکی از آبراهه های کوه بمو در تلاقی با جاده و وجود سيم خاردار در آبراهه -234-2 شکل
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 )الف(

 
 )ب( 

تصویربرداری به سمت خاکریز شکسته شده در تقاطع یکی از آبراهه ها با جاده کمربندی )الف( تصویربرداری به سمت شمال )ب(  -238-2 شکل

 جنوب

 

 
 مقطع کالورت در محل شکست خاکریز -239-2 شکل

 



 207        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 کانال مصنوعی جهت یکی کردن دو آبراهه مجاور. -270-2 شکل

 

 عدم وجود سد های مخزنی کافیخ( 

هزار  244تا  144ورت وجود یک مخزن تاخیري با حجم تقریبی صدر حوضه سد تاخیري، انحرافی و مخزنی وجود ندارد. در      

متر  24444تا  14444د مترمكعب سیل دروازه قرآن اتفاق نمی افتاد. مخزن متعادل كننده بالادست لوله تخلیه حجم كمی در حدو

را از نماي بالادست نمایش می دهد. بر اساس براورد شركت آمایش آب و خاک، حجم  مخزن متعادل كننده 201-2مكعب دارد. شكل 

 .(202-2شكل متر مكعب می باشد ) 13444این مخزن 

 

 
 مخزن متعادل کننده از نمای بالادست. -271-2 شکل

 



200          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 نمودار سطح حجم مخزن متعادل کننده )گزارش شرکت آمایش آب و خاک( -272-2 شکل

 

 کاهش ظرفيت آبگذری رودخانه در بازه های مختلفد( 

 سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. 74ظرفیت آبگذري رودخانه در      
 

 رعایت نکردن ملاحظات فنی در طراحی سازه های رودخانه ایذ( 

در طراحی و اجراي لوله تخلیه و مخزن تاخیري بالاي آن ملاحظات فنی در نظر گرفته نشده است. هر سازه هیدرولیكی بر اساس      

یک دوره بازگشت سیلاب طراحی می گردد. اما همواره امكان رخداد سیل با دوره بازگشت بزرگتر وجود دارد. بنابراین امكان به صفر 

یر نیست اما ریسک باقی مانده باید مدیریت گردد. مخزن تاخیري موجود فاقد سرریز مناسب و مسیر هدایت رساندن سیلاب امكان پذ

سیلاب می باشد. در طراحی و اجرا باید بگونه اي عمل می شد كه آب پس از سرریز شدن وارد كانال خاصی می گردید. در واقع پیش 

نشده بود. البته ظرفیت لوله تخلیه نیز بسیار كم می باشد. سه گزارش طراحی و بینی مدیریت سیلاب با دوره بازگشتهاي بزرگ انجام 

 بازنگري حوضه دروازه قران توسط شهرداري به شرح ذیل به این كمیته ارسال شده است:

 گزارش حوضه دروازه قران: 

تهیه  65و بعد از سیل بزرگ سال  1766تهیه كننده و تاریخ تهیه آن در گزارش مشخص نیست اما به احتمال زیاد مربوط به سال 

كیلومتر مریع براورد شده است كه در گزارشهاي مختلف اخیر مساحت این  54شده است. در این گزارش مساحت حوضه آبریز حدود 

است كیلومتر مربع می باشد. مسیر كنونی كالورت دروازه قرآن از طریق بلوار چهل مقام در این طرح تعیین شده  23تا  20حوضه بین 

 (207-2شكل )



 205        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 1366طرح مسير کالورت دروازه قران در سال  -273-2 شکل

 

محاسبه شده است.  65و اشنایدر براي بارانهاي یک تا دو ساعت و باران سال  SCSهیدروگراف سیل در این گزارش بر اساس روشهاي 

انتخاب شده است. نتایج بررسی هاي كنونی نشان می دهد كه این ضریب بسیار بیشتر می باشد و  64و  54 (CN)عدد منحنی نفوذ 

-2سال به شرح شكل  144و  54، 24، 14ساعت در این حوضه با دوره بازگشتهاي  5/1لذا رواناب بیشتر خواهد بود. هیدروگراف باران 

بسیار كمتر  43فروردین  5متر مكعب بر ثانیه براورد شده است كه از سیل  26و  13، 3ساله حدود  144و   54، 24می باشد. دبی  77

(. طراحی كالورت 200-2شكل متر مكعب بر ثانیه شده است ) 11منجر به دبی بیشینه  65می باشند. بر اساس این گزارش، باران سال 

میلیمتر بر ساعت منظور شده است. بر اساس  3راحی متر مكعب بر ثانیه انجام شده است و شدت بارش در ط 12بر اساس دبی عبوري 

ساله می باشد. لازم به ذكر است كه محاسبات آن گزارش بر اساس  74محاسبات آن سال دبی طراحی معادل سیلاب با دوره بازگشت 

د جزئیات طراحی هاي طراحی كالورت می باشد و فاقاطلاعات آن زمان بوده است. گزارش مذكور حاوي تعدادي هیدروگراف و جدول

 سازه هاي هیدرولیكی مربوط به مخزن و سرریز می باشد.



206          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 سال 100و  30، 20، 10شهرداری برای دوره بازگشتهای  1366هيدروگراف حوضه دروازه قران بر اساس گزارش  -277-2 شکل

 

 
 63شهرداری برای سيل سال  1366هيدروگراف حوضه دروازه قران بر اساس گزارش  -273-2 شکل



 203        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

  ،1369طرح جامع سيلاب و مهار آب باران شيراز بزرگ، دکتر منجمی 

سطحی شیراز تهیه توسط آقاي دكتر منجمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز جهت جمع اوري آبهاي  1764گزارش فوق در سال      

صفحه از این گزارش )مربوط به مسیلهاي دروازه قران و سعدي( به دست این كمیته رسیده است. در این گزارش، دبی  16شده است. 

متر مكعب بر ثانیه براورد شده است، اما به علت تغییر كاربري در آینده  5/10، حدود 1765مسیل دروازه قران بر اساس باران سال 

یی در پیوست ب گزارش پیشنهاد شده است. در زمان تهیه این گزارش هنوز واریانت لوله گذاري در بلوار چهل مقام اجرا نشده راهكارها

هفت تنان و یا همان سیل آباد می شد. واریانت لوله گذاري در چهل مقام  27بود و كالورت دروازه قران وارد مسیل قدیمی در كوچه 

 سال انتخاب شده است. 24دوره بازگشت طرح نیز  بطور مجدد پیشنهاد شده است.

 

  ،1384مطالعات طراحی حوضه دروازه قرآن، شرکت مهندسين مشاور آمایش آب و خاک 

مطالعات جامعی روي حوضه آبریز دروازه قران و سعدي انجام داده بودند كه  1733و  1736شركت آمایش آب و خاک در سالهاي      

هواشناسی، هیدرولوژي، زمین شناسی، خاک شناسی، پوشش گیاهی، ارزیابی شرایط موجود و گزارش  حاصل آن مطالعات گزارشهاي

می باشد. در گزارش  206-2شكل طراحی شده است. بر اساس این مطالعات، مقدار بارش براي دوره بازگشتهاي مختلف به شرح 

ضریب منحنی نفوذ براي زیر حوضه هاي مختلف با  هیدرولوژي این شركت، حوضه دروازه قران به شش قسمت تقسیم شده است و

بدست آمده است كه با دقت بالایی با ضریب انتخابی توسط مولفین این  0/31برابر  CNجزئیات محاسبه شده است. ضریب نهایی 

 براي 203-2شكل  مطابق HEC-HMSو بر اساس مدل  SCS(. سیلاب محاسباتی به روش 203-2شكل گزارش یكسان می باشد )

نشان داده شده  204-2شكل متر مكعب بر ثانیه براورد شده است. زیر حوضه ها در  67و  52ساله معادل  144و  54دوره بازگشتهاي 

سال را از  5هاي با دوره بازگشت متر مكعب بر ثانیه(، این خط لوله سیلاب 12است. بنابراین با توجه به ظرفیت كالورت دروازه قران )

 این مورد در متن گزارش مذكور نیز ذكر شده است. خود عبور می دهد.
 

 
 ساعته 6بارندگی طراحی برای دوره بازگشتهای مختلف با تداوم  -276-2 شکل

 

 
 دروازه قرانضریب منحنی نفوذ در زیرحوضه های  -274-2 شکل

 

شركت آمایش آب و خاک مجموعه اي از اقدامات سازه اي و غیر سازه اي پیشنهاد داده بود. ساخت همزمان مسیر كانال جدید و ایجاد 

 حوضچه و بندهاي تاخیري در بالادست حوضه از جمله ي این پیشنهادها می باشد.



203          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 سيلاب بيشينه دروازه قرآن برای دوره بازگشتهای مختلف -278-2 شکل

 

 
 زیر حوضه های دروازه قرآن -279-2 شکل

 

  ،1391مطالعات مرحله اول و دوم بندهاب تاخيری دروازه قرآن و سعدی شيراز، مهندسين مشاور آبسار فارس 

 گزارش این مطالعات در دسترس نگارنده این گزارش نمی باشد. 

دقت كافی نشده است. در  N 243600375و  E 523534723در طراحی كالورت جاده كمربندي خرامه اكبر آباد در موقعیت تقریبی 

شكل انال وصل شده اند )ك N 243600375و  E 523534723این موقعیت دو آبراهه با هم بطور مصنوعی بوسیله یک موقعیت تقریبی 

قادر به انتقال پیک سیلاب نبوده و آب از روي جاده كمربندي عبور كرده است  274-2شكل (. اما كالورت نمایش داده شده در 2-254

 كیلومتر مربع می باشد. 25/1، حدود 251-2شكل (. حوضه آبریز این كالورت مطابق 254-2شكل )



 204        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 (N 293677833و  E 323389324عبور سيلاب از جاده کمرندی در محل کالورت )موقعيت تقریبی  -230-2 شکل

 

 
 N 293677833و  E 323389324حوضه آبریز کالورت در موقعيت تقریبی  -231-2 شکل

 

  



254          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

بهسازی بستر و لایروبی، انسداد یا تغيير کاربری مسيل ها، بهره برداری غير اصولی از مصالح رودخانه، فقدان اقدامات ر( 

 اقدامات نامطلوب سازه ای، تخليه نخاله ها و زباله ها

به عنوان در رودخانه آبزنگی و آبراهه هاي منتهی به آن انواع پسماندهاي خانگی و صنعتی و نخاله هاي ساختمانی مشاهده شد.      

تجمع زباله ها در بستر و كناره هاي آبراهه هاي شمالی حوضه )واقع در پادگانهاي نظامی(  250-2شكل تا  252-2شكل نمونه در 

مشاهده می گردد.  تجمع زباله ها در پشت فنس محافظ پادگان نظامی باعث افزایش هد آب و در نتیجه شكست فنس محافظ شده 

(.  احتمال انتقال 255-2شكل انه آبزنگی و بالادست دروازه قران نخاله هاي ساختمانی به وفور دیده شد است. در ضمن در بستر رودخ

 این زباله ها به پشت لوله آبگیر و گرفتگی كلی و یا جزئی مجراي لوله تخلیه سیلاب در محل دروازه قران وجود دارد.

 

 
 (633036/29و  348477/32وجود زباله در کناره آبراهه ها )موقعيت تقریبی  -232-2 شکل

 

 
 (632236/29و  382369/32وجود زباله در کناره آبراهه ها )موقعيت تقریبی  -233-2 شکل

 



 251        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 (639762/29و  343771/32وجود زباله و نخاله ساختمانی در کناره آبراهه ها ) موقعيت تقریبی  -237-2 شکل

 

 
 )ب(                                                  )الف(                                                                                      

 نخاله های ساختمانی در بستر رودخانه آبزنگی -233-2 شکل

 

به علت جاده سازي و دپو كردن خاک در اطراف جاده، به نظر می رسد كه غلظت رسوب در هنگام سیلاب افزایش یافته است. بدین 

 باعث شناوري وسایل نقلیه می گردد.ترتیب چگالی سیلاب افزایش می یابد و عمق كمتري از سیلاب 

 

  



252          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عوامل محدود کننده ز( 

 5/2تا  2تر مربع به حدود مكیلو 5/4سال گذشته از حدود  74ساخت و سازهاي مسكونی، نظامی، تفریحی و جاده اي در در طول      

تا  1443ریز دروازه قرآن از سال افزایش ساخت و ساز در حوضه آب 253-2شكل و  256-2شكل   كیلومتر مربع آفزایش یافته است.

 را نشان می دهند. كاربري هایی كه افزایش مساحت داشته اند به شرح زیر می باشد. 2414

  اكبراباد –جاده جدید كمربندي خرامه 

  اصفهان –توسعه جاده شیراز 

 گسترش شهرک زیباشهر 

 گسترش مركز تفریحی نیروي انتظامی 

  زیباشهر و اكبرآبادگسترش منطقه نظامی در كنار شهرک 

 

 
 1998تصویر کاربری حوضه  -236-2 شکل

 

 
 2019تصویر کاربری حوضه  -234-2 شکل

 



 257        تشریح سیلاب  -فصل دوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

فروردین، آب با ارتفاع قابل توجه از روي پل  5سیل (. در 253-2شكل متر تشكیل شده است ) 2در  2پل آبزنگی از دو كالورت بتنی 

 عبور كرده است.

 

 
 پل آبزنگی -238-2 شکل

 

 مشخصات رسوبی رودخانه )رسوبگذاری و فرسایش( و پایداری رودخانهس( 

و  254-2شكل فرسایش در بستر و كناره هاي رودخانه آبزنگی قابل توجه می باشد. فرسایش كناره هاي آبراهه آب زنگی در      

 نشان داده شده است. 264-2شكل فرسایش شدید بستر در 

 
 دروازه قران و پل آبزنگیفرسایش کناره های رودخانه آبزنگی حد فاصل  -239-2 شکل

 

 

 



250          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 فرسایش شدید بستر رودخانه آبزنگی در پایين دست پل آبزنگی -260-2 شکل

 
 

 عوامل ایجاد، تشدید یا کاهش سيل )عوامل طبيعی و عوامل انسان ساخت و سازه ای(ش( 

  ،حمل ونقل در حوضه آبریزافزایش كاربري مسكونی، نظامی، تجاري 

 ایجاد فنس در مسیر آبراهه ها در حاشیه مرز پارگانهاي نظامی 

 ایجاد خاكریز در مقطع آبراهه ها به عنوان مرز پادگان 

 تخلیه پسماندهاي ساختمانی، مسكونی و صنعتی در مسیر آبراهه ها 

 

 های مختلف از سيل )با تاکيد بر مهندسی رودخانه و درک ناصحيح متوليان و مدیران مسئول دستگاهص( 

 های هيدروليکی(سازه

در شهر شیراز اقدامات مختلفی در مورد مدیریت سیل احتمالی رودخانه خشک توسط سازمان مدیریت بحران، شهرداري و شركت       

طبق اظهارات مسولان كسی انتظار سیل ناگهانی آب منطقه اي انجام شده بود. اما توجهی به حوضه دروازه قرآن و سعدي نشده بود. 

((flash flood .در دروازه قرآن نداشت 

 وجود متخصص آب و هیدرولوژي در ستاد بحران ضروري می باشد.

 

 



255          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیرودخانه و سازهكارگروه مهندسی 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

-های سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و سازهاثرات و تخریب

 های هیدرولیكی
  

 



256          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  

 



 253        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 هيدروليکیهای های سيلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و سازهاثرات و تخریب  -3 فصل

 استان ایلام -3-1
 ی کنجانچمرودخانه -3-1-1

 هاشرح تخریب -3-1-1-1

 اسحاقسد انحرافی شهید آل 

ي كنجانچم احداث شده است. این سد انحرافی به منظور تامین آب حدود بروي رودخانه 04اسحاق در دهه سد انحرافی شهید آل     

یک و دو و همچنین  آبیاري و زهكشی درجه تونل انتقال آب و شبكه هكتار از اراضی شهرستان مهران احداث شده و داراي 0444

ام واقع شده تیعرض شمالی در مختصات یو 7635435شرقی و  طول 615646باشد. این سد انحرافی در موقعیت ي فرعی میشبكه

 (.1-7شكل )است 

 
 دید در جهت جریان –( 98اسحاق )اردیبهشت شهيد آلسد انحرافی  -1-3 شکل

 

توان به تخریب خاكریز مجاور دستک بالادست ساحل چپ و مجموعه ، می43هاي این سد انحرافی در سیل فروردین از جمله آسیب

هاي در طول سالهاي گوگردي بالادست اشاره نمود. همانطور كه قبلا نیز اشاره شد، اقدامات صورت گرفته در جهت مهار چشمه

اي صورت گرفته است. در بالادست این سازه، انحراف مسیر ي كنجانچم كارهاي سازهگذشته به منظور محافظت ساحل چپ رودخانه

هاي حفاظتی و قطع درختان ساحل چپ، جریان به سمت آبگیر، برداشت مصالح بستر رودخانه براي تامین مصالح مورد نیاز خاكریز

ي این مجموعه كارها سبب انحراف جریان در سیل اخیر به سمت ساحل چپ آبراهه شده و بعد از فرسایش دیوارهانجام شده است. 

 ي با شیب تند ساحل چپ سد انحرافی را در معرض رانش قرار داده است. ساحل چپ، ترانشه

ي كنجانچم، كیفیت جریان آبگیري شده در هاي گوگردي وجود داشته كه پس از تلاقی با رودخانهدر بالادست این سد انحرافی، چشمه

زمینی دشت به جاي ي كنجانچم و در نهایت آب زیرمحل سد را تقلیل داده و به این ترتیب اثر نامناسبی بر كیفیت آب آبیاري شبكه

ه پایین دست سد هاي آلوده و انتقال آن توسط لوله بآوري آبنسبت به جمع گذاشته است. براي رفع این مشكل در چند سال گذشته
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ها جابجا شده و ها، در اثر نیروي بالابرنده، تقریبا بیشتر لولهانحرافی اقدام شده است. در جریان سیل اخیر به دلیل عدم مهار لوله

رو بازسازي و باز طراحی این تاسیسات احداث شده تخریب و جریان رودخانه مجدد در معرض كاهش كیفیت قرار گرفته است. از این

 باشد.یسات ضروري میتاس

 

 ی کنجانچمهای ساماندهی ساحل رودخانهریزها و سازهتخریب خاک 

جایی خط مرزي به سمت كشور ایران و همینطور هاي كار شده، از جابهي كنجانچم در بازهها و ساماندهی رودخانههر چند، خاكریز     

شد، بخش قابل توجهی از خاک كشور ضمیمه خاک عراق می ي آنانحراف مسیر جریان كنجانچم به سمت گاوي كه در نتیجه

ي اند. عمدههاي انجام شده، در سیل اخیر دچار آسیب و خسارت قابل توجهی شدهجلوگیري نموده است، اما متاسفانه بیشتر فعالیت

ها و عدم تناسب بین حجم كار و ها مربوطه، گستردگی و پراكندگی فعالیتها و سازهریزها ناشی از ناقص اجرا شدن خاکاین خسارت

هاي ها و بازدیدي كنجانچم آنچه از بررسی گزارشهاي ساماندهی سواحل رودخانهباشد. در خصوص سازهاعتبارات تخصیص یافته می

ات میدانی مشاهده شده است بیانگر آن است كه در مطالعات مهندسی رودخانه یكی از مهمترین مسائل، بحث جامع نگري در مطالع

باشد. این مسئله سبب خواهد شد كه نقاط داراي شرایط حاد شناسایی شده و با مطالعات دقیق، راهكارهاي كاربردي را ارایه نمود. می

هاي ساماندهی سواحل به صورت ناقص، امكان ها اجتناب نمود. احداث سازهتا جایی كه نیاز نباشد باید از تغییر مقطع طبیعی آبراه

دهد. براي جلوگیري از این مسئله، انسجام در عملیات اجرایی و جلوگیري از ا را به شكل قابل توجهی افزایش میپذیري آنهآسیب

ها، كاري و احداث سازه به شكل ناقص اجتناب شود. بهتر است متناسب با حجم اعتبارات تخصیص یافته و اولویت بندي فعالیتپراكنده

كارهاي روانتر نیاز هاي مرزي براي تسریع در عملیات اجرایی، تعریف و تعیین گردشرودخانه انجام عملیات اجرایی انجام پذیرد. در

هاي و سرعت بخشیدن به تواند به كاهش هزینهخواهد بود. در مناطق آلوده به مواد منفجره نیز تسریع در پاكسازي این مناطق می

 عملیات اجرایی كمک نماید. 

 
 ی کنجانچم در اثر اجرا نشدن پوشش حفاظتی رودخانه 1+300ریزی مسدود کننده کيلومتر تخریب خاک -2-3 شکل
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 ی کنجانچم به مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحميلی آلودگی حاشيه رودخانه -3-3 شکل

 

  ی گاوی بالادست شهر مهران؛رودخانهخاکریز 

ي گاوي عملیات حفاظت ي رودخانههاي سیلابی به داخل شهر مهران، در حاشیههاي گذشته براي جلوگیري از ورود جریاندر سال     

هاي حفاظتی را به طور كامل تخریب نموده بخشی از این سازه 43هاي محدودي انجام شده است. سیل سال ساحل رودخانه در بازه

است كه باز طراحی و مرمت آنها در اسرع وقت باید مورد توجه قرار گیرد. جانمایی نادرست این خاكریز، یكی از دلایل تخریب آن بوده 

 .(0-7شكل )است 

 
 98ی گاوی در اثر سيل سال تخریب خاکریز رودخانه -7-3 شکل

 

 محل تخریب خاكریز
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 منطقهی شمور به منظور جلوگيری از ورود سيلاب به شهر مهران و اراضی کشاورزی خاکریز احداث شده در مسير رودخانه  -3-3 شکل

 

 های تغذیه مصنوعیتخریب سازه 

هایی در شهرستان ي مصنوعی بر روي مسیلهاي تغذیههاي اخیر سازهي آب زیرزمینی دشت مهران در سالبه منظور تغذیه سفره     

لامیه ي پخش سیلاب بر روي مسیل خرگپ بعد از شهرک اسهاي احداث شده، ساخت دو سازهمهران احداث شده است. یكی از پروژ

هاي قبل به آن اشاره شد. عامل اصلی تخریب تغذیه مصنوعی بالادست، افزایش جریان ورودي، بیش از دبی باشد كه در بخشمی

طراحی بوده است. یكی از عوامل عدم تخمین دبی مناسب طراحی، استفاده نكردن از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان 

سنجی دبی توانست به صحتهاي میدانی تا حدودي میي كم گزارش شده است. بدیهی است كه بازدیدمهران به دلیل طول دوره آمار

ي بالادست نیز این مسئله را تشدید نموده است. ي دوم نیز علاوه بر دبی طراحی، شكست سازهطراحی كمک نماید. تخریب سازه

رسد علاوه بر دبی طراحی، عدم ي آرامش بوده است. به نظر میتخریب هر دو سازه، شامل تخریب دایک خاكی مجاور سریز و حوضچه

هاي هاي تغذیه مصنوعی احداث شده بر روي مسیلتراكم مناسب خاكریز مجاور سریز، عامل تشدید این تخریب بوده باشد. در سازه

شوند، از جریان انحرافی تغذیه می هاي پخش سیلابی كهاصلی، توجه به برآورد محتاطانه دبی طراحی، از اهمیت زیادي نسبت به سازه

هاي بالادست، در نظر ها با احتمال شكست سازهي مصنوعی متوالی بهتر است دبی طراحی سریزهاي تغذیهباشد. در سازهضروري می

 ي مصنوعی تخریب شده نشان داده شده است.هاي تغذیهوضعیت سازه(3-7شكل  3-7شكل  6-7شكل  )هايگرفته شود. در شكل

 
 ی مصنوعی بالادست مسيل خرگپی تغذیهوضعيت تخریب سازه -6-3 شکل
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 ی مصنوعی پایين دست مسيل خرگپی تغذیهوضعيت تخریب سازه -4-3 شکل

 

 
 ی مصنوعی مسيل خرگپی تغذیهی آرامش سازهوضعيت تخریب حوضچه -8-3 شکل

 

 سيمره رودخانه -3-1-2

 های مختلف هيدروليکی، روستاها، شهرها و ...(ها، سازهها، پلبندها، جادهها )سيلشرح تخریب -3-1-2-1

هاي وارده در بالادست و پایین دست سد سیمره تقسیم شود؛ منشاء خسارت يي سیمره در استان ایلام به دو بازهچنانچه رودخانه     

مترمكعب در ثانیه جریان یافته  7444این دو بخش متفاوت خواهد بود. در بالادست سد سیمره جریان سیلابی با دبی حداكثر حدود 

آبگرفتگی روستاهاي مجاور رودخانه از جمله  هاي پایین دست، سبباست. همین طور افزایش تراز  سد سیمره به منظور كنترل جریان

ي سد سیمره در ساحل راست رودخانه با روستاهاي عرب رودبار شده است. این بخش در انتهاي شهرستان سیروان، در بالادست دریاچه

ن اراضی و تخلیه باشد. قبلا تملک ایجات میي این اراضی باغات میوه و صیفیاراضی بسیار حاصلخیز، واقع شده است. كشت عمده

به دلیل برگشت  43روستاها در دست اقدام بوده كه بنا به دلیلی تا كنون این كار انجام نگردیده است. بهرحال در اثر سیل فروردین 

ي سد و حجم قابل توجه سیلاب رودخانه، كلیه اراضی كشاورزي و بیشتر منازل مسكونی اهالی منطقه تخریب و یا دچار آب دریاچه

دهد كه حاصلخیزي اراضی كشاورزي بالادست سد، تعلق خاطر اجتماعی و معیشتی هاي میدانی نشان میاند. بازدیدشدهخسارت 

روستاییان به این اراضی یكی از عوامل اصلی عدم موفقیت تملک اراضی بالادست بوده، كه این مسئله احداث سدهاي مخزنی با ارتفاع 
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در بالادست سد سیمره نشان داده  43( اثرات سیل فروردین 15-7تا شكل  4-7شكل هاي)كلنماید. در شمحدود را توجیح پذیر می

 شده است.

در پایین دست سد سیمره، با توجه به نقش بسیار اثر گذار سد سیمره در كنترل و تنظیم جریان خروجی، عامل اصلی تخریب و 

مترمكعب در ثانیه بوده است. چنانچه جریان خروجی از سد سیمره  5644ي كشكان با اوج سیلاب با دبی ها مربوط به رودخانهآسیب

مترمكعب در ثانیه بوده است. مهمترین  3444ي كرخه حدود به این مقدار افزوده شود، حداكثر دبی جریان یافته در ابتداي رودخانه

پل ماژین راه ارتباطی ایلام به بخش ماژین،  پلدختر، –شهر توان؛ پل گاومیشان راه ارتباطی درهتاسیسات آسیب دیده در این بازه می

 هاي روستایی، خطوط انتقال برق، تلفن، راه روستایی و آبگرفتگی و تخریب منازل مسكونی بخش ماژین را نام برد.  اراضی كشاورزي، راه

 

 
 شهرستان سيروان( –گرفتگی و تخریب منازل روستایی )عرب رودبار آب -9-3 شکل

 

 
 خشکيدگی باغات انار بالادست سد سيمره -10-3 شکل

 

 
 شده در بالادست سد سيمرهتلاش کشاورزان منطقه برای احيای اراضی تخریب  -11-3 شکل
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 تلاش کشاورزان برای احيای دوباره اراضی کشاورزی بالادست سد سيمره -12-3 شکل

 

 
 بالادست سد سيمرهتلاش کشاورزان برای احيای دوباره اراضی کشاورزی  -13-3 شکل

 

 
 آبگرفتگی راه و منازل روستایی بالادست سد سيمره -17-3 شکل
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 بازدید کارگروه مهندسی رودخانه از  بالادست سد سيمره -13-3 شکل

 

 پل گاوميشان 

ي سیمره( در حدود دهه پنجاه احداث شده ي كشكان به رودخانهي كرخه )بعد از اتصال رودخانهگاومیشان بر روي رودخانهپل      

دهد كه؛ عامل اصلی تخریب هاي میدانی نشان میباشد. بازدیدهاندیمشک می -دخترپل -شهر است. این پل راه ارتباطی شهرستان دره

باشد. در واقع شدن در قوس رودخانه، كاهش مقطع عرضی رودخانه و قرار گرفتن در سیلاب دشت می ي پل،این پل؛ ارتفاع كم عرشه

باشد. پل احداثی جدید و موقت گاومیشان در بالادست این پل، پل تاریخی گاومیشان واقع شده است، كه از نظر جانمایی قابل توجه می

اصلی تخریب پل سیمره عدم توجه به ضوابط هیدرولكی و مهندسی رودخانه نزدیكی این ساختگاه در نظر گرفته شده است. عامل 

( موقعیت مكانی پل قدیمی تخریب شده، پل موقت و پل باستانی نشان داده شده است. وضعیت 16-7) شود. در شكلارزیابی می

جدید نیز عرض مقطع رودخانه را  لازم به ذكر است كه پل احداثی نشان داده شده است. 21-7تا  16-7هاي تخریب سازه در شكل

هاي مشابه احتمال تخریب این كاهش داده و در فاصله بسیار نزدیک نسبت به پل تاریخی احداث شده است كه در صورت وقوع سیلاب

 سازه ها نیز وجود دارد.
 

 
 شده، پل موقت و پل باستانیموقعيت مکانی پل قدیم تخریب  -16-3 شکل
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 30/1/1394مورخ  -موقعيت مکانی پل قدیمی قبل از تخریب -14-3 شکل

 

 
 98گاوميشان سيلاب فروردین تخریب کامل پل -18-3 شکل

 

 
 وضعيت فرسایش در ساحل راست و کاهش مقطع رودخانه -19-3 شکل
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 جانمایی پل جدید در نزدیکی پل تاریخی سيمره -20-3 شکل

 

 
 ی گاوميشانهای هيدورليکی از پل تخریب شدهکارگروه مهندسی رودخانه و سازهبازدید  -21-3 شکل

 

 پل ماژین 

باشد. این بخش در انتهاي دختر میپل-شهر به راه اصلی اندیمشک پل ارتباطی ماژین، راه ارتباطی بخش ماژین شهرستان دره     

بودن منطقه، راه ارتباطی آن با مركز شهرستان از طریق این راه شهر واقع شده است كه به دلیل كوهستانی ي شهرستان درهمحدوده

ها در سیلاب دشت گاهي پل و واقع شدن تكیهي كرخه واقع شده است. ارتفاع كم عرشهباشد. این پل بر روي رودخانهمواصلاتی می

طی و كوهستانی دیگر این بخش، راه نشان داده شده است. راه ارتبا 143-7شكل عامل اصلی این تخریب بوده است. وضعیت پل در 

شهر تا ماژین امتداد دارد. كمک رسانی به بخش ي سیمره از درهباشد، كه از حاشیه رودخانهماژین می –گرز لنگر  –شهر ارتباطی دره

ي وقوع شرایط هاي گاومیشان و ماژین، از این طریق فراهم گردید. اصلاح این مسیر براو تخریب پل 43ماژین در سیلاب فروردین 

هاي اخیر بر روي ي بخش ماژین، در سالي كرخه در محدودهشود.  بر روي رودخانهمشابه و روستاهاي این محدوده پیشنهاد می

رسد اي از آن در سیلاب دشت واقع شده و به نظر میي كرخه، در بخش شرقی ماژین، پلی احداث شده است كه بخش عمدهرودخانه

 نشان داده شده است. 7-144شكل كه این پل نیز در شرایط مشابه در معرض خطر باشد. وضعیت این پل در 
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 باشد.ی کرخه و پل جدید که جانمایی آن در سيلاب دشت میی ماژین واقع بر روی رودخانهوضعيت پل تخریب شده -22-3 شکل

 

 
 باشدی کرخه که ساحل چپ آن در معرض تخریب میپل روبروی روستای دم رود واقع در ماژین بر روی رودخانه -23-3 شکل

 

 دست نيروگاه سد سيمره و روستای تلخابرانش زمين در پایين 

ي زمانی اوج مصرف، یک تا سه توربین نیروگاه، هریک به ظرفیت باشد. در بازهمی هاي با اهداف تولید برقسد سیمره یكی از سد      

ي مترمكعب در ثانیه است. در ساحل راست رودخانه 156گیرند. میزان دبی رها شده در این شرایط حدود مگاوات در مدار قرار می 167

ي روستاي تلخاب، رخ اي، محدودهي نسبتا گستردهمحدودهسیمره، درست پایین دست سد و روبروي خروجی نیروگاه، رانش زمین در 

ي روستا گسترش یافته و هر لحظه احتما وقع یک حادثه با خطر جانی و مالی براي اهالی این روستا دور داده است.  این رانش تا محدوده

اند. این پدیده به سبتا پر آبی ظاهر شدههاي جدید ني قدیمی افزایش و چشمهاز ذهن نخواهد بود. در محل این زمین رانش دبی چشمه

-شود. در برخی نقاط نیز جابجاي مسیر رودخانه و آبشكل مشابه در نقط دیگري از طول رودخانه در پایین دست نیروگاه نیز دیده می

ن پدیده را افزایش هاي پمپاژ سیار و دیگر تاسیسات آبگیري رخ داده است. مشاهدات میدانی و مبانی علمی علت ایگرفتگی ایستگاه

فرسایش در پایین دست سد مخزنی، افزایش تراز سطح آب مخزن در زمان وقوع سیل اخیر و رها سازي حجم قابل توجه نیروگاه به اثبات 

( وضعیت رانش زمین در پایین دست روستاي تلخاب نشان داده شده است. این موضوع 26-7تا  20-7شكل )ي هارساند. در شكلمی

 نماید.تنظیمی را در پایین دست سد سیمره ضروري میاحداث سد 
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 رانش زمين در پایين دست روستای تلخاب و روبروی نيروگاه سد سيمره -27-3 شکل

 

 
 روستا و و احتمال خطر جانی و مالی گسترش رانش زمين به محدوده  -23-3 شکل

 

 
 ( 98ی قدیمی در پایين دست روستای تلخاب )مهر ماه های متعدد و افزایش دبی چشمهظهور چشمه -26-3 شکل
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 پل داخل شهر دره شهر 

-بند عبوري از داخل شهر درهسیلاب بر واقع يشهر پل است، شده بیتخر آن از یبخش ریاخ لیس در كه هاییسازه از گرید یكی      

باشد. یكی از عواملی كه باعث هاي كرخه میباشد. این مسیل از ارتفاعات كبیركوه سرچشمه گرفته و یكی از سرشاخهشهر می

است. این پل بر روي قوس  شهر در سیل اخیر شده بود، وضعیت نامناسب هیدرولیكی همین پل بودهآبگرفتگی معابر شهري دره

اي طراحی و جانمایی شده است كه مقطع موثر پل را به شدت كاهش داده است. هاي پل به گونهرودخانه احداث شده است. زاویه پایه

با توجه به احتمال فرسایش در پایین دست سازه، متاسفانه هیچ گونه تمهیداتی در پایین دست پل لحاظ نشده و همین مسئله نیز 

 یمهندس و یدرولكیه ضوابط به وجهت عدمبخشی از پل  بیتخر یاصل عاملسبب آبشستگی و تخریب دیواره كناري شده است. 

 ( نشان داده شده است.24-7تا شكل  23-7شكل ) هاياین وضعیت در شكل. شودیم یابیارز رودخانه
 

 
 شهروضعيت سيلاب در سيلابند شهر دره -24-3 کلش

 

 
 های پل جانمایی پل در قوس و زاویه نامناسب پایه –دید از بالا  –شهر پل داخل شهر دره -28-3 شکل
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 فرسایش پایين دست و تخریب دیوار کناری –دید از پایين  –شهر پل داخل شهر دره -29-3 شکل

 

 پل جزمان 

ي سیمره احداث شده است. این پل راه ارتباطی تعدادي از هاي رودخانهي جزمان، یكی از سرشاخهبر روي رودخانهاین پل      

تخریب شده  43باشد. بازدید میدانی بعمل آمده از این پل كه در سیلاب روستاهاي بخش هلیلان شهرستان چرداول با مركز بخش می

نشان  74-7شكل باشد. وضعیت این پل در ضوابط هیدرولیكی و مهندسی رودخانه می دهد كه عامل اصلی عدم رعایتاست، نشان می

 داده شده است.

هاي تخریب شده، به دلیل هاي احداثی جدید و جایگزین پلدهد كه در پلرسد كه شواهد نشان میذكر این نكته نیز لازم به نظر می

 شود.و جانمایی آنها لحاظ می ی در طراحیشرایط اضطراري همچنان ضوابط هیدرولیكی به صورت كم رنگ
 

 
 ی سيمره، هليلانی جزمان، سرشاخه رودخانهپل راه روستایی واقع بر رودخانه -30-3 شکل
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 :آبگير و ایستگاه پمپاژ هليلان 

ي سیمره احداث شده است. هر ساله آب مورد نیاز این ایستگاه از رودخانهایستگاه پمپاژ هلیلان به صورت آبگیر جلویی، بر روي      

حدود یک كیلومتري بالادست به سمت ایستگاه منحرف شده است. در سیل اخیر با تغییر مسیر رودخانه و پایین آفتادگی كف رودخانه 

 هكتار از اراضی شبكه انجام نشود.  1744شت حدود باشد. این مسئله سبب شده است تا كپذیر نمیعملا آبگیري با شرایط قبلی امكان

 

 
 دید به سمت بالادست رودخانه -عدم آبگيری ایستگاه پمپاژ هليلان -31-3 شکل

 

 
 دید به سمت پایين دست رودخانه -عدم آبگيری ایستگاه پمپاژ هليلان -32-3 شکل
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 های هيدروليکی از آبگير هليلانبازدید کارگروه مهندسی رودخانه و سازه -33-3 شکل

 

 ایستگاه پمپاژ 

استان لرستان واقع شده است. ي سیاسی ي بخش ماژین، در محدودهي كرخه، در محدودهاین ایستگاه در ساحل چپ رودخانه     

اي كه تمهیدات لازم براي آبگرفتگی دهد كه این ایستگاه در سیلاب دشت رودخانه واقع شده به گونههاي میدانی نشان میبازدید

 نشان داده شده است. 70-7شكل  تاسیسات آن لحاظ نشده است. وضعیت ایستگاه در
 

 
 ی لرستان(وضعيت ایستگاه پمپاژ )حوضه -37-3 شکل

 

 شهرروستاهای ماژین شهرستان دره 

شهر واقعی شده است. راه ارتباطی این بخش با مركز ي شهرستان درهنفر در انتهاي حوزه 0444بخش ماژین با جمعیت حدود      

ي ماژین به موازات رودخانه –گرزلنگر  –شهر باشد. راه روستایی درهاندیمشک می –دختر پل –شهر شهرستان، راه مواصلاتی دره

ي سیمره نیز وجود دارد كه به دلیل كوهستانی بودن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. تنها راه ارتباطی با این ساحل راست رودخانه

پذیر بود. از اینرو توجه به این راه ز این طریق امكانهاي گاومیشان و ماژین او تخریب پل 43بخش، در زمان وقوع سیلاب فروردین ماه 

هاي ي كرخه واقع شده است. در سیلاب رخ داده خساراتباشد. این بخش در حاشیه رودخانهدسترسی و بازسازي آن داراي اهمیت می

هاي وارد گردید. بسیاري از خسارتبسیار زیادي به تاسیسات زیربنایی از جمله؛ راه، برق، مخابرات اراضی كشاورزي و منازل روستایی 

هاي روستایی، خطوط انتقال برق، وارده به دلیل عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی و مهندسی رودخانه بوده است. به طور مثال راه
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ه شده، هاي ارایاند. مصداق هریک از موارد ذكر شده در شكلتاسیسات دامداري، باغات كشاورزي و ... در حریم رودخانه احداث شده

ها اي از موارد نیز جانمایی نامناسب روستاها از جمله واقع شدن در بالادست تنگ شدگی مقاطع رودخانهباشد. در پارهكاملا مشخص می

 هاي فرعی به اصلی به عنوان تهدیدي جدي براي امنیت این روستاها خواهد بود.و همچنین واقع شدن در مثلث اتصال شاخه

 

 
ی اصلی و اتصال )موقعيت روستا بالادست تنگ شدگی رودخانه –ی کرخه بخش ماژین تخریب منازل روستایی حاشيه رودخانه -33-3 شکل

 سرشاخه فرعی(

 

 
 ی اصلیفرعی متاثر از جریان رودخانهوضعيت رسوب و عمق جریان در سرشاخه  -36-3 شکل

 

 
 شهر(راه روستایی احداث شده در حریم رودخانه )بخش ماژین شهرستان دره -34-3 شکل
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 شهر()بخش ماژین شهرستان دره راه روستایی احداث شده در حریم رودخانه -38-3 شکل

 

 
 شهر(ها )بخش ماژین شهرستان درهعبوری از مسيل –وضعيت خطوط انتقال آب روستای  -39-3 شکل

 

 
 شهر(رودخانه کرخه )بخش ماژین شهرستان دره وضعيت خطوط انتقال برق واقع در حریم -70-3 شکل
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 شهر(ها )ماژین شهرستان درهی باغات در حریم رودخانهتوسعه -71-3 شکل

 

 
 شهر(رودخانه کرخه  )ماژین شهرستان دره –ها رودخانهساخت و ساز منازل روستایی در حریم  -72-3 شکل

 

 
 شهر(ها )ماژین شهرستان درهاحداث تاسيسات دامپروری در حریم رودخانه -73-3 شکل
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 شهر(برداری تاسيسات موقت استحصال آب  )ماژین شهرستان درهو بهره وضعيت نامناسب نگهداری -77-3 شکل

 

 های هيدرومتریتخریب ایستگاه 

ها، در تحلیل سیلاب و وضعیت هاي هیدرومتري در زمان طغیان رودخانههاي دبی، رسوب و كیفیت در ایستگاهبرداشت داده     

هاي هیدرومتري از وضعیت دهد كه پایش ایستگاههاي میدانی نشان میباشد. بازدیدتواند اهمیت شایان توجهی داشته ي آبریز میحوزه

هاي هیدرولیكی بسیار مهم از جمله هاي سازههاي هیدرومتري واقع شده در محدودهچندان مناسب برخوردار نیست. به غیر از ایستگاه

رسد در هاي بعمل آمده،  به نظر میمتاسفانه با وجود پیگیري ها نیز برقرار است.سدهاي مخزنی، این وضعیت در مورد سایر ایستگاه

اند. در اي ایستگاه برداشت نشده و تعداد قابل توجهی از آنها دچار خسارت شدهها در سیلاب اخیر، دبی لحظهزمان طغیان رودخانه

 داده شده است.  43دیده از سیل فروردین فهرست ایستگاه آسیب 1-7جدول 

 
 ای ایلام(شرکت اب منطقه –های هيدرومتری خسارت دیده از سيل اخير )منبع ایستگاه 1-3جدول 

 ميزان خسارت نام حوضه UTMY UTMx کد رودخانه نام ایستگاه ردیف

 2400 مرزی 709743 3601753 097-21 ميمه بيات 1

 2550 مرزی 636732 3672570 089-21 گاوی باجک 2

 1750 مرزی 649417 3656120 093-21 چنگوله خوشاب 3

 2500 مرزی 609684 3700597 568-21 شورشيرین صالح آباد 7

 1750 مرزی 597415 3718762 085-21 گدارخوش تخت خان 3

 2050 مرزی 637453 3703910 367-21 گل گل سرجوی 6

 1750 مرزی 632389 3704147 386-21 اما اما 4

 2500 مرزی 614320 3727728 359-21 تنگ حمام چوار 8

 1750 کرخه 668877 3714392 161-21 شيروان ورگچ 9

 1750 کرخه 655673 3734751 157-21 چناره دارتوت 10

 1800 کرخه 715412 3666038 413-21 سيکان سيکان 11

 1800 مرزی - - - ميمه دهلران 12

 24350 جمع کل )ميليون ریال(

 

نكته بسیار مهمی كه لازم است در اینجا به آن اشاره شود، آن است كه در زمان وقوع بحران و یا شرایط خاص، كارگروهی كه بتواند 

تواند موجب زیان هاي درگیر ارایه نماید وجود ندارد. این مسئله از چند نظر میي فكري و راهكارهاي علاج بخشی براي گروهتغذیه
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نیروهاي خط مقدم و درگیر بحران به دلیل محدودیت زمانی امداد رسانی و ارایه خدمت، فرصت كافی  براي اندیشیدن و ارایه شود. اولا 

ها استفاده مطلوب ي توانمندراهكارهاي علمی و كاربردي نخواهند داشت و از این طریق اقدامات صورت گرفته پر هزینه بوده و از همه

اي است كه در صورت ف دیگر هر حادثه یا بحران و شرایط خاص حاوي اطلاعات با ارزش و نسبتا گستردهبه عمل نخواهد آمد. از طر

سازي جریان سدهاي گشاي بسیاري از مشكلات باشد. به طور مثال در در زمان رهاتواند در آینده راهرصد و تحلیل توسط اهل فن، می

گرفتند شاید شسته شدند در حالی كه اگر افراد متخصص در جریان این عملیات قرار میها همراه با سیلاب اي از دادهمخزنی، مجموعه

هاي هم اندیش هاي مختلف، گروهشود تا در حوزههاي ارزشمند را ثبت و ضبط نمود. لذا پیشنهاد میي اطلاعات و تحلیلشد كلیهمی

 به عنوان اناق فكر شراي طبحرانی عمل نمایند.وجود داشته باشند، كه در شرایط بحرانی، در كنار مدیران اجرایی 

 

 هاهای سيلاب در دیگر حوزهاثرات و تخریب -3-1-3

 اثرات و تخریب سيلاب حوزه رودخانه دویرج -3-1-3-1

 تشریح سيل 

درصد از حوضه  24دهنده حدود  لیتشك ،غرب ي. حوضه مرزاست رانیغرب ا ياز حوضه مرز یبخش رجیرودخانه دو زیآبر حوضه     

تا  رجیحوضه آبریز رودخانه دو .باشدیمشترک م هیو سور هیعراق، ترك ران،یا يكشورها نیحوضه ب نیا كه باشدیرودخانه دجله م زیآبر

تا  7643444طولی شرقی و  304444تا  311444 مختصات بینمربع، كیلومتر 1244با مساحت حدود  رجیساختگاه سد دو

قرار  2127 یآبدانان با كد مطالعات-انیموس یاز محدوده مطالعات یبخشدر ي آبریز حوضه نیعرض شمالی واقع شده است. ا 7642744

ان خوزستان و واحد دشت شهر، از غرب به دهلران و مرز ایران و عراق، از جنوب مرز استگرفته است. این محدوده از شمال به واحد دره

متر  2160و  134متر و حداقل و حداكثر ارتفاع به ترتیب  401. میانگین ارتفاع حوزه شودعباس و از شرق به واحد مولاب محدود می

متر در سال برآورد شده میلی 537درصد است. میزان بارش میانگین حوضه حدود  2/7باشد. شیب متوسط حوضه از سطخ دریا می

 متر و كمترین آن مربوط به میلی 374هاي شمالی حوضه )شهرستان آبدانان( به میزان یشترین میزان بارش سالانه در قسمتاست. ب

ترین اي سالانه در شمالیباشد. بیشترین میزان بارش نقطهمتر میمیلی 746هاي جنوبی حوضه )شهرستان دهلران( به میزان بخش

  257ي حوضه )ساختگاه سد دویرج( به ترین نقطهمتر و كمترین آن در جنوبیمیلی 1437به ي حوضه، ارتفاعات كبیركوه، نقطه

كیلومتر با  43طول این رودخانه تا سد مخزنی دویرج،   باشد.می دویرج ياین حوضه، رودخانه يآبراههمهمترین رسد. متر میمیلی

این رودخانه بعد از سد  گیرد.سرچشمه می )آبدانان و شیلات( ركوههاي آن از ارتفاعات كبیكه سرشاخهدرصد است  3/4شیب متوسط 

 34دویرج به موازات مرز ایران و عراق امتداد یافته تا نهایتا در نزدیكی ایستگاه هیدرومتري ربوط،  بعد از طی مسیري به طول حدود 

ي . موقعیت حوضهكیلومتر مربع است 1044ه حدود ي آبریز دویرج در نزدیكی این ایستگاشود. مساحت حوزهكیلومتر از مرز خارج می

 نشان داده شده است.  06-7شكل در  اي این رودخانهي آبراههطور و شبكهي سد مخزنی دویرج و همینآبریز رودخانه تا نقطه
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 سطح استان و کشوری دویرج در ی آبریز رودخانهموقعيت حوضه -73-3 شکل
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 محدوده حوضه آبریز رودخانه دویرج و مناطق مسکونی اطراف -76-3 شکل

 

توان به ایستگاه هیدرومتري پل دویرج )درجه یک و پایین دست سد مخزنی هاي هیدرومتري این رودخانه میترین ایستگاهاز مهم

ایستگاه هیدرومتر ربوط )درجه سه و نزدیک مرز ایران و عراق(  اشاره نمود.  دبی متوسط سالانه، حداكثر و حداقل  دویرج( و 

باشد. معمولا طغیان رودخانه مترمكعب در ثانیه می 4/1، و 7/10، 2/6ي دویرج در محل ایستگاه هیدرومتري دویرج به ترتیب رودخانه
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ي دویرج در هاي رودخانهرسد.  مقادیر اوج سیلابدهد كه در دي و بهمن ماه به حداكثر خود میهاي آذر تا فروردین رخ میدر ماه

 نشان داده شده است. 2-7جدول هاي مختلف در دویرج براي دوره بازگشتمحل ایستگاه هیدرومتري  پل

 
 های مختلف)برحسب متر مکعب بر ثانيه(در محل ایستگاه پل دویرج با دوره بازگشتها مقادیر اوج سيلاب 2-3جدول 

 دوره برگشت)سال( 2 5 10 20 50 100 200 1000 10000

 cmsدبی اوج سيل  310 538 724 927 1230 1486 1769 2537 3951

 

توان به سد مخزنی دویرج، سد انحرافی دویرج و پل دویرج )جاده ارتباطی می از مهمترین تاسیسات احداث شده بر روي این رودخانه

 7644716متر شرقی و  323214كیلومتري شهر دهلران در موقعیت  13اندیمشک( اشاره نمود. سدمخزنی دویرج در حدود  –دهلران 

 66ي رسی، ارتفاع سد خاكی با هستهمیلیون مترمكعب، نوع  245ام واقع شده است. حجم مخزن سد تیمتر شمالی در مختصات یو

 144ي تحتانی حداكثر كنندهمترمكعب در ثانیه، ظرفیت تخلیه سد از آبگیر و تخلیه 5444متر، ظرفیت سریز  1764متر، طول تاج 

تصویر  باشد.هزار هكتار می 14پوشش میلیون مترمكعب و مساحت اراضی تحت 145مترمكعب در ثانیه، متوسط جریان سالیانه ورودي 

نشان داده شده است. از مهمترین مراكز جمعیتی پایین دست  03-7شكل هوایی سد مخزنی دویرج، مراكز جمعیتی پایین دست در 

توان به شهر موسیان و روستاهاي پتک و دشت اكبر اشاره نمود. روستاي پتک در ساحل چپ رودخانه واقع گردیده و در این سد می

حریم رودخانه فاصله دارد. بخش موسیان در ساحل راست رودخانه دویرج واقع گردیده و در نزدیكترین متر با  444نزدیكترین محل 

توان به پل دویرج . از مهمترین تاسیسات زیربنایی پایین دست نیز می03-7شكل متر با حریم رودخانه فاصله دارد  644نقطه حدود 

راه و آبیاري و زهكشی مرزآباد موسیان، نهر عنبر و پتک، پلیس عنبر و شبكهاندیمشک، خطوط انتقال آب نهر  –راه ارتباطی دهلران 

 خطوط انتقال نفت اشاره نمود.

 

 
 موقعيت سد مخزنی دویرج و مراکز جمعيتی پایين دست -74-3 شکل
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 مهمترین مراکز جمعيتی نزدیک به رودخانه دویرج و فواصل تقریبی مربوطه تا حریم رودخانه -78-3 شکل

 

استان ایلام،  مربوط  43هاي فروردین ماه بر اساس آنچه در فصل اول به آن اشاره شد، بیشترین میزان بارش در موج اول و دوم بارش

ي آبریز ي بارشی، بخش قابل توجهی  از حوزهباشد. این محدودهمتر میمیلی 143و  117به شهرستان آبدانان، به ترتیب به میران 

اي ایلام، حجم آب موجود در مخزن سد دویرج در مورخه دهد.  بر اساس گزارشات شركت آب منطقهي دویرج را تشكیل میرودخانه

ان با توجه به هشدارهاي صادره، اقدام به تخلیه اي استمیلیون متر مكعب بوده است. مدیریت آب منطقه  245حدود   43/ 24/12

  74و قبل از شروع موج اول بارش با رهاسازي  43/ 5/1هاي تحتانی نموده به نحوي كه در مورخه مخزن از طریق آبگیرها و دریچه

سیل شدیدي با دبی سبب ورود  بارش اولیه یابد. موجمكعب كاهش میمیلیون متر 135مكعب حجم آب مخزن به حدود  میلیون متر

یابد. با توجه به ظرفیت موجود در میلیون مترمكعب افزایش می 74به مخزن شده و حجم آن به میزان   متر مكعب بر ثانیه 434پیک 

مخزن سد، دبی پیک سیلاب در مخزن مستهلک و به تاخیر افتاده به نحوي كه حداكثر دبی خروجی از سد در مقایسه با پیک ورودي 

 آن شدن مستهلک و 5/1/43گردد. بعد از وقوع سیلاب مورخ ل یافته و خطري متوجه سد و بازه پایین دست رودخانه نمیبشدت تقلی

بارندگی تصمیم گیري و مقرر میگردد حجم  دوم موج از ناشی سیلاب مهار براي ظرفیت ایجاد به نسبت مخزن سد، بلافاصله توسط

این عمل سبب كاهش قابل توجه سطح آب دریاچه و  04-7شكل  ر مكعب تخلیه گرددمیلیون مت 05ذخیره آب سد دویرج به میزان 

 .54-7اي استهلاک موج بعدي سیلاب گردید شكل تامین ظرفیت لازم بر
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 =عمليات رهاسازی آب سد دویرج بعد از صدور هشدارهای وقوع سيلاب -79-3 شکل

 

 
 دویرج( سد تحتانی تخليه و آبگيری های دریچه از  تخليه ظرفيت )حداکثر مکعب بر ثانيه متر 100 رهاسازی -30-3 شکل
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 زی(حجم سيلاب ورودی به سد دویرج )پل تل -31-3 شکل

 

 سد آبریز حوضه در بخصوص قبلی بینیپیش مقدار از بیشتر بارشی هايبینیبه استان ایلام پیش 4/1/43تاریخ  از بارشی سامانه ورود با

متر مكعب بر ثانیه به مخزن سد گردید كه پس از استهلاک و تاخیر در  2544گردد. بارش حاصله سبب ورود سیلی با دبی اعلام می

 .52-7شكل متر مكعب از سد گردید  344مخزن سد سبب دبی خروجی 

 
 (98/ 12/1تا  98 11/1های هيدروگراف ورودی و خروجی سد دویرج )تاریخ -32-3 شکل
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ساكنین پایین دست هایی براي مدیریت استان و متر مكعب بر ثانیه از سد دویرج اگر چه سبب بروز نگرانی 344دبی خروجی حدود 

متر مكعب بر ثانیه را دارا بوده است، بروز  344گردید ولی با توجه به اینكه رودخانه دویرج در پایین دست سد گنجایش دبی حدود 

 سیلاب سبب خسارات قابل توجهی نگردیده است.

شده است و بنا بر مستندات موجود در موج  ي دویرج در شهرستان آبدانان واقعي آبریز رودخانههمانطور كه اشاره شد،  بیشتر حوضه

ساعت متوالی نازل  13ساعت و مابقی در  7میلیمتر در  53متر( حدود میلی 117فروردین ماه( از كل میزان بارش) 5و  0اول بارش ) 

كه عمدتًا در زمان رخ داده است. این بارشهاي سیل آسا و متوالی  7متر آن طی میلی 51گردیده است. در موج دوم بارش نیز حدود 

دست هاي پایینهایی با دبی پیک وحجم بی سابقه در بازهاشباع خاک با حداكثر ضریب رواناب نازل گردیده است سبب بروز سیلاب

شود. علاوه بر تاثیر ذاتی سد مخزن دویرج بر مهار دامنه و پیک سیلاب ورودي، عملیات مدیریت و كنترل تراز سطح آب رودخانه می

رهاسازي ذخیره جریان  قبل از وقوع سیلاب عوامل تعیین كننده در كاهش و تعدیل دبی رودخانه در پایین دست بوده است.  مخزن و

میلیون متر مكعب می باشد میزان حجم آب ورودي به مخزن از  245اي در حالی كه حجم مخزن سد دویرج بر اساس آمار آب منطقه

میلیون متر مكعب بوده است. با توجه به هشدارهاي صادره این  165( حدود 17/1/43ها ) شتا پایان موج دوم بار 24/12/43تاریخ 

شود، از نماید. اقدامات انجام شده در راستاي ایجاد ظرفیت سبب میمیلیون متر مكعب آب سد می 150شركت اقدام به رهاسازي 

متر مكعب بر ثانیه استفاده نموده و دبی خروجی از سد  2544حداكثر پتانسیل ممكن جهت استهلاک موج سیلاب با دبی پیک حدود 

هاي موجود رودخانه دویرج در پایین دست و بخصوص یابد. بر اساس دادهمتر مكعب بر ثانیه تقلیل می 344در حین سیلاب به حدود 

متر مكعب بر ثانیه  444تا  344ی در نقاط بحرانی نظیر پلها و نقاط مسكونی با حداقل فاصله نسبت به رودخانه داراي ظرفیت عبور دب

می باشد. این دبی معادل دبی خروجی از سد دویرج در هنگام پیک سیلاب می باشد. به عبارت دیگر تعدیل سیلاب و كاهش آن به 

 مقداري معادل ظرفیت رودخانه سبب می گردد كه مراكز جمعیتی با تهدید جدي مواجه نشده و خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی

رو علاوه بر تاثیر سد مخزنی دویرج از بروز خسارات از جمله خط انتقال آب شبكه آبیاري نهرعنبر، به حداقل ممكن كاهش یابد.  از این

جانی و مالی قابل توجه، عامل دیگري كه در تقلیل سیل اخیر در حوزه دویرج نقش موثري ایفا نموده است عبارت از هشیاري قابل 

توام با پذیرش ریسک در نحوه مدیریت میزان ذخیره و تراز سطح آب مخزن سد دویرج می باشد. علی رغم تاثیر  قبول و در عین حال

ذاتی دریاچه سد بر تعدیل دبی خروجی از مخزن در مقایسه با دبی ورودي، شكی نیست كه تخلیه به موقع و وجود ظرفیت كافی در 

ا به حداكثر ممكن می رساند. این همان اتفاقی است كه در سیل اخیر و در حوزه مخزن سد، میزان تاثیر گذاري سد بر مهار سیلاب ر

رودخانه دویرج استان ایلام رخ داده و سبب بهره برداري حداكثري از پتانسیل یک سد در راستاي مهار سیلاب و به حداقل رساندن 

 خسارت در  پایین دست رودخانه گردیده است.

 

 خسارات سيل 

متر  7643113متر شرقی و  320467پایین دست سد مخزنی دویرج، سد انحرافی دویرج در موقعیت،  یلومتريك 0در حدود      

ام واقع شده است. آب مورد نیاز اراضی كشاورزي و صنعت پتروشیمی دهلران از آبگیرهاي ساحل چپ و تیشمالی در مختصات یو

شود. طول خط ضی كشاورزي نهرعنبر نیز از طریق این بند انحرافی تامین میشود. آب مورد نیاز اراراست  این بند انحرافی تامین می

باشد. این خط انتقال بعد از سد انحرافی به موازت رودخانه امتداد یافته م میم1644پی با قطر آرمتر از نوع جی 12344انتقال آن 

بخش قابل توجهی از آن تخریب  43ثر سیلاب فروردین است. چون مسیر خط انتقال در نزدیكی بستر رودخانه واقع شده است، در ا

( نشان داده شده است. عامل اصلی تخریب، واقع 50-7و شكل  57-7شكل هاي )شده است. وضعیت تخریب این خط انتقال در شكل

اي  رخ داده سایش تودهجایی بستر رودخانه و فرهاي از رودخانه نیز جابهشود. در بخششدن آن در نزدیكی بستر رودخانه، ارزیابی می

 نشان داده شده است. 55-7شكل است. این وضعیت در 
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 ی دویرجی رودخانهتاسيسات خط انتقال نهرعنبر در حاشيه -33-3 شکل

 

 
 ی دویرجی رودخانهنهرعنبر در حاشيهتخریب خط انتقال  -37-3 شکل
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 ی دویرجای ساحل چپ رودخانهجابجایی بستر و فرسایش توده -33-3 شکل

 

 اثرات و تخریب سيلاب حوزه رودخانه ميمه  -3-1-3-2

 هاتشریح سيل و تخریب 

باشد. این ي میمه زهكش اصلی این حوضه میي آبریز دویرج واقع شده است. رودخانهحوضهي آبریز میمه در قسمت غربی حوضه     

متر شرقی و  340464رودخانه از ارتفاعات جنوبی كبیركوه سرچشمه گرفته و در ادامه پس از ورود به دشت دهلران در موقعیت 

ي میمه و دویرج در دشت دهلران به موازت هم كند. رودخانهام از مرز ایران و عراق عبور میتیمتر شمالی در مختصات یو 7547404

 14كیلومتر با شیب  112ي حدود ند. طول رودخانهجنوب شرقی ادامه یافته و شهر دهلران را در برگرفته ا -در راستاي شمال غربی

باشد. درومتري پل  میمه میدرصد در بالادست ایستگاه هی 27كیلومتر مربع با شیب متوسط  1311ي آبریز درصد، مساحت حوضه

 باشد. مترمكعب در ثانیه می 5/5ي آماري حدود میزان دبی متوسط سالانه این رودخانه در طول دوره

ایلام بر  -آباد، پل میمه )پل راه ارتباطی دهلران  هاي؛ سراب زرینهاي هیدرومتري موجود بر روي این رودخانه شامل ایستگاهایستگاه

-ي آماري قابل قبولی است، مهمترین این ایستگاهمیمه كه داراي طول دورهباشد. ایستگاه درجه یک پله( و بیات میروي رودخانه میم

دبی در دي ماه و شهریورماه  دهد. متوسط بیشینه و كمینههاي بهمن و اسفند رخ میباشد. بیشترین دبی متوسط رودخانه در ماهها می

و  1215میمه، ي مشاهده شده در ایستگاه پلاي و روزانهثانیه است. حداكثر دبی سیلابی لحظه مترمكعب در 26/4و  64به ترتیب، 

باشد. ي آبریز دویرج میها در این حوضه مشابه حوضهباشد )مطالعات هیدرولوژي سد میمه(. وضعیت بارشمترمكعب در ثانیه می 613

ي آبریز هرستان آبدانان( در شمال حوضه واقع شده است. موقعیت حوضه)ش  43اي كه یكی از نواحی پر بارش در فرورین به گونه

 نشان داده شده است. 56-7شكل ي میمه در رودخانه
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 موقعيت حوضه آبریز رودخانه ميمه در کشور و استان ایلام -36-3 شکل

 

توان به سد مخزنی در دست هاي هیدرولیكی احداث شده بر روي این رودخانه میو سازههاي مهندسی رودخانه از مهمترین سازه

 دهلران( اشاره نمود. –احداث میمه، سد مخزنی گوارب، سد انحرافی میمه، ایستگاه پمپاژ برتش و پل میمه )راه ارتباطی ایلام 

شمالی در  7671663متر شرقی و  344437م در موقعیت ایلا -راه ارتباطی دهلران 11سد مخزنی در دست ساخت میمه در كیلومتر 

متر، طول  37میلیون مترمكعب، ارتفاع  32رسی داراي، حجم مخزن ام واقع شده است. این سد از نوع خاكی با هستهتیمختصات یو

پوشش اضی تحتمیلیون مترمكعب با ار 64میلیون مترمكعب، حجم تنظیمی  165متر، متوسط جریان سالیانه ورودي  1754تاج 

 07رسی داراي، حجم مخزن، باشد. سد مخزنی گوراب نیز در بالادست سد میمه با مشخصات؛ نوع خاكی با هستههكتار می 6674
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میلیون  73میلیون مترمكعب، حجم تنظیمی  34متر، متوسط جریان سالیانه ورودي  744متر، طول تاج  54میلیون مترمكعب، ارتفاع 

 باشد.هكتار می 0364پوشش تمترمكعب با اراضی تح

هكتار از اراضی كشاورزي منطقه در  2344ي، براي تامین آب موردنیاز حدود سد انحرافی میمه به منظور انحراف جریان پایه رودخانه

ام تیمتر شمالی در مختصات یو 7615404متر شرقی و  340257برداري رسیده است. این سد انحرافی در موقعیت به بهره 1734سال 

دچار آسیب و خسارت جدي شده است. مهمترین خسارت وارده، آب شستگی  43واقع شده است. این سازه در جریان سیلاب فروردین 

باشد. در ي تخلیه رسوبات و فرسایش خاک زیر پوشش بتنی دستک پایین دست ساحل چپ میي آرامش دریچهپایین دست حوضه

ت حوضچه ترسیب و خط انتقال در معرض تخریب قرار خواهند گرفت. عامل اصلی این ي تاسیاسصورت تخریب این دستک، كلیه

شود. یكی از نكات مثبت رعایت هاي گچی منطقه ارزیابی میفرسایش عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی در طراحی این حوضچه و خاک

ه به تراز آب در بالادست سد انحراف در صورت باشد. با توجشده در طراحی این بند انحرافی احداث خاكریز بالادست ساحل چپ می

افتاد. این وضعیت چین محافظ ، تخریب سد انحرافی و جابه جایی بستر رودخانه اتفاق میاحداث نشدن این خاكریز و عدم اجراي سنگ

 ( نشان داده شده است.61-7تا  53-7شكل ) هايدر شكل

 
 سد انحرافی ميمه- -34-3 شکل

 

 
 دست دریچه تخليه رسوباتآبشستگی پایين -38-3 شکل
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 آبشستگی لاینينگ دستک ساحل چپ -39-3 شکل

 

 
 های آبگير و دست ساحل چپ وضعيت دریچه -60-3 شکل
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 خاکریز ساحل چپ سد انحرافی، که نقش موثر در جلوگيری از تخریب سد داشته است -61-3 شکل

 

كشاورزي قابل توجه پایین دست، احداث سد مخزنی میمه با توجه به كاهش شدید كیفیت آب رودخانه میمه در فصل زراعی و اراضی 

 سیلاب رودخانه داشته باشد.   تواند علاوه بر تقلیل افت كیفیت آب در فصول زراعی، اثر قابل توجهی در كاهش بیشینهمی

 
 خانه ميمههای هيدرومتری بر روی رودمشخصات ایستگاه 3-3جدول 

ف
ردی

كد ایستگاه 
نام ایستگاه 
 

رودخانه
 

طول
ض 

عر
ارتفاع 
 

ت
مساح

حوزه ایستگاه)
k

m
^

2)
 

ت
سال ساخ

 

درجه
 

 وضعیت كلی ایستگاه

ي
ت ابزار اندازه گیر

كیفی
 

ت ایستگاه
كیفی

 

ی و 
ت به موانع طبیع

نسب

ی
صنوع

م
 

1 21-445 
جاده 

 دهلران
 فاقد مانع خوب خوب 1 1774 1311 243 13-00-72 44-14-03 میمه

 در سیلاب تخریب شده است 1 1704 2532 124 44-72-72 44-10-03 میمه بیات 21-443 2

 
 ای رودخانه ميمه)متر مکعب در ثانيه(های حداکثری یک روزه و لحظهنتایج تحليل آماری سيلاب 7-3جدول 

 مشخصه سیلاب ردیف
 دوره برگشت

 2 5 14 24 54 144 1444 14444 ایستگاه-رودخانه                          

 171 203 703 063 667 303 1343 7624 پل جاده دهلران-میمه  حداكثر یک روزه 1

 230 516 323 436 1736 1334 7353 3535 پل جاده دهلران-میمه  ايحداكثر لحظه 2

 
  



 241        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 های مختلفحداکثر سيلاب رودخانه ميمه برای دوره بازگشت 3-3جدول 

 دوره برگشت به سال

2 5 14 25 54 144 244 1444 14444 PMF 

250 574 375 1446 1212 1021 1672 2171 2334 7326 

 

 اثرات و تخریب سيلاب حوزه رودخانه گدار خوش  -3-1-3-3

  هاتخریبتشریح سيل و 

عرض  º77-04' تا º77-23'و  یطول شرق º06-47' تا º51-05' در محدوده یلامحوضه آبریز رودخانه گدارخوش در استان ا      

 یشنما یلامگدارخوش را نسبت به استان ارودخانه حوضه  یتموقع 62-7شكل  واقع شده است.كیلومترمربع  1244با مساحت  یشمال

گیرد و غربی از ارتفاعات مشرف به شهرستان ایلام سرچشمه میشرقی به جنوبگدارخوش با روند عمومی شمالي رودخانه .دهدیم

كند. این حوضه از شمال و شمال غربی به حوضه آبریز خوان از مرز ایران و عراق عبور میپس از گذر از ایستگاه هیدرومتري تخت

ي ي رودخانهي كنجانچم و از غرب به مرز ایران و عراق و از شرق به حوضهودخانهكنگیر، از جنوب و جنوب غربی به حوضه ررودخانه

ي چوار و آب تشكیل شده است. بعد از تلاقی رودخانهي؛ چوار، گلال و چمگردد. این رودخانه از تلاقی سه سرشاخهكرخه محدود می

 شكل در دهد. ي گدارخوش را تشكیل میه شده و رودخانهدست به آن اضافي پایینگراب، سرشاخه گلال در حدود دو كیلومترتنگ

ي هاي رودخانهمحل ساختگاه این سدها در حوضه گدارخوش نشان داده شده است. برخی مشخصات فیزیوگرافی زیرحوضه 7-67

 ارائه شده است. 6-7جدول گدارخوش در 

 

 
 موقعيت جغرافيایی حوضه رودخانه گدارخوش نسبت به استان -62-3 شکل
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 موقعيت شهرها و روستاهای موجود و سدهای در دست مطالعه و اجرا در حوضه گدارخوش  -63-3 شکل

 
 های رودخانه گدارخوشفيزیوگرافی زیرحوضه برخی مشخصات 6-3جدول 

 محيط)کيلومتر( x_center y_center مساحت)کيلومترمربع( زیرحوضه

 100/7 3715670/0 595905/0 455/4 گدارخوش

 133/0 3723290/0 616286/0 470/0 تنگ گراو

 59/8 3729880/0 622145/0 155/1 چوار

 48/3 3737810/0 607532/0 124/8 گلال

 

خان در نزدیكی توان به ایستگاه؛ بانویزه و ایستگاه تختهاي هیدرومتري احداث شده بر روي این رودخانه میمهمترین ایستگاه از

ي آماري قابل قبول با مختصات جغرافیایی ، از نوع درجه یک با طول دوره21-435خان با كد خروجی حوضه اشاره نمود. ایستگاه تخت

'77-º77  42'عرض شمالی و-º06  ي آبریز احداث شده است. مساحت حوضه 1702متر از سطح دریا در سال  724طول شرقی، ارتفاع

 67و طول آن  3/1، شیب متوسط رودخانه 3/21متر، شیب حوضه  1445كیلومتر مربع، ارتفاع متوسط  432رودخانه در این ایستگاه 

و حداقل در  3/14در ثانیه  كه حداكثر در فروردین ماه با  مكعبمتر 3/0باشد. متوسط آبدهی بلند مدت رودخانه كیلومتر  می

-خان براي دروه برگشتاي این رودخانه در ایستگاه تختباشد. حدكثر دبی روزانه و لحظهمترمكعب در ثانیه می 1شهریورماه با دبی 

 نشان داده شده است. 3-7جدول هاي مختلف در 
 

 ای رودخانه گدار خوش)متر مکعب در ثانيه(های حداکثری یک روزه و لحظهنتایج تحليل آماری سيلاب 4-3جدول 

 مشخصه سیلاب ردیف
 دوره برگشت              

 2 5 14 24 54 144 1444 14444 ایستگاه -رودخانه

 حداكثر یک روزه 1
 5/141 1/273 6/703 5/063 7/603 3/343 3/1016 0/2205 تخت خان -گدار خوش

 2/250 4/550 4/341 2/1406 3/1010 7/1321 0/2473 1/0514 تخت خان–گدار خوش  ايحداكثر لحظه 2
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باشند. سد گلال و چوار به منظور تامین بر روي این رودخانه سه سد مخزنی؛ چوار، گلال و گدارخوش در دست مطالعه و یا احداث می

میلیون متر  0/14هاي سطحی احداث شده اند. سد گلال داري حجم مخزن سازي جریان صنعت و تنظیم و ذخیره آب مورد نیاز

میلیون  151خوش؛ با حجم -متر و سد گدار 56میلیون مترمكعب و ارتفاع  20متر و سد چوار داراي حجم مخزن  67مكعب، ارتفاع 

 نشان داده شده است. 60-7شكل ي گدار خوش در ا بر روي رودخانهباشد. موقعیت این سدهمتر می  30مترمكعب و ارتفاع 

 

 
 ی گدارخوشموقعيت سدهای مخزنی بر روی رودخانه -67-3 شکل

 

توان جمعیتی داخل حوزه میي شهرستان ایلام واقع شده است. از مهمترین مراكز ي آبریز در محدودهبیشترین مساحت این حوضه

شهر ایلام مركز استان را نام برد. یكی از مهمترین تاسیسات احداث شده بر روي این رودخانه، سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ گدارخوش 

یزان م 43باشد.  براساس نتایج فصل دوم، در فروردین ماه سال آباد میهكتار از اراضی دشت صالح 7444با هدف تامین آب حدود 

متر در میلی 44مترگزارش شده است. از این میزان حدود میلی 222بارش در ایستگاه سینوپتیک ایلام به عنوان ایستگاه شاخص برابر 

هاي آبریز دیگر قابل توجه ي نسبت به حوضهمتر در موج دوم بارش رخ داده است. میزان بارش در این حوضهمیلی 66موج اول بارش و 

 33نسبت به طولانی مدت حدود  43-43میزان بارش سال  تبع آن میزان خسارت وارده نیز كمتر بوده است. در این حوضهنبوده و به 

خسارت بسیار  1740باشد، اما سیلاب آبان سال دهد. هر چند در سیل اخیر میزان خسارات وارده ناچیز میدرصد افزایش را نشان می

ي حاصل از این رخداد تا حدودي در این گزارش به آن پرداخته شود. چه بسا استفاده از تجربه زیادي به بار آورده كه تلاش شده است

 با مجموعه اقدامات انجام شده در این حوضه را تقلیل داده باشد.  43خسارت سیل 

هاي مالی بسیار زیاد ارتمتر در طی سه روز رخ داد كه سبب خسمیلی 720ي آبریز بارشی به میزان در این حوزه 40در آبان ماه سال 

هاي عبوري از نفر گردید. این سیل بخش وسیعی از بافت شهري شهر ایلام را در برگرفت و به دلیل عدم رعایت حریم مسیل 3و مرگ 

هاي شهري در ي نخالهها و تخلیهها، مسدود نمودن مسیلداخل شهر، پوشش نامناسب سیلاب بندها، تغییر نامناسب مقاطع مسیل

هزار واحد مسكونی و تجاري  24دهد كه این سیل به بیش از هاي كلی نشان میها، خسارات فراوانی به بار آورد. بررسیر آبراهمسی

 هاي شدیدي وارد نمود. آسیب
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 بند تخریب شده در داخل شهر ایلامسيلاب -63-3 شکل

 

باشد. این سازه در بالادست ایستگاه آباد میي گدارخوش سد و ایستگاه پمپاژ صالحهیدرولیكی مهم در حاشیه رودخانههاي یكی از سازه

مترمكعب درثانیه برابر دبی سیلاب  2444تا  1544خان احداث شده است. سیلاب رودخانه در این محدوده برابر هیدرومتري تخت

هكتار از اراضی دشت  7444گونه كه گفته شد، این تاسیسات به منظور تامین آب حدود ساله تخمین زده شده است. همان 144حدود 

-ها نشان میاین تاسیسات به طور كامل تخریب و خسارت هنگفتی به بار آورد. بررسی 40آباد احداث شده است. در سیل سال صالح

شكل هاي )ت تنگ شدگی و خم رودخانه بوده است. در شكلدهد كه دلیل اصلی این مسئله موقعیت نامناسب ایستگاه پمپاژ در بالادس

 (خسارت وارده به این تاسیسات نشان داده شده است.34-7تا شكل  7-66

 

 
 97ایستگاه پمپاژ گدارخوش قيل از سيل سال  -66-3 شکل
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 سد انحرافی و تاسيسات گدارخوش –موقعيت ایستگاه پمپاژ  -64-3 شکل

 

 
 وضعيت آبراه در پایين دست ایستگاه پمپاژ گدارخوش -68-3 شکل

 

 
 97گدارخوش در زمان وقوع سيل سال ایستگاه پمپاژ  -69-3 شکل
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 97ایستگاه پمپاژ گدارخوش بعد از سيل سال  -40-3 شکل

 

 اثرات و تخریب سيلاب حوزه رودخانه کنگير  -3-1-3-7

 هاتشریح سيل و تخریب 

طول  º06-23'تا  º05-54'كیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی 1466حوضه آبریز رودخانه كنگیر در استان ایلام به مساحت      

ي كنگیر بوده كه از ارتفاعات ي آبریز، رودخانهزهكش اصلی این حوزه عرض شمالی واقع شده است. º70 70-40'تا  º77-01'شرقی و 

شود. كرمانشاه گذشته و وارد كشور عراق میكوه مانشت سرچشمه گرفته و پس عبور از قسمت جنوبی شهر ایوان، از شهر سومار استان 

در حوضه آبریز رودخانه كنگیر در محدوده جغرافیائی داخل استان ایلام دو ایستگاه هیدرومتري درجه یک شامل ایستگاه هیدرومتري 

لادست محل متر از سطح دریا در با 1164عرض شمالی و ارتفاع   7307010طول شرقی و   614341ایوان با مختصات جغرافیائی 

طول شرقی و   641267( و ایستگاه هیدرومتري سیاهگل ایوان با مختصات جغرافیائی 1755حوضه آبریز سد كنگیر )تاسیس سال، 

( قرار دارند. محل 1763متر از سطح دریا در پائین دست حوضه سد كنگیر )تاسیس سال  344عرض شمالی و ارتفاع  7351416

-میلیون مترمكعب می 57نشان داده شده است. متوسط آورد سالانه رودخانه كنگیر حدود  31-7ل شك ها درقرارگیري این ایستگاه

 باشد.

ي آبریز از آمار بارش ایستگاه سینوپتیک شهرستان ایوان استفاده شده است. در بارش فروردین ها در این حوزهبه منظور تحلیل بارش

ي بارش در سطح استان را به خود اختصاص داده است. از این تر چهارمین رتبهممیلی 213، شهرستان ایوان با مقدار بارش 43سال 

ي آبریز در این حوضه 43-43متر رخ داده است. میزان بارش در سال آبی میلی 33و  30ها به ترتیب مقدار در موج اول و دوم بارش

-ل براي دوره بازگشتودخانه در ایستگاه ایوان و سیاهگاي این ردهد. سیلاب لحظهدرصد افزایش را نشان می 144نسبت به بلند مدت 

 نشان داده شده است. 3-7هاي مختلف در جدول 
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 وضعيت آبگيری سد مخزنی کنگير 8-3جدول 
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 42 7/18 4 2 20 19 240 کنگير

 

متر،  04متر، ارتفاع  634یكی از مهمترین تاسیسات ساخته شده بر روي این آبراهه، سد مخزنی ایوان است. نوع سد خاكی، طول تاج 

 15متر و ظرفیت تخلیه كننده تحتانی  35ثانیه با طول مترمكعب در  1344میلیون متر مكعب، ظرفیت سریز آزاد  13حجم مخزن 

 505كیلومتر مربع و حوضه پایین دست آن  521حوضه بالادست سد مخزنی كنگیر داراي مساحتی معادل باشد. مترمكعب در ثانیه می

هاي انحرافی كوچک ساخته سد 16توان به وجود بیش از كیلومتر مربع است. از دیگر تاسیسات ساخته شده بر روي این رودخانه، می

ملاتی اشاره نمود كه نقش بسیار موثري در توزیع عادلانه این منبع آبی در نقاط مختلف اراضی زراعی مجاور  –شده از مصالح سنگی 

ده و ي این بندهاي انحرافی بوده كه در برخی موارد رودخانه تغییر مسیر دااند. عدم نگهداري مناسب مهمترین مسئلهرودخانه داشته

اكز جمعیتی و محل احداث سد آید. موقعیت جغرافیائی حوضه آبریز رودخانه كنگیر، مراي از آنها بعمل نمیعمل در حال حاضر استفاده

 نشان داده شده است. 37-7شكل و  32-7شكل مخزنی در 

 



243          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 هيدرومتری در حوضه کنگير هایمحل قرارگيری ایستگاه -41-3 شکل

 

 
 موقعيت حوضه کنگير نسبت به استان ایلام -42-3 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 همچنين محل احداث سد کنگيرموقعيت جغرافيائی حوضه آبریز رودخانه کنگير و موقعيت شهرها و روستاهای موجود و  -43-3 شکل

 

ي سدهاي مخزنی از هاي هواشناسی، تخلیهبرداري دیگر استان )دویرج و ایلام(، بعد از دریافت هشدارمشابه دو سد مخزنی در حال بهره

وضعیت مخزن  3-7جدول شود. در هاي ورودي، آغاز می، به منظور ایجاد ظرفیت خالی در مخزن با هدف كنترل سیلاب 43اسفند  24

هاي مختلف با سیلاب حداكثر رودخانه كنگیر در ایستگاه 4-7نشان داده شده است. در جدول  43روردین ف 12تا  43اسفند  24از 

وضعیت پیک سیلاب و ظرفیت ذخیره شده در مخزن سد كنگیر نیز نشان داده شده است. یكی از عوامل موثر هاي مختلف دوره برگشت

 توان به كنترل سیلاب ورودي در مخزن اشاره نمود.ه در پایین دست میدر كاهش خسارت وارد

 

 
 وضعيت سد مخزنی کنگير -47-3 شکل



744          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 98سيلاب ورودی به سد مخزنی کنگير در سيلاب سال  -43-3 شکل

 

 
 98سرریز شدن سد مخزنی کنگير در سيلاب سال  -46-3 شکل

 

دهد كه باشد. بازدیدهاي میدانی نشان میهاي خسارت دیده بر روي این رودخانه، پل ارتباطی روستاي  سرتنگ دارون مییكی از سازه

دیدگی این پل خاكریزي نامناسب ساحل چپ و عدم پوشش آن بوده است. وضعیت آسیبعامل اصلی تخریب این پل ارتفاع كم عرشه، 

 نشان داده شده است.  33-7شكل  در
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 98پل تخریب شده روستای سرتنگ دارون در سيلاب سال  -44-3 کلش

 
 های مختلفهای مختلف با دوره برگشتسيلاب حداکثر رودخانه کنگير در ایستگاه  9-3جدول 

 ردیف
 دوره برگشت                       

 2 5 14 24 54 144 244 1444 14444 ایستگاه-رودخانه

 16/75 /45/02 04/53 11/34 34/37 42/44 43/127 07/132 01/761 ایوان -كنگیر 1

 72/174 70/244 07/234 24/710 62/777 36/005 42/513 33/323 43/1211 سیاهگل-كنگیر 2

 

 سدهای انحرافی کوچک  -3-1-3-3

ها، وابستگی درآمد در استان ایلام، به دلیل كوهستانی بودن منطقه، وجود اراضی زراعی كوچک و پراكنده در مجاورت رودخانه     

هاي سنتی، وجود مصالح سنگی فراوان و ... همگی سبب پایین افتادگی بستر رودخانه در محل نهرخانوارهاي روستایی به كشاورزي، 

 هايشود( بر روي رودخانهدستگاه تخمین زده می 54هاي قبل سدهاي انحرافی كوتاه بسیار زیادي ) بیش از شده است تا در سال

توان به توزیع عادلانه و مناسب؛ منابع آب و ها میمناسب این سازه هاي بسیاري آنهاها احداث شود. از ویژگیهااصلی و سرشاخه

توان به عدم نگهداري درست از آنها ها میهاي عمرانی در سطح استان اشاره نمود. یكی از مهمترین مشكل این سازهگذاريسرمایه

كند. همین مسئله سبب شده اري از آنها را رصد نمیهاي اجرایی موضوع نگهداشاره نمود. بعد از احداث سازه تقریبا هیچ یک از دستگاه

هاي گذشته تعدادي از آنها تخریب ویا مسیر رودخانه جابجا و عملا بدون استفاده شوند. به عنوان نمونه است تا در سیل اخیر و سیل

گاورین بر روي و بند انحرافی طاقشهر )رودخانه كنگیر( شهرستان ایوان ها در محل سد انحرافی جوبتوان به تغییر مسیر رودخانهمی

 رودخانه چرداول واقع در شهرستان چرداول، نشان داده شده است.



742          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 شهرتغيير مسير رودخانه در محل بند انحرافی جوب -48-3 شکل

 

ي آن در خصوص بالادست سد سیمره باشد. یک نمونهپروژه میي هاي هیدرولیكی مسایل اجتماعی محدودهیكی دیگر از مشكلات سازه

ي آن با گاورین و مقایسههاي میدانی اخیر جابجایی مسیر رودخانه در محل بند انحرافی طاقدر مباحث قبلی گفته شد. بررسی

باشند. به همین برخوردار میي این سد انحرافی به دلیل كشت شالی از ارزش زیادي باشد. اراضی محدودهمستندات زمان احداث می

ها رعایت نشده و در زمان ساخت نیز تملک اراضی براي اجراي متعلقات سازه به آسانی انجام دلیل در بیشتر موارد حریم این سازه

ساحل مربوط به این بند انحرافی در زمان ساخت، به دلیل واقع شدن اراضی زراعی در  7-34شود. به طور مثال با توجه به شكل نمی

راست، دستک ساحل راست بالادست به ترانشه سیلاب دشت وصل نشده است. همان طور كه از شكل مشخص است، سطح این اراضی 

ملا به دلیل برقراري جریان در سیلاب دشت، این محدوده فرسایش یافته و ع 43در سیلاب دشت واقع بوده و در اثر سیلاب سال 

هاي بعدي سبب بدیهی است در صورت ترمیم نشدن این مسیر در اسرع  وقت سیلاب. 34-7رودخانه تغییر مسیر داده است شكل 

هاي هیدرولیكی الخصوص در نقاطی كه ارزش زمین تخریب كل سازه خواهد شد. از این رو رفع موانع اجتماعی در زمان ساخت سازه

ایی با شرایط مشابه،  نگهداري آنها ازحساسیت بیشتري هآید. با این وجود و در صورت احداث سازهبالاست یک مسئله مهم بحساب می

 باشد. ها برخوردار مینسبت به دیگر سازه

 
 (1380گاورین و موقعيت سيلاب دشت و طول کوتاه سد و دستک بالادست به دليل مسایل اجتماعی )حدود سال سد انحرافی طاق -49-3 شکل
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 (1398گاورین )سال جابجایی مسير رودخانه در محل بند انحرافی طاق -80-3 شکل

 

 ها مهندسی رودخانهاثر تخریبی برداشت معادن شن و ماسه بر سازه  -3-1-3-6

ي باشد. رودخانهها میبرداشت از معدن شن و ماسه بستر رودخانههاي مهندسی رودخانه یكی از موارد مهم موثر بر پایداري سازه     

شرقی در بخش غربی  -كوه سرچشمه گرفته و با جهت غربی ي سیمره است كه از ارتفاعات كبیرها رودخانهگراب یكی از سرشاخهپاكل

بدره در چند نقطه با این رودخانه تلاقی  -لامشود. راه ارتباطی ایشهرستان بدره در محله تنگ كافرین به دریاچه سد سیمره تخلیه می

شهر و آبدانان از طریق ؛  بدره، درههاي نسبتا بزرگی احداث شده است. راه ارتباطی مركز استان با سه شهرستاننموده و بر روي آن پل

برداشت بی رویه سبب پایین باشند. ي متعددي بر روي این رودخانه فعال میشود. معادن شن و ماسهاین راه ارتباطی انجام می

ها، پل ارتباطی هاي مهم این راه ارتباطی شده است. یكی از این پلافتادگی بستر رودخانه و در معرض قرارگرفتن تعدادي از این پل

متر شمالی در  7643243متر شرقی و  630454باشد. این پل در موقعیت معروف به پل سه دهنه بعد از روستاي چنارباشی می

متر،  5ام واقع شده است. برداشت بی رویه شن و ماسه سبب پایین افتادگی قابل توجه بستر رودخانه با ارتفاع بیش از تیصات یومخت

هاي عمودي و نسبتا عمیقی در طول رودخانه به وجود آمده كه تخریب ساحل رودخانه و تخریب اراضی كشاورزي شده است و ترانشه

دهنه نشان داده شده دست پل سهوضعیت فرسایش بستر رودخانه و پایین (37-7تا  7-31)شكل  هايكلرا به دنبال داشته است. درش

رویه مصالح تاثیر بسیار است. هر چند این پل در بالادست دلتاي سد مخزنی سیمره واقع شده است، اما در چنین نقاطی نیز برداشت بی

خواهد گذاشت كه بایستی تمهیدات لازم حتی در این نواحی نیز باید در نظر  دخانه و فرسایش بر جايوهاي مهندسی رمنفی بر سازه

گرفته شود. بدیهی است بازنگري در تخصیص معادن شن و ماسه، نظارت بر میزان برداشت صورت گرفته از مهمترین راهكارهاي 

 پیشنهادي براي جلوگیري از بروز این شرایط خواهد بود.



740          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 ها پایين دست آنشکنگراب و موقعيت سنگپل سه دهنه پاکل -81-3 شکل

 

 
 دهنهسه وضعيت فرسایش پایين دست پل -82-3 شکل
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 ی عميق و عمودی ایجاد شده در پایين دست پلبستر رودخانه و ترانشه وضعيت پایين افتادگی -83-3 شکل

 

 عباسهای اصلی شبکه آبياری دشتی سد کرخه و لایروبی زهکشتونل انتقال آب دریاچه -4-3-1-3

شود. میهزارهكتار از طریق تونل انتهاي دریاچه سد مخزنی كرخه تامین  54تامین اب اراضی دشت عباس به وسعت حدود      

باشد. حجم خروجی سد كرخه، بسیار زیاد و این مسئله شرایط بحرانی براي پایین متر مكعب در ثانیه می 34ظرفیت این تونل حدود 

دست بخصوص در استان خوزستان ایجاد نموده بود. یكی از اقدامات قابل توجه صورت گرفته در خصوص تقلیل تبعات سیلاب با 

رد بهباشد. ي بخشی از حجم مخزن از طریق تونل ابگیري انتهاي سد كرخه میرولیكی انجام شده، تخلیههاي هیداستفاده از سازه

ثانیه  در مكعب متر  54دبی  15/11/43تاریخ  از ایران آب منابع مدیریت شركت تاكید مدیرعامل و خوزستان برق و آب سازمان خواست

اس از انتهاي سد كرخه برداشت و به زهكش طبیعی چیخاب و در نهایت به انتها ي آبیاري دشت عببا استفاده از این تونل و شبكه

 35 حدود به دبی این تدابیر لازم انجام به بعد با اسفند اواخر از و كرد پیدا ادامه اسفند اواخر تا روند این ي دویرج تخلیه گردید.رودخانه

 یافت. افزایش در ثانیه مكعب متر

اي استان، و شركت آب منطقه 1745عباس توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال هاي اصلی دشتعلاوه بر این موضوع لایروبی زهكش 

عباس این نكته قابل ذكر است كه ماندابی ي آبیاري دشتي شبكههاي دشت عباس را فراهم گردید. در محدودهآبي زهامكان تخلیه

تا  30-7شكل )هاي این وضعیت در شكل ها سبب تخریب لاینینگ تعدادي از كانالهاي شبكه گردید.شدن قطعات اراضی مشرف به آن

 ( نشان داده شده است.7-36

 
 تخليه بخشی از جریان مخزن کرخه از طریق سریز جانبی و دریچه تخليه رسوب کانال اصلی دشت عباس -87-3 شکل



746          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 زهکش طبيعی چيخاب جهت انتقال جریان سد کرخه به حوزه آبریز دویرج -83-3 شکل

 

 
 هاجریان به پشت نهرعباس به دليل آبگرفتگی اراضی و هدایت ی آبياری دشتهای شبکهتخریب پوشش کانال -86-3 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 های استان ایلامحوضه رودخانه -استان ایلام -های هيدروليکیهای سيلاب در عرصه مهندسی رودخانه و سازهآسيب پذیری 10-3جدول 

 ردیف
 نام رودخانه

 بازه( -)شاخه
 شهرستان نوع سازه تخریب شده

 تخریبميزان 

)کم، متوسط، 

 زیاد(

 علل تخریب

 )شمارگان پاورقی(*

شکل پس از 

 تخریب

 - 1 كم مهران سد انحرافی شهید آل اسحاق كنجانچم 1

 كنجانچم 2
هاي خاكریزها و سازه

 ساماندهی رودخانه
 - 2 متوسط مهران

 - 2و7 متوسط مهران خاكریز رودخانه گاوي 7

 سرشاخه گاوي 0
تغذیه هاي تخریب سازه

 مصنوعی
 - 2و0 زیاد مهران

 - 0و7 زیاد شهردره پل گاومیشان سیمره 5

 - 0و7 زیاد شهردره پل ماژین سیمره 6

 - 0و7 متوسط شهردره پل داخل شهر شهرسراب دره 3

 سیمره 3
تخریب و آبگرفتگی منازل 

 روستایی
 - 5 زیاد شهردره

 - 5 زیاد شهردره خطوط انتقال آب سیمره 4

 - 6و2  شهردره رانش زمین سیمره 14

 سیمره 11
تخریب و آبگرفتگی منازل 

 روستایی
 - 3و3 زیاد سیروان

 سیمره 12
تخریب اراضی كشاورزي و 

 باغات
 - 3و3 زیاد سیروان

 - 5 زیاد سیروان هاي ارتباطیآبگرفتگی  راه سیمره 17

 - 2و4 متوسط چرداول بند انحرافی طاق گاورین چرداول 10

 - 0و7 زیاد چرداول پل جزمان جزمان 15

 - 0و7 زیاد چرداول ایستگاه پمپاژ هلیلان سیمره 16

 - 2 متوسط ایوان سرتنگ دارون پل روستاي كنگیر 13

 - 14 زیاد ایوان بند انحرافی جوب شهر كنگیر 13

 - 1 زیاد بدره پل سه دهنه پاكل گراب 14

 - 5 زیاد دهلران خط انتقال آب نهرعنبر دویرج 24

 - 0 متوسط دهلران بند انحرافی میمه میمه 21

 - 0و7 زیاد ایلام بند انحرافی گدارخوش 22

 - 11 متوسط دهلران شبكه آبیاري دشت عباس - 27
 

واقع شدن -5طراحی نامناسب -0مناسب سازهجانمایی نا-7تكمیل نكردن عملیات اجرایی پروژه-2برداشت مصالح از بستر رودخانه  -1

-بهره-14مشكلات اجتماعی-4واقع شدن در حریم دریاچه مخزن-3عدم تملک اراضی  -3افزایش تراز آب مخزن-6در حریم رودخانه

 آبگرفتگی اراضی.-11برداري و نگهداري نامناسب

 

 استان خوزستان -3-2
 رودخانه کرخه -3-2-1

 بندها، سیل آبشكن، حفاظتی، هايدیواره هیدرومتري، هايهاي موجود شامل ایستگاهدر این بخش به بررسی و مطالعه انواع تخریب    

 همچنین روستاها، هیدرولیكی، مختلف هايسازه سایر و پمپاژ هاي ایستگاه ، آبگیرها تنظیمی، یا انحرافی سدهاي ها،پل ها، جاده

 به ترتیب در سه رودخانه كرخه، كارون و دز، در جداول مختلف پرداخته شده است. غیرهشهرها، كشاورزي و 



743          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های سيلاب در رودخانه کرخهاثرات و تخریب -1-1-2-3

ها، ادوات كشاورزي، منابع آبی، زراعی، باغی و منابع طبیعی حوضه اي، شهري و روستایی، ساختمانهاي سازهدر این بخش تخریب     

به تفكیک ارائه  10-7جدول تا  11-7جدول به همراه ذكر موقعیت، درصد و علت تخریب در  43-43در جریان سیلاب  رودخانه كرخه

 موجود است. الف هاي پس از تخریب در انتهاي فصل سوم تحت عنوان پیوستشده است. شكل

 
 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدول

 سازه تخریب شدهنوع  نام رودخانه ردیف
موقعيت 

 سازه

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

1 

حوضه كرخه 

 جنوبی

سنگفرش هاي منصوبه در چند نقطه بر اثر تردد 

ماشین آلات سنگین دچار فرونشست و تخریب شده 

 است

سد انحرافی 

 حمیدیه

  1-7شكل الف    *  كم

 2-7شكل الف     * متوسط دیوار ورودي جنب درب ورودي اصلی  2

 7-7شكل الف     * متوسط فرونشست محوطه و بخش دیگري از دیواره سد 7

0 
آبشستگی دیواره سمت چپ جاده ورودي سد انحرافی 

 حمیدیه
 0-7شكل الف     * متوسط

5 
 سقوط پایه در محدوده روستاي )علاونه( سدره و قطع

 برق سد انحرافی حمیدیه
 5-7شكل الف    *  كم

تخریب كامل سازه سرریز اضطراري ابتداي كانال  6
AMC 

 دشت آزادگان

     * زیاد

3 
متر از ابتداي  244پر شدن و انسداد كامل حدود 

 AMCكانال 
     * زیاد

3 
دشت آزادگان  AMCتخریب كامل كانالهاي قدس و 

 4+544در بالادست كیلومتر 
 6-7شكل الف     * زیاد

4 
در چهار نقطه حد فاصل پل  AMCشكستگی كانال 

 روستاي سگور فریح و سیفون معكوس كرخه
 3-7شكل الف     * زیاد

14 
آب گرفتگی تاسیسات برقی ورودي سیفون معكوس 

 هاي برق و ترانس برقكرخه و تخریب پایه
 3-7شكل الف     * زیاد

11 

عدد  7آب گرفتگی كامل جاده سرویس و هرزآبروي 

سرریز جانبی و دریچه تخلیه رسوب در قطعه دوم 

 AMCكانال 

 4-7شكل الف     * زیاد

12 
منشعب از كانال  S1آب گرفتگی و تخریب كانال 

AMC در محدوده شبكه آبیاري ابوحمیظه 
 14-7شكل الف     * زیاد

17 
گرفتگی محوطه، كانال كابل ها و زیر تابلوهاي آب 

 ایستگاه پمپاژ جلالیه
 11-7شكل الف     * متوسط

 12-7شكل الف     * كم آب گرفتگی كامل ایستگاه پمپاژ )غیرفعال( حمودي 10
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه شده نوع سازه تخریب نام رودخانه ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

15 

 

 آب شستگی اطراف سر دهانه كانال قدس

شبكه آبیاري قدس 

 حمیدیه

 17-7شكل الف     * متوسط

16 
و  KRتخریب جاده سرویس كانال اصلی قدس 

 حفر خندق
 10-7 شكل الف    * متوسط

 15-7شكل الف     * متوسط )چک جلیزي( KRكانال  1چک شماره  13

13 

آبشستگی هاي ایجاد شده در جاده سرویس 

و پر شدن و انسداد كانال مذكور  KC1كانال 

 از رسوب

 16-7شكل الف     * متوسط

14 

و عدم امكان  KC4آب گرفتگی كامل كانال 

این برآورد خسارت به علت استغراق كامل 

 كانال

     * زیاد

24 
شستگی آب گرفتگی تأسیسات سر دهانه و آب

 محوطه اطراف آن

 كانال چمران

 13-7شكل الف     * متوسط

21 

شستگی و تخریب لاینینگ كانال چمران آب

بعد از سازه آبگیر و انسداد ایجاد شده در كانال 

 به منظور مهار سیلاب ورودي به كانال

 13-7الف شكل   *   زیاد

22 
تخریب هاي متعدد لاینیگ كانال در قسمت 

 هاي مختلف
 14-7شكل الف   *   زیاد

27 
آبشستگی ها و تخریب جاده سرویس در نواحی 

 مختلف كانال چمران
 24-7شكل الف    *  كم

20 
تخریب كلی جاده سرویس و لاینینگ كانال 

 متر 24به طول تقریبی  13چمران در كیلومتر 
 21-7شكل الف   *  * زیاد

25 
به طول  5544شكستگی كانال در كیلومتر 

 متر 14تقریبی 
 22-7شكل الف   *  * زیاد

26 
فنس و پایه هاي اطراف ایستگاه در سه نقطه 

 دچار آسیب گردیده است

ایستگاه پمپاژ 

 معرض

 27-7شكل الف     * متوسط

23 

مساحت محوطه داخلی ایستگاه در یک نقطه به 

متر مربع در مجاورت حوضچه  15تقریبی 

 مكش دچار نشست و تخریب گردیده است

 20-7شكل الف     * زیاد

23 

تهدید مستقیم ایستگاه ناشی از فرسایش دیواره 

خاكی در موقعیت كانال انحرافی رودخانه 

نیسان به كانال انتقال آب ایستگاه معرض به 

 كرخه نور

 25-7شكل الف   *  * متوسط
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 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده نام رودخانه ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

24 

 حوضه مركزي

 تخریب كانال انتقال در پنج مقطع

 شبكه كوثر

 26-7 الف شكل *    زیاد

74 
در مقطع  LCتخریب دیواره خاكریز كانال 

 عبور از خارور از دو سمت
 23-7 الف شكل *   * زیاد

72 
 ,D16تخریب جاده سرویس زهكش هاي 

D13, D11, D3-R, D2-R, D3, D2, 

D1, MD1, MD و رودخانه خارور 
 23-7 الف شكل   *  متوسط

72 
كانال اصلی كوثر بین آمیل تخریب برم راست 

 كیلومتر 2بطول  7و  2هاي 
 24-7 الف شكل *    زیاد

 74-7 الف شكل *    زیاد خاكبرداري از پاشنه كانال اصلی شبكه كوثر 77

70 
خاكریزي و احداث دو بند خاكی در مسیر 

 كانال اصلی
 71-7 الف شكل  *   كم

75 
كرخه فرسایش و تخریب ساحل چپ رودخانه 

 در پایین دست ایستگاه كوثر
 72-7 الف شكل    * زیاد

و  X=271556 سیل بند روستاي عین دو  76
Y=3472265 

 77-7 الف شكل    * زیاد

 سردهانه كانال چمران  73

X=259944   و
Y=3494125 
X=259895   و

Y=3494106 

 70-7 الف شكل    * زیاد

و  AMC X=257734سردهانه كانال   73
Y=3494563 

 75-7 الف شكل    * زیاد

 AMC سردهانه كانال قدس در محل كانال  74

X= 254150  و
Y= 3487708 

X= 254150  و
Y= 3487708 

 76-7 الف شكل    * زیاد

 شكستگی در مسیر كانال چمران  04

X=260852  و
Y=3492406 

X=262028  و
Y=3489639 

X=264131  و
Y=3485913 

X=266177  و
Y=3483108 

X=266093  و
Y=3483014 

X=264478  و
Y=3481099 

X=270400  و
Y=3472335 

 73-7شكل الف   *  * زیاد

 
  



 711        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده نام رودخانه ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

از شکل پس  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

 AMCشكستگی در مسیر كانال   01

X=257735  و
Y=3494566 

X=256435  و
Y=3493702 

X=256226  و
Y=3490300 

X=250761  و
Y=3484942 

X=253579  و
Y=3487171 

X=253692  و
Y=3487258 

X=253868  و
Y=3487428 

X=270421  و
y=3469972 

 73-7 الف شكل * *  * زیاد

 ایستگاه پمپاژ كوثر  02

X=270586  و
Y=3504532 

X=270586  و
Y=3504532 

 74-7الف  شكل    * متوسط

 ایستگاه پمپاژ معرض  07

X=221523  و
Y=3491439 

X=221523  و
Y=3491439 

 04-7 الف شكل    * متوسط

 ایستگاه پمپاژ جلالیه  00

X=240273  و
Y=3492370 

X=240273  و
Y=3492370 

 01-7شكل الف     * متوسط

05  
شكستگی در مسیر كانال اصلی كوثر و شبكه 

 كوثر

X=274630, 

Y=3489707 

X=274587, 

Y=3490083 

X=273991, 

Y=3494263 

X=272789, 

Y=3503037 

X=271294, 

Y=3503813 

X=271139, 

Y=3503909 

X=271069, 

Y=3503937 

X=271033, 

Y=3503963 

 02-7شكل الف  *    زیاد

06  
شكستگی سیل بند رفیع در محدوده روستاي 

 2 مومنیه
X=219793  و

Y=3491785 
 07-7شكل الف  *   * زیاد

و  X=780862 شكستگی سیل بند رفیع در محدوده نهر عمه  03
Y=3498748 

 00-7شكل الف  * * * * زیاد
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده رودخانه نام ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب
 تخریب

 7 3 2 1 )پيوست الف(

03  
شكستگی سیل بند رفیع در محدوده رودخانه 

 نیسان بعد از محدوده شهري رفیع
X=772595  و

Y=3500217 
 05-7 الف شكل    * زیاد

 جاده باكريگشودگی در   04

X=771918  و
Y=3497255 

 
X=772917  و

Y=3505694 

 06-7 الف شكل  *   زیاد

 گشودگی دایک مرزي تالاب هورالعظیم  54

X=764455  و
Y=3500441 

X=765595  و
Y=3503540 

 03-7شكل الف   *   زیاد

و  X=273564 دستگاه آمیل كانال كوثر3تخریب   51
Y=3498112 

 03-7شكل الف  *    زیاد

52  
قدس  KC1 تخریب موضعی در كانال 

 حمیدیه و شسته شدن جاده سرویس
X= 248672  و

Y= 3486908 
 04-7شكل الف     * زیاد

و  X=257635 تخریب سردهانه كانال قدس قدیم حمیدیه  57
Y=3494547 

 54-7شكل الف     * زیاد

و  X=250831 تخریب و شكستگی بدنه كانال اصلی قدس  50
Y=3489545 

 51-7شكل الف     * زیاد

و  X= 257907 تأسیسات سد انحرافی حمیدیه  55
Y=3494374 

 52-7شكل الف     * متوسط

56 

شبكه پنج 
 هزار هكتاري

 حد مشکیاند -اهواز جاده از مقطع سه در
 يروستا تا دعباسیس يروستاها نیب فاصل
جریان سیلاب رودخانه كرخه با  وانید فرج

 i كانال و یاصل زهكش وارد جاده يروعبور از 
 .دیگرد

       

53 
 نقطه کی و یآبشستگ دچار نقطه درسه Iكانال

 .دیگرد نگینیلا یشكستگ
       

        I5 چک محل در I كانال چک یآبشستگ 53

54 
 هزار پنج یاصل زهكش سیسرو جاده بیخرت

 يهكتار
 57-7شكل الف       

        I كانال سیسرو جاده بیتخر 64

61 

شبكه تلفیقی 
 شاوور

 انهار از يتعداد از آّب كرخه رودخانه انیطغبا 
 یفرع نهر  مانند لشكرآباد نهر راست سمت
 لشكرآباد لیاسپ نیوهمچن كویبال، فهد شعلان،
 نهر وارد ، يهكتار هزار پنج زهكش به

 نهر نیا به خسارت بروز باعث و شد لشكرآباد
 . دیگرد

 

       

62 
تخریب كامل اسپیل و آكدوک انتهاي نهر 

 لشكرآباد توسط شهرداري و مردم شهر الهایی.
 50-7شكل الف       

67 
ریزش دیواره ساحل چپ نهر لشكرآباد در 

 محدوده ي روستاهاي بیت زیدان و بیت عبود.
       

60 
 سردهانه از آباد لشكر نهر سیسرو جاده بیتخر

 .دانیز تیب يروستا تا هیدیحم نهر
       

65 
 از یخارورناش نهر ساتیتاس به وارده يخسارتها

 .دز رودخانه انیطغ و لابیس
 55-7شكل الف       
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده نام رودخانه ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  تخریبعلل 

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

   *    سوسنگرد سیل بند خزعلیه كرخه 66

   *    سوسنگرد سیل بند مالكیه نیسان 63

       سوسنگرد سیل بند سبهانیه كرخه 63

  *     بستان سیل بند روستاي مچریه سابله -كرخه  64

     *  بستان سیل بند روستاي مچریه سابله -كرخه  34

       سوسنگرد سیل بند جلالیه شمالی كرخه 31

       سوسنگرد سیل بند ابوحمیظه كرخه 32

       سوسنگرد سیل بند هوفل كرخه 37

       هویزه سیل بند سه راهی هویزه نیسان 30

       بستان سیل بند آلبورفوش كرخه 35

 سیل بند بستان كرخه 36
جاده  -بستان 

 سوسنگرد
      

 سیل بند بستان كرخه 33
جاده  -بستان 

 سوسنگرد
      

 سیل بند بستان كرخه 33
جاده امام  -بستان 

 زاده
      

  *     بستان سیل بند بستان كرخه 34

  *     دهلاویه سیل بند دهلاویه كرخه 34

  *     بستان سیل بند فیروز آباد سابله -كرخه  31

  *     بستان سیل بند میهن آباد سابله -كرخه  32

     *  بستان سیل بند میهن آباد سابله -كرخه  37

  *     بستان سیل بند كسر سابله -كرخه  30

  *     بستان سیل بند بستان كرخه 35

  *     بستان سیل بند فنیخی كرخه 36

  *     بستان سیل بند عبیات كوچک كرخه 33

  *     بستان سیل بند قدرت آباد سابله -كرخه  33

  *     رفیع سیل بند روستاي اطراف رفیع كرخه 34

       بستان سیل بند دفار سابله 44

     *  بستان سیل بند دفار سابله 41

       سوسنگرد سیل بند بنده كرخه 42

       سوسنگرد سیل بند شمیس كرخه 47

  *     سوسنگرد سیل بند آلبوعفري شمالی نیسان 40

     *  سوسنگرد سیل بند آلبوعفري نیسان 45

  *     سوسنگرد سیل بند چولانه نیسان 46

       سوسنگرد سیل بند بیت عفلوگ كرخه 43

       سوسنگرد سیل بند صگور كرخه 43

       سوسنگرد سیل بند بیت حردان نیسان 144

       سوسنگرد سیل بند عصافره كرخه 141

       حمیدیه سیل بند آبگیر كانال چمران كرخه 142

     *  حمیدیه سیل بند آبگیر كانال چمران كرخه 147

     *  الهایی سیل بند الهایی كرخه 140

   *    حمیدیه سیل بند كانال چمران كرخه 145



710          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده رودخانهنام  ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

       سوسنگرد سیل بند شاكریه كرخه 146

       سوسنگرد سیل بند ساریه نیسان 143

       سوسنگرد سیل بند جرگه سید علی و غوابش كرخه 143

       سوسنگرد روستاي سید عزیز -سیل بند سوسنگرد  كرخه 144

       سوسنگرد كوت سید نعیم -سیل بند سوسنگرد  كرخه 114

       سوسنگرد روستاي جلیزي -سیل بند سوسنگرد  كرخه 111

       سوسنگرد روستاي بریچیه سفلی -سیل بند سوسنگرد  كرخه 112

       سوسنگرد آلبوصیاد -سیل بند سوسنگرد  كرخه 117

       سوسنگرد روستاي سابله -سیل بند سوسنگرد  سابله -كرخه  110

       بستان نصر -سیل بند بستان  كرخه 115

 سابله -كرخه  116
سمت راست ساحل  -سیل بند سوسنگرد 

 هوفل و سابله
       سوسنگرد

 سابله -كرخه  113
هوفل سمت چپ ساحل  -سیل بند سوسنگرد 

 و سابله
       سوسنگرد

 كرخه 113
هوفل شرقی و غربی و  -سیل بند سوسنگرد 

 علی آباد
       سوسنگرد

       بستان جاده كمربندي -سیل بند بستان  كرخه 114

       سوسنگرد روستاي سبهانیه شاكریه -سیل بند سوسنگرد  كرخه 124

       اهواز نهر بحره -سیل بند اهواز  كارون 121

  *     خسرج علیا سیل بند حمیدیه كرخه 122

127 
تالاب 

 هورالعظیم

جاده 1به دلیل بالا آمدن آب در مخزن شماره ،

منتهی به دایک مرزي همچنان قطع و 

 دسترسی به دایک،

جاده دژ استانداري و شاخه هاي ورودي به 

 تالاب از آن مسیر ممكن نیست

دایک مرزي در 

محدوده مخزن 

مسیر و 1شماره 

منتهی به تالاب در 

 مرز

 چذابه

 56-7 الف شكل     

 
  



 715        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ای حوضه رودخانه کرخههای سازهانواع تخریب  11-3 جدولادامه 

 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده نام رودخانه ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

120 

تالاب 

 هورالعظیم

مجاري ایجاد شده توسط سپاه در جهت كنترل 

و مهار سیلاب بر روي دایک مرزي در محدوده 

 مخزن شماره

همچنان باز و عملیاتی جهت ترمیم روي آنها  1

 صورت نگرفته است

 53-7 الف شكل      

125 
آبشستگی، تخریب فنس و كنده شدن تیر برق 

 متر با موقعیت200به طول تقریبا 

مرزي  دایک

 2 ندرمخز
 53-7 الف شكل     

126 
مشاهده ترک، شكاف و آبشستگی به طول 

 متر600 تقریبا 

دایک مرزي در 

 4 مخزن شماره

 54-7 الف شكل     

123 
مشاهده ترک، شكاف و آبشستگی به طول 

 متر400 تقریبا 
 64-7 الف شكل     

123 
مشاهده ترک، شكاف و آبشستگی به طول 

 متر700 تقریبا 
 61-7 الف شكل     

124 
مشاهده ترک، شكاف و آبشستگی به طول 

 تقریبا یک كیلومتر

دایک مرزي در 

 5  مخزن شماره

 62-7 الف شكل     

174 

زیر آب رفتن جاده یاران و محاصره پاسگاه 

 مرزي طلائیه جدید در انتهاي مخزن شماره

 محل خروج از)5

شركت نفت دایک مرزي(، شایان ذكر است كه 

با ماشین آلات لازم در حال بازگشایی جاده 

 مذكور می باشد

 67-7 الف شكل     

 

ها است كه ابتدا بصورت مستقیم متأثر از هاي پمپاژ و كانالبیشترین میزان تخریب مربوط به سیل بندها، ایستگاه 11-7جدول مطابق 

 12-7جدول باشد. در زیر علل تخریب به صورت موردي بیان و در جریان سیلابی و سپس عوامل انسانی ناشناس و غیر رسمی می

 گذاري شده است.علامت

 علل تخریب:

 ستقیم ناشی از جریان سیلابیبصورت م -1

 بصورت غیر مستقیم ناشی از جریان سیلابی -2

 تصمیمات رسمی مقامات مسئول -7

 عوامل انسانی ناشناس و غیر رسمی -0
  



716          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های روستایی حوضه رودخانه کرخهتخریب  12-3جدول 

 ردیف
نام 

 شهرستان

نام 

 رودخانه
 نام بخش نام روستا

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 7 3 2 1 تخریب

1 

 كرخه شوش

    * * زیاد شاوور سید عباس

    * * زیاد شاوور 1مگرن  2

    * * زیاد شاوور 7مگرن  7

    * * زیاد شاوور دوار 0

    * * زیاد شاوور علی جادر 5

    * * زیاد شاوور سید عدنان 6

    * * زیاد شاوور محمد غضبان 3

    * * زیاد شاوور جابر 3

4 

 

 

    * * زیاد شاوور شمخی

    * * زیاد مركزي سید حمادي 14

    * * زیاد مركزي خشه 11

    * * زیاد مركزي فهد بالكوه 12

    * * زیاد مركزي  حلوه هانی 17

    * * زیاد فتح المبین مزعل ضمدي 10

    * * زیاد شاوور اكیوش 15

    * * زیاد شاوور شلیغم 16

    * * كم فتح المبین صالح داوود 13

    * * متوسط شاوور كاظم حمد  13

    * * كم شاوور شنین حسین 14

24 

 دشت آزادگان

    * * زیاد مركزي بنده بیت سلیط

    * * زیاد بستان مچریه 21

    * * زیاد مركزي هوفل سید حمد 22

    * * زیاد مركزي هوفل علی آباد 27

    * * زیاد بستان حمود عاصی 20

    * * زیاد مركزي هوفل سید خلف 25

    * * زیاد مركزي هوفل سید ناصر 26

    * * زیاد مركزي شاكریه 23

 
  



 713        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 های روستایی حوضه رودخانه کرخهتخریب  12-3جدول ادامه 

 شهرستان نام ردیف
نام 

 رودخانه
 نام بخش نام روستا

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 7 3 2 1 تخریب

23 

  حمیدیه

    * * زیاد مركزي بیت قشم

    * * زیاد مركزي خسرج خلف 24

    * * زیاد مركزي بیت شوكائیه 74

    * * زیاد مركزي حویش 71

    * * زیاد مركزي (2حمدان سلجه)آلبو عبد 72

    * * زیاد مركزي آلبو عیدیک نبی 77

    * * زیاد مركزي آلبو مروح شمكلی 70

    * * زیاد مركزي قاسم زامل 75

    * * زیاد مركزي علاونه فاي 76

    * * زیاد مركزي سدره 73

    * * زیاد مركزي ماهور 73

    * * زیاد مركزي شاطی 74

    * * زیاد مركزي چمیم 04

    * * زیاد مركزي خسرج عوده 01

    * * كم مركزي علاونه ضعیف 02

    * * كم مركزي وسیله شموس 07

    * * كم مركزي شبیشه 00

    * * زیاد مركزي عبدالكاظم 05

 

  



713          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ها، ادوات کشاورزی و منابع آبی( حوضه رودخانه کرخهبخش کشاورزی )ساختمانهای وارده به انواع تخریب  13-3جدول

 مساحت نوع خسارت نام شهرستان ردیف
درصد 

 خسارت

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 7 3 2 1 تخریب

1 

 دشت آزادگان

    * * كم 25 254 شبكه تحت فشار )هكتار(

    * * كم 24 14 آبخطوط انتقال  2

7 
انتقال آب )كانال و 

 زهكش()كیلومتر(
    * * كم 74 1255

    * * زیاد 144 24 شست و شوي لترال)كیلومتر( 0

    * * زیاد 144 67044 جایگاه دام 5

    * * زیاد 34 244 كالورت )عدد( 6

    * * متوسط 04 144 هاي پمپاژ )باب(ایستگاه 3

    * * متوسط 04 77444 تسطیح)هكتار( 3

    * * كم 74 1444 صنایع غذایی و تكمیلی 4

    * * زیاد 34 144 تاسیسات برق مركز آبزیان 14

11 
زهكش، پل ارتباطی، 

 داكت)شیلات(
- -  * *    

12 
هاي پمپاژ)شیلات( و ایستگاه

 سایر
1 -  * *    

    * * متوسط 04 144 جاده بین مزارع)كیلومتر( 17

    * * متوسط 54  واحد( 4مرغداري) 10

    * * متوسط 04 544444 سیل بند )متر( 15

16 

 هویزه

انتقال آب )كانال و 

 زهكش()كیلومتر(
    * * كم 74 744

    * *   1 تاسیسات پرورش آبزیان 13

    * * زیاد 144 1344 جایگاه دام 13

    * * متوسط 04 11444 تسطیح)هكتار( 14

    * * كم 25 5 كالورت )عدد( 24

    * * متوسط 04 25 جاده بین مزارع 21

22 

 شوش

    * * كم 25 544 شبكه تحت فشار )هكتار(

27 
انتقال آب )كانال و 

 زهكش()كیلومتر(
    * * كم 74 214

    * * كم 24 16 خطوط انتقال آب )كیلومتر( 20

    * * متوسط 04 63 پمپاژ )باب(هاي ایستگاه  25

    * * متوسط 04 25544 تسطیح)هكتار(  26

    * * متوسط 64 145434 جایگاه دام )مترمربع(  23

    * * زیاد 34 54 كالورت )عدد(  23

    * * زیاد 144 32444 شست و شوي لترال)كیلومتر(  24

 

 
  



 714        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ها، ادوات کشاورزی و منابع آبی( حوضه رودخانه کرخهبخش کشاورزی )ساختمانهای وارده به انواع تخریب 13-3جدول ادامه 

 مساحت نوع خسارت نام شهرستان ردیف
درصد 

 خسارت

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 7 3 2 1 تخریب

    * * كم 24 17 هاي آبخیزداري)مورد(پروژه  74

    * * متوسط 54 223 )هكتار(استخر پرورش ماهی  71

    * * متوسط 04 746 جاده بین مزارع )كیلومتر( 72

    * * كم 74 6444 صنایع غذایی و تكمیلی 77

    * * كم 25 242 شبكه تحت فشار )هكتار( حمیدیه 70

    * * كم 24 2 خطوط انتقال آب )كیلومتر( 75

انتقال آب )كانال و  76

 زهكش()كیلومتر(

    * * كم 74 234

    * * متوسط 04 114 هاي پمپاژ )باب(ایستگاه 73

    * *  - 2 تاسیسات مجتمع پرورش آبزیان 73

    * * زیاد 34 1544 جایگاه دام 74

    * * متوسط 04 14544 تسطیح)هكتار( 04

    * * متوسط 04 04 سیل بند )متر( 01

 
 های وارده به بخش کشاورزی )زراعی، باغی و منابع طبيعی( حوضه رودخانه کرخهانواع تخریب  17-3جدول 

 نام محصول نام شهرستان ردیف

مساحت 

زمين 

 )هکتار(

درصد 

 خسارات

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 7 3 2 1 تخریب

1 

 حمیدیه

    * * زیاد 144 154 كلزا

    * * زیاد 144 454 صیفی 2

    * * زیاد 144 244 جو 7

    * * زیاد 144 4654 گندم 0

5 

 دشت آزادگان

    * * زیاد 144 72341 گندم

    * * زیاد 144 234 كلزا 6

    * * زیاد 144 544 صیفی جات 3

3 

 شوش

    * * زیاد 144 544 صیفی

    * * زیاد 34 141 چغندرقند 4

    * * زیاد 144 36 جو 14

    * * زیاد 144 1444 كلزا 11

    * * زیاد 144 20144 گندم 12

17 

 هویزه

    * * زیاد 144 154 كلزا

    * * زیاد 144 244 صیفی 10

    * * زیاد 144 544 جو 15

    * * زیاد 144 14054 گندم 16

 

درصد( است و در بخش ساختمان و  144محصولات زراعی و باغی )غالبًا بیشترین میزان تخریب مربوط به بخش اماكن روستایی، 

عمدتا آبگرفتگی و طغیان  است. علل تخریبو كالورت  ادوات كشاورزي بیشترین خسارت مربوط به جایگاه دام، شستشوي لترال

 گذاري شده است.علامت 10-7جدول تا  12-7جدول به صورت موردي در  رودخانه بوده است كه
 



724          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های سيلاب در رودخانه کاروناثرات و تخریب -2-1-2-3

با ذكر موقعیت و دلیل تخریب ارائه شده  43-43هاي تخریب شده در امتداد رودخانه كارون در جریان سیلاب در این قسمت سازه     

باشند. سایر موارد بندها میو سیلهاي پمپاژ هاي تخریب شده عمدتًا ایستگاهشود سازهمشاهده می 15-7جدول است. همانطور كه در 

 ه تفكیک ارائه شده است.ب 15-7جدول در 
 

 استان خوزستان – لابياز س یناش یاخسارات سازه  13-3جدول 

 ردیف
نام 

 رودخانه
 نوع سازه تخریب شده

موقعيت 

 سازه

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

 علل تخریب
شکل پس 

 از تخریب

 )پيوست

 الف(
1 2 3 7 

 كارون 1

تخریب تاسیسات و تجهیزات 

هیدرومكانیک و الكتریكال ایستگاه  

 پمپاژ شعیبیه

 متوسط شوشتر
نشست لاي و 

 رسوب
   

 

 الف شكل

7-60 

 كارون 2

تخریب تاسیسات و تجهیزات 

هیدرومكانیک و الكتریكال ایستگاه 

 پمپاز گرگر

 كم شوشتر
و  ينشست لا

 رسوب
   

 

 الف شكل

7-65 

 كارون 7
انباشت لاي در زهكش ها و كانال 

 هاي شبكه آبیاري میان آب
 كم شوشتر

و  ينشست لا

 رسوب
   

 

فاقد 

 اطلاعات

 كارون 0
انباشت لاي در زهكش ها و كانال 

 هاي شبكه آبیاري گتوند
 كم گتوند

و  ينشست لا

 رسوب
   

 

فاقد 

 اطلاعات

 كارون 5

تخریب تاسیسات و تجهیزات 

هیدرومكانیک و الكتریكال ایستگاه 

 پمپاز ویس

 متوسط ویس
و  ينشست لا

 رسوب
   

 

 الف شكل

7-66 

 تخریب سیل بند كارون 6

 –اهواز 

 روستاي

- حانیمل

 متر 044

 

 زیاد

 

افزایش سطح 

 آب

به دلیل دوره 

خشكسالی طولانی 

و آب نخوردن سیل 

بندها، مقاومت آنها 

 كم شده بود.

  

 

فاقد 

 اطلاعات

 تخریب سیل بند كارون 3

كشت و 

صنعت 

سلمان 

 فارسی

 زیاد

توسط مردم 

محلی شكسته 

 شد

   
 فاقد

 اطلاعات

 تخریب سیل بند كارون 3

كشت و 

صنعت 

 دعبل

 زیاد

توسط مردم 

محلی شكسته 

 شد

   
 فاقد

 اطلاعات

 كارون 4
 

 تخریب سیل بند

 -دریسیه

 شادگان

 

 زیاد

 

 سطح افزایش

 آب

 دوره دلیل به

 طولانی خشكسالی

 سیل نخوردن آب و

 آنها مقاومت بندها،

 .بود شده كم

  
 فاقد

 اطلاعات

 

 
  



 721        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 استان خوزستان – لابياز س یناش یخسارات سازه ا13-3جدول ادامه 

 ردیف
نام 

 رودخانه
 نوع سازه تخریب شده

موقعيت 

 سازه

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

 علل تخریب
شکل پس 

 از تخریب

)پيوست 

 الف(
1 2 3 7 

 كارون 14
 

 تخریب سیل بند

 -خرمشهر

ام  يروستا

نوشه 

 لومتریك1

 

 زیاد

 

 سطح افزایش

 آب

به دلیل دوره 

خشكسالی طولانی 

و آب نخوردن سیل 

بندها، مقاومت آنها 

 كم شده بود.

  
 فاقد

 اطلاعات

 آسیب دیدگی جاده تاسیسات  11

پیش 

تصیفه خانه 

 آب كارون

    فاقد اطلاعات فاقد اطلاعات
 فاقد

 اطلاعات

 تجهیزات ثابت درون واحد  12

پیش 

تصیفه خانه 

 آب كارون

    فاقد اطلاعات فاقد اطلاعات
 فاقد

 اطلاعات

    فاقد اطلاعات فاقد اطلاعات مینو شهر شهر نویمعابر م بیتخر  17
 فاقد

 اطلاعات

10  
 يجد آسیبو اتیمغروق شدن تاس

 ها اسكله به
    اطلاعاتفاقد  فاقد اطلاعات خرمشهر

 فاقد

 اطلاعات

    فاقد اطلاعات فاقد اطلاعات خرمشهر ییروستا و یاصل يخسارت به راهها  15
 فاقد

 اطلاعات

16  
 ها و خطوط انتقال آب و ستگاهیا

 فاضلاب
    فاقد اطلاعات فاقد اطلاعات خرمشهر

 فاقد

 اطلاعات

 
 استان خوزستان –خسارات بخش روستایی ناشی از سيلاب   16-3جدول 

 نام روستا نام رودخانه ردیف
موقعيت 

 روستا 

)کم، متوسط،  ميزان تخریب

 زیاد(

 علل تخریب
شکل پس از 

 تخریب

 7 3 2 1 )پيوست الف(

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 اهواز و كارون ام عگله مروانه كارون 1

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی(02 اهواز و كارون آلبوثنوان كارون 2

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 اهواز و كارون عشاره بزرگ كارون 7

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 57 اهواز و كارون عشاره كوچک كارون 0

رودخانهطغیان  آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 اهواز و كارون بحره كارون 5     

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 اهواز و كارون صفحه یک كارون 6

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 03 اهواز و كارون كاظمی دو كارون 3

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 07 اهواز و كارون كاظمی یک كارون 3

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 كاروناهواز و  ابومشیلش كارون 4

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 04 اهواز و كارون مكسر كارون 14

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 14 اهواز و كارون كوت سید صالح كارون 11

رودخانهطغیان  آب گرفتگی )آبگرفتگی( 4 اهواز و كارون جنگیه كارون 12     

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 اهواز و كارون مگنوع كارون 17

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان صلاحاویه كارون 10

 

  



722          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 استان خوزستان –خسارات بخش روستایی ناشی از سيلاب   16-3ادامه جدول 

 نام روستای  نام رودخانه ردیف
موقعيت 

 روستا
 تخریب )کم، متوسط، زیاد( ميزان

بشکل پس از تخری علل تخریب  

 7 3 2 1 )پيوست الف(

 كارون 15
مكینه 

 صلاحویه
    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان سلمانیه كارون 16

    طغیان رودخانه آب گرفتگی متوسط شادگان نثاره كوچک كارون 13

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان ابوصخر كارون 13

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان نثاره بزرگ كارون 14

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان عچرشیه بزرگ كارون 24

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان ام الحجار كارون 21

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان كاظمی خلف كارون 22

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان ابوشلوک كارون 27

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد شادگان ایشان كارون 20

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان سراخیه كارون 25

    رودخانه طغیان گرفتگیآب  متوسط شادگان چومه خزعلیه كارون 26

    طغیان رودخانه آب گرفتگی متوسط شادگان خزعلیه كارون 23

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان امام سه كارون 23

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان حدبه كارون 24

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان مالكی كارون 74

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان شاورديقریه  كارون 71

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان گیداري كارون 72

    طغیان رودخانه آب گرفتگی متوسط شادگان گرمه خروسی كارون 77

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان بیت عاشور كارون 70

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان ابوسدره كارون 75

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم شادگان بیت داود كارون 76

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم شادگان شاوردي كارون 73

    رودخانه طغیان آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان رگبه كارون 73

    رودخانهطغیان  آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان صفحه كارون 74

    رودخانه طغیان آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان دابوهیه كارون 04

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 شادگان دریسیه كارون 01

    رودخانه طغیان آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 باوي دراویزه كارون 02

    طغیان رودخانه گرفتگیآب  )آبگرفتگی( 144 باوي 2منصوریه كارون 07

    رودخانه طغیان آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 باوي 1منصوریه كارون 00

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 16 اهواز عین دو كارون 05

    طغیان رودخانه آب گرفتگی )آبگرفتگی( 144 كارون شیرین شهر كارون 06

 

 

 

 

 

 

  



 727        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 استان خوزستان – لابياز س یناش یکشاورزخسارات بخش   14-3 جدول

 ردیف
نام 

 رودخانه

نوع سازه تخریب 

 شده
 موقعيت سازه

ميزان تخریب )کم، متوسط، 

 زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

 كارون 1
شبكه تحت فشار 

 )هكتار(
 كم اهواز

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 2
انتقال آب خطوط 

 )كیلومتر(
 كم اهواز

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 7
انتقال آب )كانال و 

 زهكش( )كیلومتر(
 كم اهواز

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط اهواز استخر پرورش ماهی كارون 0
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 5
ایستگاه هاي پمپاژ 

 )شیلات(
 فاقد اطلاعات اهواز

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 6
تاسیسات مجتمع 

 پرورش آبزیان
 فاقد اطلاعات اهواز

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط اهواز جایگاه دام كارون 3
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط اهواز كالورت)عدد( كارون 3
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 زیاد اهواز شستشوي لترال كارون 4
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 زیاد اهواز گلخانه )مورد( كارون 14
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط اهواز واحد( 0مرغداري ) كارون 11
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 12
صنایع غذایی و 

 تكمیلی
 كم اهواز

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط اهواز ایستگاه پمپاژ )باب( كارون 17
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط اهواز تسطیح )هكتار( كارون 10
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 15
جاده بین 

 مزارع)كیلومتر(
 متوسط اهواز

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط اهواز سیل بند ) متر( كارون 16
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 13
تحت فشار شبكه 

 )هكتار(
 فاقد اطلاعات باوي

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 13
خطوط انتقال آب 

 (لومتری)ك
 كم باوي

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط باوي ایستگاه پمپاژ )باب( كارون 14
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط باوي جایگاه دام كارون 24
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط باوي تسطیح )هكتار( كارون 21
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 



720          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 استان خوزستان – لابياز س یناش یخسارات بخش کشاورز  14-3 جدولادامه 

 ردیف
نام 

 رودخانه

نوع سازه تخریب 

 شده
 موقعيت سازه

ميزان تخریب )کم، متوسط، 

 زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 7 3 2 1 )پيوست الف(

 كارون 22
انتقال آب )كانال و 

 (لومتریزهكش( )ك
 متوسط باوي

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 متوسط باوي سیل بند )متر( كارون 27
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 20
جاده بین مزارع 

 )كیلومتر(
 متوسط باوي

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 25
شبكه تحت فشار 

 )هكتار(
 كم كارون

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 فاقد اطلاعات كارون جایگاه دام )متر مربع( كارون 26
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 23
ایستگاه هاي پمپاژ 

 )باب(
 متوسط كارون

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 23
صنایع غذایی و 

 تكمیلی
 كم كارون

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط كارون تسطیح )هكتار( كارون 24
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 74
تاسیسات مجتمع 

 پرورش آبزیان
 فاقد اطلاعات كارون

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 

  



 725        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 استان خوزستان – لابياز س یناش یخسارات بخش کشاورز  14-3 جدولادامه 

 ردیف
نام 

 رودخانه

تخریب نوع سازه 

 شده
 موقعيت سازه

ميزان تخریب )کم، متوسط، 

 زیاد(

شکل پس از  علل تخریب

 تخریب

 )پيوست الف(
1 2 3 7 

 كارون 71
انتقال آب )كانال و 

 (لومتریزهكش( )ك
 متوسط كارون

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 72
مزارع  نیجاده ب

 (لومتری)ك
 متوسط كارون

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 77
شبكه تحت فشار 

 )هكتار(
 كم خرمشهر

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 70
انتقال آب )كانال و 

 (لومتریزهكش( )ك
 كم خرمشهر

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 75
پمپاژ  يها ستگاهیا

 )باب(
 متوسط خرمشهر

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 متوسط خرمشهر )عدد(كالورت  كارون 76
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 فاقد اطلاعات خرمشهر تسطیح )هكتار( كارون 73
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 73
خطوط انتقال آب 

 )كیلومتر(
 24 خرمشهر

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 74
جاده بین مزارع 

 )كیلومتر(
 04 خرمشهر

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 04 خرمشهر سیل بند )متر( كارون 04
آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 144 خرمشهر جایگاه دام كارون 01
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 02
شبكه تحت فشار 

 )هكتار(
 74 آبادان

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 34 آبادان جایگاه دام )متر مربع( كارون 07
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 00
ایستگاه هاي پمپاژ 

 )باب(
 فاقد اطلاعات آبادان

آب 

 گرفتگی

 طغیان

 رودخانه
   

 كارون 05
صنایع غذایی و 

 تكمیلی
 فاقد اطلاعات آبادان

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 64 آبادان تسطسح )هكتار( كارون 06
آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 كارون 03
مجتمع تاسیسات 

 پرورش آبزیان
 04 آبادان

آب 

 گرفتگی

طغیان 

 رودخانه
   

 

  



726          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 استان خوزستان – باغی ناشی از سيلاب-خسارات محصولات زراعی 18-3جدول 

 نام رودخانه ردیف
نوع محصول تخریب 

 شده
 موقعيت

ميزان تخریب )کم، 

 متوسط، زیاد(

بشکل پس از تخری علل تخریب  

 7 3 2 1 )پيوست الف(

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد اهواز كلزا كارون 1

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد اهواز گندم كارون 2

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد اهواز صیفی جات كارون 7

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد اهواز جو كارون 0

    رودخانه طغیان آب گرفتگی كم اهواز نهال كارون 5

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد اهواز نخل غیر بارور كارون 6

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد اهواز نخلیات كارون 3

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد اهواز باغات كارون 3

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد اهواز انگور كارون 4

    طغیان رودخانه گرفتگیآب  زیاد آبادان گندم كارون 14

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد آبادان جو كارون 11

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد آبادان علوفه كارون 12

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد آبادان سبزي كارون 17

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد آبادان پاجوش كارون 10

    طغیان رودخانه آب گرفتگی كم آبادان نخیلات كارون 15

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد باوي كلزا كارون 16

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد يباو جو كارون 13

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد باوي علوفه كارون 13

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد يباو صیفی كارون 14

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد باوي گندم كارون 24

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد يباو مركبات كارون 21

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد باوي نخیلات كارون 22

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد شادگان گندم كارون 27

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد شادگان علوفه كارون 20

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد شادگان صیفی كارون 25

    رودخانه طغیان آب گرفتگی زیاد شادگان جو كارون 26

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد شادگان كلزا كارون 23

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد شادگان نخیلات كارون 23

    طغیان رودخانه گرفتگیآب  زیاد شادگان نخیلات كارون 24

    طغیان رودخانه آب گرفتگی زیاد شادگان انگور كارون 74

 

هاي پمپاژ و هاي تخریب شده در امتداد رودخانه كارون شامل ایستگاهسازه بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان،

-توان اینباشد. میهاي پمپاژ میبرداران، رسوبگذاري عامل اصلی تخریب ایستگاهباشد. بر اساس اطلاعات دریافتی از بهرهبندها میسیل

ها و سیلاب  اخیر در حوضه كارون، حجم رسوبات شسته شده از حوضه و حمل شده توسط گونه بیان نمود كه با توجه به وسعت بارش

هاي پمپاژ در مجاورت رودخانه، ورود رسوبات از رودخانه ستگاهباشد. لذا با توجه به قرارگیري تاسیسات ایرودخانه كارون بسیار زیاد می

 هاي مذكور گردید.به داخل آنها امري اجتناب ناپذیر بود كه این مسئله منجر به تخریب و از كار افتادن ایستگاه

 توان به موارد زیر اشاره نمود :در خصوص تخریب سیل بند ها  در حوضه كارون، می

هاي مربوطه نبوده و بر اساس خط داغاب هاي موجود از ساخته شده در این حوضه بر اساس رعایت آیین نامههاي بعضا سیل بند -

با افزایش رقوم سطح آب، فشار ناشی از جریان آب  43كافی نبود. در سیل  43سیلاب هاي قبل ساخته شده است كه براي سیلاب 

 ر چند نقطه گردید. ها تحمل نشده و منجر به ایجاد شكستگی دتوسط سیل بند
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برداري در باشد كه خاكریز سیل بند براي استحكام بیشتر هر چند وقت یكبار در طول دوره بهرهاز نقطه نظر طراحی، لازم می -

مجاورت رطوبت قرار گیرند. در سال هاي اخیر با توجه به قرار گرفتن در دوره خشكسالی، این امر محقق نشد و همین مسئله منجر به 

 ها گردید. مقاومت خاكریز سیل بند كاهش

در خشكسالی اخیر اهالی منطقه از اهمیت سیل بند ها غافل بوده و لوله هاي زهكش محلی زمین هاي زراعی خود را از زیر سیل بند  -

 ها شد. ها عبور دادند. این عمل باعث كاهش مقاومت در پایه سیل بند

ومی منطقه براي مصارف دیگر از جمله ساخت و ساز هاي متفرقه كه این امر منجر به استفاده از مصالح سیل بند توسط ساكنین ب -

 ها شد.كاهش ارتفاع سیل بندها و همچنین تضعیف آن

سیل بند هاي كشت و صنعت دعبل و سلمان فارسی به دست ساكنین بومی منطقه شكسته شد. این سیل بند ها كه باعث افزایش  -

هاي كشاورزي، نمود. لذا مردم به دلیل محافظت از زمینسمت زمین هاي زراعی ساكنین منطقه هدایت می تراز آب شده بود، آب را به

 سیل بند هاي مذكور را در چند نقطه شكستند. 

اند. این روستاها طبق حد ارائه شده است، دچار آب گرفتگی و بعضًا به میزان كمی تخریب شده 16-7جدول اسامی روستاهایی كه در 

مشخص شده توسط سازمان آب و برق خوزستان، در حریم رودخانه كارون و یا در حریم تالاب شادگان بودند. بعد از جاري شدن  حریم

سیل و طغیان رودخانه كارون و پر شدن ظرفیت تالاب شادگان، روستاهایی كه در حریم رودخانه بودند، دچار آبگرفتگی شدند. 

منازل روستایی، احداث سیل بند توسط روستاییان براي محافظت از زمین هاي كشاورزي  همچنین یكی دیگر از دلایل آب گرفتگی

بود. همانطور كه عنوان شد این مسئله منجر به افزایش تراز سطح آب و ورود آب به روستاها شد. لازم به ذكر است كه روستاهاي 

ظرفیت تالاب و عمل نكردن كامل كالورت ها، دچار آب  شهرستان شادگان عمدتاً در حریم تالاب قرار داشتند كه بعد از پر شدن

 گرفتگی شدند.

ارائه شده است، عوامل زیادي را می توان در تخریب تاسیسات و سازه هاي  13-7جدول در رابطه با خسارات بخش كشاورزي كه در 

كه به علت نشست رسوب دچار تخریب دخیل دانست. بعضًا ایستگاه هاي پمپاژ شیلات در تراز مناسب و اصولی احداث نشده بودند 

هاي موجود در مزارع تحت كشت نیز كه در حریم رودخانه واقع شده بودند، دچار آبگرفتگی ها و زهكشها، كانالشدند. همچنین سازه

ل تردد هاي فرعی و دسترسی مزارع نیز كه عمدتا خاكی بودند به دلیل نشست رسوبات غیرقابو تا حدي تخریب شدند. همچنین جاده

 شده بود.

خسارات محصول بخش هاي زراعی و باغی مناطق حوضه آبریز كارون بزرگ ارائه شده است. این خسارات نیز به دلیل  13-7جدول در 

 طغیان رودخانه و احداث سیل بند در محل هاي غیر اصولی به وجود آمده است.

 

 های سيلاب در رودخانه دزاثرات و تخریب -3-1-2-3

ها، ادوات كشاورزي، منابع آبی، زراعی، باغی و اي، شهري و روستایی، ساختمانهاي سازهبه بررسی و مطالعه تخریب بخشدر این      

به همراه ذكر موقعیت، درصد و علت تخریب پرداخته شده است. تمامی  43-43منابع طبیعی حوضه رودخانه دز در جریان سیلاب 

بصورت مستقیم ناشی از جریان  -1علل تخریب شامل:  به تفكیک ارائه شده است. 22-7جدول تا  14-7جدول موارد ذكر شده در 

عوامل انسانی ناشناس و غیر رسمی  -0تصمیمات رسمی مقامات مسئول،  -7بصورت غیر مستقیم ناشی از جریان سیلابی،  -2سیلابی، 

 بوده است.
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 دزای حوضه رودخانه های سازهانواع تخریب  19-3 جدول

 ردیف
نام 

 رودخانه
 موقعيت سازه نوع سازه تخریب شده

 ميزان تخریب
 )کم، متوسط، زیاد(

شکل پس  علل تخریب
 7 3 2 1 از تخریب

       دزفول انباشت لاي آبگیر پمپاژ سبیلی اصلی دز 1
       دزفول اصلاح جاده سرویس كانال هاي شبكه آبیاري دز دز 2
       دزفول ها و زهكش هاي شبكه آبیاري دز انباشت لاي كانال دز 7
       دزفول تخریب بدنه سواحل چپ و راست سد تنظیمی دز دز 0
       دزفول تخریب حوضچه آرامش سد تنظیمی دز دز 5
       دزفول تخریب گالري تخلیه رسوبات سد تنظیمی دز دز 6
       دزفول آسیب به تاسیسات الكتریكی شبكه آبیاري دز دز 3
       دزفول آسیب به فیوز پلاک و انباشت لاي سد انحرافی دز دز 3

 دز 4
آسیب به تاسیسات و تجهیزات هیدرومكانیک سد 

 انحرافی و تنظیمی
       دزفول

 دز 14
تخریب و اسیب به سد هاي انحرافی خیرآباد و شاوور 

 در شبكه ابیاري شاوور
       شاوور

 دز 11
آبی و آبگیرهاي شبكه آبیاري تخریب سازه هاي 

 شاوور
       شاوور

       شاوور تخریب سازه هاي آبی و آبگیرهاي شبكه آبیاري كوثر دز 12

 دز 17
تخریب تاسیسات و تجهیزات هیدرومكانیک و 

 الكتریكال ایستگاه كوثر
       شاوور

 دز 10
انباشت لاي كانال ها و زهكش هاي شبكه آبیاري 

 شاوور
       شاوور

       شاوور آسیب به تاسیسات و تجهیزات ایستگاههاي كوثر دز 15

 

 های روستایی حوضه رودخانه دزتخریب  20-3 جدول

 نام بخش نام روستا نام رودخانه نام شهرستان ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

 علل تخریب
 شکل پس از تخریب

1 2 3 7 

1 

 شوشتر

 دز

    * * زیاد شعیبیه ابوطیور دو
    * * زیاد شعیبیه ابوطیور سه 2
    * * زیاد شعیبیه ابوطیور یک 7
    * * زیاد شعیبیه چویس دو 0
    * * زیاد شعیبیه دهول 5
    * * زیاد شعیبیه ضحاک عبدالنبی 6
    * * زیاد شعیبیه ضحاک یریح 3
    * * زیاد شعیبیه شهرک شعیب نبی 3
    * * زیاد شعیبیه شیخ حسین 4
    * * زیاد شعیبیه یوبیله رحمان 14
    * * زیاد شعیبیه عبدالسید مریوش 11
    * * زیاد شعیبیه عیله یک 12
    * * زیاد شعیبیه یحموره دو 17
    * * زیاد شعیبیه یحموره یک 10
    * * زیاد شعیبیه یزاب 15
    * * زیاد شعیبیه بنه نجات 16
    * * زیاد شعیبیه یشان سخی 13
13 

 شوش

    * * زیاد شاوور خماط
    * * زیاد شاوور ابولقیقه 14
    * * زیاد شاوور بیت غائب 24
    * * زیاد شاوور بیت نور 21
    * * زیاد مركزي شیخ فندي)آلبو حمدان( 22
    * * زیاد شاوور گطیش 27
    * * زیاد شاوور خلیفه حیدر 20
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 های روستایی حوضه رودخانه دزتخریب  20-3 جدولادامه 

 نام بخش نام روستا نام رودخانه نام شهرستان ردیف
 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

شکل  علل تخریب

پس از 

 تخریب
1 2 3 7 

25 

 

 

    * * زیاد شاوور یباره)عشاره بیت یباره(

    * * زیاد شاوور محارب)حاجی محارب( 26

    * * زیاد شاوور فرج دیوان 23

    * * زیاد شاوور سعید ثامر 23

    * * متوسط شاوور راضی حمد 24

    * * زیاد شاوور زبید و دبات 74

71 

 اهواز و كارون

    * * زیاد مركزي آلبونیسی

    * * زیاد مركزي حریه 72

    * * زیاد مركزي سید سلمان 77

    * * زیاد مركزي سید ظاهر 70

    * * زیاد مركزي سید معن 75

    * * زیاد مركزي سید نبی 76

    * * زیاد مركزي سید سعد 73

    * * زیاد مركزي جعاوله 73

    * * زیاد مركزي سید یدیم 74

    * * زیاد مركزي حموله 04

01 

 دزفول

    * * زیاد چغامیش بنه عاطی

    * * زیاد مركزي بنه علوان 02

    * * زیاد مركزي دیلم سفلی 07

00 

 باوي

    * * زیاد مركزي چم العبید

    * * زیاد مركزي 1یكاویه  05

    * * زیاد مركزي 2چم خزام  06

    * * زیاد مركزي صفاک 03

 
 ها، ادوات کشاورزی و منابع آبی( حوضه رودخانه دزهای وارده به بخش کشاورزی )ساختمانانواع تخریب 21-3جدول

 ردیف
نام 

 شهرستان
 مساحت نوع خسارت

درصد 

 خسارت

 ميزان تخریب

 )کم، متوسط، زیاد(

 علل تخریب
 شکل پس از تخریب

1 2 3 7 

1 

 دزفول

    * *   34 شبكه تحت فشار)هكتار

    * * متوسط 54 4444 )هكتار( تسطیح 2

    * * متوسط 04 130 جاده بین مزارع)كیلومتر 7

0 
 انتقال آب)كانال و زهكش(

 )كیلومتر(
    * * كم 74 52

    * * زیاد 34 75 كالورت)عدد( 5

    * * زیاد 144 54 بندها وسازه هاي آبخیزداري 6

    * *   5754 سیل بند)متر( 3

    * * زیاد 144 14544 جایگاه دام)مترمربع( 3

    * * زیاد 144 144 ملزومات زندگی عشایر 4
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 های وارده به بخش کشاورزی )زراعی، باغی و منابع طبيعی( حوضه رودخانه دزانواع تخریب  22-3جدول 

 نام محصول نام شهرستان ردیف

مساحت 

زمین 

 )هكتار(

درصد 

 خسارات

 میزان تخریب

 )كم، متوسط، زیاد(

شكل  علل تخریب

پس از 

 0 7 2 1 تخریب

1 

 دزفول

    * * زیاد 144 0403 گندم

    * * زیاد 35 2503 گندم 2

    * * زیاد 144 314 كلزا 7

    * * زیاد 35 07 چغندرقند 0

    * * زیاد 144 14 آفتابگردان 5

    * * كم 24 154 ذرت 6

    * * زیاد 144 274 علوفه 3

    * * زیاد 144 254 صیفی 3

    * * زیاد 34 026 كلزا 4
 بوده است. طغیان رودخانه -2و  آبگرفتگی -1شامل  علل تخریب

 

 استان گلستان -3-3
 گرگانرود رودخانه -3-3-1

 ها انواع تخریب -3-3-1-1

هاي اطراف، سرعت و سیلابی و نیز شیب كم رودخانه و دشتهاي در سیل اخیر استان گلستان، به دلیل پخش شدن سیل در دشت     

اي كاهش یافته بود. این مسئله به وضوح در مقایسه با سیلاب اخیر استان لرستان و انرژي مخرب جریان سیلابی به میزان قابل ملاحظه

ها، عدم وجود سدهاي مخزنی در انهدهد. در استان لرستان به دلیل شیب قابل توجه رودخ، اهمیت خود را نشان میسیا استان فار

العاده زیاد بوده و سیلاب مورد نظر ها، سرعت جریان و انرژي تخریبی آن فوقها و عمیق بودن مقاطع عرضی رودخانهمسیر رودخانه

وب در هاي متعددي در این سیلاب تخریب شد. حتی غلظت رسها و سازههاي شدیدي را به همراه داشت. منازل مسكونی، پلتخریب

توان این سیل بسیار بالا بود به طوریكه بعد از فروكش سیل به یک معضل تبدیل شد. بر خلاف این شرایط، در سیل استان گلستان می

اي نبود به طوریكه از سرعت و حتی غلظت رسوب كمی برخوردار بود. با توجه به سرعت و ادعا نمود كه سیلاب مورد نظر، رودخانه

ها ها در سرشاخههاي هیدرولیكی در این واقعه چندان قابل توجه نبود و عمدتاً تخریبسیلاب، آمار تخریب سازهغلظت رسوب كم این 

بوده است. به طور مثال، تقریباً هیچ  غیرهها و ملاتی رودخانه-هاي سنگبندهاي تثبیت بستر، دیوارهبوده و شامل بندهاي انحرافی، كف

 پل مهمی دچار تخریب نشد. 

 هاي روستایی دچار تخریب شدند. یكی از این پلها، ن ارتباط شایان ذكر است كه به صورت محدود در بعضی از سرشاخهدر ای

 نصب گردیده و باد بالاآچاي در محدوده روستاي قلندرمتري بر روي رودخانه چهل 05پل فلزي كروكلی )كوركلی( است. این  پلها، پل

بر روي عرشه پل قدیمی  1744باشد. پل فوق در خردادماه جاده آلمان می و آخوندحالی، سفلیاشلید، راه ارتباطی روستاهاي كوركلی

دوباره بر روي  14/2/43تاریخ در  ودر سیل اخیر پل فوق از روي عرشه به داخل رودخانه سقوط نموده . صورت موقت نصب گردیده ب

بر روي عرشه قدیمی جهت به طور موقت  لیروكاستقرار پل فلزي ك با توجه به(. 33-7شكل ) مستقر گردید عرشه )بصورت موقت(

ها جهت جلوگیري پایه زیادبا ارتفاع  و سازي(رعایت مشخصات فنی )پل پل بااست این نیاز آن، عدم استحكام لازم  مرور اهالی و عبور و

متر افزایش یابد و  2شود طول پل از هر طرف نصب شود. پیشنهاد می احتمال سقوط دوباره با اندک بارندگی از آبگرفتگی مجدد و



 771        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

ایمنی عابرین در مواقع  تا از بروز خسارات احتمالی بیشتر و دهانه پل تعریض گردد. همچنین طرفین پل به صورت آبنما اجرا گردد

 .سیلابی جلوگیري گردد

 
 (پسيل )سمت راست( و در هنگام استقرار مجدد بعد از سيل )سمت چپل کروکلی در زمان  -84-3 شکل

 

هاي رودخانه گرگانرود در دست پل كوسه در رودخانه دوغ )یكی از سرشاخههاي سنگ ملاتی و گابیونی پایینبند بتنی و دیوارهكف

هاي تثبیت بستر محافظ یكی از پل متر تخریب شد. همچنین سازه 244متر و  54دست سد بوستان( نیز به ترتیب به طول پایین

 (.33-7شكل متر تخریب شد ) 74متر و عرض حدود  54رودخانه محمدآباد به طول حدود 

 
 اخیر دست یک پل در رودخانه محمدآباد در سيلابکنی و تخریب سازه تثبيت بستر رودخانه در پایينکف -88-3 شکل

 

بندهاي سنگ ملاتی مورد تخریب جدي در كف 0بند انحرافی دچار آسیب شدند. علاوه بر این موارد، حدود  15تا  14همچنین حدود 

هاي بالادست رودخانه، سرعت ها و به ویژه در بازههاي در حال ساخت اتفاق افتاد. همانگونه كه اشاره شد، در سرشاخهدست سازهپایین

بوده و باعث فرسایش بستر و دیواره رودخانه در بسیاري از شهرها و روستاها مثل گمیشان، بندرتركمن، بندرگز،  جریان نسبتاً بالا

فرسایش  44-7شكل و  34-7شكل است. در  آباد شدهتپه و علیكردكوي و مخصوصاً شهرهاي شرق استان مثل كلاله، مینودشت، مراوه

دست بند بتنی پایینسو در شهر كلاله و تخریب كفو نیز آبشستگی ساحل رودخانه گچی آباددیواره رودخانه محمدآباد در شهر علی

 حوضچه آرامش نشان داده شده است. 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 فرسایش شدید بستر رودخانه محمدآباد و خالی شدن زیر خط انتقال در سيلاب اخير -89-3 شکل

 

 

 
 شکن در سيلاب اخيردست شيببند بتنی پایينسو و تخریب جاده و کففرسایش دیواره رودخانه گچی -90-3 شکل

 

هاي فرعی به دلیل شیب زیاد رودخانه و نیز شدت سیل، دیواره رودخانه دچار فرسایش شده و سطح وسیعی ها و سرشاخهدر رودخانه

آباد در و مسیر شیرینهاي منطقه ییلاقی خولینبه ترتیب تخریب جاده 42-7شكل و  41-7شكل ها نیز تخریب شده است. در از جاده

هاي نیز فرسایش شدید ساحل رودخانه 40-7شكل و  47-7شكل گل نشان داده شده است. در هاي محمدآباد و زریندر رودخانه

 دشت و گالیكش نشان داده شده است.چاي در شهرهاي مینونرماب و چهل
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 دره در سيلاب اخيرفرسایش شدید دیواره رودخانه محمدآباد و تخریب جاده خولين -91-3 شکل

 

 
 آباد در سيلاب اخيرگل و تخریب جاده شيرینفرسایش شدید دیواره رودخانه زرین -92-3 شکل

 

 

 

 



770          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 فرسایش شدید دیواره رودخانه نرماب در مينودشت در سيلاب اخير -93-3 شکل

 

 
 قافه( در سيلاب اخيرمحور قلعه -ناالاجدر گاليکش )دهچای فرسایش شدید دیواره رودخانه چهل -97-3 شکل

 

قایه در شهر ها در رودخانه اترک در محدوده ایستگاه قازانها و سازهدست كالورتفرسایش شدید پایین 43-7شكل تا  45-7شكل در 

 تپه نشان داده شده است.مراوه
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 تپهقایه( در شهر مراوهدست کالورت در رودخانه اترک )قازانفرسایش شدید پایين -93-3 شکل

 

 
 تپه قایه( در شهر مراوهدست کالورت در رودخانه اترک )قازانفرسایش شدید پایين -96-3 شکل

 

 

 
 تپه دست کالورت در شهر مراوهقایه( در پایينفرسایش شدید دیواره رودخانه اترک )قازان -94-3 شکل
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 تپه و تخریب سازه بتنی و جاده قایه( در شهر مراوهفرسایش شدید رودخانه اترک )قازان -98-3 شکل

 

اي از تخریب شدید ساختمان بند نمونه 144-7شكل و  44-7شكل اند. در هایی دچار تخریب شدهگل نیز سازهندر رودخانه زری

 كوه و حوضچه آرامش آن نشان داده شده است. كوچک انحرافی بن

 
 گل در رودخانه زرین کوهشدید بند انحرافی و حوضچه آرامش بن تخریب -99-3 شکل
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 گل کوه در رودخانه زرینشدید بند انحرافی و حوضچه آرامش بن تخریب -100-3 شکل

 

خسارت ها نیز باعث هاي هیدرومتري و آسیب به ادوات و تجهیزات این ایستگاهدر طی سیل اخیر استان گلستان، غرقاب شدن ایستگاه

ها در اثر غرقاب و ورود آب و رسوب به محفظه یا اتاقک ثبت تراز سطح آب، این (. بعضی از این ایستگاه140-7تا  141-7شكل شد )

،شكل  142-7شكل قلا در هاي هیدرومتري سدگلستان، جنگلده و آقاي از خرابی ترازسنج ایستگاهاند. نمونهتجهیزات دچار آسیب شده

ها، ساختمان و پل فلزي ایستگاه نیز تخریب و از بین رفت )مثل قابل مشاهده است. علاوه بر تجهیزات ایستگاه 145-7شكل و  7-140

اي استان گلستان با بیمه قلا(. لازم به ذكر است كه بر اساس قرارداد شركت آب منطقهایستگاههاي خروجی سد وشمگیر، سرمو و آق

هاي پیزومتري در طی سیل اخیر تا ها و چاهسنجهاي هیدرومتري و نیز بارانالكترونیكی ایستگاههاي مربوط به تجهیزات دانا، خسارت

لیست  27-7جدول هاي هیدرومتري و تجهیزات آنها در طی سیلاب اخیر در حدود زیادي قابل جبران است. وضعیت تخریب ایستگاه

 شده است. 

 

 
 سيلاب اخير ایستگاه هيدرومتری نرماب در تجهيزات و الکترونيکی سنجسطح دستگاه کامل تخریب -101-3 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 توسط سيلابمربوطه  تجهيزات و الکترونيکی سنجسطح هيدرومتری سد وشمگير شامل پل فلزی، دستگاه ایستگاه کامل تخریب -102-3 شکل

 

 
 قلا توسط سيلابهيدرومتری آق ایستگاه تجهيزات و الکترونيکی سنجسطح دستگاه کامل تخریب -103-3 شکل
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 قلا و جنگلده تخریب شده توسط سيل  هيدرومتری آقهای الکترونيکی ایستگاه سنجسطح هایدستگاه -107-3 شکل

 

 
 الکترونيکی ایستگاه هيدرومتری سد گلستان تخریب شده توسط سيل   سنجسطح دستگاه -103-3 شکل



704          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

   استان گلستان – اخيرهای مرتبط در سيل های هيدرومتری و دستگاهوضعيت تخریب ایستگاه  23-3جدول 

 رودخانه نام ایستگاه هیدرومتري

 تجهیزات تخریب شده

 لیمنیگراف پل تلفریک اشل
سنج سطح

 الكترونیكی

سایر موارد )تخریب دیواره، 

 (غیرهبند و كف

  * *  * اوغان اوغان )ورودي سد بوستان(

   *  * شورقره شورقره

 * * *  * گرگانرود خروجی سد گلستان
 *  *  * گرگانرود ارازكوسه

   *  * چايچهل لزوره

   *  * نرماب جنگلده

 * * * * * گرگانرود خروجی سد وشمگیر
 * * * * * گرگانرود قلاآق

 *  * * * محمداباد سرمو
 *  *  * زرینگل زرینگل
   *  * اترک قازانقایه

   *  * اترک هوتن

   *  * اترک داشلی برون

 *  * * * اترک چات
 *  * * * اترک ترشكلی

 

حاجی )در بندرتركمن( هاي اصلی و فرعی اوركتها نیز دچار تخریب شدند. زهكشدشتهاي موجود در مسیر سیلابها و زهكشكانال

دیدند. هاي انحراف آب زیادي نیز در طی این سیل آسیب هاي متعدد اطراف شهر گمیشان دچار خسارت شدند. كانالو نیز زهكش

هاي قلا و نیز كانالهاي انحراف سیل رودخانه گرگانرود در محل روستاهاي آقدكش و  قرنجیک در بالادست شهر آقها و كانالمسیل

 ست این رودخانه ار جمله این موارد است. دانحراف آب در روستاهاي بصیرآباد و چارقلی در انتهاب پایین

هاي بی، در بسیاري از محورهاي مواصلاتی استان به دلیل آبگرفتگی اراضی اطراف، مردم و سازمانها و تاسیسات آعلاوه بر تخریب سازه

-قلاها در محور بندرتركمن و نیز آقهایی از برش جادهنمونه 143-7شكل و  146-7شكل را برش دهند. در  دولتی مجبور شدند جاده

 برون نشان داده شده است.اینچه

و  164، 64ده توسط جهاد كشاورزي استان گلستان در شهرهاي كلاله، گالیكش و گنبدكاووس به ترتیب حدود طبق اطلاعات ارائه ش

ها و آبنماهاي تخریب شده در شهرهاي مینودشت، بندرگز، اند. همچنین تعداد پلپل و آبنما در اثر سیل اخیر دچار خسارت شده 65

دستگاه برآورد شده است. این  24و  3، 15، 14،  2، 12، 0، 2قلا به ترتیب و آقآباد كتول، رامیان گمیشان، كردكوي، گرگان، علی

 هاي مرتبط با این موضوع تا حدودي بیش از واقع است.اطلاعات با توجه به آمار سایر سازمان
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 آبگرفتگی و نصب یک پل موقتبرش جاده بندرترکمن برای کاهش وسعت  -106-3 شکل

 

 
برون برای کاهش وسعت آبگرفتگیاینچه -قلابرش جاده آق -104-3 شکل  
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 هاگزارش ملی سیلاب

-اي در استان گلستان در هر سه رودخانه گرگانرود )به انضمام چهلهاي رودخانهاي از وضعیت تخریب سازهخلاصه 20-7جدول در 

اي استان گلستان(. لازم به ذكر است سو و اترک ارائه شده است )شركت آب منطقههاي فرعی دیگر(، قرهچاي، نرماب، خرمارود و شاخه

ها در جدول زیر درنظر گرفته هاي انتقال و نیز رسوبگذاري در مخازن سدها و آببندانكه ورود رسوب و لجن ناشی از سیلاب به كانال

سو و اترک چاي، نرماب، قرههاي گرگانرود، چهلاي استان گلستان، طی سیلاب اخیر رودخانهار شركت آب منطقهنشده است. طبق آم

هاي انتقال ها نیز تخریب شدند. همچنین با ورود لجن و رسوب به كانالهاي كنترل سیل این رودخانهدچار رسوبگذاري شده و دایک

ها نیاز است عملیات هاي انتقال و زهكشها، كانالار گرفته است. براي ساماندهی این رودخانهها، كارایی آنها تحت تاثیر قرآب و زهكش

سو و هاي گرگانرود، قرهكیلومتر از سواحل رودخانه 04كیلومتر انجام شود. همچنین حدود  344لایروبی مجاري آبی در طول حدود 

 سازي و تثبیت بستر نیاز دارند. اترک به دیواره

كیلومتر  15ر موارد فوق و بر اساس گزارش اداره كل حفاظت محیط زیست استان گلستان، فقط در پارک ملی گلستان حدود علاوه ب

   مورد فرسایش دیواره رودخانه در طی سیلاب اخیر اتفاق افتاده است.   144كیلومتر جاده و  144خطوط آبرسانی، 

 
ای سو و اترک )شرکت آب منطقههای گرگانرود، قرهط سيلاب استان گلستان در رودخانههای تخریب شده توسای از سازهخلاصه  27-3جدول 

 استان گلستان و اداره کل راه و شهرسازی(

 موقعیت سازه نوع سازه تخریب شده نام رودخانه ردیف
 میزان تخریب

 )كم، متوسط، زیاد(

شكل پس از  علل تخریب

 0 7 2 1 تخریب

1 
گرگانرود 

 )محمدآباد( 
      زیاد دست پل روستاییپایین سازه تثبیت بستر محافظ پل

2 
گرگانرود 

 )محمدآباد( 
      كم - لوله انتقال

7 
گرگانرود 

 )محمدآباد( 

فرسایش دیواره و تخریب جاده 

 آسفالته
      متوسط درمنطقه ییلاقی خولین

      زیاد دست پل كوسهپایین رودخانهبند بتنی تثبیت بستر كف گرگانرود )دوغ( 0

      زیاد دست پل كوسهپایین سنگ ملاتی و گابیونی دیواره گرگانرود )دوغ( 5

6 
-گرگانرود )زرین

 گل(

آرامش  بند انحرافی و حوضچه

 كوهبن

دست بندانحرافی پایین

 زرینگل
      زیاد

3 
گرگانرود 

 )جعفرآباد( 

كانال ملک و ناوكانال آببندان نوده

 ورودي
      زیاد ملکروستاي نوده

3 
گرگانرود 

 )محمدآباد( 
      متوسط  كانال ورودي به آببندان

      زیاد روستاي قلندرآباد پل روستایی كروكلی چايچهل 4

14 
-گرگانرود )زرین

 گل(

دیواره، پایاب و ایستگاه پمپاژ  سد 

 انحرافی كوچک نظرخانی 

روستاي نظرخانی، 

 آبادعلیشهرستان 
      زیاد

11 
-گرگانرود )قره

 چاي(
      زیاد شهرستان رامیان سد انحرافی آیش دیوان
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سو و اترک )شرکت آب های گرگانرود، قرههای تخریب شده توسط سيلاب استان گلستان در رودخانهای از سازهخلاصه  27-3جدول ادامه 

 شهرسازی(ای استان گلستان و اداره کل راه و منطقه
فیرد شده بینوع سازه تخر نام رودخانه  سازه تیموقع  بیتخر زانیم  شكل پس از  علل تخریب 

 0 7 2 1 تخریب

 گرگانرود 12
دیواره رودخانه و كانال 

 انحراف روستاي چارقلی

روستاي چارقلی 

 )گمیشان(
      زیاد

 گرگانرود 17
دیواره رودخانه و كانال 

 انحراف روستاي كملر
      زیاد روستاي كملر )گمیشان(

 گرگانرود 10
تخریب فیوز انحراف سیلاب 

 قرنجیک

روستاي قرنجیک 

 قلا()بالادست آق
      متوسط

 گرگانرود 15
تخریب فیوز انحراف سیلاب 

 آقدكش

روستاي آقدكش 

 قلا()بالادست آق
      زیاد

 سوگرگانرود و قره 16
ها براي تخلیه برش جاده

 سیلاب
      متوسط هاطول مسیر رودخانهدر 

13 
-چاي )تقیچهل

 آباد(

كانال انتقال، فرسایش 

دست سد بالادست و پایین

 آبادانحرافی تقی

آباد، روستاي تقی

 شهرستان رامیان
      كم

 خرمارود 13
تخریب كانال بتنی و پایاب 

 خاندوزسد انحرافی نوده

-شهرستان آزادشهر )نوده

 خاندوز(
      متوسط

 سو قره 14
كانال انتقال سدكوچک 

 شموشک
      متوسط روستاي شموشک

 اترک 24
ساوه و سد انحرافی چشمه

 كانال انتقال
      زیاد تپهمراوه

 ایستگاه پمپاژ كلیجه  اترک 21
یورمه روستاي قولاق

 )گنبد كاووس(
      زیاد

 ایستگاه پمپاژ خیرخواجه  اترک 22
روستاي خیرخواجه علیا 

 )گنبد كاووس(
      زیاد

 اترک 27

سیستم انحراف آب سد 

چایلی )تونل و ساختمان 

 كاراگاه( 

-روستاي سوزش )مراوه

 تپه(
      متوسط

 اترک 20
جاده جایگزین سد چایلی و 

 پل مربوطه
      متوسط تپهمراوه

 تخریب سازه تثبیت بستر  اترک 25
-قایه )مراوهایستگاه قازان

 تپه(
      زیاد

 اترک 26
دست فرسایش شدید پایین

 كالورت 

-قایه )مراوهایستگاه قازان

 تپه(
      زیاد

 

 علل تخریب  -3-3-1-2

هاي آبی در طی سیلاب اخیر استان گلستان گزارش یا مطالعه مدونی انجام نشده است، اما تاكنون در مورد علل تخریب سازه     

هاي هاي شدید و نیز شیب تند شاخهآسا در نیمه شرقی استان و روانابهاي سیلبه بارشطور كه قبلاً نیز اشاره شد با توجه همان

هاي فوق این موضوع را به هاي فرعی بوده است. شكلها در سرشاخههاي گرگانرود و اترک، اغلب تخریبفرعی متصل به رودخانه

هاي فرعی آنها جریان چاي، نرماب و اترک و سرشاخهچهلهاي گرگانرود، هاي بالادست رودخانهدهد كه در بازهصراحت نشان می

ها آسیب زده كنندهها و تثبیتها، سازهها، پلسیلابی باعث فرسایش شدید كف و دیواره رودخانه شده و به تاسیسات موجود مثل جاده

هاي ي آبی بزرگ واقع در مسیر رودخانههاهاي مختلف استان گلستان، سازهاست. با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان

هاي آبی بزرگ كه در حال ساخت بودند متحمل ها و سازهاصلی چندان تخریب نشده است. البته ذكر این نكته نیز مهم است كه پروژه
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ها در نامهخسارت زیادي شدند )مثل سد نرماب و تاسیسات آن و نیز كانال ورودي سد آقدكش(. همچنین عدم رعایت ضوابط و آیین

هاي هاي تقاطعی و عدم ظرفیت كافی آنها براي عبور سیلاب باعث تحمیل خسارت به اراضی اطراف شده است مثل پلطراحی سازه

ها چندان بندرتركمن و پل آخوندنوریزاد در ورودي شهر گنبد )در این موارد خسارت به خود سازه-تپه و نیازآباد در جاده گرگانقره

 (.زیاد نبوده است

 

 استان لرستان -3-7
واحد تجاري دچار خسارات سنگین  0244خانوار و  75444روستا،  1244شهر،  13، 1743هاي ویرانگر فروردین ماه در سیلاب     

 764شهر و  14روستا، ارتباط تلفنی  1105روستا، برق  334هاي اخیر راه هاي استانداري لرستان در سیلابشد. بر اساس گزارش

دهنه پل از  304كیلومتر راه روستایی و شهري و  1444شهر قطع شد. طبق همین گزارش حدود  14روستا و آب  132روستا، گاز 

هكتار زمین  64444، 1743هاي فروردین ماه متر بودند. بر اثر سیلاب 24ها داراي طول بیشتر از دهنه از پل 154بین رفته است كه 

مترمكعب  21444كتار زمین به طور كامل تبدیل به مسیل رودخانه شده است. همچنین ه 1444زراعی از بین رفته و اكنون بیش از 

هاي روستایی مناطق سیل زده ویران شدند و حتی ایستگاه پمپاژ دچار خسارت شد. تقریباً تمامی پل 544از مزارع پرورش ماهی و 

این مناطق تخریب شدند. همچنین بسیاري از مراكز  هاي روستاییهاي ترانزیتی فرو ریختند و تمام جادههاي جادهبرخی از پل

 بهداشتی و درمانی، اماكن ورزشی شهر پلدختر و بسیاري از مراكز آموزشی شهرها و روستاها دچار آسیب جدي شدند.

 

 رودخانه کشکان -3-7-1

زي و باغات، مناطق مسكونی هاي تقاطعی، اراضی كشاورها، سازهها، پلدر این بخش حجم خسارات وارده به تأسیسات آبی، جاده     

 گردد. شهري و روستایی به تفكیک ارائه می

 

 های تقاطعی رودخانهها و سازهها، پلجاده -1-1-7-3

ها محور هاي كشكان و سیمره قرار داشته و سالر سرتاسر محور خرم آباد به معمولان و سپس پلدختر كه در حاشیه رودخانهد     

فاصل  شده و تمام جاده اصلی ترانزیتی حدتخریب تخریب كامل یا تقریبًا كامل  ها پلاصلی ترانزیتی جنوب به شمال كشور بود، ده

كیلومتر تخریب شده و آثاري از جاده باقی نمانده است؛ همچنین سیلاب جسم جاده، پاشنه جاده و  64خرم آباد تا پلدختر به طول 

ارائه  3تا  1هاي ردیف 25-7جدول فروردین در  12هاي تخریب شده در سیلاب ترین پلمهم .حتی شانه خاكی را تخریب كرده است

 شده است. 

 

 آبیهای سدهای مخزنی، انحرافی و سازه -2-1-7-3

هاي فروردین ماه به اطلاعات مربوط به سدها و بندهاي انحرافی و خسارات ناشی از سیلاب 12تا  4هاي ردیف 25-7جدول در     

 ها اشاره شده است:ترین خسارات وارد شده به این سازهتأسیسات این سدها ارائه شده است. در ادامه به مهم

 

 سد شهيد بروجردی -

 متر 54بتن مگر به طول حدود  يترانشه سمت راست كالورت در محل اجرا زشیر 

 متر 54جاده دسترس به طول  زشیر 

 یجاده دسترس ریدو دهنه پل در مس بیتخر 

  متر 134به طول  ریسطح جاده دسترس به محل برج آبگ یآبشستگ 
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 سد ایوشان -

 تخریب ایستگاه هیدرومتري 

 دست سدتخریب دو دهنه پل پایین 

 ریب جاده دسترسی، ریزش دیوارهاي مجاور سرریزتخ 

   غیرهتخریب جاده حاشیه دریاچه و  

 

 سد هاله کوهدشت -

  تخریب ریپ رپ سرریز و كانال، شكستگی خط انتقالGRP 

 هاكیسینگ دور لوله 

  تخریب جاده دسترسی 

 تخریب خط انتقال برق 

 

 بند انحرافی کاکارضا -

 تخریب بخشی از جاده سرویس آبرو 

  سرریز باكس بتنی 

   دیواره حائل سنگی 

 

 ها حفاظتی و سيل بندهادایک -3-1-7-3

اي در طول مشخصی از ساحل رودخانه یا مسیل اجرا شده و در هنگام سیلاب با جلوگیري از ورود سیل بندهاي رودخانهها و دایک     

در اثر سیلاب  .گیرندرودخانه تا تراز سیلاب قرار میسیل به اراضی كشاورزي و شهري، تحت تأثیر فشار هیدرواستاتیک از سمت 

هاي تخریب شده دایک 51تا  17هاي ردیف 25-7جدول ها وارد گردید كه در ها و سیل بندخسارات زیادي به دایک 43فروردین ماه 

 در طول مسیر رودخانه كشكان ارائه شده است.

 

 های هيدرومتری و هواشناسیایستگاه -7-1-7-3

هاي كشكان و خرم آباد همچنین تعدادي هاي هیدرومتري كه در مسیر رودخانهایستگاه 16به  43در اثر سیلاب فرودین ماه      

-ردیف جدولهاي هیدرومتري و هواشناسی كه در حوضه آبریز دز بودند به طور كامل یا تقریباً كامل خسارت وارد گردید. در ایستگاه

 ها ارائه شده است.مواردي از این تخریب 56تا  52هاي 

 

 های پمپاژایستگاه -3-1-7-3

كارفرمایی شركت آب ، نیله خرم آباد با چم مهر پلدختر، جایدر پلدختر پلدختر،واشیان  پمپاژ هايیستگاهدر استان لرستان ا      

-لار زیودار، جلگه خلج، آمیران كوشكی، میلیون، میشاخور، چم كبود خاصی آباد، چم كوشک و رنگینهاي پمپاژ بناي و ایستگاهمنطقه

 بان با كارفرمایی سازمان جهاد كشاورزي وجود دارند كه در اثر سیلاب به دلیل احداث آنها در مجاورت رودخانه خسارات زیادي وارد

 (. 25-7جدول  63تا  53هاي گردید )ردیف
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 مناطق مسکونی شهری و روستایی -6-1-7-3

ها قرار داشتند بخصوص در مناطق روستایی خسارات هاي كه در مجاورت رودخانهبه ساختمان 43در اثر سیلاب فروردین ماه       

 اند، ارائه شده است.ترین خسارات را داشتهمناطقی كه مهم 37تا  64هاي ردیف 25-7جدول زیادي وارد گردید. در 

 
   های مختلف ناشی از سيلاب رودخانه کشکان، لرستانخسارات وارده به بخش 23-3 جدول

 ردیف
نام 

 رودخانه

نوع سازه 

 تخریب شده
 موقعيت سازه

 ميزان تخریب

کم، متوسط، )

 زیاد(

 شکل پس از تخریب

 زیاد آبادخرم پل اناري كرگانه 1

 

 متوسط آبادخرم پل بهداري كرگانه 2

 

 پل كاكارضا هررود 7
-آبادمحور خرم

 الشتر
 زیاد
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 پل كشكان كشكان 0
-آبادمحور خرم

 كوهدشت
 زیاد

 

 زیاد شركت نفت چنار پل چنار رودخرم 5

 

 زیاد روستاي چم دیوان پل چم دیوان رودخرم 6

 

 كشكان 3
پل دوآب 

 ویسیان

-دوآبروستاي 

 ویسیان
 زیاد
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 كشكان 3
 يپل فلز

 پلدختر
 متوسط پلدختر

 

4  
 دیشهسد 

 يبروجرد

ابتداي جاده 

 ملایر-بروجرد
 كم

 

 سد ایوشان هررود 14

كیلومتري شرق  53

خرم آباد، روستاي 

 ایوشان گلستان

 كم

 

 هاله 11
سد هاله 

 كوهدشت

كیلومتري  73

 جنوب كوهدشت
 كم
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 كاكارضا 12
 بند انحرافی

 كاكارضا

شمال شهرستان 

 آبادخرم
 كم

 

 زیاد روستاي چم دیوان دیوار گابیونی خرم رود 17

 

 زیاد ي زوراندولروستا دیوار گابیونی خرم رود 10

 

 زیاد ي دوآبروستا دیوار گابیونی كشكان 15
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 زیاد قالبی علیا روستاي دیوار گابیونی كشكان 16

 

 كشكان 13
دیوار بتن 

 مسلح

حیات  روستاي

 الغیب
 زیاد

 

 كشكان 13
دیوار سنگ و 

 ملات

دم رود  روستاي

 علیا)معمولان(
 زیاد

 

 كشكان 14
 بتن دیوار

 مسلح
 زیاد معمولان
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 زیاد آباد ابراهیم روستاي گابیونی دیوار كشكان 24

 

 كشكان 21
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد چم شهران روستاي

 

 كشكان 22
دیوار سنگ و 

 ملات

دم رود   روستاي

 افرینه سفلی
 زیاد

 

 كشكان 27
دیوار سنگ و 

 ملات

دم رود   روستاي

 افرینه علیا
 زیاد
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 كشكان 20
دیوار بتن 

 مسلح
 زیاد برگلان روستاي

 

 كشكان 25
دیوار بتن 

 مسلح
 زیاد زورانتل روستاي

 

26 

-كشكان

 آبراهه

 فرعی

 و سنگ دیوار

 ملات

 زورانتل روستاي

 (كرموند)زیودار
 زیاد

 

23 
-كشكان

رودمادیان  

دیوار سنگ و 

 ملات

كلات  روستاي

 زیودار
 زیاد
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 زیاد جلگه خلج روستاي خاكریز كشكان 23

 

 كشكان 24
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد تیمور آباد روستاي

 

74 
مسیل آب 

 ژله

دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد مورانی روستاي

 

 زیاد مورانی روستاي خاكریز كشكان 71

 

 كشكان 72
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد كیان آباد روستاي
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77 

-كشكان

مسیل 

 ورودي

دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد گل گل روستاي

 

 كشكان 70
دیوار سنگ و 

 ملات

ایستگاه پمپاژ 

 واشیان
 زیاد

 

 كشكان 75
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد بابازید روستاي

 

 كشكان 76
دیوار سنگ و 

 ملات

ي خرسدر روستا

 سفلی
 زیاد
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73 
-كشكان

 چولهول

دیوار بتن 

 مسلح

-ي چولهولروستا

 افرینه
 زیاد

 

 كشكان 73
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد ي چم مهرروستا

 

 كشكان 74
دیوار سنگ و 

 ملات

و  1ي چم گز روستا

2 
 زیاد

 

 كشكان 04
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد ي درمرهروستا
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 كشكان 01
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد چم دانه روستاي

 

 زیاد چم خوشه روستاي دیوار گابیونی كشكان 02

 

 زیاد خانه سرخ روستاي دیوار گابیونی كشكان 07

 

 زیاد كله هو روستاي دیوار گابیونی كشكان 00
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 زیاد چم پلک روستاي خاكریز كشكان 05

 

 كاكاشرف 06
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد میان گلال روستاي

 

 كاكاشرف 03
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد ده محسن روستاي

 

رودخرم 03  
دیوار بتن 

 مسلح

علی محمد  روستاي

 بیگی
 زیاد
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 كاكاشرف 04
دیوار سنگ و 

 ملات

پیریجد  روستاي

 )صاحب زمان(
 زیاد

 

رودخرم 54  
دیوار سنگ و 

 ملات
 زیاد آبادخرم

 

 كشكان 51
دیوار بتن 

 مسلح
 زیاد پلدختر

 

 رودخرم 52

ایستگاه 

هیدرومتري 

-خرم آباد

 دوآب

ی بالادست محل تلاق

رودخانه كشكان و 

آباد بر روي خرم

رودرودخانه خرم  

 زیاد
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 هرو 57

ایستگاه 

هیدرومتري 

 كاكارضا-هرو

وي این ایستگاه بر ر

رودخانه هرو قرار 

 داشت

 زیاد

 

 خرم رود 50

ایستگاه 

هیدرومتري 

چم -خرم آباد

 انجیر

این ایستگاه 

هیدرومتري بر روي 

رودخانه خرم آباد 

بعد از تلاقی با 

رودخانه كاكاشرف 

 قرار داشت.

 زیاد

 

 چمشک 55

ایستگاه 

هیدرومتري 

-چمشک

 برآفتاب غزال

این ایستگاه 

هیدرومتري بر روي 

رودخانه چمشک 

 قرار داشت.

 زیاد

 

 كرگانه 56

ایستگاه 

هیدرومتري 

-كرگانه

 كمالوند

این ایستگاه 

بر روي هیدرومتري 

ر رودخانه كرگانه قرا

 داشت.

 زیاد
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 كشكان 53
ایستگاه پمپاژ 

 واشیان

بر روي رودخانه 

-كشكان مستقر می

باشد تأمین آب  

شبكه آبیاري و 

زهكشی دشت 

ر واشیان لرستان را ب

 عهده دارد.

 زیاد

 

 كشكان 53
پمپاژ  ستگاهیا

 جایدر

جنوب غربی 

  شهرستان پلدختر
 زیاد

 

 كشكان 54
پمپاژ  ستگاهیا

 چم مهر
 زیاد پلدختر

 

 رودخرم 64
پمپاژ  ستگاهیا

 نیله
آبادخرم  كم 
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 كشكان 61
ایستگاه پمپاژ 

 بن لار زیودار
 زیاد پلدختر

 

 كشكان 62
ایستگاه پمپاژ 

 جلگه خلج
 زیاد پلدختر

 

 كشكان 67

ایستگاه پمپاژ 

امیران 

 كوشكی

 متوسط پلدختر

 

 كشكان 60
ایستگاه پمپاژ 

 میلیون
 زیاد پلدختر
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 كشكان 65
ایستگاه پمپاژ 

 میشاخور
 متوسط چگنی

 

66 

بعد از 

تلاقی 

سیمره و 

 كشكان

ایستگاه پمپاژ 

چم كبود 

 خاصی آباد

 متوسط رومشكان

 

 كشكان 63
ایستگاه پمپاژ 

 چم كوشک
 زیاد كوهدشت
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 سیمره 63
ایستگاه پمپاژ 

 رنگین بان

جاده  7كیلومتر 

اندیمشک-پلدختر  
 زیاد

 

 كشكان 64

روستاي چم 

حسین تنگ 

 تیر

 زیاد 

 

 كشكان 34
روستاي  

 دمرود سفلی
 زیاد 

 

 كشكان 31

ساختمان 

هاي ساحلی 

 شهر معمولان

 زیاد 
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  بیعلل تخر -3-7-2

 هاعلل تخریب پل -

 پل هايآب شستگی پایه 

 عدم كفایت آبگذري پل 

 ها نسبت به عرض رودخانهكم بودن عرض دهانه پل 

 اي مناسب در طراحی و ساخت پلعدم در نظر گرفتن ضوابط و معیارهاي سازه 

 هاارتفاع كم عرشه پل 

 عدم در نظر گرفتن سیلاب با دوره بازگشت مناسب در طراحی ابنیه فنی 

  ها )براي مثال پل كاكارضا(اي اسكلتی پلهدر میان سازهاستفاده از نخاله و خاک 

 ها كه باعث اعمال نیروي افقی بیش از حد استاندارد به پل حجم زیاد جریان عبوري توسط رودخانه 

 هاي روستاییهاي پلناكافی بودن طول دستک 

 نماها در محورهاي روستاییها و آبجانمایی نامناسب پل 

  هادر طراحی سازهعدم توجه كافی به علم مهندسی رودخانه 

 هاعلل تخریب سایر سازه -

 ها، مقررات، ضوابط، معیارها در تأسیسات تخریب شده عدم رعایت یا فقدان آئین نامه 

  )ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه )محل نامناسب مستحدثات 

 ها با توجه به مشخصات جریان و رسوب رودخانهطراحی نامناسب تأسیسات و سازه 

  زیاد جریان عبوري توسط رودخانهحجم 

 هاعدم توجه كافی به علم مهندسی رودخانه در طراحی سازه 

 كشكان 32

روستاي 

خرسدر پاي 

 پل

 زیاد 

 

 زیاد پلدختر شهر پلدختر كشكان 37
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 ها براي هاي پمپاژ )بیشتر این سازهها، سیل بندها و ایستگاهعدم در نظر گرفتن سیلاب با دوره بازگشت مناسب در طراحی دایک

 1444لرستان دوره بازگشتی حدود  1743یلاب فروردین ماه ساله ساخته شده بودند ولی س 144تا  54سیلاب با دوره بازگشت 

 .ساله داشت(

 

 استان فارس -3-3
 مسيل آبزنگی )دروازه قران( -3-3-1

 هاانواع تخریب -1-1-3-3

(. آبشستگی قابل توجهی در پایه پل اتفاق افتاد 143-7شكل فروردین، پل آبزنگی در معرض تخریب قرار گرفته است ) 5در سیل      

خلاصه تخریب  ساخته شده است. در سیل پنجم فروردین آب از روي پل سرریز شده بود. 2در  2این پل از دو كالورت بتنی است. البته 

 ارائه شده است. 26-7جدول ها در مسیل حوضه آبریز دروازه قران در 

خانه ها و مغازه هاي و بلوار  دستگاه اتومبیل دچار تخریب كلی یا جزیی شدند. سیلاب پنج فروردین 044تا  244در این سیل بین 

را دچار آب گرفتگی كرد. شوربختانه  نازل حاشیه دروازه قرآن و بلوار قرآن و خیابان هاي منشعبهفت تنان و كوچه هاي این بلوار و م

 .خبر دادند این سیلنفر در  21منابع خبري از جان باختن 
 

 
 پل آبزنگی در آستانه تخریب -108-3 شکل

 

 .چهار راه هفت تنان كه دچار آب گرفتگی و ورود رسوب شده بود، نمایش داده شده است 144-7شكل در 
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 6/1/1398تاریخ  -چهار راه هفت تنان -109-3 شکل

 
 حوضه آبریز دروازه قرانخلاصه تخریب ها در مسيل  26-3جدول 

 نام رودخانه ردیف
نوع سازه 

 تخریب شده

موقعیت 

 سازه
 میزان تخریب

 علل تخریب
شكل پس از 

 0 7 2 1 تخریب

1 

مسیل 

آبزنگی 

)دروازه 

 قران(

 پل آبزنگی

 

روستاي 

 آبزنگی
 متوسط

عدم رعایت 

 قوانین

طراحی 

 نامناسب 

رخداد سیل 

 حدي

عدم مدیریت 

 كارامد سیلاب
 143-7 شكل

 

 علل تخریب -2-1-3-3

 الف( عدم رعایت یا فقدان آئين نامه ها، مقررات، ضوابط، معيارها در تاسيسات تخریب شده

سازهاي  قوانین مبهم و ناكافی می باشد و لذا فكري جهت جبران ساخت و  هاي آبریزدر مورد حفظ ظرفیت نگهداشت سیلاب حوضه

هاي آبریز شهري نیاز به كدهاي سیلاب دارد. لذا مباحث مسكونی، نظامی و حمل و نقل نشده است. مجوزهاي ساخت و ساز در حوضه

 مقررات ملی ساختمان و قوانین مربوط به توسعه راهها باید مورد بازبینی قرار بگیرد. 

هاي هیدرولیكی باید بطور مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد. در مورد بازنگري ها و تغییر اقلیم، سیلاب طراحی سازهبه علت تغییر كاربري

 ها، قوانین مبهم می باشد.هاي هیدرولیكی در رودخانهطرح

تصویب و ابلاغ  1741در سال  -537نشریه  -راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره برداري و نگهداري سامانه پیش بینی و هشدار سیل

 هاي آبریز آن انجام نشده است.شده است. اما تاكنون هیچ اقدامی در این مورد در شیراز و حوضه

هاي ، تعیین وره بازگشت پروژه716نشریه  -(1730در راهنماي تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی براي كارهاي مهندسی رودخانه )

باشد. مثالهاي مشابهی ساله می 25درصد پروژه ها دوره بازگشت  53رودخانه اي مبهم می باشد. در این نشریه بیان شده است كه در 

اورده شده است. اما براي تعیین دوره بازگشت لوله تخلیه دروازه قرآن كه در نقطه ورودي شهر  25د عدد هم از سایر كشورها در مور

 قرار دارد، این ضوابط كافی نیست.

 

 ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه )محل نامناسب مستحدثات(ب( 

 ( وجود ندارد. 224-2)شكل در بستر رودخانه آبزنگی ساخت و سازي بجز چند واحد تجاري 
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 پ( عدم طراحی تاسيسات و سازه های تخریب شده با توجه به مشخصات جریان و رسوب رودخانه

 باشدلوله تخلیه سیلاب دروازه قران قادر به انتقال سیلابهاي بزرگ نمی

 حجم مخزن متعادل كننده بسیار كمتر از حجم سیلاب می باشد.

 باشد.مخزن متعادل كننده فاقد سرریز مناسب می 

 سرریز مخزن متعادل كننده فاقد كانال هدایت سیلاب می باشد.

 

 ت( عدم مدیریت کارآمد جریان و رسوب در مسير رودخانه

متولی مدیریت رودخانه آبزنگی مشخص نمی باشد. با توجه به اینكه سیلاب از خارج شهر به محدوده شهري وارد می گردد، بین 

ف وجود دارد. ضمنا قوانین ساخت وساز با رویكرد حفظ ظرفیت نگهداشت آب سطحی تنظیم شهرداري و شركت آب منطقه اي اختلا

 نشده است.

 

 مسيل حوضه آبریز سعدی -3-3-2

 ها انواع تخریب -1-2-3-3

 بخش بسیار زیادي از رسوبات پوششی حوضهارائه شده است.  23-7جدول خلاصه تخریب ها در مسیل حوضه آبریز سعدي در      

هاي شدید، مقدار قابل در گروه رسوبات سست و ناپایدار بوده و با فرسایش پذیري زیاد در معرض رواناب هستند. در بارشسعدي  آبریز

شود، این مهم در سیل اخیر محله سعدي بسیار اي از رسوبات فرسایش یافته حوضه آبریز توسط رواناب و سیلاب حمل میملاحظه

مساله فرسایش و رسوبگذاري در طول مسیل حوضه سعدي به ویژه در  افزایش داده است. چشمگیر بوده و میزان خسارات وارده را

باشد، كه نیاز به لایروبی هاي هیدرولیكی موجود در مسیل سعدي میها و نقاط حساس مسیل از جمله خسارات وارده بر سازهپل دهانه

ها و همچنین بستر نمایی از مساله رسوبگذاري در زیر پل 111-7شكل و  114-7شكل آنها را پس از سیلاب اجتناب ناپذیر كرده است. 

 دهد.سیلابی مسیل سعدي را نشان می

 

 
 رسوبگذاری سيلاب اخير سعدی در دهانه پل احداث شده درمسيل سعدی -110-3 شکل

 



763          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های مسکونی در اثر رسوبگذاری سيلاب در بستر مسيل.سازی مسيل و سازهخسارات وارده به دیواره -111-3 شکل

 

خرامه، اتفاق افتاده است -همچنین فرسایش شدیدي در پشت كانال غیر ضروري احداث شده جهت اجراي پل دوربرگردان جاده شیراز

 دهد. هاي بیرونی آن را نشان مینمایی از این كانال بعد از پر شدن دیواره 112-7شكل كه بعداً توسط شهرداري شیراز پر شده است. 

 

 
 سرریز سيلاب از کانال با ظرفيت نامناسب و ایجاد فرسایش پشت دیواره آن )که بعداً پر شده است( -112-3 شکل
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-القعر حوضه و عدم وجود سازهباشد، كه گرچه به دلیل قرار گیري آن در خطفرسایش در این نقطه حاكی از سریز  شدن این كانال می

در اطراف آن خسارات مالی قابل توجهی بجا نگذاشته است، اما ایجاد سریز از كانال نشان از طراحی غیر اصولی و احتمالاً  هاي مسكونی

متر كاهش داده شده است. سیلاب اخیر  5متر به  24باشد. چراكه در این نقطه عرض مسیل اصلی سعدي از غیر ضروري این كانال می

سیل خود كه در این ناحیه اتفاق افتاده است، واكنش نشان داده و از كانال سریز شده است. این حوضه سعدي در اولین كاهش عرض م

 مساله حاكی از این نكته است كه كانال احداثی ظرفیت عبور سیلاب اخیر حوضه سعدي و حتی خیلی كمتر از آن را نداشته است.

هاي شده در مسیل حوضه سعدي، مقداري از دیوار بدلیل وجود سرشاخهدر طول سیلاب اخیر منطقه سعدي در ابتداي دیواره سازي انجام 

فرعی پشت دیواره، تخریب گردیده است كه این مساله با توجه به طراحی و اجراي غیر اصولی این دیواره سازي، جداي از طراحی هیدرولیكی 

 دهد. دیواره در هنگام سیلاب را نشان مینمایی از ریزش  117-7باشد. شكل نامناسب و غیر اصولی آن قابل توجیه می

 

 
 دليل حرکت سيلاب در پشت آنه شده در مسيل سعدی بهتشکسته شدن قسمتی از دیواره ساخ -113-3 شکل

 
 خلاصه تخریب ها در مسيل حوضه آبریز سعدی 24-3جدول 

 ردیف
نام 

 رودخانه

تخریب نوع سازه 

 شده
 میزان تخریب موقعیت سازه

 علل تخریب
شكل پس از 

 0 7 2 1 تخریب

1 
مسیل 

 سعدي

دیواره سازي 

 مسیل

بالادست خیابان 

 كم شهید وفایی
طراحی 

 نامناسب

اجراي 

 نامناسب

رخداد 

سیل 

 حدي

مدیریت 

ناكارامد 

 رسوب

 (6-7شكل )

   

 

      

 

 ها علل تخریب -2-2-3-3

 رعایت یا فقدان آئين نامه ها، مقررات، ضوابط، معيارها در تاسيسات تخریب شدهالف( عدم 

ها، و مقررات و ضوابط در زمینه ساخت تاسیسات آبی موجود در مسیل نامهباشد كه عدم رعایت آیینشواهد گویاي این مطلب می

ها و افزایش خطرات در این سازه تخریب هاي مناسب بر اساس دانش مهندسی هیدرولیک منجر بهسعدي و همچنین عدم طراحی
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سیلاب  شده است. همچنین در طول مسیل كاهش ناگهانی مقطع عبور سیلاب )با توجه به افزایش حجم سیلاب در خروجی حوضه( 

 مشاهده شد، رقم زده است. 1743اي بوجود آورده است، كه سیل سعدي را آنگونه كه در شش فروردین سال مشكلات عدیده

 

 ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه )محل نامناسب مستحدثات(ب(  

متاسفانه در سیل اخیر شهرک سعدي مساله تعرض به بستر و همچنین حریم مسیل به شدت مشكلات را افزایش داده و یكی از دلایل 

وسته است كه، ساخت و اصلی وقوع این سیل بوده و بیشترین خسارات سیل اخیر حوضه سعدي در نقاطی از شهرک به وقوع پی

توان گفت، یكی از دلایل اصلی وقوع این سیلاب وجود همین تعرضات سازهایی در بستر مسیل سعدي صورت گرفته است. در نهایت می

هاي غالباً مسكونی بوده است. متاسفانه بدلیل عدم باشد، و بیشترین خسارات مالی وارده نیز به همین سازهبه بستر و حریم مسیل می

بندي سیلاب، تعیین بستر و حریم مسیل حوضه آبریز سعدي بصورت كمی براي این كارگروه غیر جود اطلاعات كافی در زمینه پهنهو

متر )و حتی خیلی كمتر در حالت انتقال  0متر در حالت طبیعی آن به  24باشد، اما كاهش عرض مسیل حوضه سعدي از ممكن می

شكار و خلاف اصول ساماندهی و كنترل سیلاب است. لازم به ذكر است كه نوع تعرضات به سیلاب بصورت سرپوشیده(، یک تجاوز آ

بندي خطر سیلاب باشد و همچنین نقشه پهنه( مشخص نمیغیرهتفكیک و با تعیین درصد مربوط به هر كدام )كشاورزي، مسكونی و 

عدي توسط سازمانها و ارگانهاي مرتبط با سیلاب تهیه نشده گردد، براي حوضه سساله تهیه می 544تا  244كه معمولًا با دوره برگشت 

 باشد.هاي آبی غیر ممكن میاست و دسترسی به چنین اطلاعاتی براي كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

 

 پ( عدم طراحی تاسيسات و سازه های تخریب شده با توجه به مشخصات جریان و رسوب رودخانه

هاي هیدرولیكی در طول مسیل سعدي به هیچ عنوان است كه در مطالعات مربوط به طراحی سازهبحث رسوب از جمله موارد دیگري 

هاي هیدرولیكی موجود در بندي سیلاب و حتی نقشه مشخصات فنی سازهگونه نقشه پهنهمورد توجه مسئولین نبوده است. اساساً هیچ

هاي آبی خودداري از ارائه آن به كارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي مربوطه وجود ندارد و یا مسیل سعدي در سازمانها و دستگاه

هاي گسترده كه در ها و رسوبگذاريباشد. فرسایشگردد، لذا محاسبات مربوط به بحث رسوب براي این كارگروه نیز امكان پذیر نمیمی

 باشد.اس مباحث هیدرولیک رسوب میگر عدم طراحی مناسب براسهاي پیشین مفصلاً شرح داده شد، در مسیل سعدي بیانبخش

 

 ت( عدم مدیریت کارآمد جریان و رسوب در مسير رودخانه

اي  است، كه ممكن است توسط هر هاي غیر منطقی و بدون دلیل و گستردهمشاهدات كارگروه مهندسی رودخانه حاكی از خاكریزي

تر از مباحث پایداري گذاري در بستر مسیل را بسیار پیچیدهسازمانی در طول سال رخ داده باشد، و این امر مساله فرسایش و رسوب

هاي غیر منطقی و بدون گزارش، در سرتاسر مسیل سعدي، كند. عدم مدیریت صحیح در بحث رسوب، بعضٌا لایروبیمی غیرهمسیل و 

توان گفت، بعد از سیلاب میعنوان مثال مطالعات مربوط به بحث رسوبگذاري و فرسایش در مسیل سعدي را غیر ممكن كرده است. به

دهد كه در نقاطی از مسیل سعدي، قسمت كوتاهی از بستر اصلی مسیل لایروبی اخیر شهرک سعدي مشاهدات تیم كارگروه نشان می

هاي مسیل بدون دلایل واضح و مشخص به حال خود رها شده و ضمن ریختن رسوبات مربوطه در سیلاب دشت مسیل، سایر قسمت

صورت محلی دچار ار متوقف گردیده است. لازم به ذكر است كه، این عملیات غیر اصولی شیب و عرض مسیل را بهشده و ادامه ك

 مند كرده است. تغییرات غیر هدف

 

 استان خوزستان -پيوست فصل سوم، الف -3-6

 اشكال مربوط به جداول فصل: 



 731        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
  1-3مربوط به جدول  -1-3شکل الف 

 

 
1-3مربوط به جدول  -2-3شکل الف   

 



732          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -3-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -7-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -3-3 الف شکل  



 737        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -6-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -4-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -8-3 الف شکل  



730          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -9-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -10-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -11-3 الف شکل  



 735        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -12-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -13-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -17-3 الف شکل  

 



736          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -13-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -16-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -14-3 الف شکل  

 



 733        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -18-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -19-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -20-3 الف شکل  

 



733          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -21-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -22-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -23-3 الف شکل  

 



 734        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -27-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -23-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -26-3 الف شکل  

 



734          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -24-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -28-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -29-3 الف شکل  

 



 731        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -30-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -31-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -32-3 الف شکل  



732          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -33-3الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -37-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -33-3 الف شکل  

 



 737        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -36-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -34-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -38-3 الف شکل  

 



730          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -39-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -70-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -71-3 الف شکل  

 



 735        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -72-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -73-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -77-3 الف شکل  

 



736          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -73-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -76-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -74-3 الف شکل  

 



 733        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -78-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -79-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -30-3 الف شکل  

 



733          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -31-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -32-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -33-3 الف شکل  



 734        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -37-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -33-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -36-3 الف شکل  

 



744          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -34-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -38-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -39-3 الف شکل  

 



 741        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
1-3مربوط به جدول  -60-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -61-3 الف شکل  

 

 
1-3مربوط به جدول  -62-3 الف شکل  

 



742          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
1-3مربوط به جدول  -63-3 الف شکل  

 

 
 13-3جدول تصاویری از تخریب تاسيسات ایستگاه پمپاژ  شعيبيه،  -67-3کل الف ش



 747        هاي سیلاب، در عرصه مهندسی رودخانه و ... اثرات و تخریب –فصل سوم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 13-3جدول تصاویری از تخریب تاسيسات ایستگاه پمپاژ گرگر،  -63-3شکل الف 

 
 

 

 



740          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 13-3جدول تصاویری از تخریب تاسيسات ایستگاه پمپاژ ویس،  -66-3شکل الف  

 

 



745          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیرودخانه و سازهكارگروه مهندسی 

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فصل چهارم
 

و  اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه مهندسی رودخانه 

 های هیدرولیكیسازه
  

 



746          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
  

 



 743        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 

 

 های هيدروليکین در عرصه مهندسی رودخانه و سازهاقدامات قبل از شروع بحرا  -7 فصل

هاي مختلف به تفكیک قبل از وقوع سیل، در دو بخش قبل از هشدار سیل و پس از هشدار سیل و در این فصل اقدامات سازمان

 همچنین اثربخشی هشدارها به ترتیب براي رودخانه كرخه، كارون و دز مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 استان ایلام -7-1
 اقدامات ستاد مدیریت بحران استانداری -7-1-1

جمعیت استان توسط  سانی مناسب و مستمر توسط صدا و سیما، مدیریت بحران، نیروي انتظامی، ارسال پیامک به كلاطلاع ر (1

 و...(، هزار چادرنشین 15تا  14نشینان، گردشگران، روستاییان و كارگروه ارتباطات، امور عشایري )اعلام خطر به كوچ

 ها،یه اعضاي شوراي مدیریت بحران استان و شهرستانباش به كلهاي مدیران و اعلام آمادهلغوتمامی مرخصی (2

 ساعته، 20بندي شهرهاي با خطر بالاي آبگرفتگی از جمله شهر ایلام و استقرار ماشین آلات و اكیپ هاي عملیاتی به صورت پهنه (7

 كشاورزي، اراضی و  جمعیتی هاينداخل كانو به سیلاب ورود از جلوگیري جهت آب انحراف متعدد حفر كانال هاي (0

 چم روستاي از و بخشی ماژین بخش روستا در 6جمله  از سیمره رودخانه مجاور روستاهاي از برخی تخلیه و جلسه برگزاري هشدار، (5

 -آب  تانكر -سوخت  آنها )تانكر اضطراري اسكان شرایط نمودن و فراهم جانی تلفات كاهش منظور به سیروان شهرستان شیر

 و ... (، سیار نانوایی -برق  ژنراتور

 هاي سنگین،هاي شهري و روستایی قبل از آغاز بارشهاي سنگی ملاتی و مسیلها، سازهلایروبی و پاكسازي جداول، كانال (6

هاي تحتانی سدهاي مهم استان )سد ایلام، سد سیمره، سد دویرج و ...( به منظور ایجاد ظرفیت خالی به منظور بازگشایی دریچه (3

 كنترل سیلاب حداكثر،

-دهلران به مهران مسیر در میمه پل-گاومیشان جمله )پل از هابارش شدت خاطر به استان محورهاي از برخی در تردد ممنوعیت (3

 و ...( گردشگري هاي دره و ها تنگه-احمد شاه زاده امام جاده

 در آنها كپه كردن  و سیلاب مسیر تغییر منازل، از آبگرفتگی جلوگیري براي ماسه و شن مخلوط كیسه 7444 از بیش سازي آماده (4

 شهر، خطر پر نقاط

 مهران، شهر به سیل از ورود جلوگیري جهت كنجانچم رودخانه روي بر خاكریز احداث (14

 ایلام. فرودگاه دست بالا هايمسیل لایروبی و ها كانا پاكسازي (11

 

 ایاقدامات شرکت آب منطقه -7-1-2

 ، كنجانچم هاي رودخانه عباس، دشت زهكشی و آبیاري شبكه ، دویرج، ایلام كنگیر، بازدید از تاسیسات مهم آبی از جمله؛  سدهاي (1

 برداري، دست بهره در تاسیسات سایر و گاوي، میمه

 پل دهانه پاكسازي جهت و شهرسازي راه كل ، اداره شهرستانها كلیه فرمانداران سیلاب به ستاد مدیریت بحران استان، وقوع هشدار (2

 امور برق، انتقال و توزیع هايشركت و روستایی، شهري فاضلاب و آب آب، شركتهاي جریان معرض در نقل و حمل تاسیسات و ها

 هاي اجرایی،سیلاب و پیمانكاران پروژه موضوع با ادارات مرتبط سایر و عشایر

 دست آنها، پایین جمعیتی مهم مراكز و تاسیسات بررسی سدها و مخازن مدیریت (7

 از طریق تونل دشت عباس،كرخه  مخزنی سد ذخیره حجم كاهش (0

 



743          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 هاي آبیاري برداري ازشبكه بهره ومتولیان اكیپ 12 تعداد به وبازرسی گشت حضورمستمرگروههاي جهت لازم وكنترل هماهنگی (5

 و مدیران برداريحفاظت و بهره توسط معاونت شهرستانها دركلیه رسانی واستمرارخدمت احتمالی خطرات ازبروز بمنظورجلوگیري

  شهرستان،

 آلات ماشین استفاده ازظرفیت امكان و وحضوردرپروژه بندي بمنظورشیفت ها پروژه ومشاوران پیمانكاران اطلاع رسانی  و مكاتبه با (6

 هاتوسط معاونت طرح و توسعه، پروژه در فعال

 طور مثال:. به  نهادها و ازادارات هركدام توسط حوادث بحران و مدیریت جهت ایلام شهر سیلاب مستعد بندي مناطقزون (3

 شهري فاضلاب و آب و برق شركت ، راهداري ، طبیعی منابع ارغوان: تنگه منطقه 

 ایلام نمک: شهرداري كارخانه محدوده میلاد، میدان محدوده شهر، مركزي هسته نماز، بلوار 

 ع( ایلام امیرالمومنین سپاه عاشوري: پیچ و بانبرز محله( 

 ایلام،  شهر به منتهی آبریز هاي حوضه و رودخانه ، ها مسیل از بازدید (3

 بخش توسط ها رودخانه در سیلاب تمركز گلوگاههاي همچنین و شهرستانها مركز استان و در شهري هاي مسیل كلیه از بازدید (4

 ایلام، شهر به منتهی آبریز هاي حوضه در شركت برداري و بهره معاونت حفاظت و رودخانه مهندسی

 نتایج به مدیریت و شناسایی ایلام شهر به منتهی هاي مسیل در خطر معرض در و بحرانی نقاط آمده بعمل بازدیدهاي به توجه با (14

 استانداري هماهنگی مدیریت بحران با ایلام شهرداري ، گردید مكاتبه ایلام شهرداري با و اعلام ایلام فرمانداري و استانداري بحران

 شهر، به منتهی آبریز هايو حوضه داخل شهرها در بتنی حفاظ دادن رارق و هاپل دهانه بندها، سیل ها،مسیل پاكسازي به نسبت

 

 اقدامات سازمان جهاد کشاورزی -7-1-3

 سیل، هشدار پیامكی سامانه ایجاد (1

 كشاورزي، بخش برداران بهره به لازم وتذكرات هواشناسی بینی پیش رسانی اطلاع (2

 اضطراري، برق ژنراتور به ماهی مزارع تجهیز (7

 ماهی، پرورش مزارع دیوارهاي ارتفاع افزایش و تقویت (0

 احتمالی. خسارت جبران جهت كشاورزي محصولات بیمه به كشاورزان تشویق (5

 

 اقدامات اداره کل راه و شهرسازی   -7-1-7

 اطلاعیه و اخطارهاي هواشناسی در خصوص احتمال وقوع سیل، (1

 برگزاري جلسه شوراي هماهنگی راه و شهرسازي، (2

  پیش بینی تمهیدات لازم جهت مقابله با حوادث احتمالی، بازدید كارگروه مدیریت بحران و (7

 هاي دیداري و شنیداري،اطلاع رسانی از طریق رسانه (0

 هاي عبوري از مجاور ترانشه ها توسط پیمانكاران راه و شهرسازي،ایمن سازي مسیر –ها پاكسازي شانه جاده (5

 هاي مخاطره آمیز،كاهش سرباره ترانشه-تعمیر پلها (6

 هدایت مسیر، ساماندهی رودخانه و سیل بند هاي استان با مشاركت سایر دستگاههاي اجرایی،لایروبی و  (3

 استقرار كلیه ماشین آلات در محورهاي فرعی و اصلی، و آعلام آماده باش به پیمانكاران راه و شهرسازي  (3
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 استان خوزستان -7-2

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل رودخانه کرخه -7-2-1

هاي آب و برق خوزستان و در بخش پس از طبق اطلاعات دریافت شده از استانداري استان خوزستان در این بخش تنها سازمان     

اقدامات  گاز استان خوزستان یران و شركتا ینفت يهاپخش فرآورده یشركت ملهشدار سیل، علاوه بر سازمان آب و برق، استانداري، 

جه ممكن است ارگانی به دلیل عدم ارائه گزارش عملكرد به استانداري خوزستان در این بخش لحاظ نشده در نتیاند. لازم را انجام داده

 باشد.

 باشند:هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 16در این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق استان خوزستان: -1-1-2-7

 های مورد اعتماد توپوگرافی، هيدرولوژیکی و هيدروليکی وجود داده -الف

 باشد:ی به شرح زیر میكیدرولیو ه یكیدرولوژیه ،یتوپوگراف يداده هااطلاعات موجود سازمان آب و برق در خصوص 

 رواناب -اجراي روزانه مدل بارشInflow Vista 

 مخازن  تیگزارش وضع 

 از ذوب برف یناش یآورد احتمال زانیسطح برف موجود در حوضه ها و برآورد م محاسبه 

 یلابیدر مواقع س ازیمورد ن یخروج زانیم نیبه مخزن و تع يورود زانیم یساعت يساز هیشب 

 يدرومتریه يستگاههایرودخانه ها در محل ا یبرداشت مقاطع عرض 

 يدرومتریه يستگاهایشل ا یدب يها یمنحن دیتول 

 یبرف سنج یدانیم اتیعمل انجام 

 یبرف ریذخا زانیم نیگزارش و تخم هیته 

 كوتاه مدت مدل  يها ینیب شیپ جیارائه روزانه نتاGFS میدر سامانه برخط پردازشگر هوا و اقل جیو ارائه نتا 

 یفصل ینیب شیمدل پ جینتا نیو ارائه آخر هیته CFSv2 

 يماهواره ا ریو تصاو یبرفسنج يحوضه ها با استفاده از داده ها یبرف رهیبرآورد ذخ 

 لابیس شیمایزمان پ نیینقاط پرخطر و تع ییشناسا Travel Time يماهواره ا ریو تصاو یكیدرولیه يبا كمک  مدلها 

 

 بندی سيلابتعيين بستر و حریم رودخانه و پهنه -ب

 یینها يهااعلام نقشهها و ها، تالابعملكرد دفتر مهندسی رودخانه را تاكنون در تعیین بستر و حریم رودخانه 5-0جدول تا  1-0جدول 

 دهند.نشان می ربطیذ يهابه ارگان

 
 رودخانه میمطالعات بستر و حر 1-7جدول 

 عنوان ردیف
پروژه هاي پایان 

 یافته
 پروژه هاي در دست اقدام

 كیلومتر 744 كیلومتر 2344 مطالعه تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 1

 هكتار 0444 هكتار 633444 مطالعه تعیین بستر و حریم تالاب ها 2

 كیلومتر 24 كیلومتر 265 مطالعه ساماندهی رودخانه ها 7
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 هاگزارش ملی سیلاب

 و بستر رودخانه و تالاب ها میرودخانه درباره حد حر یمطالعات دفتر مهندس 2-7جدول 

 عنوان ردیف
پروژه هاي پایان 

 یافته
 پروژه هاي در دست اقدام

 كیلومتر 704 كیلومتر 7463 مسیلها و ها رودخانه حریم و بستر تعیین مطالعه 1

 هكتار 2444 هكتار 644444 ها تالاب حریم و بستر تعیین مطالعه 2

 
 رودخانه ها توسط سازمان آب و برق میبستر و حر یآزادساز 3-7جدول 

 ميزان آزادسازی به هکتار سال

33 34 

34 274 

44 732 

41 543 

42 220 

47 65 

40 52 

45 33 

46 260 

43 54 

 
 کرخه زیشده در حوضه آبر میبستر و حر نييرودخانه و تالاب تع ستيل 7-7جدول 

 طول )كیلومتر( نام رودخانه/تالاب

 774 كرخه

 54 كرخه نور

 203 تالاب هورالعظیم

 
 کرخه زیدر حوضه آبر ربطیذ یهابه ارگان یینها یهاو اعلام نقشه یاعلام عموم تيوضع 3-7جدول 

 نام رودخانه
 جانمایی نقشه ها در سامانه كاداستر اعلام عمومی

 طول)كیلومتر( تاریخ طول)كیلومتر( تاریخ

 774 42 774 47 كرخه

 203 42 203 41 تالاب هورالعظیم

 

  مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص روستاهاي واقع در بستر و احاریم  127065/0144نامه شماره

 آورده شده است. 1-0شكل ها است كه به عنوان مستند مطابق رودخانه

 كارون، دز،  يمل رودخانه هااستان خوزستان شا یاصل ياز رودخانه ها لومتریك 1344 يبرا لابیس يانجام مطالعات پهنه بند

 ر،یگ لیس يمحدوده ها ییاز جنبه شناسا لابیس تیریمد يبرا يزیبرنامه ر يدر راستا جانیهند-رآبادیو خ یجراح-كرخه، مارون

 مختلف صورت گرفته است. ریبا مقاد انیجر یبه ازاء دب غیرهمختلف و  يها هبه باز لابیس دنیمناطق امن، زمان رس

 لابیس يچمران اهواز با هدف پهنه بند دیدانشگاه شه عیمركز پردازش سر يسرورها يبر رو يدو بعد یكیدرولیه يتست مدلها 

 كارون، دز و كرخه يحوضه ها

 دز، كرخه و  يرودخانه ها يدوبعد یكیدرولیه يمختلف با كمک مدلها يبا دوره بازگشتها یلابیس يپهنه ها يو آماده ساز هیته

 كارون بزرگ

 دست نیرودخانه كرخه در پائ لابیس یواقع يبا پهنه ها یكیدرولیه يمدلها جینتا قیجهت تطب یدانیم يدهایانجام بازد 
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 هابستر و احاریم رودخانه  ، مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص روستاهای واقع در123763/7100نامه شماره  -1-7 شکل

 

 نشانه یا رپرگذاری و اطلاع رسانی  -ج

 است. 6-0جدول در بخش رپرگذاري حد بستر حوضه آبریز كرخه مطابق با  عملكرد دفتر مهندسی رودخانه

 
  



042          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  هاها و تالاببخش رپرگذاری )نشانه گذاری( حد بستر رودخانه  6-7جدول 

 سال اجرا طول بازه رپرگذاری شده )کيلومتر( نام رودخانه

رفیع(-حمیدیه-سوسنگرد-كیلومتر )محدوده شهري بستان 13 كرخه  40 

كیلومتر 77 تالاب هورالعظیم  40 

 

 هاي انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان قبل از وقوع سیل به شرح زیر است:چنین اطلاع رسانیهم

 سازمان   يبه تمام بخشها لیارسال هشدار بارش و س 

 از شروع  شیپ هایو لغو مرخص يروزشبانه يهافتیدفتر جهت ش نیپرسنل ا يو آگاه ساز يآماده ساز ،یهیجلسه توج يبرگزار

 ریاخ يهالابیس

 (ازیساعته )در صورت ن 2 يهاجهت قرائت یآب و هواشناس يهاستگاهیا انیاعلام هشدار و آماده باش به متصد 

 نقاط برداشت  ژهیآب بو تیفیو سنجش ك يزیشركت آب و فاضلاب اهواز با هدف برنامه ر یفیبا امور ك یجلسه و هماهنگ يبرگزار

 لابیس طیآب شرب در شرا

 يها ینیب شیپ در يریكرخه  جهت بكارگ زیفعال در حوضه آبر يآب منطقه ا يشركتها نیكارگروه تبادل داده ب لیاقدام به تشك 

 لابیو س یآبده

 مربوطه( نیمختلف سازمان و مشاور يمخزن سد كرخه )بخش ها يریآبگ يجلسات متعدد برا لتشكی 

 مربوطه نیو مشاور دیتول يبا حضور كارشناسان ستاد ، شركتها یجلسات متعدد كارشناس لیتشك 

 و..( روگاهی، نزیسرر ییدست ) هشدار قبل از بازگشا نیی( در محدوده پا ریاعلام خطر ) آژ ستمیس يریگپی 

 دسد بالارو دیپرسنل شاغل در طرح لغو گرد یمرخص هیكل ياطلاع ثانو 

 حراست سد بالارود قیهمجوار از طر يبه روستاها رسانی اطلاع 

 روز و شب و حضور مستمر در كارگاه سد بالارود فتیآلات در ش نیپرسنل و ماش ستلی اعلام 

 

 ها بندها یا دایکای از سيلبازدیدهای دوره -د

 باشد:اقدامات و بازدیدهاي انجام شده توسط سازمان آب و برق قبل از هشدار سیل به شرح ذیل می

 هاستگاهیاز صحت عملكرد ا نانیجهت اطم یآب و هواشناس يهاستگاهیمستمر به ا یسركش 

 دست نیرودخانه كرخه در پائ لابیس یواقع يبا پهنه ها یكیدرولیه يمدلها جینتا قیجهت تطب یدانیم يدهایانجام بازد 

 يدر حالت عاد یبازرس يفرم ها لیو تكم دهایبازد 

 وابسته يدر نقاط مختلف سد و سازه ها هیتخل يپمپ ها هیو آماده بكار نمودن كل یو بازرس دبازدی 

 در معرض خطر ساتیتاس يدست در محدوده سد و جمع آور نییاز رودخانه پا دیبازد  

 ( يربرداریموقت در معرض خطر ) تصو يسكونت گاهها هیتخل يریگیمخزن و پ میاز حر دبازدی 

  مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر از 32175/0144نامه شماره ،

 رده شده است. آو 2-0شكل لحاظ وقوع سیل است كه به عنوان مستند مطابق 
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، مربوط به مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص نقاط حادثه خيز و آسيب پذیر از لحاظ 82133/7100نامه شماره  -2-7 شکل

 وقوع سيل

 

 سنجی های آبسنجی و رسوبپایش ایستگاه -ـه

-شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در خصوص پایش ایستگاه هاي آبسنجی و رسوب سنجی به شرح ذیل میاقدامات انجام      

 باشد:

 تولید منحنی هاي دبی اشل ایستگاه هاي هیدرومتري 

 سیستم هاي مانیتورینگ سدها 

 

 مدلسازی عددی جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه  -و

در سازمان آب و برق  MIKE 21جهت بررسی سیلاب كرخه با استفاده از مدل ریاضی، یک مدل دو بعدي بوسیله نرم افزار      

تهیه  1732ي مورد استفاده براي این مدل دو بعدي از مقاطع برداشتی رودخانه در سال خوزستان تهیه گردید. با توجه به اینكه نقشه

مقطع برداري شده بودند، لذا مقرر شد كه با  1742یسان در پایین دست سوسنگرد در حدود سال هاي هوفل و نشده بود و فقط شاخه

پیمایش صحرایی نقاط ضعف خاكریزهاي حفاظتی را تا حد امكان بررسی و مناطقی براي عبور ایمن سیلاب در صورت رسیدن خروجی 

مترمكعب در ثانیه تهیه  1254و  1444، 354هاي ور براي دبیمتر در ثانیه تعیین نماید. ضمناً مدل مذك 1444سد كرخه به میزان 

 شد.

 

 مدلسازی شکست سدها  -ز

 مدلسازي عددي شكست سد در رودخانه كرخه توسط نرم افزارهاي دوبعدي و سه بعدي انجام شده است.     



040          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های هيدروليکی امع کنترل سيل در رودخانه و سازهمطالعات ج -ح

باشد كه توسط مهندسین مشاور مهاب قدس و تحت عنوان گزارش كنترل می 1732ه مربوط به شهریور اولین مطالعات كرخ      

توان به مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه كرخه كه توسط مهندسین سیلاب كرخه صورت پذیرفته است. از مطالعات دیگر نیز می

هاي گذشته بر روي سیلاب رودخانه بررسی كارهاي انجام شده در سال انجام گرفته اشاره نمود. 1736مشاور سازآب پردازان در سال 

مترمكعب در ثانیه  344نمود كه رودخانه كرخه در محدوده شهر سوسنگرد و پایین دست آن توانایی انتقال آب به میزان كرخه بیان می

 (.32شهریور ماه -مهندسین مشاور مهاب قدس-را داشته است. )بنابر گزارش كنترل سیلاب رودخانه كرخه

داد كه تنها در بخشی از شهر متر مكعب در ثانیه در خروجی سد كرخه نشان می 1444بندي سیلاب كرخه براي دبی اگرچه مدل پهنه

مقدار دبی در نظر گرفته شده براي عبور ایمن آب از  43گردد اما در عمل و براي رفع بحران سیل هایی حاصل میبستان آبگرفتگی

متر مكعب در ثانیه فرض گردید. )با توجه به اینكه با رسیدن دبی خروجی سد كرخه  644سنگرد و پایین دست آن، دبی محدوده سو

 1444مترمكعب در ثانیه نیز مشكلاتی در سیل بندهاي منطقه بوقوع پیوسته بود( و براي دبی بیش از آن تا میزان  554به میزان 

متر مكعب در ثانیه از  دبی مذكور توسط سه كانال سیلاب بر  044اي كه به میزان د به گونههایی مطرح گردیمترمكعب در ثانیه گزینه

 برداشت گردد.

 

 تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای  رهاسازی بخشی از جریان سيلابی  -ط

 این اقدام قبل از هشدار صورت نگرفته است.     

 

 بينی بده جریان سيلابی محتمل پيش -ی

 باشد:به شرح ذیل می محتمل یلابیس انیبده جر ینیب شیپاقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در خصوص       

 یاحتمال يلابهایجهت كنترل س نهیبه یخروج نییتع 

 از ذوب برف یناش یآورد احتمال زانیمحاسبه سطح برف موجود در حوضه ها و برآورد م 

 منابع آب یمشورت يروزه جهت جلسات شورا 10به مخازن در افق  يورود ریروزانه مقاد ینیب شیپ  

 منابع آب یمشورت يروزه جهت جلسات شورا 10مخازن در افق  یروزانه تراز، حجم و خروج يساز هیشب  

 از سدها یخروج انیجر میجهت تنظ لابیدر موقع س یدستورالعمل ساعت صدور 

 یلابیدر مواقع س ازیمورد ن یخروج زانیم نیبه مخزن و تع يورود زانیم یساعت يساز هیشب 

 داده محور آورد حوضه كرخه با استفاده از سه روش ینیب شیپ((SWAT-NAM- 

 كرخه و دز با استفاده از روش  -آورد حوضه كارون ینیب شیپESP-Elitte 

 

 (، غيرهها، حذف گياهان مزاحم و بهسازی و پاکسازی بستر رودخانه )برداشت نخاله -ک

 قبل از هشدار بازگشایی صورت نگرفته است.      
 

 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه -ل

  1746لایروبی نهر اصبعیه و عبیاوي در سال 

 ،نیسان رودخانه كانال انتهاي احداث و تعریض لایروبی 

 ،و پس از بالا آمدن  45/12/43در مورخ  (ع) رضا امام جاده مجاور نیسان، رودخانه انتهاي كانال احداث و تعریض عملیات لایروبی

روز با استفاده از یک دستگاه لودر، هشت  3متر و ظرف مدت  25متر و به عرض كف  1344سطح آب در رودخانه نیسان به طول 

 انجام گرفت. متر مكعب 164444دستگاه بیل مكانیكی و سه دستگاه كمپرسی و با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل 
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 ،هاي آبیاري كرخه و شاوور(برداري از شبكهكانال معرض )توسط شركت بهره تعمیق و تعریض لایروبی 

 ،و پس از بالا آمدن سطح آب در  25/11/43ایستگاه پمپاژ معرض در مورخ  مجاور معرض، كانال تعمیق و تعریض عملیات لایروبی

روز با استفاده از یک دستگاه بلدوزر و سه دستگاه  22متر و ظرف مدت  15 متر و به عرض كف 7344رودخانه نیسان به طول 

 متر مكعب انجام گرفت. 144444بیل مكانیكی با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل 

 

 های کنترل سيل سازه -م

دهد. هایی از رودخانه كرخه را كه سازمان آب و برق اقدام به احداث و یا ترمیم سیل بند نموده است نشان میبازه 3-0جدول       

نقاط بحرانی كار شده جهت بازسازي و ترمیم سیل بندها در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سیل كه  3-0جدول همچنین در 

 ن نیرو خوزستان صبا زیر نظرتوسط شركت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمرا

 سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفته، آورده شده است.  

 
 بندها اقدام نمودهایی از رودخانه کرخه که سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احداث و ترميم سيلبازه 4-7جدول 

 نام رودخانه ردیف

هاي مختصاتو انتهاي بازه ابتدا  

(طول بازه )متر  
حجم عملیات 

 UTM انتها UTM ابتدا )مترمكعب(

X Y X Y 

1 

رودخانه كرخه، شهرستان حمیدیه 

، 2ید)روستاهاي زامل، بیت گندمیم، آلبوعب

، آلبوعید، شیخ طعمه، چمیم(2هویش  

234626 7545416 264501 7045043 5354 34462 

2 

كرخه، شهرستان حمیدیه و رودخانه 

لی، سوسنگرد )روستاهاي ابوحمیظه، سیدع

 سیدعزیز، بریحه سفلی، سیدنعیم(

250225 7030375 270433 7045640 0744 57354 

7 

رودخانه هوفل، شهرستان دشت آزادگان 

، )روستاهاي هوفل، شمس، رمیم، آلبوجلال

هن مجاره، طگطاگه، قدرت آباد، فنیخی، می

 آباد، كسر(

270136 7046034 337234 7547553 3754 41335 

0 

هاي دشت رودخانه نیسان،شهرستان

آزادگان و هویزه )روستاهاي مالكیه، 

 مومنیه، مچریه، آلبوعفري شمالی، شموس

 و شهرهاي سوسنگرد و رفیع(

271330 7040343 332440 7544747 6034 34335 

 745562 27334 جمع 5

 



046          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 نقاط بحرانی کار شده در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سيل 8-7جدول 

 ردیف
 محل انجام عملیات

 مصالح طول بازه )متر(
 ماشین آلات

 توضیحات
 كمپرسی بیل بلدوزر لودر روستا شهر رودخانه

 50 آلبوعفري سوسنگرد نیسان 1

سنگ لاشه، 

خاک، مخلوط، 

 نیوجرسیآهک، 
2 2 2 15 

بازسازي و ترمیم 

شكستكی سیل بند 

 روستاي آلبوعفري

 5 1 1 2 خاک 500 آلبوعفري سوسنگرد نیسان 2

ترمیم نقاط بحرانی سیل 

بند حد فاصل پل 

 آلبوعفري تا روستا

3 
 

 50 مچریه سوسنگرد

سنگ 

لاشه،خاک، 

 مخلوط، آهک
1 1 2 5 

بازسازي و ترمیم 

شكستكی سیل بند 

 مچریهروستاي 

 50 كسر بستان سابله 4

سنگ لاشه، 

خاک، مخلوط، 

 آهک، نیوجرسی
2 1 3 10 

بازسازي و ترمیم 

شكستكی سیل بند 

 روستاي مچریه

 1 خاک 1000 دفار بستان سابله 5
 

2 5 

بازسازي و افزایش ارتفاع 

سیل بندهاي پیرامون 

 روستا

 1 خاک و سنگ 150 دفار بستان سابله 6
   

بحرانی سیل ترمیم نقاط 

 بند روستاي دفار

 نیسان 9
-سوسنگرد

 مالكیه علیا
 10 2  2 خاک، نیوجرسی 3000 

احداث و بازسازي سیل 

بندهاي پیرامون منطقه 

مالكیه علیا، ترمیم نقاط 

بحرانی سیل بند، نشت 

 گیري و افزایش ارتفاع

 كرخه 10
-سوسنگرد

 خزعلیه
 15 2  2 خاک 3000 

احداث و بازسازي سیل 

بندهاي پیرامون منطقه 

خزعلیه، ترمیم نقاط 

بحرانی سیل بند، نشت 

 گیري و افزایش ارتفاع

 5 1  2 خاک، مخلوط 100 قدرت آباد بستان سابله 11
ترمیم  نقاط بحرانی سیل 

 بند

    1 خاک 100 فیروزآباد بستان سابله 12
ترمیم  نقاط بحرانی سیل 

 بند
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 نقاط بحرانی کار شده در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سيل 8-7جدول ادامه 

 ردیف

طول  محل انجام عملیات

بازه 

 )متر(

 مصالح

 ماشین آلات

 توضیحات
 كمپرسی بیل بلدوزر لودر روستا شهر رودخانه

 بستان كرخه 13
عبیات 

 كوچک
    1 خاک 100

ترمیم  نقاط بحرانی 

 سیل بند

14   
ساریه و 

 شاكري
 5   1 خاک 

ترمیم  نقاط بحرانی 

 سیل بند

 نیسان -كرخه 15
هوفل شرقی و غربی 

 و علی آباد
 5 1  1 خاک 2544 

ترمیم  نقاط بحرانی 

 سیل بند

 سوسنگرد كرخه 16

جرگه 

سید علی 

 و غوابش
   1  3 خاک 500

 سوسنگرد كرخه 17
روستاي 

 سید عزیز
   1  2 مخلوط و سنگ 600

 سوسنگرد كرخه 18
كوت سید 

 نعیم
   1  2 خاک 500

 سوسنگرد كرخه 19

روستاي 

بریچیه 

 سفلی
     1 مخلوط و سنگ 700

 سوسنگرد كرخه 20
كوت سید 

 نعیم
     2 خاک 400

 سوسنگرد كرخه 21
روستاي 

 جلیزي
     1 خاک 400

     1 خاک 200 آلبوصیاد سوسنگرد كرخه 22

 سوسنگرد هوفل و سابله 23
روستاي 

 سابله
   3   خاک 50

 سوسنگرد هوفل و سابله 24
روستاي 

 سابله
   3   خاک 20

 سوسنگرد هوفل و سابله 25
روستاي 

 فنیخی
   2   خاک و سنگ 20

 سوسنگرد هوفل و سابله 26
-بستان

 نصر
   2  1 خاک و سنگ 25

 سوسنگرد هوفل و سابله 27

 سمت

راست 

رودخانه 

 سابله

   3   خاک و سنگ 50

 سوسنگرد هوفل و سابله 28

سمت 

راست 

رودخانه 

 سابله

   3   خاک و سنگ 50

 

  



043          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 نقاط بحرانی کار شده در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سيل 8-7جدول ادامه 

 ردیف

طول  محل انجام عملیات

بازه 

 )متر(

 مصالح

 ماشین آلات

 توضیحات
 كمپرسی بیل بلدوزر لودر روستا شهر رودخانه

29 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

30 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

31 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

32 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

33 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

34 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

35 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

36 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

37 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3   خاک و سنگ 50

38 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 50

39 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 50

40 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 50

41 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 50

42 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 100

43 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت راست 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 100

44 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 100

45 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 100

46 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 200

47 
هوفل و 

 سابله
 سوسنگرد

سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 500

 
  



 044        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 نقاط بحرانی کار شده در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سيل 8-7جدول ادامه 

 ردیف

طول  محل انجام عملیات

بازه 

 )متر(

 مصالح

 ماشین آلات

 توضیحات
 كمپرسی بیل بلدوزر لودر روستا شهر رودخانه

 سوسنگرد هوفل و سابله 48
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 350

 سوسنگرد هوفل و سابله 49
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 200

 سوسنگرد هوفل و سابله 50
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 100

 سوسنگرد هوفل و سابله 51
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 35

 سوسنگرد هوفل و سابله 52
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 55

 سوسنگرد هوفل و سابله 53
سمت چپ 

 رودخانه سابله
   3  1 خاک و سنگ 50

 

 ها سایر سازه -ن

 این اقدام قبل از هشدار صورت نگرفته است.

 

 برداری از شن و ماسه رودخانه ای در بستر یا سيلابدشتای معادن بهره پایش دوره -س

هاي صورت پذیرفته، كلیه معادن شن و ماسه در محدوده رودخانه كرخه تعطیل و هیچگونه امكانی براي برداشت از با توجه به صحبت

 مصالح رودخانه در محدوده بررسی وجود ندارد.
 

 وجود سامانه هشدار سيل -ع

 سازمان   يبه تمام بخشها لیارسال هشدار بارش و س

هاي صورت پذیرفته مشخص گردید كه سامانه هشدار سیلاب براي رودخانه كرخه پیشتر تهیه گردیده در بررسی انجام شده و صحبت

 است كه متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده است.

شماره  گذاري شده است.قبل هشدار سیل علامتاي از اقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق خلاصه 4-0جدول مطابق  در انتها،

 اقدامات در كل این فصل بشرح زیر است:

 هاي مورد اعتماد توپوگرافی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكیوجود داده -1

 بندي سیلابتعیین حد بستر و حریم رودخانه و پهنه -2

 رسانینشانه یا رپرگذاري و اطلاع -7

 هادها و دایکبناي از سیلبازدیدهاي دوره -0

 سنجیهاي آبسنجی و رسوبپایش ایستگاه -5

 سازي عددي جریان آب و انتقال رسوب در رودخانهمدل -6

 سازي شكست سدهامدل -3

 هاي هیدرولیكیمطالعات جامع كنترل سیل در رودخانه و سازه -3

 تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی -4

 بینی بده جریان سیلابی محتملیشپ -14



014          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 (غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -11

 ها و مصب رودخانهلایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، زهكش -12

 (غیرهبند، فیوزپلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل ) از جمله سیلسازه -17

 (غیرهها )مثلا سدهاي كوتاه تاخیري و سایر سازه -10

 اي در بستر یا سیلابدشتبرداري از شن و ماسه رودخانهاي معادن بهرهپایش دوره -15

 وجود سامانه هشدار سیل -16

 
 در عرصه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکیها قبل از شروع بحران خلاصه اقدامات سازمان 9-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 17 13 16 

سازمان آب و برق 

 خوزستان
                

 

 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل رودخانه کرخه -7-2-2

 باشند:هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میفرض وجود دارد كه دستگاهاقدام به صورت پیش  11در این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق خوزستان: -1-2-2-7

 بازدید از سيل بندها یا دایک ها   -الف

، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص نقاط خطرپذیر رودخانه هاي استان 124024/0144نامه شماره 

 آورده شده است.  7-0شكل است كه به عنوان مستند مطابق 

 
 مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص نقاط خطرپذیر رودخانه های استان، مربوط به 120720/7100نامه شماره  -3-7 شکل

4100/120420 

97/11/17 
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 هاملی سیلاب گزارش

 

 بندهای اضطراریاحداث سيل -ب

در محدوده شهري سوسنگرد و بستان اصلا سیل بندي وجود نداشته، بنابراین سیل بند احداث شد. در بعضی از مكان ها سیلبندها كه 

بندهاي درون شهر توسط شهرداریها جهت احداث پارک ساحلی برداشته و حذف شده بودند. مشكل داشتند اصلاح شدند. مثلاً سیل 

یعنی سیلبند تا ورودي شهر وجود داشت و درون شهر توسط شهرداریها برداشته شده بود. بنابراین براي رفع این نقیصه سیلبند ورودي 

را امتداد دادیم. البته در بعضی نقاط كد و تراز ارتفاعی بر اساس شهر به درون شهر امتداد یافت. طراحی خاصی وجود نداشت فقط آنها 

 شد. مطالعات پهنه بندي سیلاب داده می

 

 (غيرههای مزاحم و های موقت، دایکتخریب موانع )پل -ج

 پس از هشدار تخریب موانع صورت نگرفته است.
 

 ز جریان سيلابی تعيين، اجرا و بازدید از مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی ا -د

اي براي انحراف سیلاب تكمیل و ارائه گردید. در طرح ، طرح اولیه43و فروردین ماه  43پس از تعیین امكان وقوع سیلاب در اسفند ماه 

نقطه براي انحراف آب سیلاب، یكی بالادست محل دو شاخه هوفل و نیسان بر روي رودخانه كرخه و در محل روستاي  7پیشنهادي، 

شود(، یكی بر روي رودخانه هوفل در محل پایین دست روستاي ه )از این پس به عنوان گزینه اولیه شاكریه معرفی میسبحانی

 یشنهاد و بازدید گردید.پ 0-0شكل ابوروفوش و یكی بر روي رودخانه نیسان در محل پایین دست شهرستان رفیع مطابق 

هاي ترم سازمان آب و برق خوزستان و معاونین ایشان از منطقه انجام و گزینهبازدیدي توسط مدیرعامل مح 43در هفته آخر بهمن ماه 

اي تشكیل و كلیات طرح هاي كرخه و شاوور جلسهبرداري از رودخانهمختلف در محل بررسی گردید. سپس در محل دفتر شركت بهره

 تشریح گردید.

شاكریه، ابوروفوش، جرگه سیدعلی )مطیعات(، خسرج و جنگل هاي در سه ماه دي، بهمن و اسفند بازدیدهاي متوالی از روستاهاي 

 عبدالخان صورت گرفت.

 

 
 بر کرخه لابيس یهانقشه طرح کانال -7-7 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ( غيرهها، حذف گياهان مزاحم و بهسازی و پاکسازی بستر رودخانه )برداشت نخاله -ـه

 به سمت كشور عراق 2و1آب به مخازن  هیدهانه جهت نخل 114دهانه و  55 يها چهیدر ییبازگشا 

 (میهورالعظ 7به  2آب مخزن  هینقطه)جهت تخل نیدر چند یجاده شطعل ییبازگشا  

 از برگشت  يریجهت جلوگ میدر تالاب هورالعظ افیو زهكش س سانین ،يگبان، ساهند ه،یدب ،ياویعب ه،یعیبیانهار اص ییبازگشا

 آب

 43مچریه و عمه در اواخر بهمن و اوایل اسفند  ،سابله ه،یدب، يساهندسعیدیه3  ،ياویعب ه،یعیبیانهار اص ییبازگشا 

 

 ( غيرهبند، فيوز پلاک، کانال انحراف و های کنترل سيل) از جمله سيلبازدید از سازه  -و

  :نقاط خطر پذیر مطابق  124024/0144نامه شماره 

  نقاط خطرپذیر رودخانه هاي استان ، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص 121633/0144شماره نامه

 آورده شده است.   5-0شكل است كه به عنوان مستند مطابق 

  نقاط خطرپذیر رودخانه ، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص فهرست 124714/0144نامه شماره

 آورده شده است. 6-0شكل است كه به عنوان مستند مطابق هاي استان 

 
 رودخانه های استان ، مربوط به مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص نقاط خطرپذیر121684/7100نامه شماره  -3-7 شکل
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، مربوط به مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص فهرست نقاط خطرپذیر 120319/7100امه شماره ن -6-7 شکل

 رودخانه های استان

 

 نعامه یبن يبند در مجاورت روستا لیس یانسداد شكستگ 

 نعامه یبنو  هینممو ،هیشاكر يبند مجاور روستا لیس يو../بازساز راتی،نه هیمچر يبند روستاها لیس احداث 

 دشت آزادگان 7 هیناح یدر محل تقاطع رودخانه با زهكش اصل یحفاظت کیدا احداث 

 شهر  یضلع جنوب یحفاظت زیو احداث خاكر عیبند محدوده شهر رف لیس ي/ بازساز عیبند اطراف شهر رف لیس عیو ترف میترم

 آب به منازل يشرویاز پ يریجهت جلوگ

 

هاي آبیاري كرخه و شاوور زیر نظر سازمان آب و برق در خصوص سیل بندهاي رودخانه برداري از شبكهاقدامات مربوط به شركت بهره

 باشد:كرخه قبل از وقوع سیل به شرح زیر می

 

 ترفیع برم چپ سیل بند رفیع در مجاورت آبفا 

 1744و پس از بالا آمدن سطح آب در رودخانه نیسان به طول  13/11/43ترفیع سیل بند شهر رفیع در مجاورت آبفا در مورخ  عملیات

روز با استفاده از یک دستگاه بلدوزر، یک دستگاه لودر، دو دستگاه بیل مكانیكی و ده دستگاه كمپرسی و با حجم  0متر و ظرف مدت 

 خاک رس انجام گرفت.متر مكعب  17444مصالحی معادل 

 

 ترفیع برم چپ سیل بند رفیع در انتهاي شهر 

 1644و پس از بالا آمدن سطح آب در رودخانه نیسان به طول  14/11/43شهر در مورخ  عملیات ترفیع سیل بند شهر رفیع در انتهاي

مكانیكی و ده دستگاه كمپرسی و با حجم  روز با استفاده از یک دستگاه بلدوزر، یک دستگاه لودر، یک دستگاه بیل 0متر و ظرف مدت 

 متر مكعب خاک رس انجام گرفت. 16444مصالحی معادل 

 

 

4100/120319 

97/11/15 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ترمیم شكستگی برم چپ سیل بند رفیع قبل از آبفا 

و پس از وقوع شكستگی در دایک خاكی ناشی از بالا  44/11/43آبفا در مورخ  از سیل بند شهر رفیع قبل عملیات ترمیم شكستگی

روز با استفاده از یک دستگاه بلدوزر، دو دستگاه لودر، دو دستگاه  6متر و ظرف مدت  544در رودخانه نیسان به طول آمدن سطح آب 

متر مكعب مخلوط و  254تن سنگ لاشه،  1144عدد نیوجرسی، 34بیل مكانیكی و بیست دستگاه كمپرسی و با حجم مصالحی معادل 

 متر مكعب خاک رس انجام گرفت. 2544

 

 كستگی برم راست سیل بند نهر عمهترمیم ش 

و پس از وقوع شكستگی در دایک خاكی ناشی از بالا آمدن  22/11/43عمه در مورخ  سیل بند نهر راست عملیات ترمیم شكستگی برم

دستگاه روز )طی سه مرحله( با استفاده از یک دستگاه بلدوزر، دو  23متر و ظرف مدت  144سطح آب در رودخانه نیسان به طول 

 544تن سنگ لاشه،  1144عدد نیوجرسی، 115لودر، دو دستگاه بیل مكانیكی و بیست دستگاه كمپرسی و با حجم مصالحی معادل 

 متر مكعب خاک رس انجام گرفت. 2544متر مكعب مخلوط و 

 

 2روستاي مؤمنیه  بند سیل چپ برم شكستگی ترمیم 

و پس از وقوع شكستگی در دایک خاكی ناشی از  45/12/43در مورخ  2 نیهمؤم روستاي بند سیل چپ عملیات ترمیم شكستگی برم

روز با استفاده از یک دستگاه بلدوزر، دو دستگاه لودر، دو  7متر و ظرف مدت  744بالا آمدن سطح آب در رودخانه نیسان به طول 

متر مكعب خاک رس انجام  644شه و تن سنگ لا 034دستگاه بیل مكانیكی و بیست دستگاه كمپرسی و با حجم مصالحی معادل 

 گرفت.

 

 روستاهاي حد فاصل هویزه تا  رفیع بند سیل تقویت 

، حنظله و 1شمالی، گریشیه، زین العابدین، مچریه، گبان، مؤمنیه  نعامه بیت كوار، بنی روستاهاي بند عملیات تقویت و تثبیت سیل

متر و به صورت مستمر تا كنون با  7444دخانه نیسان به طول تجمعی و پس از بالا آمدن سطح آب در رو 45/11/43گریشیه از مورخ 

 74444استفاده از یک دستگاه بلدوزر، دو دستگاه لودر، سه دستگاه بیل مكانیكی و بیست دستگاه كمپرسی و با حجم مصالحی معادل 

 متر مكعب خاک رس با هدف كنترل سیلاب انجام گرفت.

 

 نیسان رودخانه چپ سمت بند سیل بازگشایی 

نیسان در پایین دست شهر رفیع با هدف پخش سیلاب در اراضی حد فاصل شهر رفیع  رودخانه چپ سمت بند سیل عملیات بازگشایی

روز با استفاده از  1متر و ظرف مدت  24و پس از بالا آمدن سطح آب در رودخانه نیسان به طول  43/41/43و جاده باكري در مورخ 

 متر مكعب انجام گرفت. 1344پنج دستگاه كمپرسی با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل  یک دستگاه بیل مكانیكی و

 

 رفیع شهر بند اطراف سیل تكمیل و تحكیم 

روز با استفاده از یک  0متر و ظرف مدت  2044به طول  40/41/43رفیع در مورخ  شهر اطراف بند سیل تكمیل و عملیات تحكیم

 متر مكعب انجام گرفت. 2444مكانیكی و پنج دستگاه كمپرسی با حجم خاكریزي معادل دستگاه بلدوزر، سه دستگاه بیل 

 

 اروند كنار برم انهار میو تحك عیترف 

عملیات ترفیع و تحكیم برم انهار قصر، حد، مچري جنوبی، ابودگل، ابوچنبه، دایر، مخزوم، دراچه، ابوطرف، عریض، سن، حمید، ابوفلفل، 

و پس از بالا آمدن سطح آب در انتهاي رودخانه اروند تحت تأثیر مد خلیج فارس به طول  40/41/43مورخ نصار و ابوشانک از  مچري
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متر مكعب  12444متر و به صورت مستمر تا كنون با استفاده از چهار دستگاه بیل مكانیكی و با حجم خاكریزي معادل  0444تجمعی 

 انجام گرفت.

شركت فعالیت هاي انجام شده در پروژه مدیریت و كنترل بحران منطقه دشت آزادگان در خصوص احداث و ترمیم سیل بند توسط  -

 باشد:آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان به شرح زیر میخدمات لایروبی و ماشین

 

 رودخانه كرخه به كانال سلمان و رودخانه كارون مانعت از ورود آباحداث سیل بند بر روي كانال شهید چمران و م 

 (3-0شكل  )مطابق ترمیم بدنه كانال بعد از انفجار -

 4/11/43روز كاري از مورخ  6مدت زمان انجام فعالیت:  -

 
 احداث سيل بند بر روی کانال شهيد چمران -4-7 شکل

 

 بازسازي و ترمیم شكستكی سیل بند روستاي آلبوعفري 

 (3-0مطابق شكل ) ترمیم نقاط بحرانی سیل بند حد فاصل پل آلبوعفري تا روستا -

 4/11/43روز كاري از مورخ  14:  مدت زمان انجام فعالیت -
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 یآلبوعفر کیدا ميترم -8-7 کلش

 

 بازسازي و ترمیم شكستكی سیل بند روستاي مچریه 

 (4-0شكل  )مطابق روز كاري 3مدت زمان انجام فعالیت:  -
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 هیمچر کیدا ميترم -9-7 شکل

 

 هیمچر یبند روستا ليس یشکستک ميو ترم یبازساز 

 (14-0شكل  )مطابقی به محل شكستگ یدسترس ریاصلاح مس -

 1/12/43از مورخ  يروز كار 10: تیمدت زمان انجام فعال -

 

 
 کسر کیدا ميترم -10-7 شکل
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 ترميم  و افزایش ارتفاع دایک روستای دفار 

 (11-0شكل  )مطابق بازسازي و افزایش ارتفاع سیل بندهاي پیرامون روستا -

 ترمیم نقاط بحرانی سیل بند روستاي دفار -

 
 ترميم  و افزایش ارتفاع دایک روستای دفار -11-7 شکل

 

 آباد هنيم کیدا ميترم 

 (12-0شكل  )مطابق آباد هنیم يبند روستا لیس یشكستگ میو ترم يبازساز -

 بند اطراف لیس ینقاط بحران میترم -

 يروز كار 6: تیزمان انجام فعال مدت -

 
 آباد هنيم کیدا ميترم -12-7 شکل

 

 ايعل هيمالک کیارتفاع دا شیاصلاح و افزا 

 (17-0شكل  )مطابق ایعل هیمنطقه مالك رامونیپ يبندها لیس ياحداث و بازساز -

  بند لیس ینقاط بحران میترم -
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   ارتفاع شیو افزا يرینشت گ -

 يروز كار 10: تیمدت زمان انجام فعال -

 
 ايعل هيمالک کیارتفاع دا شیاصلاح و افزا -13-7 شکل

  

 هيخزعل کیارتفاع دا شیاصلاح و افزا م،يترم 

 (10-0شكل  )مطابق هیمنطقه خزعل رامونیپ يبندها لیس يحداث و بازسازا -

  بند لیس ینقاط بحران میترم -

 ارتفاع شیو افزا يرینشت گ -

 

 

 
 يروز كار 12: تیمدت زمان انجام فعال -

 هيخزعل کیارتفاع دا شیاصلاح و افزا م،يترم -17-7 شکل

 

 قدرت آباد یروستا کیدا ميترم 

 (15-0شكل  )مطابق بند لیس ینقاط بحران  میترم -
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 قدرت آباد یروستا کیدا ميترم -13-7 شکل

 

 روزآباديف یروستا کیدا ميترم 

 (16-0شكل  )مطابق بند لیس ینقاط بحران  میترم -
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 روزآباديف یروستا کیدا ميترم -16-7 شکل

 

شرح اقدامات شركت خدمات لایروبی و ماشین آلات عمران نیرو خوزستان صبا زیر نظر سازمان آب و برق را بر روي سیل  14-0جدول 

 دهد.بندها قبل از وقوع سیلاب نشان می

 
 اقدامات انجام شده بر روی سيل بندها قبل از وقوع سيلابشرح  10-7جدول 

 شرح اقدامات قبل از وقوع سيلاب

 ملاحظات تاریخ اقدام شرح اقدامات ردیف

 آلبوعفري -سوسنگرد  43بهمن  تقویت و ترمیم شكستگی سیل بند 1

 مچریه -بستان  43بهمن  تقویت و ترمیم شكستگی سیل بند 2

 كسر -بستان  43اسفند  شكستگی سیل بندتقویت و ترمیم  7

 خزعلیه -سوسنگرد  43بهمن  احداث، تقویت و بازسازي سیل بندها 0

 مالكیه علیا -سوسنگرد  43اسفند  تقویت و رفع عیب نقاط بحرانی و احداث سیل بند 5

 روستاي دفار -بستان  43اسفند  ترمیم و احداث سیل بند اطراف روستا 6

 میهن آباد -بستان  43اسفند  بحرانی و بازسازي سیل بندترمیم نقاط  3

 قدرت آباد -بستان  43اسفند  ترمیم  نقاط بحرانی سیل بند 3

 فیروزآباد -بستان  43اسفند  ترمیم  نقاط بحرانی سیل بند 4

 عبیات كوچک -بستان  43اسفند  ترمیم نقاط بحرانی سیل بند 14

 شاكریه -سوسنگرد  43اسفند  ترمیم و بازسازي نقاط بحرانی 11

 ساریه -سوسنگرد  43اسفند  ترمیم و بازسازي نقاط بحرانی 12

 جرگه سید علی و غوابش -سوسنگرد  43اسفند  تقویت و ترمیم سیل بند 17

 روستاي سید عزیز -سوسنگرد  43اسفند  تقویت و رفع عیب سیل بند كنار روستا 10

 كوت سید نعیم -سوسنگرد  43اسفند  بنداصلاح، تقویت و رفع عیب سیل  15

 روستاي جلیزي -سوسنگرد  43اسفند  ترمیم نقاط بحرانی سیل بند 16
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 روستاي بریچیه سفلی -سوسنگرد  43اسفند  ترمیم نقاط بحرانی سیل بند 13

 آلبوصیاد -سوسنگرد  43اسفند  ترمیم نقاط بحرانی سیل بند 13

 روستاي سابله -سوسنگرد  43اسفند  بنداصلاح، تقویت و رفع عیب سیل  14

 روستاي فنیخی -بستان  43اسفند  تقویت و ترمیم سیل بند 24

 نصر -بستان  43اسفند  ترمیم و بازسازي نقاط بحرانی 21

 سمت راست ساحل هوفل و سابله -سوسنگرد  43اسفند  اصلاح، تقویت و رفع عیب سیل بند 22

 سمت چپ ساحل هوفل و سابله -سوسنگرد  43اسفند  بند اصلاح، تقویت و رفع عیب سیل 27

 هوفل شرقی و غربی و علی آباد -سوسنگرد  43اسفند  اصلاح، تقویت و رفع عیب سیل بند 20

 

 در محدوده سيل غيرهتخليه مناطق مسکونی، مراکز صنعتی و کشاورزی، پرورش ماهی و  -و

 باشد.داري میعهده استان اقدامات زیر انجام شده و به اجرا درآوردن آن بر

 ياستاندار ياستان برا يرودخانه ها ریو ارسال فهرست نقاط خطر پذ هیته 

 ياستاندار يدز و كرخه برا يرودخانه ها لابیس يپهنه بند ينقشه ها ارسال 

 

 بندی سيلابتعيين بستر و حریم رودخانه، و پهنه -ز

 ياستاندار يدز و كرخه برا يرودخانه ها لابیس يپهنه بند يارسال نقشه ها 

 داتیتمه جادیخوزستان جهت ا يبحران استاندار تیریكرخه و دز و ابلاغ به مد يرودخانه ها لابیس يپهنه بند ينقشه ها هیته 

نامه شماره  یامن جهت اسكان و ارائه خدمات ط يمكان ها ییشناسا زیو ن لابیدر زمان سل از بروز مشك يریجلوگ يلازم برا

 13-0شكل مطابق  13/11/43مورخ  124041/0144

  ارسال نقشه هاي پهنه بندي سیل براي مدیریت بحران استان در راستاي انجام تمهیدات لازم براي پیشگیري از مخاطرات سیل و

 تعیین مكانهاي مرتفع و امن

 
از  یريجلوگ یلازم برا داتيتمه جادیخوزستان جهت ا یبحران استاندار تیریمد، مکاتبات انجام شده با 120701/7100نامه شماره  -14-7 شکل

 امن جهت اسکان و ارائه خدمات یمکان ها ییشناسا زيو ن لابيدر زمان سل بروز مشک
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 اطلاع رسانی -ح

 ياستاندار ياستان برا يهارودخانه ریو ارسال فهرست نقاط خطر پذ هیته 

 

 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی -ت

 یدر ضلع جنوب ی/احداث كانال ارتباطسانینقسمت قوسی گبان و  يو دهانه پل ها بانیرودخانه ش يانتها لومتریك 2 یروبیلا 

 تا هور ستیز طیجاده امام رضا )ع( از پشت پاسگاه مح

 در اسفند ماه رودخانه به نهر معرض يعبور یبد شینهر معرض جهت افزا ی، تعریض و تعمیقروبیلا ی وكانال انحراف احداث 

 

 سایر سازه ها -ی

  میموجود در تالاب هورالعظ يجاده ها يبا موضوع احداث پل و كالورت بر رو 17/12/43مورخ  173644/114ابلاغ نامه شماره 

  مد نظر يهاكالورتها و پل اتیو توسعه نفت با ذكر جزئ یبه شركت مهندس انیمناسب جر عیجهت توز

 

 ارائه شده است.هاي مسئول نیز در ذیل شماره اقدامات انجام شده سایر دستگاه

 

 اقدامات استانداری -2-2-2-7

 اطلاع رسانی  -الف

  25اخطاریه،  03جلسه شوراي هماهنگی آب و برق،  17جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران ،  76: تشكیل 1743در سال 

 جلسه كارگروه  34هشدار و  27اطلاعیه و

  1743تشكیل جلسه كارگروه سیلاب و مخاطرات دریایی در آذرماه 

 خوزستان و خبرگزاري هاي رسمی به صورت مصاحبه ،  ارسال چند نوبت پیامک و اطلاع رسانی مكرر از صدا و سیماي مركز

 مبنی بر رعایت توصیه هاي ایمنی غیرهزیرنویس و 

 تبیین اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجراي آنها در كنترل سیلاب به فرمانداران، شهرداران و دستگاه هاي اجرایی 

  فنی در مدیریت بحران استان –تشكیل كمیته علمی 

 ینارهاي متعدد آموزشی جهت اعضاي شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان هابرگزاري دوره و سم 

  گانه مدیریت بحران الزام به برگزاري جلسات منظم ماهیانه 10فعال نمودن كارگروه هاي 

 راه اندازي مركز مانیتورینگ مدیریت و كنترل حوادث استان و دریافت ارتباط از دستگاه هاي اجرایی 

 

 های نفتی ایراناقدامات شرکت  ملی پخش فرآورده -3-2-2-7

 اطلاع رسانی -الف

 برگزاري جلسه با پیمانكاران حمل و نقل و انجمن صنفی جایگاه داران 

 بحرانی با توجه به شرح وظایف آنها برگزاري جلسه با پرسنل تحت امر هر واحد و پیش بینی امكان لغو مرخصی و آموزش شرایط 

 

 ایسازه اقدامات -ب

 ایجاد شیب و احداث راه آب هاي مناسب جهت جمع آوري نزولات جوي درانبار نفت نظامیه 

 هاي تخلیه در لود بارگیريایجاد حوضچه 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 اقدامات شرکت گاز استان خوزستان -7-2-2-7

 اطلاع رسانی -الف

  گازرسانی در خصوص احتمال  اداراتارسال اطلاعیه هاي سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استانداري خوزستان براي كلیه

 وقوع سیل

 اعلام وضعیت اضطراري و آماده باش ادارات گازرسانی پیش از وقوع سیل 

 خصوص اتخاذ تدابیر و  حضور در جلسات متعدد شوراي هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداري خوزستان در

پیش بینی بارش شدید و تندباد با احتمال وقوع  احتمالی با توجه به تمهیدات لازم جهت پیشگیري و آمادگی مقابله با حوادث

 سیلاب در استان خوزستان

 

گذاري شده هاي مختلف پس از اعلام هشدار سیل علامتاي از اقدامات انجام شده توسط سازمانخلاصه 11-0جدول مطابق  انتها،در 

 ست:شماره این سري اقدامات در كل فصل حاضر بصورت زیر ا است.

 هابندها یا دایکبازدید از سیل -1

 بندهاي اضطرارياحداث سیل -2

 (غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )پل -7

 و بازدید از  مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی اجرا تعیین، -0

 (غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -5

 (غیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل )از جمله سیلبازدید از سازه -6

 در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -3

 سیلاب بندي¬پهنه و رودخانه، حریم و بستر تعیین -3

 اطلاع رسانی -4

 رسوبی بارهاي برداشت یا لایروبی -14

 سایر سازه ها -11

 
 خلاصه اقدامات سازمان های مختلف پس از هشدار )قبل از وقوع سيل( 11-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 

            خوزستانسازمان آب و برق 

            استانداري خوزستان

            هاي نفتی ایرانشركت  ملی پخش فرآورده

            شركت گاز استان خوزستان

 

 اثربخشی هشدارها )رودخانه کرخه( -7-2-3

 مثبت داشته است.تمامی اقدامات انجام شده در بازه هاي  زمانی قبل و بعد از هشدار )قبل از وقوع سیل( اثربخشی 

 

 رودخانه کارون ليشرح اقدامات قبل از هشدار س -7-2-7

هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر وجود دارد كه دستگاه كه قبلا ذكر شد، اقدام به صورت پیش فرض 16در این بخش 

 باشند:می



 025        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 اقدامات سازمان آب و برق -1-7-2-7

 توپوگرافی، هيدرولوژی و هيدروليکیوجود داده های مورد اعتماد  -الف

 به صورت ماهانه( هاستگاهیاز صحت عملكرد ا نانیجهت اطم یآب و هواشناس يهاستگاهیمستمر به ا یسركش( 

 هاستگاهیاز صحت عملكرد ا نانیجهت اطم یآب و هواشناس يهاستگاهیمستمر به ا یسركش 

 رواناب-بارش مدل روزانه اجراي Inflow Vista 

 شده بینی پیش بارش براساس مخازن وضعیت يساز شبیه 

 مخازن وضعیت گزارش  

 برف ذوب از ناشی احتمالی آورد میزان برآورد و ها حوضه در موجود برف سطح محاسبه 

 سدها از خروجی جریان تنظیم جهت سیلاب موقع در ساعتی دستورالعمل صدور 

 سیلابی مواقع در نیاز مورد خروجی میزان تعیین و مخزن به ورودي میزان ساعتی سازي شبیه 

 هیدرومتري ایستگاههاي محل در ها رودخانه عرضی مقاطع برداشت 

 

 تعيين بستر وحریم رودخانه، و پهنه بندی سيلاب -ب

  انجام شد. 1733مطلالعات تعیین حد بستر در كشور كه در سال 

 كارون، دز،  ياستان خوزستان شامل رودخانه ها یاصل ياز رودخانه ها لومتریك 1344 يبرا لابیس يانجام مطالعات پهنه بند

 ر،یگ لیس يمحدوده ها ییاز جنبه شناسا لابیس تیریمد يبرا يزیبرنامه ر يدر راستا جانیهند-رآبادیو خ یجراح-كرخه، مارون

 .مختلف صورت گرفته است ریبا مقاد انیجر یبه ازاء دب غیرهمختلف و  يها هبه باز لابیس دنیمناطق امن، زمان رس

  ارسال نقشه هاي پهنه بندي سیل براي مدیریت بحران استان در راستاي انجام تمهیدات لازم براي پیشگیري از مخاطرات سیل و

 تعیین مكانهاي مرتفع و امن

 قابل مشاهده  14-0شكل و  13-0شكل كه در  رودخانه كارون-رودخانه هاي اصلی خوزستان لابیانجام مطالعات پهنه بندي س

 است.

 
 هيمتر مکعب بر ثان 2300 یدب-دست شهر نیيرودخانه کارون اهواز و پا لابيپهنه س -18-7 شکل

 



026          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 هيمتر مکعب بر ثان 2300 یدب -کوچک اتيدست فارس نیيرودخانه کارون پا لابيپهنه س -19-7 شکل

 

 لیس يپهنه بند يدر نقشه ها يمكاتبات صورت گرفته با استاندار 

بندي سیل توسط سازمان آب و برق خوزستان به استانداري خوزستان ارائه هاي پهنهتصویر نامه مبنی بر ارسال نقشه 24-0شكل در 

 شده است.

 

 
 

 ليس یدر خصوص پهنه بند یاز مکاتبات سازمان آب و برق با استاندار ینمونه ا -20-7 شکل
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 بخش مطالعات بستر و حریم رودخانه 

 هاي استان ارائه شده است.مطالعات انجام شده در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه 12-0جدول در 
 

 رودخانه میمطالعات بستر و حر 12-7جدول 

 پروژه های در دست اقدام پروژه های پایان یافته عنوان ردیف

 كیلومتر 744 كیلومتر 2344 مطالعه تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 1

 هكتار 0444 هكتار 633444 مطالعه تعیین بستر و حریم تالاب ها 2

 كیلومتر 24 كیلومتر 265 رودخانه ها مطالعه ساماندهی 7

 كیلومتر 74 كیلومتر 144 مطالعه پتانسیل یابی معادن و ساماندهی برداشت مصالح 0

 - كیلومتر 744 مطالعه تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا 5

 مجموع
 كیلومتر/ 7555

 هكتار 633444

 كیلومتر/ 754

 هكتار 0444

 

 ها آزاد سازي بستر و حریم رودخانه 

 آزادسازي ارائه شده است. خوزستان با ذ ها توسط سازمان آب و برقرودخانه میبستر و حر يآزادسازآمار  17-0جدول در 

 
 ها توسط سازمان آب و برقرودخانه میبستر و حر یآزادساز 13-7جدول 

 میزان آزادسازي به هكتار سال

33 34 

34 274 

44 732 

41 543 

42 220 

47 65 

40 52 

45 33 

46 260 

43 54 

 

 محدوده شهر شادگان -هاروستاهاي واقع در بستر و احاریم رودخانه 

 ارائه شده است. شهرستان شادگاندر رودخانه  میواقع در بستر و حر يروستاها 10-0جدول در 

 
 رودخانه شهرستان شادگان میواقع در بستر و حر یروستاها 17-7جدول 

 حریم کيفی حریم کمی بستر رودخانه نام روستا ردیف

  * * كارون كاظمی خلف 1

 * * * كارون ابوصخیر 2

 * * * كارون دریسیه 7

 *   كارون عچرشیه 0

 * * * كارون نثاره كوچک 5

 * * * كارون نثاره بزرگ 6
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   * كارون ام الغزلان 3

   * كارون خرایب 3

   * كارون صگاره 4

   * كارون ام الحجار 14

   * كارون 1صلیحاویه  11

 * * * كارون 2صلیحاویه  12

 * * * كارون نیروگاه اتم 17

 * * * كارون علی ابن الحسین 10

 * * * كارون دارخوین 15

   * كارون نیروگاه اتمی 16

 * * * كارون سلمانه 13

 

 مطالعات دفتر مهندسی رودخانه 

و بستر رودخانه و  میدرباره حد حر سازمان آب و برق خوزستان رودخانه یدفتر مهندس انجام شده توسط مطالعات 15-0جدول در 

 ي استان خوزستان ارائه شده است.تالاب ها
 

 و بستر رودخانه و تالاب ها میرودخانه درباره حد حر یمطالعات دفتر مهندس 13-7جدول 

 پروژه های در دست اقدام پروژه های پایان یافته عنوان ردیف

 كیلومتر 704 كیلومتر 7463 مسیلها و ها رودخانه حریم و بستر تعیین مطالعه 1

 هكتار 2444 هكتار 644444 ها تالاب حریم و بستر تعیین مطالعه 2

 

 شده حریم و بستر تعیین هاي تالاب و ها رودخانه لیست 

 ارائه شده است. كارون بزرگ زیشده در حوضه آبر میبستر و حر نییرودخانه و تالاب تع ستیل 16-0جدول در 
 

 کارون بزرگ زیشده در حوضه آبر میبستر و حر نييرودخانه و تالاب تع ستيل 16-7جدول 
 طول )كیلومتر( نام رودخانه/تالاب

 724 كارون

 333 تالاب شادگان

 

 ذیربط هايارگان به نهایی هاينقشه اعلام و عمومی اعلام وضعیت 

 ارائه شده است. كارون بزرگ زیدر حوضه آبر ربطیذ يهابه ارگان یینها يهاو اعلام نقشه یاعلام عموم تاریخ 13-0جدول در 
 

 کارون بزرگ زیدر حوضه آبر ربطیذ یهابه ارگان یینها یهاو اعلام نقشه یاعلام عموم تيوضع 14-7جدول 

 نام رودخانه
 جانمایی نقشه ها در سامانه كاداستر اعلام عمومی

 طول)كیلومتر( تاریخ طول)كیلومتر( تاریخ

 40 2/4/42 40 47 (اهواز دست پایین تا قیر بند) كارون

 744 40 744 40 تالاب شادگان

 11 42 11 47 شوشتر شهر در كارون

 167 46 167 46 (اروند تا 2كریشان از) كارون

 

 ها رودخانه حریم و بستر تصرفات آزادسازي 

 به تفكیک كاربري و مساحت ارائه شده است. رودخانه كارون  میتصرفات بستر و حر يآزاد سازآمار  24-0جدول تا  13-0جدول در 
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 94رودخانه کارون در سال  میتصرفات بستر و حر یآزاد ساز 18-7جدول 

 141 مورد احكام صادره به منظور آزادسازي تصرفات
 74 مورد آزادسازي تصرفات احكام اجرا شده به منظور

 

 

 تصرفات آزاد شده

 

 

 تجاري-كاربري مسكونی 

 69 مورد
 19.7412 هكتار

 

 كاربري كشاورزي

 20 مورد
 54.93 هكتار

 

 كاربري تفریحی

 7 مورد
 6 هكتار

 80.7 هكتار مساحت كل
 2156 میلیون ریال اعتبار هزینه شده براي انجام آزادسازي

 
 96رودخانه کارون در سال  میتصرفات بستر و حر یآزاد ساز 19-7جدول 

 42 مورد احكام صادره به منظور آزادسازي تصرفات
 42 مورد احكام اجرا شده به منظور آزادسازي تصرفات

 

 

 

 تصرفات آزاد شده

 

 تجاري-كاربري مسكونی 

 9 مورد
 9 هكتار

 

 كاربري كشاورزي

 20 مورد
 245 هكتار

 

 كاربري تفریحی

 12 مورد
 10 هكتار

 264 هكتار مساحت كل
 1414 میلیون ریال اعتبار هزینه شده براي انجام آزادسازي

 
 93رودخانه کارون در سال  میتصرفات بستر و حر یآزاد ساز 20- 7جدول 

 55 مورد تصرفاتاحكام صادره به منظور آزادسازي 
 48 مورد احكام اجرا شده به منظور آزادسازي تصرفات

 تصرفات آزاد شده

 تجاري-كاربري مسكونی 
 15 مورد
 5 هكتار

 

 كاربري كشاورزي

 25 مورد
 64 هكتار

 

 كاربري تفریحی

 22 مورد
 9 هكتار

 152.3 هكتار مساحت كل
 540 میلیون ریال اعتبار هزینه شده براي انجام آزادسازي

 

هاي اصلی نیز كه رودخانه (21-0شكل ) هاي استانكیلومتر از رودخانه 7044تاكنون مطالعات تعیین حدود بستر و احاریم حدود 

 اند.روستا در بستر رودخانه كارون واقع شده 114 باشند، انجام شده است.شامل آنها می

 



074          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های استان خوزستاننمای کلی رودخانه -21-7 شکل

 

 نشانه یا رپرگذاری و اطلاع رسانی -ج

 به تفكیک سال اجرا ، محل و طول كارگذاري، ارائه شده است. كارون بزرگ زیدر حوضه آبر يرپرگذار زانیم 21-0جدول در 

 
 کارون بزرگ زیدر حوضه آبر یرپر گذار زانيم 21-7جدول 

 سال اجرا طول بازه رپرگذاري شده )كیلومتر( كارون-نام رودخانه ردیف

 36 5 شوشتر 1

33-36 54 اهواز 2  

 45 75 اهواز 7

 45 030 خرمشهر 0

 45 132 دارخوین 5

 46 11 خرمشهر 6

 46 0 دارخوین 3

 46 75 اهواز 3

 43 10 شوشتر 4

 46 0 نهر بحره 14

شادگانتالاب  11  03 46 

 

 ای از سيل بندها بازدیدهای دوره -د

 در امتداد رودخانه كارون ارائه شده است. 40در سال  لیس با توجه به استان  ریپذبیو آس زینقاط حادثه خ 22-0جدول در 
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 97در سال  لياستان از لحاظ وقوع س ریپذبيو آس زيخنقاط حادثه 22-7جدول 

 نام رودخانه/مسیل نام منطقه/شهر یا روستا ردیف
 UTMمختصات

y x 
 205610 7741044 كارون روستاي مسعودي-شادگان 1

 207743 7733440 كارون روستاي مسكر جنوبی-خرمشهر 2

 203067 7733541 كارون روستاي سلمانه-شادگان 7

 255654 7043370 كارون روستاي صلیحاویه-شادگان 0

 253454 7017640 كارون روستاي ام الحجار-شادگان 5

 252304 7010420 كارون 7روستاي سویچتی -خرمشهر 6

 250563 7013564 كارون 7روستاي سویچتی -خرمشهر 3

 251741 7024443 كارون 1روستاي سویچنی -خرمشهر 3

 203544 7022137 كارون روستاي رحمانیه-خرمشهر 4

 246334 7030772 كارون روستاي ملحه-باوي 14

 242243 7031561 كارون روستاي سید سلطان-باوي 11

 242236 7034147 كارون روستاي مرعشی-اهواز 12

 243316 7035356 كارون روستاي منصوریه-اهواز 17

 242436 7036430 كارون روستاي دلفیه-اهواز 10

 241233 7033244 كارون روستاي ابوبقال-اهواز 15

 231333 7035212 كارون روستاي بیت فارس-اهواز 16

 240733 7506733 كارون جاده كمربندي،پل كابلی شوشتر-شوشتر 13

 

 خطرپذیر هايبازه خصوص در استانداري با گرفته صورت مكاتبات 

استانداري مبنی بر معرفی هاي ارسالی از سازمان آب و برق خوزستان به مدیریت بحران تصویر نامه 20-0شكل تا  22-0شكل در 

 نقاط خطرپذیر ارائه شده است.
 

 
 )الف( ریپذخطر یهادر خصوص بازه یمکاتبات صورت گرفته با استاندار -22-7 شکل

 
 

 



072          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 )ب( ریخطر پذ یها در خصوص بازه یبا استاندار مکاتبات صورت گرفته -23-7 شکل

 

 
 )ج( ریخطر پذ یدر خصوص بازه ها یمکاتبات صورت گرفته با استاندار -27-7 شکل

 

 پایش ایستگاه های آبسنجی و رسوب سنجی -ـه

 باشد:در خصوص پایش ایستگاه هاي آبسنجی و رسوب سنجی به شرح ذیل میاقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان 

 هیدرومتري ایستگاه هاي اشل-دبی هاي منحنی تولید 

 سیستم هاي مانیتورینگ سدها 
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 مدلسازی عددی جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه ها -و

و دو بعدي توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام مدلسازي عددي جریان آب در رودخانه كارون توسط نرم افزاز هاي یک بعدي 

 شده است.

 

 مدلسازی شکست سدها -ز

 ي توشط سازمان آب و برق خوزستانبعد سهو  يبعد دو ينرم افزاز ها ها در رودخانه كارون با استفاده ازمدلسازي عددي شكست سد

 .انجام شده است

 

 هيدروليکیمطالعات جامع کنترل سيل در رودخانه و سازه های  -ح

 باشد:مطالعات انجام شده به شرح ذیل می

 احداث كارون با و دز هاي رودخانه سیلاب كنترل خصوص در قدس مهاب-ویلسون اسكات شركت به مربوط مطالعات بندي جمع 

 اهواز، شهر دستپایینخاكریز  احداث همچنین و مالح نهر به بزرگ كارون رودخانه از انحراف كانال شور، رودخانه بر تأخیري سد

 باقی خود قوت به دز رودخانه هايولی خسارت یابدمی كاهش بزرگ كارون و علیا كارون رودخانه سیل خسارت از ايعمده بخش

 .(25-0شكل است )

 سیلاب تشدید باعث نیز گزینه این كه شودمی خاكریز احداث به محدود تنها دز، سد دست پایین در سیل كنترل ايسازه راهكارهاي

  باشد.نمی پذیرتوجیه اقتصادي نظر از و گرددمی دست پایین در

 احداث و اول نیروگاه سازي بهینه دوم، نیروگاه دز، سد ارتفاع افزایش طرح اجراي دز، رودخانه سیل كنترل طرح براي عملی گزینه تنها

 .باشد می بختیاري سد

 

 
 مهاب قدس در خصوص کنترل سيلاب رودخانه های دز و کارون-اسکات ویلسون -23-7 شکل

 

 



070          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 تعيين و اجرای مسير های جایگزین برای رها سازی بخشی از جریان سيلابی -ت

سیلابی در مسیرهاي انتخابی توسط سازمان آب و برق خوزستان در خصوص مسیر هاي جایگزین براي رها سازي بخشی از جریان 

 باشد:امتداد رودخانه كارون شامل موارد ذیل می

 نهر بحره 

 نهر مالح 

 

 پيش بينی بده جریان سيلابی محتمل -ی

 پهنه بندي سیل با دبی هاي مختلف 

 بندي سیلاب تهیه شده توسط سازمان آب و برق خوزستان ارائه شده است.هاي پهنهنقشه 23-0شكل و  26-0شكل در 

 

 
 هيمتر مکعب بر ثان 2300 یدب-دست شهر نیيرودخانه کارون اهواز و پا لابيپهنه س -26-7 شکل
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 هيمتر مکعب بر ثان 2300 یدب -کوچک اتيدست فارس نیيرودخانه کارون پا لابيپهنه س -24-7 شکل

 

 تعیین دبی ایمن عبور سیل 

 جهت تعیین دبی ایمن عبور سیلاب موارد زیر در نظر گرفته شده است:

 محتمل نقاط آبگرفته شده ییبه منظور شناسا منیا يها یبا دب لابیمدل پخش س ياجرا جیاستفاده از نتا -

 آنها ریپذ بینقاط آس ییبندها به منظور شناسا لیس هیاز كل دیزدبا -

 مشخص شده يبندها لیس تیو تثب میرمت -

 

 (غيرهبهسازی و پاکسازی بستر رودخانه )برداشت نخاله ها، حذف گياهان مزاحم و  -ک

 موقعیت جغرافیایی محل دفن پسماند شهري و روستایی شناسایی شده در امتداد رودخانه كارون ارائه شده است. 27-0جدول در 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 موقعيت و مختصات جغرافيایی محل پسماند شهری و روستایی 23-7جدول 

 موقعیت محل دفن ردیف
 مختصات

 نام رودخانه )ساحل(
y x 

 چپ -كارون 242346 7060030 ماهشهر-جاده اهواز 15كیلومتر  –منطقه برومی  1

 چپ -كارون 233045 7033405 انتهاي كوي شهید بهشتی –شیبان  2

 چپ -كارون 243631 7037445 شرق شهر ویس -ویس 7

 چپ -كارون 740331 7542445 مسجد سلیمان –جاده ملاثانی  3كیلومتر  –ملاثانی  0

 راست –كارون  23444 7031314 سید خلف 5

 چپ -كارون 242533 7034303 زرگان 6

 چپ -كارون 237414 7037502 كوي ملت 7فاز 3

 راست –كارون  233444 7061313 پل ششم 3

 راست -كارون  232731 7062123 معین زاده 4

 چپ -كارون 233533 7067233 مشعلی 14

 چپ -كارون 236476 7064311 كوت عبدالله 11

 

 (1732مهم استان )مصوب يرودخانه ها یو كاهش آلودگ يریبرنامه جلوگ 

 يجمهور یو هشتم قانون اساس یو س كصدیوزارت كشور به استناد اصل  شنهادیبنا به پ 11/3/1732در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 :نمود بیتصو رانیا یاسلام

هر  يو مسكن و شهرساز يجهاد كشاورز يو معادن، آب منطقه ا عیصنا يسازمانها يموظف است با همكار ستیحفاظت ز سازمان

 يزیبرنامه ر يشورا بیو پس از تصو هیته 1730مهم استان را تا مرداد ماه سال  يرودخانه ها یو كاهش آلودگ يریاستان برنامه جلوگ

 .در آورد ااستان، به مرحله اجر يو توسعه 

 

 اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی -ل

 مشخصات فنی لایروبی ها 

 برق خوزستان در امتداد رودخانه كارون ارائه شده است.مشخصات فنی لایروبی ها توسط سازمان آب و  20-0جدول در 

 
 کارون بزرگ زیانجام شده در حوضه آبر یها یروبیمشخصات لا 27-7جدول 

 ردیف نام پروژه طول )کيلومتر( اعتبار هزینه شده به ميليون ریال سال اتمام

 متر مكعب0454444 157444 40
تا  35)از سال  لایروبی كارون در محدوده شهر اهواز

40) 
1 

 متر مكعب 1134444 114444 47
تا  35لایروبی كارون در محدوده شهر خرمشهر)از سال 

47) 
2 

 

 هاي مورد مطالعهمقاطع نهایی پس از لایروبی در بازه 

 در امتداد رودخانه كارون ارائه شده است. هاي مورد مطالعهمقاطع پس از لایروبی در بازه 25-0جدول در 

 
 های مورد مطالعهمقاطع پس از لایروبی در بازه 23-7جدول 

 )مترمکعب بر ثانيه( دبی حداقل مطالعات بازه مطالعات ردیف
 عمق لایروبی

 )متر(
 )متر( عرض کف مقطع لایروبی

 74 5/2 254 محدوده شهر اهواز 1

 64 5/7 254 چنیبه تا خرمشهر 2
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 تا خرمشهر حجم عملیات لایروبی رودخانه كارون ـ زرگان 

 ارائه شده است. كارون بزرگ زیحوضه آبردر  حجم عملیات لایروبی رودخانه كارون ـ زرگان تا خرمشهر 26-0جدول در 

 
 کارون بزرگ زیحوضه آبر-حجم عمليات لایروبی زرگان تا خرمشهر 26-7جدول 

 هايازهب
 لایروبی

 لایروبی بازه

 طول
  لایروبی

 (متر)

 عرض
 باند

 لایروبی

 حجم
 لایروبی

 (مترمكعب)

 برداشت نحوه لایروبی علت

 1044 پنجم پل دست پایین جزیره 1
124 
 متر

3444444 
 در جریان عبور ظرفیت بودن بالا

 راست ساحلی دیوار احداث و رودخانه

 ها، بایل شیت نصب از پس
هاي درحت كندن از بعد

 رسوبات جزیره  در موجود
 پشت به را جزیره در موجود
 و داده انتقال ها بایل شیت

 لایروبی 6 رقوم تا لایروب با
 .گرددمی

2 
 پل دست پایین در شده جادیا جزیره شبه

 رودخانه چپ كناره در واقع پنجم
 354444 متر 44 1254

 زیرا رودخانه جریان مسیر اصلاح
 نفوذ رودخانه داخل به كه رسوباتی

 .است گردیده آب انحراف باعث نموده

 مقداري زمینی بصورت ابتدا
 و برداشته را رسوبات از

 لایروبی متر 6 رقوم تا سپس
 گرددمی

7 
 پل تا نادري پل بازه در موجود جزیره

 رفاه روبروي پنجم
054 

124 
 متر

 جریان عبوري ظرفیت بردن بالا 254444
 5/6 رقوم تا را جزیره لایروب

 نماید لایروبی متر

 244444 متر 64 774 رودخانه چپ كناره در واقعی بتن سكوي 0

 و رودخانه جریان مسیر اصلاح
 اطراف در رسوبات نسیت از جلوگیري

 آن

 بایست ابتدا بازه این در
 نیز و موجودهاي درخت

 و شود برداشته بتنی سكوي
 رسوبات زمینی بصورت
 تا لایروب با و شود برداشته
 .گردد لایروبی 5/6 رقوم

 244444 متر 64 1054 پنجم پل تا نادري پل از 5
 انتقال و جریان عبور ظرفیت بردن بالا

 رودخانه چپ سمت به جریان

 چپ سمت در لایروبی با
 شیب با كانالی رودخانه
 ایجاد رودخانهعمومی

 كانال ابتداي رقوم گردد،می
 باشدمی 1/5

 2244444 متر 64 17444 چنیبه تا پنجم پل از 6
 جریان عبوري ظرفیت بردن بالا

 رودخانه

 باند عرض به كانالی لایروب با
( متر 74 كف عررض) متر 64
 رودخانهعمومی شیب با و

 ابتداي رقوم. گرددمی ایجاد
 .است متر 0 كانال

 71444444 متر 64 24444 زرگان تا نادري پل بالادست 3
 ریان عبوري ظرفیت بردن بالا

 رودخانه

 سنگیهاي لایه وجود علت به
 به كانالی شكن سنگ با

 عرض) متر 64 باند عرض
 شیب با و( متر 74 كف

 ایجاد رودخانهعمومی
 .گرددمی

3 
 سیاه پل تا زرگان بازه در موجود جزایر

 
 23444 متغیر 7444

 جریان عبوري ظرفیت بردن بالا
 رودخانه

 متر 14 رقوم تا جزیره
 گردد لایروبی

 75444 65 354 اهواز ششم پل محدوده 4
 از جلوگیري و رودخانه عرض تعریض

 آن اطراف در رسوبات نشست

 اهواز ششم پل احداث بعلت
 راست ساحل در رسوبات
 باعث و نشین ته رودخانه
 رودخانه عرض كاهش

 اند گردیده

 مترمكعب میلیون 35/14 (چنیبه تا زرگان) اهواز شهري محدوده كارون رودخانه لایروبی كل جمع
 مترمكعب میلیون 5 فارسیات تا چنیبه از لایروبی كل حجم
 مترمكعب میلیون 35/5 خرمشهر تا فارسیات از لایروبی كل حجم

 مترمكعب میلیون 72/1 (حفار كانال) خرمشهر شهري محدوه در لایروبی كل حجم
 مترمكعب میلیون 32/22 خرمشهر تا زرگان از لایروبی كل حجم جمع
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ریاخ لابیس يرودخانه در رودخانه ها یسامانده 

 ارائه شده است. رودخانه كارون یساماندههاي انجام شده در خصوص پروژه 23-0جدول در 

 
 رودخانه کارون یسامانده 24-7جدول 

 سال اتمام اعتبار هزینه شده به ميليون ریال طول)کيلومتر( نام پروژه ردیف

شوشترمحدوده چاههاي فلمن حفاظت ساحل رودخانه كارون در  1  232 15444 36 

منطقه عرب اسدحفاظت ساحل رودخانه كارون در  2  1365 72444 33 

منطقه شیبانحفاظت ساحل رودخانه كارون در  7  4335 22544 33 

 44 42444 0 احداث كانال سیلاب بر بحره 0

قساماندهی ساحل رودخانه كارون در محدوده شهري اهواز ، بازه پل پنجم تا پارک شقای 5  134 6544 41 

سازي ساحل چپ كارون در شهر اهواز بازه پل پنجم تا پل ششمساحل  6  434 53444 40 

 47 04444 1365 حفاظت از ساحل رودخانه كارون در محدوده روستاي سید شریف 3

 47 12544 435 احداث سردهنه كانال سیلاب بر بحره 3

 

 مثال هایی از ساماندهی در رودخانه کارون:

 (23-0شكل ( )36 سال در یافته پایان)شوشتر  فلمن هایچاه مجاورت در کارون رودخانه حفاظت ساحل 

 ریال میلیون 15444:  شده هزینه اعتبار -

 حفاظت با خاكی اپی 2 و سنگی مصالح با اپی 16 شامل متر 54 تا 74 طول به اپی رشته 13 ساماندهی: شامل عملیات نوع -

 .باشد می بتنی لحاف دماغه

 



 074        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 
حفاظت ساحل رودخانه کارون در مجاورت چاه های  -، بحفاظت ساحل رودخانه کارون در مجاورت چاه های فلمن شوشتر -الف -28-7 شکل

 حفاظت ساحل رودخانه کارون در مجاورت چاه های فلمن شوشتر -، جفلمن شوشتر

 

 (24-0شكل )( 88شوشتر)اتمام یافته در سال  اسد عرب روستای مجاورت در کارون رودخانه حفاظت 

 ریال میلیون 72444:  شده هزینه اعتبار -

 اجراي با نهایی حفاظت ژئوتكستایل، فیلتر با شیب روي پوشاندن ، برمه 2 صورت به شیب ایجاد شامل ساماندهی: عملیات نوع -

 .باشد می بالایی شیب روي چینی لاشه سانتیمتر 24 اجراي و پایینی شیب روي بتنی لحاف



004          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
حفاظت رودخانه کارون در مجاورت روستای عرب اسد ، ب( حفاظت رودخانه کارون در مجاورت روستای عرب اسد شوشتر -الف -29-7 شکل

 حفاظت رودخانه کارون در مجاورت روستای عرب اسد شوشتر -، ج شوشتر

 

 (74-0شكل )( 88 سال در یافته اتمام) شيبان منطقه در کارون رودخانه ساحل حفاظت 

 ریال میلیون 22544: شده هزینه اعتبار -

 و ژئوتكستایل فیلتر با شیب روي پوشاندن و برمه دو شكل به  رودخانه ساحل در پایدار شیب ساماندهی: ایجاد عملیات نوع -

 .باشد می بالایی شیب روي خاكی دایک احداث و پایین شیب روي بتنی لحاف پوشش اجراي با آن نهایی حفاظت
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 هاملی سیلاب گزارش

 

 
حفاظت ساحل  -، ج حفاظت ساحل رودخانه کارون در منطقه شيبان -، بحفاظت ساحل رودخانه کارون در منطقه شيبان -الف -30-7 شکل

 رودخانه کارون در منطقه شيبان

 

 ( 41 سال در یافته اتمام) شقایق پارک تا پنجم پل بازه -اهواز شهری محدوده در کارون رودخانه ساحل حفاظت

 (71-0شكل )

 ریال میلیون 65444:  شده هزینه اعتبار -

 
 بازه پل پنجم تا پارک شقایق حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز -31-7 شکل

 



002          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 (72-0شكل )شریف  سيد روستای محدوده در کارون رودخانه ساحل حفاظت 

 

 
 حفاظت ساحل رودخانه کارون در محدوده روستای سيد شریف -32-7 شکل

 

 (غيرهسازه های کنترل سيل )از جمله سيل بند، فيوز پلاک، کانال انحراف و  -م

 اند.ارائه شده 75-0شكل تا  77-0شكل ها در این سازه

 فیوز پلاک بحره 

 

 
 بر بحره در جنوب اهواز لابيس ییپلان جانما -33-7 شکل

 



 007        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 
 بر بحره لابيکانال س -37-7 شکل

 

 
 کانال بحره یماهواره ا ریتصو -33-7 شکل

 

 شناسایی نقاط خطر پذیر در شهر و تعیین میزان ارتفاع مورد نیاز براي احداث خاكریز جهت حفاظت شهر 

 است. متر 433بازه هاي رنگ آبی و  متر 135هاي رنگ قرمز: بازهدر این شكل،  اند.مشخص شده 76-0شكل این نقاط در 
 



000          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 نقاط خطر پذیر در شهر اهواز -36-7 شکل

 

 سيل بندها -ن

 ارائه شده است. 23-0جدول بندها در امتداد رودخانه كارون در لیست سیل
 

 ليست سيل بند ها در شهر اهواز 28-7جدول 

 نام سازه نام رودخانه منطقه مورد نظر نام شهرستان نام منطقه ردیف

 سیل بند كارون كریشان اهواز مركز 1

 سیل بند كارون ام الطمیر اهواز مركز 2

 منصوبات-زهكش-سیل بند كارون مگطوع اهواز مركز 7

 سیل بند كارون خبینه سفلی اهواز مركز 0

 زهكش-سیل بند كارون ملیحان اهواز مركز 5

 زهكش-بند سیل كارون مگسر بیوض اهواز مركز 6

 زهكش-بند سیل كارون صفحه اهواز مركز 3

 منصوبات-سیل بند كارون شمریه اهواز مركز 3

 زهكش-بند سیل كارون قجریه اهواز مركز 4

 

 (غيرهسایر سازه ها )مثلا سد های کوتاه تاخيری و  -س

 مورد بررسی قرار گرفت. 23-0جدول هاي موجود در امتداد رودخانه كارون در تمامی سازه 

 

 پایش دوره ای معادن بهره برداری از شن و ماسه رودخانه ای در بستر یا سيلابدشت -ع

 .در رودخانه كارون برداشت مصالح وجود ندارد 
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 هاملی سیلاب گزارش

 

 وجود سامانه هشدار سيل -ف

 سازمان  يبه تمام بخشها لیارسال هشدار بارش و س 

 

 اقدامات استانداری خوزستان -2-7-2-7

در این قسمت اقدامات استانداري خوزستان ارائه شده است. لازم به ذكر است بیشتر موارد عنوان شده در این قسمت در حیطه      

 باشد.وظایف سازمان آب و برق خوزستان می

 یكیدرولیو ه یكیدرولوژیه ،یمورد اعتماد توپوگراف يوجود داده ها -الف

 نگیتوریمركز مان قیدر شهرستان ها از طر یدب زانیسدها و م یو خروج يورود يشبانه روز یبررس 

 لاب،یس بندي رودخانه، و پهنه میبستر و حر نییتع -ب

  ،یو اطلاع رسان يرپر گذار اینشانه  -ج

 ،سیل بندها ایبندها  لیاز س يدوره ا يدهایبازد -د

  ،یو رسوب سنج یآبسنج يها ستگاهیا شیپا -ه

 آب و انتقال رسوب در رودخانه،  انیجر يعدد يمدلساز -و

 ،شكست سدها يمدلساز -ز

  ،یكیدرولیه يدر رودخانه و سازه ها لیمطالعات جامع كنترل س -ح

  ،یلابیس انیاز جر یبخش يرهاساز يبرا نیگزیجا يرهایمس يو اجرا نییتع -ت

 زیو نقاط حادثه خ نیخطرآفر يرهایانسداد جاده ها و مس يریگیپ -ي

 محتمل،  یلابیس انیبده جر ینیب شیپ -ک

 (، غیرهمزاحم و  اهانگی حذف ها،¬بستر رودخانه )برداشت نخاله يو پاكساز يبهساز -ل

 مصب رودخانه ،یداخل چیدر پ یاضاف یرسوب يبرداشت بارها ای یروبیلا -م

  (غیرهپلاک، كانال انحراف و  وزیف بند،لی) از جمله سلیكنترل س هايسازه -ن

و  نیبه دارخو يورود لابیبه تالاب شادگان و كاهش س لابیاز س یدست اهواز به منظور انتقال بخش نییكانال بحره در پا اءیاح

 (هیمترمكعب بر ثان 644از  شیخرمشهر ) انتقال ب

 .(غیرهو  يریكوتاه تاخ يسازه ها )مثلا سدها ریسا -س

 .لابدشتیس ایدر بستر  ياز شن و ماسه رودخانه ا يمعادن بهره بردار يدوره ا شیپا -ع

 لیوجود سامانه هشدار س -ف

 ییاجرا يارتباط از دستگاه ها افتیو كنترل حوادث استان و در تیریمد نگیتوریمركز مان يراه انداز 

 

 امور آب جنوباقدامات  -3-7-2-7

لازم به ذكر است كه امور آب جنوب زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان فعالیت نموده و اقدامات انجام شده در این قسمت را نیز      

 هاي سازمان آب و برق خوزستان در نظر گرفت كه توسط این واحد انجام شده است.توان به عنوان فعالیتمی

  ،یكیدرولیو ه یكیدرولوژیه ،یمورد اعتماد توپوگراف يوجود داده ها -الف

 ( بوده است:24-0جدول پیمایش مستمر صورت گرفته در حاشیه رودخانه ها و تالاب ها به شرح ذیل ) 

 

  



006          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 آمار پيمایش مستمر در رودخانه و تالاب حوضه آبریز کارون بزرگ 29-7 جدول
 كیلومتر 05اهواز -جاده آبادان كیلومتر 115ساحل چپ و راست رودخانه بهمنشیر 

 كیلومتر 05ماهشهر -جاده آبادان كیلومتر 64ساحل چپ اروند 

 كیلومتر 44سه راهی خور دورق تا تالاب شادگان    -آبادان

 

  قرائت اشل دستگاه هاي مطالعاتی بر روي رودخانه هاي اروند و بهمنشیر به منظور بررسی و كنترل مد هاي بلند و سنگین در

 دا و نیمه هاي ماه قمري و ارائه گزارش به ستاد فرمانداري و دستگاه هاي ذیربطابت

 لاب،یس بندي رودخانه، و پهنه میبستر و حر نییتع -ب

  ،یو اطلاع رسان يرپر گذار اینشانه  -ج

 بندها ،  لیاز س يدوره ا يدهایبازد -د

 و گزارش روزانه مشكلات به وجود آمده در منطقه به مسئولین  انجام بازدید هاي مستمر از سیل بند ها و خاكریزهاي احداث شده

 محلی و استانی و ارائه راهكار

 خرمشهر( به منظور تنظیم آب تالاب ناصري-بازدید و مطالعه منطقه )جاده اهواز 

 .بازدید و بررسی از محدوده تالاب شادگان به نحوي كه تمام قسمت هاي تالاب آبگیري شود 

  ،یو رسوب سنج یآبسنج يها ستگاهیا شیپا -ه

 آب و انتقال رسوب در رودخانه،  انیجر يعدد يمدلساز -و

 شكست سدها،  يمدلساز -ز

  ،یكیدرولیه يدر رودخانه و سازه ها لیمطالعات جامع كنترل س -ح

  ،یلابیس انیاز جر یبخش يرهاساز يبرا نیگزیجا يرهایمس يو اجرا نییتع -ط

 محتمل،  یلابیس انیبده جر ینیب شیپ -ي

 (، غیرهمزاحم و  اهانگی حذف ها،¬بستر رودخانه )برداشت نخاله يو پاكساز يبهساز -ک

 مصب رودخانه ،یداخل چیدر پ یاضاف یرسوب يبرداشت بارها ای یروبیلا -ل

 (غیرهپلاک، كانال انحراف و  وزیف بند، لی)از جمله س لیكنترل س هاي سازه-م

  ماهشهر به جهت ممانعت از ورود آب تالاب به جاده و شهرستان آبادان-ابتدایی آبادانكیلومتر  5احداث خاكریز در 

  كیلومتر در جاده امام علی )ع()بین جاده آبادان،اهواز تا آبادان،ماهشهر( 1احداث خاكریز به طول 

  اهواز-جاده آبادانكیلومتر ابتدایی  15احداث خاكریز در محدوده پاسگاه مارد، گیت منطقه آزاد و پلیس راه در 

 استحكام سیل بند ها به صورت مستمر و مداوم 

  كیلومتر در روستاهاي ام نوشه، مكسر، 14احداث وترمیم سیل بندهاي حاشیه رودخانه كارون در جاده امام جعفر صادق به طول

 2و1قصبه منثیعاتو رحمانیه 

 .(غیرهو  يریكوتاه تاخ يسازه ها )مثلا سدها ریسا -ن

 لابدشتیس ایدر بستر  ياز شن و ماسه رودخانه ا يمعادن بهره بردار يره ادو شیپا -س

 یلوجود سامانه هشدار س -ع

 اقدامات دستگاه هاي مربوطه قبل از هشدار  

ها در این خصوص هاي مربوطه قبل از هشدار ارائه شده است. لازم به ذكر است برخی از این دستگاهاقدامات دستگاه 74-0جدول در 

هاي قبلی به تفصیل گانه مذكور كه در بخش 16ها در راستاي اقدامات هاي جدول براي این دستگاهاند. لذا ستونانجام نداده اقدامی

ها بر اساس گزارش اقدامات باشد. همچنین لازم به ذكر است لیست اقدامات دستگاهبراي هر سازمان مورد بررسی قرار گرفت، خالی می
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 هاملی سیلاب گزارش

 

تانداري خوزستان بوده و از استانداري خوزستان استعلام شده است. در نتیجه ممكن است ارگانی به دلیل عدم هاي مذكور به اسدستگاه

 لحاظ نشده باشد. 74-0جدول ارائه گزارش عملكرد به استانداري خوزستان در 

 
 اقدامات دستگاه های مربوطه قبل از هشدار 30-7جدول 

 نوع اقدامات )شماره اقدامات(
 مسئولدستگاه 

16 15 10 17 12 11 14 4 3 3 6 5 0 7 2 1 

اطلاعات يارتباطات و فناور                  

تهران ياستاندار                  

 دانشگاه علوم پزشكی كاشان                

 شركت مخابرات منطقه اصفهان                

 شركت برق منطقه اي اصفهان                

 آموزش و پرورش                

 بنادر                

یمیپتروش                  

ینفت يپخش فراورده ها                  

یاسلام غاتیتبل                  

یدانشگاه علوم پزشك                  

یعیو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز                  

 راه آهن                

يراه و شهرساز                  

 شركت گاز                

 شركت نفت و گاز اروندان                

 بنیاد مسكن خوزستان                

خنافره يشهردار                  

نیدارخو يشهردار                  

الوان يشهردار                  

دهدز يشهردار                  

شاوور يشهردار                  

شمس آباد يشهردار                  

یملاثان يشهردار                  

 شهرداري میانرود                

 شیلات                

 علوم پزشكی شوشتر                

 فرمانداري امیدیه                

اندیمشکفرمانداري                   

 فرمانداري باوي                

 فرمانداري خرمشهر                

 نوسازي مدارس                

 نیشكر                

 هماپیمایی هما                

 سازمان آب و برق                

 استانداري                

 امور آب منطقه جنوب                

 

 
 



003          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 رودخانه کارون ليشرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع س -7-2-3

 باشند:هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 3در این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق -1-3-2-7

 بندها  لياز س دیبازد -الف

  هاي اجرایی از اواخر اسفند كار .استان شروع شد. در حوضه كارون مشكل خاصی وجود نداشتكارهاي اجرایی در  43از دي ماه

در این زمینه شروع شد كه اولویت با شهرستان شادگان، ام نوشه و دریسیه بود. در این راستا سازمان آب و برق نقاط خطر پذیر را 

از دي ماه كل دستگاه هاي اجرایی استان  43و  43ل هاي طی نامه اي به استانداري اعلام كرد. به صورت كلی در سیلاب سا

 درگیر ترمیم سیل بند ها بوده اند.

 كه توسط  43 در سال كارون رودخانه پذیر خطر نقاط فهرست 71-0جدول در  43رودخانه كارون سال  پذیر خطر نقاط فهرست

 سازمان آب و برق خوزستان معرفی شدند، ارائه شده است.

 
 94 سال کارون رودخانه پذیر خطر نقاط فهرست  31-7جدول 

 نام منطقه ردیف
نام 

 شهرستان
 منطقه مورد نظر

نام 

 رودخانه

 مختصات پایانی مختصات شروع
 علت بحران یا مشكل

y x y x 

1 
ایذه و 

 باغملک
    071443 7043637 كارون  

2 
 و ایذه

 باغملک
    024424 7043542 كارون  

  255057 7043344 256430 7044424 كارون صلیحاویه  شادگان 7

 ساحل چپ 253717 7017334 253763 7016530 كارون ام الغزلان  جنوب 0

 ساحل راست 252344 7017433 252406 7010322 كارون ام نوشه  جنوب 5

  جنوب 6
پمپاژ شهید 

 احمدیان
 ساحل راست 202450 7734344 202247 7734332 كارون

 ساحل راست 203142 7022273 203274 7022045 كارون رحمانیه  جنوب 3

 ساحل چپ 206355 7736406 203250 7733153 كارون سلمانه  جنوب 3

 ساحل راست 251524 7024140 254352 7024776 كارون سویچتی  جنوب 4

 ساحل چپ 255674 7043343 255400 7044760 كارون صلیحاویه  جنوب 14

 ساحل راست 250474 7044044 250231 7014437 كارون كفیشه  جنوب 11

 ساحل راست 274234 7735034 274642 7736563 كارون مارد  جنوب 12

 ساحل راست 207316 7733371 207732 7734136 كارون مسكر جنوبی  جنوب 17

 فرسایش كناره ساحل   246334 7030772 كارون ملحه باوي مركز 10

 فرسایش شدید ساحل چپ   242243 7031561 كارون سلطانكوت سید  باوي مركز 15

   242236 7034147 كارون مرعشی باوي مركز 16
فرسایش شدید كناره ساحل و خطر تخریب 

 منازل مسكونی

 تخریب تعدادي از منازل مسكونی   243316 7035356 كارون 1منصوریه  باوي مركز 13

 ریزش كناره هاي ساحل   242436 7036430 كارون دلفیه باوي مركز 13

 عدم وجود سیل بند و تخریب شدید ساحل   241233 7033244 كارون ابو بقال اهواز مركز 14

 عدم وجود سیل بند و تخریب شدید ساحل   231333 7035212 كارون بیت فارس اهواز مركز 24

 تخریب سیل بند   242501 7037201 كارون كوت سید شریف باوي مركز 21

 1تخریب سیل بند توسط شهرداري منطقه    236331 7061564 كارون شهرک اكباتان اهواز مركز 22

 ترمیم سیل بند   233601 7060513 كارون كوي مشعل اهواز مركز 27



 004        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 94 سال کارون رودخانه پذیر خطر نقاط فهرست 31-7ادامه جدول 

 ردیف
نام 

 منطقه

نام 

 شهرستان
 منطقه مورد نظر

نام 

 رودخانه
 مختصات شروع

مختصات 

 علت بحران یا مشكل پایانی

y x y x 
 ترمیم سیل بند   264345 70611443 كارون كریشان اهواز مركز 20

 تخریب دیواره ساحل   26602 7064630 كارون ام الطمیر اهواز مركز 25

    243274 7042314 كارون عباسیه باوي مركز 26

 سیل بند   264341 7061241 كارون كریشان اهواز مركز 23

 سیل بند   263425 7064133 كارون ام الطمیر اهواز مركز 23

 منصوبات-زهكش-سیل بند   265606 7050375 كارون مگطوع اهواز مركز 24

 سیل بند   267055 7052134 كارون خبینه سفلی اهواز مركز 74

 زهكش-بندسیل    254347 7052405 كارون ملیحان اهواز مركز 71

 زهكش-بند سیل   250264 7003143 كارون مگسر بیوض اهواز مركز 72

 زهكش-بند سیل   254333 7005312 كارون صفحه اهواز مركز 77

 منصوبات-سیل بند   204420 7007433 كارون شمریه اهواز مركز 70

 زهكش-بند سیل   203063 7075571 كارون قجریه اهواز مركز 75

 منصوبات   203302 7024137 كارون كاظمیه دو اهواز مركز 76

    234315 7037416 كارون 2گبیر  باوي مركز 73

    241527 7034373 كارون 2گبیر  باوي مركز 73

    243244 7042574 كارون عباسیه باوي مركز 74

    244037 7542431 كارون چم دغیم باوي مركز 04

 (0آبگرفتگی منصوبات )گروه زراعی شماره   230314 7053110 كارون كوت سید صالح اهواز مركز 01

 منصوبات )عبدالرزاق علعلی( آبگرفتگی   204457 7072643 كارون چمیان اهواز مركز 02

 اهواز مركز 07
اسلام -حد فاصل چمیان

 آباد
   204636 7077413 كارون

 می آبگرفتگی دچار دبی افزایش صورت در

 شود

 اهواز مركز 00
 اسلام-چمیان فاصل حد

 آباد
   204553 7077123 كارون

 می آبگرفتگی دچار دبی افزایش صورت در

 شود

 اهواز مركز 05
 اسلام-چمیان فاصل حد

 آباد
   204254 7077043 كارون

 می آبگرفتگی دچار دبی افزایش صورت در

 شود

 اهواز مركز 06
 اسلام-چمیان فاصل حد

 آباد
 منصوبات )مسلم هندالی( آبگرفتگی   203234 7070447 كارون

 آبگرفتگی محصولات كشاورزي   204474 7075057 كارون اسلام آباد اهواز مركز 03

   262343 7054633 كارون موران اهواز مركز 03
 بازسازي روستائیان توسط) خیز حادثه نقاط

 (شد

 خیز حادثه نقاط   262333 70554333 كارون عمیشیه اهواز مركز 04

 (مشیلش عبدالله) منصوبات آبگرفتگی   251744 7073702 كارون آلبومشیلش اهواز مركز 54

 (مشیلش عبدالله) منصوبات آبگرفتگی   254133 7074323 كارون آلبومشیلش اهواز مركز 51

 زهكش طریق از آب نفوذ   204733 7002373 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 52

 آبگرفتگی منصوبات )عامر مشیلش(   254441 7000357 كارون كوچکفارسیات  اهواز مركز 57

 زهكش طریق از مزارع به آب نفوذ   25414 700333 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 50

   254077 7005444 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 55
نفوذ آب به مزارع از طریق زهكش )سعید 

 مشیلش(

 آبگرفتگی منصوبات )عبدالزهرا مشیلش(   254304 7005101 كارون كوچکفارسیات  اهواز مركز 56

 خیز حادثه نقاط   2514110 7005724 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 53
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 94 سال کارون رودخانه پذیر خطر نقاط فهرست 31-7جدول ادامه 

 ردیف
نام 

 منطقه

نام 

 شهرستان

منطقه مورد 

 نظر

نام 

 رودخانه
 مختصات شروع

مختصات 

 علت بحران یا مشکل پایانی

y x y x 
 خیز حادثه نقاط   251102 7005013 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 53

 نقاط حادثه خیز   251244 7005513 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 54

    252361 7006020 كارون فارسیات كوچک اهواز مركز 64

   252340 7006014 كارون كوچکفارسیات  اهواز مركز 61
شكست سیل بند و ترمیم توسط كشاورزان )ناخدا 

 اصل(

 آبگرفتگی منصوبات )خضیر ناصري(   233211 7061366 كارون شكاره اهواز مركز 62

 آبگرفتگی منصوبات )چلداوي(   230140 7053154 كارون كوت سید صالح اهواز مركز 67

 

 یاضطرار بندهای لياحداث س -ب

جدول در این راستا اقدامات ذیل انجام شدند. همچنین لیست اقدامات انجام شده بعد از هشدار سیل در حوضه آبریز كارون بزرگ در 

 ارائه شده است. 0-72

 ریرودخانه بهمنش هیحاش زیسیل بند خاكر تیتقو -منطقه یانسداد انهار سنت 

 آگاهی پیش صدور از لازم اقدامات  

 
 اقدامات انجام شده بعد از هشدار سيل در حوضه آبریز کارون بزرگليست  32-7جدول 

 

 محدوده طرح

 مختصات
 

 نام رودخانه

 

 نوع عملیات

 

 ردیف
 

 ابتدا انتها

Y X Y X 

 1 احداث، ترمیم و تثبیت سیل بندهاي رودخانه كارون 264140 7052344 254734 7052476 متر 044- روستاي ملیحان –اهواز 

 2 احداث، ترمیم و تثبیت سیل بندهاي رودخانه كارون     كیلومتر1روستاي دریسیه

روستاي ام نوشه  -خرمشهر

 كیلومتر1
 7 احداث، ترمیم و تثبیت سیل بندهاي رودخانه كارون    

 0 احداث، ترمیم و تثبیت سیل بندهاي رودخانه كارون     متر 544-روستاي صگاره-شادگان

 5 احداث، ترمیم و تثبیت سیل بندهاي رودخانه كارون     متر 544علم آباد روستاي -شادگان

 6 رودخانه بندهاي سیل تثبیت و ترمیم احداث، كارون     كیلومتر5دغاغله كانال سلمان -اهواز

 

 (غيرهمزاحم و  هایموقت، سيل بند های موانع )پل بیتخر -ج

 بازگشایی نهر بحره 

از آنها  یشده كه بخش جادیاز آن سال تا كنون در نهر بحره ا يموانع متعدد بوده است. 1730كه آب به نهر بحره وارد شده سال  يبار نیآخر

احداث  ،يكشاورز یاراض یمناطق مسكون یدر عرض نهر به منظور دسترس یسیل بند خاك 5 جادیا زگردها،یكانال موسوم به ر جادیشامل ا

  غیرهسرا و  یمجاز زه آب ماه ریغ مودناز وارد ن یمتراكم ناش يزارهایر نهر، به وجود آمدن ناز بست یرستوران در بخش

 ین آلات سنگ نیاز موانع احداث شده توسط ماش يبرداشتن بخش عمده ا -

معبر مناسب جهت انتقال آب نهر بحره به تالاب شادگان با استفاده از دستگاه  جادیا ياز نهر در راستا یبخش ییزدا ین اتیانجام عمل -

 واتر مستر

 اند.نشان داده شده 73-0شكل و  73-0شكل موارد مذكور در 
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 دستگاه واتر مستر -34-7 شکل

 

 
 بعد از لایروبی -قبل از لایروبی، ب -هر بحره الف -38-7 شکل

 

  ،یلابيس انیاز جر یبخش یرهاساز یبرا نیگزیجا یرهاياز  مس دیبازد -د
 برنامه بازدید گروه هاي گشت و بازرسی به طور ماهانه و مداوم است.

 
 (غيرهمزاحم و  اهانگي حذف ها، بستر رودخانه )برداشت نخاله یو پاکساز یبهساز -ـه

 نهر بحره
 ینآلات سنگ نیاز موانع احداث شده توسط ماش يبرداشتن بخش عمده ا  -
معبر مناسب جهت انتقال آب نهر بحره به تالاب شادگان با استفاده از دستگاه  جادیا ياز نهر در راستا یبخش ییزدا ین اتیانجام عمل -

 واتر مستر
 
  (غيرهپلاک، کانال انحراف و  وزيف بند، لي) از جمله سليکنترل س های از سازه دیبازد -و

 برنامه بازدید گروه هاي گشت و بازرسی به طور ماهانه و مداوم است.
 

 ليدر محدوده س غيرهو  یپرورش ماه ،یو کشاورز یمراکز صنعت ،یمناطق مسکون هيتخل -ز
 شود. طی نامه هایی مناطقی كه در خطر سیل هستند به استانداري اعلام می



052          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 اقدامات استانداری خوزستان -2-3-2-7

 ارائه شده است. لیپس از هشدار تا زمان وقوع سدر این قسمت اقدامات استانداري خوزستان      
 بندها  لیاز س دیبازد -الف
 خاک ، بتنی دیوار لاشه، سنگ) مصالح ، آلات ماشین تامین و دهیاران و شهرداران با هماهنگی و سیلزده مناطق در مستمر حضور 

 سیلبندها تقویت و ترمیم و( غیره و
 و كارون و دز رودخانه حوضه هاي شهرستان بحرانی نقاط از سیلاب با مقابله كارگروه اعضاي برخی و بحران مدیریت مكرر بازدید 

 بندها سیل مجدد بخشی استحكام و آلات ماشین انتقال و  كرخه

 ،ياضطرار يبندها لیاحداث س -ب
 سیلاب ورود از جلوگیري و اهواز شهر بندهاي سیل تقویت 
 (غیرهمزاحم و  يهاموقت، سیل بند يموانع )پل ها بیتخر -ج
  ،یلابیس انیاز جر یبخش يرهاساز يبرا نیگزیجا يرهایاز  مس دیبازد  -د
 خیز حادثه نقاط و خطرآفرین مسیرهاي و ها جاده انسداد پیگیري 
 (، غیرهمزاحم و  اهانیبستر رودخانه )برداشت نخاله ها، حذف گ يو پاكساز يبهساز -ه
  (غیرهپلاک، كانال انحراف و  وزیبند، ف لی) از جمله سلیكنترل س ياز سازه ها دیبازد -و
 زیست محیط كانال احیاء و( ویس سمت از كارون رودخانه پلاک فیوز) مالح كانال احیاء پیگیري   

 لیدر محدوده س غیرهو  یپرورش ماه ،يو كشاورز یمراكز صنعت ،یمناطق مسكون هیتخل -ز
 تفریحی شناورهاي تردد ممنوعیت و ساحلی هاي رستوران و تفریحی مراكز تعطیلی و ساحلی جاده از هایی قسمت نمودن مسدود  

 خطر معرض در روستایی و شهري مناطق تخلیه اخطاریه  

 

 اقدامات امور آب جنوب -3-3-2-7

همانطور كه در قسمت قبل نیز عنوان شد امور آب جنوب زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان بوده و اقدامات انجام شده توسط      
 باشد.این واحد زیرمجموعه اقدامات سازمان آب و برق خوزستان می

 بندها،  لیاز س دیبازد -الف
  روزانه مشكلات به وجود آمده به مسئولینبازدید مستمر از سیل بند ها و خاكریز هاي احداث شده و گزارش 

 ياضطرار بندهاي لیاحداث س -ب
 مكسر، نوشه، ام روستاهاي در كیلومتر14 طول به صادق جعفر امام جاده در كارون رودخانه حاشیه بندهاي سیل وترمیم احداث 

 2و1 رحمانیه منثیعات و قصبه

 (غیرهمزاحم و  هايموقت، سیل بند هاي موانع )پل بیتخر -ج
 )بازگشایی انهار مارد و سلمانه به جهت انتقال آب از رودخانه كارون به تالاب )پخش سیلاب 

 احداث خاكریز و مسدود كردن برخی انهار در محدوده آبادان 

 ماهشهر و تامین لوله مورد نیاز براي كار گذاشتن در جاده  -بررسی امكان شكافت جاده آبادان 

 خی انهار در محدوده اروند كنارلبه گذاري و بعضا مسدود سازي بر 

  ،یلابیس انیاز جر یبخش يرهاساز يبرا نیگزیجا يرهایاز  مس دیبازد -د
 بازدید مداوم از تالاب شادگان و محل ورود نهر بحره به تالاب 
 (، غیرهمزاحم و  اهانگی حذف ها، بستر رودخانه )برداشت نخاله يو پاكساز يبهساز -ه
  (غیرهپلاک، كانال انحراف و  وزیف بند، لی) از جمله سلیكنترل س هاي از سازه دیبازد -و
 لیدر محدوده س غیرهو  یپرورش ماه ،يو كشاورز یمراكز صنعت ،یمناطق مسكون هیتخل -ز
 

سلول گانه مذكور می باشند.  3ها بر اساس اقدامات اقدامات دستگاه هاي مربوطه پس از هشدار ارائه شده است. ستون 77-0جدول در 

 گانه مذكور می باشد.3هاي خالی جدول به معنی عدم انجام اقدامات توسط ارگان مربوطه در راستاي موارد 
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 هشدارها )رودخانه کارون( بخشیاثر -7-2-6

كند. بلافاصله بعد از ها را پایش میانیتورینگ میزان دبی ورودي به سدسازمان آب و برق خوزستان به صورت مستمر با استفاده از م     

هاي بیشتر و تطابق باگزارشات شود. در این مرحله با بررسیافزایش میزان دبی بیشتر از حد مجاز، سیستم هشدار سیل فعال می

هایی شود. به صورت موازي در همین حین، بازدیدهواشناسی، در صورت لزوم احتمال وقوع سیل به استانداري خوزستان اطلاع داده می

هاي سیستم مانیتورینگ، سازمان آب و برق ، بعد از هشدار43آید. در خصوص سیلاب فروردین به عمل می هاي آناز حوضه و رودخانه

 هایی از رودخانه كارون، نقاط خطر پذیر را مشخص كرد و به استانداري اعلام نمود. طی بازدید

 
 اقدامات دستگاه های مربوطه پس از هشدار 33-7جدول 

 دستگاه مسئول
 )شماره اقدامات(نوع اقدامات 

1 2 3 7 3 6 4 
اطلاعات يارتباطات و فناور         

تهران ياستاندار         
        دانشگاه علوم پزشكی كاشان

        شركت مخابرات منطقه اصفهان
        شركت برق منطقه اي اصفهان

        آموزش و پرورش
        بنادر

یمیپتروش         
ینفت يهاپخش فراورده          

یاسلام غاتیتبل         
یدانشگاه علوم پزشك         

یعیو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز         
        راه آهن

يراه و شهرساز         
        شركت گاز

        شركت نفت و گاز اروندان
خنافره يشهردار         
نیدارخو يشهردار         

الوان يشهردار         
دهدز يشهردار         
شاوور يشهردار         

شمس آباد يشهردار         
یملاثان يشهردار         

        شهرداري میانرود
        شیلات

        علوم پزشكی شوشتر
        فرمانداري امیدیه

        فرمانداري اندیمشک
        فرمانداري باوي

        فرمانداري خرمشهر
        نوسازي مدارس

        نیشكر
        هماپیمایی هما

        سازمان آب و برق
        استانداري

        امور آب منطقه جنوب
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 هاگزارش ملی سیلاب

 هاي ذیربط را از هشدار سیل مطلع كرد. استانداري با توجه به اعلام نقاط ها و دستگاهدر همین راستا استانداري همه ارگان

هایی را لایروبی كردند، بند احداث نمود، مسیرپذیر توسط سازمان آب و برق خوزستان، نقاطی را ترمیم كرد، در نقاطی سیلخطر

هاي جایگزین براي سیل تعبیه نمودند و در آخر به مناظقی كه در معرض خطر جدي بودند، دستور تخلیه داد. سازمان آب و برق مسیر

 بند احداث نمود. رد و همچنین در نقاط مشخص شده سیلخوزستان مناطقی را لایروبی ك

 

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل در رودخانه دز -7-2-4

 باشند:هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 16در این بخش      

 

 اقدامات سازمان آب و برق استان خوزستان: -1-4-2-7

 وجود داده های مورد اعتماد توپوگرافی، هيدرولوژیکی و هيدروليکی،  -الف

 باشد:ی به شرح زیر میكیدرولیو ه یكیدرولوژیه ،یتوپوگراف يداده هااطلاعات موجود سازمان آب و برق در خصوص 

 رواناب -اجراي روزانه مدل بارشInflow Vista 

 مخازن  تیگزارش وضع 

 از ذوب برف یناش یآورد احتمال زانیسطح برف موجود در حوضه ها و برآورد م محاسبه 

 یلابیدر مواقع س ازیمورد ن یخروج زانیم نیبه مخزن و تع يورود زانیم یساعت يساز هیشب 

 يدرومتریه يستگاههایرودخانه ها در محل ا یبرداشت مقاطع عرض 

 يدرومتریه يستگاهایشل اا یدب يها یمنحن دیتول 

 یبرف سنج یدانیم اتیانجام عمل 

 یبرف ریذخا زانیم نیگزارش و تخم هیته 

 كوتاه مدت مدل  يها ینیب شیپ جیارائه روزانه نتاGFS میدر سامانه برخط پردازشگر هوا و اقل جیو ارائه نتا 

 یفصل ینیب شیمدل پ جینتا نیو ارائه آخر هیته CFSv2 

 يماهواره ا ریو تصاو یبرفسنج يحوضه ها با استفاده از داده ها یبرف رهیبرآورد ذخ 

 رودخانه دز( 45سال  لابیگذشته )س يلابهایاز س يماهواره ا ریتصاو لیو تحل هیته 

 لابیس شیمایزمان پ نیینقاط پرخطر و تع ییشناسا Travel Time يماهواره ا ریو تصاو یكیدرولیه يبا كمک  مدلها 

 

 بندی سيلاب،تعيين بستر و حریم رودخانه، و پهنه -ب

 يهااعلام نقشهها و ها، تالابعملكرد دفتر مهندسی رودخانه را تاكنون در تعیین بستر و حریم رودخانه 73-0جدول تا  70-0جدول 

 دهند.نشان می ربطیذ يهابه ارگان یینها

 
 رودخانه میمطالعات بستر و حر 37-7جدول 

 عنوان ردیف
پروژه هاي پایان 

 یافته
 پروژه هاي در دست اقدام

 كیلومتر 744 كیلومتر 2344 مطالعه تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 1

 هكتار 0444 هكتار 633444 مطالعه تعیین بستر و حریم تالاب ها 2

 كیلومتر 24 كیلومتر 265 مطالعه ساماندهی رودخانه ها 7
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 و بستر رودخانه و تالاب ها میرودخانه درباره حد حر یدفتر مهندسمطالعات  33-7جدول 

 عنوان ردیف
پروژه هاي پایان 

 یافته
 پروژه هاي در دست اقدام

 كیلومتر 704 كیلومتر 7463 مسیلها و ها رودخانه حریم و بستر تعیین مطالعه 1

 هكتار 2444 هكتار 644444 ها تالاب حریم و بستر تعیین مطالعه 2

 
 رودخانه ها توسط سازمان آب و برق میبستر و حر یآزادساز 36-7جدول 

 ميزان آزادسازی به هکتار سال

1 34 

2 274 

7 732 

0 543 

5 220 

6 65 

3 52 

3 33 

4 260 

14 54 

 
 دز زیشده در حوضه آبر میبستر و حر نييرودخانه و تالاب تع ستيل 34-7جدول 

 )کيلومتر(طول  نام رودخانه/تالاب

 264 دز

 51 تالاب بامدژ

 
 کارون بزرگ زیدر حوضه آبر ربطیذ یهابه ارگان یینها یهاو اعلام نقشه یاعلام عموم تيوضع 38-7جدول 

 نام رودخانه
 جانمایی نقشه ها در سامانه كاداستر اعلام عمومی

 طول)كیلومتر( تاریخ طول)كیلومتر( تاریخ

حمید آباد تا بند قیر(دز)پل   45 244 13/12/40  244 

2/4/42 6 47 دز )محدوده دزفول(  6 

2/4/42 75 37 دز )بند انحرافی تا پل حمید آباد(  75 

 1137 42 1137 47 دز در شهر دزفول

 51 42 51 44 تالاب بامدژ

 

  مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص روستاهاي واقع در بستر و احاریم  127065/0144نامه شماره

 آورده شده است. 74-0شكل ها است كه به عنوان مستند مطابق رودخانه

 كارون، دز،  يامل رودخانه هااستان خوزستان ش یاصل ياز رودخانه ها لومتریك 1344 يبرا لابیس يانجام مطالعات پهنه بند

 ر،یگ لیس يمحدوده ها ییاز جنبه شناسا لابیس تیریمد يبرا يزیبرنامه ر يدر راستا جانیهند-رآبادیو خ یجراح-كرخه، مارون

 مختلف صورت گرفته است. ریبا مقاد انیجر یبه ازاء دب غیرهمختلف و  يها هبه باز لابیس دنیمناطق امن، زمان رس

 لابیس يچمران اهواز با هدف پهنه بند دیدانشگاه شه عیمركز پردازش سر يسرورها يبر رو يدو بعد یكیدرولیه يتست مدلها 

 كارون، دز و كرخه يحوضه ها

 دز، كرخه و  يرودخانه ها يدوبعد یكیدرولیه يمختلف با كمک مدلها يبا دوره بازگشتها یلابیس يپهنه ها يو آماده ساز هیته

 كارون بزرگ
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 ها، مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص روستاهای واقع در بستر و احاریم رودخانه123763/7100نامه شماره  -39-7 شکل

 

هاي مختلف نشان  زمان تداومهاي مختلف با  بندي سیلاب در بازه حرمله تا بند قیر به ازاي دبی پهنه 02-0شكل  تا 04-0شكل  

 :داده شده است

 

 
 مترمکعب بر ثانيه در حرمله 1300 دبی ازای به دز رودخانه سيلاب پهنه بندی -70-7 شکل
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 مترمکعب بر ثانيه در حرمله 2000بندی سيلاب رودخانه دز به ازای دبی پهنه  -71-7 شکل

 

 
 مترمکعب بر ثانيه در حرمله 7000بندی سيلاب رودخانه دز به ازای دبی  پهنه -72-7 شکل

 

 نشانه یا رپرگذاری و اطلاع رسانی  -ج

 است. 74-0جدول در بخش رپرگذاري حد بستر حوضه آبریز دز مطابق با  رودخانهعملكرد دفتر مهندسی 

 
 بخش رپرگذاری )نشانه گذاری( حد بستر رودخانه دز 39-7جدول 

 سال اجرا طول بازه رپرگذاري شده )كیلومتر( نام رودخانه

 30 01 دز

 35 04 دز

 36 75 دز

 46 22 دز

 

 هاي انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان قبل از وقوع سیل به شرح زیر است:رسانیچنین اطلاع هم

 سازمان   يبه تمام بخشها لیارسال هشدار بارش و س 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 از شروع  شیپ هایو لغو مرخص يروزشبانه يهافتیدفتر جهت ش نیپرسنل ا يو آگاه ساز يآماده ساز ،یهیجلسه توج يبرگزار

 ریاخ يهالابیس

 (ازیساعته )در صورت ن 2 يهاجهت قرائت یآب و هواشناس يهاستگاهیا انیاعلام هشدار و آماده باش به متصد 

 نقاط برداشت  ژهیآب بو تیفیو سنجش ك يزیشركت آب و فاضلاب اهواز با هدف برنامه ر یفیبا امور ك یجلسه و هماهنگ يبرگزار

 لابیس طیآب شرب در شرا

 مربوطه نیو مشاور دیتول يبا حضور كارشناسان ستاد ، شركتها یجلسات متعدد كارشناس لیتشك 

 ( غیرهو روگاهی، نزیسرر ییدست ) هشدار قبل از بازگشا نیی( در محدوده پا ریاعلام خطر ) آژ ستمیس يریگپی 

 دسد بالارو دیپرسنل شاغل در طرح لغو گرد یمرخص هیكل ياطلاع ثانو 

 حراست سد بالارود قیهمجوار از طر يبه روستاها رسانی اطلاع 

 روز و شب و حضور مستمر در كارگاه سد بالارود فتیآلات در ش نیپرسنل و ماش ستلی اعلام 

 دست در معرض خطر  نییپا يشهرها نیتام يجلسه با فرمانداران و شورا 

 

 ها، ای از سيل بندها یا دایکبازدیدهای دوره -د

 باشد:انجام شده توسط سازمان آب و برق قبل از هشدار سیل به شرح ذیل می اقدامات و بازدیدهاي

 هاستگاهیاز صحت عملكرد ا نانیجهت اطم یآب و هواشناس يهاستگاهیمستمر به ا یسركش 

 يدر حالت عاد یبازرس يفرم ها لیو تكم دهایبازد 

 وابسته يدر نقاط مختلف سد و سازه ها هیتخل يپمپ ها هیو آماده بكار نمودن كل یو بازرس دبازدی 

 در معرض خطر ساتیتاس يدست در محدوده سد و جمع آور نییاز رودخانه پا دیبازد  

 ( يربرداریموقت در معرض خطر ) تصو يسكونت گاهها هیتخل يریگیمخزن و پ میاز حر دبازدی 

، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر از لحاظ 32175/0144نامه شماره 

 آورده شده است.  07-0شكل وقوع سیل است كه به عنوان مستند مطابق 

 

 
انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص نقاط حادثه خيز و آسيب ، مربوط به مکاتبات 82133/7100نامه شماره  -73-7 شکل

 پذیر از لحاظ وقوع سيل
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 پایش ایستگاه های آبسنجی و رسوب سنجی،  -ـه

-اقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در خصوص پایش ایستگاه هاي آبسنجی و رسوب سنجی به شرح ذیل می     

 باشد:

  هاي دبی اشل ایستگاه هاي هیدرومتريتولید منحنی 

 سیستم هاي مانیتورینگ سدها 

 

 مدلسازی عددی جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه،  -و

 دز توسط نرم افزارهاي یک بعدي و دو بعدي انجام شده است. آب و انتقال رسوب در رودخانه انیجرمدلسازي عددي      

 

 مدلسازی شکست سدها،  -ز

 عددي شكست سد در رودخانه كرخه توسط نرم افزارهاي دوبعدي و سه بعدي انجام شده است.مدلسازي      

 

 مطالعات جامع کنترل سيل در رودخانه و سازه های هيدروليکی  -ح

شود كه این گزینه نیز باعث تشدید اي كنترل سیل در پایین دست سد دز، تنها محدود به احداث خاكریز میراهكارهاي سازه     

طرح كنترل سیل رودخانه دز، اجراي  يتنها گزینه عملی برا. باشدپذیر نمیگردد و از نظر اقتصادي توجیهسیلاب در پایین دست می

 طرح افزایش ارتفاع سد دز، نیروگاه دوم، بهینه سازي نیروگاه اول و احداث سد بختیاري می باشد.

 

 خشی از جریان سيلابی تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای  رهاسازی ب -ط

 این اقدام قبل از هشدار صورت نگرفته است.

 

 پيش بينی بده جریان سيلابی محتمل،  -ی

 باشد:به شرح ذیل می محتمل یلابیس انیبده جر ینیب شیپاقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان در خصوص       

 یاحتمال يلابهایجهت كنترل س نهیبه یخروج نییتع 

 از ذوب برف یناش یآورد احتمال زانیمحاسبه سطح برف موجود در حوضه ها و برآورد م 

 منابع آب یمشورت يروزه جهت جلسات شورا 10به مخازن در افق  يورود ریروزانه مقاد ینیب شیپ  

 منابع آب یمشورت يروزه جهت جلسات شورا 10مخازن در افق  یروزانه تراز، حجم و خروج يساز هیشب  

 از سدها یخروج انیجر میجهت تنظ لابیدر موقع س یدستورالعمل ساعت صدور 

 یلابیدر مواقع س ازیمورد ن یخروج زانیم نیبه مخزن و تع يورود زانیم یساعت يساز هیشب 

 داده محور آورد حوضه كرخه با استفاده از سه روش ینیب شیپ((SWAT-NAM- 

 كرخه و دز با استفاده از روش  -آورد حوضه كارون ینیب شیپESP-Elitte 

 

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -ک

 قبل از هشدار بازگشایی صورت نگرفته است.     
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 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه -ل

 ها هیرودخانه دز در محدوده زاو یسامانده 

 يهاآباد تا عباس آباد( در سال شیشهر دزفول )حد فاصل منطقه گاوم دستنییپا يو روستاها يكشاورز یاراض یبا توجه به آبگرفتگ

گرفت به  میتصم 34خوزستان در اواسط دهه  ياستاندار رمترقبهیكل حوادث غ تیریمد ن،یو به درخواست كشاورزان از مسئول یلابیس

رودخانه دز  یو شرق یدر دو ساحل غرب دآبادیشهر دزفول تا پل حم دستنییكه در پا یاراض نیا  یگرفتگلیاز س ريیمنظور جلوگ

 یبه شركت مهندس 1735طرح در سال  نیمطالعات مرحله اول ا تی. در نهادینما فیرودخانه را تعر یطرح سامانده اند،دهیواقع گرد

 .دیاگذار گردخاک و نیمشاور آرو

شبكه  یچپ و راست رودخانه دز حد فاصل سد انحراف هیشهرستان دزفول، در حاش یمنطقه طرح در استان خوزستان و در جنوب غرب

 نیروخانه دز )ساحل راست( در ا یغرب هیحاش یشوش( قرار دارد. اراض -آباد )محل تقاطع رودخانه دز با جاده دزفول دیدز تا پل حم

را نشان  هاهیمحدوده زاو رودخانه دز در یبازه سامانده ياماهواره ریتصو 00-0شكل  .باشندیم روفها مع هیزاو یمحدوده به اراض

 دهد.می

 
 هاهیرودخانه دز در محدوده زاو یبازه سامانده یاماهواره ریصوت -77-7 شکل

 

 طرح تکميلی و علاج بخشی 

منجر به شكستگی در برخی نقاط آن گردید. لذا طرح  35و  30هاي داد بویژه در سالهاي رخها، سیلاببرداري از دایکپس از بهره     

 در دستور كار مشاور طرح قرار گرفت. 1735ها مجدداً در سال علاج بخشی دایک

اي را ارائه داده كه در شستگی بر اساس روابط تجربی مختلف محاسبه شده و نتایج متفاوت و گستردهبخشی، عمق آبدر طرح علاج

شستگی یک متر تعیین شده مطالعات، عمق آب 2شستگی انتخاب شده است )در حالیكه در فاز متر به عنوان عمق آب 0نهایت عمق 

مطالعات لازم صورت پذیرد. چرا كه این  ،برداشت مصالح از بستر رودخانه بصورت حساب شدهبراي  بود(. همچنین توصیه شده است كه

 .یدفراهم نما یطراح هايیلابعبور س جهت را یآل یدها یطنموده و شرا یريبستر جلوگ یاز گسترش عرض یاديتا حدود زتواند امر می

 دهند.را نشان می پر از شن و ماسه و سیمانهاي سهاجراشده با كی Bend wayتصاویري از سرریزهاي  05-0شكل 



 061        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 
 های پر از شن و ماسه و سيماناجراشده با کيسه Bend wayتصاویری از سرریزهای  -73-7 شکل

 

 دهد.خانه دز را نشان میپروژه هاي اجرا شده ساماندهی رود 04-0جدول 

 
  پروژه های اجرا شده ساماندهی رودخانه 70-7جدول 

 نام پروژه ردیف
 طول

 )كیلومتر(
 محل تامین اعتبار سال اتمام اعتبار هزینه شده به میلیون ریال

 استانی 35 2044 432 حفاظت از ساحل رودخانه دز در روستاي آلبوحمدان شوش 1

 استانی 34 65444 21 زاویه هاي دزفول حفاظت از سواحل رودخانه دز در منطقه 2

 

  (35حفاظت از ساحل رودخانه دز در روستاي آلبوحمدان شوش )اتمام یافته در سال 

 متر 244طول بازه : 

 به روش : اپی از جنس توري سنگی

 میلیون ریال 2044اعتبار هزینه شده : 



062          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  (34در سال حفاظت ساحل رودخانه دز در منطقه زاویه هاي دزفول )اتمام یافته 

 دهد.را نشان می حفاظت ساحل رودخانه دز در منطقه زاویه هاي دزفولمراحل  03-0شكل تا  06-0شكل 

 میلیون ریال 65444اعتبار هزینه شده : 

 
 حين اجرا -76-7 شکل

 

 
 پس از تکميل طرح)اپی مستغرق(   -74-7 شکل

 

 
 )به روش دیواره توری سنگی( پس از تکميل طرح -78-7 شکل



 067        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 (غيرهبند، فيوز پلاک، کانال انحراف و )از جمله سيل های کنترل سيلسازه -م

 دهد.سازمان آب و برق اقدام به احداث و یا ترمیم سیل بند نموده است نشان میهایی از رودخانه دز را كه بازه 01-0جدول 

 
 بندها اقدام نمودهایی از رودخانه دز که سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احداث و ترميم سيلبازه 71-7جدول 

 نام رودخانه ردیف
هاي مختصاتابتدا و انتهاي بازه  

طول بازه 

 )متر(

حجم عملیات 

 UTM انتها UTM ابتدا )مترمكعب(

X Y X Y 

1 
رودخانه دز، شهرستان اهواز)روستاهاي سیدنبی، سیدقاسم، بامدژ، 

 سلطان آباد، یدیم(
234526 7517024 231432 7543242 2044 76444 

 0344 744 7550077 253747 7550523 253065 رودخانه دز، شهرستان شوش)روستاي آلبوحمدان( 2

 75462 2554 7513152 236540 7522143 235477 رودخانه دز، شهرستان شوش)روستاهاي آهودشت( 7

 753354 23344 7540674 243213 7510300 234445 رودخانه دز، شهرستان شوشتر)روستاهاي شعبیه( 0

 

 (.غيرهسایر سازه ها )مثلا سدهای کوتاه تاخيری و  -ن

 از هشدار صورت نگرفته است.این اقدام قبل 
 

 پایش دوره ای معادن بهره برداری از شن و ماسه رودخانه ای در بستر یا سيلابدشت. -س

 زیكرخه و كارون وجود ندارد و در دزن يدر رودخانها يبرداشت شن و ماسه ا چیمذكور شد كه ه دیدر رابطه با برداشت شن و ماسه با

 دو عدد موجود است. یال کیفقط 

 

 وجود سامانه هشدار سيل -ع

 سازمان   يبه تمام بخشها لیارسال هشدار بارش و س

 

 گذاري شده است.اي از اقدامات انجام شده توسط سازمان آب و برق قبل هشدار سیل علامتخلاصه 02-0جدول مطابق  انتها،در 

 
 رودخانه و سازه های هيدروليکیها قبل از شروع بحران در عرصه مهندسی خلاصه اقدامات سازمان 72-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 17 10 15 16 

سازمان آب و برق 

 خوزستان
                

 

 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل در رودخانه دز  -7-2-8

 باشند:هاي مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میكه دستگاهاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد  11در این بخش 

 اقدامات سازمان آب و برق خوزستان: -1-8-2-7

 بازدید از سیل بندها یا دایک ها،  -الف

، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص نقاط خطرپذیر رودخانه هاي استان 124714/0144نامه شماره 

 آورده شده است.  04-0شكل است كه به عنوان مستند مطابق 
 



060          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیرودخانه و سازهكارگروه مهندسی 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های بحرانی رودخانه دزبازه 73-7جدول 

 ردیف
نام امور 

 آب

نام 

 شهرستان
 منطقه مورد نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاری)متر(
 اولویت ملاک اولویت علت تشکيل

y x y x 

 1 اراضی كشاورزي حاصلخیز و كانال فرسایش 6444 252284 3583783 250465 3578995 دز گاومیش آباد شرقی دزفول شمال غرب 1

 1 اراضی كشاورزي و روستاها تخریب دیواره و سیل بند 3444 251994 3584583 248771 3577957 دز زاویه ها دزفول شمال غرب 2

 7 اراضی كشاورزي فرسایش 7544 254819 3560361 256548 3565806 دز علوانبنه  دزفول شمال غرب 7

 3 اراضی كشاورزي و روستا فرسایش 344 269644 3537689 270102 3537835 دز گطیش شوش غرب 0

 2 روستا فرسایش 1444 244630 3573131 244064 3573384 بالارود ترفیان شوش غرب 5

 2 روستا  فرسایش 1444 248829 3570199 248455 3570772 دز حمید آباد شوش غرب 6

 1 روستا فرسایش 1444 250795 3566715 250449 3567403 دز جریه سید محمد شوش غرب 3

 2 روستا فرسایش 1444 250019 3568030 250019 3568030 دز تتر شوش غرب 3

 3 اراضی كشاورزي و تاسیسات فرسایش 044 256161 3556620 255933 3557117 دز نارنجستان شوش غرب 4

 2 روستا فرسایش 544 251456 3564534 251456 3564534 دز شیخ حسن شوش غرب 14

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 1444 274595 3530307 273556 3530668 دز خلیفه حیدر شوش غرب 11

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 7444 266060 3546710 265104 3546035 دز خماط شوش غرب 12

 7 اراضی كشاورزي فرسایش 1444 272165 3542751 271269 3542784 دز ابوالقیفه شوش غرب 17

 7 اراضی كشاورزي فرسایش 7444 277077 3525246 277051 3525838 دز كاظم حیدر شوش غرب 10

 7 اراضی كشاورزي فرسایش 1444 275925 3522123 275910 3522113 دز k2زهكش  شوش غرب 15

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 2444 277866 3515474 278289 3517180 دز زبید دبات شوش غرب 16

 1 روستا و شهرک كاغذسازي فرسایش 7444 259460 3553653 258174 3554508 دز آلبوحمدان شوش غرب 13

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 2444 276675 3518549 277316 3519267 دز بیت غایب شوش غرب 13

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 2444 277343 3520171 277370 3520829 دز بیت محارب شوش غرب 14

 3 روستا و اراضی كشاورزي فرسایش 2444 277080 3525214 276190 3522903 دز بیت یدي شوش غرب 24

 3 ایستگاه پمپاژ و اراضی كشاورزي رسوبگذاري 644 256974 3555110 256880 3555819 دز پمپ استیشن هفت تپه شوش غرب 21

 744     281608 3509940 دز سید هاشم اهواز مركز 22
ضعیف بودن سیل بند ها و 

 تخریب دیواره ساحل
 3 روستا و اراضی كشاورزي

 2 روستا بندعدم وجود سیل  044     241114 7043440 دز چم العبید باوي مركز 27

 



 065        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 های بحرانی رودخانه دزبازه 73-7جدول ادامه 

 ردیف
نام امور 

 آب

نام 

 شهرستان
 منطقه مورد نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاری)متر(
 اولویت ملاک اولویت علت تشکيل

y x y x 

 3 روستا و اراضی كشاورزي ریزش كناره هاي ساحل 754     294810 3502294 دز چم الخزام باوي مركز 20

 044     294253 3500495 دز 7و 2و1یكاویه باوي مركز 25
عدم وجود سیل بند وتخریب 

 شدید ساحل
 3 روستا

 2 روستا فرسایشی 544     277900 3515380 دز حموله باوي مركز 26

 344     281430 3510147 دز سید ظاهر باوي مركز 23
ضعیف بودن سیل بند ها و 

 تخریب دیواره ساحل
 3 روستا و اراضی كشاورزي

 1544     279806 3513809 دز سید معن-سید نبی باوي مركز 23
فرسایش و ضعیف بودن سیل 

 1 روستا بند ها 

 7 اراضی كشاورزي تخریب شدید ساحل 644     281187 3504708 دز حریه باوي مركز 24

 1 جاده ارتباطی روستاها تخریب دیواره ساحل 544     280429 3507328 دز سید سلمان اهواز مركز 74

 7 اراضی كشاورزي فرسایش ساحل 344     288030 3499766 دز صفاک باوي مركز 71

 544     298852 3503283 دز چم دغیم باوي مركز 72
تخریب و ریزش كناره هاي 

 7 اراضی كشاورزي ساحل

   سیل گیر تخریب سیل بند       272310 3538521 دز ایشان سخی شوشتر شمال 77
   سیل گیر تخریب سیل بند       274802 3535418 دز ضحاک عبدالنبی شوشتر شمال 70
   گیرسیل  تخریب سیل بند       273115 3534670 دز دهول شوشتر شمال 75
   سیل گیر تخریب سیل بند       276146 3534186 دز ضحاک یریح شوشتر شمال 76
   سیل گیر تخریب سیل بند       275980 3531293 دز عیله شوشتر شمال 73
   سیل گیر تخریب سیل بند       280191 3523970 دز شعیب نبی شوشتر شمال 73
   سیل گیر تخریب سیل بند       280760 3521305 دز یذاب شوشتر شمال 74
   سیل گیر تخریب سیل بند       281041 3517597 دز شیخ حسین شوشتر شمال 04
   سیل گیر تخریب سیل بند       279558 3518654 دز یبیلع رحمان شوشتر شمال 01
   سیل گیر تخریب سیل بند       281625 3516372 دز 1فارسیه  شوشتر شمال 02
   سیل گیر تخریب سیل بند       281801 3515023 دز 2فارسیه  شوشتر شمال 07

 

 



066          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های بحرانی رودخانه دزبازه 73-7جدول ادامه 

 ردیف
نام امور 

 آب

نام 

 شهرستان
 منطقه مورد نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاری)متر(
 اولویت ملاک اولویت علت تشکيل

y x y x 

   سیل گیر تخریب سیل بند       281338 3513978 دز سري یک شوشتر شمال 00
   سیل گیر تخریب سیل بند       282365 3512602 دز شیخ جاسم شوشتر شمال 05
   سیل گیر تخریب سیل بند       282010 3511134 دز 1خزر  شوشتر شمال 06
   سیل گیر تخریب سیل بند       282376 3501043 دز 2خزر  شوشتر شمال 03
   سیل گیر تخریب سیل بند       282894 3509559 دز 7خزر  شوشتر شمال 03
   سیل گیر تخریب سیل بند       283262 3507941 دز عبداسید مریوش شوشتر شمال 04
   سیل گیر تخریب سیل بند       284051 3505649 دز 7یحموره  شوشتر شمال 54
   سیل گیر تخریب سیل بند       284639 3504591 دز 1چویس  شوشتر شمال 51
   سیل گیر تخریب سیل بند       285572 3504429 دز 2چویس  شوشتر شمال 52
   سیل گیر تخریب سیل بند       286404 3503569 دز 7چویس  شوشتر شمال 57
   سیل گیر تخریب سیل بند       287454 3502120 دز 1ابوگروه  شوشتر شمال 50
   سیل گیر تخریب سیل بند       288519 3501540 دز 2ابوگروه  شوشتر شمال 55
   سیل گیر تخریب سیل بند       290827 3501406 دز 1ابوطیور  شوشتر شمال 56
   سیل گیر تخریب سیل بند       292581 3501974 دز 2ابوطیور  شوشتر شمال 53
   سیل گیر تخریب سیل بند       293734 3502834 دز 7ابوطیور شوشتر شمال 53
   سیل گیر تخریب سیل بند       294167 3504434 دز 2سنگرچنیبیه  شوشتر شمال 54
   سیل گیر تخریب سیل بند       294515 3504881 دز چنیبیه شوشتر شمال 64

 

 

 



063          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیرودخانه و سازهكارگروه مهندسی 

 هاگزارش ملی سیلاب

  
 ، مربوط به مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص نقاط خطرپذیر رودخانه های استان120319/7100نامه شماره  -79-7 شکل

 

  07-0بازدید و تعیین بازه هاي بحرانی دز مطابق جدول 
 بندهاي اضطراري،احداث سیل -ب

 (غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )پل -ج

 ایو  يشدند )لوله گذار بیتوسط خود مردم تخر ایكم بوده و  یدردب لابیبندها، نوع خاک منطقه و تداوم س لیس بیعوامل تخر

 بخاطر زهكش ها(.  بیتخر

 رهاسازي بخشی از جریان سیلابی، تعیین، اجرا و بازدید از مسیرهاي جایگزین براي  -د

 به طور ماهانه و مداوم است. یگشت و بازرس يگروه ها دیبرنامه بازد

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -ه

 ها لیها در رودخانها ومسه نخال هیتخل 

 راستا است. نیكردن در ا تیشكاسازمان آب و برق و تنها اقدام  باشدیم ستیز طیسازمان مح يها بر عهده ه نخال هیتخل 

 ( غیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل) از جمله سیلبازدید از سازه  -و

 به طور ماهانه و مداوم است. یگشت و بازرس يگروه ها دیبرنامه بازد

هاي نقاط خطرپذیر رودخانه، مربوط به مكاتبات انجام شده با استانداري خوزستان در خصوص فهرست 124714/0144نامه شماره 

 آورده شده است. 54-0شكل است كه به عنوان مستند مطابق استان 

4100/120319 

97/11/15 



063          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
مربوط به مکاتبات انجام شده با استانداری خوزستان در خصوص فهرست نقاط خطرپذیر رودخانه های ، 120319/7100نامه شماره  -30-7 شکل

 استان

 

 در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -ز

 باشد.داري میاقدامات زیر انجام شده و به اجرا درآوردن آن بر عهده استان اظهارات مسئولین ذیربط،طبق 

 ياستاندار ياستان برا يرودخانه ها ریو ارسال فهرست نقاط خطر پذ هیته 

 ياستاندار يدز و كرخه برا يرودخانه ها لابیس يپهنه بند ينقشه ها ارسال 

 بندي سیلاب،تعیین بستر و حریم رودخانه، و پهنه  -ح

 ياستاندار يدز و كرخه برا يرودخانه ها لابیس يپهنه بند يارسال نقشه ها 

 داتیتمه جادیخوزستان جهت ا يبحران استاندار تیریكرخه و دز و ابلاغ به مد يرودخانه ها لابیس يپهنه بند ينقشه ها هیته 

نامه شماره  یامن جهت اسكان و ارائه خدمات ط يمكان ها ییشناسا زیو ن لابیدر زمان سل از بروز مشك يریجلوگ يلازم برا

 51-0شكل مطابق  13/11/43مورخ  124041/0144

  ارسال نقشه هاي پهنه بندي سیل براي مدیریت بحران استان در راستاي انجام تمهیدات لازم براي پیشگیري از مخاطرات سیل و

 هاي مرتفع و امنتعیین مكان

 

4100/120319 

97/11/15 
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از  یريجلوگ یلازم برا داتيتمه جادیخوزستان جهت ا یبحران استاندار تیریمد، مکاتبات انجام شده با 120701/7100نامه شماره  -31-7 شکل

 امن جهت اسکان و ارائه خدمات یمکان ها ییشناسا زيو ن لابيدر زمان سل بروز مشک

 

 اطلاع رسانی -ط

 ياستاندار ياستان برا يهارودخانه ریو ارسال فهرست نقاط خطر پذ هیته 

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی -ي

 در رودخانه دز لایروبی نیاز نبوده است.
 

 باشد:می بصورت اقدامات پیش فرض این فصلترتیب هاي مسئول نیز مطابق اقدامات انجام شده سایر دستگاه

 

 استانداریاقدامات  -2-8-2-7

 اطلاع رسانی،  -الف

  25اخطاریه،  03جلسه شوراي هماهنگی آب و برق،  17جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران ،  76: تشكیل 1743در سال 

 جلسه كارگروه  34هشدار و  27اطلاعیه و

  1743تشكیل جلسه كارگروه سیلاب و مخاطرات دریایی در آذرماه 

 سانی مكرر از صدا و سیماي مركز خوزستان و خبرگزاري هاي رسمی به صورت مصاحبه ، ارسال چند نوبت پیامک و اطلاع ر

 مبنی بر رعایت توصیه هاي ایمنی غیرهزیرنویس و 

 تبیین اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجراي آنها در كنترل سیلاب به فرمانداران، شهرداران و دستگاه هاي اجرایی 

  فنی در مدیریت بحران استان -تشكیل كمیته علمی 

 برگزاري دوره و سمینارهاي متعدد آموزشی جهت اعضاي شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان ها 

  گانه مدیریت بحران الزام به برگزاري جلسات منظم ماهیانه 10فعال نمودن كارگروه هاي 

 دریافت ارتباط از دستگاه هاي اجرایی راه اندازي مركز مانیتورینگ مدیریت و كنترل حوادث استان و 

 

 



034          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های نفتی ایراناقدامات شرکت  ملی پخش فرآورده -3-8-2-7

 اطلاع رسانی -الف

 برگزاري جلسه با پیمانكاران حمل و نقل و انجمن صنفی جایگاه داران 

 بحرانی با توجه به شرح وظایف آنها برگزاري جلسه با پرسنل تحت امر هر واحد و پیش بینی امكان لغو مرخصی و آموزش شرایط 

 

  ایسازه اقدامات -ب

 ایجاد شیب و احداث راه آب هاي مناسب جهت جمع آوري نزولات جوي درانبار نفت نظامیه 

 ایجاد حوضچه هاي تخلیه در لود بارگیري 

 

 اقدامات شرکت گاز استان خوزستان -7-8-2-7

 اطلاع رسانی -الف

  گازرسانی در خصوص احتمال  هواشناسی و مدیریت بحران استانداري خوزستان براي كلیه اداراتارسال اطلاعیه هاي سازمان

 وقوع سیل

 اعلام وضعیت اضطراري و آماده باش ادارات گازرسانی پیش از وقوع سیل 

 و  خصوص اتخاذ تدابیر حضور در جلسات متعدد شوراي هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداري خوزستان در

پیش بینی بارش شدید و تندباد با احتمال وقوع  تمهیدات لازم جهت پیشگیري و آمادگی مقابله با حوادث احتمالی با توجه به

 سیلاب در استان خوزستان

گذاري شده هاي مختلف پس از اعلام هشدار سیل علامتاي از اقدامات انجام شده توسط سازمانخلاصه 00-0جدول مطابق  انتها،در 

 است.

 
 خلاصه اقدامات سازمان های مختلف پس از هشدار )قبل از وقوع سيل( 77-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 

            سازمان آب و برق خوزستان

            استانداري خوزستان

            هاي نفتی ایرانشركت  ملی پخش فرآورده

            شركت گاز استان خوزستان

 

 اثربخشی هشدارها  -7-2-9

 تمامی اقدامات انجام شده در بازه هاي  زمانی قبل و بعد از هشدار )قبل از وقوع سیل( اثربخشی مثبت داشته است.
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 استان گلستان  -7-3

 گرگانرود رودخانه -7-3-1

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل -1-1-3-7

 های مورد اعتماد توپوگرافی، هيدرولوژیکی و هيدروليکی وجود داده -الف

باشد. در استان گیرد اطلاعات مربوط به توپوگرافی میسازي سیلاب مورد استفاده قرار میهایی كه در شبیهیكی از مهمترین داده     

نقاط موجود نیست. به دلیل اهمیت مناطق گلستان اطلاعات دقیق توپوگرافی رودخانه و سیلابدشت به ویژه در مناطق شهري در برخی 

-هاي آبها قابل اعتماد باشد. به طور كلی ایستگاهبرداري در مناطق شهري با دقت صورت گیرد تا نتایج مدلشهري، نیاز است داده

ها به ایستگاه باشند اما متأسفانه تجهیزسنجی در منطقه داراي طول آماري كافی و در شرایط معمولی داراي اطلاعات مناسبی می

)به  ها به زیر آب رفته و اطلاعات مهم جریان رودخانه در مواقع سیلابی وجود نداردنحوي است كه در زمان سیلاب،  برخی از ایستگاه

متر بالاتر از تاج  5/4زیرآب رفتن اشل ایستگاه آب سنجی گركان رود در شهر آق قلا، یكی از این موارد است،  بطوریكه تراز سیلاب 

یكی از مهمترین هاي سیلابی وجود ندارداشل بوده است(. همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت فرسایش و رسوبگذاري رودخانه در دبی

باشد. در استان گلستان اطلاعات دقیق گیرد اطلاعات مربوط به توپوگرافی میسازي سیل مورد استفاده قرار میهایی كه در شبیهداده

-سیلابدشت به ویژه در مناطق شهري در برخی نقاط موجود نیست. به دلیل اهمیت مناطق شهري، نیاز است دادهتوپوگرافی رودخانه و 

سنجی در منطقه در هاي آبها قابل اعتماد باشد. به طور كلی ایستگاهبرداري در مناطق شهري با دقت صورت گیرد تا نتایج مدل

ها ها به نحوي است كه در زمان سیل برخی از ایستگاهیابی ایستگاها متأسفانه مكانباشند امشرایط معمولی داراي اطلاعات مناسبی می

به زیر آب رفته و اطلاعات مهم جریان رودخانه در مواقع سیلابی وجود ندارد. همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت فرسایش و 

 هاي سیلابی وجود ندارد.رسوبگذاري رودخانه در دبی

 

 بندی سيلابحریم رودخانه و پهنهتعيين حد بستر و  -ب

هاي هاي استان و به ویژه رودخانه مهم گرگانرود، پروژهاي استان گلستان براي بسیاري از بازه هاي رودخانهشركت آب منطقه     

 1044هاي مهندسی مشاور انجام داده است. این مطالعات تاكنون براي حدود تعیین حد بستر و حریم رودخانه را به كمک شركت

اي كه ذكر صورت كامل تعیین حد بستر و حریم شده است. نكتههاي استان انجام شده و رودخانه گرگانرود نیز بهكیلومتر از رودخانه

ها و مردم نبوده ها الزامی براي رعایت آن توسط بقیه سازمانآن لازم است این است كه انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه

به صورت جدي افزایش  هاي پی در پی، تجاوز به بستر و حریم رودخانهكم آبی و هاخشكسالی وقوع هاي اخیر به دلیلسالاست. در 

شده است.  سیلاب از ناشی خسارات تشدید باعث قطعاً كه است شده منجر هامكان این در سازها ساخت و افزایش به امر این داشته و

هاي آن وارد شد، منطقه فقیرنشین وس دچار آبگرفتگی شدید شده خسارات زیادي به ساختمانیكی از مناطقی كه در شهر گنبدكاو

آباد كه در حریم رودخانه قرار دارد نشان داده شده است. همچنین در این بخشی از منطقه افغان 52-0شكل باشد. در آباد میافغان

 ها رعایت نشده است به طور نمونه نشان داده شده است.شكل مناطق دیگري از شهر گنبدكاووس كه حریم رودخانه در آن

ها باید طور كه قبلاً نیز اشاره شد، حفاظت رودخانه در محدوده شهرها و روستاها به عهده شهرداري است و در این راستا شهرداريهمان

 حریم و بستر تصرفات كل یند. تعدادها جلوگیري نمااي، از ساخت و ساز در محدوده بستر و حریم رودخانهبه كمک شركت آب منطقه

با توجه به تغییرات طبیعی و  .است هكتار 04 حریم هكتار و 1753 بستر تصرفات مساحت و باشدمورد می 7364 گلستان استان در

بازگشت هاي هاي سیلاب با دورهها از قبیل تغییر هندسه رودخانه در طول زمان و نیز تغییر دبیهیدرولوژیكی در سیستم رودخانه

اي استان ها( ناشی از تغییر اقلیم، شركت آب منطقهساله براي مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه 25مختلف )مثلًا دبی سیل 

 ریزي نموده است.ها برنامهگلستان مطالعات جدیدي را براي تعیین حد بستر و حریم رودخانه
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 عدم رعایت حد بستر و حریم رودخانه گرگانرود در روستاهای شهرستان گنبدکاووس -32-7 شکل

 

هاي استان و نیز در محدوده بندي سیلاب این نكته قابل ذكر است كه این مطالعات در بسیاري از رودخانهدر  رابطه با  موضوع پهنه

ه این موضوع در طرح جامع سیلاب استان )رودخانه گرگانرود( وجود دارد اما ها انجام نشده است. اگرچشهرهاي واقع در مسیر رودخانه

هاي مختلف به ویژه در مناطق شهري اهمیت بندي سیلاب با دوره بازگشتتاكنون با دقت كافی و قابل قبول، اجرایی نشده است. پهنه

 ده توسعه شهري و ساخت و سازها ارائه نماید.ریزان در خصوص آینتواند اطلاعات بسیار مفیدي به برنامهزیادي دارد و می
 

 رسانی نشانه یا رپرگذاری و اطلاع -ج

هاي استان گلستان رپرگذاري شده است و تابلوهاي مشخصی نیز براي اعلام حد بستر و كیومتر از مسیر رودخانه 634تاكنون حدود 

نشانه یا رپر كارگذاري شده است.  24از مسیر رودخانه حدود ساله نصب شده است. در هر كیلومتر  25حریم رودخانه با دبی سیلاب 

هاي گرگانرود تابلوهاي مربوط به رودخانه 57-0شكل رسانی به عموم و حفاظت از رودخانه است. در این تابلوها به نوعی با هدف اطلاع

 سو نشان داده شده است.و قره
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 سو در استان گلستانهای گرگانرود و قرهتابلوهای اعلام حد بستر و حریم کمی رودخانه -33-7 شکل

 

 ها بندها و دایکای از سيلبازدیدهای دوره -د

اي براي ، برنامه1743اسفند  25آسا در هاي سیلدهد كه تا قبل از هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارشها نشان میبررسی

هاي انتهایی بندهاي این رودخانه در بازهبندهاي رودخانه گرگانرود صورت نگرفته و فقط سیلها و سیلاي دایکبازدید و تعمیر دوره

اند. البته در كیلومتري دریاي خزر( مورد بازدید و مرمت قرار گرفته 14نفس و چارقلی )در فاصله حدود مثل محدوده روستاهاي خواجه

بند كلاسیک و مهندسی وجود ندارد و اغلب آنها نتیجه هاي مشخصی به عنوان دایک یا سیلدست رودخانه گرگانرود سازههاي بالابازه

اي استان و دپو رسوبات در اطراف رودخانه است كه نهایتاً به شكل دایک مورد استفاده قرار لایروبی رودخانه توسط شركت آب منطقه

بندهاي موجود در این رودخانه، در زمان وقوع سیل و توسط مردم محلی احداث و سپس تعمیر اند. همچنین بسیاري از سیلگرفته

 اند.شده

 

 سنجی های آبسنجی و رسوبپایش ایستگاه -ـه

گیرند اما محدودیت عمده این سنجی در استان با توجه به برنامه زمانی سالانه مورد پایش قرار میهاي آبسنجی و رسوباگرچه ایستگاه

هاي شوند. در این صورت امكان ثبت دادههاي شدید زیرآب رفته و مغروق میها این است كه در زمان سیلاب و به ویژه سیلابیستگاها
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 ابهیدرولیكی مورد نیاز مثل تراز سطح آب و مهمتر از آن، سرعت جریان وجود ندارد. این محدودیت همواره وجود داشته و در سیل

هاي هاي هیدرومتري واقع در رودخانه گرگانرود اتفاق افتاد. با توجه به این وضعیت، استخراج دادهز ایستگاهاخیر نیز براي بسیاري ا

دشوار بوده و تحلیل نتایج حجم رواناب، حجم آبگرفتگی، زمان سیلگیري و  هاي شدیدصحیح دبی و سرعت جریان در زمان سیلاب

 چندان دقیق نخواهد بود.   غیره

  

 عددی جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه سازی مدل -و

هاي هاي استان به صورت یكپارچه صورت نگرفته است. چند كار تحقیقاتی در برخی از بازهسازي عددي در رودخانهتاكنون مدل

عددي در كل  ها با توجه به هدف از تحقیق نیاز به بررسی دارد. نیاز است یک مدلاي انجام شده است كه اعتبارسنجی آنرودخانه

هاي مختلف اجرا شود تا در هنگام وقوع سیل، شهري براي دوره بازگشت هايبازههاي اصلی و هاي استان به ویژه در شاخهرودخانه

 مدیریت سیل با سرعت و دقت بیشتري صورت گیرد و خسارات كاهش یابد.

ستان گلستان در رودخانه گرگانرود اشاره نمود كه توان به مطالعات جامع سیل اسازي عددي جریان آب فقط میدر زمینه مدل

این فصل به تفصیل مورد  3انجام شد. نتایج این مطالعه در بخش  HEC-RASبعدي هیدرولیكی یک-محاسباتی به كمک مدل ریاضی

مقاطع عرضی كافی در  اشاره قرار گرفته است. این مطالعات تقریباً مقدماتی بوده و به دلیل عدم واسنجی دقیق و نیز عدم دسترسی به

هاي استان گلستان به سازي انتقال رسوب در رودخانهباشند. ضمناً تاكنون مدلطول رودخانه، احتمالاً با میزانی از خطا همراه می

 صورت جامع و یكپارچه انجام نشده است.

  

 سازی شکست سدها مدل -ز

تعیین حد ستان و وشمگیر در رودخانه گرگانرود تحت عنوان پروژه سازي و مطالعات آنالیز شكست سد براي سدهاي بوستان، گلمدل

-به شركت مهندسین مشاور سازه 1736در سال  هاي اجرایی و اثر شكست سد بر روي رودخانه گرگانرودحریم و بستر و تهیه طرح

حول نمود. ظاهراً نتایج این پروژه در پردازي ایران واگذار شده بود كه این مشاور، انجام مطالعات را به موسسه آب دانشگاه تهران م

گیري اراضی در سیل اخیر استان گلستان همخوانی مناسبی ندارد. در شكل نتایج این پروژه براي سناریو مقایسه با مشاهدات سیل

چار نشان داده شده است. در سیل اخیر، مناطق وسیعی از اراضی دو سمت رودخانه گرگانرود د 50-0شكل شكست سد گلستان در 

گیري اراضی ساحل راست رودخانه و پخش شدن سیل به سمت حوضه آبریز سازي بیانگر سیلآبگرفتگی شدند در حالیكه نتایج مدل

هاي سیلابی اطراف در مدل توان به كامل نبودن اطلاعات توپوگرافی رودخانه و دشتباشد. از دلایل این اختلاف شاید میاترک می

 قیق مدل ریاضی در رودخانه گرگانرود اشاره نمود.ریاضی و نیز عدم واسنجی د

 

 های هيدروليکی مطالعات جامع کنترل سيل در رودخانه و سازه -ح

هاي استان گلستان هنوز به طور كامل انجام نشده است. این طرح تاكنون فقط براي رودخانه مطالعات جامع كنترل سیل رودخانه

برداري از مسیر رودخانه و اجراي مدل كنترل سیلاب رودخانه گرگانرود، ابتدا با انجام نقشهگرگانرود تعریف شده است. مطالعات جامع 

 254قلا انجام شد. در این مرحله، ظرفیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل شهر آق 1731در سال  HEC-RASهیدرولیكی  -ریاضی

برداري مجدد در باشد. اما با انجام نقشهساله می 25با دوره بازگشت متر مكعب بر ثانیه بدست آمد كه این مقدار كمتر از دبی سیلاب 

دست رودخانه گرگانرود و اجراي مدل هیدرولیكی به ازاء سیلاب قلا و پایینكیلومتر از بالادست، بازه شهري آق 76به طول  1741سال 

هاي گذشته كمتر شده ه به مراتب نسبت به سالساله، مشاهده گردید كه ظرفیت آبگذري رودخان 1444تا  2هاي بازگشت با دوره

است. این امر به دلایل متعددي از قبیل تجاوز به حریم و بستر رودخانه، عدم لایروبی مناسب رودخانه )عدم پاكسازي و غیره(، احداث 

، ظرفیت آبگذري HEC-RASو سیستم تحلیل رودخانه  GISباشد. با استفاده از سیستم اطلاعات مكانی سدهاي بالادست وغیره می

قلا و پلان موقعیت مقاطع عرضی رودخانه گرگانرود و همچنین موقعیت شهر آق 55-0رودخانه در مقاطع مختلف بدست آمد. در شكل 
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-هاي جدید و قدیم شهر آقترین مقاطع مربوط به مقطع پلهاي اخیر نشان داد كه ضعیفروستاي سیدلر نشان داده شده است. سیلاب

ترین مقاطع نشان داده شده است. در محل پل جدید شهر كه به عنوان یكی از  ضعیف 56-0ها در شكل شد. موقعیت این پلباقلا می

ساله  5متر مكعب بر ثانیه بدست آمده است كه تقریباً معادل سیلاب با دوره بازگشت  124آید، ظرفیت آبگذري حدود به حساب می

 (.53-0است )شكل 

 
 سازی شکست سد گلستان )موسسه آب دانشگاه تهران( نتایج مدل -37-7 شکل

 

 
 HEC-RASموقعيت مقاطع عرضی رودخانه گرگانرود در مدل  پلان -33-7 شکل
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 قلا )جهت جریان از چپ به راست است(های قدیم و جدید شهر آقموقعيت پل -36-7 شکل

 

 
 HEC-RASقلا با استفاده از نتایج مدل هيدروليکی وضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در محل پل جدید آق -34-7 شکل

 

متر مكعب بر  134قدیمی شهر نسبت به پل جدید داراي شرایط بهتري است. ظرفیت آبگذري این پل در حدود ظرفیت آبگذري پل 

 (.53-0شكل باشد )ساله می 14ثانیه و معادل سیلاب با دوره بازگشت 
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 HEC-RASقلا با استفاده از نتایج مدل هيدروليکی قدیم آقوضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در محل پل  -38-7 شکل

 

باشد به طوري كه در این منطقه، قلا نیز مناسب نمیوضعیت آبگذري رودخانه گرگانرود در محل روستاي سیدلر در بالادست شهر آق

ضعیف بودن مقطع رودخانه  54-0شكل هاي سیلابی راست و چپ و مجراي اصلی( تقسیم شد. در رودخانه به سه قسمت )شامل دشت

ساله نیز مقطع اصلی رودخانه پر شده و آب وارد دشت  2در محل این روستا به خوبی نشان داده شده است به طوریكه حتی در سیلاب 

هاي قبل اشاره شد در سیلاب اخیر استان گلستان، در این محل جریان سیلاب از طور كه در فصلسیلابی سمت چپ شده است. همان

دهد نشان می HEC-RASع اصلی رودخانه به سمت سواحل راست و چپ طغیان نمود و مشكلات بسیاري را ایجاد كرد. نتایج مدل مقط

متر مكعب بر ثانیه(  از ساحل چپ و راست این مقطع بیرون زدگی  134سال )حدود  14هاي با دوره بازگشت بیش از كه سیلاب

 خواهد داشت.

 

 
 HEC-RASوضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در محل روستای سيدلر با استفاده از نتایج مدل هيدروليکی  -39-7 شکل

 

ساله دچار آبگرفتگی  5هاي سیلاب با دوره بازگشت قلا در محدوده پل جدید به ازاء دبیبا توجه به نتایج مدل هیدرولیكی، شهر آق

شكل قلا اتفاق افتاده است تا حدي مطابقت دارد. هاي اخیر در آقهایی كه در سالاین موضوع با وضعیت شهر در طی سیلابشود. می

و  1733هاي قلا را در طی دو سیلاب قبل از سیلاب اخیر كه در سالوضعیت آبگذري مقطع پل جدید شهر آق 62-0شكل تا  0-64

، حدود 1741اي استان گلستان، حداكثر دبی سیلاب نوروز سال . طبق گزارش شركت آب منطقهدهنداند، نشان میاتفاق افتاده 1741
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روردین اتفاق افتاده بود. در این سیل پل جدید تقریباً در آستانه آبگرفتگی بوده و تقریبًا با ف 10مترمكعب بر ثانیه بوده كه در  174

 ( مطابقت دارد.53-0شكل نتایج مدل هیدرولیكی )

عرشه پل هنوز مستغرق نشده است اما ساحل  1741قابل اشاره است این است كه اگرچه در سیلاب  62-0شكل ي كه در مورد انكته

راست رودخانه دچار آبگرفتگی شده و آب وارد منازل مسكونی شده است. این منازل در حریم رودخانه ساخته شده و به همین دلیل 

 .(67-0شكل ) اندگیر شدهسیل

 

 
 9/12/1388قلا در سيلاب وضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در بالادست پل جدید آق -60-7 شکل

 

 
 9/12/1388قلا در سيلاب وضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در محل پل جدید آق -61-7 شکل
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 17/1/1391قلا در سيلاب وضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در محل پل جدید آق -62-7 شکل

 

 
 17/1/1391وضعيت آبگذری رودخانه گرگانرود در بالادست پل جدید آق قلا در سيلاب  -63-7 شکل

 

هاي مهندسین مشاور مختلفی متاسفانه طرح جامع كنترل سیلاب رودخانه گرگانرود تاكنون در چند نوبت فعال شده و توسط شركت

ها و نیز عدم دسترسی به برداري كامل و جدید از مقاطع عرضی رودخانهمورد بازنگري قرار گرفته است. عدم وجود اطلاعات نقشه

هاي ریاضی )دبی سیلاب و تراز سطح آب یا تراز داغاب در مسیر رودخانه( از جمله مهمترین واسنجی دقیق مدلاطلاعات لازم براي 

-سازي یک مدل ریاضی یکدلایل عدم موفقیت این طرح تاكنون بوده است. در حقیقت طرح جامع سیل استان گلستان بدون آماده

اي اتفاق افتاده، با كارایی و موفقیت لازم همراه نخواهد بود. ضمناً براي هبعدي یا دوبعدي با واسنجی مناسب براي شرایط سیلاب

هاي مسئولان قرار گیرد. براي مدیریت سیلاب شهري باید ریزيمدیریت سیلاب در استان، باید مدیریت سیلاب شهري نیز در برنامه

ا و مجاري آبی در محدوده شهرها به عهده وزارت كشور هاي، شهرداري نیز وارد عمل شود. پاكسازي رودخانهعلاوه بر شركت آب منطقه

ها باید نسبت به حفاظت از رودخانه در مقابل سیلاب و نیز تجاوز به بستر و حریم رودخانه اقدامات و شهرداري است و این ارگان

 مقتضی را انجام دهند.
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 تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی  -ط

سازي مسیرهاي انحراف جریان سیل هاي مدیریت سیل در استان كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، آمادهیكی از مهمترین روش

-هاي اخیر و عدم برنامها با توجه به خشكسالیها( قبلاً و به صورت سنتی وجود داشته است امباشد. بسیاري از این مسیرها )مسیلمی

هایی از مسیر كانال تخریب و یا با نخاله پر شده است. همچنین ها و یا بخشریزي و توجه به سیل توسط مسئولان، ورودي این كانال

 غیرههاي پرورش میگو و ها، حوضچهبندانهاي طبیعی با تغییر كاربري مواجه شده و به اراضی كشاورزي، آببسیاري از این مسیل

 تبدیل شده است.

هاي متفاوتی مثل قلا، با توجه به نتایج مدل هیدرولیكی رودخانه، گزینهدر طرح جامع سیل استان گلستان به منظور كنترل سیلاب آق

هر مورد بررسی قرار ( انحراف سیلاب از بالادست ش7بند در شهر و ( ایجاد سیل2( ایجاد گوره )دایک خاكی( در دو طرف رودخانه، 1

گرفته است. دو گزینه اول به دلایل زیر براي رودخانه گرگانرود مناسب نیستند: محدوده درگیر با سیلاب بازه وسیعی از رودخانه را 

ایش بند در یک بازه از رودخانه، باعث افزبند غیراقتصادي خواهد شد، ایجاد گوره یا سیلشود كه هزینه اجراي گوره یا سیلشامل می

بند خواهد بود كه این مورد با توجه به شیب بسیار كم رودخانه دست نسبت به شرایط بدون گوره یا سیلسطح آب در بالادست و پایین

هاي فرعی مختلف در رودخانه وجود شاخههمچنین، گرگانرود، تراز سطح آب سیلاب تا كیلومترها در رودخانه پیشروي خواهد كرد، 

نمایند، با هاي كنترل سیلاب را دشوار میشوند عملكرد دایکهاي متعددي كه به این رودخانه وارد میزهكش گرگانرود و نیز وجود

ساله(  54یا  25بندها )براي سیلاب با دوره بازگشت قلا، ارتفاع سیلتوجه به ظرفیت آبگذري كم رودخانه گرگانرود در محدوده شهر آق

موضوعات مختلف فنی، معماري، شهرسازي، اجتماعی و روانی جاي سوال است، با توجه به زیاد خواهد شد كه این موضوع از لحاظ 

هاي اجتماعی قابل توجهی بند، همراه با تنشتعداد زیاد شهرها و روستاهاي اطراف رودخانه، استملاک اراضی براي احداث گوره و سیل

قلا و به تبع آن بهترین گزینه براي كنترل سیلاب شهرهاي آقالا، با توجه به موارد بخواهد بود. به همین دلیل در طرح جامع سیل، 

هاي دشت گرگان )تركمن صحرا(،  پایین باشد. عواملی مثل بایر بودن زمینگمیشان، انحراف بخشی از سیلاب از بالادست رودخانه می

خاک از لحاظ خاكبرداري كانال انحراف، بودن قیمت اراضی در منطقه براي استملاک اراضی جهت انحراف سیلاب و وضعیت مناسب 

 كند.پذیرتر میاستفاده از گزینه انحراف سیلاب را توجیه

قلا مورد بررسی قرار گرفت. در این هاي مختلفی براي انحراف بخشی از سیلاب رودخانه در بالادست شهر آقدر این مطالعات، گزینه

مترمكعب بر ثانیه از طریق رودخانه اصلی و  144هاي جریان تا حراف سیلاب، دبیارتباط پیشنهاد گردید با احداث تأسیسات و كانال ان

كیلومتر در شمال غربی شهر  54مترمكعب بر ثانیه از طریق كانال انحراف سیلاب در دو گزینه )یكی به طول حدود  144مازاد بر 

هاي گزینه 60-0شكل ( به دریا تخلیه شود. در كیلومتر از طریق زهكش پایاب دریاچه آلاگل 64گمیشان و دیگري به طول حدود 

 انحراف سیلاب به دریا ارائه شده است.

نشان داده شده است در این گزینه مسیر انحراف سیلاب از ساحل راست رودخانه گرگانرود  60-0شكل طور كه در گزینه اول: همان

برون )مرز تركمنستان(، داشلی -قلادكش و آقآق -قلاقهاي آدكش شروع شده و پس از قطع جادهدست روستاي آقواقع در پایین

-كیلومتر برآورد می 54یابد. طول كلی این مسیر حدود ضمن برخورد با زهكش سقرتپه و منطبق با مسیر آن تا دریاي خزر ادامه می

 گردد. 

بر از ساحل راست رودخانه گرگانرود یلابنشان داده شده است در این گزینه نیز مسیر كانال س 60-0شكل گزینه دوم: همانطور كه در 

برون از میان اراضی منطقه عبور كرده و ضمن داشلی -قلادكش شروع شده و پس از قطع جاده آقدست روستاي آقواقع در پایین

-كیلومتر می 62یابد. طول كلی این مسیر معادل برخورد با زهكش پایاب دریاچه آلاگل و منطبق بر این زهكش تا دریاي خزر ادامه می

 باشد.

بر در گزینه دوم كوچكتر خواهد بود. بنابراین با شیب طولی كانال انحراف در گزینه دوم بیشتر از گزینه اول است، لذا ابعاد كانال سیلاب

بررسی دو گزینه و با در نظر گرفتن جمیع جوانب، مسیر گزینه دوم به عنوان گزینه برتر انتخاب شد و محل مناسب براي انحراف، در 
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ا قبل از وقوع سیلاب اخیر دكش در نظر گرفته شد. با وجود این  مطالعات، تقلا حد فاصل روستاهاي قرنجیک و آقبالادست شهر آق

 كدام از این دو مسیر انحراف سیل اجرایی نشد.  استان، هیچ

 
 قلاهای انحراف بخشی از سيلاب رودخانه گرگانرود از بالادست آقگزینه -67-7 شکل

 

اي استان قلا و در محدوده روستاي آقدكش، شركت آب منطقهبالادست شهر آقبراي انحراف بخشی از سیلاب رودخانه گرگانرود در 

این ش نمود. جزئیات این پروژه در بخش دیگري از شروع به ساخت یک سد و كانال انحراف به نام سد آقدك 1741گلستان از سال 

 فصل اشاره شده است.

هاي آینده ت بسیار زیادي قابل انجام است كه در مدیریت و مهار سیلابهاي طبیعی گرگانرود اقداماطور كلی در زمینه احیاء مسیلبه 

هاي تواند نقش مهمی را ایفا نماید. نكته جالب توجه این است كه رودخانه گرگانرود به دلیل شرایط توپوگرافی خاص خود از زمانمی

ي عظیم خود را به سمت حوضه آبریز اترک هاهاي طبیعی فراوان خود، بخش قابل توجهی از سیلاببسیار قدیم به كمک مسیل

-هاي بیندست رودخانه گرگانرود، تالابهاي پایینتوان ضمن تخفیف سیل در بازههاي موجود، مینمود. با احیاء مسیلمنحرف می

 گل و آلماگل را نیز پرآب نمود.المللی حوضه آبریز اترک شامل آلاگل، آجی

 

 ل بينی بده جریان سيلابی محتمپيش -ی

 2اي استان گلستان شروع شده بود،  مطالعات فاز توسط شركت آب منطقه 1731قلا كه از سال مطالعات طرح كنترل سیلاب شهر آق

به اتمام رسید. در راستاي این طرح، مطابق گزارش مشاور مربوطه و تصویب دفتر فنی شركت مدیریت منابع آب  1742آن در سال 

باشد. همچنین می 05-0جدول هاي سیلابی با دوره بازگشت مختلف مطابق تمامی سدهاي بالادست، دبیایران، با در نظر گرفتن اثر 

 باشد.می 65-0شكل قلا مطابق طبق همین گزارش، هیدروگراف سیلاب در محل ایستگاه هیدرومتري آق

 
 قلا )متر مکعب بر ثانيه(آقهای بازگشت مختلف در رودخانه گرگانرود در شهر های جریان با دورهدبی  73-7جدول 

 دوره بازگشت )سال( 2 5 14 25 54 144 244 544 1444

 دبی سیلاب 31 127 132 264 714 737 026 043 557
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 های مختلفبرگشتقلا در دوره هيدروگراف رواناب رودخانه گرگانرود در محل ایستگاه هيدرومتری آق -63-7 شکل

 

 66-0شكل ارائه شده است. همچنین در   هاي هیدرومتري رودخانه گرگانرود در طول دوره آماري دراي ایستگاهحداكثر دبی لحظه

 قلا در طول دوره آماري در مقایسه با یكدیگر نشان داده شده است.دبی حداكثر سیلاب در ایستگاه آق

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

زمان )ساعت(

ه(
اني

ر ث
ب ب

کع
ر م

مت
ی )

دب

2

5

10

25

50

100

200

500

1000



 037        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

های آماری )مترمکعب بر ثانيه(های هيدرومتری رودخانه گرگانرود در طول سالایستگاهای  دبی حداکثر لحظه 76-7جدول   
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 قلا در طول دوره آماری در مقایسه با یکدیگردبی حداکثر سيلاب در ایستگاه آق -66-7 شکل

 

 (غيرهها، حذف گياهان مزاحم و )برداشت نخالهبهسازی و پاکسازی بستر رودخانه  -ک

ها و نهادهاي دولتی مثل ها موضوعی است كه معمولاً قبل از وقوع سیل مورد توجه سازمانها و رودخانهبهسازي و پاكسازي آبراهه

باشد و افزایش توجه میها( نبوده است. در مناطق شهري كه خسارات ناشی از سیل بسیار قابل وزارت نیرو و وزارت كشور )شهرداري

آبگذري رودخانه در این مناطق بسیار حائز اهمیت است، رشد گیاهان و وجود نخاله و كاهش عرض رودخانه به طور مشهود وجود دارد. 

دست رشد گیاهان گز در مسیر رودخانه و همچنین كاهش عرض موثر رودخانه به ویژه در در مسیر شهر گنبد از بالادست تا پایین

اي بازدید و در صورت وجود مشكل، بهسازي و پاكسازي آباد از عوامل افزایش خطر سیلاب بوده و باید به صورت دورهكی پل گدمنزدی

هاي موجود در شهرها، اقدامات پاكسازي مسیر رودخانه باید به صورت منظم دست پلصورت گیرد. به طوركلی در بالادست و پایین

، رودخانه ظرفیت آبگذري خود را حفظ نموده و از آبگرفتی اراضی اطراف جلوگیري شود. این موارد در انجام شود تا در حین وقوع سیل

 قلا مشاهده شد. هاي قدیم و جدید آقآباد در شهر گنبد و پلهاي آخوند نوریزاد و گدممحدوده پل

  

 انهها و مصب رودخلایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، زهکش -ل

اي بار رسوب به صورت سراسري و حتی موضعی وجود ندارد. این در حالی اي جهت لایروبی دورههاي استان برنامهدر مسیر رودخانه

 هاي بالادست شهر گمیشان،  بالادست پلها )از قبیل زهكشها و محدوده پلاست كه در برخی نقاط مانند ورودي شهرها، زهكش

توانست باعث آبگذري بیشتر جریان شود. همچنین رسوبگذاري در مصب (، لایروبی میغیرهشهر گنبد و آخوند نوریزاد در ورودي 

 رودخانه، آبگذري رودخانه را به مقدار زیادي كاهش داده بود. 

ارهاي هاي قبل و حتی حین سیلاب اخیر انجام نشد. قبل از هشدبه طور كلی در رودخانه گرگانرود عملیات لایروبی خاصی در زمان

-بینی ذوب برف )برفاب(، شركت آب منطقههاي دي، بهمن و اسفند و نیز پیشها در ماهسازمان هواشناسی و با توجه به وضعیت بارش

كیلومتر از مصب رودخانه نمود تا رسوبگذاري در مصب باعث افزایش تراز سطح آب سیل  3تا  5اي استان اقدام به لایروبی حدود 

نفس و بصیرآباد نشود. همچنین براي مصون ماندن شهر گمیشان بالادست و آبگرفتگی روستاهاي چارقلی، خواجه رودخانه گرگانرود در

 هاي اطراف این شهر مثل زهكش ملت، رهبري و صفاایشان لایروبی شد.از خظر سیل، زهكش

ها اجتماعی ناشی از آن، تا و تشدید بحرانعدم لایروبی رودخانه گرگانرود در زمان قبل از سیلاب و نقش آن در افزایش خسارات سیل 

اي استان گلستان در سیل اخیر گرفته شد . یكی از مهمترین ایرادهایی كه از مدیران شركت آب منطقهها به شدت مورد بحث بودمدت

ر گرفتند، عدم لایروبی و مسئولان این شركت و نیز وزارت نیرو به شدت مورد انتقاد بسیاري از مسئولان رده بالاي كشور و مردم قرا
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هاي موافق كیلومتر است. در این زمینه بحث 34قلا به طول حدود دست سد وشمگیر تا شهر آقرودخانه گرگانرود به ویژه در بازه پایین

مان هاي سازو مخالف بسیار زیادي صورت گرفته است گه تاكنون نیز به صورت جدي ادامه دارد )نمونه واضح این مسئله ارسال نامه

و لزوم اعلام دلایل عدم لایروبی رودخانه  1743اي استان گلستان در هفته اخر تیرماه بازرسی مبنی بر بازخواست شركت آب منطقه

هاي گرگانرود قبل از وقوع سیلاب اخیر است(. شكی نیست كه به دلیل احداث سد وشمگیر در رودخانه گرگانرود، این رودخانه در بازه

هاي سیلابی و عدم رعایت حریم رودخانه واسطه عوامل متعددي از قبیل كاهش قابل ملاحظه جریان و به ویژه جریاندست سد به پایین

هاي دولتی و مردم با رسوبگذاري و كاهش سطح مقطع مواجه شده است. بر این اساس اگر این بازه از رودخانه به طول توسط سازمان

یافت اما در این خصوص مسائل و مباحث شد احتمالاً مشكلات سیلاب اخیر كاهش میكیلومتر قبل از وقوع سیل لایروبی می 34

 یکبازه از رودخانه به ازاء هر  ینا یروبیلا ياستان گلستان، برا ايشركت آب منطقه هايیابیطبق ارزمتعددي قابل بحث است. 

متر، حدود  14-15به عرض  یلابیس هايدشت متر و 2متر و عمق  14-15به عرض  یمقطع اصل یکشامل  اي¬با هندسه یلومترك

 یلیاردم 754-024حدود  یازبازه، كل بودجه مورد ن ینومتر طول ایلك 34 ياست كه برا یازتومان بودجه مورد ن یلیونم 644-544

 یروبیلا با یاست. در ضمن حت یرممكنغ یسخت و حت یاربس یكسال، يبرا یرومبلغ توسط وزارت ن ینا ینتومان خواهد شد كه تام

كم رودخانه )حدود  یاربس یبحفظ مقطع رودخانه در طول زمان وجود ندارد و چه بسا با توجه به ش يبرا ینیبازه، تضم ینا يسراسر

و  یمهندس یلرودخانه كه به دلا يسراسر یروبیخواهد بود. البته بر خلاف لا یمجدد حتم يكم، رسوبگذار یانجر هايی(  و دب4447/4

 وروديمهم، مقاطع رودخانه در  هايدر نقاط مهم و حساس مثل دهانه پل یموضع هايیروبیانجام لا یست،ن یهقابل توص ياقتصاد

 .شدیانجام م یدبا ايبه صورت منظم و دوره غیرهشهرها، مصب رودخانه و 

 یراخ یلقبل از س كندیم یتهدا یشانگم المللیینتالاب آلاگل را به تالاب ب یزيسرر یان( كه جربانییطزهكش خزر )مح یا كانال

 .شد یروبیاستان گلستان لا یمرزبان یفرمانده یابانیدر یگانتوسط 
 

 ( غيرهبند، فيوزپلاک، کانال انحراف و های کنترل سيل ) از جمله سيلسازه -م

سد استان با هدف كنترل سیل ساخت سد و كانال انحرافی آقدكش به عنوان تنها  1741اي استان گلستان در سال شركت آب منطقه

درصد پیشرفت فیزیكی به دلیل كمبود بودجه و اعتبار، تكمیل نشده است. این  15اكنون با وجود حدود را شروع نمود. این پروژه هم

 25قلا را )با دبی تقریبی تواند بخشی از جریان سیل رودخانه گرگانرود در شمال آقمتري می 7544سد همراه با كانال انحراف 

دست این شهر منحرف نماید. در این پروژه یک آبگیر در ساحل رودخانه، بخشی از سیلاب رودخانه مترمكعب بر ثانیه( به اراضی پایین

میلیون مترمكعب منحرف نموده و ضمن افزایش تراز سطح آب در محدوده سد،  13را به تاسیسات بند شامل یک مخزن به ظرفیت 

 73اند كه ظرفیت آنها حدود بر، مخازن انتهایی احداث شدهكند. در انتهاي كانال سیلابدست هدایت مینجریان را به سمت اراضی پای

توانند آب مازاد در مخزن را به رودخانه اصلی برگردانده و باعث تنظیم هاي تعبیه شده در این سد، میمیلیون مترمكعب است. دریچه

(. در سیلاب اخیر این كانال و سد انحرافی به دلیل عدم تكمیل، نقشی در انحراف 0-63شكل و  63-0شكل دبی جریان سیلاب شوند )

 شود.هاي آینده رودخانه گرگانرود به صورت جدي پیشنهاد میسیلاب نداشت. به همین دلیل تكمیل این پروژه براي كنترل سیلاب

 نشان داده شده است 64-0شكل رودخانه گرگانرود در  يسد بر رو ینا یتموقع
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 قلادهانه ورودی و مخزن سد انحرافی آقدکش برای انحراف بخشی از سيلاب رودخانه گرگانرود از بالادست آق -64-7 شکل

 

 
 قلاسيلاب رودخانه گرگانرود از بالادست آق کانال انحراف سد آقدکش برای انحراف بخشی از -68-7 شکل

 
 قلاموقعيت سد انحرافی آقدکش بر روی رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق -69-7 شکل



 033        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

 (غيرهها )مثلا سدهای کوتاه تاخيری و سایر سازه -ن

منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان نیز براي مدیریت سیل و كاهش تولید رواناب و اي، اداره كل علاوه بر شركت آب منطقه

سازه  05هاي آبی و مهندسی رودخانه، این اداره هاي آبخیز اقدامات متفاوتی را انجام داده است. در زمینه سازهرسوب در حوضه

ملاتی و -سازه سنگی 024هاي فرعی پرشیب و پررسوب، اخهاندازي رسوبات و اجسام شناور در طی سیلاب شگیر براي تلهسرشاخه

سازه گابیونی براي مدیریت سیلاب و رسوبات  1244بند خاكی براي ذخیره جریان و  135بتنی براي مدیریت جریان و رسوب سیلاب، 

ن اداره نشان داده شده هاي استان گلستان توسط ایهاي اجرا شده در سرشاخهموقعیت سازه 34-0شكل از جمله این موارد است. 

 است.

 
 

 های استان گلستان های اجرا شده توسط اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری در سرشاخهجانمایی سازه -40-7 شکل

 

هاي چوبی زیادي را در زمان سیل جابجا محمولههاي استان گلستان به دلیل شیب بالا، اجسام شناور و هاي بالادست رودخانهحوضه

، اداره كل منابع طبیعی و 1731و  1734هاي هاي سیلشود. با توجه به تجربهها میها و ابنیه راهنموده و سبب انسداد دهانه پل

ملاتی، -هاي سنگی، سازهگیرهاي مدیریت سیلاب شامل سرشاخهاقدام به احداث پروژه 1734آبخیزداري استان گلستان از اوایل دهه 

ها و ایجاد بندهاي خاكی و مخازن تغذیه نموده است. این اقدامات ضمن كاهش خسارات سیل، باعث ایجاد رژیم پابدار در رودخانه

ها در هاي احداثی در سرشاخهوضعیت سازه 33-0شكل تا  31-0شكل هاي آب زیرزمینی شده است. در فرصت نفوذ رواناب در سفره

 لاب اخیر نشان داده شده است.حین سی
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 گير و مخازن تغذیه(سو )نوکنده( در شهرستان بندرگز )سرشاخهپروژه چندمنظوره کنترل سيل رودخانه قره -41-7 شکل

 

 
 سو )نوکنده( در شهرستان بندرگز در سيلاب اخيرچندمنظوره کنترل سيل رودخانه قرهوضعيت پروژه  -42-7 شکل

 

 
 سو )چندمحله( در شهرستان کردکوی در سيل اخير گير رودخانه قرهوضعيت سرشاخه -43-7 شکل
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 سو )غازمحله( در شهرستان کردکوی در سيل اخير گير رودخانه قرهوضعيت سرشاخه -47-7 شکل

 

 
 آباد(ملاتی اجرا شده در رودخانه محمدآباد )شهرستان علی-بند سنگی -43-7 شکل

  

 
 چای )شهرستان مينودشت(گير اجرا شده در رودخانه چهلسازه سرشاخه -46-7 شکل
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 چای )شهرستان مينودشت(  ملاتی اجرا شده در رودخانه چهل-سازه سنگی -44-7 شکل

 

 در بستر یا سيلابدشت ایبرداری از شن و ماسه رودخانهای معادن بهرهپایش دوره -س

 وجود سامانه هشدار سيل -ع

( یستز یطبا مح يكم، عملكرد بالا و سازگار ینه)مانند هز یگرد هايبا روش یسهفراوان در مقا هايیتمز یلبه دل یلسامانه هشدار س

مانند  ايیرسازهغ هايروش همراه است. استفاده از یو عموماً با اقبال عموم شودیمختلف استفاده م يدر كشورها یعیبه طور وس

 یستمداشته باشد. در استان گلستان س یاديز یراز آن تأث یو كاهش خسارات ناش یلس یریتدر مد تواندیم یلهشدار س یستمس

را ارائه كند  یلدر زمان س یاتعمل يلازم جهت اجرا ياطلاعات در بالادست حوضه، هشدارها یلو تحل یهكه بتواند با تجز یلهشدار س

 .داده نشده است یلاقدامات در زمان س دبه مردم در مور یكاف هايآموزش ینوجود ندارد. همچن

 نیز قبلاً كه طورخلاصه شده است. همان یراخ یلمختلف استان گلستان قبل از هشدار س ییاجرا هاياقدامات سازمان 03-0جدول  در

كاهش خسارات  یاو  یلاباز وقوع س یشگیريپ يمختلف برا هايتوسط سازمان يموثر اقدامات خاص و یل،اشاره شد قبل از هشدار س

 طبیعی منابع كل اداره مثل هااز سازمان یبوده است. البته برخ یلابس ینموثر در ح ییاقدامات اجرا ینریشتاز آن انجام نشده و ب یناش

رودخانه نبوده است  یمرتبط با مهندس كهینا یلد كه به دلانداده انجام هااستان در سرشاخه خیزيیلكاهش س يبرا ياقدامات موثر

 .بخش مورد اشاره قرار نگرفته است یندر ا
 

  های مختلفنوع اقدامات قبل از هشدار سيل انجام شده توسط سازمان 74-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 17 13 16 

  *  * * * * * * *  *  * * * ايشركت آب منطقه

اداره كل منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
        *    * *   

        *         اداره كل راه و شهرسازي

اداره كل حفاظت محیط 

 زیست
*                

      *  *         فرمانداري-شهرداري

یگان دریابانی فرماندهی 

 مرزبانی
           *     
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 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل )با ذکر دستگاه مسئول( -2-1-3-7 

(، 33-0شكل ) 1743اسفند  25آسا در شرق استان گلستان در تاریخ هاي سیلبعد از هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی

 شده انجام هادر درون سازمان هاییو مردم انجام نشد. اما قطعًا برنامه یدولت هايتوسط سازمان یبرنامه خاص یااقدام  یبه صورت عموم

 هايبحران در محل شركت نموده و برنامه یریتجلسات مد یلاستان گلستان اقدام به تشك ايمنطقه آب شركت بلافاصله مثلاً. است

 یریتمد يبرا یدولت هايسازمان و هااز اقدامات دستگاه یبعض یلنمود. در ذ بینییشپ یاحتمال یلابو مهار س یریتمد يرا برا یاديز

 . شده است یحاستان گلستان تشر یاحتمال یلابس

 

 
 سوقره های گرگانرود، اترک واخطاریه سازمان هواشناسی استان گلستان مبنی بر وقوع باران شدید در رودخانه -48-7 شکل

 

 هابندها یا دایکبازدید از سيل -الف

هاي اطراف رودخانه وجود نداشته در فاصله زمانی هشدار سازمان هواشناسی تا وقوع سیل، برنامه جامع و خاصی براي بازدید از دایک

است. بعد از وقوع سیل و  ترقلا صادقهاي رودخانه گرگانرود حدفاصل سد گلستان تا شهر آقاست. این مسئله به ویژه براي دایک

اي به وضوح آشكار شد و كارشناسان این هاي اجرایی مثل شركت آب منطقهآبگرفتگی بخشی از شهر گنبد، خطر سیلاب براي سازمان

هاي اي حركت سیل از شهر گنبد تا گمیشان، به صورت ضربتی اقدام به تقویت دایکشركت با توجه به فاصله زمانی حدود یک هفته

كیلومتري بالادست دریا(  14نفس تا چارقلی در حدود هاي انتهایی )حد فاصل روستاهاي خواجهازهبچپ رودخانه گرگانرود در  ساحل

هاي موجود كیلومتر انجام شد و یا دایک 3كیلومتر خاكریزي در مسیري به طول  1روز حدود  7نمودند. در این مرحله در مدت زمان 
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گیري مناطق اطراف از جمله روستاها و به ن ذهنیت انجام شد كه از خطر طغیان رودخانه گرگانرود و سیلتقویت شد. این برنامه با ای

قلا به دلیل لبریز ویژه شهر گمیشان جلوگیري شود. این در حالی است كه تقریبًا در همین زمان، رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق

هاي سیلابی نمود و مجراي اصلی رودخانه تقریباً با خطر بسیار كمتري همراه شد. این تشدن، بخش قابل توجهی از سیلاب را وارد دش

. این هاي مقابله با سیل آنها را به ویژه در شهر گمیشان مختل نمودها و فعالیتگیري مردم و مسئولان شد و برنامهمسئله باعث غافل

تواند هایی مانند سیل میریزي قبلی براي بحراندخانه و عدم برنامهسازي جریان در كل بازه رودهد كه عدم مدلموضوع نشان می

 .  اثر نمایداثر و یا حتی بیاقدامات در زمان وقوع سیل را كم
    

 بندهای اضطراریاحداث سيل -ب

مسئولان شركت هاي موجود در اطراف رودخانه گرگانرود توسط مردم و در شهر گمیشان و قبل از رسیدن سیلاب به این شهر، دایک

هاي سیلابی اي تقویت شدند. همچنین اطراف این شهر نیز یک دایک خاكی احداث شد تا سیلاب منتقل شده از سمت دشتآب منطقه

 قلا( وارد این شهر نشود.)آق
 

 (غيرههای مزاحم و های موقت، دایکتخریب موانع )پل -ج

هاي مهندسی كنترل سیلاب نبوده و اغلب بعد از لایروبی رودخانه و موجود اصولاٌ سازههاي با توجه به اینكه در رودخانه گرگانرود، دایک

-اند، به همین دلیل ممكن است در شرایطی به عنوان دایک مزاحم براي مناطق پایینهاي لایروبی شده درست شدهبا استفاده از نهشته

-گیري شهر گنبد، چندین دایک در بالادست شهر آقمزمان با سیلاسفند و ه 24و  23هاي دست عمل كنند. بر این اساس و در تاریخ

 لا به منظور حفاظت این شهر از خطر سیلاب شكافته و تخریب شدند.ق
  

 بازدید از مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی -د

هاي دولتی به ویژه شركت آب ادي توسط سازمانهاي زیدر فاصله زمانی هشدار سازمان هواشناسی تا وقوع سیل، اقدامات و فعالیت

اي استان گلستان انجام شد. در عین حال به دلیل عدم اطلاع از شدت سیل و نیز عدم باور قطعی همگان از خطرات سیل، این منطقه

هاي سیل به دشت ها و اقدامات به صورت هماهنگ شده و موثر نبوده است. به طور مثال براي رهاسازي و انحراف بخشی ازفعالیت

سیلابی، اطلاع از وضعیت ارتفاعی اراضی اطراف رودخانه )توپوگرافی مسیر( بسیار مهم است در حالیكه این اطلاعات در دسترس نبوده و 

هاي این مسئله سازماندهی و انجام اقدامات مهندسی را بسیار سخت نمود. به همین دلیل در این فاصله زمانی، انحراف سیل به دشت

 گیري شهر گنبد، كانالاسفند و همزمان با سیل 24و  23هاي لابی به صورت جدي مدنظر قرار نگرفته بود. با اینحال در تاریخسی

هاي قلا مورد بررسی قرار گرفته و تقویت شدند. این دو كانال با انحراف دبیقرنجیک و كانال انحراف سد آقدكش در بالادست شهر آق

 قلا نقش داشتند.مترمكعب بر ثانیه، در تخفیف سیلاب ورودي به شهر آق 54و  74جریانی معادل 

 

 (غيرهها، حذف گياهان مزاحم و بهسازی و پاکسازی بستر رودخانه )برداشت نخاله -ـه

دلیل، قبل از وقوع سیلاب، پاكسازي مسیر رودخانه و لایروبی آن به ویژه در ورودي شهرها از اهمیت زیادي برخوردار است. به همین 

اي )و شهرداري( قبل از وقوع سیل هاي خود از مسئولان شركت آب منطقهفرماندار شهرستان گنبد كاووس یكی از مهمترین درخواست

كند. اتفاقاً یكی از دلایل مهم آبگرفتگی بخشی چاي در محل ورودي به این شهرستان عنوان میهاي گرگانرود و چهلرا لایروبی رودخانه

ها بود. ر محدوده پل آخوند نوریزاد، كاهش ظرفیت آبگذري رودخانه در این محل به دلیل رسوبگذاري فراوان و وجود نخالهاز این شهر د

ها، ها آشكار شد كه تا قبل از سیلگیر شدن شهر گنبد در محل دهانه پلبا انجام مصاحبه با مسئولان مرتبط با مسائل لایروبی رودخانه

در  بویینچاي ها صورت نگرفت و فقط چند ساعت قبل از وقوع سیل و در حالی كه پل آخوند نوریزاد و خانهلایروبی خاصی در این رود

هاي پل نشود. در شد تا باعث بسته شدن دهانههاي مكانیكی اجسام شناور از سطح آب جدا میآستانه سرریز شدن بود، به كمک بیل

 روبی انجام نشد.قلا نیز لایرودخانه گرگانرود در ورودي شهر آق
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 (غيرهبند، فيوز پلاک، کانال انحراف و های کنترل سيل )از جمله سيلبازدید از سازه -و 

اند. مسئولان شركت آب بندهاي رودخانه گرگانرود در طول مسیر این رودخانه چندان مورد نظارت و بررسی نبودهدر این مرحله سیل

و در حالیكه این شهر دچار  43اسفند  23مدیریت بحران در شهر گنبد در تاریخ كنند كه در جلسه كمیته اي اظهار میمنطقه

-آبگرفتكی شده بود، خطر سیلاب به صورت جدي احساس شد و با توجه به وجود فرصت زمانی، مسئولین مرتبط اقدام به تقویت دایک

ي كردكوي، بندرتركمن، بندر گز و گمیشان، ضمن قلا نمودند. همچنین مسئولان آب مرتبط با شهرهاهاي موجود در بالادست شهر آق

هاي رودخانه گرگانرود در محدوده این شهرها )بازه انتهایی از روستاي خواجه نفس تا چارقلی(، عملیات تقویت این بازدید از دایک

 روزي انجام شد.دایكها به صورت شبانه

  

 در محدوده سيل غيرهو  تخليه مناطق مسکونی، مراکز صنعتی و کشاورزی، پرورش ماهی -ز

-قلا نشان میهاي مرتبط انجام نشد. مصاحبه با افراد محلی و ساكنین شهر آقرسانی موثري از طرف سازمانقبل از وقوع سیل، اطلاع

مینان ، فرماندار این شهر از طریق شبكه استانی صدا و سیما به اهالی اط43دهد كه قبل از وقوع سیل اول این شهر در اوایل فروردین 

 24-74خاطر داده بود كه اگرچه احتمال وقوع سیل وجود دارد اما شرایط تحت كنترل بوده و آبگرفتگی در حد معمول )تا حدود 

متر( خواهد بود. ایشان بیان نمود كه با انجام اقداماتی، سیل از مسیرهاي فرعی از شهر خارج خواهد شد. با این اظهارات، مردم سانتی

هاي قبلی شهر را مسكونی خود خارح نشدند. بر خلاف این اطمینان خاطر، متاسفانه سیل با شدتی بسیار بیشتر از سیل قلا از منازلآق

توان براي این متر نیز رسید. البته در این میان دلایل زیادي می 2فرا گرفت به طوریكه ارتفاع آب در بعضی از نقاط این شهر با بیشتر از 

گیري شهرها و ارتفاع سیل در این اي نیز از شدت سیلنوان نمود. مثلًا حتی مسئولان شركت آب منطقهرسانی دقیق ععدم اطلاع

هاي سیلابی به صورت دقیق در دسترس مسئولان نبود و بسیاري از مناطق اطلاعات دقیقی نداشتند. توپوگرافی مسیر رودخانه و دشت

ات ارسال شده از كل كشور حاصل شد. به طور كلی براي مدیریت مناسب این اطلاعات در حین سیلاب و به كمک نیروها و تجهیز

بینی، پیشگیري، هاي مشخص انجام شود. این اقدامات در چهار مرحله پیشها و مكانسیل، باید یک زنجیره از اقدامات مناسب در زمان

 شود.ریزي و انجام میهاي مربوطه برنامهها و ارگانمقابله و بازتوانی توسط سازمان

 

 رهاسازی آب از مخازن سدها -ح

بعد از هشدار سازمان هواشناسی و با توجه به پر بودن نسبی تمامی سدهاي مخزنی واقع در مسیر رودخانه گرگانرود )شامل بوستان، 

مترمكعب  54ی اي استان گلستان اقدام به رهاسازي بخش كمی از آب مخزن سد گلستان )با دبگلستان و وشمگیر(، شركت آب منطقه

میلیون مترمكعب  5دریچه عمقی این سد انجام شد و حدود  2این رهاسازي به كمک بازگشایی  ساعت( نمود. 20بر ثانیه و به مدت 

قبل از انجام این كار، از طریق صدا و سیماي استان گلستان، مدیریت بحران استان و  فرمانداري شهرستان  آب از مخزن تخلیه شد.

عمومی شد. با توجه به حجم بالاي رواناب و نیز ظرفیت بسیار كم این مخزن، این مقدار رهاسازي كمک چندانی به  رسانیگنبد اطلاع

هاي مجلس دست این سد را بهبود داد )گزارش مركز پژوهشكاهش خسارات نكرده است. البته تا حدودي وضعیت شهر گنبد در پایین

اي نداشت ها و سرریز شدن آن در طی چند هفته قبل از وقوع سیل، تخلیهابی دریچه(. سد وشمگیر به دلیل خر1743شوراي اسلامی، 

 گرفت.و صرفاً از طریق سرریز رهاسازي صورت می

هاي اجرایی مختلف استان گلستان پس از هشدار تا وقوع سیل اخیر خلاصه شده است. متاسفانه به اقدامات سازمان 03-0جدول در 

 هشدار سیل نیز اقدامات كافی براي مدیریت سیل در سراسر مسیر رودخانه انجام نشددلایل مختلف حتی بعد از 
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 های اجرایی مختلف استان گلستان پس از هشدار تا وقوع سيل اخيراقدامات سازمان 78-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 3 7 3 6 4 

  * * * * * * ايشركت آب منطقه

اداره كل منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
       

  * *     اداره كل راه و شهرسازي

        اداره كل حفاظت محیط زیست

 *  * * * *  استانداري )فرمانداري(

 

 اثربخشی هشدارها  -3-1-3-7

هاي دولتی و استان گلستان، اقدامات زیادي توسط سازمانبعد از هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بالاي وقوع سیل استان در 

مردم انجام شد. در روزهاي اولیه اقدامات چندان موثر نبود اما با وقوع سیل و آبگرفتگی شهر گنبد، توجه مسئولین و مردم به مسئله 

زیاد بود كه احتمال وقوع سیل در هاي ایجاد شده در رودخانه گرگانرود به حدي تر شد. شدت سیلاب و روانابسیلاب بسیار جدي

قلا و گمیشان تقریباً قطعی بود. به همین دلیل به سرعت اقداماتی براي كنترل جریان در مسیر رودخانه دست مثل آقشهرهاي پایین

ختلف و مردم هاي مهاي بالا اشاره شد. در این زمینه و در اوایل كار، هماهنگی چندانی بین سازمانگرگانرود انجام شد كه در بخش

هاي شد مثلاً به عنوان مثال اهالی روستاي بصیرآباد براي جلوگیري از ورود سیل به این روستا اقدام به تخریب دایکمشاهده نمی

 اي بود.بالادست نمودند در حالیكه این كار با مخالفت شركت آب منطقه

دست و مختلف نتوانست خطر سیلاب را از روستاهاي پایین هاي عمقی به دلایلهمچنین رهاسازي آب از سد گلستان به كمک دریچه

 دست سد شد.شهر گنبد دور نماید. البته همین رهاسازي اندک نیز تا حدودي باعث مدیریت سیلاب در پایین
 

 استان لرستان -7-7
 کشکان رودخانه -7-7-1

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل -1-1-7-7

 هاي مورد اعتماد توپوگرافی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكی وجود داده -الف

هاي متأثر از سیل هاي تعیین حریم و بستر، مطالعات هیدرولوژیكی و هیدرولیكی مربوط به رودخانههاي مورد اعتماد شامل نقشهداده

 دسترس بود.توسط شركت مهندسین مشاور آساراب انجام گرفت و در  1734رود كه در سال مانند كشكان و خرم

 انجام شده است. 1734بندي سیلاب: تعیین بستر و حریم رودخانه در سال تعیین بستر و حریم رودخانه و پهنه -ب

 نشانه یا رپرگذاري و اطلاع رسانی: انجام نشده است.  -ج

اي انجام شده وسط شركت آب منطقهها تاي از سیل بندها یا دایکهاي دورهها: بازدیدهاي از سیل بندها یا دایکبازدیدهاي دوره -د

 است. 

 اي استان انجام گرفت.هاي آبسنجی و رسوب سنجی: توسط شركت آب منطقهپایش ایستگاه -ه

 مدلسازي عددي جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه: انجام نشده است. -و

 مدلسازي شكست سدها: انجام نشده است. -ز

 هاي هیدرولیكی: انجام نشده است.نه و سازهمطالعات جامع كنترل سیل در رودخا -ح

تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی: به دلیل وضعیت نامناسب توپوگرافی استان این موضوع  -ط

 قابل انجام نیست. 

 اي انجام گرفت. پیش بینی بده جریان سیلابی محتمل: توسط شركت آب منطقه -ي
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رود و هاي خرمها، حذف گیاهان مزاحم و (: بهسازي و پاكسازي بستر رودخانهو پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخالهبهسازي  -ک

 كرگانه توسط شهرداري و شركت پیمانكاري انجام شده بود.

هاي شن و كارگاهلایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه: رسوبات توسط مجوزهاي صادره جهت  -ل

 ماسه رودخانه كشكان به طور كامل انجام شده بود.

رود و كشكان پروژه سیل بند (: در مسیر رودخانه خرمغیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل )از جمله سیلسازه -م

ان و خرم رود به علت توپوگرافی منطقه و رپ انجام شده بود. احداث سازه فیوز پلاک در مسیر رودخانه كشكخاكی با پوشش ریپ

 كوهستانی بودن امكان پذیر نیست.

ها توسط معاونت آبخیزداري اداره كل منابع طبیعی استان احداث شدند. (: این سازهغیرهها )مثلا سدهاي كوتاه تأخیري و سایر سازه -ن

 (.غیره مانند )سدخاكی دوگر ویسیان، سد كوتاه چنار بسطام، سدخاكی رومشكان و

برداري از شن و اي معادن بهرهدشت: پایش دورهاي در بستر یا سیلاببرداري از شن و ماسه رودخانهاي معادن بهرهپایش دوره -س

-ها انجام میاي شهرستانهاي آب منطقههاي گشت و بازرسی شركتاي در بستر توسط كارشناسان منابع آب و گروهماسه رودخانه

 گردد.

 سامانه هشدار سیل: موجود نیست.وجود  -ع

 

 ارائه شده است.  04-0جدول هاي مختلف، قبل از هشدار سیل، در نوع اقدامات انجام شده توسط ارگان
 

 های مختلفنوع اقدامات قبل از هشدار سيل انجام شده توسط سازمان 79-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 17 10 15 16 

 * *  * * * * * * * * * * * * * شركت آب منطقه اي 

 یعیاداره كل منابع طب

  يزداریو آبخ
             *   

      *           شهرداري

 * اقدامی انجام نشده است.

 

 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل: -7-7-1-2

 اي استان انجام گردید.ها: توسط عوامل شركت آب منطقهاز سیل بندها یا دایک بازدید -الف

بندهاي اضطراري: زمان كافی جهت احداث سیل بندهاي اضطراري به صورت گسترده وجود نداشت ولی در سطح احداث سیل -ب

اي استان انجام هماهنگی با شركت آب منطقه آباد، پلدختر، دورود، نورآباد و چگنی اقدامات مثبتی توسط شهرداري و باشهرهاي خرم

هاي منتهی به معابر هاي ورودي شهر خرم آباد و دورود و ایجاد سیل بند در مسیر خیابانشد از جمله )ایجاد خاكریز در اطراف رودخانه

 .فروردین( 5رود بر اثر سیلاب هاي تخریب شده رودخانه خرماصلی شهرها، ایمن سازي برخی نقاط دیواره

رود كه موجب تنگ شدن هاي موقت احداث شده بر روي رودخانه خرم(: پلغیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )پل -ج

 گردید، تخریب شدند.مقطع عبوري جریان و افزایش سطح آب در زمان سیلاب می

توپوگرافی نامناسب و كوهستانی بودن منطقه امكان بازدید از مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی: به علت  -د

 پذیر نبود. 

ها و لایروبی رودخانه با استفاده از (،: برداشت نخالهغیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -ه

 فروردین انجام گرفت. 5امكانات شهرداري و استیجاري قبل از وقوع سیلاب 
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اي استان انجام (: توسط عوامل شركت آب منطقهغیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل )از جمله سیلزدید از سازهبا -و

 شد.

در محدوده سیل: توسط شهرداري و نیروي انتظامی و با  غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -ز

 هاي اجرایی و با نظارت شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان انجام گرفت.همكاري سایر دستگاه

 

 ارائه شده است.  54-0جدول  هاي مختلف انجام شده است، دریل كه توسط ارگاناقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سنوع 

 
ام شده استهای مختلف انجيل که توسط ارگاناقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سنوع  30-7جدول   

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 

  *  *   * ايشركت آب منطقه

 *  *  * *  شهرداري

 

 اثربخشی هشدارها  -7-7-1-3

تلفات  توان در تعداد تلفات انسانی بسیار كم این سیلاب بزرگ دید. چنانچه هشدارها اثر بخش نبود قطعاًاثر بخشی هشدارها را می

ها و روستاهاي در معرض سیل و كمک به رسانی به مردم بخصوص ساكنین منازل حاشیه رودخانهداد. اطلاعانسانی فراوانی رخ می

نشانی و آژیرگردان و بلندگو به منظور كاهش خسارات ناشی از سیل انجام گرفت. از سایر هاي آتشتخلیه آنها با استفاده از ماشین

توان به مواردي مانند: تشكیل جلسات متعدد مدیرت بحران و ارائه راهكارهاي مناسب جهت امدادرسانی و ارائه ه میاقدامات انجام شد

رسانی به مردم در خصوص خسارات و حوادث احتمالی هاي مجازي براي اطلاعراهكارهایی جهت كاهش خسارات سیل، تشكیل گروه

 هاي امن اشاره كرد.حلی و در معرض خطر بوده و اسكان اعضا در مكانهاي ساسیل، تخلیه منازل مسكونی كه در خیابان

 

 استان فارس )شهر شيراز( -7-3
هاي آبریز دروازه قرآن و سعدي قبل از رخداد سیل اخیر شیراز، مطالعاتی توسط شركت آمایش آب و خاک و شركت آبسار در حوضه

گونه در ادوار گذشته وجود ندارد. همچنین لازم به ذكر است كه هیچها اطلاعات باران و دبی سیلاب انجام شده بود. در این حوضه

هاي مرتبط با سیلاب به استعلامات این مطالعات خاص رسوب انجام نشده است. كلیه اقدامات انجام شده بر اساس پاسخ دستگاه

 پیوست این گزارش آورده شده است. 7كارگروه در جدول 

 

 ران(مسيل آبزنگی )حوضه آبریز دروازه ق -7-3-1

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل   -1-1-3-7

هاي توپوگرافی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكی در دسترس گیري سیلاب، لازم است دادهبینی و پیشلازم به ذكر است، كه در بحث پیش

ا در اختیار نداشتند. تعیین هاي مربوطه چنین اطلاعاتی ریک از سازمانها و دستگاههاي شیراز هیچباشند، كه متاسفانه در زیر حوضه

بستر و حریم رودخانه، از وظایف وزارت نیرو است كه در قوانین و مقررات صراحتاً به آنها اشاره شده است، اما متاسفانه شواهد حاكی از 

 عدم وجود نشانه یا رپرگذاري و اطلاع رسانی شفاف بوده است. 

باشد. لذا وجود و یا گونه سامانه هشدار سیلابی در اختیار نمیهاي هواشناسی، هیچمتاسفانه در استان فارس ضمن ناكافی بودن ایستگاه

پذیري خطرات سیلاب از جمله شهرهاي پر ریسک بلحاظ ریسکاي براي استان فارس و بخصوص شهر شیراز كه ایجاد چنینی سامانه

 باشد.آید، لازم و ضروري میكشور بحساب می
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ها و عدم نامه با سایر دستگاهنامه سیلاب وزارت نیرو، بدلیل عدم هماهنگی این نظامپیشهادي در نظام هاياز طرفی با وجود برنامه

 ضمانت اجرایی آن، مطالب ارائه شده در این نظام نامه در شهرک سعدي و حوضه دروازه قران مورد توجه قرار نگرفته است.

در این خصوص مطابق با پاسخ ارائه شده از طرف نهادهاي درگیر با سیلاب اداره كل راه و شهرسازي بیان كرده است كه  بازدید مستمر 

سالیانه و اجراي عملیات تنقیه و بازگشایی كامل مسیل در ابنیه فنی كوچک و دریواسیون و تنظیم بستر رودخانه و مسیل در حریم پل 

 43خرامه )كه بخشی از آن در حوضه آبریز دروازه قران و بخشی از آن در حوضه آبریز سعدي قرار دارد( در سال  -زدر محور قدیم شیرا

 توسط حوزه معاونت راهداري اداره كل راه و شهرسازي انجام شده است. 

وزارت نیرو، وزارت جهاد از آنجا كه، مسولیت كمیته فرعی پیشگیري از سیل و مدیریت طغیان رودخانه با عضویت وزارت كشور، 

سازي )وزارت راه و شهرسازي جدید(، مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، سازمان سازندگی، وزارت راه و ترابري، وزارت مسكن و شهر

سازمان زمین شناسی كشور، وزارت كشاورزي، وزارت پست و تلگراف و صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، سازمان هواشناسی كشور،

باشد. ن )وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات( )ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشكیل كمیته ملی كاهش اثرات بلایاي طبیعی( میتلف

بایست در زمینه اقدامات لازم جهت مدیریت سیلاب فعال باشند. در این بخش برخی از اقدامات هاي مذكور میلذا كلیه این دستگاه

هاي ها به استعلامات كارگروه مهندسی رودخانه و سازهگویی این دستگاهها متناسب با پاسخز این دستگاهانجام شده توسط برخی ا

 هیدرولیكی آورده شده است. 

هاي هاي هواشناسی را  با آنالیز دادهبینیسازمان هواشناسی با ارائه مستنداتی به كارگروه مهندسی رودخانه اعلام كرده است كه پیش

ها از ها و اخطاریهاي انجام داده و در صدور اطلاعیههاي جهانی و منطقههاي عددي و دادههاي جو بالا، خروجی مدل، دادهايماهواره

هاي رسانی عام از طریق گزارشاداره كل مدیریت بحران و اطلاعطریق اداره كل به ادارات و مقامات مربوطه از جمله استانداري، 

 عمل كرده است.  رادیویی و تلوزیونی موفق

اندیشی در خصوص این هشدار و ستاد مدیریت بحران، بلافاصله بعد از دریافت هشدار سازمان هواشناسی اقدام به برگزاري جلسات هم

رسانی سازمان هواشناسی كرده است. البته لازم به ذكر است كه اكثر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات معطوف به مشكلات اطلاع

 باشد.رودخانه خشک میاحتمالی 

باشد كه در آخرین مانور آموزشی در تاریخ از دیگر اقدامات ستاد مدیریت بحران، قبل از وقوع سیلاب، انجام مانورهاي آموزشی می

و ها ها، فرمانداريهاي استان فارس و در شهر شیراز براي كلیه شهرداريبا حضور اعضاء ستاد مدیریت بحران در شهرستان 25/12/43

 اند.نفر در این مانورها جهت مقابله با سیل و زلزه آموزش دیده 744ها برگزار گردیده است، و حدود دهیاري

توان به اعلام عدم تكلیف و الزام اداره منابع طبیعی درخصوص در این زمینه با استناد به پاسخ سازمانها و نهادهاي درگیر با سیلاب می

اي از محدوده مذكور اي آن در حوضه آبخیز دروازه قرآن و شهرک سعدي به جهت اینكه قسمت عمدهانجام مطالعات آبخیزداري و اجر

قانون آیین نامه اجرایی به  24قانون زمین شهري و  14هاي مذكور به استناد ماده متعلق به نهادهاي نظامی بوده و از طرفی تعلق زمین

 باشد، اشاره كرد.اداره كل راه و شهرسازي می

حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار براي تحكیم و تثبیت توان به اي در جهت مدیریت سیلاب میمله اقدامات غیر سازهاز ج

باشد. به عهده وزارت جهاد كشاورزي می اشاره كرد كه، هاي حفاظت خاک و آبخیزداري در حوزه آبخیزها و همچنین اجراي طرحكناره

 رزي پاسخ روشنی نداده است.در این خصوص وزارت جهاد و كشاو

 

 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل -2-1-3-7

ستاد مدیریت بحران، در روز سوم فروردین سال جاري، با توجه به اخطاریه هواشناسی مبنی بر وقوع سیلاب در روزهاي پنجم و ششم 

هاي تلویزیونی انجام گردید و در روز ارسال گردید و مصاحبهاي تنظیم و به كلیه نهادها و سازمانها فروردین همین سال، اخطاریه

 جلسه ستاد بحران در استانداري فارس برگزار شده است. 0/1/43
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لازم به ذكر است كه، تمركز اكثر اقدامات و تصمیمات قبل از شروع بحران از طرف ستاد مدیریت بحران و شهرداري عموماً معطوف به 

اند، اما متاسفانه هاي كنارگذرهاي رودخانه خشک بسته شدهخشک بوده است و در این راستا كلیه وروديبحران احتمالی در رودخانه 

ها و نهادهاي مرتبط با مدیریت رسد كه كلیه دستگاهقران آمادگی لازم براي مدیریت سیلاب وجود نداشته است. به نظر میدر دروازه

-ها به استعلامات كارگروه مهندسی رودخانه و سازهاند )با توجه به پاسخ این دستگاهدهسیلاب از رخداد سیل در دروازه قران غافلگیر ش

 هاي آبی(.

 

 مسيل سعدی )حوضه آبریز سعدی( -7-3-2

 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل   -1-2-3-7

مطالعات جامع هاي عددي جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه، هاي آبسنجی و رسوب سنجی، همچنین مدلعدم وجود ایستگاه

كنترل سیل در رودخانه، تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی و  پیش بینی بده جریان سیلابی 

بینی را بسیار پیچیده هاي گسترده و غیر اصولی در طول مسیل جریان بحث پیشمحتمل را غیر ممكن كرده است. همچنین خاكریزي

 ن حوضه همچون حوضه آبریز دروازه قران، هیچ گونه مدل هشدار سیلابی یوجود ندارد.كرده است. در ای

هاي آبی از مسیل دروازه قران و سعدي مشخص گردید كه در طول طی بازدید انجام شده توسط كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

هاي غیر منطقی زیادي در اكثر نقاط مسیل ها و خاكریزيبرداري از شن و ماسه رودخانه وجود دارد و خاكبرداريها عملیات بهرهمسیل

-هاي مختلف، در بحث برداشت شن و ماسه از حریم رودخانهمشاهده گردید. لذا در این بخش ضمن اشاره به وظایف سازمانها و دستگاه

در این خصوص علارغم استعلام كارگروه ها، از نگاه قوانین و مقررات موجود در سطح كشور، به این نكته باید اشاره شود كه ها و مسیل

رسد چنانچه حتی اگر پایش اند، لذا به نظر میها پاسخ روشنی ندادههاي مربوطه، هیچ كدام از این سازمانها و دستگاهاز دستگاه

ب بستر مسیل برداري از منابع خاكی مسیل وجود داشته باشد، مسایل مربوط به هیدرولیک و هیدرولیک رسومستمري در زمینه بهره

 سعدي همیشه نادیده گرفته شده است.

 باشد.قوانین و مقررات در این خصوص به شرح زیر می

ها و حریم ها و انهار و مسیلبرداري از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهي بهرهالف(    اجازه صدور یا واگذاري پروانه

آیین نامه  16قانون توزیع عادلانه آب و تبصره دو ماده  03باشد)ماده عهده وزارت نیرو میها به وزارت كشور به قانونی سواحل و دریاچه

 (. 1767قانون بودجه مصوب سال  66اجرایی تبصره 

هاي مجاز در كارگروهی خاک رس و تغییرات حاصل شده در محدوده و ماسه ،شن میزان برداشت تدوین و انتشار عملكرد سالانه

برداري ضوابط نظارت فنی بر بهره 3پذیرد )بند سازمان حفاظت محیط زیست انجام می و وزارت كشور وزارت نیرو، نمتشكل از معاونا

 از معادن شن و ماسه(

هاي سیلاب و هابرداري شن، ماسه و خاک رس به شرط حصول اطمینان درخصوص امكان عبور جریانپ(   استمرار مجوز بهره

ضوابط نظارت فنی بر  4باشد )بند بینی به عهده وزارت نیرو میها با حداقل خسارات قابل پیشمسیل انهاروها، احتمالی از رودخانه

 برداري از معادن شن و ماسه(بهره

گونه اطلاعاتی از وزارت نیرو، وزارت كشور و سازمان لازم به ذكر است در خصوص قوانین ذكر شده فوق، كارگروه موفق به كسب هیچ

 ط زیست نشده است.حفاظت محی

همچنین باید به این نكته اشاره كرد، كه در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اعلام نموده كه، هیچگونه 

برداري و مجوز برداشت در مسیر حوضه آبخیز دروازه قرآن و شهرک سعدي مجوزي اعم از پروانه اكتشاف، گواهینامه كشف، پروانه بهره

است و معدن فعالی در این مسیرها وجود ندارد و همچنین عمده معادن تامین كننده شن و ماسه شهر شیراز در حوزه  صادر نشده

 باشد.برداري از آن معادن موجود میرودخانه خشک شامل معادن دو كوهک و گویم بوده كه شرح بهره
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اصلی رخداد سیل معرفی كرد: الف( عدم طراحی مناسب توان بعنوان عامل در بحث سیلاب اخیرشهرک سعدي دو نكته مهم را می

هاي هیدرولیكی بر اساس علم مهندسی هیدرولیک و ب( وجود تعرضات گسترده به بستر و حریم مسیل سعدي كه هرگز به سازه

نه  آمادگی توان گفت، در عرصه مهندسی رودخاصورت اصولی و مقتدر طی سالیان گذشته با این مساله برخورد نشده است. لذا می

ها حاكی از فراموشی بحث سیلاب به رسد، برخی از تصمیمات و طراحیمناسبی جهت مقابله با سیل اخیر وجود نداشته و به نظر می

 هاي اخیر حوضه مهارلو بوده است.دلیل خشكسالی

ها و سمتی از حریم رودخانهدر پاسخ به سئوالات مطرح شده ثبت اسناد و املاک استان فارس مدعی عدم صدور سند مالكیت در ق

اي فارس و  استعلام در پی ارسال نقشه حد تقریبی رودخانه ها توسط سازمان آب منطقه 10/12/43مسیل ها در شهر شیراز از تاریخ 

ین نامه آی 12قانون زمین شهري و ماده  3از اداره راه و شهرسازي و صدور اسناد مالكیت ثبتی قبل از تاریخ فوق با استناد به ماده 

 باشد.اجرایی می

 1733سعدي توسط شركت مهندسین مشاور آمایش آب و خاک سال  شهرداري شیراز گزارشی مبنی بر ارزیابی شرایط موجود حوضه

آوري و دفع سازي وضعیت شبكه با احتساب سیلاب برون شهري در سطح احتمالی منتخب طراحی شبكه هاي جمع)نتایج شبیه

زدگی را سال به بالا سیل 5در حوضه سعدي و دروازه قرآن ضعیف ارزیابی كرده است و از دوره بازگشت  هاي سطحی شهري راآب

هاي روباز و روبسته سطح محتمل دانسته است(، را ارائه كرده است. همچنین شهرداري با ارائه مستنداتی انجام عملیات لایروبی كانال

 43و نیمه اول سال  46هاي ارائه شده مربوط به نیمه دوم سال )صورت وضعیتشهرداري بر اساس مستندات ارائه شده  7منطقه 

 باشد( را تایید كرده است.می

اند كه در زمینه شناسایی و پیش بینی رفع مشكل تأمین آب بویژه شركت آب و فاضلاب شیراز ضمن عدم ارائه مستندات گزارش نموده

اند و در این خصوص دو تانكر ریزي موثر داشتهباشند برنامهولید آب روبرو میگیر كه با مشكل احتمالی كمبود تدر مناطق سیل

ریزي و فراهم نمودن زمینه فنی و در نظر گرفتن اند و در خصوص برنامههاي نوروزي تدارک دیدهآبرسانی سیار جهت مراكز كمپ

ها ، حجم آب ذخیره شده در مخازن و آب مسائل كیفی در زمان سیل و پایش اطلاعات مرتبط با تولید شامل: )روشن و خاموشی چاه

 اند.( موفق بودهغیرهدریافتی از سد ، دما و 

هاي مرتبط با سیلاب جهت كنترل و مدیریت توانسته توسط دستگاه( كه می16تا  1 ف تا ع معادلال از میان اقدامات موثر زیر )شماره

اند. آورده شده است، انجام پذیرفته 51-0جدول داري كه در بهتر سیلاب اخیر دروازه قران و شهرک سعدي انجام پذیر، اقدامات ستاره

هاي مرتبط اند و یا توسط هیچ یک از سازمانها و دستگاهدي موضوعیت نداشتهسایر اقدامات یا در سیل اخیر دروازه قران و شهرک سع

 اند. با سیلاب انجام نگرفته

 وجود داده هاي مورد اعتماد توپوگرافی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكی،  -الف

 بندي سیلاب،تعیین بستر و حریم رودخانه، و پهنه -ب

 نشانه یا رپر گذاري و اطلاع رسانی،  -ج

 بازدیدهاي دوره اي از سیل بندها یا دایک ها،  -د

 پایش ایستگاه هاي آبسنجی و رسوب سنجی،  -ه

 مدلسازي عددي جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه،  -و

 مدلسازي شكست سدها،  -ز

 مطالعات جامع كنترل سیل در رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی،  -ح

 ي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی، تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین برا -ط

 پیش بینی بده جریان سیلابی محتمل،  -ي

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -ک

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -ل
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 ( غیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و هاي كنترل سیل) از جمله سیلسازه -م

 (.غیرهسایر سازه ها )مثلا سدهاي كوتاه تاخیري و  -ن

 پایش دوره اي معادن بهره برداري از شن و ماسه رودخانه اي در بستر یا سیلابدشت. -س

 وجود سامانه هشدار سیل -ع

 
 شرح اقدامات قبل از هشدار سيل 31-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 17 10 15 16 

اي شركت آب منطقه

 استان فارس
* *               

     * *           شهرداري شیراز

      *           داره كل راه و شهرسازي

 

 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل -2-2-3-7

توجه به اینكه قبل از شروع بحران كلیه توجهات به رودخانه خشک و بحران احتمالی در این منطقه بوده است، اقدامات خاصی در  با

 جهت مدیریت بحران از زمان هشدار سیلاب تا رخداد سیل در شهرک سعدي انجام نشده است.

بایست در جدول زیر باشد،كه میپیشنهادي به شرح زیر میهاي مرتبط با سیلاب بر اساس فرمت اقدامات انجام شده توسط دستگاه

بصورت خلاصه وارد گردد، اما هیچ یک از این اقدمات در سیل اخیر دروازه قران و شهرک سعدي از زمان هشدار سیل تا رخداد سیل 

 انجام نپذیرفته است، و لذا این جدول پر نشده است.

 بازدید از سیل بندها یا دایک ها،  -الف

 بندهاي اضطراري،احداث سیل -ب

 (غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )پل -ج

 بازدید از  مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی،  -د

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -ه

 ( غیرهبند، فیوز پلاک، كانال انحراف و از جمله سیل)  هاي كنترل سیلبازدید از سازهو 

 در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -ز

 
 شرح اقدامات پس از هشدار تا زمان وقوع سيل 32-7جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 

        

        

 

 اثربخشی هشدارها -3-2-3-7

اقدامات انجام شده در جهت هشدار سیلاب )هشدارهاي انجام شده از طریق ستاد مدیریت بحران و سازمان هواشناسی با كمک صدا و 

است، اما وقوع حادثه هاي اجتماعی( گرچه در كنترل رفت و آمدهاي نوروزي در دروازه قران چندان موثر نبوده سیما و سایر شبكه

تري در شهرک سعدي بلحاظ آگاهی مردم در خصوص پرهیز از قرارگیري قران، از وقوع حوادث دردناکدردناک در روز قبل در دروازه



 541        اقدامات قبل از شروع بحران در عرصه  مهندسی رودخانه و ...  –فصل چهارم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلاب گزارش

 

-هایی همچون سیلاب میهاي مردم در مواجهه با بحراندر مسیر سیلاب، جلوگیري كرده است. لازم به ذكر است كه افزایش آگاهی

 هاي مرتبط با سیلاب قرار گیرد. مساله عدم آگاهی مردم در واقعه دروازه قران بسیار نمود پیدا كرد.رد توجه ویژه سازمانبایست مو

وان به این نكته اشاره تدادند، میبایست انجام میها و نهادها در مواجهه با هشدار سیلاب میهایی كه سایر دستگاهدر خصوص فعالیت

یک از این هاي مرتبط با سیلاب و مدیریت آن، هیچاستعلامات این كارگروه و پاسخ دریافت شده از كلیه دستگاهكرد كه با توجه به 

اند و كلیه توجهات تنها به رودخانه خشک و بحران احتمالی ها انتظار رخداد بحران در دروازه قران و شهرک سعدي را نداشتهدستگاه

ن رودخانه، معطوف بوده است و دروازه قران و شهرک سعدي به فراموشی سپرده شده است. این ناشی از سیلاب در این بستر و حریم ای

 ها را كاهش داده است.ها، آموزشها، اقدامات، تصمیمات، آمادگیرسانینكته اثربخشی كلیه هشدارها، اطلاع
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 فصل پنجم
 

رودخانه و  یوقوع در عرصه مهندس نیدر ح لابیس تیریمد

 یكیدرولیه یهاسازه
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 یکيدروليه یهارودخانه و سازه یوقوع در عرصه مهندس نيدر ح لابيس تیریمد -3 فصل

 استان ایلام-3-1

 اقدامات ستاد مدیریت بحران استانداری-1-1-3

 مردمی، انتظامی، نهادهاي و نظامی نیروهاي و بخشداران، فرمانداران جمعه، ائمه استانی، و ملی دستگاههاي بین هماهنگی ایجاد (1

 بحران، مدیریت در واحد ایجاد فرماندهی و ها بنیاد

 حضور معین، هاي از استان درخواست و نیاز مورد ارسال تجهیزات و رسانی كمک منظور به كشوري مقامات با ارتباط استانداري (2

 امور، اجراي روند بر مستقیم نظارت براي زده سیل مناطق در مدیران ارشد استان مستمر

 ماژین-شهرستان سیروان شیر و امدادي )چم اضطراري هايراه احداث آباد( و صالح قدیم جاده-جایگزین )تلخاب مسیر تعیین (7

 زمان(، كمترین در شهر دره شهرستان

 فروند(، 3پاسداران ) سپاه -هوانیروز  -احمر  هلال هايبالگرد توسط نجات و امداد عملیات انجام و استقرار خواست در (0

 نفر 264 انتقال -سیل  در گرفتار نفر 20 نجات -پرواز  سورتی 104از  احمر )بیش هلال توسط هوایی امداد متعدد هاي عملیات (5

 پاسداران( سپاه تنی 24 محموله یک روزه و 74 و ساعته 32 ساعته، 20 خوراكی بسته 0544 از بیش توزیع و انتقال -دیده  حادثه

 توسط حتمی مرگ از پلدختر توابع از مهر چم در روستاي نفر 10نجات  جمله لرستان )از استان و ایلام استان زده سیل مناطق در

 ایلام(، استان اورژنس بالگرد

 -این زمینه )بهزیستی  در لازم هاي و مساعدت پوشش تحت مددجویان بین در حمایتی هاي دستگاه حضور براي لازم ریزيبرنامه (6

 و ... پوشش تحت مددجویان به مستمري ماه 2 پرداخت -امداد(  كمیته

 كرخه، سد ورودي به تنظیم كمک لازم و تدابیر اتخاذ و سیمره سد دبی خروجی و ورودي مستمر پایش و رصد (3

 و شهرستان سیروان شیر چم روستايبهداشتی به  و خوراكی مواد ارسال و پاسداران سپاه طریق از قایق فروند چندین تهیه (3

 سیمره، راه دسترسی آنها قطع شده بود، سد آب آمدن تراز بالا بعلت كه لرستان استان روستاي 4 و داربلوط روته، چم روستاهاي

 زدگان به دلیل نامناسب بودن راه دسترسی، سیل به رسانی امداد براي ماژین به بخش دار كمک خودروهاي اعزام (4

 شهر،در سیل بخش ماژین شهرستان دره گرفتار گردشگران و مسافران جابجایی (14

 زمان. ترین كوتاه در ارتباطی هاي موقت پل احداث و تعمیر بازسازي، (11

 

 ای اقدامات شرکت آب منطقه-3-1-2

  سیلاب، با مرتبط نیروهاي باش آماده و مرخصی لغو (1

 و احتمالی حوادث با مقابله براي اجراي آمادگی كامل دستگاههاياستان و اعلام  بحران مدیریت هماهنگی شوراي تشكیل جلسه (2

 مساجد مدارس، در اسكان بینیو پیش نوروزي مسافران و جان شهروندان از حفاظت سیلاب و مهار و كنترل اقدامات سایر همچنین

 تامینی، سایر اقدامات و اقامتگاهها و

 مهران و دستور احداث شهر گاوي رودخانه و شماور رودخانه كنجانچم، بازدید از نواحی پر خطر از جمله؛ ساماندهی رودخانه (7

 متر 354 ایلام باشد )سد برثانیه مترمكعب 1644 توانست تامی كه دبی ورود جلوگیري از براي مهران شهر در حفاظتی خاكریز

 برثانیه(، مكعب متر 354 حوضه كنجانچم میان و برثانیه مكعب

الانبیاء)ع( و  خاتم موسسه آلاتماشین از استفاده با متر 1444 طول به گذرد می مهران شهر داخل از كه شماور رودخانه لایروبی (0

 بحران، مدیریت هماهنگی با زداییمین قرارگاه

 مهران، شهر شمالی قسمت در شماور رودخانه بند سیل تقویت (5
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 طرح پیمانكار آلاتاز ماشین استفاده با مهران شهر شمال در گرمسیري طرح با تقاطع محل و گاوي رودخانه روي بر بند سیل احداث (6

 گرمسیري،

 ها،براي موج دوم بارش بحران مدیریت جهت ریزي برنامه (3

 14میلیون متر مكعب، سد كنگیر به میزان  21محاسبه و تعیین ایجاد ظرفیت خالی در سدهاي مخزنی)سد ایلام به میزان  (3

 میلیون متر مكعب(،  05میلیون متر مكعب و سد دویرج به حجم 

 هشدار به مراكز پایین دست سدها جهت اجراي تصمیم رها سازي آب مخازن،  (4

 رسانه، و سیما و اطلاع رسانی هشدارهاي سیل از طریق صدا  (14

 رسان، خدمت دستگاههاي سط كلیهنوري و ....  تو برج آب و پمپ كش، كف ژنراتور، دیزل جمله از اضطراري تجهیزات تامین (11

 قطع تردد وجود دارد، امكان كه نقاطی در پزشكی كادر و درمانی تجهیزات كامل باش آماده (12

 

 اقدامات سازمان جهاد کشاورزی  -3-1-3

 اضطراري، و بحرانی شرایط طیوردر و دام خوراک تهیه (1

 دیده، آسیب عشایر دربین معدنی آب بطري 6444 و سایبان تخته 124 توزیع  (2

 

 اقدامات اداره کل راه و شهرسازی -3-1-7

 و آبهاي سطحی محدوده فرودگاه ایلام )جهت حفاظت از باند فرودگاه( ، –هدایت مسیل  (1

 هدایت مسیر آب جهت جلوگیري از آسیب به جسم راه، (2

 اعزام ماشین آلات به نقاط بحرانی و مرمت قسمتهاي تخریب شده، (7

 هاي دسترسی و موقت،احداث راه (0

 تعمیر ومرمت پلها، -هاي خرپایی موقت ساماندهی پل (5

 پاكسازي جاده ها و رفع انسداد. (6

 

 استان خوزستان-3-2
و اثر  یكیدرولیه يهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندسهاي مختلف به تفكیک در حین وقوع سیل در این فصل اقدامات سازمان

  ، كارون و دز مورد بررسی قرار گرفته است.هاي كرخهبخشی این اقدامات به ترتیب براي رودخانه
 

 های مسئول حين وقوع سيل رودخانه کرخهشرح اقدامات دستگاه-3-2-1

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات یران، ا ینفت يهاپخش فرآورده یشركت ملهاي آب و برق خوزستان، استانداري، در این بخش سازمان

 يشهردار، الوان يشهردار، گاز استان خوزستان شركت، استان خوزستان ياداره كل راه و شهرساز، بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز

ی و سپاه پاسداران جانب عیو صنا شكریتوسعه ن شركت، مدارس استان خوزستان يكل نوساز اداره، انرودیم يشهردار، شمس آباد

 اند.اقدامات لازم را انجام داده

در ادامه معرفی هاي مسئول مرتبط با این اقدامات وجود دارد كه دستگاه )اقدامات زیر( پیش فرضاقدام به صورت  12در این بخش 

 اند.شده

 ساز، عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -1

 اثربخشی رهاسازي جریان در رودخانه  -2

 ترمیم سیل بندها یا دایک ها -7
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 انه، سازي عددي جریان سیل در رودخانجام شبیه -0

 تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی  -5

 ها، حذف گیاهان مزاحم و غیره(، بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -6

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -3

 انحراف و غیرهبندهاي اضطراري ، كانال احداث سیل -3

 هاي مزاحم و غیره(هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -4

 ایجاد مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی  -14

 ها و بستر رودخانه ها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل -11

 رش ماهی و غیره در محدوده سیلتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرو -12

 

 اقدامات سازمان آب و برق خوزستان -1-1-2-3

 عملياتی و مستندساز ساز،های تصميمتشکيل کارگروه -الف

 سد ها يداری/معاون پاریمد يریبحران به دب تیریمد تهیكم لتشكی 

 لابیس تیریبا هدف مد یمشورت يجلسه شورا 22 لیتشك  

 لابیگزارش س هیبه منظور ته یدانیم دیبازد 

 یسنجش آب و هواشناس يهاستگاهیدفتر ا نگیتوریكننده از مركز مان دیبه مقامات بازد لابیروند س نیگزارش آخر هارای. 

 غیرهامور آب مناطق و ياعلام گزارش از سو ،ينمونه بردار  يها دیبراساس بازد ندهیرصد منابع آب به لحاظ ورود منابع آلا 

 لابیس یواقع يبا پهنه ها یكیدرولیه يمدلها جینتا قیجهت كنترل و تطب یدانیم يدهایانجام بازد 

 تحت پوشش شركت ياریآب يشبكه ها یو نقاط بحران ساتیبندها ، تأس لیاز س يشبانه روز يدهایبازد 

 از محل سدها يبهره بردار ردفتریمستمر معاونت و مد دبازدی 

 ها چهیو در زهایگاهها و سرر هیبدنه سد ، تك یو بازرس دبازدی 

 غیرهغیرهبدنه و  يها يگالر هیكل یو بازرس دبازدی 

 ،با استفاده از  0و سد كارون 7گتوندعلیا، شهید عباسپور، كارون پیش بینی روزانه كوتاه مدت  جریان ورودي به سدهاي كرخه، دز

 Mike-NAMمدل 

  مطابق با  هاي كرخه، دز و كارون براي تمامی بازه هاتعیین پهنه سیلاب به ازاي دبی هاي رها شده از سدهاي استان در رودخانه

 .7-5شكل تا  1-5شكل 

 0-5شكل مطابق  مكاتبه با شوراي تامین استان و ارسال لیست امكان مسكونی در معرض خطر سیل جهت حفاظت و یا تخلیه. 
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 مکعب بر ثانيهمتر  430دبی -پهنه سيلاب رودخانه کرخه شاخه های منتهی به تالاب هورالعظيم -1-3شکل

 

 
 متر مکعب بر ثانيه 430دبی -پهنه سيلاب رودخانه کرخه شاخه های منتهی به تالاب هورالعظيم -2-3 شکل

 

 هكتار از اراضی دچار آبگرفتگی می شوند. 26544متر مكعب بر ثانیه، بالغ بر  354با دبی 
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 متر مکعب بر ثانيه 430دبی -چمرانپهنه سيلاب رودخانه کرخه روستای خيرآباد تا شهرک شهيد  -3-3 شکل

 

 
 مکاتبه با شورای تامين استان و ارسال ليست امکان مسکونی در معرض خطر سيل جهت حفاظت و یا تخليه -7-3 شکل

 

 دهد.فهرست شهرها و روستاهاي در معرض خطر حاشیه رودخانه كرخه كه نیاز به تخلیه دارند را نشان می 1-5جدول 
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 شهرها و روستاهای در معرض خطر حاشيه رودخانه کرخه که نياز به تخليه دارندفهرست  1-3جدول

 نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف

 صدر عمه دشت آزادگان 61 حسن حلاف دشت آزادگان 71 چیچالی شوش 1

 آلبوعفري شمالی دشت آزادگان 62 كوت سید نعیم)شهر( دشت آزادگان 72 غیب یک شوش 2

 چولانه دشت آزادگان 67 جرگه سید علی دشت آزادگان 77 عصافره شوش 7

 مگاصیص دشت آزادگان 60 شاكریه دشت آزادگان 70 سید جمال الدین شوش 0

 سگور صالحه دشت آزادگان 65 سبحانیه دشت آزادگان 75 سید موسی شوش 5

 افلوک دشت آزادگان 66 سوسنگرد)شهر( دشت آزادگان 76 عدنانسید  شوش 6

 نیزور دشت آزادگان 63 هوفل دشت آزادگان 73 دبات شوش 3

 ساریه دشت آزادگان 63 هوفل غربی دشت آزادگان 73 دوار شوش 3

 دحیمی یک دشت آزادگان 64 هوفل شرقی دشت آزادگان 74 حاج قدیم شوش 4

 دحیمی دو دشت آزادگان 34 هوفل علی آباد دشت آزادگان 04 احمد بن حسن شوش 14

 دحیمی سه دشت آزادگان 31 حمد دشت آزادگان 01 علی جادر شوش 11

 سویدانی دشت آزادگان 32 هوفل شموس دشت آزادگان 02 مزعل ظمدي شوش 12

 حجیه دشت آزادگان 37 عصافره دشت آزادگان 07 سید عباس شوش 17

 سمومیه هویزه 30 ابورفوش دشت آزادگان 00 علی چعب شوش 10

 كرشیه هویزه 35 طگطاگه دشت آزادگان 05 سلمان سردار شوش 15

 دغاغله هویزه 36 دهلاویه دشت آزادگان 06 محمد غزوان شوش 16

 بنی نعامه جنوبی هویزه 33 بردیه كوچک دشت آزادگان 03 میثم تمار شوش 13

 حنظله هویزه 33 فنیخی دشت آزادگان 03 قلعه سحر اهواز 13

 نهیرات هویزه 34 عبیات كوچک دشت آزادگان 04 الهایی)بخش غربی جاده( اهواز 14

 زین العابدین هویزه 34 بستان)شهر( دشت آزادگان 54 حلاف دو اهواز 24

 بیت كوار هویزه 31 رمیم شمالی دشت آزادگان 51 جنادله یک اهواز 21

آزادگاندشت  52 بیت فشم حمیدیه 22  شموس هویزه 32 رمیم جنوبی 

 هبچیه هویزه 37 قدرت آباد دشت آزادگان 57 العوده حمیدیه 27

 حاج قاسم هویزه 30 میهن اباد دشت آزادگان 50 حویش یک حمیدیه 20

 بنی نعامه جنوبی هویزه 35 فیروزآباد دشت آزادگان 55 حویش دو حمیدیه 25

آزادگاندشت  56 آلبوعید دو حمیدیه 26  گبان هویزه 36 دفار 

 )رفیع)شهر هویزه 33 مالكیه وسطی دشت آزادگان 53 آلبو عید نبی حمیدیه 23

 مچریه هویزه 33 مالكیه علیا دشت آزادگان 53 بیت گنیم حمیدیه 23

 عمه هویزه 34 مالكیه سفلی دشت آزادگان 54 حاج قاسم حمیدیه 24

بیت حرداننعمه  دشت آزادگان 64 چمیم حمیدیه 74        

 

 همراهان و زاده یتق دكتر جناب روین ریوز معاون حضور با ياجلسه لابیس تیوضع يبرا يفور و لازم ماتیتصم از تیحما جهت به

 هیته يبعد دو مدل. داشتند حضور زین كشور يسدها از يبرداربهره معاون جلسه نیا در. دیگرد لیتشك 43 ماه نیفرورد 5 در شانیا

 در هیثان در مكعب متر 1444 یدب تا يبرا برلابیس يهاكانال طرح همراه به هیثان بر مكعب متر 2444 یدب تا كرخه لابیس يبرا شده

 معاون توسط جلسه نیا در. دیگرد ارائه كرخه آب مشاور نیمهندس شركت و شبنم يآوا مشاور نیمهندس يسو از بیترت به جلسه نیا

 از يبند بحث، موضوع. دیگرد اعتراض آن یخروج به توجه با كرخه سد پشت آب ارتفاع شیافزا نحوه به كشور يسدها از يبرداربهره

 آب يورود شیافزا صورت در كه بود شده ذكر بند نیا در. بود متفاوت آن قرائت در برداشتها كه بود كرخه سد از يبرداربهره نامهنییآ
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 یخروج یدب مقدار تا است لازم باشد، شده نییتع سرعت از شیب یسرعت با كرخه سد پشت در آب آمدن بالا كه یزانیم به سد پشت

 به شیافزا حال در كه بودند معتقد خوزستان برق و آب سازمان ندگانینما. ابدی شیافزا هیثان در مكعب متر 1444 تا دیبا كرخه سد

 به بحث تینها در. باشد هیثان در مترمكعب1444 زانیم به دیبا یدب كه دهینگرد ذكر بند در و هستند هیثان در مكعب متر 1444 سمت

 جلسه در شانیا يمجاز شركت يبرا خوزستان ياستاندار محل به و قطع جلسه در شركت به جمهور محترم استیر درخواست علت

 انحراف طرح شد مقرر. بود هیثان در مكعب متر1444 یدب به دنیرس و شیافزا يبرا عیسر یآمادگ مذكور جلسه یخروج. دیگرد منتقل

 یدب روستاها، و شهرها يبرا لازم هیاول یحفاظت داتیتمه انجام از پس و گردد آماده شدن ییاجرا يبرا كوتاه یمدت ظرف مشاور آب

 .ابدی شیافزا هیثان بر مكعب متر1444 زانیم تا كرخه سد یخروج

 اتیعمل كه شد مقرر قبل، روز در هیثان در مكعب متر 7444 از شیب به كرخه سد يورود یدب دنیرس به توجه با نیفرورد 3 روز در

 مرحله نیا در. گردد ییاجرا سوسنگرد يشهردار و يفرماندار يهمكار با و خوزستان برق و آب سازمان توسط هیشاكر برلابیس ییاجرا

 کی قیطر از آب مختلف نقطه چند در ریمس ییبازگشا و زیخاكر چند احداث از پس مشاور توسط شده هیته ییاجرا يهانقشه مطابق و

 یعیطب بیش به توجه با آنجا از و تیهدا يكشاورز يهانیزم به مناسب بیش با ملات و نیچسنگ صورت به متر 754 عرض به زیسرر

 .(5-5شكل  )مطابق دینما حركت میهورالعظ سمت به نیزم

 

 
 هیشاکر هياول نهیگز ییهوا ریتصو -3-3 شکل

 

 ارتباط نقطه نیا از كه دادیم نشان زین 3-5شكل و  6-5شكل مطابق  گذشته يهالابیس ياماهواره يهاعكس كه است ذكر به لازم

 ارائه شده هیته گزارش در و یبررس مشاور توسط موضوع نیا كه. دیگرد خواهد برقرار لابیس وقوع صورت در میهورالعظ و رودخانه نیب

 .بود شده
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 1986 لابيس ییهوا ریتصو -6-3 شکل

 

 
 1988 لابيس ییهوا ریتصو -4-3 شکل

 

 به مناسب خاک با ونیكام يادیز تعداد. دیكش طول ظهر حدود تا نیفرورد 3 روز صبح از اتیعمل شروع و خاک هیته يبرا هایهماهنگ

 تجمع آن اطراف در ياریبس تیجمع كمرشكن يرو از یكیمكان لیب نیاول هیتخل هنگام. شدند حاضر محل در یكیمكان لیب چند همراه

 محل در كه نتوانستند شانیا ظهر از بعد 0 ساعت تا اما شده گرفته تماس فرماندار با. ندادند را اتیعمل انجام اجازه دیتهد با و كردند
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 را محل ها آن كه شد باعث ها نیماش دنید بیآس امكان و گرفت يا تازه شكل داتیتهد تیجمع ادیز شدن شلوغ با. كنند دایپ حضور

 . دندیگرد مستقر پروژه ياجرا محل یكینزد در لازم دستورات با اما كنند، ترک

 طرح ياجرا جهت يهمكار يبرا منطقه وخیش با شد مقرر كه دیگرد لیتشك يفرماندار محل در 43 نیفرورد 3 روز در ياجلسه

 در یخاك يكهایدا كه ییجاها يبرا نیب نیا در آماده خاک يهاونیكام. دیگرد انجام و يریگیپ روز همان در زین مهم نیا. شود صحبت

 گرید يسو از. شد انجام لازم یبررس طرح ياجرا امكان تیوضع يبرا مجدداً نیفرورد 4 روز. دیگرد استفاده بودند، شده فیتضع منطقه

. كردیم یمنتف يریدرگ بدون را طرح ياجرا امكان كل در كه شد یم مطرح طرح ياجرا هیعل بر يتند يحرفها مسجد يبلندگو از

 .آمدیم حساب به دیتهد باشندینم منطقه مردم از بود مشخص كه يافراد يبرا منطقه در زین پلاک بدون نیماش و مسلح مردم وجود

 يبررو 3-5شكل مطابق  ابوروفوش دست نییپا در برلابیس احداث نهیگز ضمناً و دیرسیم نظر به اجرا قابل ریغ نهیگز نیا كه آنجا از

 .گردد اجرا به شروع نهیگز نیا كه شد مقرر وقت قیذ جهت به بود، همسو نهیگز نیا با زین هوفل يرودخانه

 
 ابوروفوش نهیگز ریتصو -8-3شکل

 

 دستور در زین 4-5شكل مطابق  عیرف نهیگز ياجرا ع،یرف شهر بندلیس يبالا به آن شدن کینزد و آب ارتفاع شیافزا لیدل به همزمان

 .گرفت قرار كار
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 عيرف نهیگز ریتصو -9-3 شکل

 

 كارفرما میت یوقت ابوروفوش نهیگز خصوص در اما. دیگرد اجرا مردم یجزئ ممانعت و ینگران وجود با ماه نیفرورد 3 روز در عیرف نهیگز

 دنیكش كه بودند باور نیبرا یمحل مردم. شدند مواجه مردم دیشد برخورد با مجدداً شدند اعزام كار شروع محل به ومشاور مانكاریپ و

 به بود برداشت به کینزد مرحله در آنها كشت تیوضع چون و بود خواهد آب يرهاساز اتیعمل شروع یمعن به شانیروستا دور زیخاكر

 يریجلوگ خبر و هستند کینزد هیشاكر يروستا به گردد یم مشاهده زین نقشه در كه همانطور هاآن ضمناً. كردندیم مقاومت شدت

 مانكاریپ و كارفرما ندگانینما روستا، بزرگان توسط آرامش به دعوت از پس انتها در. بود دهیرس زین آنها به طرح ياجرا از هیشاكر مردم

 آب سازمان ندگانینما یعنی امر نیمسئول به را خود جواب صبح فردا تا و كنند مشورت روستا یاهال شب آن كه نمودند توافق هاآن با

 كه ییجا از كار نكهیا شرط. كردند موافقت شرط کی بر منوط كار شروع با ابوروفوش يروستا یاهال تینها در. بدهند خوزستان وبرق

 كه دانستندیم ازین و بود صدام جاده به موسوم جاده يرو بر خاص يانقطه از كار به شروع هاآن نظر. شود شروع دانندیم ازین خودشان

 تا و شد شروع سرعت به ییاجرا اتیعمل لذا بود، دهیگرد مشخص زین مشاور طرح در نقطه نیا. گردد انجام يگذار لوله نقطه نیا در

 محل ترک باعث مانكاریپ اموال بیتخر به مردم داتیتهد كار، بخش نیا اتمام از پس. شد تمام يگذارلوله كار روز همان ظهر از بعد

 .كردند دیتهد را روهاین و ندادند را طرح یمابق ياجرا اجازه هاآن. دیگرد شانیا توسط

 درب شهر نیا مردم ع،یرف لابیس انحراف طرح واسطه به عیرف بندلیس ییبازگشا از پس روز کی و نیفرورد 4 روز در نیهمچن

 يا جلسه. است شده شهر يبرا خطر آمدن وجود به باعث عیرف آب انحراف طرح كه بودند كرده تیشكا و كرده تجمع يفرماندار

 دیبازد كه شد مقرر. دیگرد لیتشك خوزستان برق و آب سازمان عامل ریمد دفتر در 1:74 ساعت نیفرورد 14 روز بامداد در ياضطرار

 و شد انجام صبح 7:74 ساعت دیبازد. گردند اجرا وقت اسرع در آنها لازم، داتیتمه به ازین صورت و گردد انجام وقت همان در لازم

 آن یخروج زانیم از شیب عیرف شهر کیدا پشت آب يورود يباكر دیشه جاده از مناسب مقدار نشدن باز علت به كه شد مشخص

 به نیفرورد 14 شنبه صبح هیاول ساعات در موضوع نیا طرح. شود گفته نظر در يورود با  متناسب یخروج تا است لازم لذا. باشدیم

 يباكر دیشه دژ به موسوم جاده در شده انجام يانفجارها با تینها در كه دیگرد ارسال خوزستان برق و آب سازمان به یكتب صورت

 .دیگرد مرتفع مشكل
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 همراه به انیاردكان دكتر يآقا جناب روین محترم ریوز توسط( 14-5و شكل  4-5شكل یی )هوا يدیبازد نیفرورد 14 شنبه عصر در

 مشاور و زاده یحاج دكتر جناب خوزستان ياستاندار مرقبه ریغ حوادث ریمد و زدجویا دكتر جناب برق و آب سازمان عامل تیریمد

 .شد حیتشر شانیا يبرا كامل صورت به شد ذكر شتریپ كه لابیس انحراف يطرحها و دیگرد انجام طرح

 آنجا از است قرار لابیس انحراف طرح كنند یم فكر كه ینقاط يبالا در چادر نصب با یمحل مردم كه دیگرد مشخص ییهوا دیبازد در

 .بود دهینرس آزادگان دشت محدوده به سد یخروج یدب هنوز كه بود یحال در نیا. دهندیم ینگهبان مناطق آن از گردد اجرا

 

 
 عيرف طرح از ییهوا دیبازد ریتصو -10-3 شکل

 

 همراه به كشور كل یبازرس سازمان معاون نیفرورد 12 روز ،یمحل مردم يسو از هیشاكر بر لابیس طرح ياجرا امكان عدم علت به

 تا دندیگرد حاضر آزادگان دشت یزهكش و ياریآب يهاكانال طرح كارگاه یعنی پروژه محل در خوزستان استان یبازرس سازمان سیرئ

 طرح كارگاه محل در ابتدا. ندینما رفع امكان صورت در و مشاهده کینزد از را (11-5شكل ) هیشاكر برلابیس طرح ییاجرا مشكلات

 تعداد محل در دیبازد نیا در. شد دیبازد هیشاكر طرح ياجرا محل از مشاور و كارفرما تیمع در سپس. شد داده حیتوض شانیا يبرا

 شد متشنج جو افراد، از یبعض توسط مردم کیتحر با و زود یلیخ. شدند جمع كشور كل یبازرس سازمان معاون دور به مردم از يادیز

 بیآس یكس خوشبختانه اما كردند بیتخر را موجود يخودرو سه از خودرو دو يهاچراغ و شهیش و كردند حمله خودروها به مردم و

 .دیند

 اجرا قابل طرح صورت نیا ریغ در و است انكار قابل ریغ هیقهر يروین وجود با پروژه انجام به ازین كه شد مشخص كار از مرحله نیا در

 یمحل مردم توسط کیدا پشت خاک برداشت علت به مشاور توسط هیاول شده نییتع محل در ییبازگشا نكهیا به باتوجه. بود نخواهد

 انجام با ازین صورت در كه دینما شنهادیپ آب انحراف يبرا گرید يا نقطه كه دیگرد ملزم مشاور داشت، زیسرر ساخت كار به ازین

 . باشد داشته را لابیس انحراف كاركرد تیقابل بیتخر اتیعمل

 بالادست در یمحل خوزستان، استان سپاه كل یفرمانده و مشاور توسط شده انجام دیبازد و یمحل نیمطلع با صحبت طرح، ینیبازب در

 جادیا امكان طیشرا نیا در. بود مشخص هیقض به مردم تیحساس يبالا سطح هادیبازد در. دیگرد انتخاب كار نیا يبرا هیشاكر يروستا

 مواجه مردم هجوم با شدیم ادهیپ افراد یحت و زاتیتجه كه كجا هر كه چرا نداشت وجود ییبازگشا از شیپ حفاظت يبرا زیخاكر
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 عاًیسر ییبازگشا از پس و باشند داشته حضور محل در كار به آماده صورت به زاتیتجه كه بود ممكن تنها حالت نیا در. شدندیم

 .گردد انجام آلات نیماش لهیوس به آب انحراف ریمس ییبازگشا و حفاظت يبرا لازم داتیتمه

 با انفجار جادیا صورت به آن ییاجرا اتیعمل ،ياستاندار محل در استان نیتأم جلسه يبرگزار قیطر از لازم یهماهنگ انجام از پس

 ماه نیفرورد 10 خیتار در و (12-5شكل ) هیشاكر يروستا بالادست در كرخه رودخانه راست سمت یخاك کیدا در محدود بیتخر

 بود، متریسانت 04 تنها بندلیس يبالا تا آب سطح فاصله آن از شیپ تا كه سوسنگرد شهر و بود بخش تیرضا اریبس جینتا. دیگرد انجام

 . گرفت آب سطح از يادیز اریبس فاصله

 
 هیشاکر برلابيس ریتصو -11-3 شکل

 
 (22/01/98) هیشاکر برلابيس یاماهواره ریتصو -12-3 شکل
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 یحال در نیا. افتی شیافزا هیثان بر مكعب متر 2444 زانیم به سد یخروج یدب مخزن حاد طیشرا به توجه با 43 نیفرورد 15 روز در

 سپاه كل یفرمانده و ياستاندار یهماهنگ با. شدیم ینیبشیپ مكعب متر1444 يرو بر یخروج زانیم حداكثر آن از قبل تا كه بود

 .كند یبررس را هیشاكر بالادست در لابیس انحراف يبرا ممكن يهانهیگز مشاور كه شد مقرر برق و آب سازمان زین و استان پاسداران

 انحراف مورد در نیشیپ يهاگزارش یبررس با. شد انجام شوش کینزد تا هیشاكر بالادست از كرخه رودخانه ریمس در ینیزم دیبازد

 در) مناسب زانیم به كرخه آب انحراف يبرا مناسب محل كه دیگرد مشخص ییهوا يهاعكس و ینیزم يدهایبازد كرخه، لابیس

 گذشته در كه است یمحل جانیا. باشدیم طعمه خیش يروستا یكینزد در و خسرج منطقه در( هیثان در مكعب متر 1444 حدود

 :تا است لازم میهورالعظ به لابیس انتقال يبرا البته. است شدهیم پخش نقطه نیا در كرخه لابیس

 .گردد احداث مناسب ریآبگ دهانه -1

 .شود ییبازگشا دارد تقاطع یعیطب لیمس با كه یمحل در اكبرالله به موسوم يهاكوه -2

 . گردد احداث دست نییپا يروستاها به خسارت بدون آب منیا انتقال يبرا مناسب كانال -7

 43 لابیس مشكل حل يبرا عملاً طرح نیا لذا بود مناسب یفرصت ازمندین و نبود انجام قابل زمان آن در شده ذكر موارد نكهیا به نظر

 يهاكمک و ياضطرار اسكان يبرا زین ياجلسه خوزستان، استان سپاه یفرمانده توسط شده انجام ینیزم دیبازد در ضمناً. نبود ییاجرا

 . شد برگزار هیدیحم در شاوور و كرخه یزهكش و ياریآب شركت محل در مهم نیا يبرا لازم

 و 2444 يهایدب در كرخه لابیس پخش از يبعد دو یطرح شاوور و كرخه یزهكش و ياریآب شركت كارشناسان از یكی نشست نیا در

 يبرو باعث كه داشت وجود یاساس نكته کی طرح نیا در. داد ارائه 10-5شكل و  17-5شكل  مطابق هیثان در مكعب متر 2544

 .بود اهواز سمت به شوش-اهواز جاده از كرخه آب انحراف آن و شدیم یاحتمال يجد خطرات

 

 
 کرخه رودخانه در هيثان در مترمکعب 2000 لابيس یبند پهنه ریتصو -13-3 شکل
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 کرخه رودخانه در هيثان در مترمکعب 2300 لابيس یبند پهنه ریتصو -17-3 شکل

 

 راه سه و اهواز سمت به 15-5شكل مطابق  چمران دیشه كانال به شدن وارد با آب كرخه، رودخانه آب آمدن بالا علت به و همزمان

 رخ هیدیحم یانحراف سد از آن ارتفاع گرفتن قرار ریتاث تحت و كرخه رودخانه در آب يبالا یدب لیدل به امر نیا. بود حركت در خرمشهر

 .(16-5شكل ) بود داده

 

 
 چمران ديشه کانال به آب یورود ریتصو -13-3 شکل
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 هیديحم و اهواز یشهرها به نسبت آن تيموقع و چمران ديشه کانال ريمس -16-3شکل

 

 اهواز در هیملاش منطقه به آب ،(13-5شكل ) شكرین توسعه زهكش و سلمان يهاكانال با آن ارتباط و چمران كانال به آب شدن وارد با

 .شد وارد

 

 
 (دهخدا واحد) شکرين توسعه شرکت زهکش و چمران ديشه سلمان، یهاکانال ریتصو -14-3 شکل

 

 كانال جداره ارتفاع شیافزا و آب يجلو بندلیس بستن به شروع و شدند عمل وارد یمردم و یدولت يامداد يروهاین زمان نیا در

 محل در مهم نیا يبرا. شد چمران كانال يورورد ارتباط قطع مسئول خوزستان برق و آب سازمان گرید يسو از. نمودند سلمان
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 مشكل یدسترس نیچنهم و آب يبالا سرعت و یدب علت به. (13-5شكل ) شد اقدام آب ریمس بستن به نسبت كانال ریمس در ياتنگه

 شبانه يهازحمت و فراوان كوشش با تینها در اما شد همراه يادیز مشكلات با امر نیا اطراف يهاتپه بودن ياماسه زین و محل نیا به

 .دیرس جهینت به يروز

 

 
 چمران ديشه کانال در آب نمودن مسدود جهت تنگه محل -18-3 شکل

 

 نیا در. دیگرد لیتشك خوزستان استان ياستاندار محل در ياضطرار يابامدادجلسه 1:74 ساعت حدود ماه نیفرورد 13 خیتار در

 ییاجرا يهادستگاه رانیمد اءیالانب خاتم قرارگاه ندگانینما برق، و آب سازمان رعاملیمد و رانیمد سپاه، فرماندهان استاندار، جلسه

 .داشتند حضور يشهرساز و راه ندگانینما و یجانب عیصنا و شكرین توسعه ،يحفار یمل شركت ران،یا نفت یمل شركت: شامل

 دیگرد عنوان جلسه نیا در. بود آن با مقابله جهت باش آماده و اهواز به دز و كرخه يهارودخانه آب حمله امكان یبررس جلسه موضوع

 با و( دز رودخانه یدب كاهش عدم علت به) باشدیم يادیز آب يدارا كماكان بامدژ محل در دز رودخانه دشت لابیس نكهیا علت به كه

. است دهیگرد دهخدا شكرین توسعه شركت وارد( دز رودخانه آب قتیحق در) بامدژ در موجود آب ،يسراسر آهنراه خط بیتخر

 حركت اهواز سمت به آب نیزم یعیطب بیش به توجه با. است شده وارد زین اطراف يهانیزم به آهن خط از عبور با آب نیا نیهمچن

 رودخانه هجوم با 21-5شكل تا  14-5شكل مطابق  هیبروا منطقه و كوثر كانال سمت از زین شوش جاده گرید يسو از. است نموده

 یدانیم دیبازد جلسه از پس. گردد اعلام مناسب طرح ياجرا جهت لازم مراتب و یبررس امر مختلف وجوه یستیبا لذا شده مواجه كرخه

 رفت ریمس كه دیگرد مشاهده دیبازد نیا در. شد انجام اءیالانبخاتم یاتیعمل قرارگاه ندگانینما و مشاور توسط صبح 3 ساعت حدود در

 ریمس البته. باشدیم استفاده قابل ریغ كه یصورت به است دهیگرد پر كاملاً آب توسط یالباج يروستا یكینزد از شوش-اهواز جاده

 محل دیبازد نیا در كه آنجا از. بود استفاده قابل و باز نیسنگ يهانیماش يبرا يمتر 2/5 حدود ارتفاع اختلاف علت به جاده برگشت

 .به عمل آمد دیبازد منطقه از پهباد كمک به نیفرورد 14 روز در لذا نبود، مشخص جاده به آب حمله
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 کرخه رودخانه لابيس پخش اثر در کوثر کانال به آب ورود -19-3شکل

 

 
 اهواز شهر به نسبت آن تيموقع و کوثر کانال ريمس -20-3 شکل
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 اهواز شهر سمت به کرخه رودخانه آب حمله -21-3 شکل

 

 :است كرده حركت اهواز سمت به نقطه دو از كرخه رودخانه آب باشد،یم مشخص ریتصاو در كه همانگونه

 هیبروا منطقه در بندهالیس شكستن قیطر از -1

 (22-5شكل ) شوش-اهواز جاده به آب تیهدا و یاهال توسط كانال شكستن و كوثر كانال قیطر از -2

 

 
 شوش اهواز جاده به نسبت آن تيموقع و یاهال توسط کوثر کانال ريمس شکست -22-37 شکل

 

 كانال، سطح از آب آمدن بالاتر علت به. بود چمران كانال در داده رخ تیوضع مشابه آمد شیپ زمان نیا در كوثر كانال يبرا كه یاتفاق

 و خانه سمت به آب هجوم و آب يبالا ارتفاع از كه انییروستا. بود شده تیهدا دست نییپا سمت به و افتاده كانال درون به آب
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 كرده تیهدا جاده به را آب و شكسته نقطه چند در( شوش-اهواز جاده سمت به) راست سمت از را كانال بودند، نگران شانیهانیزم

 .بود شده اهواز سمت به آب تیهدا باعث بود اهواز سمت به كه جاده بیش همراه به امر نیا. بودند

 ساخت با مردم محل نیا در. شد انجام لازم یبررس زین( 27-5شكل ) هیبروا منطقه در شوش -اهواز جاده به كرخه آب ورود خصوص در

 عرض كم بند لیس از آب آمده بوجود لبیس در. بودند نموده تصرف و دخل رودخانه دشت لابیس در یماه پرورش يها حوضچه

 .بود كرده حركت اهواز سمت به ریمس بیش علت به باز و كرده عبور یاهال توسط شده ساخته

 

 
 هیبروا منطقه در کرخه رودخانه لابيس از ییهوا ریتصو -23-3 شکل

 

 :از عبارتند شده ذكر منطقه در تیوضع نیا وقوع یاصل علل كه شد مشخص هیبروا منطقه از یلیتكم دیبازد در

 منطقه یاهال توسط يكشاورز استفاده جهت رودخانه کیدا رقوم كاهش -1

 لازم كار نیا در. هاحوضچه به خروج و ورود يبرا رودخانه انیجر از استفاده و رودخانه كنار در یماه پرورش يهاحوضچه ساخت -2

 .كنند خارج هاآن از و دهند انتقال هاآن داخل به را انیجر و كنند استفاده رودخانه میقد يمأندرها مانند پست مناطق از كه بود

 کیدا دنیبر ای و هاکیدا كناره بر پمپاژ يهاساختمان احداث -7

 .بود شده منحرف یاهال توسط هاآن در رودخانه آب كه یمناطق در فیضع يزهایخاكر ساخت -0

 دهد.را نشان می هیبروا منطقه در دشت لابیس به آب انحرافنیز  20-5شكل 
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 هیبروا منطقه در دشت لابيس به آب انحراف -27-3شکل

 

. شود يریجلوگ امكان حد تا شتریب یاحتمال خسارات از تا است لازم اهواز شهر از حفاظت يبرا يفور یطرح كه دادیم نشان تیوضع

 بود نیا دیگرد مشخص نیفرورد 14 ینیزم دیبازد در كه يگرید نكته. گرفت صورت ینیزم صورت به گرید دیبازد کی مهم نیا يبرا

 كه بود لازم. كندیم تیهدا اهواز در هیملاش منطقه سمت به را آب كوثر كانال مانند زین دهخدا شكرین توسعه شركت زهكش كانال كه

 و دز آب كه است ذكر به لازم. شود هیته اهواز سمت به شده ذكر نقاط از آب ورود یاحتمال مشكلات از يریجلوگ يبرا جامع یطرح

 يبرداربهره تیونی زین و اهواز شهر یاصل برق يهاپست از یكی به يشرویپ درحال شوش -اهواز جاده سمت از خود ریمس در كرخه

 (25-5شكل ) .بود( 7 كارون تیونی) جنوب زینفتخ مناطق یمل شركت

 

 
 (22/01/98) اهواز 3 شماره یبرداربهره تيونی محدوده در لابيس تيوضع از ییهوا ریتصو -23-3 شکل
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 جادیا قتیحق در و 23-5شكل تا  26-5شكل مطابق  سلمان كانال سمت کی آوردن بالا با طرح نیا. بود ریز صورت به شده هیته طرح

 تا بود لازم كه آنجا از. نمودیم تیهدا اهواز دور ریمس در سلمان كانال ادامه زین و كارون رودخانه سمت به را آب آب، يبرا زیخاكر

 از یبخش كه شد مقرر( داشت وجود اهواز در نقطه هر از شكست احتمال چون) نشود تیهدا كارون رودخانه سمت به آب ممكن يجا

 و سلمان چمران يهاكانال تقاطع محل به شكرین توسعه كانال وارهید ارتفاع شیافزا با است حركت در اهواز به كرخه سمت از كه آب

 تیهدا میهورالعظ 5 شماره مخزن سمت به و مرتبط هم به چمران و سلمان كانال زین انتها در. گردد تیهدا شكرین توسعه زهكش

 و راه وزارت كه شد مقرر و شد صادر كارون در آب ارتفاع شیافزا یآمادگ يبرا يفور دستورات همزمان طور به و نیهمچن. شدیم

 آن در اجرا ریدرگ يارگانها و سازمانها و مذكور طرح. ردیبگ دست در را هاسازمان نیب فیوظا میتقس و كار یاصل تیمسئول يشهرساز

 .است شده داده نشان ریز اشكال در

 
 اهواز شهر محدوده در سلمان کانال ارتفاع شیافزا طرح -26-3شکل

 

 
 اهواز شهر غرب محدوده در سلمان کانال ارتفاع شیافزا طرح ادامه -24-3 شکل
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 برق و آب سازمان یخبر تیسا منبع) اهواز بار تره و وهيم دانيم محدوده در سلمان کانال ارتفاع شیافزا به مربوط ریتصو -28-3 شکل

 (خوزستان

 

 24-5شكل مطابق  سلمان كانال ریمس در. دیگرد شروع هادستگاه هیكل حضور با طرح ییاجرا اتیعمل 14/1/43 شب 14 ساعت

 يدارا پادگان نیا. شدند مواجه پادگان هیتخل مشكل با نمودند اتیعمل به شروع ییاجرا يروهاین یوقت داشت قرار آبادیفول پادگان

 .نشد داده بخش نیا در طرح ياجرا اجازه لذا و نداشت وجود هاآن هیتخل يبرا یفرصت كه بود يادیز مهمات يهازاغه

 

 
 دهخدا زهکش و سلمان کانال به نسبت آباد یفول پادگان یريقرارگ تيوضع ریتصو -29-3 شکل
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 نقطه نیا در. (74-5شكل ) بود هیدیحم-اهواز جاده ریز از عبور آن و داشت یگلوگاه نقطه کی كه بود ياگونه به مذكور طرح

 .بود شده شهیاند یخاص داتیتمه امر نیا يبرا. داشت وجود معكوس فونیس وجود علت به یدب تیمحدود

 
 هیديحم اهواز جاده یرو از آب یاحتمال عبور و طرح گلوگاه ریتصو -30-3 شکل

 

 جاده يرو از شده تیهدا صورت به تا بود لازم شدیم مواجه مشكل با جاده نیا از عبور در هاكانال سمت به شده تیهدا آب چنانچه

 از آب زدن دور امكان خاک، و یوجرسین با هیدیحم-اهواز ریمس بستن و چمران كانال راست جناح شكستن با كار نیا يبرا. دینما عبور

 كار نیا يبرا. گردد فراهم برق گرید مهم يهاپست از یكی به آب نفوذ عدم يبرا یداتیتمه آن از شیپ بود لازم اما. شدیم فراهم اهواز

 .دیگرد شروع سرعت به ییاجرا اتیعمل و صادر آن دور به يزیخاكر دستور

 آب ریز به اطراف يهانیزم دارد احتمال كه را امكان نیا بودند برق پست دور زیخاكر جادیا شاهد كه دو نیع و هیملاش منطقه مردم

 جهت به. نمودند طرح ياجرا در یكارشكن به شروع منطقه مردم بود، شده انجام زرع و كشت محل آن در كه آنجا از. دندیفهم را برود

 محل در سلمان كانال ارتفاع تا بود ازین سلمان كانال به هاآن تیهدا با و كرخه و دز آب يبرا سلمان و چمران كانال تیظرف از استفاده

 در مردم يها خانه سمت به آب هجوم باعث امر نیهم تینها در. شدیم مواجه مردم مقاومت با امر نیا كه گردد اضافه هیملاش از عبور

 .(71-5شكل ) شد هیملاش و دو نیع منطقه

 
 دو نيع و هيملاش به چمران ديشه و سلمان یکانالها جداره از آب انتقال ییهوا ریتصو -31-3 شکل
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 و شد داده ارتفاع شیافزا چمران كانال و انجام بحران از عبور يبرا لازم موارد یانتظام و یاطلاعات يروهاین و نیمأمور دخالت با سرانجام

 .دیگرد یروبیلا امكان حد در میهورالعظ تالاب به آن يورود محل تا زین

 

 اثربخشی رهاسازی جریان در رودخانه   -ب

 كشاورزي منفی بود.اثر بخشی رهاسازي جریان در رودخانه از جهت پایداري سد مثبت ولی از نظر آبگرفتگی روستاها و زمین هاي 

 

 ها ترميم سيل بندها یا دایک -ج

در قبل از سیلاب، اعلام هشدار جهت ترفیع تراز سیلبندهاي بخشی از شهر شوش داده شد و ارتفاع آنها را زیاد كردند. در حین سیلاب 

آزادگان و هویزه و سپس حمیدیه هاي حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه مشكل آفرین بودند كه عمده مشكل ابتدا در حوضه دشت حوزه

شد. سازمان آب و برق خوزستان سریعا ورود پیدا هایی میها مدام، نقطه به نقطه دچار شكستگیبود. در حمیدیه و دشت آزادگان دایک

ر شكستند و چندین با 1743هاي كسر و دفار )بر روي رودخانه سابله( كه در اسفند كرد. مانند سیلبندكرد و آنها را مسدود میمی

بلافاصله بسته شدند. در مناطقی كه سیلبندها در اثر تخلیه زهكش به رودخانه و یا لوله گذاري جهت آبگیري از رودخانه توسط 

 گرفت. كشاورزان محلی تخریب شده بودند و یا داراي خاک آسیب پذیر یا سست بودند، تخریب سیلبند صورت می

سیل بندهایی احداث شد. در جایی مانند پایین دست سوسنگرد اگر قبل  1743در دي ماه  در بسیاري از مكان ها در حین سیلاب،

ماه سازمان آب و برق درگیر ترمیم و احداث  0الی  7رفت. حدودا شد سوسنگرد به زیر آب میسیل بندي احداث نمی 1743فروردین 

امكان پذیر نبود و هزینه سنگین به جاي گذاشت. براي ترمیم ها بدون استفاده از سنگ اي از این ترمیمسیل بندها بود. بخش عمده

 .سیل بند در آب، ابتدا باید سنگ لاشه ریخته شود تا به سطح آب برسد و با شفته آهک، آبندي شود

 چمران دیانسداد درون كانال شه 

 عیبند شهر رف لیس ضیو تعر میترم 

 اطراف يبند شهر سوسنگرد و روستاها لیس ضیو تعر میترم 

 اطراف يو روستاها ظهیبند شهر ابوحم لیس ضیو تعر میترم 

 هیشاكر يبند رودخانه كرخه در محل روستا لیس برداشتن 

 فرشروابو يبند رودخانه هوفل در محل روستا لیس برداشتن 

 هیو سبحان هیشاكر يبند روستاها لیس احداث 

 عیبعد از شهر رف سانیبند در رودخانه ن لیس برداشتن 

 میهورالعظ 2به مخزن  سانیآب رودخانه ن هینقطه جهت تخل نیدر چند يباكر دیدژ شه ییبازگشا 

 بازگشایی سیل بند سمت چپ رودخانه نیسان 

عملیات بازگشایی سیل بند سمت چپ رودخانه نیسان در پایین دست شهر رفیع با هدف پخش سیلاب در اراضی حد فاصل شهر رفیع 

روز با استفاده از  1متر و ظرف مدت  24پس از بالا آمدن سطح آب در رودخانه نیسان به طول و  43/41/43و جاده باكري در مورخ 

 متر مكعب انجام گرفت. 1344یک دستگاه بیل مكانیكی و پنج دستگاه كمپرسی با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل 

 

نظر سازمان آب و برق در خصوص سیل بندهاي رودخانه هاي آبیاري كرخه و شاوور زیر برداري از شبكهاقدامات مربوط به شركت بهره

 باشد:كرخه حین  وقوع سیل به شرح زیر می
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 بازگشایی جاده باکری 

 144در شش نقطه به طول  46/41/43عملیات بازگشایی جاده باكري با هدف هدایت سیلاب به مخزن شماره دو هورالعظیم در مورخ 

 متر مكعب انجام گرفت. 2244دستگاه بیل مكانیكی با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل  روز با استفاده از سه 2متر و ظرف مدت 

 

 احداث سده بر روی کانال چمران 

با توجه به سرریز رودخانه كرخه در محل سازه ورودي كانال چمران و پیشروي آب به برخی از مناطق و روستاهاي اهواز عملیات 

دستگاه كمپرسی  0شبانه روز با استفاده از دو دستگاه لودر،  5ظرف مدت  13/1/43در مورخ  احداث سده بر روي آبگیر كانال چمران

 انجام گرفت.

 

 ترميم شکستگی کانال چمران 

روز با استفاده از یک دستگاه بیل دو دستگاه لودر و چهار  7ظرف مدت  26/1/43عملیات ترمیم شكستگی كانال چمران در مورخ 

 متر مكعب خاک رس انجام گرفت.1244تن سنگ لاشه و 134مصالحی معادل دستگاه كمپرسی و با حجم 

شرح اقدامات شركت خدمات لایروبی و ماشین آلات عمران نیرو خوزستان صبا زیر نظر سازمان آب و برق را بر روي سیل  2-5جدول 

 دهد.بندها حین وقوع سیلاب نشان می

 
 بندها بعد از وقوع سيلابشرح اقدامات انجام شده بر روی سيل  2-3 جدول

 شرح اقدامات بعد از وقوع سيلاب

 خزعلیه -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و افزایش ارتفاع سیل بند 1

 مالكیه -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و افزایش ارتفاع سیل بند و تخریب ساختمان غیر مجاز 2

 چولانه -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و رفع عیب سیل بند كنار روستا 7

 آلبوعفري شمالی -سوسنگرد  43فروردین  افزایش ارتفاع و تقویت سیل بند كنار پل 0

 قدرت آباد -بستان  43فروردین  ترمیم و تحكیم سیل بند 5

 فیروزآباد -بستان  43فروردین  ترمیم و تحكیم سیل بند 6

 میهن آباد -بستان  43فروردین  ترمیم و تحكیم سیل بند 3

 روستاي آلبورفوش -بستان  43فروردین  احداث سیل بند اطراف روستا 3

 سبهانیه -سوسنگرد  43فروردین  اجراي خاكریز، تقویت و احداث سیل بند اطراف روستا 4

14 
كالورت  72و احداث سیل بند و مسدود كردن  AMC0افزایش ارتفاع برم كانال 

 در تقاطع با كانال
 جلالیه شمالی -سوسنگرد  43فروردین 

 جاده آلبورفوش -بستان  43فروردین  شاخه لوله جهت عبور سیلاب 5لوله گذاري  11

 جاده كمربندي -بستان  43فروردین  لایروبی دهانه پل هاو كالورت ها جهت عبور سیلاب 12

 جاده كمر بندي و امام زاده -بستان  43فروردین  شاخه لوله جهت عبور سیلاب 0جایگذاري  17

 روستاي مچریه -سوسنگرد  43فروردین  احداث سیل بند اطراف روستا و زمین هاي كشاورزي 10

 روستاي سبهانیه شاكریه -سوسنگرد  43فروردین  تخریب و خاكبرداري جاده روستاي سبهانیه جهت هدایت سیلاب به پایین دست 15

 نهر بحره -اهواز  43فروردین  عملیات لایروبی نهر بحره توسط دستگاه واترمستر 16

 روستاي عبیات -بستان  43فروردین  ترمیم و افزایش سیل بند هاي اطراف زمین كشاورزي 13

 ابوحمیظه -سوسنگرد  43فروردین  كالورت در تقاطع با كانال 12و مسدود كردن  AMC4افزایش ارتفاع برم كانال  13

 سه راهی هویزه -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و تقویت و احداث سیل بند 14

 آبگیر كانال چمران -حمیدیه  43فروردین  احداث دایک حفاظتی اطراف روستا تا سیل بند ورودي كانال 24

 آبگیر كانال چمران -حمیدیه  43فروردین  احداث سیل بند آبگیر كانال چمران 21

 كانال چمران - حمیدیه 43فروردین  ترمیم سیل بند، افزایش ارتفاع و ترمیم شكستگی كانال 22

 الهایی -اهواز  43فروردین  ترمیم و احداث سیل بند 27

 عبیات كوچک -بستان  43فروردین  ترمیم سیل بند كنار روستا 20
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 بیت عفلوگ -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و تقویت سیل بند 25

 صگور -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و تقویت سیل بند 26

 بیت حردان -سوسنگرد  43فروردین  بند ترمیم و تقویت سیل 23

 عصافره -سوسنگرد  43فروردین  احداث سیل بند دور روستا 23

 هوفل -سوسنگرد  43فروردین  تقویت سیل بند وترمیم نقاط بحرانی 24

 فنیخی -بستان  43فروردین  ترمیم نقاط بحرانی سیل بند 74

 بستان -بستان  43فروردین  تقویت و ترمیم سیل بند اطراف زمین كشاورزي 71

 رفیع -دشت آزادگان  43فروردین  ترمیم و تقویت سیل بند 72

 دهلاویه -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم و تقویت سیل بند 77

 بنده -سوسنگرد  43فروردین  احداث سیل بند اطراف روستا 70

 شمیس -سوسنگرد  43فروردین  ترمیم نقاط بحرانی و تقویت سیل بند 75

 احداث سیل بند و رفع نقاط بحرانی 76
اردیبهشت و خرداد 

43 
 خسرج علیا -حمیدیه 

 
 دهند.بر روي سیل بندهاي روستاهاي حوضه رودخانه كرخه را نشان می تصاویر بخشی از عملیات اجرایی صورت گرفته 01-5تا شكل  72-5شكل 

 

 
 ترميم سيل بند روستای آلبوعفری در سوسنگرد -32-3 شکل

 

 
 رفيع ترميم سيل بند شهر -33-3 شکل
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 ترميم و احداث سيل بند مالکيه عليا در محدوده شهرستان سوسن -37-3 شکل

 
 ترميم سيل بند روستای مهين آباده در محدوده شهرستان سوسنگرد -33-3شکل 

 

 
 

 ترميم سيل بند خزعليه در محدوده شهرستان سوسنگرد -36-3 شکل
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 ترميم سيل بند روستای خسرج در محدوده ی شهرستان حميدیه -34-3 شکل

 
 ترميم سيل بند روستای دغاغله در محدوده شهرستان هویزه -38-3 شکل

 

 
 ترميم سيل بند روستای گریشيه در محدوده شهرستان هویزه -39-3 شکل
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 ترميم سيل بند روستای قدرت آباد -70-3 شکل

 

 
 روستای ميهن آبادترميم سيل بند  -71-3 شکل

 

نقاط بحرانی كار شده جهت بازسازي و ترمیم سیل بندها در منطقه دشت آزادگان قبل از شروع سیل كه توسط شركت  7-5جدول 

 خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفته، آورده شده است. 

 
 بحرانی کار شده در منطقه دشت آزادگان حين وقوع سيلنقاط  3-3جدول

 ردیف
محل انجام 

 عملیات

 طول بازه )متر(
 مصالح

 ماشین آلات
 توضیحات

 كمپرسی بیل بلدوزر لودر روستا شهر رودخانه

 14 2 1 1 سنگ لاشه،خاک،مخلوط  54 مهین آباد بستان سابله 1
بازسازي و ترمیم شكستگی سیل بند 

 میهن آبادروستاي 

 ترمیم نقاط بحرانی سیل بند اطراف 14 2   1 خاک 544 میهن آباد بستان سابله 2

     7     خاک 54 روستاي سابله سوسنگرد هوفل و سابله 7

     7     خاک 24 روستاي سابله سوسنگرد هوفل و سابله 0

     7   2 خاک و سنگ 154 روستاي دفار سوسنگرد هوفل و سابله 5
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 سازی عددی جریان سيل در رودخانه انجام شبيه -د

مدل هیدرولیكی رودخانه كرخه در حین سیلاب به ازاي دبی هاي خروجی از سد تهیه و نتایج آن براي ارائه به ارگانهاي ذیربط جهت 

 كاهش خسارات سیل استخراج و تحلیل شد.

 

 جریان سيلابی تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از  -ه

 این اقدام در حین سیلاب در روستاهاي شاكریه، ابوروفوش و روبه روي جرگه سید علی )مطیعات( صورت گرفته است.
 

 ( غيرهها، حذف گياهان مزاحم و بهسازی و پاکسازی بستر رودخانه )برداشت نخاله -و

 دخانه نیسان صورت گرفت.در نهر راي و یک كیلومتر انتهاي رو 43عملیات بازگشایی در فروردین 

 

 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه -ز

  متر مكعب 144444متر به حجم  2544لایروبی رودخانه نیسان به طول 

 نهر راي تعریض لایروبی و 

روز با استفاده از چهار  24ظرف مدت  متر و 14متر و به عرض كف  7144به طول  43نهر راي در فروردین  تعریض عملیات لایروبی و

 متر مكعب انجام گرفت. 104444دستگاه بیل مكانیكی و با حجم خاكبرداري و لایروبی معادل 

 

هاي آبیاري كرخه و شاوور زیر نظر سازمان آب و برق در خصوص لایروبی حوضه رودخانه برداري از شبكهاقدامات مربوط به شركت بهره

 :(02-5شكل ) باشده شرح زیر میكرخه حین وقوع سیل ب

 

 بط الایروبی کانال رMR 

با استفاده از یک دستگاه بیل بوم بلند در  74/1/43در مورخ  MRبا توجه به انباشت لاي ناشی از سیلاب عملیات لایروبی كانال رابط 

 حال انجام است.

 

 لایروبی کانال قدس قدیم 

روز با استفاده از یک دستگاه بیل  0ظرف مدت  26/1/43لایروبی كانال چمران در مورخ با توجه به انباشت لاي ناشی از سیلاب عملیات 

 بوم بلند در حال انجام است.

 

 لایروبی نهر سنگر 

 روز با استفاده از دو دستگاه بیل مكانیكی انجام گرفت. 5ظرف مدت  7/1/43عملیات لایروبی نهر سنگر در مورخ 
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 انتهایی به رودخانه کرخهلایروبی انهار  -72-3 شکل

 

 غيره، کانال انحراف و بندهای اضطراریاحداث سيل -ح

 یدب نیو با ا دیبه منطقه رس یدب نیاز ا هیمتر مكعب بر ثان 1344 باًیرها شد تقراز سد كرخه  هیمتر مكعب بر ثان 2044 یدب كهیزمان

بندها استفاده  لیاحداث س يبا دوره بازگشت برا یفرصت وجود نداشت كه از دب نیبند بود و ا لیاحداث س يشده مبنا جادیتراز آب ا

 سوسنگرد و بستان(. ه،یدیشود )در حم

هایی را اداره درگیر احداث سیلبند بوده است ولی حین سیلاب بخش 1743در این حوزه سازمان آب و برق خوزستان قبل از فروردین 

 ی انجام داد كه در این مورد نیز تحت نظارت سازمان آب و برق این فعالیت ها صورت گرفت. راه و شهرسازي در سوسنگرد فعالیت های
 

 (غيرههای مزاحم و های موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ط

 ریز دایک شهر رفیع )بر روي رودخانه نیسان( به دلیل مرتفع بودن آن و جریان یافتن حجم زیادي از سیل در كنار آن احتمال سر

كردن و شكست آن وجود داشت و این براي شهر رفیع خطر آفرین بود بنابراین دایک آن در پائین دست شهر شكسته شد و 

 سیلاب در اراضی پخش گردید و تراز آب در محدوده شهر رفیع كاهش یافت و خطر از بین رفت. 

 بروي جرگه سید علی( و شاكریه جهت پخش سیلاب هاي مطیعات )رودر پائین دست شهر حمیدیه و بر روي رودخانه كرخه دایک

 1743هاي الله اكبر و رودخانه و هدایت آن تا تالاب هورالعظیم( و جلوگیري از زیر آب رفتن شهر سوسنگرد در فروردین )بین تپه

 متر مكعب بر ثانیه از طریق آنها وارد اراضی مجاور رودخانه شد.  644شكسته شدند كه در مجموع دبی حدود 

 هاي الله اكبر و رودخانه و هدایت آن تا تالاب هورالعظیم( در بر روي رودخانه هوفل دایک ابوروفوش جهت پخش سیلاب )بین تپه

 شكسته شد.  1743فروردین 

  44با شكسته شدن دایكهاي مطیعات، شاكریه و ابوروفوش شهرهاي بستان، سوسنگرد و رفیع نجات پیدا كردند و براي نزدیک به 

 ا هم مشكلی پیش نیامد. روستاه

  شكاف )از طریق انفجار و ماشین آلات( بر روي دژ شهید باكري و دژ استانداري جهت هدایت سیلاب بطرف هورالعظیم و  22حدود

ها و روستاهاي پائین دست سوسنگرد ایجاد هاي انتهایی رودخانه كرخه و جلوگیري از زیر آب رفتن شهركاهش تراز سیل در بازه

 با مصوبه شوراي تامین انجام گردید.  1743شد. این اقدامات در فروردین 



576          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ( غيره ها وهای طبيعی قدیمی، زهکشایجاد مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی )آبراهه -ی

 ش و روبه روي جرگه سید علی )مطیعات( صورت گرفته است.این اقدام در حین سیلاب در روستاهاي شاكریه، ابوروفو

 

ها، حذف گياهان مزاحم، نيزار و ها و بستر رودخانه )برداشت نخالهها، زهکشها، کالورتپاکسازی دهانه آبگذرها، پل -ک

 (، غيره

 .در نهر راي و یک كیلومتر انتهاي رودخانه نیسان صورت گرفت 43عملیات بازگشایی در فروردین 

 

 در محدوده سيل غيرهتخليه مناطق مسکونی، مراکز صنعتی و کشاورزی، پرورش ماهی و  -ل

 رودخانه  يبرا لیمنازل جهت حفاظت از س هیتخل ایحفاظت و  داتیجهت تمه لابیدر معرض خطر س ياعلام شهرها و روستاها

 ياستاندار يكرخه، كارون و دز برا يها

 يدر راستا غیرهبرق و  عیتوز ،يها، شركت نفت، راه و شهرساز يشهردار لیاز قب لیس ریدرگ يخدمات مشاوره به ارگان ها انجام 

 ازیو ارتفاع مورد ن یحفاظت يبندها لیس حیصح ياجرا

 

ارائه اقدام(  12هاي اقدامات پیش فرض این فصل )هاي مسئول نیز مطابق شمارهدر ذیل شماره اقدامات انجام شده سایر دستگاه

 شود. می

 

 اقدامات استانداری -2-1-2-3

 عملياتی و مستندساز ساز،های تصميمتشکيل کارگروه -الف

 اعلام وضعیت فوق العاده در استان خوزستان توسط وزیر محترم كشور به پیشنهاد استاندار خوزستان 

 گلدشت، سیاحی، سادات، سلیم آباد و كیانشهر اهواز 2اعلام آماده باش مناطق : عین ، 

  هوایی و همچنین استفاده از پهباد جهت اشرافیت بر شرایط منطقهبازدید 

  بازدید مكرر مدیریت بحران و برخی اعضاي كارگروه مقابله با سیلاب از نقاط بحرانی شهرستان هاي حوضه رودخانه دز و كارون و

 كرخه  و انتقال ماشین آلات و استحكام بخشی مجدد سیل بندها 

 اي اسكان اضطراري و انجام تذكرات لازم بازدید از وضعیت اردوگاه ه 

 پیگیري انسداد جاده ها و مسیرهاي خطرآفرین و نقاط حادثه خیز 

 مسدود نمودن قسمت هایی از جاده ساحلی و تعطیلی مراكز تفریحی و رستوران هاي ساحلی و ممنوعیت تردد شناورهاي تفریحی 

  بررسی شبانه روزي ورودي و خروجی سدها و میزان دبی در شهرستان ها از طریق مركز مانیتورینگ 

  7/1/43تشكیل جلسه كارگروه مقابله با سیلاب به ریاست استاندار محترم در مورخ 

  اجرایی عضو شوراي به فرمانداران، شهرداران و دستگاه هاي   1743هشدار از ابتداي سال  4اطلاعیه و  4اخطاریه و  12صدور

 هماهنگی مدیریت بحران استان

  جلسه شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان از ابتداي سال جاري 15تشكیل 

  ( با كمک و همكاري سپاه و ارتش و دستگاه هاي اجرایی، 43و زمستان  43ماشین آلات )در سیلاب فروردین  2444تامین حدود

 ها( قه اي )به عنوان پشتیبان شهرستانكرخه بین شركت هاي بزرگ منطو همچنین تقسیم كار در حوضه هاي دز و 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ها ترميم سيل بندها یا دایک -ب

  تهیه طرح احداث دایک در روي كانال سلمان و زهكش دهخدا جهت جلوگیري از ورود سیلاب شمال اهواز توسط مشاور و تقسیم

 منطقه جهت هماهنگی و شروع عملیات اجراییكیلومتر و حضور در  21كار جهت اجراي دایک به طول 

  در شهر اهواز  2ترمیم سیلبند شكسته شده منطقه عین 

  حضور مستمر در مناطق سیلزده و هماهنگی با شهرداران و دهیاران و تامین ماشین آلات ، مصالح )سنگ لاشه، دیوار بتنی ، خاک

 ( و ترمیم و تقویت سیلبندهاغیرهو 

  اهواز و جلوگیري از ورود سیلابتقویت سیل بندهاي شهر 

  اعزام ماشین آلات و استحكام بخشی و مرتفع سازي سیل بند ملاشیه و بازدید از منازل آسیب دیده و پیگیري رفع مشكلات تغذیه

 و بهداشتی منطقه.

 كانال چمران( با  پیگیري مهار سرریز رودخانه كرخه به كانال شهید چمران در ورودي شهرستان حمیدیه )انسداد سردهنه آبگیر

 احداث سیلبند كانال شهید چمران و جلوگیري از پیشروي آب به برخی مناطق اهواز 

  نقطه بحرانی و ترمیم و استحكام بخشی سیلبندها با كمک بخش هاي دولتی و خصوصی 517شناسایی 

 

 تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی   -ج

 نشعابات خروجی هاي كرخه به سمت تالاب هورالعظیم به منظور تسریع در خروج سیلاب.بازگشایی ا 

  بازكردن دریچه هاي سیفون كانال اصلی نیشكر امام خمینی )ره( و انجام انفجار جهت انحراف آب به سمت اراضی نیشكر و

 جلوگیري از آبگرفتگی شهر گوریه شهرستان شوشتر 

 زیو نقاط حادثه خ نیخطرآفر يهاریانسداد جاده ها و مس يریگیپ 

 پایداري آب غدیر و كانال پاي پل و احیاء كانال سلمان با توجه به كدورت رودخانه در هنگام سیلاب 

 

 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه -د

  شده دز و كرخه به رودخانه كارون ساعت لایروبی كانال سلمان، تخلیه آب جمع  03انفجار و  7انجام 

  كیلومتر جهت جلوگیري از ورود آب به مناطق حاشیه اهواز 07تهیه و پیگیري اجراي لایروبی و افزایش ارتفاع كانال سلمان بطول 

 

 غيرهبندهای اضطراری ، کانال انحراف و احداث سيل -ه

 انتقال آب از بالادست رودخانه كرخه از طریق كانال دشت عباس 

 

 (غيرههای مزاحم و های موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -و

  و جلوگیري از آبگرفتگی شهر  غیرهشكستن دژ حاشیه كرخه قبل از سوسنگرد )سیلبند شاكریه( باكمک سپاه پاسداران و

 سوسنگرد

 

 در محدوده سيل غيرهتخليه مناطق مسکونی، مراکز صنعتی و کشاورزی، پرورش ماهی و  -ز

 طاریه تخلیه مناطق شهري و روستایی در معرض خطر اخ 

  



573          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های نفتی ایراناقدامات شرکت پخش فرآورده -3-1-2-3

 ساز،عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

  كیلومتري جهت بررسی وضعیت در این شرایط 07بازدید از مسیر سد كارون و دز تا فاصله 

  روستاها جهت همكاري در خصوص كنترل سیلبرگزاري جلسه با شوراي 

 بازدید از روستاهاي بالادستی جهت بررسی وضعیت پیشروي سیل 

 پشت بام هاي تأسیسات نظامیه و  بازدید از سقف مخازن و لوله هاي آب باران مخازن سقف شناور بصورت مستمر و پاكسازي

 .منطقه و منازل سازمانی

 سطحی انبار جهت پیشگیري از مسدود بودن مسیرها بازدید و پاكسازي كانال هاي عبور آب. 

 مسیرهاي منتهی به تأسیسات با توجه به  بازدید و انجام عملیات شناسایی مسیر حركت سیلاب به سمت انبار نفت نظامیه از كلیه

 همچنین كانال هاي انتقال آب در نزدیكی تأسیسات نظامیه طغیان همزمان رودخانه هاي كرخه ، دز و كارون و

 تقویت محل هاي آسیب دیده بازرسی از وضعیت سیل بندهاي موجود در اضلاع شمالی ، شرقی و جنوبی تأسیسات و . 

  اطلاع رسانی به كلیه جایگاههاي عرضه سوخت توسط روساي نواحی كه در مسیر احتمالی سیل قرار دارند و ارائه اقدامات

 سیل رات ناشی ازپیشگیرانه جهت افزایش آمادگی و به حداقل رساندن خسا

 

 ترميم سيل بندها یا دایک ها -ب

سامانه حمل و نقل به منظور اعزام نفتكش ها  ایجاد مسیر ثانوي به منظور ایجاد امكان تردد نفتكش ها به نواحی و مناطق همجوار در

 جهت جلوگیري از توقف سوخت رسانی

كه مورد تهدید سیل می باشد و  ضلع هاي شمالی و غربی انبارمتر در 2777ایجاد كمربندي از سیل بندهاي مناسب به طول حدود 

 .نفت نظامیه ، است كه در جنب انبار 6احداث سیل بند در اطراف جایگاه شركتی شماره 

مهندسی همچنین محل هاي حساس دیگر  و موتورخانه MCCایجاد سیل بندهاي مناسب در اطراف ترانس هاي برق، كانالها، اطراف 

 .د آسیب تأسیسات را محتمل می نمایدكه احتمال ورو

 

 غيرهبندهای اضطراری، کانال انحراف و احداث سيل -ج

این محل می توانست تأسیسات را مورد  باتوجه به اینكه در ضلع غربی ، انبار فاقد سیل بند بود و حركت سیلاب بگونه اي بود كه از

(. و همچنین تقسیم غیرهمهندسی ، ایمنی ، عملیات ، نیروهاي بسیج ، خدمات اداري و )تهدید قراردهد ، لذا با همكاري كلیه واحدها

 .ساعت اقدام گردید 32بصورت شبانه روزي و برنامه ریزي شده ، نسبت به احداث سیل بند و سد خاكی در مدت  كار

ضخیم و تقویت با استفاده از دال هاي بتنی و  متر و با پوشش نایلون 2تا بیش از 1/1متر با ارتفاع حدودي  2777طول سیل بند حدود 

 گونی هاي پر شده از خاک می باشد

 

 جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -7-1-2-3

 ساز،عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

 تشكیل ستاد بحران 

  شركت در جلسات ستاد مدیریت بحران دانشگاه 

 بازدید روزانه مسئولین از بیمارستان هاي در معرض خطر و نظارت بر روند اجراي اقدامات پیشگیرانه و گزارش به ستاد بحران 
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 هاترميم سيل بندها یا دایک-ب

 ساخت سیل بند در محل هاي ورودآب یا فاضلاب 

 

 اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان -3-1-2-3

 هابندها یا دایکترميم سيل  -الف

 بند در مجاورت كرخه در شهرستان سوسنگرد لسی ماحداث و ترمی 

 زه،بستانیسوسنگرد،هوبند در مجاورت كرخه در روستاهاي اطراف  لسی ماحداث و ترمی 

 ي دزفول، روستاهاي شوش، بخش مركزي اهواز شامل ها هشوشتر، زاوی هیببند در مجاورت روستاهاي شعی لسی ماحداث و ترمی

 روستاها ربامدژ و سای

 دو اهواز ندهخدا به سمت منطقه عی زهكشانسداد لوله هاي انتقال آب از  نبند كانال سلمان و همچنی لسی مترمی 

 

 اقدامات شرکت گاز استان خوزستان -6-1-2-3

 ساز،عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

  تعطیل و غیر تعطیل اعلام آماده باش جهت كلیه نیروهاي عملیاتی در روزهاياعلام وضعیت بحران، فراخوان كاركنان و 

 سازماندهی و اعزام تیم هاي عملیاتی، تعمیراتی، امدادي و پشتیبانی 

 تمهیدات مورد نیاز در سال جاري جلسه ستاد مدیریت بحران )تاكنون( به منظور بررسی شرایط بحران و اتخاذ و اجراي 6 تشكیل 

  هاي اجتماعی جهت  هكبستر شب بستر اطلاع رسانی به مسئولین و مدیران از طریق ارسال پیامک و همچنین استفاده ازاستفاده از

 پشتیبانی ارتباط بین مدیران و نیروهاي عملیاتی

 

 هاترميم سيل بندها یا دایک -ب

  ایستگاه هاي تقلیل فشار  ویژه درساخت سیل بند جهت جلوگیري از ورود آب به ایستگاه هاي تقلیل فشار در معرض سیل به

 سویسه اهواز، سوسنگرد، آلبوعفري، بستان، هویزه، بیت كوار، رفیع و حمیدیه

 روستاهاي درگیر سیل به  بازرسی، گشت و پایش مستمر از خطوط، شبكه ها، ایستگاه ها و سایر تاسیسات شركت در شهرها و

 ویژه از نقاط آسیب پذیر در برابر سیل

 

 شهرداری الوان -4-1-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 ایجاد و تشكیل كمیته بحران در شهرداري جهت تقسیم امورات و نحوه مقابله با سیلاب ها 

 بسیج نمودن صددرصدي كلیه امكانات شهرداري با حداكثر توان براي مبارزه با سیلاب هاي اخیر 

  ماشین آلات سنگین و راهسازي در امر خاكریزي براي احداث سیل بندهاي مورد نیاز و ضروري در بسیج نمودن قابل توجهی از

 شهر الوان

 

 هاترميم سيل بندها یا دایک -ب

  احداث و ایجاد سیل بندهاي مستحكم و ارتفاعی با مشاركت مردم شریف شهر الوان در نقاط خطر برانگیز ناشی از طغیان رودخانه

انتهاي خیابان هاي امام صادق )ع(، خیابان مدرس، خیابان امام، خیابان والفجر  و كمربندي خلیج فارس )تنها كرخه در موقعیت 

 راه مواصلاتی به مناطق جنوب بخش شاوور و شهرستان بستان و مرز چذابه(



504          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 
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 تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی -ج

 ر جهت جلوگیري از پیشروي سیلاب هاي احتمالی و غیر قابل پیش بینیحفر خندق در ضلع غربی شه 

 

 شهرداری شمس آباد -8-1-2-3

 ساز،عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

 اعلام آماده باش به كلیه نیروهاي شهرداري و لغو مرخصی ها 

 

 لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی، مصب رودخانه -ب

  هماهنگی و لایروبی زهكش هاي ضلع شرقی شهر شمس آباد توسط سه دستگاه بیل استیجاري جهت تخلیه كامل و به موقع آب

 بطول حدود سه كیلومتر 17/1/43لغایت  14/1/43هاي سطحی از تاریخ 

 شهر و كنترل جوي هاي رو بسته و رفع مشكلات آن ها و بازگشایی شبكه دفع آب هاي سطحی  لایروبی جوي هاي فاضلاب سطح

 در تقاطع معابر سطح شهر

 

 شهرداری ميانرود -9-1-2-3

 غيرهبندهای اضطراری ، کانال انحراف و احداث سيل -الف

  شهرداريمسدود كردن چند نقطه پرخطر در مسیر منتهی به بیشه و رودخانه بوسیله لودر 

 

 (غيرههای مزاحم و های موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ب

  جهت رفع آبگرفتگی معابرغیرهتخریب موانع حركت آب مانند بلوار، راه بند و .. 

 

 اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان -10-1-2-3

 ساز،عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

  مدیریت بحران به منظور انعكاس بهنگام گزارش خسارات مدارس دچار آب گرفتگی به ستاد مدیریت بحران استان و تشكیل ستاد

 سازمان متبوع جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

  بازدید مستمر از مدارس در معرض خطر بروز سیل در شهرستان هاي هویزه، بستان، سوسنگرد، رفیع، حمیدیه و شوش و شاوور و

 .غیرهبیه و شادگان و شعی

 

 شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی   -11-1-2-3

 هاترميم سيل بندها یا دایک -الف

 دستگاه هاي شركتی  ایجاد دایک هاي حفاظتی اطراف كارخانه ها و انبارها توسط ماشین آلات استیجاري و پیمانكاران )تمامی

 درگیر احداث و تقویت دایک هاي اطراف رودخانه بودند

  روستاي اطراف كشت و صنعت ها 50احداث و تقویت و تحكیم دایک هاي حفاظتی جهت 

 شده جهت كاهش  ارسال قالب هاي بتونی خریداري شده )نیوجرسی( به شركت ها جهت مسدود سازي سریع دایک هاي بریده

 خسارات و نیز امنیت بیشتر روستاییان و كشت و صنعت ها
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 غيرهبندهای اضطراری ، کانال انحراف و احداث سيل -ب

 ارسال لوله هاي بتنی براي ایجاد پل و معابر جهت روستاها 

 اي هوایی و بازدید منطقه هاياي، عكسرصد لحظه اي مسیر حركت سیل در بالادست و اطراف شركت ها از طریق تصاویر ماهواره

 و بحث و بررسی حركت سیل از نظر زمان، حجم، دبی

 

 سپاه پاسداران -12-1-2-3

 هاترميم سيل بندها یا دایک -الف

 بند. لیس جادیا ای میجهت ترم يجهاد يرودخانه و اعزام گروه ها انیطغ یاحتمال يهااز محل یدانیم یبررس 

   

 گذاري شده است.علامتهاي مختلف در حین وقوع سیل اي از اقدامات انجام شده توسط سازمانخلاصه 0-5جدول مطابق  انتها،در 

 
 خلاصه اقدامات سازمان های مختلف حين وقوع سيلاب 7-3جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 

             سازمان آب و برق خوزستان

             استانداري خوزستان

هاي شركت پخش فرآورده

 نفتی ایران
            

ات دانشگاه علوم پزشكی و خدم

جندي شاپور  بهداشتی درمانی

 اهواز

            

 اداره كل راه و شهرسازي استان

 خوزستان
            

             شركت گاز استان خوزستان

             شهرداري الوان

             شهرداري شمس آباد

             شهرداري میانرود

كل نوسازي مدارس اداره 

 استان خوزستان
            

شركت توسعه نیشكر و صنایع 

 جانبی
            

             سپاه پاسداران

 

 اثربخشی اقدامات در مدیریت سيل )رودخانه کرخه(-3-2-2

 تمامی اقدامات انجام شده حین سیلاب اثربخشی مثبت داشته است.

 

 مسئول حين وقوع سيل رودخانه کارونهای شرح اقدامات دستگاه-3-2-3

 باشند:هاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 12در این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق -1-3-2-3

 :لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد



502          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 مستندساز و ساز،عملیاتی تصمیم هاي كارگروه تشكیل -الف

 آبفا شركت نفت، شركت استان، گاز اداره اهواز، برق نیروي توزیع شركت مانند سیلاب با مقابله در فعال هايارگان با همكاري 

 خسارت یا قطعی احتمال از جلوگیري جهت استان

 سیستم مجدد اندازيراه و آن شدن قطع از جلوگیري و سنجش هايایستگاه شبكه داشتن نگه پایدار جهت روزيشبانه تلاش 

 .ممكن زمان كمترین در سیلاب اثر در شده قطع هايایستگاه

 سیلاب واقعی هاي پهنه با هیدرولیكی مدلهاي نتایج تطبیق و كنترل جهت میدانی بازدیدهاي انجام 

  رودخانه در جریان رهاسازي اثربخشی -ب

دبی خروجی از سد ها بیشتر شد تا سدها ظرفیت مناسبی براي ذخیره سیلاب  با توجه به هشدار سیل، میزان 43در آذر و دي ماه 

 داشته باشند.

  بندهاسیل یا بندها سیل ترمیم -ج

 بهمنشیر راست ساحل پروژه پاكسازي و برداري لجن و پمپاژ ایستگاه محل به شده وارد سیلاب تخلیه و كشی آب 

 اهواز شهر به دشت سیلاب آب محتمل ورود از جلوگیري منظور به سلمان كانال راست سمت برم ترفیع 

 شوشتر میاناب معیوب قسمتهاي ترمیم و باش آماده صورت به آلات ماشین استقرار 

 ( قرارگاه كارگاه محل در) شرق جنوب آب بند سیل احداث جهت كارگاه تجهیز 

 جراحی و زهره زهكشی آبیاري روستا در شبكه اطراف بند سیل احداث و خاكریزي 

 گرمه روستاي و الصخر ام روستاي اطراف بند سیل احداث و خاكریزي  

 2 شماره زهكش پمپاژ ایستگاه و یک شماره زهكش پمپاژ ایستگاه تأسیسات و جفال روستاي اطراف بند سیل احداث و خاكریزي 

 RPD2  زهكش و

 صویلح بیت روستاي اطراف بند سیل احداث و خاكریزي 

 جفال روستاي و آلبوناظر روستاي اطراف بند سیل احداث و خاكریزي 

 شوشتر شعیبیه بخش از حسین شیخ و نبی شعیب ، دهول ، ابوطیور روستاهاي اطراف بند سیل احداث و ریزي خاک عملیات 

 گرگر شرق آبیاري هاي شبكه پوشش تحت كشاورزي اراضی و پمپاژ ایستگاههاي اطراف بند سیل احداث و ریزي خاک عملیات ، 

 میاناب و شعیبیه

 بردلا و گتوند بندهاي سیل ترمیم عملیات 

 ( 07-5شكل ترمیم سیل بند روستاي ملیحان در حاشیه اهواز) 

 
 ترميم سيل بند مليحان  -73-3 شکل
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 رودخانه در سیل جریان عددي سازي شبیه انجام -د

 تعیین پهنه بندي سیلاب با نرم افزار هاي دو بعدي و سه بعدي 

 سیلابی، جریان از بخشی رهاسازي براي جایگزین مسیرهاي اجراي و تعیین -ه

 نهر بحره 

  نهر مالح 

  ،(غیره و مزاحم گیاهان حذف ها، نخاله برداشت) رودخانه بستر پاكسازي و بهسازي -و

 از استفاده با شادگان تالاب به بحره نهر آب انتقال جهت مناسب معبر ایجاد راستاي در نهر از بخشی زدایی نی عملیات انجام 

 (05-5شكل و  00-5شكل مستر ) واتر دستگاه

 رودخانه مصب داخلی، پیچ در اضافی رسوبی بارهاي برداشت یا لایروبی -ز

 لایروبی فیوز پلاک بحره 
 

 
 لایروبی نهر بحره -77-3 شکل

 

 شادگان تالاب به ورود و انتهایی نقطه-بحره نهر 

 

 
 نهر بحره به تالاب شادگانتصویر ماهواره ای محل اتصال  -73-3 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 سلمان كانال انتهاي و زیرگذر لایروبی 

 غیره و انحراف كانال ، اضطراري بندهاي سیل احداث -ح

 احداث سیل بند هاي ضروري در مجاورت زمین هاي كشاورزي و دادن ماشین آلات به مردم بومی براي احداث سیل بند 

 غیره( و مزاحم هاي بند سیل موقت، هاي پل ریل، راه،) موانع تخریب  -ط

 سنگین آلات ماشین توسط شده احداث موانع از اي عمده بخش برداشتن 

 سلمان كانال چپ سمت برم از نقطه سه شكافتن 

  سیلابی جریان از بخشی رهاسازي براي جایگزین مسیرهاي ایجاد -ي

 كیلومتر 235 طول به اهواز شهر مقطع در كارون رودخانه پلاگ فیوز عنوان به( جدید و قدیم) بحره  نهر پاكسازي و بازگشایی 

 ،دهخدا قدیم زهكش تعریض و تعمیق بازگشایی 

  رودخانه بستر و ها زهكش ها، كالورت ها، پل آبگذرها، دهانه پاكسازي -ک

 پاكسازي نهر مالح از نی هاي روییده در آن 

 سیل محدوده درغیره  و ماهی پرورش كشاورزي، و صنعتی مراكز مسكونی، مناطق تخلیه -ل

 

 اقدامات استانداری -2-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 مستندساز و تصمیم ساز،عملیاتی كارگروه هاي تشكیل -الف

 جاري سال ابتداي از استان بحران مدیریت هماهنگی شوراي جلسه 15 تشكیل 

 اثربخشی رهاسازي جریان در رودخانه -ب

 ها و سیل بند ها ترمیم سیل بند -ج

 اهواز شهر در 2 عین منطقه شده شكسته سیلبند ترمیم 

 تقویت سیل بندهاي شهر اهواز و جلوگیري از ورود سیلاب 

  بازدید مكرر مدیریت بحران و برخی اعضاي كارگروه مقابله با سیلاب از نقاط بحرانی شهرستان هاي حوضه رودخانه دز و كارون و

 و استحكام بخشی مجدد سیل بندها كرخه  و انتقال ماشین آلات

 انجام شبیه سازي عددي جریان سیل در رودخانه -د

 تعیین و اجراي مسیر هاي جایگزین براي رها سازي بخشی از جریان سیلابی -ه

  بازكردن دریچه هاي سیفون كانال اصلی نیشكر امام خمینی )ره( و انجام انفجار جهت انحراف آب به سمت اراضی نیشكر و

 جلوگیري از آبگرفتگی شهر گوریه شهرستان شوشتر

 بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله ها، حذف گیاهان مزاحم و غیره( -و

   پیگیري احیاء كانال مالح )فیوز پلاک رودخانه كارون از سمت ویس( و احیاء كانال محیط زیست 

 اخلی، مصب رودخانهلایروبی یا برداشت بار هاي رسوبی اضافی در پیچ د -ز

 احداث سیل بند هاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -ح

 كمک به اهالی مناطق حوضه كارون بزرگ براي احداث سیل بند 

 تخریب موانع )راه،پل هاي موقت، ریل، سیل بند هاي مزاحم و غیره( -ط

 ایجاد مسیر هاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی  -ي

 زیست محیط كانال احیاء و( ویس سمت از كارون رودخانه پلاک فیوز) مالح كانال احیاء يپیگیر  

 پاكسازي دهانه هاي ابگذرها، پل ها، كالورت ها، زهكش هاو بستر رودخانه  -ک
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   پیگیري احیاء كانال مالح )فیوز پلاک رودخانه كارون از سمت ویس( و احیاء كانال محیط زیست 

 كونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و غیره در محدوده سیلتخلیه مناطق مس -ل

 خطر معرض در روستایی و شهري مناطق تخلیه اخطاریه  

 خودرو دستگاه 144 از بیش از استفاده)  روستاها تخلیه در انتظامی و نظامی نیروهاي و امدادي و اجرایی هاي دستگاه هماهنگی 

 (شعیبیه روستاهاي تخلیه جهت انسانی نیروي نفر 544 و

 

 ارتباطات و فناوری اطلاعات -3-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 ارتباطی اپراتورهاي تابعه ادارات كلیه به لازم دستورات ابلاغ و استان اطلاعات فناوري و ارتباطات كارگروه مستمر جلسات تشكیل 

 فضاي در "خوزستان پایداري ارتباطات" گروه تشكیل همچنین و ارتباطی اختلالات احتمالی كاهش و ارتباطات پایداري جهت

 هاهماهنگی در تسریع و موقع به پایش و رصد منظور به مجازي

 مدیركل و اطلاعات وفناوري ارتباطات وزیر محترم نماینده حضور با هماهنگی جلسه برگزاري ICT جمعیت با مدیرعامل خوزستان 

 زدگان اسكان سیل هاي محل همچنین و زده سیل مناطق در مطلوب ارتباطی پوشش بمنظور خوزستان احمر هلال

 غرب  جنوب منطقه كل اداره بحران كمیته منظم جلسات برگزاري 

 هاي طی روز استان در داده رخ متعدد هايبحران با مواجهه در مدیریتی تصمیمات اخذ و كل اداره بحران مدیریت كمیته تشكیل 

 .مربوطه اكیپهاي تخصصی به ارتباطی ایستگاههاي به سیلاب ورود خطرات با مقابله هاي دستورالعمل ابلاغ و تدوین و گذشته

 

 آموزش و پرورش -7-3-2-3

 ترمیم سیل بندها  -الف

 نمود. سیلابمدارس در معرض خطر در اطراف بند سیل اداره آموزش و پرورش در راستاي حفاظت از مدارس، اقدام به احداث

 

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی -3-3-2-3

 تشكیل كارگروه هاي تصمیم ساز، عملیاتی و مستند ساز -الف

 اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

  منطقه ویژه، تشكیل تیم عملیاتی به منظور حفظ و صیانت از پایداري و استمرار آب رسانی به منطقه متشكل از سازمان

پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی فجر جهت تامین كلیه نیاز هاي لجستیک، فنی و نیروي انسانی با ماموریت حصول اطمینان از 

آب رسانی مستمر به شهرستان و منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی و حضور دائم تا پایان شرایط بحرانی در كوت امیر با هماهنگی 

 استان و نیز حفظ و استحكام سازي دو پست برق كوت امیر و اهواز جنوبیمدیریت آب جنوب شرق 

  تشكیل تیم تخصصی از شركت پتروشیمی بندر امام و سازمان منطقه و شركت عملیات غیر صنعتی به منظور حصول اطمینان از

 یدات پیشگیرانهعدم تاثیر پذیري شهر چمران و شهرک بعثت از طغیان هاي احتمالی رودخانه جراحی و اتخاذ تمه

 

 پخش فراورده های نفتی -6-3-2-3

 بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله ها، حذف گیاهان مزاحم و غیره( -الف

 در این راستا بازدید و پاكسازي كانال هاي عبور آب سطحی انبار جهت پیشگیري از مسدود بودن مسیر ها انجام شد.

 كانال انحراف وغیره احداث سیل بند هاي اضطراري، -ب

 باشد:اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح ذیل می
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  ایجاد سیل بند هاي مناسب در ضلع هاي شرقی و غربی انبار كه مورد تهدید سیل می باشد و احداث سیل بند در اطراف  جایگاه

 كه در جنب انبار نفت نظامیه است. 6شركتی شماره 

 طراف ترانس هاي برق و كانال ها در داخل انبار در اطراف ایجاد سیل بند هاي مناسب در اMCC   و موتورخانه مهندسی همچنین

 محل هاي حساس دیگر كه احتمال ورود آسیب تاسیسات را محتمل می نماید.

 هاي آسیب دیده.بازرسی از وضعیت سیل بند هاي موجود در اضلاع شمالی، شرقی و جنوبی تاسیسات و تقویت محل 

 ه اینكه در ضلع غربی، انبار فاقد سیل بند بود و حركت سیلاب به گونه اي بود كه از این محل می توانست تاسیسات را با توجه ب

مورد تهدید قرار دهد، لذا با همكاري كلیه واحد ها )مهندسی، ایمنی، عملیات، نیروهاي بسیج، خدمات اداري و غیره( و همچنین 

 ساعت اقدام گردید. 32امه ریزي شده، نسبت به احداث سیل بند و سد خاكی در مدت تقسیم كار به صورت شبانه روزي و برن

 هاي دال از استفاده با تقویت و نایلون ضخیم پوشش با و متر 2 از بیش تا 135 حدودي ارتفاع با متر 2444حدود بند سیل طول 

 .باشد می خاک از شده پر هاي گونی و بتنی

 

 راه آهن جنوب -4-3-2-3

 هاي اضطراري، كانال انحراف و غیرهاحداث سیل بند -الف

 باشد:اقدامات انجام شده در این خصوص شامل موارد ذیل می

 (03-5و شكل  06-5خرمشهر )شكل  -ترمیم خسارات وارده و جلوگیري از آبشستگی خطوط ریلی در محور اهواز 

 

 
 )الف(خرمشهر  -اهواز محور در ریلی خطوط خسارات ترميم -76-3شکل 

 

 
 (ب) خرمشهر -اهواز محور در ریلی خطوط خسارات ترميم -74-3شکل 



 503        مدیریت سیلاب در حین وقوع درعرصه مهندسی رودخانه و ...  –فصل پنجم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

  04-5و شكل  03-5ترمیم خسارات وارده و بازگشایی خطوط ریلی در ایستگاه نظامیه شكل) 

 

 
 نظاميه )الف( ایستگاه در ریلی خطوط خسارات ترميم -78-3شکل 

 

 
 نظاميه )ب( ایستگاه در ریلی خطوط خسارات ترميم -79-3شکل 

 

 شرکت گاز -8-3-2-3

 تشكیل كارگروه هاي تصمیم ساز، عملیاتی و مستندساز -الف

جلسه ستاد مدیریت بحران )تاكنون( به منظور بررسی شرایط بحران و اتخاذ و اجراي تمهیدات مورد نیاز در  6در این راستا تشكیل 

 سال جاري انجام شد.
 

 شرکت نفت و گاز اروند -9-3-2-3

 ترمیم سیل بندها  -الف

در این راستا تقویت و اصلاح سیل بند و جدا نمودن و جابجایی پمپ هاي آبگیر تصفیه خانه. محدوده دارخوین/جنب پل سوم خرداد. 

 متر طولی ) شامل خاكریزي و ایجاد سیل بند توسط كمپرسی/ لودر/ بیل مكانیكی( انجام شدند. 24
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 كانال انحراف و غیرهاحداث سیل بند هاي اضطراري،  -ب

 باشند:اقدامات انجام شده در این راستا به شرح ذیل می

  مسیر -، رحمانیه، مكسر، ام نوشه، ام سواد، مشارع1،2،7ایجاد سیل بند و كانال در مسیر خرمشهر، روستاي سعبه/سوییچتی

 رخوین، روستاي آلبوبالد، سراخیه، رودبهشادگان، روستاي دریسیه، نثاره كوچک و بزرگ، سگاره، علی بن الحسین، ساحل شهر دا

  تعمیر و مستحكم سازي سیل بند نهر سلمان براي حفظLBV  اینج غرب كارون. 74ها روي مسیر 

  اینچ( در غرب كارون 74اینچ به  24تعمیر و مستحكم سازي اطراف شیرگاه سید خلف )محل اتصال 

 ن/ تصفیه خانه یادآوران(ایجاد و تقویت سیل بند تصفیه خانه )تصفیه خانه دارخوی 

 )ایجاد و تقویت سیل پیش تصفیه خانه )روستاي سبعه/ پیش تصفیه خانه 

 

 شهرداری الوان -10-3-2-3

 تشكیل كارگروه هاي تصمیم ساز، عملیاتی و مستند ساز -الف

 انجام شد.در این راستا ایجاد و تشكیل كمیته بحران در شهرداري جهت تقسیم امورات و نحوه مقابله با سیلاب 

 تعیین مسیر هاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی -ب

 در این راستا حفر خندق در ضلع غربی شهر جهت جلوگیري از پیش روي سیلاب انجام شد.

 احداث سیل بند اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -ج

 شاركت مردم الوان در نقاط خطر برانگیز انجام شد.در این راستا احداث وایجاد سیل بند هاي مستحكم و ارتفاعی با م
 

 شهرداری خنافره -11-3-2-3

 احداث سیل بند هاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -الف

 اقدامات انجام شده در این راستا عبارتند از:

 احداث سیل بند به منظور جلوگیري از ورود آب به حوزه شهري 

 آنها خاكریزي انتهاي معابر و انسداد 

 

 شهرداری دارخوین -12-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 ترمیم سیل بندها  -الف

 احداث سیل بند هاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره. -ب

 احداث و تقویت سیل بند 

 

 شهرداری دهدز -13-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 یا برداشت بار هاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه لایروبی -الف

 لایروبی جداول دفع آبهاي سطحی شهر 

 لایروبی كانال هاي دفع آبهاي شهري 

 ها و سیل بندهاپاكسازي، ایمن سازي و لایروبی مسیل 
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 شهرداری شمس آباد -17-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 رودخانه مصب داخلی، پیچ در اضافی رسوبی بارهاي برداشت یا لایروبی -الف

  هماهنگی و لایروبی زهكش هاي ضلع شرقی شمس آباد توسط سه دستگاه بیل استیجاري جهت تخلیه كامل و به موقع آب هاي

 17/1/43لغایت  14/1/43سطحی از تاریخ 

 مشكلات آنها و بازگشایی شبكه دفع آبهاي سطحی در  لایروبی جوي هاي فاضلاب سطح شهر و كنترل جوي هاي روبسته و رفع

 تقاطع معابر سطح شهر

 

 شهرداری ملاثانی -13-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 احداث سیل بندهاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -الف

 رامین و روستاهاي پایین دست ملاثانی احداث سیل بند در زهكش دانشگاه جهت جلوگیري از نفوذ آب به دانشگاه 

 احداث سیل بند جنب آرمستان ملاثانی در دوطرف آن 

 احداث سیل بند در روستاي جلیعه در حاشیه جاده دسترسی به این روستا 

 احداث دو عدد سیل بند در انتهاي كوي ابوذر 

 

 شهرداری ميانرود -16-3-2-3

 :لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد 

 تخریب موانع )راه، ریل، پل هاي موقت، سیل بند هاي مزاحم وغیره( -الف

 تخریب موانع حركت آب مانند بلوار، راه بند و غیره جهت رفع آبگرفتگی معابر 

 

 اداره کل شيلات خوزستان -14-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 تی و مستند سازتشكیل كارگروه هاي تصمیم ساز، عملیا -الف

 برگزاري جلسات توجیهی براي ذینفعان، سركشی به بنادر صیادي و مزارع پرورش ماهی و میگو

 ترمیم سیل بند ها یا سیل بند ها -ب

  تقویت سیل بند ورودي كانالC5 مجتمع میگوي چونبده آبادان 

 تقویت سیل بند هاي آبراهه و مسیل بحره در مجاورت مجتمع آزادگان 

 

 سیل بند اضظراري، كانال انحراف و غیره احداث -ج

  ایجاد سیل بند براي مزارع پرورش ماهی و میگو با همكاري بخشداري مركزي آبادان و شهرداري چونبده جهت هدایت رواناب

وارد ایجاد شده از تالاب شادگان به سمت قفاص چونبده به منظور جلوگیري  از ورود آب به مزارع پرورش ماهیان گرمابی و عدم 

 شدن خسارات به مزارع پرورش میگو و تكثیر میگو چونبده

 

 فرمانداری باوی -18-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 ترمیم سیل بند ها یا سیل بند ها -الف
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  كیسه هاي خاک احداث و ترمیم سیل بند مركزي شهر شیبان به همراه ترمیم سیل بند دوم شهر شیبان و احداث سیل بند با

 جهت بستن خیابان هاي منتهی به سیل بندها با همكاري استانداري البرز

 احداث و ترمیم سیل بند كوي امام خمینی و حصار كشیدن پیرامون تاسیسات آب شهري 

 ا پل ترمیم سیل بند حدفاصل روستاي سید عنایت تا پل راه آهن شیبان و همچنین ترمیم سیل بند واقع در راه آهن شیبان ت

 ماهشهر با همكاري استانداري البرز-كمربندي اهواز

 احداث و ترمیم سیل بند منطقه مویلحه شهر ویس با همكاري استانداري البرز 

 كیلومتر با ماشین آلات شهرداریها و  72افشاري و سید شریف به طول  -سید سلطان -ترمیم و احداث سیل بند روستاهاي مرعشی

 هرستانی و استانیسایر دستگاه هاي اجرایی ش

 نفت شركت ملی و راهداري و كشاورزي جهاد و شهرسازي و راه و دهخدا صنعت و كشت الات ماشین با بند سیل تقویت و احداث 

دغم،  ، چم7 و1منصوریه . 7 و1 ،یكاویه7 و1 خزام چم-العبید صفاک،خاور،چم روستاهاي استانی و شهرستانی آلات ماشین سایر و

  2و  1 ، سرخه2 و7 و1 مراونه و 1 عماشیهخمینی،  مصطفی

 

 فرمانداری خرمشهر -19-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 احداث سیل بند هاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -الف

 ،خرمشهر شهرستان كارون غرب هاي روستا هاي بند سیل كیلومتر 45 نمودن تحیكم و مقاوم اجرا 

 

 شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی -20-3-2-3

 احداث سیل بند هاي اضطراري، كانال هاي انحراف و غیره -الف

 شركتی هاي )تمامی دستگاه پیمانكاران و استیجاري آلات ماشین توسط انبارها و ها كارخانه اطراف حفاظتی هاي سیل بند ایجاد 

 بودند( رودخانه اطراف هاي سیل بند تقویت و احداث درگیر

 ها صنعت و كشت اطراف روستاي 50 جهت حفاظتی هاي سیل بند تحكیم و تقویت و احداث. 

 

 امور آب جنوب -21-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 و مستندساز یاتساز،عملی میتصم هاي كارگروه لیتشك -الف

  پیشنهادات جهت بهبود روند كارشركت در جلسات ستاد بحران و ارائه راهكار ها و 

 تشكیل كارگروه جهت تسهیل در امور پایشی و استفاده از تمام ظرفیت ادوات در ستاد بحران شهرستان 

  در رودخانه انیجر يرهاساز یاثربخش -ب

 ل سیلاب به كنترل آب تالاب و بازگشایی یا مسدود سازي برخی كالورت ها جهت تنظیم ارتفاع آب در دو طرف جاده ها و انتقا

 دریا

 بندها،  لیس میترم -ج

 استحكام سیل بند ها به طور مستمر و مداوم 

 غیره ، كانال انحراف و ياضطرار بندهاي لیاحداث س -د

 احداث خاكریز و مسدود سازي برخی انهار در محدوده شهر آبادان 

 و غیره(،  زاریمزاحم، ن اهانگی حذف نخاله ها، برداشت) رودخانه بستر و زهكش ها كالورت ها، ها، دهانه آبگذرها، پل يپاكساز  -ه
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 اي بنا به نیازهاي جادهبازگشایی و مسدودسازي كالورت 

 

 بنياد مسکن خوزستان -22-3-2-3

 لیست اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 غیره ، كانال انحراف و ياضطرار بندهاي لیاحداث س  -الف

 (5-51و شكل  54-5ی )شكل از آبگرفتگ يریآمدن آب رودخانه جهت جلوگ بند در زمان بالا لیاحداث س 

 

گانه فوق الذكر ارائه شده است. سلول هاي خالی  12اقدامات حین سیلاب توسط دستگاه هاي مربوطه در راستاي موارد  5-5در جدول 

 گانه می باشد. 12جدول نشان دهنده عدم اقدام ارگان مربوطه در راستاي موارد 

 

 

 

 مراحل احداث سيل بند توسط بنياد مسکن -30-3 شکل
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 احداث سيل بند توسط بنياد مسکن -31-3 شکل

 اقدامات حين سيلاب دستگاه های مربوطه 3-3 جدول

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 
             اطلاعات يارتباطات و فناور

             تهران ياستاندار
             دانشگاه علوم پزشكی كاشان

             شركت مخابرات منطقه اصفهان
             شركت برق منطقه اي اصفهان

             آموزش و پرورش
             بنادر

             یمیپتروش
             ینفت يپخش فراورده ها

             یاسلام غاتیتبل
             یدانشگاه علوم پزشك

             یعیو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز
             راه آهن

             يراه و شهرساز
             شركت گاز

             شركت نفت و گاز اروندان
             خنافره يشهردار
             نیدارخو يشهردار
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 قدامات حين سيلاب دستگاه های مربوطها 3-3ادامه جدول 

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 

             الوان يشهردار

             دهدز يشهردار

             شاوور يشهردار

             شمس آباد يشهردار

             یملاثان يشهردار

             شهرداري میانرود

             شیلات

             علوم پزشكی شوشتر

             فرمانداري امیدیه

             فرمانداري اندیمشک

             فرمانداري باوي

             فرمانداري خرمشهر

             نوسازي مدارس

             نیشكر

             هما هماپیمایی

             سازمان آب و برق

             استانداري

             امور آب منطقه جنوب

             بنیاد مسكن خوزستان

 

 اثر بخشی اقدامات در مدیریت سيل )رودخانه کارون(-3-2-7

با توجه به اقدامات انجام شده توسط دستگاه هاي مختلف و مشاهده نتیجه این اقدامات پس از سیلاب می توان نتیجه و اثربخشی این 

اقدامات را تا حد زیادي موفقیت آمیز دانست. چرا كه در صورت عدم انجام این اقدامات ابعاد خسارات می توانست به مراتب بیشتر 

 باشد. 

 

 های مسئول حين وقوع سيل در رودخانه دزامات دستگاهشرح اقد-3-2-3

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات یران، ا ینفت يهاپخش فرآورده یشركت ملهاي آب و برق خوزستان، استانداري، در این بخش سازمان

 يشهردار، الوان يشهردار، انگاز استان خوزست شركت، استان خوزستان ياداره كل راه و شهرساز، بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز

ی، بخشداري مركزي و جانب عیو صنا شكریتوسعه ن شركت مدارس استان خوزستان يكل نوساز اداره، انرودیم يشهردار، شمس آباد

 اند.سپاه پاسداران اقدامات لازم را انجام داده
 .باشندبا این اقدامات به شرح زیر میهاي مسئول مرتبط اقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 12در این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق خوزستان -1-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 سد ها يداری/معاون پاریمد يریبحران به دب تیریمد تهیكم لتشكی 

 لابیس تیریبا هدف مد یمشورت يجلسه شورا 22 لیتشك  

 لابیگزارش س هیبه منظور ته یدانیم دیبازد 

 یسنجش آب و هواشناس يهاستگاهیدفتر ا نگیتوریكننده از مركز مان دیبه مقامات بازد لابیروند س نیگزارش آخر هارای. 
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 غیرهامور آب مناطق و ياعلام گزارش از سو ،ينمونه بردار  يها دیبراساس بازد ندهیرصد منابع آب به لحاظ ورود منابع آلا 

  لابیس یواقع يبا پهنه ها یكیدرولیه يمدلها جینتا قیجهت كنترل و تطب یدانیم يدهایبازدانجام 

 تحت پوشش شركت ياریآب يشبكه ها یو نقاط بحران ساتیبندها ، تأس لیاز س يشبانه روز يدهایبازد 

 از محل سدها يبهره بردار ردفتریمستمر معاونت و مد دبازدی 

 ها چهیو در زهایگاهها و سرر هیبدنه سد ، تك یو بازرس دبازدی 

 غیرهبدنه و  يها يگالر هیكل یو بازرس دبازدی 

 ،با استفاده از  0و سد كارون 7گتوندعلیا، شهید عباسپور، كارون پیش بینی روزانه كوتاه مدت  جریان ورودي به سدهاي كرخه، دز

 Mike-NAMمدل 

 مطابق با  در رودخانه هاي كرخه، دز و كارون براي تمامی بازه ها تعیین پهنه سیلاب به ازاي دبی هاي رها شده از سدهاي استان

 50-5شكل تا  52-5شكل 

 55-5شكل مطابق  مكاتبه با شوراي تامین استان و ارسال لیست امكان مسكونی در معرض خطر سیل جهت حفاظت و یا تخلیه 

  دهد.به تخلیه دارند را نشان می ست شهرها و روستاهاي در معرض خطر حاشیه رودخانه دز كه نیازهرف 5-6جدول 
 

 
 متر مکعب بر ثانيه 1300دبی -پهنه سيلاب رودخانه دز در بازه پایين دست روستای ایشان سخی تا بند قير -32-3 شکل
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 متر مکعب بر ثانيه 1300دبی -پهنه سيلاب رودخانه دز در بازه پایين دست روستای ایشان سخی تا بند قير -33-3 شکل
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 متر مکعب بر ثانيه 1300دبی -پهنه سيلاب رودخانه دز در بازه پل حميدآباد تا پایين دست ميانرود -37-3 شکل

 
 

 مکاتبه با شورای تامين استان و ارسال ليست امکان مسکونی در معرض خطر سيل جهت حفاظت و یا تخليه -33-3 شکل
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 رودخانه دز که نياز به تخليه دارندفهرست شهرها و روستاهای در معرض خطر حاشيه  6-3جدول

 نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف نام شهر/روستا نام شهرستان ردیف

 سید نبی اهواز 61 خماس شوشتر 71 زوایه عزیب دزفول 1

 سید ظاهر اهواز 62 بنه مجید شوشتر 72 زاویه حمودي دزفول 2

 سید یدیم اهواز 67 شعیب نبی شوشتر 77 زاویه مشعلی دزفول 7

 بامدژ اهواز 60 یذاب شوشتر 70 زاویه مرادي دزفول 0

 سید سلمان اهواز 65 شیخ حسین شوشتر 75 زاویه پیروزي دزفول 5

 حریه یک اهواز 66 یبیله رحمان شوشتر 76 زاویه بهروزي دزفول 6

 دو حریه اهواز 63 فارسیه یک شوشتر 73 بنه علوان دزفول 3

 حریه سه اهواز 63 فارسیه دو شوشتر 73 دیلم سفلی دزفول 3

 آلبونیس اهواز 64 سري یک شوشتر 74 دیلم اولیا دزفول 4

 صفاک اهواز 34 شیخ جاسم شوشتر 04 بنه آطی دزفول 14

 ام العبید اهواز 31 خزر یک شوشتر 01 خماط شوش 11

 یكاویه یک اهواز 32 خزر دو شوشتر 02 ابوالقیفه شوش 12

 یكاویه دو اهواز 37 خزر سه شوشتر 07 گطیش شوش 17

 یكاویه سه اهواز 30 عبدالسید مرریوش شوشتر 00 خلیفه حیدر شوش 10

 چم خزام یک اهواز 35 یحموره یک شوشتر 05 كاظم حیدر شوش 15

 چم خزام دو  اهواز 36 یحموره دو شوشتر 06 بیت یدي شوش 16

 یحموره سه شوشتر 03 بیت یباره شوش 13

 چویس یک شوشتر 03 بیت محارب شوش 13

 چویس دو شوشتر 04 بیت غائب یک شوش 14

 چویس سه شوشتر 54 بیت غائب دو شوش 24

 ابوگروه یک شوشتر 51 زبید و دبات شوش 21

 ابوگروه دو شوشتر 52 مزرعه سه شوش 22

 ابوطیور یک شوشتر 57 مزرعه دو شوش 27

 ابو طیور دو شوشتر 50 مزرعه یک شوش 20

 ابو طیور سه شوشتر 55 ایشان سخی شوشتر 25

 سنگر چنببیه شوشتر 56 ضحاک عبدالنبی شوشتر 26

 چنیبیه شوشتر 53 دهول شوشتر 23

 حموله اهواز 53 ضحاک بریح شوشتر 23

 سید سعد اهواز 54 علیه شوشتر 24

 سید معن اهواز 64 زیدان شوشتر 74

 

 رهاسازي جریان در رودخانه اثربخشی  -ب

 اثر بخشی رهاسازي جریان در رودخانه از جهت پایداري سد مثبت ولی از نظر آبگرفتگی روستاها و زمین هاي كشاورزي منفی بود.

 

 ترمیم سیل بندها یا دایک ها،  -ج

 .دهدها نشان میسیل بنداقدامات سازمان آب و برق را در خصوص ترمیم و احداث  3-5جدول 
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 ها سيل بندقدامات سازمان آب و برق را در خصوص ترميم و احداث ا 4-3 جدول
 

 نوع عمليات
 

 نام رودخانه
  UTMمختصات 

 انتها ابتدا محدوده طرح

x y x y 
احداث، ترمیم و تثبیت سیل 

 7543242 231432 7517024 234526 رودخانه دز بندهاي رودخانه 

روستاهاي -اهواز

سیدنبی،سیدقاسم،بامدژ،سلطان آباد، 

 كیلومتر 230 -یدیم

احداث، ترمیم و تثبیت سیل 

 بندهاي رودخانه 
 7550077 253747 7550523 253065 رودخانه دز 

 437 –روستاي آلبوحمدان -شوش

 كیلومتر

احداث، ترمیم و تثبیت سیل 

 بندهاي رودخانه 
 7513152 236540 7522143 235477 رودخانه دز

 2355 -روستاي آهودشت –شوش 

 كیلومتر

احداث، ترمیم و تثبیت سیل 

 بندهاي رودخانه 
 كیلومتر 2333-روستاي شعبیه –شوشتر  7540674 243213 7510300 234445 رودخانه دز 

احداث، ترمیم و تثبیت سیل 

 بندهاي رودخانه 
 كیلومتر 3-روستاي زاویه ها-دزفول     رودخانه دز 

 

 

 دستگاه با شد كه  بیدزفول تخر يها هیبند منطقه زاو لیاز س یرودخانه دز، بخش یخروج انیها و جر یبارندگ شیافزا یدر پ

 .شد میترم ییاجرا يها دستگاه ریشمال خوزستان و سا ياریآب ياز شبكه ها يشركت بهره بردار نیآلات سنگ نیماش يها

 ل به مدت سه روز كاملاعزام یک دستگاه لودر جهت تقویت سیل بند زاویه ها دزفو 

 ترمیم سیل بندها در حوضه بامدژ 

 سازي عددي جریان سیل در رودخانه، انجام شبیه -د

مدل هیدرولیكی رودخانه كرخه در حین سیلاب به ازاي دبی هاي خروجی از سد تهیه و نتایج آن براي ارائه به ارگانهاي ذیربط جهت 

 كاهش خسارات سیل استخراج و تحلیل شد.

 

 تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی،  -ه

 لهیبوس ،یآباد شرق شیگاوم يروستا یرودخانه در حوال یآب در ساحل شرق انیعبور جر يبرا دیجد ریمس جادیانحراف آب و ا اتیعمل

  انجام شده است. نیآلات سنگ نیماش

 

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و ت نخالهبهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداش -و

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -ز

 رودخانه دز نیاز به لایروبی نداشته است.

 

 غیرهبندهاي اضطراري ، كانال انحراف و احداث سیل -ح

 67-5شكل تا  54-5شكل سیل بندهاي احداث شده در محدوده هایی از حاشیه رودخانه دز و هم چنین  53-5شكل تا  56-5شكل 

ها را و خاكریزهاي حفاظتی پیرامون آن اي و اهالی روستاهاي حاشیه رودخانه دزاي غیر اصولی توسط مسوولین منطقهاحداث خاكریزه

 .دهدنشان می
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 محدوده هایی از حاشيه رودخانه دزسيل بندهای احداث شده در  -36-3 شکل

 

 
 سيل بندهای احداث شده در محدوده هایی از حاشيه رودخانه دز -34-3 شکل

 

 
 سيل بندهای احداث شده در محدوده هایی از حاشيه رودخانه دز -38-3 شکل
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 رودخانه دزاحداث خاکریزهای غير اصولی توسط مسوولين منطقه ای و اهالی روستاهای حاشيه  -39-3 شکل

 
 احداث خاکریزهای غير اصولی توسط مسوولين منطقه ای و اهالی روستاهای حاشيه رودخانه دز -60-3 شکل

 

 
 احداث خاکریزهای غير اصولی توسط مسوولين منطقه ای و اهالی روستاهای حاشيه رودخانه دز -61-3 شکل
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 روستاهاایجاد خاکریز حفاظتی پيرامون  -62-3 شکل

 

 
 روستاهاایجاد خاکریز حفاظتی پيرامون  -63-3 شکل

 

 (غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ط

 در حوضه ي دز در مناطق بامدژ، شعیبیه و آهو دشت سیل بندها اثر سیلاب شكسته شدند.

كیلومتر از  7عدد از آنها خراب شدند و  16تا آبشكن هاي بند وي  34تا 64از سه آبشكن آلبوهمدان موجود یک عدد خراب شد و از 

 مسیرزاویه ها نیز دچار مشكل شد. 

یا  عوامل تخریب سیل بندها، نوع خاک منطقه و تداوم سیلاب دردبی كم بوده و یا توسط خود مردم تخریب شدند )لوله گذاري و

 تخریب بخاطر زهكش ها(. 
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 یجاد مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی ا -ي

 يها هیبند منطقه زاو لیس يو بازساز میعلاوه بر ترم ،آب انیجر شیافزا طیشرا تیریمد يبرا رانهیشگیپبه منظور انجام عملیات 

 ،یآباد شرق شیگاوم يروستا یرودخانه در حوال یآب در ساحل شرق انیعبور جر يبرا دیجد ریمس جادیانحراف آب و ا اتیدزفول، عمل

  انجام شده است. نیآلات سنگ نیماش لهیبوس

 

 ها و بستر رودخانه ها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل -ک

 

 در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -ل

 رودخانه  يبرا لیمنازل جهت حفاظت از س هیتخل ایحفاظت و  داتیجهت تمه لابیدر معرض خطر س ياعلام شهرها و روستاها

 ياستاندار يكرخه، كارون و دز برا يها

 يدر راستا غیرهبرق و  عیتوز ،يها، شركت نفت، راه و شهرساز يشهردار لیاز قب لیس ریدرگ يخدمات مشاوره به ارگان ها انجام 

 ازیو ارتفاع مورد ن یحفاظت يبندها لیس حیصح ياجرا

 

 باشد.اقدام( می 12فرض این فصل ) هاي اقدامات پیشهاي مسئول نیز مطابق شمارهدر ذیل شماره اقدامات انجام شده سایر دستگاه
 

 اقدامات استانداری -2-3-2-3

 مستندسازساز،عملیاتی و هاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 اعلام وضعیت فوق العاده در استان خوزستان توسط وزیر محترم كشور به پیشنهاد استاندار خوزستان 

 بازدید هوایی و همچنین استفاده از پهباد جهت اشرافیت بر شرایط منطقه 

  بازدید مكرر مدیریت بحران و برخی اعضاي كارگروه مقابله با سیلاب از نقاط بحرانی شهرستان هاي حوضه رودخانه دز و كارون و

 كرخه  و انتقال ماشین آلات و استحكام بخشی مجدد سیل بندها 

  بازدید از وضعیت اردوگاه هاي اسكان اضطراري و انجام تذكرات لازم 

 و مسیرهاي خطرآفرین و نقاط حادثه خیز پیگیري انسداد جاده ها 

 مسدود نمودن قسمت هایی از جاده ساحلی و تعطیلی مراكز تفریحی و رستوران هاي ساحلی و ممنوعیت تردد شناورهاي تفریحی 

  بررسی شبانه روزي ورودي و خروجی سدها و میزان دبی در شهرستان ها از طریق مركز مانیتورینگ 

  هماهنگی مدیریت بحران استان از ابتداي سال جاريجلسه شوراي  15تشكیل 

  ( با كمک و همكاري سپاه و ارتش و دستگاه هاي اجرایی ، 43و زمستان  43ماشین آلات )در سیلاب فروردین  2444تامین حدود

 و همچنین تقسیم كار در حوضه هاي دز و كرخه بین شركت هاي بزرگ منطقه اي )به عنوان پشتیبان شهرستان ها( 

 

 ها ترمیم سیل بندها یا دایک -ب

  تهیه طرح احداث دایک در روي كانال سلمان و زهكش دهخدا جهت جلوگیري از ورود سیلاب شمال اهواز توسط مشاور و تقسیم

 كیلومتر و حضور در منطقه جهت هماهنگی و شروع عملیات اجرایی 21كار جهت اجراي دایک به طول 

 ماهنگی با شهرداران و دهیاران و تامین ماشین آلات ، مصالح )سنگ لاشه، دیوار بتنی ، خاک حضور مستمر در مناطق سیلزده و ه

 ( و ترمیم و تقویت سیلبندهاغیرهو 

  نقطه بحرانی و ترمیم و استحكام بخشی سیلبندها با كمک بخش هاي دولتی و خصوصی 517شناسایی 
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 ز جریان سیلابی تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی ا -ج

  بازكردن دریچه هاي سیفون كانال اصلی نیشكر امام خمینی )ره( و انجام انفجار جهت انحراف آب به سمت اراضی نیشكر و

 جلوگیري از آبگرفتگی شهر گوریه شهرستان شوشتر 

 زیو نقاط حادثه خ نیخطرآفر يرهایانسداد جاده ها و مس يریگیپ 

 

 رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانهلایروبی یا برداشت بارهاي  -د

  شده دز و كرخه به رودخانه كارون ساعت لایروبی كانال سلمان، تخلیه آب جمع 03انفجار و  7انجام. 

 12-  در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و 

  اخطاریه تخلیه مناطق شهري و روستایی در معرض خطر 

 

 های نفتی ایراناقدامات شرکت پخش فرآورده -3-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

  كیلومتري جهت بررسی وضعیت در این شرایط 07بازدید از مسیر سد كارون و دز تا فاصله 

 برگزاري جلسه با شوراي روستاها جهت همكاري در خصوص كنترل سیل 

  روستاهاي بالادستی جهت بررسی وضعیت پیشروي سیلبازدید از 

 پشت بام هاي تأسیسات نظامیه و  بازدید از سقف مخازن و لوله هاي آب باران مخازن سقف شناور بصورت مستمر و پاكسازي

 .منطقه و منازل سازمانی

 بازدید و پاكسازي كانال هاي عبور آب سطحی انبار جهت پیشگیري از مسدود بودن مسیرها. 

 مسیرهاي منتهی به تأسیسات با توجه به  ازدید و انجام عملیات شناسایی مسیر حركت سیلاب به سمت انبار نفت نظامیه از كلیهب

 همچنین كانال هاي انتقال آب در نزدیكی تأسیسات نظامیه طغیان همزمان رودخانه هاي كرخه ، دز و كارون و

  تقویت محل هاي آسیب دیده شمالی ، شرقی و جنوبی تأسیسات وبازرسی از وضعیت سیل بندهاي موجود در اضلاع . 

  اطلاع رسانی به كلیه جایگاههاي عرضه سوخت توسط روساي نواحی كه در مسیر احتمالی سیل قرار دارند و ارائه اقدامات

 سیل پیشگیرانه جهت افزایش آمادگی و به حداقل رساندن خسارات ناشی از

 

 هاترمیم سیل بندها یا دایک -ب

سامانه حمل و نقل به منظور اعزام نفتكش ها  ایجاد مسیر ثانوي به منظور ایجاد امكان تردد نفتكش ها به نواحی و مناطق همجوار در

 جهت جلوگیري از توقف سوخت رسانی

سیل می باشد و كه مورد تهدید  متر در ضلع هاي شمالی و غربی انبار 2777ایجاد كمربندي از سیل بندهاي مناسب به طول حدود 

 .نفت نظامیه ، است كه در جنب انبار 6احداث سیل بند در اطراف جایگاه شركتی شماره 

مهندسی همچنین محل هاي حساس دیگر  و موتورخانهMCC ایجاد سیل بندهاي مناسب در اطراف ترانس هاي برق ، كانالها ، اطراف 

 .كه احتمال ورود آسیب تأسیسات را محتمل می نماید

 

 غیرهبندهاي اضطراري ، كانال انحراف و داث سیلاح-ج

این محل می توانست تأسیسات را مورد  باتوجه به اینكه در ضلع غربی ، انبار فاقد سیل بند بود و حركت سیلاب بگونه اي بود كه از

(. و همچنین تقسیم غیرهمهندسی ، ایمنی ، عملیات ، نیروهاي بسیج ، خدمات اداري و ) تهدید قراردهد ، لذا با همكاري كلیه واحدها

 .ساعت اقدام گردید 32بصورت شبانه روزي و برنامه ریزي شده ، نسبت به احداث سیل بند و سد خاكی در مدت  كار
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ضخیم و تقویت با استفاده از دال هاي بتنی و  متر و با پوشش نایلون 2تا بیش از 1/1متر با ارتفاع حدودي 2777 طول سیل بند حدود 

 گونی هاي پر شده از خاک می باشد
 

 جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -7-3-2-3

 عملیاتی و مستندساز ساز،هاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 تشكیل ستاد بحران 

  شركت در جلسات ستاد مدیریت بحران دانشگاه 

 بازدید روزانه مسئولین از بیمارستان هاي در معرض خطر و نظارت بر روند اجراي اقدامات پیشگیرانه و گزارش به ستاد بحران 

 

 هاترمیم سیل بندها یا دایک -ب

 ساخت سیل بند در محل هاي ورودآب یا فاضلاب 

 

 اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان -3-3-2-3

 هابندها یا دایکترمیم سیل  -الف

ي دزفول، روستاهاي شوش، بخش مركزي اهواز شامل بامدژ و ها هشوشتر، زاوی هیببند در مجاورت روستاهاي شعی لسی ماحداث و ترمی

 روستاها رسای

 

 اقدامات شرکت گاز استان خوزستان -6-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 ،تعطیل و غیر تعطیل فراخوان كاركنان و اعلام آماده باش جهت كلیه نیروهاي عملیاتی در روزهاي اعلام وضعیت بحران 

 سازماندهی و اعزام تیم هاي عملیاتی، تعمیراتی، امدادي و پشتیبانی 

 ال جاريتمهیدات مورد نیاز در س جلسه ستاد مدیریت بحران )تاكنون( به منظور بررسی شرایط بحران و اتخاذ و اجراي 6 تشكیل 

 هاي اجتماعی جهت  هكبستر شب استفاده از بستر اطلاع رسانی به مسئولین و مدیران از طریق ارسال پیامک و همچنین استفاده از

 پشتیبانی ارتباط بین مدیران و نیروهاي عملیاتی

 

 ها،ترمیم سیل بندها یا دایک -ب

شوشتر، اهواز،  سیل بند در شهرها و روستاهاي سوسنگرد، بامدژ، مین ماشین آلات سبک و سنگین مورد نیاز جهت ایجاد خاكریز وتأ

 دزفول، الهایی، شوش، رفیع، قلعه تل، هویزه، بستان، حمیدیه، آبادان

روستاهاي درگیر سیل به ویژه از  بازرسی، گشت و پایش مستمر از خطوط، شبكه ها، ایستگاه ها و سایر تاسیسات شركت در شهرها و

 برابر سیلنقاط آسیب پذیر در 

 

 شهرداری الوان -4-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 ایجاد و تشكیل كمیته بحران در شهرداري جهت تقسیم امورات و نحوه مقابله با سیلاب ها 

 بسیج نمودن صددرصدي كلیه امكانات شهرداري با حداكثر توان براي مبارزه با سیلاب هاي اخیر 
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  نمودن قابل توجهی از ماشین آلات سنگین و راهسازي در امر خاكریزي براي احداث سیل بندهاي مورد نیاز و ضروري در بسیج

 شهر الوان
 

 شهرداری شمس آباد -8-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 اعلام آماده باش به كلیه نیروهاي شهرداري و لغو مرخصی ها 

 

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -ب

  هماهنگی و لایروبی زهكش هاي ضلع شرقی شهر شمس آباد توسط سه دستگاه بیل استیجاري جهت تخلیه كامل و به موقع آب

 بطول حدود سه كیلومتر 17/1/43لغایت  14/1/43هاي سطحی از تاریخ 

 شهر و كنترل جوي هاي رو بسته و رفع مشكلات آن ها و بازگشایی شبكه دفع آب هاي سطحی  لایروبی جوي هاي فاضلاب سطح

 در تقاطع معابر سطح شهر

  تهیه و در اختیار گرفتن چندین دستگاه استیجاري جهت ترمیم زاویه و حضور دائم شهردار در محل طی چندین روز بصورت

 ستانشبانه روزي به دستور ریاست محترم كمیته بحران شهر

 

 شهرداری ميانرود -9-3-2-3

 غیرهبندهاي اضطراري ، كانال انحراف و احداث سیل -الف

 مسدود كردن چند نقطه پرخطر در مسیر منتهی به بیشه و رودخانه بوسیله لودر شهرداري 

 در اختیار قرار دادن ماشین آلات شهرداري جهت كمک به ترمیم سیل بند زاویه ها و شهرک پیروزي 

 

 (غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ب

  جهت رفع آبگرفتگی معابرغیرهتخریب موانع حركت آب مانند بلوار، راه بند و .. 

 

 اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان -10-3-2-3

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

  به منظور انعكاس بهنگام گزارش خسارات مدارس دچار آب گرفتگی به ستاد مدیریت بحران استان و تشكیل ستاد مدیریت بحران

 سازمان متبوع جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

  بازدید مستمر از مدارس در معرض خطر بروز سیل در شهرستان هاي هویزه، بستان، سوسنگرد، رفیع، حمیدیه و شوش و شاوور و

 .غیرهشادگان و شعیبیه و 

 

  شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی  -11-3-2-3

 هاترمیم سیل بندها یا دایک -الف

 دستگاه هاي شركتی  ایجاد دایک هاي حفاظتی اطراف كارخانه ها و انبارها توسط ماشین آلات استیجاري و پیمانكاران )تمامی

 درگیر احداث و تقویت دایک هاي اطراف رودخانه بودند

  روستاي اطراف كشت و صنعت ها 50احداث و تقویت و تحكیم دایک هاي حفاظتی جهت 
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 شده جهت كاهش  ارسال قالب هاي بتونی خریداري شده )نیوجرسی( به شركت ها جهت مسدود سازي سریع دایک هاي بریده

 خسارات و نیز امنیت بیشتر روستاییان و كشت و صنعت ها

 

 غیرهكانال انحراف و بندهاي اضطراري ، احداث سیل -ب

 ارسال لوله هاي بتنی براي ایجاد پل و معابر جهت روستاها 

 هوایی و بازدید منطقه اي  هاياي، عكسرصد لحظه اي مسیر حركت سیل در بالادست و اطراف شركت ها از طریق تصاویر ماهواره

 و بحث و بررسی حركت سیل از نظر زمان ، حجم، دبی

 

 بخشداری مرکزی -12-3-2-3

 ها،ترمیم و احداث سیل بندها یا دایک -الف

 نفت  یمل و شركت يو راهدار يو جهاد كشاورز يالات كشت و صنعت دهخدا و راه و شهرساز نیبند با ماش لیس تیاحداث و تقو

، چم 2و  1 هیمنصور، 2و 1 هیكاوی ،2و1چم خزام -دیچم العب خاور، صفاک، يروستاها یو استان یآلات شهرستان نیماش ریو سا

 2و1سرخه ، 7و 2و  1مراونه ، 2و  1 هیعماش ،ینیخم یمصطف دغم،

 صفاک يشركت كشت صنعت دهخدا به سمت روستا تیصفاک از سا يجهت روستا یاحداث جاده دسترس. 

 یانحراف يكانالها يو حفار یراه اصل يو زهكش ها ،كانالهایاصل يبستن راه آبها 

 

 سپاه پاسداران -13-3-2-3

 ها،ترمیم سیل بندها یا دایک -الف

 بند. لیس جادیا ای میجهت ترم يجهاد يرودخانه و اعزام گروه ها انیطغ یاحتمال ياز محل ها یدانیم یبررس

 

هاي مختلف در حین وقوع سیل توسط سازمان هاي زیر()مطابق شماره اي از اقدامات انجام شدهخلاصه 3-5جدول مطابق انتها، در 

 گذاري شده است.علامت

 ساز، عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -1

 اثربخشی رهاسازي جریان در رودخانه  -2

 ترمیم سیل بندها یا دایک ها -7

 سازي عددي جریان سیل در رودخانه، انجام شبیه -0

 تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی  -5

 ها، حذف گیاهان مزاحم و غیره(، بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -6

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -3

 غیره بندهاي اضطراري ، كانال انحراف واحداث سیل -3

 هاي مزاحم و غیره(هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -4

 ایجاد مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی  -14

 ها و بستر رودخانه ها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل -11

 و غیره در محدوده سیلتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی  -12
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 خلاصه اقدامات سازمان های مختلف حين وقوع سيلاب 8-3جدول

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 

             سازمان آب و برق خوزستان

             استانداري خوزستان

انهاي نفتی ایرشركت پخش فرآورده              

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

 جندي شاپور اهواز بهداشتی درمانی
            

اداره كل راه و شهرسازي استان 

 خوزستان
            

             شركت گاز استان خوزستان

             شهرداري الوان

             شهرداري شمس آباد

             شهرداري میانرود

كل نوسازي مدارس استان اداره 

 خوزستان
            

             شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی

             بخشداري مركزي

             سپاه پاسداران

 

 اثربخشی اقدامات در مدیریت سيل )رودخانه دز(-3-2-6

 تمامی اقدامات انجام شده حین سیلاب اثربخشی مثبت داشته است.

 

 استان گلستان-3-3
 های هيدروليکی اقدامات اجرایی در عرصه مهندسی رودخانه و سازه-3-3-1

هاي مهندسی رودخانه با هدف مدیریت سیلاب در حین هاي قبلی هم اشاره شد، بیشترین حجم اقدامات و فعالیتهمانطور كه در بخش

هاي انات بسیار زیادي از استان و كل كشور بسیج شد و فعالیتقلا، امكگیري شهر آقوقوع آن اتفاق افتاد. در این زمان و با سیل

 . گرفتاي انجام گسترده

 

 ساز، عملياتی و مستندسازهای تصميمتشکيل کارگروه -الف

 25ها، بعد از هشدار سازمان هواشناسی و در عصر اي استان گلستان به عنوان مهمترین نهاد مرتبط با آب و رودخانهشركت آب منطقه

هاي مخزن مترمكعب بر ثانیه از دریچه 54اسفند اقدام به تشكیل جلسه كمیته بحران در شركت نمود. مصوبات این جلسه شامل تخلیه 

ساعت، بررسی سناریوهاي پخش ایمن سیلاب در رودخانه گرگانرود، بازدید از  03اسفند و به مدت  25سد گلستان از همان روز 

ها و موانع مزاحم براي جریان آب و نیز اعلام ت سد وشمگیر تا الحاق به دریاي خزر و شناسایی سازهدسرودخانه گرگانرود از پایین

 هاي اجرایی و نیروهاي مشاور و پیمانكاران به انضمام تجهیزات سنگین بود.باش به مدیران طرححالت آماده

( 7رسانی، ریزي، مستندسازي و اطلاعكارگروه برنامه (2( كارگروه مدیریت و فرماندهی بحران، 1كارگروه شامل  5در همین زمان 

( كارگروه پشتیبانی در این 5( كارگروه عملیاتی و 0كارگروه فكري و راهبردي شامل متخصصین، دانشگاهیان، افراد بومی و غیره، 

-ب به صورت منظم برگزار میهاي مقابله با سیل، هر روز دو جلسه صبح و شریزي و راهبرد طرحشركت تشكیل شد. به منظور برنامه

هاي مقابله، كنترل و هدایت سیلاب بر اساس اصول نظامنامه سیلاب تدوین شده و مورد بحث و ها و طرحشد. در جلسه صبح، استراتژي
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اي هگرفت. در جلسات شبانه نیز گزارشگرفت. این اقدام بعد از تصویب در دستور كار اجرا در همان روز قرار میبررسی قرار می

 گرفت.شد و مشكلات احتمالی مورد بررسی قرار میهاي اجرا شده ارائه میعملكرد و اثربخشی طرح

گردید و نتیجه جلسات به در زمان وقوع سیل در فرمانداري شهرهاي گنبد و آق قلا جلسات كمیته بحران به صورت فعال برگزار می

اي استان گلستان در زمان سیل با تشكیل كمیته فنی به طور مداوم جلساتی قهشد. همچنین اداره آب منطهاي اجرایی ابلاغ میدستگاه

كرد. همچنین ادارات مختلف مانند اداره كل آبخیزداري، اداره راه و شهرسازي، اداره را جهت حل مشكلات به وجود آمده برگزار می

هاي مرتبط با سیل ها و یا كمیتها تشكیل كارگروهروستایی و غیره بشركت آب و فاضلاب آب و فاضلاب شهري و  شركتمحیط زیست، 

 دادند.تصمیمات اجرایی در خصوص كاهش آثار زیانبار سیل را مورد بررسی قرار می

 

 اثربخشی رهاسازی جریان در رودخانه -ب

ستان )صرفاً سد گلستان( ها، رهاسازي آب از مخازن سدهاي ابا توجه به اینكه بعد از اخطاریه سازمان هواشناسی و قبل از وقوع بارش

درصد از  14اي استان گلستان، حدود انجام شد اما این رهاسازي در مقایسه با حجم سیلاب بسیار كم بود. طبق آمار شركت آب منطقه

 724باشد. با توجه به حجم حداقلی بدست آمده براي این سیلاب )میلیون مترمكعب می 12ظرفیت مخازن سدها تخلیه شد كه حدود 

 لیون مترمكعب(، تخلیه از مخازن سدها تاثیر چندانی در كاهش خسارات سیل نداشته است.می

-علاوه بر تخلیه آب از مخازن سدها، در طی سیلاب اخیر از تالاب آلاگل نیز براي تخلیه سیلاب رودخانه اترک استفاده شد. در اثر بارش

ها گل، این تالابالمللی آلاگل، آلماگل و آجیهاي بینآبرسان مجموعه تالابهاي كانال و با توجه به لایروبی 1743هاي مناسب زمستان 

هاي سرریز تالاب آلاگل میلیون مترمكعب از حجم رواناب رودخانه اترک را در خود ذخیره نمودند. در زمان وقوع سیل، دریچه 34حدود 

   كش خزر شد.مترمكعب بر ثانیه وارد كانال یا زه 5بازگشایی شد و آب با دبی حدود 

  

 ها بندها یا دایکترميم سيل -ج

اي، شهرداري، هاي اجرایی )شامل شركت آب منطقهقلا، تمامی سازماندر حین وقوع سیل و به ویژه بعد از آبگرفتگی شهر آق

نه تقویت دایک حفاظتی فرمانداري، بسیج، سپاه، ارتش و غیره( مشغول حفاظت از شهرها و روستاها در برابر سیلاب بودند. در این زمی

-متر و ترمیم آسیب دیواره جناح راست كانال داشلی 744متر، تقویت دایک روستاي نیازآباد به طول  244روستاي گامیشلی به طول 

متر جهت جلوگیري از ورود سیل به روستاي ترشكلی )در حوضه آبریز اترک( قابل ذكر  244دست دانشمند به طول برون در پایین

 است.

  

 سازی عددی جریان سيل در رودخانه انجام شبيه -د

هاي واقعی دبی جریان و تراز سازي عددي جریان سیل نیاز به اطلاعات دقیق توپوگرافی و نیز واسنجی مدل ریاضی بر اساس دادهشبیه

گلستان با محدودیتی جدي سطح آب دارد كه این موارد تأثیر زیادي بر دقت خروجی مدل خواهد داشت. در هر دو این موارد، استان 

هاي وارده بر نیروهاي درگیر با سیلاب از هاي مهم فوق، شرایط خاص حاكم بر فضاي كارشناسی و تنشمواجه است. علاوه بر محدودیت

و  هاي دقیق و كارامد از نحوه حركتسازيهاي مهم استان در این زمان از طرف دیگر، امكان انجام شبیهیک طرف و تعطیلی دانشگاه

اي به منظور هاي سیلابی میسر نبود. به همبن دلیل، كارشناسان شركت آب منطقهپخش سیلاب در رودخانه و مهمتر از آن دشت

برداري ارتش )به كمک هاي هوایی سازمان نقشهبرداريهاي سیلابی و روندیابی آن، از نقشهمحاسبه حجم سیلاب پخش شده در دشت

 دادند.دست را پیشنهاد میهاي مهار و هدایت سیلاب در پایینین اساس، طرحپهباد( استفاده نموده و بر ا
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 تعيين و اجرای مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی  -ـه

هاي استانی و كشوري مقیم در استان گلستان مشغول بررسی و در طی وقوع سیل و با مشاهده شدت و حجم سیلاب، تمامی سازمان

ارزش اطراف شدند. مهمترین اقدام در این زمینه، مطالعه مسیرهاي مناسب براي انحراف بخشی از سیل به سمت دریا و اراضی كم

هاي یسیرگچن و دیگچه بازگشایی مسیل بندولی بود كه بعد از وقوع سیل اتفاق افتاد. در مسیر رودخانه گرگانرود و در محدوده روستا

مسیل قدیمی وجود دارد كه بخشی از جریان آب ورودي این رودخانه از طریق این كانال به سمت  بخش مركزي گنبدكاووس، یک

شد. این مسیل قدیمی به نام كال شور یا بند ولی برون در حوضه اترک هدایت میزار بخش داشلیبازده و شورهدریاچه شور و اراضی كم

دست سد لاستیكی دیگچه قرار دارد. متاسفانه در طی سد وشمگیر و پایین است كه در ساحل خارجی رودخانه گرگانرود و در بالادست

كه شده است در حالیهاي كشاورزي و پرورش میگو انجام میهاي متمادي، این مسیل تغییر كاربري داده شده و در آن فعالیتسال

قلا سیلاب به سد وشمگیر و به تبع آن شهر آق مترمكعب بر ثانیه از دبی 54تا  04توانست از ورود مسیل مذكور در صورت احیاء می

قلا و گمیشان، در اواخر متر بعد از سیلاب اخیر و آبگرفتگی شدید شهرهاي آق 1444جلوگیري نماید. مسیل مذكور به طول حدود 

چندان موثر نبود. با  یزن قلادوم آقفروردین بازگشایی شد. این پروژه كه با تجهیزات فراوان و به صورت ضربتی اجرا شد در تخلیه سیل 

رودخانه گرگانرود خواهد بود و لازم است به  یندهآ هاي¬یلاباز س یانحراف بخش يمطمئن برا یلمس یک یموارد، كانال بندول ینتمام ا

 . یردلازم صورت گ ریزيآن برنامه یسامانده يمناسب همواره مدنظر قرار گرفته و برا ینهگز یکعنوان 

قلا )روستاي قرنجیک( به طول زگشایی این مسیل، اجراي كانال انحرافی در رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آقهمچنین علاوه بر با

متر جهت اتصال به كانال انحراف سد  754مترمكعب بر ثانیه و نیز اجراي كانال به طول  05متر جهت انتقال جریان با دبی  344

دست روستاي بصیرآباد به سمت زهكش سیر انحراف آب در رودخانه گرگانرود در پایینانحرافی آقدكش قابل ذكر است. فعال نمودن م

نفس و چارقلی انجام شد. اي بود. این اقدام براي حفاظت روستاهاي بصیرآباد، خواجههاي شركت آب منطقهكیله نیز از جمله فعالیتقره

وشمگیر از طریق زهكش اصلی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در همین ارتباط مسیرهایی نیز براي تخلیه بخشی از آب مخزن سد 

 پیشنهاد شد كه در مقایسه با مسیل بند ولی از قابلیت اجرایی و تاثیرگذاري كمتري برخوردار بود و اجرایی نشد. 
 

 بهسازی و پاکسازی بستر رودخانه  -و

-گرگانرود در محل پل روستاي خواجه نفس به مدت دو روز جهت جمعاز جمله اقدامات انجام شده در این زمینه ، لایروبی رودخانه 

و با حجم  0634آوري رسوبات و افزایش آبگذري رودخانه و لایروبی گرگانرود در محل پل روستاي چارقلی به سمت دریا به میزان 

 .متر مكعب بوده است 44444
 

 رودخانه لایروبی یا برداشت بارهای رسوبی اضافی در پيچ داخلی و مصب -ز

در رودخانه گرگانرود و در زمان سیل، با مشاهده آبگرفتگی نقاط مختلف رودخانه، اقداماتی براي لایروبی مسیر رودخانه و مصب دریا با 

مسیرهاي  60-5شكل هاي مخصوص صورت گرفت. عمده این اقدامات توسط نیروهاي نظامی صورت گرفت. در استفاده از دستگاه

گیر نشان داده شده است. همچنین یروبی مصب رودخانه گرگانرود براي تقویت ظرفیت خروج سیلاب از مناطق سیلدار براي لااولویت

علاوه بر  هاي بالادست شهر گمیشان جهت عبور جریان سیل در حین وقوع سیلاب انجام شد.ها به ویژه زهكشلایروبی برخی از زهكش

یشان نیز در حین وقوع سیلاب لایروبی شدند. به طور مثال زهكش رهبري در شمال هاي اطراف شهر گملایروبی مصب رودخانه، زهكش

هاي نیروي دریایی و براي متر در داخل تالاب گمیشان لایروبی شد. این لایروبی به كمک كاترساكشن 344گمیشان در مسیري به طول 

متر از این كانال در تالاب  744ستگاه لایروب حدود عبور جریان سیلاب انجام شد. همچنین در كانال صفاایشان نیز به كمک یک د

-5شكل متر توسط یک دستگاه لایروب و یک دستگاه بیل مكانیكی لایروبی شد ) 354گمیشان لایروبی شد. در كانال ملت بیش از 

65.) 
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 مسيرهای منتخب برای لایروبی مصب رودخانه گرگانرود -67-3 شکل

 

 
 زهکش ملت در محدوده تالاب گميشانلایروبی کانال یا  -63-3 شکل

 

سو وضعیت به گونه دیگري بود. با توجه به اینكه در سیلاب اخیر استان گلستان، بخشی از سیلاب رودخانه در مورد رودخانه قره

در زمان وقوع سو سرازیر شد و بسیاري از اراضی اطراف این رودخانه دچار آبگرفتگی شد، به همین دلیل گرگانرود به سمت رودخانه قره

اي استان گلستان انجام سو عملیات لایروبی متعددي توسط شركت آب منطقهاین سیل، بر خلاف رودخانه گرگانرود، در رودخانه قره

 54537متر و حجم  0324قلا تا روستاي یامپی به طول آق-هاي لایروبی شده در این رودخانه شامل از جاده گرگانشد. مكان

مترمكعب، از محل روستاي چک سیجوال تا  76041متر و حجم  5444تپه به طول تپه تا آقسینوستاي اسلاممترمكعب، از محل ر
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محله سفلی به طول مترمكعب، محدوده شرق و شمال روستاي زابلی 07613متر و حجم  7644محله سفلی به طول روستاي زابلی

متر  14444متر و حجم  344محله سفلی به طول ا روستاي زابلیبندر تركمن ت-مترمكعب، از جاده یساقی 74317متر و حجم  224

سو به متر مكعب. و از روستاي قره 74444متر و حجم  1444بندر تركم به سمت دریا به طول -مكعب، از پل تقاطع جاده كردكوي

 باشند.متر مكعب می 55444متر و حجم  7444سمت دریا به طول 

 

 کانال انحراف و غيرهبندهای اضطراری، احداث سيل -ح

اي و با مشاركت نیروهاي داوطلب مردمی و نیز نیروهاي نظامی بندهاي اضطراري در زمان سیل عمدتًا توسط شركت آب منطقهسیل

متر،  2544و  544هاي هاي حفاظتی در روستاي قرنجیک در دو نقطه  با طولتوان به دایکبندها میاحداث شد. از جمله این سیل

متر،  544متر، دایک روستاي خواجه نفس به طول  544متر، دایک روستاي بصیر آباد به طول  244تاي آق قبر به طول دایک روس

متر، دایک حفاظتی در اطراف دریاچه شور به منظور  544متر، دایک روستاي دوز الوم به طول  1544دایک روستاي یامپی به طول 

  رش ماهی اشاره نمود.جلوگیري از آسیب به راه آهن و تأسیسات پرو

 

 های مزاحم و غيره(های موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ط

ها هاي سیلابی و در نتیجه آبگرفتگی بسیاري از اراضی استان، جادهدر طی سیل اخیر استان گلستان و با توجه به پخش سیل در دشت

 بالا به توجه د تا مانع از پیشروي جریان سیل نشوند. به طور مثال باو مسیرهاي ارتباطی زیادي توسط مسئولین و مردم شكافته شدن

 براي كرد مانعیمی عبور شهر این از كه ریلی خط گرگانرود، رودخانه طرف سیلاب به هدایت منظور به و قلاآق شهر در آب آمدن

 ها نیز در محوردر مورد جاده. گردید تخریب و منفجر مذكور ریل از متر 244 حدود و شد داده از شهر تشخیص آب خروج و جریان

 -شهرسیمین در محور هشت نقطه، گمیشان -تركمن بندر در محور نقطه، ده بروناینچه -قلاآق در محور نقطه، یک قلاآق -گرگان

محل تقاطع كانال یک نقطه شكافته شدند. در  كاردانی روستاي نقطه و در محور چهار قلاآق -گمیشان در محور نقطه، دو توماچلر

متري ظرفیت آبگذري افزایش  1لوله  3برون نیز با شكافتن جاده و جایگزین كردن اینچه-قلامحیط زیست )زهكش آلاگل( با جاده آق

نقطه مختلف حفره و شكاف ایجاد شد  04پیدا كرد. همچنین براي مدیریت سیل در شهر گمیشان، در مسیر همین )زهكش خزر( در 

موجود در نیمه جنوبی تالاب گمیشان به سمت نیمه شمالی آن كه خالی مانده بود و یا به سوي دریاي خزر تخلیه  تا بخشی از آب

هاي دولتی، ظرفیت نیروهاي متر بوده است. براي انجام این موارد از تجهیزات مكانیكی دستگاه 15تا  5/4ها به عرض شود. این شكاف

بخش انتهایی این زهكش كه جریان را به سمت دریاي  66-5شكل ن سپاه استفاده شد. در داوطلب مردمی و بومی منطقه و نیز یگا

 .كند، نشان داده شده استخزر تخلیه می

 

 ها وغيره( های طبيعی قدیمی، زهکشایجاد مسيرهای جایگزین برای رهاسازی بخشی از جریان سيلابی )آبراهه -ی

اي تلاش زیادي نمودند تا بخشی از جریان سیلاب را از مخازن سدها )مثل سد در طی سیلاب اخیر كارشناسان شركت آب منطقه

هاي فراوان، هاي طبیعی منحرف كنند. بعد از بررسیها و مسیلها )مثل اترک و گرگانرود( به سمت زهكشوشمگیر( و یا رودخانه

ی كال شور )از حوضه آبریز اترک( انتخاب و به مسیل قدیمی بندولی براي انحراف بخشی از سیلاب رودخانه گرگانرود به سمت اراض

هاي موجود در منطقه الانبیاء به صورت ضربتی اجرا شد. همچنین بخشی از آب مخزن سد وشمگیر از طریق زهكشهمت قرارگاه خاتم

جریان سیلابی  به سمت اراضی اطراف منحرف شد. در شرق كانال انحراف آقدكش نیز مسیل زهكش قدیمی بازگشایی گردید تا بتواند

قلا به سمت اراضی ال انحراف قرنجیک در بالادست شهر آقنرا به اراضی شمالی منتقل نماید. همچنین بخش كمی از سیل توسط كا

 پخش شد.
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 ناحيه اتصال زهکش خزر به دریای خزر -66-3 شکل

 

ها، حذف گياهان مزاحم، نيزار و )برداشت نخالهها و بستر رودخانه ها، زهکشها، کالورتپاکسازی دهانه آبگذرها، پل -ک

 غيره( 

هاي قبلی نیز اشاره شد در محل پل آخوند نوریزاد در شمال گنبد و در حین جاري شدن سیل در رودخانه همانطور كه در بخش

كردند تا از انسداد پل توسط اجسام شناور جلوگیري شود. هاي مكانیكی به صورت مستمر اقدام به پاكسازي رودخانه میگرگانرود، بیل

كلاله بر روي رودخانه اوغان نصب گردیده كه با توجه به واقع شدن -پل در محور گنبدهمین مسئله براي پل بایلر نیز اتفاق افتاد. این 

اداره . گرددباعث بسته شدن محور می ده وارتفاع كم پل در اندک بارندگی باعث عبور آب از روي پل گردی دست وسد گلستان در پایین

 خار و، نی، اعزام اكیپ نسبت به رفع چوب پل بااز احتمال انسداد این به محض اطلاع استان گلستان اي نقل جاده حمل و راهداري و

 (. 63-5شكل نمود )خاشاک جهت جلوگیري از انسداد محور اقدام 

 

 

 
 وقوع سيل )سمت راست( و وضعيت پل بعد از سيل )سمت چپ(پاکسازی پل بایلر در زمان  -64-3 شکل
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هاي همراه سیل ها از بیل مكانیكی براي برداشت نخالهاي نیز در زمان وقوع سیل جهت جلوگیري از مسدود شدن پلشركت آب منطقه

 ها نشان داده شده است.اي از این فعالیتنمونه 64-5شكل و  63-5شكل استفاده گردید. در 

 
 پاکسازی مقطع جریان در محدوده پل  -68-3 شکل

 

 
 پاکسازی مسير جریان و حذف درختان رشد کرده در بستر و سواحل رودخانه -69-3 شکل 

 

ها و سازي دهانه كالورتها، اقدام به پاکهاي زیر جادهها از كالورتاداره كل راه و شهرسازي براي عبور مطمئن جریان سیل و رواناب

تپه براي چلوگیري از طغیان این رودخانه به قره دست پلسو در بالادست و پایینآبی نموده است. لایروبی رودخانه قرهبستر مجاري 

 ها نشان داده شده است.اي پاكسازي دهانه یكی از كالورتنمونه 34-5شكل سمت بندرتركمن از جمله این اقدامات است. در 
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 جاده یاساقلق در شهر کلاله توسط اداره راه پاکسازی دهانه کالورت زیر -40-3 شکل

  

 تخليه مناطق مسکونی، مراکز صنعتی و کشاورزی، پرورش ماهی و غيره در محدوده سيل -ل

گیري سریع جهت قلا و نیز لزوم تصمیمهاي اولیه سیل به منازل مسكونی در شهرهاي گنبدكاووس و آقبا توجه به گستردگی آسیب

ها و غیره انجام شد. مثلاً آموزشگاه جعفرباي به عنوان پایگاه اسكان اضطراري شهر گنبد اولیه در مدارس، ورزشگاهرفع مشكل، اسكان 

هاي غذاي گرم و سایر نفر بصورت دریافت وعده 1444نفر بصورت اسكان و حدود  544در نظر گرفته شد. در این آموزشگاه تعداد 

ساعت ادامه داشت. همچنین مهمانسراي دانشگاه  32سانی در این آموزشگاه به مدت رمایحتاج اولیه امدادرسانی شدند. خدمت

قلا داراي وضعیت بدتري نسبت زده در شهر آقهاي امدادي و پزشكی قرار گرفت. مردم سیلگنبدكاووس در زمان سیل در اختیار گروه

تري رسانی به مردم از ابعاد گستردهد و به همین دلیل كمکبه گنبدكاووس بودند. وسعت و عمق آبگرفتگی در این شهر بسیار زیادتر بو

المللی قلا و شهر گرگان و بسیاري از مردم مشغول امداد بودند. نمایشگاه بینهاي دولتی در آقبرخوردار بود. تقریبًا تمامی سازمان

 قلا بود. آقزدگان هاي سكونت سیلقلا یكی از مهمترین محلآق-استان گلستان واقع در جاده گرگان

هاي اجرایی مختلف استان گلستان در حین وقوع سیل اخیر خلاصه شده است. تقریباً در تمامی این اقدامات سازمان 4-5جدول در 

 اي استان و بعد از آن استانداري، اداره كل راه و شهرسازي و نیز نیروهاي نظامی دخالت مستقیم داشتند. اقدامات، شركت آب منطقه
 

 های اجرایی مختلف استان گلستان در حين سيلاب اخيراقدامات سازمان  9-3 جدول

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 

  * * * * * * *  * * * ايشركت آب منطقه

اداره كل منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
     *       

 * * * *  * *     * اداره كل راه و شهرسازي

اداره كل حفاظت محیط 

 زیست
    *        

 * * * *  *    *  * استانداري )فرمانداري(

 * * * * * * * *     نیروهاي نظامی
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 اثربخشی اقدامات در مدیریت سيل )مثبت و منفی(-3-3-2

 نکات مثبت

ها، شركت آب زدنی بود. طبق گزارشواقعًا مثالروزي مدیریت اجرایی هاي شبانهدر سیلاب اخیر استان گلستان دلسوزي و تلاش

-زدگان ریزي و ارائه خدمات به سیلها از اولین روز سیل و در تمامی ایام سال نو به برنامهاي استان گلستان و سایر دستگاهمنطقه

رساندن خسارات جانی مردم و حفظ  یافت. اهتمام جدي مدیریت بحران، به صفرها تا اوایل صبح ادامه میپرداختند. غالباً این فعالیت

رغم ابعاد قابل ملاحظه سیل هاي مستمر پرسنل این شركت، موثر واقع شده و علیآرامش روحی آنها به هر بهایی بود. خوشبختانه تلاش

بختانه اغلب هاي تاریخی این منطقه و كشور، این سیل به لطف الهی هیچ كشته مستقیمی نداشت. خوشاخیر در مقایسه با سایر سیلاب

ها از حداكثر پتانسیل خود شامل اقدامات انجام شده در حین وقوع سیل تاثیر مثبتی بر كاهش خسارات سیل داشته و تمامی دستگاه

( و تجهیزات استفاده نموده و از هیچ كوششی در این مسیر غیرهنیروهاي انسانی )كارشناسان، مدیران، مهندسین مشاور، پیمانكاران و 

 .نكردندفروگذار 

 

 نکات منفی

  (. 1743و اوایل سال نو  1743نكته مهم سیل اخیر استان گلستان، زمان وقوع این سیل در بدترین زمان ممكن بود )اواخر سال

هاي دولتی به حالت نیمه تعطیل بوده و تمركز براي انجام اقدامات متمركز و در این زمان تقریباً تمامی مردم و به ویژه دستگاه

هاي خشكسالی شدید و طولانی در استان( بسیار كم بود. به همین دلیل در اي )آنهم بعد از سالشده براي چنین فاجعههماهنگ 

هاي دولتی و مردم چندان مناسب نبوده و اقدامات به صورت پراكنده و تقریباً بدون ابتداي این واقعه، هماهنگی بین دستگاه

هاي طبیعی، باید جربه را مشخص نمود كه براي مدیریت سیل و به طور كلی بحرانفرماندهی اثربخش بود. واقعه اخیر این ت

كمیته بحران به صورت متمركز و با یک فرماندهی قوي و منسجم تشكیل شود. البته این كمیته باید قبل از وقوع سیل و با آگاهی 

 هاي مناسب نماید. ریزياز نتایج سناریوهاي محتمل، اقدام به برنامه

 هاي به عمل آمده، طرح جامع مطالعات سیل استان اي كه در همین زمینه قابل اشاره است این است كه با توجه به بررسینكته

اي )با تلفات بسیار زیاد( آغاز شده بود، به دلیل عدم مدیریت قوي شركت آب منطقه 1734بار هاي فاجعهگلستان كه پس از سیل

سال هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. به همین دلیل در این سیلاب مشابه  13ش از و عدم تخصیص اعتبار، پس از گذشت بی

ها در حین ریزيریزي دقیقی مبتنی بر مطالعات علمی قبلی براي كنترل سیل انجام نشد و اغلب برنامههاي قبلی، برنامهبا سیلاب

 باسابقه استان و نیروهاي مردمی صورت گرفت.  وقوع سیلاب و مبتنی بر دانش بومی و تجریه افراد خبره و كارشناسان

  عدم فرماندهی واحد در این حادثه كاملًا مشهود بود. نمونه این مورد، پخش و انعكاس اخبار منفی بیشتر در مقایسه با اخبار مثبت

ل نماینده مردم در هاي ضد و نقیض مسئولان مثو امبدبخش در بین مردم و به ویژه در فضاي مجازي بود. در این راستا، صحبت

كه استاندار وقت استان در ابتداي وقوع سیل در نیز مزید بر علت شد. مثلاً در حالی غیرهمجلس، معاون استاندار، وزیر كشور و 

استان حضور داشته و حتی در جریان آبگرفتگی شهر گنبد، جلسه كمیته مدیریت بحران با حضور ایشان برگزار شده بود، اخباري 

تر این بود كه حتی وزیر كشور نیز اعلام نمود كه استاندار به دم حضور ایشان به شدت منتشر و پخش شد. نكته جالبدر مورد ع

برد. این اخبار متناقض به شدت براي مردم و به ویژه اهالی گرفتار در سیل ناگوار و غیرقبال مدت یک ماه در مرخصی به سر می

-حلادي را بر دوش كارشناسان و مدیران اجرایی كه باید با تمركز فراوان به فكر ارائه راهقبول بود. همچنین فشار روانی بسیار زی

گیري ریزي و تصمیمهاي مهندسی براي مدیریت سیل باشند، وارد نمود )البته كه نباید تمامی اقدامات در حین وقوع سیل برنامه

 اسفانه این اتفاق نیافتاد(. بود كه متهاي قبل از وقوع هم باید آماده میشد و برنامهمی

 تواند در مدیریت سیلاب استان بسیار ثبات مدیریت در سطح استان و استفاده از تجربیات محلی تمامی افراد شاغل و بازنشسته می

 موثر باشد.
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 بود مدیریت  رسان مردمی شد و شایستهعدم توجه كافی به نكات ایمنی، متاسفانه باعث شهادت تعدادي از نیروهاي فداكار خدمت

 .آوردعمل میكارگیري نیروهاي كمكی مردمی بهدهی و بهبحران توجه كافی به سازمان

 

 استان لرستان-3-7
 های هيدروليکی: اقدامات اجرایی در عرصه مهندسی رودخانه و سازه-3-7-1

 بحران استان انجام گردید.ساز، عملیاتی و مستندساز: توسط شوراي هماهنگی مدیریت هاي تصمیمتشكیل كارگروه -الف

 اثربخشی رهاسازي جریان در رودخانه: انجام نشد. -ب

 هاي سطح استان امكان پذیر نبود.ها: به دلیل حجم زیاد جریان سیل در رودخانهترمیم سیل بندها یا دایک -ج

 سازي عددي جریان سیل در رودخانه: انجام نشد.انجام شبیه -د

ایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی: به دلیل وضعیت توپوگرافی نامناسب استان انجام این تعیین و اجراي مسیرهاي ج -ه

 مورد امكان پذیر نبود.

هاي (: به دلیل حجم زیاد جریان سیل در رودخانهغیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -و

 .پذیر نبودسطح استان امكان

هاي سطح لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه: به دلیل حجم زیاد جریان سیل در رودخانه -ز

 پذیر نبود.استان امكان

 پذیر نبود.هاي سطح استان امكان: به دلیل حجم زیاد جریان سیل در رودخانهغیرهبندهاي اضطراري، كانال انحراف و احداث سیل -ح

 پذیر نبود.(: در حین وقوع سیلاب تخریب موانع امكانغیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -ط

(،: ایجاد مسیرهاي غیرهها وهاي طبیعی قدیمی، زهكشایجاد مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی )آبراهه -ي

 پذیر نبود.ریان سیلابی در استان لرستان با توجه به وضعیت توپوگرافی استان امكانجایگزین براي رهاسازي بخشی از ج

(: به دلیل غیرهها، حذف گیاهان مزاحم، نیزار و ها و بستر رودخانه )برداشت نخالهها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل -ک

فروردین ماه انجام گرفت و در  5پذیر نبود. این مورد نیز قبل وقوع سیلاب هاي سطح استان امكان حجم زیاد جریان سیل در رودخانه

ها، ها، كالورتفروردین ماه به دلیل حجم زیاد جریان عبوري پاكسازي دهانه آبگذرها، پل 12حین وقوع سیلاب بخصوص سیلاب 

 ها و بستر رودخانه امكان پذیر نبود.زهكش

در محدوده سیل: به محض ورود سیلاب به محدوده شهري  غیرهو كشاورزي، پرورش ماهی و تخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی  -ل

-رسانی شد تا نسبت به تخلیه منازل خود و اسكان در محلها اطلاعاز طریق خودروهاي داراي بلندگو به كلیه ساكنان اطراف رودخانه

اي، دستگاه كمپرسی اجاره 144دستگاه كمپرسی اداري و  24ی و دستگاه خودروي آتشنشان 04هاي امن اقدام نمایند. با استفاده از 

دستگاه بیل زنجیري و با استفاده از كلیه نیروهاي اداري و خدمات شهري اقدام به امدادرسانی به همشهریان  24دستگاه گریدر،  25

 گردیده است. 
 

 خلاصه اقدامات اجرایی سازمان های مختلف 10-3 جدول

 دستگاه مسئول
 اقدامات )شماره اقدامات(نوع 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 

   *  * *  * * * *  اي شركت آب منطقه

            * ستاد بحران

 * *  *   *      شهرداري

 * اقدامی انجام نشده است.
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 استان فارس-3-3
 های هيدروليکی ی در عرصه مهندسی رودخانه و سازهاقدامات اجرای-3-3-1

هاي مرتبط با سیلاب در جواب استعلامات كارگروه مهندسی رودخانه، برخی هاي ارسالی از طرف دستگاهبخش مطابق با پاسخدر این 

 ها آورده شده است. اقدامات انجام شده توسط این دستگاه

ن و همچنین انتقال وسایل دیدگان به نقاط اماز جمله اقدامات ستاد مدیریت بحران استانداري فارس، حین وقوع سیلاب انتقال آسیب

ها طی دو تا سه روز سیلاب وارد شده به نقلیه آسیب دیده به پاركینگ بوده است. ستاد مدیریت بحران با كمک سایر نهادها و ارگان

دستور  با 43منازل ساكنین محله سعدي را تخلیه و اقدامات لازم جهت تجهیز منازل آنان انجام داده است. در روز پنجم فروردین سال 

استاندار محترم فارس، تیم بحران تشكیل گردید و خسارات مالی ناشی از سیلاب ارزیابی و پرداخت این خسارات طی سه روز انجام 

 گردید )بر گرفته از سخنان رئیس ستاد بحران استان فارس(. 

رسانی كرده است، و در مدیریت بحران نقش ها اطلاعنیروهاي انتظامی، و مركز فرماندهی كنترل در حین سیلاب به تمام سازمان

اند )برگرفته از سخنان نماینده نیروهاي انتظامی(. همچنین این نهاد در پاسخ به سئوالات ارسال شده از طرف كارگروه مهندسی داشته

دي و خروجی شهرک هاي آبی، بیان نموده است كه در زمینه  اعمال محدودیت هاي ترافیكی و كنترل مسیرهاي ورورودخانه و سازه

خوبی عمل كرده است و همچنین حضور مستمر مامورین انتظامی در شهرک سعدي جهت برقراري امنیت، پیشگیري از وقوع سعدي به

جرایم احتمالی و سرقت اموال تا زمان رفع حادثه كمک شایانی در كنترل وضعیت بعد از وقوع سیل كرده است. این نهاد معتقد است 

آهن به ها و راهها و معابر بر اساس قانون ایمنی راهها، شهرقانون و معرفی مرتكبان تخلیه نخاله و زباله در مسیر آبراهه كه وظیفه اعمال

خوبی به انجام رسانیده و در عمل به عنوان ضابط قوه قضاییه در جهت اجراي دستور اداره كل راه و شهرسازي و مراجع قضایی را به

 ت قانونی از قبیل توقیف، خلع ید و قلع و قمح در صورت مراجعه سازمانی موفق بوده است.مقام قضایی جهت اقداما

اي استان فارس، این شركت در زمان وقوع سیلاب چندین دستگاه جرثقیل به محل مطابق ادعاي انجام شده توسط شركت آب منطقه

اند و در جهت خدمات رسانی و كمک به سیل زدگان كرده حادثه به منظور كمک و همكاري با مجموعه ستاد بحران و شهرداري اعزام

 اند.فعال عمل كرده

هاي ریزي لازم جهت حفظ شاخصدرمانی، برنامه -شركت آب و فاضلاب شیراز  )ضمن عدم ارائه مستندات كافی(، با مراكز بهداشتی

هاي طابق آخرین استاندارد كشوري و مراقبتاند و به حفظ كلر باقیمانده آب مكیفیت آب شرب در محدوده مطلوب همكاري داشته

هاي دستگاه پمپ 7هاي مرتبط با آب توجه جدي داشته و بر این اساس دو دستگاه جنتكس و ها و بیماريلازم در مقابل آلودگی

 اند.خودمكش بنا به درخواست شهرداري و سازمان آتش نشانی شیراز بمنظور تخلیه آب از زیرگذرها اعزام داشته

 توان به نكات زیر اشاره كرد:خصوص وظایف انجام نشده توسط ارگانهاي مسئول در سیلاب بصورت كلی، میدر 

  .نظام نامه سیلاب در شیراز اجرایی نشده است 

 (. براین اساس در دو حوضه دروازه قرآن و شهرک 31-5شكل هاي مختلف به شرح جدول زیر نظام نامه می باشد )وظایف ارگان

 اند كه به شرح ذیل بیان می شونداز ارگانها وظایف خود را انجام نداده سعدي بسیاري

 .انجام عملیات آبخیز داري و مهار سیلاب در سر شاخه ها توسط وزارت جهاد كشاورزي: انجام نشده است 

 .ایجاد سامانه پیش بینی سیلاب توسط سازمان هواشناسی و وزارت ارتباطات: انجام نشده است 

  هشدار سیل در محدوده شهرها توسط شهرداري شیراز: انجام نشده است.ایجاد سامانه 

 .ایجاد سامانه هشدار سیل در خارج از محدوده شهرها توسط شركت آب منطقه اي: انجام نشده است 

 .بهره برداري از سامانه پیش بینی و هشدار سیل توسط شهرداري و سازمان مدیریت بحران: سامانه اي وجود ندارد 

 توسط  1764طالعات جامع مدیریت سیلاب در محدوده شهرها توسط شهرداري: مطالعات آبهاي سطحی شیراز در سال انجام م

نیز مطالعاتی در مورد دروازه قران توسط شركت آمایش آب و خاک شیراز انجام شده  1733دانشگاه شیراز انجام شد. در سال 

 صورت پذیرفته است.است. در سالهاي اخیر نیز مطالعاتی توسط شركت آبسار 
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 ها هنوز بیمه سیلاب نمی باشند. بخصوص در اجرایی نمودن بیمه سیلاب در كشور توسط سازمان مدیریت بحران: ساختمان

شهرک سعدي، بلوار هفت تنان و كوچه هاي اطراف، خیابان معزي، خیابان سما و خیابان كاراندیش كه مسیر قدیمی عبور سیلاب  

 ی و واحدهاي تجاري بیمه سیلاب نمی باشند.می باشند، منازل مسكون
 

 
وظایف دستگاههای متولی سيل -41-3 شکل  

 

بایست در جدول زیر باشد،كه میهاي مرتبط با سیلاب بر اساس فرمت پیشنهادي به شرح زیر میاقدامات انجام شده توسط دستگاه

اخیر شیراز )به دلیل رخداد سیلاب آنی( انجام نپذیرفته است،   بصورت خلاصه وارد شود، اما هیچ یک از این اقدمات در حین وقوع سیل

 و لذا این جدول پر نشده است.

 ساز،عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه -1

 اثربخشی رهاسازي جریان در رودخانه  -2
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 ترمیم سیل بندها یا دایک ها،  -7

 سازي عددي جریان سیل در رودخانه، انجام شبیه -0

 تعیین و اجراي مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی،  -5

 (، غیرهها، حذف گیاهان مزاحم و بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه )برداشت نخاله -6

 لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه -3

 غیرهبندهاي اضطراري ، كانال انحراف و احداث سیل -3

 غیرههاي مزاحم و هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل -4

 (، غیرهها وهاي طبیعی قدیمی، زهكشایجاد مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلابی )آبراهه -14

 (، غیرهف گیاهان مزاحم، نیزار و ها، حذها و بستر رودخانه )برداشت نخالهها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل -11

 در محدوده سیل غیرهتخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و  -12

 

 
 اقدامات اجرایی حين وقوع سيلاب در عرصه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی 11-3 جدول

 دستگاه مسئول
 نوع اقدامات )شماره اقدامات(

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 

             

             

 

 اثربخشی اقدامات در مدیریت سيل )مثبت و منفی(-3-3-2

هاي مرتبط با سیلاب از آنجایی كه سیلاب اخیر شیراز بدلیل مشكلات موجود در تصمیمات سالیان قبل و در اثر ناهماهنگی بین دستگاه

بخصوص در شهرک سعدي، اثرات خاصی در كاهش خطرات سیلاب با پتانسیل رخ داده است، لذا تصمیمات اتخاذ شده حین سیلاب 

توانسته ایجاد كند. البته لازم به ذكر است كه، اطلاع رسانی و هشدار سراسري در مورد وقوع سیلاب در هاي اجرا شده نمیتغییرات سازه

ست كه از تلفات جانی در شهرک سعدي جلوگیري كرده روزهاي قبل و وقوع سیل دروازه قران یک روز قبل شاید یكی از عواملی بوده ا

 است. 

در دروازه قران، بدلیل رخداد سیل آنی در این منطقه، اقدامات و تصمیمات موثر خاصی  1743در خصوص سیلاب پنجم فروردین سال 

یک از نهادهاي مربوطه دقیقاً در حین سیلاب )در مدت زمان رخداد حادثه مرگ بیست و یک نفر از شهروندان در دروازه از طرف هیچ

 قران( اتخاذ نگردیده است. 

البته لازم به ذكر است كه، حضور برخی مسئولین استانی در ساعات اولیه پس از رخداد این حادثه در دروازه قران در هماهنگی بین 

هاي منتهی به دروزاه قران در ساعات اولیه پس از رخداد سیلاب كمک شایانی كرده جهت كنترل و مدیریت وضعیت خیابان نهادها

است. همچنین پس از رخداد حادثه كلیه نهادهاي مسئول از جمله استانداري )ستاد مدیریت بحران(، شهرداري و نیروهاي انتظامی و 

-ها، حضور داشته و كمک شایانی در بازگرداندن وضعیت به حالت عادي داشتهت وضعیت خیابانفعالانه در كمک رسانی و مدیری غیره

 توان به موارد زیر اشاره كرد:اند. از جمله این اقدامات می

 دروازه و خروجی ورودي سعدي، مسدود نمودن مسیرهاي شهرک و خروجی ورودي كنترل مسیرهاي و محدودیتهاي ترافیكی اعمال

اموال، حضور چند دستگاه جرثقیل در  از محافظت و پاركینگ امن به دیده انتقال خودروهاي آسیب ه مسافرین نوروزي،قرآن، تخلی

 محل.
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 فصل ششم
 

رودخانه  یدر عرصه مهندس یلاقدامات بعد از فروكش كردن س

 یدرولیكیه یهاو سازه
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 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يلاقدامات بعد از فروکش کردن س -6فصل 

 استان ایلام -6-1
 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يلبعد از فروکش کردن س اقدامات 6-1-1

 هاي آتی(.هاي آسیب دیده و بحرانی )براي مدیریت سیلابهاي رودخانه و سازهاقدام براي شناسائی بازه (1

آسیب دیده و بحرانی، و هاي هاي علاج بخشی، نوسازي، و مطالعاتی در بازهبرنامه ریزي و تصمیم سازي بمنظور تعیین اولویت (2

 اعتبارات مورد نیاز.

 فوق. 2هاي تخصصی براي اقدامات بند تشكیل كارگروه (7

 هاي تثبیت بستر، ...(.هاي سواحل، خاكریزها، آبشكن ها، سازهاقدامات ترمیم و علاج بخشی ساماندهی رودخانه )دیواره (0

 اژ، سردهانه آبگیرهاي ثقلی، سدهاي انحرافی و تنظیمی، ...(. هاي هیدرولیكی )ایستگاه پمپاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه (5

 هاي تقاطعی )پل، كالورت، خطوط لوله، سیفون، ...(.اقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه (6

 بندها، ...(.هاي انحراف سیل، سیلهاي مدیریت سیلاب )فیوز پلاگ ها، كانالاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه (3

ها و حذف گیاهان مزاحم از بستر رودخانه؛  پاكسازي هاي مدیریت سیلاب و )برداشت نخالهلاج بخشی روشاقدامات ترمیم و ع (3

 ها، گیاهان مزاحم، نیزارها؛ لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی(.ها از نخالهها، زهكشها، كالورتدهانه آبگذرها، پل

هاي گردشگري، مراكز مجاز )شامل: راه، روستا، مناطق مسكونی شهري، مجتمعهاي غیرآزادسازي بستر و حریم رودخانه از كاربري (4

 هاي پمپاژ، اراضی زراعی و باغی، ...(.صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی، ایستگاه

سازي عددي جریان و رسوب در رودخانه و فوق، و شبیه 3تا  2اقدامات مطالعاتی جهت بازسازي و نوسازي در موارد بندهاي  (14

 دشت.سیلاب

 فوق . 3تا  2اقدامات اجرائی جهت بازسازي و نوسازي در موارد بندهاي  (11

 ها و...(.هاي طبیعی قدیمی، زهكشطراحی و اجراي مسیرهاي جایگزین براي انحراف بخشی از جریان سیلابی )آبراهه (12

هاي فنی، ها و ضوابط و دستورالعملهاي حقوقی و قانونی، معیارمشكلات و نارسائی ها )شامل: بودجه و اعتبارات، نواقص و خلاء (17

ساختار مدیریتی درون سازمانی، دانش فنی و آموزشی، توان كارشناسی و تخصصی و اجرائی، استفاده از مهندسین مشاور 

راهبردي، كمبودهاي تجهیزات فنی و پشتیبانی و ابزار دقیق اندازه گیري، ملاحظات زیست محیطی؛ و تناقضات و تعارضات بین 

 هاي هیدرولیكی.هاي متولی ویا ذینفعان( در بازتوانی عرصه مهندسی رودخانه و سازهدستگاه
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 فوق 13تا  1چک ليست برای اقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندهای  1-6 جدول

 )علامت تيک( مشخص شود( )در صورتی که پاسخ مثبت است، با علامت 

 )خط فاصله( مشخص شود( –)در صورتی که اقدام مرتبط به دستگاه نبوده، با علامت 

 )علامت ضربدر( مشخص شود( )در صورتی که پاسخ منفی است، با علامت 

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

           -  - استانداري
              شركت آب منطقه اي
    -   -  -   -  اداره راه و شهرسازي

 - - - - - - - - - - - - - محیط زیست

       - -    -  جهاد كشاورزي
 - - - - - - - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - - - - - - - وزارت نفت )فقط خوزستان(

   - -  - - - - - - - - منابع طبیعی
  -   - - -     -  شهرداري

  -  - - - -     -  بنیاد مسكن
  - - -  - - - - - - - - دادگستري

 
 استان خوزستان-6-2

خوزستان، استانداري و جهاد كشاورزي در رودخانه كرخه  آب و برق در این فصل اقدامات انجام شده پس از وقوع سیل توسط سازمان

 مورد بررسی قرار گرفته است.

  

 اقدامات پس از سيلاب در رودخانه کرخه-6-2-1

 .باشندهاي مسئول مرتبط با این اقدامات به شرح زیر میاقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 17در این بخش 

 

 آب و برق:اقدامات سازمان  -1-1-2-6

 اقدام براي شناسائی بازه هاي رودخانه و سازه هاي آسیب دیده و بحرانی )براي مدیریت سیلاب هاي آتی(. -الف

 بنا به اظهار مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان این اقدام اجرا شده است. 
 

اولویت هاي علاج بخشی، نوسازي، و مطالعاتی در بازه هاي آسیب دیده و بحرانی، و برنامه ریزي و تصمیم سازي بمنظور تعیین  -ب

 اعتبارات مورد نیاز.

شركت در رفع خسارات وارده  یاتیبرنامه عمل يهاتیاولو 7-6جدول ، لیست بازه هاي فرسایشی و رسوبگذار رودخانه كرخه 2-6جدول 

 نهیو برآورد هز ستیل 5-6جدول ، 43كشت تابستان  يشبكه ها برا يآماده ساز یابیارز جینتا 0-6جدول ، تحت پوشش يبه شبكه ها

 راتیتعم يها ازین نهیو برآورد هز ستیل 6-6جدول ، 43در سال  یه كرخه جنوبضدر حو لابیاز س یناش يو نگهدار راتیتعم يها ازین

تحت  ياریآب يشبكه ها يو نگهدار راتیتعم يازهاین نهیكل هز 3-6جدول ، 43در سال  يه مركزضدر حو لابیاز س یناش يو نگهدار

-6جدول دهند كه هاي آبیاري پس از سیلاب را نشان میاقدامات بازسازي شبكه 3-6جدول و  1743سال در  لابیاز س یناش پوشش

هاي آبیاري كرخه و شاوور زیر نظر سازمان آب و برق، پس از وقوع سیل تهیه شده برداري از شبكهتوسط شركت بهره 3-6جدول تا  7

 است. 
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 ليست بازه های فرسایشی و رسوبگذار رودخانه کرخه 2-6 جدول

 ردیف
نام امور 

 آب

نام 

 شهرستان

منطقه مورد 

 نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاري)متر(
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی)میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

y x y x 

 268996 3506843 كرخه الهایی وازاه مركز 1
  

 - - - سیل گیر 744

 اهواز مركز 2
بروایه 

 البوثنوان
 271061 3499365 كرخه

  
 - - - سیل گیر 544

 271061 3499365 كرخه بروایه عمیر اهواز مركز 7
  

 2 اراضی كشاورزي 20 فرسایشی 044

 260549 3495315 كرخه چمیم اهواز مركز 0
  

 2 روستا 72 فرسایشی 544

 266307 3508889 كرخه قلعه سحر اهواز مركز 5
  

 - - - سیل گیر 044

 267435 3499169 كرخه 1البوعید  حمیدیه مركز 6
  

 - - - سیل گیر 244

 269951 3501343 كرخه العوده حمیدیه مركز 3
  

 2 روستا و اراضی كشاورزي 74 فرسایشی 544

 264060 3510065 كرخه بیت قشم حمیدیه مركز 3
  

 - - 14 رسوبگذار 744

 266500 3505000 كرخه جنادله حمیدیه مركز 4
  

 اراضی كشاورزي و روستا 13 فرسایشی 744
 

 267526 3496676 كرخه 1حلاف  حمیدیه مركز 14
  

 - - - سیل گیر 744

 265143 3496354 كرخه 2حلاف  حمیدیه مركز 11
  

 - - - سیل گیر 244

 269951 3501343 كرخه 1حویش  حمیدیه مركز 12
  

 2 روستا و اراضی كشاورزي 25 فرسایشی 044

 232481 3571057 كرخه شهید فلاحی حمیدیه مركز 17
  

044 - - - - 

 263687 3497469 كرخه صندیحه حمیدیه مركز 10
  

 - - - سیل گیر 744

 261288 3511450 كرخه شنین حسین حمیدیه مركز 15
  

 2 روستا و اراضی كشاورزي 23 فرسایشی 044

 266307 3508889 كرخه عشاره بزرگ حمیدیه مركز 16
  

 - - - سیل گیر 744
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 ليست بازه های فرسایشی و رسوبگذار رودخانه کرخه 2-6جدول ادامه 

 ردیف

نام 

امور 

 آب

نام 

 شهرستان

منطقه مورد 

 نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاري)متر(
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی)میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

y x y x 

  روستا 74 فرسایشی 044   259366 3496525 كرخه علاونه حمیدیه مركز 13

 شوش غرب 13
بالادست پل 

 عبدالخان
 044 248941 3528802 248673 3528914 كرخه

فرسایش شدیدساحل 

 راست
 2 اراضی كشاورزي 71

 344 238700 3539772 237859 3540408 كرخه بهشتی شوش غرب 14
فرسایش شدید ساحل 

 راست
 1 روستا و اراضی كشاورزي 54

 شوش غرب 24
پایین دست 

 پل عبدالخان
 1744 249920 3528050 249168 3528855 كرخه

فرسایش شدیدساحل 

 چپ
 2 شهر 74

 شوش غرب 21
پایین دست 

 پل عبدالخان
 1744 249813 3528077 248982 3527810 كرخه

رسوبگذاري 

 شدیدساحل راست
 - اراضی كشاورزي 14

 249868 3528600 كرخه شیخ حاتم شوش غرب 22
  

 1 اندیمشک-روستا و جاده ارتباطی اهواز 67 فرسایش 444

 شوش غرب 27
روستاي 

 اكیوش
 2344 255616 35221044 255196 3522502 كرخه

فرسایش شدیدساحل 

 چپ
 1 اندیمشک-روستا و جاده ارتباطی اهواز 144

 شوش غرب 20
روستاي 

 النصر)حمود(
 2 روستا و اراضی كشاورزي 77 فرسایش ساحل راست 544 236353 3558286 23110 3558698 كرخه

 شوش غرب 25
روستاي 

 خشان
 7444 239342 3549571 239411 3550267 كرخه

رسوبگذاري شدید 

 ساحل راست
17 - - 

 شوش غرب 26
روستاي 

 خشان
 2344 239710 3549242 239464 3550388 كرخه

فرسایش شدید ساحل 

 چپ
 2 كانال و اراضی كشاورزي 124

 شوش غرب 23
روستاي 

 راضی حمد
 1644 259049 3518479 257786 3518141 كرخه

فرسایش شدیدساحل 

 چپ
 1 روستا و اراضی كشاورزي 33
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 ليست بازه های فرسایشی و رسوبگذار رودخانه کرخه 2-6جدول ادامه 

 ردیف
نام امور 

 آب

نام 

 شهرستان
 رودخانهنام  منطقه مورد نظر

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاری)متر(
 علت تشکيل

هزینه اجرای عمليات 

 ساماندهی)ميليارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

y x y x 

 10 رسوبگذاري شدیدساحل راست 1244 257887 3518240 258912 3518514 كرخه روستاي راضی حمد شوش غرب 23
- - 

 ششو غرب 24
روستاي سلمان 

 سردال
 73 فرسایش ساحل چپ 544 242009 3545140 242429 3544890 كرخه

 3 اراضی كشاورزي

 1 روستا 3 فرسایش ساحل راست 114 252248 3522349 251762 3523331 كرخه روستاي كاظم حمد ششو غرب 74

 1 روستا 54 فرسایش ساحل راست 344 256088 3518705 256618 3518988 كرخه روستاي هویشه ششو غرب 71

 ششو غرب 72
شوش)بعد از اسپیل 

 كرخه(
 03 فرسایش ساحل چپ 344 232855 3584810 232784 3585563 كرخه

 3 اراضی كشاورزي

 شوش غرب 77
شوش)بعدازپل 

 ناجیان( 
 13 رسو بگذاري ساحل راست 1744 237860 3564037 237277 3564645 كرخه

- - 

 ششو غرب 70
شوش)بعدازپل 

 ناجیان (
 24 فرسایش ساحل راست 1744 238738 3563907 236914 3564408 كرخه

 7 اراضی كشاورزي

 ششو غرب 75
شوش)روستاي فلیح 

 دونار(
 21 رسوبگذاري 2444 232270 3584389 231849 3584527 كرخه

- - 

 - سیل 5244 232493 3582842 231980 3587464 كرخه شهر آزادي-چیچالی اندیمشک اندیمشک 76
- - 

73 
جنوب 

 ربغ
 72 فرسایش 544 259063 3488740 258910 3489246 كرخه حلاف حسن دشت آزادگان

 3 روستا

73 
جنوب 

 ربغ
 52 فرسایش 1444 250139 3484227 251161 3484073 كرخه كوت سید نعیم دشت آزادگان

 2 شهر 

74 
جنوب 

 غرب
 03 فرسایش 344 245912 3487081 247213 3486356 كرخه جرگه سید علی دشت آزادگان

 7 اراضی كشاورزي

04 
جنوب 

 ربغ
 03 فرسایش 344 233509 3496913 233751 3496788 هوفل آلبوجلال شمالی دشت آزادگان

 2 روستا
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 ليست بازه های فرسایشی و رسوبگذار رودخانه کرخه 2-6دول جادامه 

 نام امور آب ردیف
نام 

 شهرستان

منطقه مورد 

 نظر

نام 

 رودخانه

طول فرسایش یا  مختصات پایانی مختصات شروع

 رسوبگذاری)متر(

علت 

 تشکيل

هزینه اجرای عمليات 

 ساماندهی)ميليارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

y x y x 

 2 روستا 19 فرسایش 300 232795 3497916 232927 3497742 هوفل هوفل زبیدات دشت آزادگان جنوب غرب 01

 4 اراضی كشاورزي 12 فرسایش 200 219880 3506483 220037 3506302 هوفل طگطاگه دشت آزادگان ربجنوب غ 02

 3 اراضی كشاورزي 40 فرسایش 1000 215679 3507075 215978 3507044 سابله سابله دشت آزادگان ربجنوب غ 07

 2 روستا 35 فرسایش 800 230251 3493835 230444 3494034 نیسان مالكیه دشت آزادگان جنوب غرب 00

 3 اراضی كشاورزي 30 فرسایش 500 227189 3493251 227412 3493413 نیسان حجیه هویزه ربجنوب غ 05

 3 روستا و اراضی كشاورزي 34 فرسایش 700 222231 3491888 222779 3491701 نیسان چولانه هویزه جنوب غرب 06

 هویزه ربجنوب غ 03
چولانه و 

 سمیده
 - فرسایش 600 222962 3492014 222300 3492022 نیسان

- - 

 4 اراضی كشاورزي 34 فرسایش 700 222231 3491872 222484 3491909 نیسان سمومیه هویزه غربجنوب  03

 3 روستا 35 فرسایش 500 221759 3491598 221673 3491562 نیسان گریشیه هویزه جنوب غرب 04

 4 اراضی كشاورزي  27 فرسایش 300 223649 3491278 223666 3491403 نیسان ساریه هویزه ربجنوب غ 54

 1393 جمع
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 های برنامه عملياتی شرکت در رفع خسارات وارده به شبکه های تحت پوششاولویت 3-6جدول 

ت
وی

اول
 

 حوضه عملياتی شرح عمليات

 كرخه جنوبی AMC كانال يهایآبشستگ میترم اتیعمل 1

 مركزي شبكه كوثر یفرع يهاو كانال یكانال آبرسان، كانال اصل يهایآبشستگ میترم اتیعمل 2

 مركزي كوثر یاز نهر لشكرآباد و كانال اصل یبند بخش لیس يخاكبردار اتیعمل 7

 كارون جنوبی KQ9-11هاي منطقه اروند كنار محدوده عدد از بندهاي انتهایی زهكش 11عملیات ترمیم تعداد  0

 كرخه جنوبی  شبكه قدس يهاكانال يهایآبشستگ میترم اتیعمل 5

 كرخه جنوبی كرخه فونیس ينصب ترانسفورماتور ورود 6

 كرخه جنوبی پمپاژ معرض ستگاهیا يهایآبشستگ میساحل و ترم تیتثب اتیعمل 3

 كرخه جنوبی كانال چمران يهایآبشستگ میترم اتیعمل 3

 كرخه جنوبی تهیه و تعمیر تأسیسات برقی آبگیر چمران 4

 كارون جنوبی متر 0544بطول  KQعملیات خاكریزي به همراه شفته آهک برم چپ كانال  14

 كارون جنوبی منطقه منیوحی غیرهو  MDعملیات خاكریزي و ترمیم شكستگی و آبشستگی نهر خرم، كانال  11

 

 

 

 98نتایج ارزیابی آماده سازی شبکه ها برای کشت تابستان  7-6جدول 

 ردیف
شبکه/تأسيسات خسارت نام 

 دیده

اولویت 

 عملياتی
 محدودیت 98مناطق هدف جهت کشت تابستانه

براورد سطح کشت 

 تابستانه )ه(

 1 دشت آزادگان – AMCكانال  1
هاي: كوت، حمودي، عطابیه، شبكه

 احمدآباد، دژ و قدس
 CMD, EMD 0444زهكشهاي

 2 شبكه كوثر 2
اراضی تحت پوشش كانال اصلی و بخشی از 

 2هاي درجه كانال

و شبكه  2بخشی از كانالهاي درجه 

 زهكشی
2544 

 644 - محدوده انتهایی شبكه كرخه نور 3 ایستگاه پمپاژ معرض 7

0 
شبكه آبیاري قدس ساحل راست 

 كرخه
 - تخلیه زهكشی و گستردگی خسارات عدم امكان آماده سازي 5

 - عدم تخصیص عدم امكان آماده سازي 3 كانال انتقال شهید چمران 5

6 
هاي بندهاي انتهایی زهكش

 اروندكنار
 KQ11 - 154تا  KQ9اراضی  0
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 98ليست و برآورد هزینه نياز های تعميرات و نگهداری ناشی از سيلاب در حوضه کرخه جنوبی در سال  3-6جدول 

ف
دی

ر
 

 برآورد هزینه )ریال( شرح کار

 11،305،360،344 یكرخه جنوبه ضحو يهااز زهكش یبخش یروبیلا اتیعمل 1

 04،173،045،444 از رودخانه كرخه نور یقسمت یروبیلا اتیعمل 2

 17،154،441،036 به رودخانه كرخه هیدر محل تخل DA زهكش يانتها یآبشستگ میترم اتیعمل 7

 12،034،426،576 یه كرخه جنوبضحو يهااز كانال یبخش یروبیلا اتیعمل 0

 AMC   21،463،333،067 كانال يهایآبشستگ میترم اتیعمل 5

 24،132،665،704 شبكه قدس يهاكانال يهایآبشستگ میترم اتیعمل 6

 20،454،700،330 كانال چمران يهایآبشستگ میترم اتیعمل 3

 0،545،533،523 پمپاژ معرض ستگاهیا يهایآبشستگ میساحل و ترم تیتثب اتیعمل 3

 373،444،444 كرخه فونیس يترانسفورماتور ورودنصب  4

 5،754،444،444 دستگاه دریچه سد انحرافی كرخه 14تعمیر اساسی  14

 1،544،444،444 هیدیحم یسد انحراف زیعدد استابلاگ سرر 14آهن آلات و ساخت  هیته 11

 1،735،544،444 تهیه و تعمیر تأسیسات برقی آبگیر چمران 12

 163،747،267،036 کرخه جنوبیجمع کل در حوضه 

 

 98ليست و برآورد هزینه نياز های تعميرات و نگهداری ناشی از سيلاب در حوضه مرکزی در سال  6-6جدول 

ف 
دی

 ر

 برآورد هزینه )ریال( شرح كار

شاوور يشبكه پنج هزار هكتار یزهكش اصل يانتها وارهید تیو تثب میترم اتیعمل 1  3،035،012،074 

يه مركزضحو يهاها و زهكشاز كانال یبخش یروبیلا اتیعمل 2  4،546،414،644 

نهر خارور حد فاصل پل بامدژ وارهید تیو تثب میترم اتیعمل 7   7،426،545،676 

آبشستگی هاي برم راست كانال كوثر میترم اتیعمل 0  0،215،660،323 

شاوور يشبكه پنج هزار هكتار يهاكانال يهاچک يو بازساز بیتخر اتیعمل 5  3،724،334،452 

يه مركزضشبكه كوثر حو يهااز كانال یبخش یآبشستگ میترم اتیعمل 6  1،271،211،524 

كوثر یاز نهر لشكرآباد و كانال اصل یبند بخش لیس يخاكبردار اتیعمل 3  2،053،544،444 

شبكه كوثر یفرع يهاو كانال یكانال آبرسان، كانال اصل يهایآبشستگ میترم اتیعمل 3  6،751،450،172 

يه مركزضكوثر حو یكانال اصل لیآم چهیدستگاه در 0و نصب مجدد  یاساس ریتعم عملیات 4  345،444،444 

 00،041،403،443 جمع کل در حوضه مرکزی

 1398سال در  لابياز س یتحت پوشش، ناش یاريآب یشبکه ها یو نگهدار راتيتعم یازهاين نهیهزکل  4-6جدول 

ف 
دی

 ر

 برآورد هزینه )ریال( شرح  نام حوضه

یه كرخه جنوبضحو یراتیتعم يازهاین نهیجمع هز  كرخه جنوبی 1  165,030,260476 

يه مركزضحو یراتیتعم يازهاین نهیجمع هز مركزي 2  00,041,403,443 

 209,843,312,037 جمع هزینه نيازهای تعميراتی 
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 های آبياری پس از سيلاباقدامات بازسازی شبکهاهم  8-6جدول 

 هزینه )ميليون ریال( اقدام محل ردیف

 3444 نقطه 0بازسازي كانال در  كانال اصلی شبكه كوثر 1

 12444 نقطه 5بازسازي كانال در  (AMCكانال اصلی دشت آزادگان ) 2

 3444 نقطه 0بازسازي كانال در  كانال چمران 7

 3444 هاي شبكه پاي پلها و كاناللایروبی زهكش هاي پاي پلزهكش 0

 3444 لایروبی كرخه نور شبكه كرخه نور 5

 5444 خاكریزي و آماده سازي كانال شبكه قدس 6

 74000 جمع

 

 .گانه 13از اقدامات  2های تخصصی برای اقدامات بند تشکيل کارگروه -ج

 سازمان آب و برق استان خوزستان این اقدام اجرا شده است.بنا به اظهار مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل 
 

 اقدامات ترميم و علاج بخشی ساماندهی رودخانه -د

اجرا و مطالعه كه در روز سه  براي رودخانه مهندسی هاي پروژه انتخاب معیارهاي و استراتژي تعیین كارگروه مشورتی جلسه در سومین

گردید، بازه هاي بحرانی رودخانه كرخه از طریق جدول تهیه شده و نیز تصاویر ماهواره اي تشكیل  1743شنبه مورخ پانزدهم مرداد 

 تشریح شدند و پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 بازه فرسایشی می باشند.  70مورد بوده كه از این تعداد،  54تعداد بازه هاي بحرانی  -1

 

هی رودخانه در محدوده روستاي اكیوش و لزوم تثبیت ساحل جهت جلوگیري از تخریب جاده با توجه به انجام مطالعات ساماند -2

 ترانزیتی اهواز اندیمشک، مقرر گردید در سال جاري عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه كرخه در بازه مذكور آغاز گردد.

 

در اولویت مطالعات قرار گیرند تا در صورت تكمیل مطالعه و  به دلیل عدم انجام مطالعات در اغلب بازه ها، مقرر شد تا بازه هاي زیر -7

 تایید این كار گروه و درصورت داشتن اعتبار در اولویت اجرا قرار گیرند. این بازه هاي عبارتند از:

  ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي بهشتی 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي شیخ حاتم 

  محدوده روستاي راضی حمدساحل رودخانه كرخه در 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي كاظم حمد 

 

با توجه به شرایط حاد بازه هاي زیر، مقرر گردید كه این بازه ها در اولویت دوم براي انجام مطالعات مهندسی رودخانه و تثبیت  -0

 ساحل قرار گیرند: 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي بروایه عمیر 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي چمیم 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي العوده 

  1ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي حویش 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي شنین حسین 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي النصر 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي خشان 
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  رودخانه كرخه در محدوده روستاي هوفل زبیداتساحل 

 ساحل رودخانه كرخه در محدوده روستاي مالكیه 

 )ساحل رودخانه كرخه در محدوده بالادست پل عبدالخان)ساحل راست 

 

 اشند:سایر بازه آسیب دیده رودخانه كرخه در محدوده روستاهاي زیر در اولویت هاي بعدي براي انجام مطالعات به شرح زیر می ب -5

جنادله، علاونه، سلمان سردال، پایین دست اسپیل كرخه، پایین دست پل ناجیان، فلیح دونار، حلاف حسن، جرگه سید علی، كوت سید 

 نعیم، طگطاگه، آلبوجلال شمالی، سابله، حجیه، چولانه، چولانه و سمیده، سمومیه، گریشیه و ساریه 

 

ارائه شده اند، ابتدا یک مطالعه جامع   5و  0، 7رسایش در بازه هایی كه در بندهاي  كار گروه تاكید دارد كه با توجه مشابهت ف -6

توسط مشاور معتبر انجام گردد و دلایل عمده این تخریب ها مشخص گردد كه در این صورت بتوان از گزینه هاي مشابهی براي این 

زمان اجرا( بجاي روش هاي سنتی توسط مهندسین مشاور  بازه ها استفاده كرد. مطالعه روش هاي نوین )كاهش مصالح و كمتر شدن

 مورد تاكید كارگروه می باشد.

 

با توجه به شرایط خاص روستاي هویشه و احتمال ایجاد میانبر به صورت طبیعی در رودخانه در محدوده روستا، پیشنهاد كاگروه  -3

 اماندهی در این بازه، اقتصادي نمی باشد.جابجایی روستا با توجه به جمعیت كم آن می باشد و اجرایی طرحهاي س

 

با توجه به انجام مطالعات ساماندهی و تثبیت ساحل در محدوده شهرهاي عبدالخان و حمیدیه، علی رغم اینكه بازه هاي یاد شده  -3

انجام عملیات  در اولویت اول اجراي عملیات ساماندهی نمی باشند، لیكن در صورت وجود اعتبارات لازم و شهري بودن بازه ها،

 ساماندهی توسط كارگروه پیشنهاد می گردد.

 

با توجه به انسداد بخشهایی از شاخه هاي انتهایی رودخانه كرخه كه به تالاب هورالعظیم منتهی می شوند، در راستاي جلوگیري از  -4

 )در سال جاري(. گیرد برگشت آب در زمان سیل، بازگشایی و نی زدایی شاخه هاي انتهایی در اولویت اول اجرا قرار

 

گزارشی از بازه هایی كه مطالعات ساماندهی آنها انجام شده، توسط مشاور و یا دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و  -14

 برق خوزستان تهیه و در جلسات آتی كارگروه ارائه گردد. 

 

متر مكعب بر ثانیه  344قدس و لزوم كنترل سیلاب با دبی  با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط شركت مهندسی مشاور مهاب -11

رودخانه كرخه در بالادست شهر حمیدیه تا تالاب هورالعظیم، ضروري است دستگاههاي مسوول انجام مطالعات و عملیات اجرایی مربوط 

 به احداث، اصلاح و ترمیم سیل بندها در بازه یاد شده را در اولویت اول خود قرار دهند.

 

 كارگروه در موارد زیر تاكید دارد كه انجام مطالعات و عملیات اجرایی در اولویت قرار گیرد: -12

 7الف( مطالعه و اجرایی بازه هاي بند 

 بر خسرج سیلاب ب( مطالعات

 ج( مطالعات سیلاب بر شاكریه

 د( بازگشایی، رفع انسداد و نی زدایی شاخه هاي منتهی به تالاب هورالعظیم 

 كرخه در محدوده روستاي اكیوش رودخانه ساماندهی روژهپ ه( اجرایی
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هاي حدفاصل روستاي قعله سحر تا روستاي بروایه  بند و( تقویت كلیه سیل بندهاي اصولی توسط دستگاه هاي مسوول بخصوص سیل

 آلبوثنوان جهت جلوگیري از هدایت جریان رودخانه به سمت اهواز

متر  344ترمیم سیل بندهاي رودخانه كرخه حدفاصل بالادست حمیدیه تا هورالعظیم براي دبی ز( مطالعه و اجراي احداث، اصلاح و 

 مكعب بر ثانیه توسط دستگاههاي مسوول

هاي فرسایشی و اعتبار مورد مشخصات بازه 14-6جدول و نیاز  میزان احداث یا ترمیم خاكریزهاي حفاظتی و اعتبار مورد 4-6جدول 

 دهد.را نشان می ودخانه كرخهنیاز براي تثبیت سواحل ر

 
 ميزان احداث یا ترميم خاکریزهای حفاظتی و اعتبار مورد نياز برای رودخانه کرخه 9-6جدول 

 هزینه اجرا )ميليون ریال( حجم خاکریزی)مترمکعب( نام رودخانه

 544444 2345444 كرخه

 

 در حوضه كرخه صورت گرفته است. احداث و ترمیم خاكریزهاي رودخانه هاي هوفل و نیسان 

 
 کرخهمشخصات بازه های فرسایشی و اعتبار مورد نياز برای تثبيت سواحل رودخانه  10-6جدول 

 هزینه اجرا )ميليون ریال( طول بازه)متر( نام رودخانه

 1054544 22144 كرخه

 

و  سردهانه آبگيرهای ثقلی، سدهای انحرافیهای هيدروليکی )ایستگاه پمپاژ، اقدامات ترميم و علاج بخشی سازه -ه

 (. تنظيمی و غيره

 تعمیر و بازسازي تجهیزات سردهانه كانال چمران 

به دلیل ورود سیلاب به تأسیسات سردهانه كانال چمران، الكتروموتورها و تجهیزات برقی مربوطه در اثر ورود آب، دچار اشكال گردید. 

، خشک نمودن و سرویس كامل الكتروموتور 1-6شكل به همین منظور پس از كاهش ارتفاع آب این شركت اقدام به دمونتاژ مطابق 

 ود.هاي این تأسیسات نمدریچه



540          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های سردهانه کانال چمراندمونتاژ نمودن الکتروموتورهای دریچه -1-6 کلش

 

 تعمیرات تجهیزات ایستگاههاي پمپاژ : 

هاي پمپاژ تحت پوشش و در راستاي تأمین آب كشت تابستانه پیش رو، تأسیساتی كه در اثر سازي تأسیسات و ایستگاهبه منظور آماده

خرابی گردیده بود، پس از بررسی فنی رفع اشكال و آماده بهره برداري گردید. اهم اقدامات انجام شده سیلاب اخیر دچار خسارت و یا 

 در این بخش شامل:

 (.2-6شكل )مطابق  اندازي ایستگاهنصب مجدد تجهیزات تابلوهاي فشار متوسط ایستگاه پمپاژ جلالیه و راه -

 (.7-6شكل  )مطابق هاكوثر و پاكسازي لاي ناشی از سیلاب در گالريهاي ایستگاه ترمیم نگهدارنده كابل الكتروپمپ -

 .(0-6شكل  )مطابق هاي ایستگاه معرض و رفع اشكال از مدارات فرمانترمیم نگهدارنده كابل الكتروپمپ -
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 
 هيجلال ستگاهیفشار متوسط ا زاتينصب تجه -2-6 شکل

 

 
 کوثرترميم نگهدارنده کابل ها در ایستگاه  -3-6 شکل

 

 
 ترميم نگهدارنده کابل الکتروپمپ های  ایستگاه معرض ، و رفع اشکال از مدارات فرمان -7-6 شکل

 



546          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 (.غیرهاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه هاي تقاطعی )پل، كالورت، خطوط لوله، سیفون،  -و

 كرخه رودخانه به دست پایین روستاهاي درون آب تخلیه جهت 5-6شكل مطابق  خلف خسرج روستاي دایک گذاريلوله 

 نقطه در دو روستاها مسیر شدن قطع (تردد امكان عدم و جاده بریدگی) 6-6شكل مطابق  حمدان روستاي جاده گذاريلوله 

 (.غیرهبندها، هاي انحراف سیل، سیلها، كانالاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه هاي مدیریت سیلاب )فیوز پلاگ -ز

 

  صورت گرفته در محدوده شهرستان حميدیه پس از سيلابعمليات اجرایی 

 روستا به دسترسی جهت خلف خسرج روستاي كانال مسیر در دایک احداث -

 كرخه رودخانه به دست پایین روستاهاي درون آب تخلیه جهت 3-6شكل مطابق  خلف خسرج روستاي دایک گذاري لوله -

 نقطه دو در روستاها مسیر شدن قطع (تردد امكان عدم و جاده بریدگی) 6-6شكل مطابق  حمدان روستاي جاده گذاري لوله -

 )مطابق شكل  وحمدان2و1 آلبوعبید در روستاهاي شده محصور سیلاب از حاصل آب عبور مسیر ایجاد -

 24متر: در حال حاضر  34طول   كرخه به رودخانه طغیان و سیلاب اثر بر خلف خسرج روستاي شده شكسته دایک ترمیم و احداث

 . (3-6شكل باشد)مطابق متر از دایک و سیل بند احداث گردیده و مابقی عملیات در دست اقدام می

 پذیرد.اي صورت میعملیات مذكور بدلیل فاصله قابل ملاحظه محل قرضه با سیل بند در یک بازه یک هفته -

 تاكنون 14/47/43حمیدیه از تاریخ  مركزي بخشداري كمپرسی به دستگاه 7 بیل دستگاه 1لودر،  دستگاه 1 گذاشتن اختیار در -

پسا  قرارگاه به  بلدوزر دستگاه 1كمپرسی،  دستگاه 6گریدر،  دستگاه 1لودر،  دستگاه 7بیل،  دستگاه 1 گذاشتن اختیار در -

 تاكنون 22/47/43سیلاب جهت دفع آب از اراضی كشاورزي از تاریخ 

 

 
 لوله گذاری در روستای حمدان -6-6شکل لوله گذاری در محدوده روستای خسرج خلف -3-6 شکل  

 

 میلیون ریال 6544هزینه عملیات اجرایی صورت گرفته:  -

 میلیون ریال  3544هزینه باقیمانده:  -
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 ایجاد مسير خروج آب از روستای آلبوعبيد و حمدان -4-6 شکل

 

 
 بند خسرج خلف لياحداث مجدد س -8-6 شکل



543          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 دهد.شرح اقدامات انجام شده بر روي سیل بند شهر حمیدیه نشان می 11-6جدول 

 
 شرح اقدامات انجام شده بر روی سيل بندها 11-6جدول 

ف
دی

ر
 

 سيل بند یا دایک
نام 

 رودخانه
 منطقه فعاليت

تاریخ 

شکسته 

 شدن

 با چه هدفی تاریخ ترميم

 - خسرج علیا كرخه حمیدیه 1
و  اردیبهشت

 43خرداد 
 احداث و ترمیم سیل بند جهت حفاظت از روستا در برابر سیلاب

 

  ترمیم شكستگی ها در كانالAMC : 

هاي حمیدیه و دشت آزادگان باشد. شهرستاندست میهاي آبیاري پایینجهت آبرسانی به شبكه AMCسازي كانال به منظور آماده

نقطه گردید كه این عملیات هم اكنون در  3ریزي جاده سرویس در ریزي و شناقدام به ترمیم بدنه كانال از طریق خاكریزي، شفته

 (.4-6شكل )مطابق  باشدحال انجام می

 
 AMCترميم، خاکریزی ، شفته آهک و شن ریزی جاده سرویس در نقاط شکستگی کانال  -9-6 شکل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

  ساخت دریچه هايML 

در سیلاب  اخیر، به منظور امكان كنترل در فرآیند توزیع آب در كشت  MLهاي كنترلی كانال با توجه به فرسودگی و تخریب دریچه

 (.14-6شكل )مطابق  نصب در محل هاي مربوطه گردیدتابستانه پیش رو اقدام به ساخت دریچه هاي مذكور و 

 

 
 MLدریچه های  -10-6 شکل

 

 نصب استابلاگ هاي سد تنظیمی حمیدیه 

هاي افزایش ارتفاع پس از وقوع سیلاب اخیر و به منظور افزایش ظرفیت عبوردهی سد تنظیمی حمیدیه اقدام به خارج نمودن استابلاگ

توجه به نرمال شدن شرایط به جهت افزایش امكان كنترل در خروجی سد اقدام به نصب مجدد این این سد گردید كه هم اكنون با 

 (. 11-6شكل )مطابق  ها گردیداستابلاگ



644          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 نصب استابلاگ های سد تنظيمی حميدیه -11-6 شکل

 

 اقدامات ترمیم و علاج بخشی روش هاي مدیریت سیلاب -ح

  لایروبی كانالML حمیدیه 

هكتار  از اراضی منطقه را  6154ترین مجراي تأمین آب كشاورزي شبكه حمیدیه سمت چپ بوده كه حدود به عنوان اصلی MLكانال 

دستگاه كمپرسی و یک دستگاه بیل  2تحت پوشش دارد. پس از سیلاب به منظور افزایش گذردهی این كانال اقدام به لایروبی از طریق 

 (.12-6شكل )مطابق  بوم بلند گردید
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 حميدیه MLلایروبی کانال  -12-6 کلش

 

  لایروبی کانالMR حميدیه 

هكتار از اراضی منطقه را  6544ترین مجراي تأمین آب كشاورزي شبكه حمیدیه سمت راست بوده كه حدود به عنوان اصلی MRكانال 

دستگاه كمپرسی و یک دستگاه بیل  2تحت پوشش دارد. پس از سیلاب به منظور افزایش گذردهی این كانال اقدام به لایروبی از طریق 

 (.17-6شكل )مطابق  بوم بلند گردید

  



642          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 حميدیه MRلایروبی کانال  -13-6 شکل

 

 دهد.بازه هاي مورد نیاز لایروبی در رودخانه كرخه را نشان می 12-6جدول 
 

 بازه های مورد نياز لایروبی در رودخانه های استان خوزستان 12-6جدول 

 حجم لایروبی)متر مكعب( طول بازه)كیلومتر( نام بازه نام رودخانه ردیف
نیاز براي اعتبار مورد 

 لایروبی)میلیارد ریال(

6/125 بالادست سوسنگرد تا هورالعظیم كرخه 1  2517444 042 

 

 آزادسازي بستر و حریم رودخانه از كاربري هاي غیرمجاز -ط

سازي عددي جریان و رسوب در رودخانه و فوق، و شبیه 3تا  2اقدامات مطالعاتی جهت بازسازي و نوسازي در موارد بندهاي  -ي

 سیلابدشت.

 بنا به اظهار مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان این اقدام در حال اجرا است.

 

 فوق . 4تا  2اقدامات اجرائی جهت بازسازی و نوسازی در موارد بندهای  -ک

 (.غیرهها وهاي طبیعی قدیمی، زهكشطراحی و اجراي مسیرهاي جایگزین براي انحراف بخشی از جریان سیلابی )آبراهه -ل
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 حمدان و 2و 1 آلبوعبید روستاهاي در شده محصور سیلاب از حاصل آب عبور مسیر ایجاد 

 عرصه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی. مشكلات و نارسائی در بازتوانی -م

خوزستان، دستوري از وزارت نیرو صادر گردیده كه به بنا به اظهار مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان 

 گیرد.اند وام و تسهیلات تعلق نمیهایی كه در بستر رودخانه واقع شدهمكان

 

 اقدامات استانداری: -6-2-1-2

بحرانی، و برنامه ریزي و تصمیم سازي بمنظور تعیین اولویت هاي علاج بخشی، نوسازي، و مطالعاتی در بازه هاي آسیب دیده و  -الف

 اعتبارات مورد نیاز.

 باشد.می 10-6جدول و  17-6جدول شرح اقدامات استانداري در خصوص برآورد خسارات، مطابق 

 
 برآورد اوليه خسارات زیربنایی دراستان خوزستان  13-6جدول 

 جمع کل)ميليارد ریال( نوع خسارت عنوان خسارات

هاآلات و تجهیزات، احداث و ترمیم سیل بندراه و ساختمان، تاسیسات، ماشین  زیربنایی  66331 

 

 
 برآورد اوليه خسارات وارده به تفکيک نوع خسارت دراستان خوزستان  17-6جدول 

 جمع)ميليارد ریال( نوع خسارت

.(غیرهها، خطوط لوله، ایستگاه  پمپاژ و تأسیسات ) كانال  20300 

هااحداث و ترمیم سیل بند  7053 

 23242 مجموع

 

 .وه هاي تخصصی براي اقدامات بند الفتشكیل كارگر -ب

 اقدامات انجام شده در خصوص تشكیل كارگروه به شرح زیر است:

  جلسه 14كمیته بازسازي و نوسازي با مسولیت معاون امور عمرانی استانداري 

  جلسه 7ریزي كمیته برآورد ،تعیین خسارت و تخصیص منابع با مسولیت ریس سازمان مدیریت و برنامه 

  جلسه 7كمیته حمایت از تولید و اشتغال با مسولیت معاون امور اقتصادي استانداري 

 جلسه 5هاي مردمی با مسئولیت معاون سیاسی و اجتماعی استانداري كمیته اجتماعی، بهداشتی و مشاركت 

 جلسه 6الملل استانداري امور بینرسانی، آموزشی و فرهنگی با مسئولیت مدیركل روابط عمومی و كمیته تبلیغات، اطلاع 

  جلسه 0كمیته نظارت و بازرسی با مسئولیت مدیركل بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی 

  جلسه 2كمیته فناوري اطلاعات و آمار با مسئولیت مدیركل فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري 

 جلسه 1دبیر سازمانهاي مردم نهاد  زده با مسئولیتكمیته هماهنگی خیرین و فعالین مناطق سیل 

  جلسه 5كمیته مستند سازي با مسولیت مشاور محترم استاندار 

 (.غیرهاقدامات ترمیم و علاج بخشی ساماندهی رودخانه )دیواره هاي سواحل، خاكریزها، آبشكن ها، سازه هاي تثبیت بستر،  -ج

 متر مكعب 644444به طول  اجراي خاكریز جهت انحراف مسیر سیل 

 (.غیرهبندها، اقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه هاي مدیریت سیلاب )فیوز پلاگ ها، كانال هاي انحراف سیل، سیل -د



640          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  كیلومتر 144اجراي سیل بند در سطح استان با همكاري سایر دستگاهها به طول 

 

 دهد.خسارت وارده به سیل بندهاي استان را نشان می 15-6جدول 

 
 وارده سيل بندها استان ناشی از سيل خسارت  13-6جدول 

 كیلومتر تخریب شده است ترمیم شده است و نیاز به ترمیم اساسی دارد. 3نطقه حدود  3كیلومتر صدمه دیده در  124 شوش

 رد.كیلومتر آن ترمیم شده، كل سیل بند نیاز به ترمیم اساسی دا 3كیلومتر تخریب شده است كه  10كیلومتر صدمه دیده  04 حميدیه

 كیلومتر بطور كامل تخریب شده كه ترمیم شده گردیده است و نیاز به ترمیم اساسی دارد. 3كیلومتر صدمه دیده حدود  230 سوسنگرد

 كلیومتر بطور كامل تخریب شده كه ترمیم شده، كل سیل بند نیاز به ترمیم اساسی دارد. 2كیلومتر صدمه دیده  34كل سیل بند  هویزه

 

  ماه همه متخلخل و نفوذ پذیر گردیده اند و  2بندهاي كارون و كرخه و دز به دلیل ماندگاري زیاد آب به مدت بیش از كل سیل

 اند.اكثر سیل بندها فرسایش شدید پیدا كرده

 سازي بند باید طی سه ماه آینده ترمیم شده و مقاوم لازم به ذكر است باتوجه به پیش بینی بارندگی در پائیز سال جاري سیل

گردند تا كارایی لازم جهت جلوگیري از خسارت سیل احتمالی را داشته باشند. بدین منظور باید هرچه سریعتر اعتبار لازم تامین 

 گردد.

 

 .(غیرهو هازهكش ،یمیقد یعیطب هاي)آبراهه یلابیس انیاز جر یانحراف بخش يبرا نیگزیجا يرهایمس يو اجرا یطراح -ه

سیلاب بر خسرج جهت رودخانه كرخه به رئیس محترم جمهور ارائه گردیده است كه جهت بررسی و اقدام به پیشنهاد احداث كانال 

موافقت و تأمین اعتبار اجرایی این طرح می باشند سازمان برنامه و بودجه ارجاع گردیده است و وزیر محترم كشور نیز در جریان امر می

 حفاظت از مراكز جمعیتی بنماید.ها و تواند كمک شایانی در جهت هدایت سیلاب

 

 اقدامات جهاد کشاورزی -3-1-2-6

برنامه ریزي و تصمیم سازي بمنظور تعیین اولویت هاي علاج بخشی، نوسازي، و مطالعاتی در بازه هاي آسیب دیده و بحرانی، و  -الف

 اعتبارات مورد نیاز.

 باشد.می 16-6ل جدوشرح اقدامات جهاد كشاورزي در خصوص برآورد خسارات، مطابق 

 
 خسارات بخش کشاورزی 16-6جدول 

 برآورد اوليه ميزان خسارت وارده به تفکيک زیر بخش کشاورزی ) ميليون ریال(

 22304373 بخش زراعی 

 2231531 بخش باغی 

 1455773 دام  و طیور 

 24053246 ساختمان و تاسیسات

 06626062 جمع كل 

 

  آب رفته براي كشت تابستانهآماده سازي اراضی كشاورزي زیر 

  در حوضه رودخانه هاي كارون دز كرخه مارون جراحی و هندیجان 43برنامه ریزي كشت محصولات تابستانه 

 

 (.غیرهاقدامات ترمیم و علاج بخشی ساماندهی رودخانه )دیواره هاي سواحل، خاكریزها، آبشكن ها، سازه هاي تثبیت بستر،  -ب

  هاي تابعه. كیلومتر در آبادان و دهستان 1/04انهار به میزان انجام عملیات حاشیه سازي 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

 (.غیرهاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه هاي تقاطعی )پل، كالورت، خطوط لوله، سیفون،  -ج

  هاي شادگان هویزه. مورد در شهرستان 73مرمت و ترمیم پل و دهانه انهار به تعداد 

 

 (.غیرهبندها، هاي مدیریت سیلاب )فیوز پلاگ ها، كانال هاي انحراف سیل، سیلاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه  -د

  هاي آبادان، كیلومتر در شهرستان 714و تقویت سیل بند به مساحت  هاي دسترسی مزارع و ا مرمتانجام عملیات ترمیم جاده

 هویزه، كارون، شادگان، خرمشهر، ماهشهر، دشت آزادگان و روستاهاي تابعه.

  كیلومتر سیل بندهاي شكسته شده. 644حدود ترمیم 

 هاي دشت آزادگان و هویزه و جلسات مدیریت بحران در تشكیل قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سیل زده شهرستان

 غیرهها و ها و كانالشهرستانهاي شوش و شوشتر و اهواز جهت تخلیه آب از اراضی ، ترمیم سیل بندها ، زهكش

 مورد در خرمشهر، دشت آزادگان، هویزه.  143ها به تعداد انسداد خروجی زهكش 

 اقدامات ترمیم و علاج بخشی روش هاي مدیریت سیلاب. -ه

  كیلومتر.  30لایروبی انهار در روستاهاي آبادان، دشت آزادگان، كارون و هویزه به طول 

 ترمیم و لایروبی زهكشها و كانالها 

 كیلومتر 324 لایروبی انهار و زهكشیهاي روباز به طول 

 .دهدرا نشان می فوق 17تا  1درخصوص موارد بندهاي چک لیست براي اقدامات دستگاه ها  13-6جدول 

 
 فوق 13تا  1چک ليست برای اقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندهای  14-6جدول

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

              شركت آب و برق خوزستان
 -    - -  - - - -  - استانداري

 - - - - -  -  -    - كشاورزي جهاد

 )علامت تیک( مشخص شده است. پاسخ مثبت است، با علامت  -

 )خط فاصله( مشخص شده است. –در صورتی كه اقدام مرتبط به دستگاه نبوده، با علامت  -

 )علامت ضربدر( مشخص شده است. در صورتی كه پاسخ منفی بوده، با علامت  -

 

هاي مسئول مرتبط با این اقدام به صورت پیش فرض وجود دارد كه دستگاه 17در این بخش  اقدامات پس از سیلاب در رودخانه كارون

 باشند:اقدامات به شرح زیر می

 

 سازمان آب و برق: اقدامات -7-1-2-6

 بحرانی و دیده آسيب های سازه و رودخانه های بازه شناسائی اقدام برای -الف

هاي فنی و تخصصی،  بازههاي بحرانی، دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان با تشكیل كارگروه

نین علت تشكیل و هزینه هاي اجرایی هر طرح را مشخص كرد. خطرپذیر و آسیب پذیر را در رودخانه كارون مشخص كرده است. همچ

 ارائه شده است. 13-6جدول موارد مذكور در 
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 و رسوبگذار رودخانه کارون یشیفرسا یبازه ها ستيل 18-6جدول

 نام شهرستان نام امور آب ردیف
منطقه مورد 

 نظر
 مختصات پایانی مختصات شروع نام رودخانه

طول فرسایش یا 

 رسوب گذاري
 علت تشكیل

 اتیعمل ياجرا نهیهز

 (الیر اردیلی)میسامانده

 1200   291278 3487290 كارون ابو بقال اهواز مركز 1
عدم وجود سیل بند وتخریب 

 شدید ساحل
84 

 42 تخریب دیواره ساحل 600   26642 3460674 كارون ام الطمیر اهواز مركز 2

 80 فرسایشی و رسوبگذار 1500   268025 3460187 كارون ام الطمیر اهواز مركز 7

 700   281888 3475212 كارون بیت فارس اهواز مركز 0
سیل بند وتخریب عدم وجود 

 شدید ساحل
49 

 8640 رسوبگذاري 29000 274457 3459325 287054 3473413 كارون اهواز اهواز مركز 5

 21 فرسایشی 300   275175 3461114 كارون چنیبه اهواز مركز 6

 12 فرسایشی و رسوبگذار 250   263455 3452170 كارون خبینه سفلی اهواز مركز 3

 35 منصوبات-سیل بند 500   249024 3443077 كارون شمریه اهواز مركز 3

 200   276871 3461569 كارون شهرک اكباتان اهواز مركز 4
تخریب سیل بند توسط 

 1شهرداري منطقه 
14 

 8 زهكش-سیل بند 400   250888 3445812 كارون صفحه اهواز مركز 14

 اهواز مركز 11
فارسیات 

 كوچک
 35 فرسایشی 500   256708 3447859 كارون

 اهواز مركز 12
فارسیات 

 كوچک
 49 فرسایشی 700   252505 3446288 كارون

 22 زهكش-سیل بند 1400   248468 3435531 كارون قجریه اهواز مركز 17

 35 فرسایشی و رسوبگذار 500   247742 3429183 كارون كاظمیه دو اهواز مركز 10

 7 ترمیم سیل بند 3.5E+07 269705   300 كارون كریشان اهواز مركز 15

 5 فرسایشی و رسوبگذار 130   269701 3461201 كارون كریشان اهواز مركز 16

 30 زهكش-سیل بند 1500   254260 3448107 كارون مگسر بیوض اهواز مركز 13
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 و رسوبگذار رودخانه کارون یشیفرسا یبازه ها ستيل 18-6جدول ادامه 

 نام شهرستان نام امور آب ردیف
منطقه مورد 

 نظر
 مختصات پایانی مختصات شروع نام رودخانه

طول فرسایش یا 

 رسوب گذاري
 علت تشكیل

 اتیعمل ياجرا نهیهز

 (الیر اردیلی)میسامانده

 120 فرسایشی و رسوبگذار 3000   265646 3454735 كارون مگطوع اهواز مركز 13

 91 فرسایشی 1300   259703 3452945 كارون ملیحان اهواز مركز 14

 30 ریزش كناره هاي ساحل 500   292076 3486974 كارون دلفیه باوي مركز 24

 30 فرسایشی و رسوبگذار 500   298230 3492810 كارون عباسیه باوي مركز 21

 باوي مركز 22
كوت سید 

 سلطان
 21 فرسایش شدید ساحل چپ 300   292298 3481561 كارون

 باوي مركز 27
سید كوت 

 شریف
 105 تخریب سیل بند 1500   292541 3483241 كارون

 56 فرسایشی و رسوبگذار 800   289715 3483016 كارون 2گبیر  باوي مركز 20

 30 فرسایشی و رسوبگذار 700   291523 3479737 كارون 2گبیر  باوي مركز 25

 200   292286 3480193 كارون مرعشی باوي مركز 26
كناره ساحل و فرسایش شدید 

 خطر تخریب منازل مسكونی
14 

 42 فرسایش كناره ساحل 600   296880 3484332 كارون ملحه باوي مركز 23

 400   297716 3485756 كارون 1منصوریه  باوي مركز 23
تخریب تعدادي از منازل 

 مسكونی
28 

 21 فرسایشی 300   299229 3500867 كارون درآویزه باوي مركز 24

 42 فرسایشی 600   274027 3458332 كارون جنگیه كارون مركز 74

 21 فرسایشی 300   274215 3458123 كارون ابودبس كارون مركز 71

 120 فرسایشی و رسوبگذار 2500   250837 3435158 كارون اسماعیلیه كارون مركز 72

 15 رسوبگذارفرسایشی و  300   251380 3438345 كارون البومشیلش كارون مركز 77

 20 فرسایشی و رسوبگذار 500   265688 3452074 كارون بحر كارون مركز 70

  

 



643          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 و رسوبگذار رودخانه کارون یشیفرسا یبازه ها ستيل 18-6جدول ادامه 

 نام شهرستان نام امور آب ردیف
منطقه مورد 

 نظر
 مختصات پایانی مختصات شروع نام رودخانه

طول فرسایش یا 

 رسوب گذاري
 علت تشكیل

 اتیعمل ياجرا نهیهز

 (الیر اردیلی)میسامانده

 10 فرسایشی و رسوبگذار 200   258652 3451536 كارون بریچه كارون مركز 75

 30 فرسایشی و رسوبگذار 1000   250104 3432372 كارون چمیان كارون مركز 76

 15 رسوبگذارفرسایشی و  300   261575 3450133 كارون طرفایه كارون مركز 73

 15 فرسایشی و رسوبگذار 300   269223 3455342 كارون غزاویه كوچک كارون مركز 73

 20 فرسایشی و رسوبگذار 400   272212 3457957 كارون 1مظفریه  كارون مركز 74

 39 فرسایشی و رسوبگذار 1500   270313 3457867 كارون 2مظفریه كارون مركز 04

01 
اداره منابع آب 

 شهرستان شادگان
 2000 246647 3425465 246832 3423481 كارون دریسیه شادگان

پیچ رودخانه و محل 

 برخورد آب به سیل بند
32 

02 
اداره منابع آب 

 شهرستان شادگان
 1900 246647 3425465 253905 3405797 كارون شهر دارخوین شادگان

فرسایش و تخریب سیل 

 بند
120 

07 
اداره منابع آب 

 شهرستان شادگان
 45 فرسایشی 693   258210 3415568 كارون ام الغزلان شادگان

00 
اداره منابع آب 

 شهرستان شادگان
 30 فرسایشی 800   258391 3413871 كارون ام الحجار شادگان

 3000 248114 3400323 250298 3402271 كارون ام السواد خرمشهر جنوب 05
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 رودخانه داخلی
5 

 1600 252057 3414814 253248 3414195 كارون ام نوشه خرمشهر جنوب 06
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
770 

 2500 251196 3422897 249405 3424155 كارون رحمانیه خرمشهر جنوب 03
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
175 

 
 

 

 

 

 



 644        اقدامات بعد از فروكش كردن سیل در عرصه مهندسی رودخانه ...  –فصل ششم   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

و رسوبگذار رودخانه کارون یشیفرسا یبازه ها ستيل 18-6جدول ادامه   

 نام شهرستان نام امور آب ردیف
منطقه مورد 

 نظر
 مختصات پایانی مختصات شروع نام رودخانه

طول فرسایش یا 

 رسوب گذاري
 علت تشكیل

 اتیعمل ياجرا نهیهز

 (الیر اردیلی)میسامانده

 750 251413 3420110 250824 3420534 كارون 1سویچتی  خرمشهر جنوب 03
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
52.5 

 750 254123 3418447 254767 3418436 كارون 7سویچتی  خرمشهر جنوب 04
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
52.5 

 3700 255020 3418088 256302 3419911 كارون 7سویچتی  خرمشهر جنوب 54
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 رودخانهداخلی 
259 

 خرمشهر جنوب 51
شریعه سید 

 عبود
 1100 248057 3422231 247237 3422403 كارون

واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
77 

 1200 245597 3386146 244846 3385224 كارون قصبه منیعات خرمشهر جنوب 52
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
84 

 600 254877 3409454 254319 3409856 كارون كفیشه خرمشهر جنوب 57
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
42 

 800 254581 3409043 255379 3408995 كارون كفیشه خرمشهر جنوب 50
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
40 

 1000 255329 3409006 255414 3409295 كارون كفیشه خرمشهر جنوب 55
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
15 

 1400 246566 3387064 247034 3387981 كارون مشریجه خرمشهر جنوب 56
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
15 

 600 243729 3388836 243395 3389195 كارون مكسر جنوبی خرمشهر جنوب 53
واقع در قوس  -فرسایش 

 بیرونی رودخانه
25 

 
 

 

 

 



614          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 و رسوبگذار رودخانه کارون یشیفرسا یبازه ها ستيل 18-6جدول ادامه 

 نام شهرستان نام امور آب ردیف
منطقه مورد 

 نظر
 مختصات پایانی مختصات شروع نام رودخانه

طول فرسایش یا 

 رسوب گذاري
 علت تشكیل

 اتیعمل ياجرا نهیهز

 (الیر اردیلی)میسامانده

 1600 246624 3388656 245083 3389214 كارون مكسر جنوبی خرمشهر جنوب 53
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
25 

 1800 257943 3413869 258130 3415272 كارون مملح سفلی خرمشهر جنوب 54
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
20 

 1700 257652 3415955 256252 3416057 كارون مملح علیا خرمشهر جنوب 64
واقع در قوس  -رسوبگذاري 

 داخلی رودخانه
35 

 1250 رسوبگذاري 3500 227758 3369602 231151 3370003 كارون خرمشهر خرمشهر جنوب 61

 13272  44637 جمع
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 و بحرانی، و دیده آسیب هاي بازه در مطالعاتی و نوسازي، بخشی، علاج هاي اولویت تعیین بمنظور سازي تصمیم برنامه ریزي و -ب

 نیاز مورد اعتبارات

 .سازمان آب و برق خوزستان طی جلساتی، برنامه هاي عملیاتی خود را اولویت بندي كرد 

 و با توجه  ریاخ لیدر س ریپمپاژ كوت ام ستگاهیبالادست ا زیو ن هیجنگ ياز سواحل كارون در روستا یبخش هائ بیبا توجه به تخر

 .رندیگ یاجرا قرار م تیتثبت آنها در اولو عیدو بازه و ضرورت سر نیا تیبه اهم

 ( منوط به ارائه نیاند )در محدوده اهواز تا دارخو دهید بیآس ریاخ لیرودخانه كارون كه در س يبازه ها ریسا یاجرائ تیاولو نییتع

 باشد. یتوسط مهندس مشاور در كارگروه م یاجرائ يگزارش روش ها

 فوق. 2اقدامات بند  يبرا یتخصص يها كارگروهتشكیل  -ج

هاي تشكیل شده براي تصمیم رودخانه از جمله كارگروه مهندسی هاي پروژه انتخاب معیارهاي و استراتژي تعیین كارگروه مشورتی

 گیري به منظور تعیین اولویت هاي علاج بخشی و ساماندهی است.

 (.غیرهبستر،  تیتثب يآبشكن ها، سازه ها زها،یسواحل، خاكر يها وارهیرودخانه )د یسامانده یو علاج بخش میترماقدامات  -د

 (غیره ،یمیو تنظ یانحراف يسدها ،یثقل يرهایپمپاژ، سردهانه آبگ ستگاهی)ا یكیدرولیه يسازه ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -ه

بر اساس اطلاعات دریافتی از معاونت حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان، اطلاعات در خصوص اقدامات بازسازي 

 ارائه شده است. 14-6جدول شبكه ویس و ملاثانی در 
 

 اقدامات بازسازی شبکه های آبياری پس از سيلاب 19-6جدول 

 هزینه )ميليون ریال( اقدام محل ردیف

 15444 لایروبی زهكش ها شبكه ویس و ملاثانی 1

 

 .(غیره فون،ی)پل، كالورت، خطوط لوله، س یتقاطع يسازه ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -و

 .(غیره و بندها لیس ل،یانحراف س يپلاگ ها، كانال ها وزی)ف لابیس تیریمد يسازه ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -ز

 لابیس تیریمد يروش ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -ح

 باشند:ی به شرح ذیل میو نحوه عولیات لایروب یهاي داراي اولویت رودخانه كاروى در شهر اهواز جهت لایروببازه

  254و  1244لایروبی حد فاصل پل علی بن مهزیار تا پل راه آهن با لایروب 

 ز بیل و بارج و حمل با كامیونراه آهن تا پل سفید با استفاده ا حد فاصل پل یروبیلا 

 سفید تا پل چهارم )نادري( باا استفاده از بیل و بارج و حمل با كامیون حد فاصل پل یروبیلا 

  7344لایروبی حد فاصل پل چهارم تا پل پنجم با لایروب كاترساكشن 

  7344لایروبی پایین دست پل پنجم با لایروب كاتر ساكشن 

 ودخانه از پل سوم تا پل پنجم با دو دستگاه لایروب واتر واتر مسترنی زدایی سواحل شرقی و غربی ر 

طبق اطلاعات دریافتی از مدیریت دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان، حجم لایروبی ها و اعتبار مورد 

 ارائه شده است. 24-6جدول نیاز براي لایروبی در 

 
 دارای اولویت جهت لایروبیمشخصات بازه های  20-6جدول 

 حجم لایروبی کل )متر مکعب( نام بازه ردیف
 اعتبار مورد نياز

 ميليارد ریال

 4230 150444 حد فاصل پل هفتم تا پل سیاه 1

 237 314444 حد فاصل پل سیاه تا پل معلق 2

 0130 173444 حدفاصل پل معلق تا پل نادري 7
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 0130 64444 حد فاصل پل نادري تا پل پنجم 0

 15436 266444 پایین دست پل پنجم 5

 37438 1334000 جمع

 

 رد تومان برآورد شد.میلیا 3متر، 0544ري اهواز به طول لایروبی كارون در محدوده شه 

  میلیلرد تومان برآورد شد. 0متر، 1544لایروبی كارون در محدوده شهري خرمشهر به طول 

  میلیارد تومان برآورد شد. 7كارون در مجاورت روستاي سید شریف عرب اسد ترمیم و بازسازي ساحل رودخانه 

بر اساس اطلاعات دریافتی از دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان، بازه هاي مورد نیاز لایروبی و حجم 

 مشخص شده است. 21-6جدول لایروبی و اعتبار مورد نیاز در 

 
 استان خوزستان یدر رودخانه ها یروبیلا ازيمورد ن یهابازه  21-6جدول 

 نام بازه نام رودخانه ردیف
طول بازه 

 )کيلومتر(

حجم لایروبی )متر 

 مکعب(

 ارديلي)میروبیلا یبرا ازياعتبار مورد ن

 (الیر

 76 134444 3 مقبره شیخ شوشتري تا برج عیار كارون 1

 3404 17044444 70 شهر اهواز كارون 2

 6644 11444444 34 پایین دست اهواز تا دارخوین كارون 7

 444 1544444 5 خرمشهر كارون 0

 16848 30093000 23436 جمع

 

  رمجازیغ يها يرودخانه از كاربر میبستر و حر يآزادساز -ط

مشترک سازمان آب و برق خوزستان و بنیاد مسكن خوزستان، با عنایت به این موضوع كه جابه جایی روستا ها  جلساتبر اساس 

ساله تنظیمی  25باشد، لذا مقرر گردید رقوم فوندانسیون هاي منازل روستاهاي در حال بازسازي بر اساس دبی تقریباً غیر ممكن می

 ساله ایمن شود. 54اعلام و با دبی 

و رسوب در  انیجر يعدد سازي هیو شب گانه 17اقدامات  3تا  2 يدر موارد بندها يو نوساز يجهت بازساز یات مطالعاتاقدام -ي

 .لابدشتیرودخانه و س

كه  ، تصمیم بر آن شدرودخانه یمهندس يانتخاب پروژه ها يارهایو مع ياستراتژ نییتع یمشورتطبق صورت جلسه هاي كارگروه 

 : دنریقرار گ تیدر اولو موارد زیر انجام مطالعات

  براي سایر بازه هاي رودخانه كارون در محدوده اهواز تا خرمشهر 

 العبید برچم سیلاب مطالعات  

 هاي شبكه توسعه و طرح معاونت سیلاب هر دو براي تخلیه سیلاب توسط فیوزپلاک بعنوان مكسر و مطالعات  شیردم مطالعات كانال 

 زهكشی و آبیاري

 الغدیر بر سیلاب كانال مطالعات 

 آن سردهنه و كانال ترمیم و بحره بر سیلاب كانال در سیلاب جریان عبور مطالعات به منظور رفع موانع 

 الحجار ام منطقه در كارون رودخانه ساماندهی پروژه اجرایی 

 عامل اصلی ورود جریان به بامدژ كه  بزرگ عچرشیه روستاي بند تقویت كلیه سیل بندها توسط دستگاه هاي مسول بخصوص سیل

 می باشد.

 . گانه 17اقدامات  3تا  2 يدر موارد بندها يو نوساز يجهت بازساز یاقدامات اجرائ -ک

 .در رودخانه كارون فقط لایروبی انجام شده است
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 .یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یعرصه مهندس یها در بازتوان یمشكلات و نارسائ -ل

واصله از دفتر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، نامه اي از وزرات نیرو مبنی بر عدم بازسازي و بنابر اطلاعات 

 اعطاي وام به مكان هایی كه در حریم رودخانه بودند، به آن دفتر ارسال گردیده است.

 

 استانداری خوزستان -3-1-2-6

 .(یآت يها لابیس تیریمد ي)برا یو بحران دهید بیآس يرودخانه و سازه ها يبازه ها یشناسائ ياقدام برا -الف

 دارند مشخص شده است. میبه ترم ازیبند ها كه ن لیاز س ینقاط ،يبحران استاندار تیریاز مد یافتدری اطلاعات مطابق

 .گانه 17از اقدامات  2اقدامات بند  يبرا یتخصص يكارگروه ها لیتشك -ب

زیر نظر استانداري خوزستان در حال برگزاري جلسات متوالی در خصوص  استان خوزستان زدهلیمناطق س يو نوساز يقرارگاه بازساز

 بند مذكور می باشند.

  .(غیره ،یمیو تنظ یانحراف يسدها ،یثقل يرهایپمپاژ، سردهانه آبگ ستگاهی)ا یكیدرولیه يهاسازه یو علاج بخش میاقدامات ترم -ج

 زهیهوو شادگان  يمورد در شهرستان ها 73پل و دهانه انهار به تعداد  میمرمت و ترمبر اساس اطلاعات واصله از استانداري خوزستان، 

 انجام شده است.

 .(غیرهبندها، لیس ل،یانحراف س يهاها، كانالپلاگ وزی)ف لابیس تیریمد يهاسازه یو علاج بخش میاقدامات ترم -د

 باشد :شده در خصوص بند مذكور شامل موارد ذیل میاقدامات انجام 

 زهیمورد در خرمشهر ، دشت آزادگان ، هو 143زهكشها به تعداد  یانسداد خروج . 

 شكسته شده يبندها لیس لومتریك 644حدود  میترم 

 دارد. یاساس میبه ترم ازیموقت شده است كه ن میشده است ترم بیتخر لومتریك 54كارون شهرستان بندها  لیكل س 

 دارد. یاساس میبه ترم ازیشده و ن میشده است كه ترم یكل بیتخر لومتریك 24 دهیبند صدمه د لیس لومتریك 34 بایتقر 

 34 دارد. یاساس میبه ترم ازیشده و ن میشده كه ترم بیتخر لومتریك 13كه حدود  دهیبند صدمه د لیس ومتریكل 

 دارد. یاساس میبه ترم ازین یشده است ول میشده است كه ترم بیرتخ لومتریك 54تا اهواز كامل بطول  ریحر يروستا 

 دارد یاساس میبه ترم ازیشده و ن میشده كه ترم بیتخر بانیو ش سیو يبندها لیكل س. 

  

 يمزاحم از بستر رودخانه؛  پاكساز اهانگی حذف و هابرداشت نخالهو ) لابیس تیریمد يروش ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -ه

 .(یاضاف یرسوب يبرداشت بارها ای یروبیلا زارها؛یمزاحم، ن اهانگی ها،نخاله از زهكشها كالورت ها، ها، دهانه آبگذرها، پل

 انجام شده است. لومتریك 30به طول  زهیآبادان ، دشت آزادگان ، كارون و هو يانهار در روستاها یروبیلادر این خصوص 

 .(غیرهو هازهكش ،یمیقد یعیطب هاي)آبراهه یلابیس انیاز جر یانحراف بخش يبرا نیگزیجا يرهایمس يو اجرا یطراح -و

محترم  سیبه رئ كارونخانه دنهر مالح و نهر بحره جهت رو میبهبود و ترم شنهادیپبر اساس اطلاعات دریافتی از استانداري خوزستان 

امر  انیدر جر زیمحترم كشور ن ریو وز شدهبودجه ارجاع  و اقدام به سازمان برنامه و یاست كه جهت بررس دهیجمهور ارائه گرد

 یتیها و حفاظت از مراكز جمع لابیس تیدر جهت هدا یانیتواند كمک شا یطرح م نیا ییاعتبار اجرا نیموافقت و تام .باشندیم

 .دیبنما

 

 جهاد کشاورزی -6-1-2-6

  .(غیره ،یمیو تنظ یانحراف يسدها ،یثقل يرهایپمپاژ، سردهانه آبگ ستگاهی)ا یكیدرولیه يسازه ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -الف

 سازمان جهاد كشاورزي در حال ترمیم ایستگاه پمپاژ هاي محلی در مجاورت رودخانه می باشد. 5در راستاي بند 
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 يمزاحم از بستر رودخانه؛  پاكساز اهانگی حذف و هاو )برداشت نخاله لابیس تیریمد يروش ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -ب

 .(یاضاف یرسوب يبرداشت بارها ای یروبیلا زارها؛یمزاحم، ن اهانگی ها،نخاله از زهكشها ها،كالورت ها،دهانه آبگذرها، پل

 توسط سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان شامل موارد ذیل می باشد: 3اقدامات انجام شده در خصوص بند  -ج

 نال هاي آبیاريلایروبی كا 

 باز كردن زهكش ها 

 

 شهرداری اهواز -4-1-2-6

 يمزاحم از بستر رودخانه؛  پاكساز اهانگی حذف و هابرداشت نخالهو ) لابیس تیریمد يروش ها یو علاج بخش میاقدامات ترم -الف

 .(یاضاف یرسوب يبرداشت بارها ای یروبیلا زارها؛یمزاحم، ن اهانگی ها،نخاله از هازهكش ها،كالورت ها،دهانه آبگذرها، پل

 در این خصوص شهرداري اهواز پاكسازي جاده ساحلی از خاكریز ها و برداشتن سیل بند هاي موقت را انجام داد.

 دهد:را نشان می فوق 17تا  1درخصوص موارد بندهاي چک لیست براي اقدامات دستگاه ها  22-6جدول 

 
فوق 13تا  1 یاقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها یبرا ستيچک ل 22-6جدول  

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

   -  -  -   - - -  استانداري

              سازمان آب و برق

 - - - - -  - -  - - - - كشاورزي جهاد

 - - - - -  - - - - - - - شهرداري

 

 اقدامات پس از سيلاب در رودخانه دز-6-2-2

 باشند:به شرح زیر می انجام شده است،هاي مسئول مرتبط كه دستگاهگانه  17ات انجام شده در خصوص اقدامات اقدامدر این بخش 

 

 اقدامات سازمان آب و برق: -1-2-2-6

 (.آتی های سيلاب مدیریت برای) بحرانی و دیده آسيب هایسازه و رودخانه هایبازه شناسائی برایاقدام  -الف

 ،یبحران يبازه ها  ،یو تخصص یفن هاي كارگروه لیرودخانه و سواحل سازمان آب و برق استان خوزستان با تشك یدفتر مهندس

هر طرح را مشخص كرد.  ییاجرا يها نهیو هز لیعلت تشك نیمشخص كرده است. همچن دزرا در رودخانه  ریپذ بیو آس ریخطرپذ

 .ستارائه شده ا 27-6جدول  موارد مذكور در
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 های بحرانی در رودخانه دز هليست باز 23-6جدول 

 نام رودخانه منطقه مورد نظر ردیف
طول فرسایش یا رسوب  مختصات پایانی مختصات شروع

 )متر(گذاري 
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی )میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

x Y x y 

 336 فرسایش 6000 252284 3583783 250465 3578995 دز گاومیش آباد شرقی 1
اراضی كشاورزي حاصلخیز و 

 كانال
1 

 7000 251994 3584583 248771 3577957 دز زاویه ها 2
دیواره و سیل تخریب 

 بند
 1 اراضی كشاورزي و روستاها 392

 0 اراضی كشاورزي 196 فرسایش 3500 254819 3560361 256548 3565806 دز بنه علوان 7

 7 اراضی كشاورزي و روستا 39.2 فرسایش 700 269644 3537689 270102 3537835 دز گطیش 0

 2 روستا 56 فرسایش 1000 244630 3573131 244064 3573384 بالارود ترفیان 5

 2 روستا 56 فرسایش 1000 248829 3570199 248455 3570772 دز حمید آباد 6

 1 روستا 56 فرسایش 1000 250795 3566715 250449 3567403 دز جریه سید محمد 3

 2 روستا 56 فرسایش 1000 250019 3568030 250019 3568030 دز تتر 3

 7 اراضی كشاورزي و تاسیسات 22.4 فرسایش 400 256161 3556620 255933 3557117 دز نارنجستان 4

 2 روستا 28 فرسایش 500 251456 3564534 251456 3564534 دز شیخ حسن 14

 7 روستا و اراضی كشاورزي 56 فرسایش 1000 274595 3530307 273556 3530668 دز خلیفه حیدر 11

 7 روستا و اراضی كشاورزي 168 فرسایش 3000 266060 3546710 265104 3546035 دز خماط 12

 0 اراضی كشاورزي 56 فرسایش 1000 272165 3542751 271269 3542784 دز ابوالقیفه 17

 0 اراضی كشاورزي 168 فرسایش 3000 277077 3525246 277051 3525838 دز كاظم حیدر 10

 0 اراضی كشاورزي 56 فرسایش 1000 275925 3522123 275910 3522113 دز kزهكش  15

 7 روستا و اراضی كشاورزي 112 فرسایش 2000 277866 3515474 278289 3517180 دز زبید دبات 16

 1 روستا و شهرک كاغذسازي 168 فرسایش 3000 259460 3553653 258174 3554508 دز آلبوحمدان 13

 7 روستا و اراضی كشاورزي 112 فرسایش 2000 276675 3518549 277316 3519267 دز بیت غایب 13

 7 روستا و اراضی كشاورزي 112 فرسایش 2000 277343 3520171 277370 3520829 دز بیت محارب 14

 7 روستا و اراضی كشاورزي 112 فرسایش 2000 277080 3525214 276190 3522903 دز بیت یدي 24
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 رودخانه دزهای بحرانی در ليست بازه 23-6ادامه جدول 

 نام رودخانه منطقه مورد نظر ردیف
طول فرسایش یا رسوب  مختصات پایانی مختصات شروع

 گذاري )متر(
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی )میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

x Y x y 
 7 ایستگاه پمپاژ و اراضی كشاورزي 33.6 رسوبگذاري 600 256974 3555110 256880 3555819 دز پمپ استیشن هفت تپه 21

 300   281608 3509940 دز سید هاشم 22
ضعیف بودن سیل بند ها 

 و تخریب دیواره ساحل
 7 روستا و اراضی كشاورزي 17.7

 2 روستا 23.6 عدم وجود سیل بند 400   291119 3498994 دز چم العبید 27

 7 روستا و اراضی كشاورزي 20.65 ریزش كناره هاي ساحل 350   294810 3502294 دز چم الخزام 20

 400   294253 3500495 دز 7و 2و1یكاویه 25
عدم وجود سیل بند 

 وتخریب شدید ساحل
 7 روستا 23.6

 2 روستا 29.5 فرسایشی 500   277900 3515380 دز حموله 26

 700   281430 3510147 دز سید ظاهر 23
ضعیف بودن سیل بند ها 

 تخریب دیواره ساحل و
 7 روستا و اراضی كشاورزي 41.3

 1500   279806 3513809 دز سید معن-سید نبی 23
فرسایش و ضعیف بودن 

 سیل بند ها
 1 روستا 88.5

 0 اراضی كشاورزي 35.4 تخریب شدید ساحل 600   281187 3504708 دز حریه 24

 1 جاده ارتباطی روستاها 29.5 ساحل تخریب دیواره 500   280429 3507328 دز سید سلمان 74

 0 اراضی كشاورزي 47.2 فرسایش ساحل 800   288030 3499766 دز صفاک 71

 500   298852 3503283 دز چم دغیم 72
تخریب و ریزش كناره 

 هاي ساحل
 0 اراضی كشاورزي 29.5

  سیل گیر  تخریب سیل بند    272310 3538521 دز ایشان سخی 77

  سیل گیر  تخریب سیل بند    274802 3535418 دز عبدالنبیضحاک  70

  سیل گیر  تخریب سیل بند    273115 3534670 دز دهول 75
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 های بحرانی در رودخانه دزليست بازه 23-6ادامه جدول 

 نام رودخانه منطقه مورد نظر ردیف
طول فرسایش یا رسوب  مختصات پایانی مختصات شروع

 )متر(گذاري 
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی )میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

x Y x y 
  سیل گیر  تخریب سیل بند    276146 3534186 دز ضحاک یریح 76

  سیل گیر  تخریب سیل بند    275980 3531293 دز عیله 73

  سیل گیر  تخریب سیل بند    280191 3523970 دز شعیب نبی 73

  سیل گیر  تخریب سیل بند    280760 3521305 دز یذاب 74

  سیل گیر  تخریب سیل بند    281041 3517597 دز شیخ حسین 04

  سیل گیر  تخریب سیل بند    279558 3518654 دز یبیلع رحمان 01

  سیل گیر  تخریب سیل بند    281625 3516372 دز 1فارسیه  02

  سیل گیر  تخریب سیل بند    281801 3515023 دز 2فارسیه  07

  سیل گیر  تخریب سیل بند    281338 3513978 دز سري یک 00

  سیل گیر  تخریب سیل بند    282365 3512602 دز شیخ جاسم 05

  سیل گیر  تخریب سیل بند    282010 3511134 دز 1خزر  06

  سیل گیر  تخریب سیل بند    282376 3501043 دز 2خزر  03

  سیل گیر  تخریب سیل بند    282894 3509559 دز 7خزر  03

  سیل گیر  تخریب سیل بند    283262 3507941 دز عبداسید مریوش 04

  سیل گیر  تخریب سیل بند    284051 3505649 دز 7یحموره  54

  سیل گیر  تخریب سیل بند    284639 3504591 دز 1چویس  51

  سیل گیر  تخریب سیل بند    285572 3504429 دز 2چویس  52

  سیل گیر  تخریب سیل بند    286404 3503569 دز 7چویس  57

  سیل گیر  تخریب سیل بند    287454 3502120 دز 1ابوگروه  50

  سیل گیر  تخریب سیل بند    288519 3501540 دز 2ابوگروه  55

  سیل گیر  تخریب سیل بند    290827 3501406 دز 1ابوطیور  56
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 های بحرانی در رودخانه دزليست بازه 23-6ادامه جدول 

 نام رودخانه منطقه مورد نظر ردیف
طول فرسایش یا رسوب  مختصات پایانی مختصات شروع

 گذاري )متر(
 علت تشكیل

هزینه اجراي عملیات 

 ساماندهی )میلیارد ریال(
 اولویت ملاک اولویت

x Y x y 
  سیل گیر  تخریب سیل بند    292581 3501974 دز 2ابوطیور  53

  سیل گیر  تخریب سیل بند    293734 3502834 دز 7ابوطیور 53

  سیل گیر  تخریب سیل بند    294167 3504434 دز 2سنگرچنیبیه  54

  سیل گیر  تخریب سیل بند    294515 3504881 دز چنیبیه 64
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 و دیده آسيب های بازه در مطالعاتی و نوسازی بخشی، علاج های اولویت تعيين بمنظور سازی تصميم برنامه ریزی و -ب

 نياز مورد اعتبارات و بحرانی،

كه در  ری( زیمی)ترم یعلاج بخش يطرح هاسازمان آب و برق خوزستان طی جلساتی، برنامه هاي عملیاتی خود را اولویت بندي كرد. 

برخوردار  یو اجتماع ياقتصاد تیمطالعات آنها قبلا انجام شده است و از اهم زیاند و ن دهید بیاز آن آس یبخش ایتمام  ریاخ لیس

 نیا دییو تا وطهمرب نیتوسط مشاور یقبل یطرح مطالعات يآنها پس از بازنگر یاجرائ اتیو عمل رندیاجرا قرار گ تیهستند در اولو

 نشود. لیتحم يشتریخسارات ب یآت يها لیكارگروه شروع شود تا در س

 شده اند بیتخر لیدزفول كه در س يها هیزاو يبند در بازه دز محدوده  لیآن بخش از س ياجرا 

 آباد شیگاوم يساحل دز بازه رودخانه دز در روستا تیتثب ياجرا 

 رینظ يگرید يها نهی، گز نتیهارت پو نهیآلبوحمدان )مشاور علاوه بر گز يوستاساحل دز بازه رودخانه دز در ر تیتثب ياجرا 

 كند(مطالعه  زیآبشكن را ن

 ینب دیس يساحل دز بازه رودخانه دز در روستا تیتثب ياجرا 

اساس گزارش هر چند كه بر ، رودخانه یمهندس يانتخاب پروژه ها يارهایو مع ياستراتژ نییتع یمشورتطبق صورتجلسه دوم كارگروه 

قرار  بیجاده ها در معرض تخر ایقوس در مجاورت روستاها و  64روخانه سازمان در بازه رودخانه دز تعداد  یكارشناسان دفتر مهندس

 تیر در اولویز يرو مقرر شد تا بازه ها نی. از ارندیاجرا قرار گ تیتوانند در اولو ینم یعدم وجود مطالعات كاف لیبه دل یگرفته است ول

 يبازه ها نی. ارندیاجرا قرار گ تیكار گروه و درصورت داشتن اعتبار در اولو نیا دییمطالعه و تا لیتا در صورت تكم رندیطالعات قرار گم

 :عبارتند از

 محمد دیس هیجر يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 حسن خیش يساحل رودخانه دز محدوده روستا  

 سلمان دیس يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 با توجه به  نیهمچن، رودخانه یمهندس يانتخاب پروژه ها يارهایو مع ياستراتژ نییتع مشورتی كارگروه دوم صورتجلسه طبق

ساحل قرار  تیرودخانه و تثب یانجام مطالعات مهندس يدوم برا تیبازه ها در اولو نیمقرر كرد كه ا ریز يحاد بازه ها طیشرا

 :رندیگ

  انیترف يمحدوده روستاساحل رودخانه دز  

 دآبادیحم يساحل رودخانه دز محدوده روستا  

 تتر يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 خماط يساحل رودخانه دز محدوده روستا  

 دبات دیزب يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 دیچم العب يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 چم الغزام يساحل رودخانه دز محدوده روستا 

 7و2و  1 هیكاوی يرودخانه دز محدوده روستاها ساحل  

 حموله يساحل رودخانه دز محدوده روستا 
 

 فوق. 2اقدامات بند  یبرا یتخصص یکارگروه هاتشکيل  -ج

 میتصم يشده برا لیتشك هاي رودخانه از جمله كارگروه یمهندس يانتخاب پروژه ها يارهایو مع ياستراتژ نییتع یكارگروه مشورت

 است. یو سامانده یعلاج بخش يها تیاولو نییبه منظور تع يریگ
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بستر،  تيتثب یآبشکن ها، سازه ها زها،یسواحل، خاکر یها وارهیرودخانه )د یسامانده یو علاج بخش ميترماقدامات  -د

 (.غيره

و  یانحراف یسدها ،یثقل یرهايپمپاژ، سردهانه آبگ ستگاهی)ا یکيدروليه یسازه ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -ه

 (غيره ،یميتنظ

 ياز معاونت حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان، اطلاعات در خصوص اقدامات بازساز یافتیبر اساس اطلاعات در

 ارائه شده است. اقدامات بازسازي شبكه هاي آبیاري پس از سیلاب 20-6جدول در شعبیه شبكه 

 
 شبکه های آبياری پس از سيلاب اقدامات بازسازی 27-6جدول 

 هزینه )ميليون ریال( اقدام محل ردیف

 6444 لایروبی ایستگاه پمپاژ و آماده سازي پمپ هاي ایستگاه شبكه شعبیه 1

 

 .(غيره فون،ي)پل، کالورت، خطوط لوله، س یتقاطع یسازه ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -و

 .(غيرهبندها،  ليس ل،يانحراف س یپلاگ ها، کانال ها وزي)ف لابيس تیریمد یسازه ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -ز

  لابيس تیریمد یروش ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -ح

 رمجازيغ یها یرودخانه از کاربر میبستر و حر یآزادساز -ط

روستا ها  ییموضوع كه جابه جا نیبه ا تیمسكن خوزستان، با عنا ادیبر اساس جلسات مشترک سازمان آب و برق خوزستان و بن

 یمیساله تنظ 25 یبر اساس دب يدر حال بازساز يمنازل روستاها يها ونیرقوم فوندانس دیلذا مقرر گرد باشد،یممكن م ریغ باًیتقر

 .شود منیساله ا 54 یاعلام و با دب

 

و  انیجر یعدد سازی هيو شب گانه 13از اقدامات  4تا  2 یدر موارد بندها یو نوساز یجهت بازساز یاقدامات مطالعات -ی

 .لابدشتيرسوب در رودخانه و س

 . فوق 4تا  2 یدر موارد بندها یو نوساز یجهت بازساز یاقدامات اجرائ -ک

 هازهکش ،یمیقد یعيطب های)آبراهه یلابيس انیاز جر یانحراف بخش یبرا نیگزیجا یرهايمس یو اجرا یطراح -ل

 .(غيرهو

 .یکيدروليه یرودخانه و سازه ها یعرصه مهندس یها در بازتوان یمشکلات و نارسائ -م

و  يبر عدم بازساز یمبن رویاز وزرات ن يرودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، نامه ا یبنا بر اطلاعات واصله از دفتر مهندس

 .است دهیرودخانه بودند، به آن دفتر ارسال گرد میكه در حر ییوام به مكان ها ياعطا

 

 اقدامات استانداری خوزستان -2-2-2-6

 .(یآت یها لابيس تیریمد ی)برا یو بحران دهید بيآس یرودخانه و سازه ها یبازه ها یشناسائ یاقدام برا -الف 

 دارند مشخص شده است. میبه ترم ازیبند ها كه ن لیاز س ینقاط ،يبحران استاندار تیریاز مد یافتدری اطلاعات مطابق

 

 .گانه 13از اقدامات  2اقدامات بند  یبرا یتخصص یکارگروه ها ليتشک -ب 

در خصوص  یجلسات متوال يخوزستان در حال برگزار ينظر استاندار ریاستان خوزستان ز زدهلیمناطق س يو نوساز يقرارگاه بازساز

 باشند. یبند مذكور م
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  لابيس تیریمد یسازه ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -ج 

 :دی باشم لیانجام شده در خصوص بند مذكور شامل موارد ذاقدامات 

 شكسته شده يبندها لیس لومتریك 644حدود  میترم 

 دارد. یاساس میبه ترم ازیموقت شده است كه ن میشده است ترم بیتخر لومتریك 54كارون شهرستان بندها  لیكل س 

 دارد. یاساس میبه ترم ازیشده و ن میشده است كه ترم یكل بیتخر لومتریك 24 دهیبند صدمه د لیس لومتریك 34 بایتقر 

 34 دارد. یاساس میبه ترم ازیشده و ن میشده كه ترم بیتخر لومتریك 13كه حدود  دهیبند صدمه د لیس ومتریكل 

 دارد. یاساس میبه ترم ازین یشده اول میشده است كه ترم بیتخر لومتریك 54تا اهواز كامل بطول  ریحر يروستا 

 

 اقدامات جهاد کشاورزی -3-2-2-6

و  یانحراف یسدها ،یثقل یرهايپمپاژ، سردهانه آبگ ستگاهی)ا یکيدروليه یسازه ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -الف

  (غيره ،یميتنظ

 ترمیم ایستگاه پمپاژ هاي محلی 

 

 لابيس تیریمد یروش ها یو علاج بخش مياقدامات ترم -ب

 خصوص توسط سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان شامل موارد ذیل می باشد:اقدامات انجام شده در این 

 لایروبی كانال هاي آبیاري 

 باز كردن زهكش ها 

 

 دهد:را نشان می فوق 17تا  1درخصوص موارد بندهاي چک لیست براي اقدامات دستگاه ها  25-6جدول 

 
 فوق 13تا  1 یاقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندها یبرا ستيچک ل 23-6جدول 

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

 - - - - - -  -  - - -  استانداري

              سازمان آب و برق

 - - - - -  -   - - - - كشاورزي جهاد

 

 استان گلستان-6-3
 هاي هیدرولیكی براي این استان بشرح زیر است.اقدامات بعد از فروكش كردن سیل در عرصه مهندسی رودخانه و سازه

 

 های آتی(دیده و بحرانی )برای مدیریت سيلابهای آسيبهای رودخانه و سازهاقدام برای شناسائی بازه -6-3-1

اي گلستان و دفتر مهندسی رودخانه این برداري شركت آب منطقهاز سیلاب اخیر استان گلستان، معاونت حفاظت و بهرهبلافاصله بعد 

سو و اترک تهیه نمود. مطابق هاي گرگانرود، قرهسازي رودخانهدار براي لایروبی و ساحلاي اولویتهاي رودخانهمعاونت، لیستی را از بازه

میلیارد  750سازي نیاز دارند كه براي انجام این كار حدود ها به لایروبی، نثبیت بستر و یا دیوارهین رودخانهنقطه از ا 233این لیست 

سازي و تثبیت بستر مورد نیاز كیلومتر دیواره 05كیلومتر لایروبی و  1244تومان بودجه درخواست شده است. طبق این جدول، حدود 

هاي سطح ها، لیستی از نقاط بحرانی و نیازمند لایروبی رودخانهاي با فرمانداريمكاتبههمچنین دفتر فنی استانداري طی است. 

   اي قرار داده است.ها را تهیه و در اختیار شركت آب منطقهشهرستان
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ده و های آسيب دیبخشی، نوسازی، و مطالعاتی در بازههای علاجسازی بمنظور تعيين اولویتریزی و تصميمبرنامه-6-3-2

 بحرانی و اعتبارات مورد نياز

اي گلستان با دعوت از مدیران و كارشناسان شركت مدیریت منابع آب بلافاصله بعد از سیلاب اخیر استان گلستان، شركت آب منطقه

دار اطعی مسئلههاي تقهاي آسیب دیده و نیز اصلاح سازهبخشی و مرمت سازهایران و انجام بازدیدهاي متعدد، موارد زیادي براي علاج

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این بازدیدها و جلسات، تصمیمات مهمی در دستور كار شركت مدیریت منابع اب ایران قرار 

میلیارد تومان توسط شركت آب  035هایی نیز به این منظور اختصاص یافت. به طور مثال، با توجه به درخواست حدود گرفت و بودجه

میلیارد تومان براي اصلاح و  04هاي آبی استان، فعلاً طی یک ابلاغبه، حدود ها و سازهبراي جبران خسارات رودخانهاي منطقه

هاي میلیارد تومان براي نوسازي و تجهیز سدها و شبكه 73اي آسیب دیده در طی سیل اخیر و نیز حدود هاي رودخانهساماندهی بازه

در  ص یافته است. همچنین بر اساس یكی از جلسات كارگروه صیانت از آب و جلوگیري از وقوع جرمهاي آبی اختصاآبیاري و نیز سازه

زمینه آب و طی یک ابلاغیه رسمی از شركت مدیریت منابع آب ایران و استانداري گلستان، اداره كل راه و شهرسازي موظف شد از 

تپه، پل هاي تقاطعی غیراصولی )مثل پل قرهبازسازي و اصلاح سازه هاي اختصاصی سیل اخیر، حتماً اعتبار مناسبی را برايبودجه

 ( درنظر بگیرد.غیرهنیازآباد و 

چاي كه در چهل-میلیارد تومان براي تكمیل ساخت سد نرماب 174نگاري با وزارت نیرو، اعتباري به مبلغ علاوه بر موارد فوق، با نامه

اي گلستان، هر خرمارود نقش مهمی دارد، اختصاص داده شد. در شركت آب منطقهچاي و هاي نرماب، چهلمدیریت سیلاب رودخانه

جلسه آن براي هاي آتی تشكیل شده و صورتاي با تمركز بر موضوع سیل و اقدامات انجام شده براي كاهش خطرات سیلابهفته جلسه

 شود.مدیریت بحران استان ارسال می
  

 فوق 2-2-6های تخصصی برای اقدامات بند تشکيل کارگروه-6-3-3

اي گلستان و نیز استانداري تشكیل شده است. هایی در شركت آب منطقه، كارگروهمذكوربراي انجام اقدامات اشاره شده در بندهاي 

شده است كه  غیرهه و ها منجر به ابلاغ اعتبارات و تخصیص اعتبار به موارد خاص مورد نظر كارگروتصمیمات اتخاذ شده در این كارگروه

 در بندهاي فوق اشاره شد.
 

 بخشی ساماندهی رودخانه اقدامات ترميم و علاج-6-3-7

بعد از سیلاب اخیر، ساحل رودخانه اترک در سمت كشور تركمنستان كه در طی سیل اخیر دچار پارگی شده و سیل به سمت این 

میراب و نیز كارشناسان ارشد آب این كشور، اقداماتی براي تثبیت  اي طی چند جلسه باكشور منحرف شده بود، شركت آب منطقه

ساحل این رودخانه انجام داد كه در مرحله اول چندان قوي و مناسب نبود. در مرحله بعدي قرار است یک سازه اصولی توسط ایران و 

هاي سازي رودخانهتثبیت بستر و دیواره هاي نیازمندتركمنستان احداث شود. همچنین این شركت با ارائه یک لیست، جزئیات بازه

 .سو و اترک را جهت اقدام و دریافت اعتبار به استانداري اعلام نموده استگرگانرود، قره
 

 های هيدروليکی بخشی سازهاقدامات ترميم و علاج-6-3-3

افاصله بعد از فروكش سیلاب با اي گلستان بلهاي سد وشمگیر در سیل اخیر، شركت آب منطقهبا توجه به عدم كاركرد دریچه

ها درخواست اعتبار نمود. همچنین توسط این شركت براي هر استانداري و نیز مدیریت بحران مكاتبه نموده و براي تعویض این دریچه

اسان سه سد موجود استان )سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر( كه در طی سیلاب اخیر رودخانه گرگانرود به شدت مورد توجه كارشن

هاي متفاوتی نیز در این خصوص صورت گرفته بود، طی مكاتبه با وزارت نیرو بحث پایداري این سدها و نیز موضوع بوده و بحث

درصد از مخزن این سدها  74تا  24رسوبگذاري آنها مورد مطرح شد. براي پایداري بیشتر این سدها پیشنهاد شد كه همواره حدود 

مان وقوع سیلاب، قابل مدیریت باشند. همچنین براي تامین مطمئن آب اراضی كشاورزي، محیط زیست و خالی نگهداشته شود تا در ز

بخشی این سدها مطرح شد. به طور مثال، براي سد گلستان پیشنهاد شد كه به جاي افزایش نیز صنعت استان، پیشنهادهایی براي علاج
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ها پمپاژ شود تا به مصرف كشاورزان برسد. آب از مخزن سد به این آببندانمخزن جانبی )آببندان( احداث شود و  0ارتفاع این سد، 

مترمكعب بر ثانیه به  13هاي بین مخزن اصلی و مخازن فرعی این سد از حدود براي سد وشمگیر نیز پیشنهاد شد كه ظرفیت دریچه

 مترمكعب بر ثانیه افزایش یابد. 04بیش از 

آتی رودخانه گرگانرود پیشنهاد شد كه با تشكیل یک كارگروه شامل كارشناسان شركت آب هاي همچنین براي مدیریت بهتر سیلاب

اي این برداري بهینه از سدهاي زنجیرهههاي مهندسی مشاور، یک مدل ریاضی براي مدیریت و بهراي، استادان دانشگاه و شركتمنطقه

 رودخانه تدوین شود.   

 

 های تقاطعی زهبخشی سااقدامات ترميم و علاج-6-3-6

تپه( براي مدیریت سیلاب اخیر استان ایجاد هاي نیازآباد و قرهبا توجه به معضلات و مشكلات جدي كه چندین سازه تقاطعی )مثل پل

ز هاي غیراصولی شامل وزارت راه و شهرسازي و نیاي گلستان بلافاصله بعد از سیلاب، با متولیان این سازهكرده بودند، شركت آب منطقه

ها نمود. با پیگیري این موارد، ها( مكاتبه نموده و خواستار تسریع جدي در بازسازي این سازهها و شهرداريوزارت كشور )فرمانداري

ها را موظف ها توسط دولت درنظر گرفته شد و اداره كل راه و شهرسازي استان و نیز شهرداريبودجه مشخصی براي بازسازي این سازه

اي اي نیز با بودجهدار هزینه كنند. اداره كل راهداري و حمل ونقل جادههاي تقاطعی مسئلهدجه را براي اصلاح سازهنمود كه این بو

هاي فنی خسارت دیده در سیل اخیر و نیز خرید لوله هاي بزرگ و ابنیهمیلیارد تومان، مطالعه و اجراي تعمیرات اساسی پل 5/1حدود 

تپه، مراوه-شاهرود، كلاله-برون، رامیاناینچه-قلاگمیشان، آق-هاي محورهاي بندرتركمناي )مثل پلدههاي جاو باكس براي اصلاح برش

 ( آغاز نموده است. غیرهگنبد و -آبادعلی

  

 های مدیریت سيلاب بخشی سازهاقدامات ترميم و علاج-6-3-4

ها و اقدامات متعددي را انجام داده است. به طور ریزيرنامههاي انحراف سیل باي گلستان بعد از سیل براي كانالشركت آب منطقه

( براي ساماندهی و اصلاح بندولی اعتبار مناسبی تخصیص داده شد. در این مورد، صرفاً انحراف سیل مدنظر نیست بلكه با 1مثال 

ه و براي مصرف در بخش پرورش ماهی و بر ذخیره شدهاي این كانال سیلابانحراف بخشی از سیلاب رودخانه گرگانرود، این آب در برم

براي انحراف بخشی از سیلاب رودخانه گرگانرود از طریق مخزن سد  R1( اصلاح و ساماندهی زهكش 2میگو استفاده خواهد شد. 

 اي قرار گرفت. ریزي شركت آب منطقهوشمگیر به كال شور در برنامه

هاي مدیریت سیلاب خود درنظر گرفته است. بخشی سازهاقداماتی را براي علاجاي، جهاد كشاورزي استان نیز علاوه بر شركت آب منطقه

هزار هكتار زهكشی اراضی كه توسط ریاست محترم جمهور و براي توسعه كشاورزي و نیز كنترل  234به طور مثال، علاوه بر اجراي 

ریزي خود ا نیز صرفاً براي مدیریت سیلاب در برنامههزار هكتار اراضی اضافی ر 54كل زهكشی حدود سیلاب ابلاغ شده است، این اداره

هاي استان به ویژه در مدیریت سیل شهر گمیشان بسیار مهم و قرار داده است. این اقدام با توجه به كارایی و نقش بارز و حیاتی زهكش

 .ارزنده خواهد بود

 

 های مدیریت سيلاببخشی روشاقدامات ترميم و علاج-6-3-8

اي لایروبی شده دیده در سیل اخیر توسط شركت آب منطقههاي آسیبكیلومتر از رودخانه 25لاب اخیر، تاكنون بیش از بعد از سی

شود و در طی سیلاب اخیر دچار انسداد شده بود )به است. همچنین رودخانه محمدآباد كه شاخه فرعی رودخانه گرگانرود محسوب می

خانه فرعی و در نتیجه رسوبگذاري شدید در محل تلاقی( با انجام عملیات لایروبی، رفع انسداد علت برگشت آب از رودخانه اصلی به رود

متر لایروبی شد. رسوبات این بازه بسیار ریزدانه بودند.  0متر و عمق  14كیلومتر، عرض  2اي به طول شد. در طی این عملیات، بازه

ها و بارهاي مازاد و اداره صنعت، معدن و تجارت، ضمن بازدید از رسوبگذارينگاري و هماهنگی با استانداري سپس این شركت با نامه

دانه را براي مصارف صنعتی و عمرانی از مسیر رودخانه و نیز بالادست ها، مقرر شد اداره صمت استان این رسوبات درشتدر رودخانه
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هاي استان و به هایی از رودخانهاي طی یک لیست، بازهقهها برداشت نموده و رودخانه را پاكسازي نماید. همچنین شركت آب منطسازه

قلا و نیز روستاهاي مسیر رودخانه را كه براي لایروبی و ساماندهی نیازمند هاي شهرهاي گنبد و آقویژه رودخانه گرگانرود در محدوده

آبخیزداري اعلام نموده است. شركت آب  هاي واقع در بستر رودخانه دارند را به اداره كل منابع طبیعی وقطع درختان و درختچه

 اي علاوه بر این موارد، پایاب زهكش آلاگل در شمال گمیشان را نیز لایروبی نمود.  منطقه

 سو هم اقدامات ذیل صورت گرفته است:در حوضه رودخانه قره

 افزایش در تسریع هدف با متر 2 ارتفاع به و كیلومتر 1 طول به( نامن روستاي) كردكوي شهرستان در شرقی نامن رودخانه لایروبی

 رودخانه آبگذري حجم

 با متر 2 و ارتفاع كیلومتر 1 طول به بندر تركمن شهرستان سوقره رودخانه راست ساحل در سوقره چک tr1 كانال و ساماندهی لایروبی

 سیلاب تخلیه افزایش در تسریع هدف

 با متر 5/1ارتفاع  و متر 0 عرض كیلومتر، 2 طول به سورودخانه قره سمت به المللیبین زیرجاده قسمت در سالیكنده رودخانه لایروبی

  آب جریان سرعت در و تسریع رسوبات و تخلیه لایروبی هدف

  

 های غيرمجاز آزادسازی بستر و حریم رودخانه از کاربری-6-3-9

كند اما ها را تعیین میحد بستر و حریم این رودخانه ها است واي گلستان اگر چه طبق قانون، متولی رودخانهشركت آب منطقه

ها و نیز فشارهاي داخلی و خارجی، زمینه را سازي، اجرا و رعایت این حدود چندان قدرتی ندارد. بسیاري از دستگاهمتاسفانه در پیاده

اي، تخلفات و اخیر، شركت آب منطقه ها باز نموده است. بلافاصله بعد از سیلبراي تخلف و تعرض به حدود بستر و حریم رودخانه

هاي استان و نیز نوع تخلف را به اداره راه و شهرسازي استان و نیز وزارت كشور اعلام نموده و تعرضات به حدود بستر و حریم رودخانه

هاي یكپارچه رودخانه GISه )سامان ها را در سامانه سامیرخواستار برخورد با آنها شده است. ضمناً تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه

اي براي بررسی و پایش تجاوزات به حد بستر و حریم ، مطالعه2كشور( ثبت كرده است. این شركت همچنین به كمک ماهواره سنتینل 

هاي دودهها به ویژه در محمتر از محدوده رودخانهسانتی 04هایی با دقت حدود ها را آغاز نموده است. توسط این ماهواره عكسرودخانه

 .ها نیز رصد خواهد شدماهه گرفته خواهد شد و تغییر كاربري 7تا  2شهري و به فواصل زمانی حدود 

  

سازی عددی فوق و شبيه 4-2-6تا  2-2-6اقدامات مطالعاتی جهت بازسازی و نوسازی در موارد بندهای -6-3-10

 جریان و رسوب در رودخانه و سيلابدشت

هاي انحراف ها و یا كانالها، رودخانهبخشی و اصلاح سازهتاكنون اقدامات مطالعاتی كمی براي بازسازي یا علاجاز زمان فروكش سیلاب 

سازي سازي و شبیهریزي و اعلام شده است. مدلهاي آینده برنامهسیل انجام شده و صرفاً پیشنهادهایی براي مدیریت بهتر سیلاب

هاي دولتی استان انجام نشده است. موارد مطالعاتی قابل ذكر هاي سیلابی نیز توسط دستگاهعددي جریان و رسوب در رودخانه و دشت

اي برداري بهینه از سدهاي زنجیرهاي زمینه را براي ایجاد كارگروهی به منظور تدوین مدل ریاضی بهره( شركت آب منطقه1عبارتند از: 

( 2دست فراهم نموده است. راي تامین آب، مدیریت سیلاب و حفاظت پایینرودخانه گرگانرود )سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر( ب

ضمناً این شركت طرحی را براي احداث یک كانال انحراف سیل در روستاي سالري مخدوم براي انحراف بخشی از سیل رودخانه 

(جهاد كشاورزي استان نیز 7داده است.  گرگانرود در حد فاصل سد گلستان تا شهر گنبد و انتقال این سیل به اراضی كال شور پیشنهاد

هزار هكتار از اراضی  54هزار هكتار براي كشاورزي و كنترل سیلاب، مطالعات زهكشی حدود  234علاوه بر مطالعات قبلی زهكشی 

آغاز  هاي اطراف شهر گمیشانهاي سیلابی به سمت زهكشاستان را نیز صرفاً براي مدیریت سیلاب و انحراف بخشی از جریان دشت

 .نموده است
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 فوق 4-2-6تا  6-2-2اقدامات اجرائی جهت بازسازی و نوسازی در موارد بندهای -6-3-11

ها دیده رودخانههاي آسیبها و نیز بازهها، زهكشاي در خصوص لایروبی رودخانهاقدامات اجرایی متعددي توسط شركت آب منطقه

اي متعددي را كه در طی هاي رودخانهاي استان بعد از سیل اخیر، پلو نقل جادهانجام شده است. همچنین اداره راهداري و حمل 

 .  سیلاب تخریب شده بودند، بازسازي نموده است

 
 قلاآق شمال تا کيقرنج برلابياحداث کانال انحراف س -17-6 شکل

 

 طراحی و اجرای مسيرهای جایگزین برای انحراف بخشی از جریان سيلابی -6-3-12

قلا و گمیشان ایجاد شد، كانال قرنجیک را در بالادست شهر اي بعد از سیلاب اخیر و مشكلاتی كه براي شهرهاي آقآب منطقه شركت

قلا براي مدیریت سیلاب این شهر طراحی و اجرا نمود. این كانال در ساحل راست رودخانه گرگانرود احداث شد كه توانایی انحراف آق

-هاي منطقه در اطراف شهر گمیشان منتقل میاز سیلاب این رودخانه را داشته و این جریان را به زهكش مترمكعب بر ثانیه 04حدود 

 (.10-6شكل كند )

(، با اختصاص 16-6شكل و  15-6شكل بر بند ولی كه در حین سیلاب اخیر احداث شده بود )همچنین مقرر شده است كانال سیلاب

 .  ی شوداي مناسب به صورت اصولی ساماندهبودجه

 
 بر بند ولی بعد از فروکش اولين سيلاببازگشایی کانال سيلاب -13-6 شکل
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 بر بند ولی بعد از سيل اول استان گلستانبازگشایی کانال سيلاب -16-6 شکل

 

 های هيدروليکیها در بازتوانی عرصه مهندسی رودخانه و سازهمشکلات و نارسائی-6-3-13

زمان وقوع سیل، استانداري و بخش مدیریت بحران آن است. بودجه این بخش در مقایسه با میزان اهمیت مهمترین بخش دولتی در 

روز آن و نیز میزان تاثیرگذاري در كاهش خسارات ناشی از سیل بسیار ناچیز است. همچنین مسائل و مباحث مدیریت بحران باید به

هاي مدیریت بحران باید تقویت شود. در این خصوص پیشنهاد شده است لیتشده و جایگزین قوانین خشک و قدیمی شوند. انسجام فعا

-كه در زمان سیل، فرماندهی به صورت واحد و ترجیحاً به عهده نیروهاي نظامی و انتظامی باشد تا ضمن به حداقل رساندن موازي

 هاي اضطراري نشود. ر انجام فعالیتها، اعتراضات احساسی مردم باعث اختلال دهاي بین سازمانها و حتی ناهماهنگیكاري

 اي گلستان است كه در این خصوص موارد زیر را اعلام نموده است:در مرحله دوم، شركت آب منطقه

 244بخشی سد وشمگیر حدود هاي موجود شركت. مثلاً براي تكمیل عملیات علاجهاي تخصیصی نسبت به اولویتناچیز بودن بودجه

شود. همچنین اختصاص بودجه میلیارد تومان اختصاص داده می 1د نیاز است در حالیكه هر سال حدود میلیارد تومان بودجه مور

شود. بودجه مورد نیاز براي تكمیل سد انحرافی آقدكش با وجود تصویب در وزارت نیرو، كماكان با محدودیت بسیا زیاد انجام می

بالا بوده و وزارت نیرو قادر به تامین این بودجه نیست. در زمینه تخصیص  هاي انحراف بسیارها و كانالها، زهكشلایروبی رودخانه

ها باید مستقیماً به این شركت اختصاص سازي رودخانهاي اعلام نموده است كه اعتبارات ساماندهی و دیوارهبودجه، شركت آب منطقه

شود و سپس با انجام فرآیندهایی به شركت آب صیص داده میها تخداده شود در حالیكه فعلاً این بودجه توسط استانداري به فرمانداري

 شود كه زمانبر است.اي داده میمنطقه

اي با محدودیت مواجه است. به طور مثال هاي جذب نیرو. در زمینه جذب نیروهاي جوان و متخصص نیز شركت آب منطقهمحدودیت

بهینه از این سد درنظر گرفته شوند كه ترجیجاً در تمامی مراحل  برداريدر هر سدي باید چندین نفر صرفاً براي مدیریت و بهره

 اند. مطالعات، طراحی و اجراي این سد حضور داشته

هاي دولتی در این زمینه اي داراي قدرت چندانی نیست و مردم و ارگانها، شركت آب منطقهدر زمینه تصرفات غیرمجاز حریم رودخانه

 اي ندارند.همكاري مناسبی با شركت آب منطقه
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اي روبرو است. به طور مثال هر سه سد واقع در اي با مسائل عمدهدر زمینه مدیریت سیلاب توسط سدهاي مخزنی، شركت آب منطقه

اند و نقشی به عنوان رودخانه گرگانرود )شامل بوستان، گلستان و وشمگیر( با هدف تامین آب كشاورزي و صنعت طراحی و اجرا شده

اي آنها درنظر گرفته نشده است. بنابراین نباید از مخازن این سدها انتظار كنترل سیلاب به صورت جدي داشت. در این كنترل سیلاب بر

درصد از حجم مخازن این سدها صرفًا  74تا  24اي بعد از سیل اخیر، پیشنهاد نموده است كه همواره بین خصوص شركت آب منطقه

نفع مثل جهاد كشاورزي، سازمان محیط زیست و هاي دولتی ذيینكه اولاً هر یک از دستگاهبراي كنترل سیل خالی بماند مشروط به ا

، سطحی از پذیرش مسئولیت در مقابل عدم تامین كامل آب كشاورزي، محیط زیست و صنعت توسط این سدها را به عهده غیره

-ی در نظر گرفته شود. ثالثاً یک مدل ریاضی براي بهرهبینی بهتر وضعیت هواشناسبگیرند. ثانیًا در این سدها، تجهیزاتی براي پیش

 اي در زمینه تامین آب و مدیریت سیلاب تدوین شود. برداري بهینه از این سه سد زنجیره

ساله  25روز شوند. مثلًا ملاک دبی جریان سیل ها متناسب با تغییر شرایط اقلیمی، اصلاح و بهقوانین تعیین حد بستر و حریم رودخانه

ها نیز بر این اساس مورد بازنگري قرار گیرد. در همین تواند تصحیح شود. همچنین حد حریم رودخانهدخانه به عنوان حد بستر میرو

ها در شهرها زمینه تغییر جغرافیاي سیاسی استان نیز باعث مشكلاتی شده است. به عنوان مثال، با توجه به اینكه حریم كیفی رودخانه

سازي و اجراي این شوند حریم رودخانه در آنها نیز باید افزایش یابد كه پیادهست، روستاهایی كه به شهر تبدیل میو روستاها متفاوت ا

 ها و مردم نیازمند است.موضوع بسیار مشكل بوده و به همكاري موثر شهرداري

هاي ز آن، باور داشته باشد. مثلًا در نقشهها و سیلاب توجه و مهمتر اوزارت مسكن و نظام مهندسی ساختمان باید به موضوع رودخانه

گونه منطقه مسكونی در شمال این شود كه رودخانه گرگانرود در شمال این شهر قرار گرفته و هیچقلا، مشاهده میقدیم شهر آق

ود دچار بیشترین شود. این در حالی است كه در سیلاب اخیر، همین مناطق مسكونی واقع در شمال رودخانه گرگانررودخانه دیده نمی

اند و حتی خسارت شده و تمركز آبگرفتگی در این مناطق اتفاق افتاد. اراضی این مناطق بسیار پست بوده و در گودي قرار گرفته

رودخانه نیز در ترازي بالاتر از این اراضی جریان دارد. در شهر گنبد نیز همین موضوع صادق است. در حالیكه در شمال این شهر، 

شود كه در جنوب این هاي قدیمی نیز مشاهده میچندانی اتفاق نیافتاد، تمركز آبگرفتگی در جنوب این شهر بود. در نقشه آبگرفتگی

 شهر، مناطق مسكونی خاصی وجود ندارد و این مناطق جدیداً به بافت شهر اضافه شده است.

-هاي دولتی در این خصوص همكاري نمایند. دستگاهدستگاهاي بوده و باید همه هاي سیلابی موضوع پیچیدهمدیریت سیلاب در دشت

( باید ظرفیت مناسبی را غیرهآهن، و هاي راهها، ریلها هستند )مثل جادههاي احداث شده در این دشتهاي دولتی كه متولی سازه

 براي تخلیه سیلاب از طریق آبروها درنظر بگیرند.  

    هاي مختلف را نشان می دهد.اقدامات انجام شده توسط سازمان 26-6جدول 
فوق 13تا  1درخصوص موارد بندهای چک ليست برای اقدامات دستگاه ها  26-6جدول   

 دستگاه مسئول
 فوق( 17تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذكور در بندهاي 

1 2 7 0 5 6 3 3 4 14 11 12 17 

    –   – –  –  –  استانداري

              ايشركت آب منطقه

  – – – – – –  – – –  – اداره راه و شهرسازي

  – – –  – – – – – – – – محیط زیست

   – –  –  – – – – – – كشاورزي جهاد

  – – – – – – – – – – – – فرهنگی میراث

  – – – – – – – – – – – – طبیعی و آبخیزداري منابع

  – – – –  – –  – –   فرمانداري
  –  – – – –  – – – – – اياداره راهداري و حمل و نقل جاده

 – – – – –  – – – – – – – اداره صنعت، معدن و تجارت
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 استان لرستان-6-7
 های آتی(.بحرانی )برای مدیریت سيلابدیده و ای آسيبههای رودخانه و سازهاقدام برای شناسائی بازه-6-7-1

صلاح اي استان طی سه مرحله بازدید به همراه مهندسین مشاور ذيشركت آب منطقه 43فروردین ماه  12بعد از فروكش سیلاب 

 نقطه 74پردازي ایران و شركت مهندسین مشاور آسارآب( در مرحله اول نسبت به شناسایی )شامل شركت مهندسین مشاور سازه

رود هاي خرم آباد، چگنی و پلدختر اقدام نمود. در مرحله دوم توسط شركت مهندسین مشاور آساراب، آباناضطراري صرفاً در شهرستان

هاست درصد اعتبارات مورد نیاز جهت ساماندهی رودخانه 14میلیارد تومانی كه حدود  05تدبیر و طوس آب با توجه به اعتبارات 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. در مرحله سوم  167مورد اقدام نمود كه این موضوع حدود  74مورد از  16نسبت به جداسازي حدود 

 میلیارد تومان در حال تهیه است. 05رود اسناد مناقصه جهت نقاط اضطراري به مبلغ با كمک مهندسین مشاور آسارآب و آبان

 

دیده های آسيبمطالعاتی در بازه و بخشی، نوسازیهای علاجاولویت سازی به منظور تعيينریزی و تصميمبرنامه-6-7-2

 و اعتبارات مورد نياز و بحرانی

اي با استفاده از تجارب مهندسین مشاور و با محدودیت اعتباري اعلام شده شركت آب منطقه قبل،با توجه به مطالب ارائه شده در بند 

كار دیوار صلاح در راستاي بازسازي و نوسازي نقاط آسیب دیده است. البته پیمانكاران ذيدر حال تهیه اسناد جهت انتخاب پیمان

 ها در سامانه مناقصات بارگذاري شده است.حفاظتی معمولان انتخاب شده و در حال تجهیز كارگاه است همچنین اسناد برخی پروژه

 

 .های تخصصی برای اقدامات بند قبلتشکيل کارگروه-6-7-3

كارگروه متناظر فنی و حقوقی با حضور مشاوران و مدیران و كارشناسان ستادي در شركت آب  ،2-7-6و  1-7-6ت بندهاي جه

 اي تشكیل شده است.منطقه
 

های تثبيت ها، سازههای سواحل، خاکریزها، آبشکنبخشی ساماندهی رودخانه )دیوارهاقدامات ترميم و علاج-6-7-7

 (غيره و بستر

 توضیحات لازم داده شده است. 2-7-6بند در 
 

ای انحرافی و )ایستگاه پمپاژ، سردهانه آبگيرهای ثقلی، سد های هيدروليکیبخشی سازهاقدامات ترميم و علاج-6-7-3

 ( غيره و تنظيمی

 شرکت آب منطقه ای استان

هاي پمپاژ واشیان، جایدر و چم مهر در حال تهیه است. همچنین در جهت این مورد نیز اسناد مناقصه جهت ترمیم و بازسازي ایستگاه

 مورد سردهانه آبگیرها و بندهاي انحرافی براساس الویت و اضطرار اقداماتی در حال انجام است. 

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان

هاي آبیاري، هاي بین مزارع، لایروبی سریع كانالارزیابی سریع و تعیین میزان خسارات وارده، آغاز عمیلات اجرایی براي بازگشایی جاده

اندازي و نصب موتور واحد تعمیرگاه )سیار و ثابت( براي تعمیر، سرویس و راه 2اندازي ، استقرار و راهغیرههاي آبیاري و تعمیر پمپ

ن و حاشیه رودخانه كشكان(، ها آسیب دیده ناشی از سیل به صورت رایگان در سطح شهرستان پلدختر )مناطق پلدختر، معمولاپمپ

ها در بین بهره برداران خسارت متر لوله پلی اتیلن توسط سازمان جهاد كشاورزي استان در انواع سایزها و توزیع رایگان آن 0444خرید 

سازمان براي خرید،  ها قطع شده(، اتخاذ تصمیم و تدوین برنامه توسط ایندیده )به ویژه بهره بردارانی كه جریان انتقال آب به مزارع آن
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هایی كه هاي پمپاژ موقت و همچنین ایستگاهاندازي ایستگاههاي مختلف به منظور راهتوزیع و نصب ترانسفورماتور با قدرت

 ها در جریان سیلاب آسیب دیده است.ترانسفورماتور آن
 

 (غيره و سيفونهای تقاطعی )پل، کالورت، خطوط لوله، بخشی سازهاقدامات ترميم و علاج-6-7-6

 توسط اداره راهداري استان هاي دیگرمیلیارد تومان از استان 74به ارزش  فلزي پل بزرگ 14 ،43فروردین  12بعد از سیلاب  بلافاصله

پل دیگر بدون هیچگونه  0. پل بیشه، پل شاهیوند، پل سبزوار، پل زیودار، پل بابازید، پل چم مهر و شدتهیه، بارگیري و وارد استان 

در حالی براي نصب  .پذیر نبودها بدون بازگشایی مسیر امكاننصب پل .اعتبار مالی به سرعت نصب شد تا عبور و مرور مردم برقرار شود

ها، عملیات بازسازي و ترمیم مین پلأكه راه دسترسی وجود نداشت، لذا همزمان با ت شدنقطه حادثه دیده اقدام  14هاي بزرگ در پل

 744و دستگاه از داخل استان  744دستگاه ماشین آلات سنگین وارد عمل شدند.  644نیاز هم در حال انجام بود،  راه دسترسی مورد

 ها تامین شد.دستگاه از سایر استان

 

 های مدیریت سيلاب بخشی سازهاقدامات ترميم و علاج -6-7-4

در این مورد هنوز هیچ اقدامی غیره است.  بندها وانحراف سیل، سیلهاي ها، كانالفیوز پلاگمنظور از این بند انجام اقداماتی نظیر 

 ربط انجام نشده است.هاي ذيتوسط دستگاه
 

 های مدیریت سيلاب بخشی روشاقدامات ترميم و علاج-6-7-8

ها، ها، كالورتآبگذرها، پل پاكسازي دهانه ها و حذف گیاهان مزاحم از بستر رودخانه؛برداشت نخالهمنظور از این بند، اقداماتی نظیر 

 است.  ها، گیاهان مزاحم، نیزارها؛ لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافیها از نخالهزهكش

معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شوراي عالی معادن  15/2/1743مورخ  03342/64جهت موضوع مذكور بر اساس نامه شماره 

(، مدیریت و ساماندهی 13-6شكل ( و همچنین به استناد دستور كتبی استاندار لرستان )13-6كل )شوزارت صنعت، معدن و تجارت 

اي به جاي عملیات ها خارج از فرآیند مزایده عمومی به صورت برداشت مصالح رودخانهزده و لایروبی آنهاي مناطق سیلرودخانه

 5ماسه و افراد حقیقی و حقوقی در حال انجام است. علاوه بر این مبلغ بندي شن و هاي دانهكاران، كارگاهلایروبی از طریق پیمان

بینی هایی كه فاقد مصالح بوده ولی ظرفیت لایروبی به واسطه انباشت رسوبات وجود دارد پیشمیلیارد تومان نیز جهت لایروبی رودخانه

 اي در حال تهیه است.شده است كه اسناد مناقصه
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معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبير شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و  13/2/1398مورخ  74492/60نامه شماره  -14-6 شکل

 تجارت
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 های مدیریت سيلاباقدامات ترميم و علاج بخشی روشدستور کتبی استاندار لرستان در خصوص  -18-6 شکل

 

ها در محدوده ها از نخالهها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پلها و حذف گیاهان مزاحم از بستر رودخانه و برداشت نخاله

 باشد و در حال انجام است. ها میداخل شهرها بر عهده شهرداري
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 های غيرمجاز آزادسازی بستر و حریم رودخانه از کاربری-6-7-9

-شهري، مجتمع شامل: راه، روستا، مناطق مسكونیهاي غیرمجاز در این بند نتیجه بررسی آزادسازي بستر و حریم رودخانه از كاربري

 ارائه شده است. غیرههاي پمپاژ، اراضی زراعی و باغی، هاي گردشگري، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی، ایستگاه

ها در همكاري سایر ارگان اي استان و باها با نظارت شركت آب منطقههاي تعیین حد بستر و حریم رودخانهآزادسازي در قالب نقشه

 حال انجام است. 
 

سازی عددی و شبيه فوق 4-3-6 تا 2-3-6ای هزی در موارد بنداقدامات مطالعاتی جهت بازسازی و نوسا-6-7-10

 جریان و رسوب در رودخانه و سيلابدشت.

سازي عددي جریان مشخصات نسبت به شبیهاند علاوه بر تهیه نقشه و زده مهندسین مشاور موظف گردیدهجهت بازسازي مناطق سیل

سازي رودخانه كشكان در محدوده شهر معمولان، روستاي چم مهر، روستاي بابازید به صورت دو بعدي اقدام نمایند. در این مورد شبیه

 و شهر پلدختر در حال انجام است. 
 

 فوق  4-3-6تا  2-3-6بندهای اقدامات اجرائی جهت بازسازی و نوسازی در -6-7-11

 اقدامات اجرایی جهت بازسازي و نوسازي در بندهاي قبلی به تفصیل توضیح داده شده است. 
 

-های طبيعی قدیمی، زهکشطراحی و اجرای مسيرهای جایگزین برای انحراف بخشی از جریان سيلابی )آبراهه-6-7-12

 (غيره ها و

 نیست.پذیر با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه این مورد امكان
 

 ها مشکلات و نارسائی -6-7-13

هاي فنی، ساختار هاي حقوقی و قانونی، معیارها و ضوابط و دستورالعملشامل: بودجه و اعتبارات، نواقص و خلاءها مشكلات و نارسایی

راهبردي، كمبودهاي  مدیریتی درون سازمانی، دانش فنی و آموزشی، توان كارشناسی و تخصصی و اجرائی، استفاده از مهندسین مشاور

-هاي متولی و یا ذيمحیطی تناقضات و تعارضات بین دستگاهگیري، ملاحظات زیستتجهیزات فنی و پشتیبانی و ابزار دقیق اندازه

 .در این بند ارائه شده است هاي هیدرولیكینفعان( در بازتوانی عرصه مهندسی رودخانه و سازه

هاي مختلف از جمله مشكل اعتبارات است كه این موضوع به شدت باعث نگرانی دستگاه ترین مشكل و نارسائی در بازسازي،عمده

بینی اعتبارات جهت اي جهت بازسازي شده است. از دیگر مشكلات عدم توجه سازمان برنامه و بودجه به پیششركت آب منطقه

اي واقع گردیده است. ولی متأسفانه به علت منطقهمطالعات ساماندهی و نظارت است كه این موضوع بارها مورد اعتراض شركت آب 

اي به پیشگیري و مدیریت بحران، اعتبارات صرفاً جهت بازسازي اختصاص یافته و هیچ توجه 14تخصیص اعتبارات به استناد ماده 

وص تفكیک وظایف هاي اجرایی و نبود قانون شفاف در خصمطالعات جامع سیلاب نشده است. از دیگر مشكلات عدم آشنایی دستگاه

 ها وجود دارد(. اي و شهرداريباشد )در استان لرستان اختلاف شدید بین شركت آب منطقههاي مختلف میدستگاه

ابلاغ شده است و تا  20/45/43نامه در تاریخ طوري كه موافقتباشد بهها میاز دیگر مشكلات عدم ابلاغ به موقع اعتبارات و موافقتنامه

 كار حداقل سه هفته طول خواهد كشید.مانده است و از طرفی روند انتخاب پیمانا زمان كوتاهی باقیهشروع بارندگی

 23-6جدول گذاري شده است، در بندهاي فوق كه بصورت زیر شماره دموار درخصوص هاي مختلفاقدامات دستگاه يبرا یستچک ل

 ارائه شده است.

 هاي آتی(.هاي آسیب دیده و بحرانی )براي مدیریت سیلابسازههاي رودخانه و اقدام براي شناسائی بازه -1

هاي آسیب دیده و بحرانی، و هاي علاج بخشی، نوسازي، و مطالعاتی در بازهسازي به منظور تعیین اولویتریزي و تصمیمبرنامه -2

 اعتبارات مورد نیاز
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 فوق 2هاي تخصصی براي اقدامات بند تشكیل كارگروه -7

 (غیرههاي تثبیت بستر، ها، سازههاي سواحل، خاكریزها، آبشكنترمیم و علاج بخشی ساماندهی رودخانه )دیوارهاقدامات  -0

 (غیرههاي هیدرولیكی )ایستگاه پمپاژ، سردهانه آبگیرهاي ثقلی، سدهاي انحرافی و تنظیمی، اقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه -5

 (.غیرهتقاطعی )پل، كالورت، خطوط لوله، سیفون، هاي اقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه -6

 (غیرهبندها، هاي انحراف سیل، سیلها، كانالهاي مدیریت سیلاب )فیوز پلاگاقدامات ترمیم و علاج بخشی سازه -3

اكسازي دهانه ها و حذف گیاهان مزاحم از بستر رودخانه؛ پهاي مدیریت سیلاب و )برداشت نخالهاقدامات ترمیم و علاج بخشی روش -3

 ها، گیاهان مزاحم، نیزارها؛ لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافیها از نخالهها، زهكشها، كالورتآبگذرها، پل

هاي گردشگري، مراكز هاي غیرمجاز )شامل: راه، روستا، مناطق مسكونی شهري، مجتمعآزادسازي بستر و حریم رودخانه از كاربري -4

 (غیرههاي پمپاژ، اراضی زراعی و باغی، رورش ماهی، ایستگاهصنعتی و كشاورزي، پ

سازي عددي جریان و رسوب در رودخانه و فوق، و شبیه 3تا  2اقدامات مطالعاتی جهت بازسازي و نوسازي در موارد بندهاي  -14

 سیلابدشت

 فوق 3تا  2اقدامات اجرائی جهت بازسازي و نوسازي در موارد بندهاي  -11

 (غیرهها وهاي طبیعی قدیمی، زهكشاجراي مسیرهاي جایگزین براي انحراف بخشی از جریان سیلابی )آبراهه طراحی و -12

هاي فنی، هاي حقوقی و قانونی، معیارها و ضوابط و دستورالعملها )شامل: بودجه و اعتبارات، نواقص و خلاءمشكلات و نارسائی -17

آموزشی، توان كارشناسی و تخصصی و اجرائی، استفاده از مهندسین مشاور راهبردي، ساختار مدیریتی درون سازمانی، دانش فنی و 

هاي متولی و محیطی تناقضات و تعارضات بین دستگاهگیري، ملاحظات زیستكمبودهاي تجهیزات فنی و پشتیبانی و ابزار دقیق اندازه

 یهاي هیدرولیكنفعان( در بازتوانی عرصه مهندسی رودخانه و سازهیا ذي

 
 فوق درخصوص موارد بندهایها چک ليست برای اقدامات دستگاه 24-6جدول 

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

 - - - - -  - - - - - - - استانداری

      -        ایشرکت آب منطقه

  - - - -  -  - - - - - راه و شهرسازی اداره

 - - - - - - - - - - - - - محيط زیست

 - - - - - - - - - - - - - ميراث فرهنگی

  - - - - - - -  - - - - کشاورزی جهاد

 - - - - - - - - - - - - - طبيعی منابع

  - - - -  - - - - - - - شهرداری

  دستگاه مسئول انجام شده است.اقدام مربوطه توسط 

     .اقدامی در این مورد توسط دستگاه مسئول انجام نشده است 

 اقدام مربوط به این دستگاه نیست. -
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 استان فارس-6-3
 دیده و بحرانی های آسيبای رودخانه و سازههاقدام برای شناسائی بازه-6-3-1

شناسی و اكتشافات معدنی منطقه جنوب كشور، این مركز  بعد از طرف مركز زمین مطابق با گزارشات ارسال شده به كارگروه از

فروكش كردن سیلاب اخیر شیراز، اقدام به  تشكیل تیمی شامل كارشناسان مركز زمین شناسی و اكتشافات معدنی منطقه جنوب 

 شناسی كرده است.ین)شیراز( جهت بررسی وضعیت حوضه آبریز مسیل دروازه قرآن و بررسی آن از دیدگاه زم

بندي و همكاري در هاي كارشناسی به منطقه جهت كارشناسی، جمعاي استان فارس، اقدام به اعزام گروههمچنین شركت آب منطقه

مدیریت تهیه گزارشات مورد نیاز مراجع استانی و همچنین تهیه گزارشات مقدماتی سیلاب براي مراجع بالادستی از جمله استانداري،

آوري اطلاعات میدانی و تهیه گزارش تحلیلی سیلاب، نیز از جمله اقدامات این شركت كرده است. بررسی و مستندسازي و جمعبحران 

 پس از فروكش نمودن سیل اخیر شیراز بوده است.
 

دیده و يبهای آسبخشی، نوسازی و مطالعاتی در بازههای علاجسازی بمنظور تعيين اولویتریزی و تصميمبرنامه-6-3-2

 بحرانی و اعتبارات مورد نياز

بازرسی محل و مناطق تحت تاثیر سیلاب پس از فروكش كردن سیلاب اخیر شیراز و همچنین تهیه گزارشی در مورد سیلاب، علل و 

میزان در  اثرات آن، توسط اكثر نهادها و سازمانهاي متولی سیلاب صورت پذیرفته است، اما اینكه این بازدیدها و گزارشات تا چه

هاي دروازه قران و شهرک سعدي موثر بوده، و نهایتًا منجر به تصمیمات و اقدامات بعدي دیده رودخانه و مسیلهاي آسیبشناسایی بازه

 باشد.هاي آبی نمیاز سوي این سازمانها و نهادها گردد، اطلاعات خاصی در اختیار كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

 

 فوق 2های تخصصی برای اقدامات بند کارگروهتشکيل -6-3-3

 باشد.در این زمینه اطلاعات خاصی در اختیار كارگروه نمی
 

 بخشی ساماندهی رودخانهاقدامات ترميم و علاج-6-3-7

خرامه پر كردن كلیه -كردن سیلاب یكی از اقدامات سریع شهرداري در محل پل دوربرگردان واقع در جاده شیرازبعد از فروكش

هایی بوده است كه پشت كانال احداثی در طول مسیل سعدي بصورت گسترده در طول سیلاب اخیر رخ داده بود. این اقدام با فرسایش

وجود اینكه لازم و ضروري بوده است مانع از برآورد حجم فرسایش و رسوبگذاري سیلاب و همچنین برآورد خسارات ناشی از فرسایش 

 بوده است.

دلیل طراحی نامناسب این كانال با توجه به عریض بودن مسیل طبیعی سعدي و همچنین بیش از ین ناحیه بهفرسایش شدید در ا

 باشد.حدكوچک بودن عرض كانال احداثی می

هایی توسط شهرداري انجام گردیده است. همچنین در برخی نقاط در حوضچه آرامش واقع در تنهاي حوضه دروزاه قران لایروبی

دي بعد از سیلاب كه رسوبگذاري شدیدي در حاشیه حریم مسیل و پشت دیوار منازل صورت گرفته بود، لایروبی مسكونی شهرک سع

 شده است.

هاي ساخته شده در طول مسیل سعدي در پشت خیابان وفایی بخشی از آرموتورهاي اجرا شده همچنین بازدید محلی در بستر كانال

تواند ناشی از حركت رسوب در بستر كانال باشد كه منجر به سایش بتن ود كه این مساله میدر بستر كانال در معرض دید قرار گرفته ب

-و در معرض دید قرار گرفتن آرموتور شده است و طی اقدامات بعدي شهرداري )بعد از فروكش كردن سیلاب( مجددٌا پوشش داده شده

 باشند.هاي زیر حاكی از این اقدامات پس از سیلاب میاند. شكل
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باشند، كه در آنها سرعت جریان با توجه به شیب آبراهه حاكی از طراحی و اجراهاي نامناسب این آبراهه می 14-6شكل  صویر  الف ازت

هاي زیادي بعد از رخداد سیلاب در جهت درست محاسبه نشده و یا در مرحله اجرا به درستی اجرا نگردیده و منجر به صرف هزینه

 است.ترمیم این مشكل گردیده 

 

 
 الف ( بعد از سيلاب اخير حوض سعدی و قبل از ترميم بستر آبراهه ب( بعد از انجام عمليات بک فيل -19-6 شکل

 

 های هيدروليکیبخشی سازهاقدامات ترميم و علاج-6-3-3

هاي تعمیرات در محلبراساس گزارشات دریافت شده از شركت آب و فاضلاب شیراز، مشخص گردید كه این شركت در  بازسازي و 

باشد و همچنین علارغم استعلام كارگروه مورد نیاز و مربوطه اقداماتی انجام داده است. شرح دقیق این اقدامات در دسترس كارگروه نمی

 باشد.ها در این خصوص موجود نمیهاي آبی، اطلاعاتی از سایر دستگاهمهندسی رودخانه و سازه
 

 

 ای تقاطعیبخشی سازهجاقدامات ترميم و علا-6-3-6

هاي حوضچه است نیازمند ترمیم و بازسازي بوده، بعلاوه طرح بعد از سیلاب اخیر دروازه قران، پل آبزنگی كه دچار خسارات زیادي شده

زسازي و اصلاح آنها كننده و لوله انتقال سیلاب دروازه قران نیاز به بازنگري و اصلاح دارند، كه متاسفانه تا كنون براي ترمیم، بامتعادل

 هیچ اقدامی از سوي سازمانهاي مرتبط با سیلاب انجام نپذیرفته است.

همچنین با توجه به عدم طراحی مناسب و ظرفیت كافی خطوط لوله اجرا شده جهت تخلیه سیلاب در سهرک سعدي نیازمند مطالعات 

باشیم، جلوگیري از سیلاب و خطرات آن در شهرک سعدي میهاي مناسب جهت بخشی و در نهایت جایگزینی طرحبیشتر جهت علاج

 كه متاسفانه در این خصوص نیز تا كنون اقدامات موثري از سوي نهادها و سازمانهاي متولی سیلاب، صورت نپذیرفته است.
 

 های مدیریت سيلاب اقدامات ترميم و علاج بخشی سازه-6-3-4

اقداماتی از سوي سازمانها و نهادهاي متولی سیلاب پس از رخداد سیل اخیرشیراز صورت گونه در این زمینه نیز مانند بند قبلی هیچ

 نپذیرفته است.
 

 ای مدیریت سيلاب هبخشی روشعلاج اقدامات ترميم و-6-3-8

تنها در  در خصوص پاكسازي، برداشت نخاله و موانع از مسیر سیلاب در دو حوضه دروازه قران و سعدي، شهرداري شیراز تا حدودي و

هاي دروازه قران و شهرک برخی نقاط اقدام به لایروبی كرده است. لازم به ذكر است كه بعد از بازدید كارگروه مشخص گردید كه مسیل
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بخشی مورد باشند، و اقدامات علاجهاي مدیریت سیلاب میبخشی موثرتري در خصوص  روشسعدي نیازمند به اقدامات ترمیم و علاج

 توان محدود نمود.هاي مدیریت سیلاب را تنها به مباحث پاكسازي و لایروبی نمیحوضه در زمینه روشنیاز این دو 
 

 های غيرمجاز آزادسازی بستر و حریم رودخانه از کاربری-6-3-9

متصرفین حقیقی توان به صدور اخطاریه به در این خصوص، از جمله اقدمات انجام شده توسط سازمانها و نهادهاي درگیر با سیلاب می

و حقوقی بعد از سیلاب، بررسی و مستندسازي و جمع آوري اطلاعات میدانی و تهیه گزارش تحلیلی سیلاب و مكاتبات با مراجع 

اي استان بالادستی در خصوص جلوگیري از هرگونه اقدام بازسازي بدون رعایت ضوابط فنی اشاره كرد كه توسط شركت آب منطقه

اند و شرایط بستر و ها بخصوص در شهرک سعدي آزادسازي نشدهست، اما متاسفانه هنوز بستر و حریم مسیلفارس انجام پذیرفته ا

 باشد.ها كما فی السابق میحریم مسیل
 

سازی عددی جریان و رسوب و شبيه فوق 4تا  2موارد بندهای  اقدامات مطالعاتی جهت بازسازی و نوسازی در-6-3-10

 در رودخانه و سيلابدشت

هاي هیدرولیكی تا كنون مداركی دال بر وجود اقدامات خاصی جهت مطالعات بازسازي و نوسازي كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

هاي آتی در دو حوضه دروازه قران و شهرک هاي تخریب شده و همچنین جایگزینی مسیرهاي مناسب جهت جلوگیري از سیلابسازه

هاي عددي نهادهاي متولی سیلاب دریافت نكرده است. همچنین لازم به ذكر است كه، مدل سعدي، از سوي هیچ یک از سازمانها و

هاي دروازه قران و هاي هیدرولیكی، براي حوضهسازي شرایط آینده رودخانه و سازهمورفودینامیكی براي ارزیابی اثرات سیل و شبیه

باشد تواند بسیار موثر باشد، اما نیازمند اطلاعات ورودي زیادي مییسعدي و مسیل آنها وجود ندارد.گرچه استفاده از چنین مدلهایی م

باشند، لذا گردآوري این هاي مربوطه، موجود نمیها نیز با توجه به استعلام كارگروه مهندسی رودخانه از دستگاهكه حتی این داده

-ها و وقت بیشتر میهیدرولیكی نیز مستلزم صرف هزینههاي اطلاعات و اجراي چنین مدلهایی توسط كارگروه مهندسی رودخانه و ساز

 باشد.

از جمله اقدامات مشترک بین اكثر نهادهاي متولی سیلاب تحلیل هیدرلوژیكی حوضه آبخیز دروازه قرآن به صورت مدلسازي ریاضی 

هاي آبی ارائه شده دخانه و سازهبوده است،كه نتایج مشابه آنچه در این گزارش توسط كارگروه مهندسی رو 43بعد از سیلاب فروردین 

 اند.است، داشته

 
 

 فوق  4تا  2اقدامات اجرائی جهت بازسازی و نوسازی در موارد بندهای -6-3-11

هاي آبی در این خصوص موفق به دریافت اطلاعات خاصی از سوي هیچ یک از سازمانها و تا كنون كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

رسد اقدامات اجرایی خاصی جهت بازسازي و نوسازي بندهاي ذكر شده انجام نپذیرفته ده است. به نظر مینهادهاي متولی سیلاب نش

 است.
 

 طراحی و اجرای مسيرهای جایگزین برای انحراف بخشی از جریان سيلابی -6-3-12

و یا حداقل اطلاعات مربوطه در كنون در این خصوص اقدامات خاصی از سوي سازمانها و نهادهاي متولی سیلاب صورت نگرفته است تا

 باشد.هاي آبی نمیاختیار كارگروه مهندسی رودخانه و سازه
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 ها مشکلات و نارسائی-6-3-13

اي صورت پذیرفته اي و غیر سازههاي سازههاي مختلف پیشگیري و كاهش خسارات سیلاب در زمینهدر كشور ایران تاكنون فعالیت

هاي مطالعاتی و اجرایی ها و انجام طرحباشد، پراكنده بودن این فعالیتاست، لیكن آنچه به عنوان معضل در این خصوص مشهود می

باشد. از طرفی با توجه به فرابخشی بودن موضوع تی و نیمه دولتی و عمدتًا بدون هماهنگی با هم میتوسط دستگاه هاي مختلف دول

ها سازي مسولیتسیلاب و درگیري هر كدام از نهادهاي ملی در قسمتی از چرخه مدیریت سیلاب به هنگام بروز سیل نیز عدم شفافیت

رسانی و انجام اقدامات لازم در مرحله پاسخ و احیا بروز اشكالاتی در زمینه كمک ها و نحوه تعامل و هماهنگی آنها منجر بهو وظایف آن

 شود )طرح جامع مدیریت سیل كشور(. علاوه بر مرحله پیشگیري می

الات ها به سئوها و ارگانبا توجه به بررسی عملكرد كلیه سازمانها ارگانها و دستگاهاي مرتبط با سیلاب و با توجه به پاسخ این سازمان

نامه سیلاب نسبتاً توان قویًا به این نكته اشاره كرد كه هماهنگی مناسبی بین این سازمانها وجود ندارد. با وجود نظامارسال شده، می

هایی جهت مقابله با نامههاي مرتبط با سیلاب چنین نظامتهیه شده است، سایر دستگاه 45جامعی كه توسط وزارت نیرو در سال 

 نامه سیلاب وزارت نیرو نیز ضمانت اجرایی ندارد.سیلاب در دستور كار خود نداشته و از طرفی نیز نظام تاثیرات مخرب

باشد و هرگونه ساخت و ساز در ها وزارت نیرو میها و مسیلنامه ذكر شده است كه مالک حریم رودخانهبعنوان نمونه در این نظام

گردد، كه این نكته چنانچه  توسط ه، و در غیر این صورت تعرض به حریم محسوب میها نیازمند اخذ مجوز از وزارت نیرو بودحریم

ها مورد توجه قرار گرفته بود، شاید هرگز شاهد مشكلات سیل منطقه سعدي نبودیم. بسیاري از ساخت و سازهایی كه در سایر دستگاه

ادر شده است. در این خصوص متاسفانه شهرداري شیراز و حریم مسیل سعدي ساخته شده غیرمجاز بوده و بعضاٌ براي آنها سند نیز ص

 اند.اداره ثبت اسناد پاسخ روشنی به سئوالات ارسال شده، نداده

هاي مرتبط با سیلاب از دیدگاه قوانین و مقررات، اشاره خواهد شد و در انتها در این در این بخش به برخی از وظایف سازمانها و دستگاه

 اند یا خیر. ها موفق به انجام وظایف خود در راستاي مقابله با سیلاب شدهآیا این دستگاهخصوص بحث خواهد شد كه 
باشد)تبصره یک ماده دو قانون توزیـع عادلانـه آب و مـاده ها به عهده وزارت نیرو میها و تالابتعیین حد بستر و حریم رودخانه    الف( 

هاي آبرسـانی، آبیـاري هاي طبیعـی و شـبكهها، بركهها، مردابها، انهار، مسیلانهدو آیین نامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخ

 زهكشی و تبصره یک ماده دو قانون آب و نحوه ملی شدن آن(.و

ها بـه ادارات ثبـت هاي حد بستر و حریم رودخانـهها و همچنین ارسال نقشهگذاري حد بستر و حریم رودخانهاعلام عمومی و نشانه (ب

باشد)ماده سه و پنج آیین نامه اجرایـی مربـوط بـه املاک، بخشداري و شهرداري حوزه عمل از جمله وظایف وزارت نیرو میاسناد و 

 زهكشی(هاي آبرسانی، آبیاري وهاي طبیعی و شبكهها، بركهها، مردابها، انهار، مسیلبستر و حریم رودخانه

باشد )تبصره چهـار مـاده ها از وظایف وزارت نیرو میها و تالابیم رودخانهشناسایی تصرفات مزاحم واقع در محدوده حد بستر و حر (ت

 دو قانون توزیع عادلانه آب(

باشد) تبصره چهار مـاده ها از وظایف وزارت نیرو میها و تالابهاي مزاحم واقع در محدوده بستر و حریم رودخانهتخلیه و قلع اعیانی (ث

هاي هـا، بركـهها، مردابها، انهـار، مسـیلنامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانـهآییندو قانون توزیع عادلانه آب و ماده شش 

 زهكشی و تبصره دو ماده دو قانون آب و نحوه ملی شدن آن(هاي آبرسانی، آبیاري وطبیعی و شبكه

یعی رودخانه در محدوده سیلاب هاي عرضی و طولی و حفظ شرایط طبساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه به منظور كنترل جابجایی (ج

در مسیر و حریم خطوط انتقـال و توزیـع  هرنوع تصرف خلاف مقررات قلع و قمع و رفع تجاوزساله و همچنین  25با دروه بازگشت 

بـرق لایحه قـانونی رفـع تجـاوز از تأسیسـات آب و باشد )ماده نه از وظایف وزارت نیرو می ها وانهار آبیارينیروي برق و حریم كانال

 (كشور

اي تنها در یک یا دو مورد بوده است كه این سازمان تعرض به حـریم از طـرف شـهرداري را پیگیـري براساس پاسخ سازمان آب منطقه

كرده است و از طرفی تعداد انبوهی ساخت و ساز مسكونی و غیر مسكونی در حریم مسیل سعدي وجود دارد كه دلیل اصلی ایجـاد 
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اي در خصوص اند و سازمان آب منطقهها متحمل شدهاند و بیشترین خسارات سیل را نیز همین سازههسیلاب در شهرک سعدي بود

 آنها عملیات خاصی مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوزات غیر از دو مورد اشاره شده انجام نداده است.

توان مقابله با تجاوزات به حریم مسیل سعدي می ها( در خصوصها، شهرداريها، فرمانداريهمچنین از وظایف وزارت كشور )استانداري

 به موارد زیر اشاره كرد:

حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و كشیدن كانال فاضلاب به منظور حفاظت از جان و مـال مـردم و از خطـرات سـیل و تـامین  (ح

 قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل( 1بهداشت عمومی ) ماده 

قـانون  1هاي مورد نیاز جهت حفـظ جـان و مـال مـردم از خطـرات سـیل )مـاده مستحدثات و ساختمانتصرف و تملک اراضی و  (خ

 پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل(

هاي پیشنهادي به منظور تمهیدات لازم و كلی به دستگاه هـاي اجرایـی و حلرسانی نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راهاطلاع (د

 (قانون تشكیل كمیته ملی كاهش اثرات و بلایاي طبیعیكمیسیون هاي مجلس شوراي اسلامی )تبصره چهار ماده واحده 

هاي طبیعـی داخـل هـا و بركـهها، مردابها، مسیلی در خصوص حد بستر، حریم رودخانههاي دولتپاسخگویی به استعلامات ارگان (ذ

 هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهكشی(ها )ماده شش آیین نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، كانالمحدوده استحفاظی شهرداري

هـاي سـعدي و اي در خصوص بحث تجاوز به حـریم مسـیلگونه اقدامات موثر و سازندهها هیچدر خصوص موارد ذكر شده این دستگاه

 اند.آبزنگی انجام نداده

 از وظایف شهربانی، ژاندارمري و سایر قواي انتظامی 

 71اي و وزارت جهاد كشاورزي در اجـراي قـانون توزیـع عادلانـه آب ) مـاده هاي آب منطقهاجراي دستورات وزارت نیرو و سازمان (ر

 قانون توزیع عادلانه آب(

اي جهت جلوگیري از تجاوز اشخاص به بستر و حریم )ماده پنج آیین نامـه اجرایـی هاي آب منطقهمكاري با وزارت نیرو و شركته (ز

 زهكشی(هاي آبرسانی، آبیاري وهاي طبیعی و شبكهها، بركهها، مردابها، انهار، مسیلمربوط به بستر و حریم رودخانه

هاي مرزي و ابنیه و تاسیسات حفاظتی و همچنین اعلام حـدوث هـر ها ، انهار و مسیلخانهجلوگیري از تجاوز اشخاص به بستر رود (س

 هاي مرزي(آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه 23گونه تغییرات در تاسیسات و ابینه فوق الذكر)ماده 

هاي مـرزي حفظ و تثبیت كناره و بسـتر رودخانـهقانون اي مفاد هاي مربوط به اجرتسهیلات لازم به منظور انجام طرحسازي فراهم  (ش

 (هاي مرزيحفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه)ماده هفت قانون هاي ذیربط ها و سازمانبراي وزارتخانه

طـوط در مسیر و حریم خ هرنوع تصرف خلاف مقررات قلع و قمع و رفع تجاوزجهت  ف مزبوریموران كافی و انجام وظاااعزام م (ص

لایحه قانونی رفع تجـاوز از تأسیسـات )ماده نه  هاي ذیربطنبتقاضاي سازما ها وانهار آبیاريانتقال و توزیع نیروي برق و حریم كانال

 (آب و برق كشور

 باشد:وظایف دادگستري در خصوص رفع تجاوزات به حریم مسیل سعدي به شرح زیر می

خارج از نوبت در اجراي مقررات قانون توزیع عادلانه آب برعهـده دادگسـتري  رسیدگی به اختلافات و صدور حكم به فوریت و (ض

 قانون توزیع عادلانه آب( 54باشد )ماده می

ها شناسایی شده توسـط وزارت ها و تالاباجازه و نظارت به تخلیه و قلع تصرفات مزاحم واقع در محدوده حد بستر و حریم رودخانه (ط

 باشد)تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب(دادگستري مینیرو در صورت استنكاف بر عهده 

 هاي حاصله وا عـاده وضـع سـابقرفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور و ترمیم خرابیهاي وصول  و بررسی خارج از نوبت پرونده (ظ

 (آب و برق كشور لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیساتباشد )ماده هفت، هشت و نه نیز بر عهده دادگستري می

توان به موارد زیر هاي شیراز میاز وظایف اشاره شده در قوانین و مقررات براي ثبت اسناد و املاک جهت مقابله با تجاوز به حریم مسیل

 اشاره كرد:

 هاي ثبتی(مجموعه بخشنامه 260ها )بند ممنوعیت قبول درخواست ثبت بستر مسیل (ع
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از قبول تقاضاي ثبت اراضی و تطبیق آن با وضع محل جهـت حصـول اطمینـان از اینكـه اراضـی مطالبه نقشه هوایی از ذینفع قبل  (غ

 هاي ثبتی(بخشنامه 234مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروكه نباشد ) بند 

آیـین نامـه اجرایـی مربـوط بـه بسـتر و حـریم  11همكاري با وزارت نیرو در شناسایی مسیل هـاي متـروک درون شـهري )مـاده  (ف

 زهكشی(هاي آبرسانی، آبیاري وهاي طبیعی و شبكهها، بركهها، مردابها، انهار، مسیلخانهرود

ها جهت تعیین موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولی )تبصره ماده یک آیین نامه همكاري با دفاتر فنی استانداري (ق

 (1767قانون بودجه مصوب سال  66اجرایی تبصره 

 ثبت اراضی مستحدث كشور توسط اشخاص )ماده سه قانون اراضی مستحدث و ساحلی( ابطال درخواست  (ک

با توجه به اینكه درصدي از ساخت و سازهاي موجود در حریم مسیل سعدي داراي سند بوده و اداره ثبت اسناد نیز در خصوص استعلام 

جلوگیري از تجاوز به حریم مسیل سعدي، پاسخ روشنی  هاي آبی در مورد اقدامات این اداره برايكارگروه مهندسی رودخانه و سازه

هـا و سـازمانهاي مـرتبط بـا هایی از طرف این اداره مانند سایر دسـتگاهرسد در این خصوص كم كاريلذا به نظر می .اندارائه ننموده

 سیلاب صورت پذیرفته است.

هاي مرتبط با سیلاب در خصوص مقابله با تجاوز بین دستگاههاي لازم و صحیح نكات اشاره شده در این بخش حاكی از عدم هماهنگی

باشد. نتیجه این عملكرد ضعیف وجود ها در این زمینه میها و همچنین عملكرد ضعیف و غیر اصولی این دستگاهبه حریم مسیل

راف مسیل سعدي را نشان تغییر كاربري در اط 1743تا سال  1732از سال  24-6شكل باشد. ساختمانهاي زیادي در مسیل سعدي می

 دهد. می

هاي آبی در طول مسیل، هاي غلط و غیر اصولی سازهلازم به ذكر است كه یكی از دلایل اصلی سیل شهرک سعدي علاوه بر طراحی

ها عملكرد مناسب و باشد كه درخصوص مقابله با آن هیچ یک از دستگاهوجود همین ساخت و سازهاي بیرویه و غیر قانونی می

 اند. هنگی با هم نداشتههما

 
 (google earthهای سمت چپ( ))شکل 1394های  سمت راست( تا )شکل 1382تغيير کاربری مسيل سعدی طی سالهای  -20-6 شکل

 

همچنین شركت آب و فاضلاب شیراز در این خصوص به تعداد مورد نیاز در زمان قطع جریان آب به علت رفع حادثه شبكه آب در اثر 

هاي گندزدائی آب شامل : سه دستگاه كلرزن گازي و یک دستگاه سیستم الكترولیز جریان سیل، آبرسانی سیار انجام داده، و سیستم
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ت تاثیر سیل ) محله شهرک سعدي و سایر نقاط( را اضافه نموده و بعضًا عملیات كلر زنی به صورت نمک طعام در محدوده شبكه تح

اند دستی و در تمام طول شبانه روز در مخزن سرسره ماهی )بلوار سرداران ( به منظور حفظ كلر باقیمانده در شرایط بحرانی انجام داد

هاي آبی بوده و بعضًا سئوالات ارسالی توسط كارگروه مهندسی رودخانه و سازه)اطلاعات فوق براساس ادعاي این شركت در پاسخ به 

 باشد(.بدون ارائه مستندات كافی می

در نهایت لازم به ذكر است كه، شهرداري شیراز هم اكنون در حال تهیه طرح بازنگري مقدمات مطالعات آبهاي سطحی شیراز و 

 ساماندهی رودخانه خشک شیراز می باشد.

( توسط نهادها و سازمانهاي متولی سیلاب بصورت خلاصه ارائه شده قبلهاي ول زیر اقدامات صورت گرفته )اشاره شده در بندهدر جد

 است.

 

 
 13-6تا  1-6چک ليست اقدامات دستگاه ها درخصوص موارد بندهای  28-6جدول 

 دستگاه مسئول
 فوق( 13تا  1نوع اقدامات )شماره اقدامات مذکور در بندهای 

1 2 3 7 3 6 4 8 9 10 11 12 13 

   - - - - - - -     استانداري

              شركت آب منطقه اي

              اداره راه و شهرسازي

     - -        محیط زیست

     - -  -      كشاورزي جهاد

  - - - - - - - - - - - - فرهنگی میراث

     - -        طبیعی منابع

              شهرداري

              آب و فاضلاب

  - - - - - - - - - - -  هواشناسی
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 فصل هفتم
 

رودخانه و  یدر عرصه مهندس یراخ هاییلس یهادرس آموخته

  یدرولیكیه یهاسازه
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 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يراخ هایيلس یهادرس آموخته-4فصل 

كه  ی. نكاتپردازیمیم یدرولیكیه يهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس یراخ يها یلس هايدرس آموخته یفصل به بررس یندر ا

 :باشدیم یربه آن اشاره كرد، به شرح ز یراخ یلس هايآموختهتحت عنوان درس توانیم یبصورت كل

 

 استان ایلام-4-1
هاي مالی و جانی زیادي به دنبال داشته باشد. عواملی چون؛ از تواند براي جوامع بشري هزینهي طبیعی است، كه میسیل یک پدیده

ها، رعایت نكردن ضوابط هیدرولیكی و آبریز، تغییر كاربري اراضی، رعایت نكردن حریم رودخانه هايبین رفتن پوشش گیاهی حوزه

برداري و نگهداري نادرست از ها و زمین خواري، بهرههاي انسانی در حریم و بستر رودخانههاي آبی، فعالیتاجرایی در ساخت سازه

هاي آبریز، ضعف فرهنگی در خصوص ها و حوزهو ناهماهنگ رودخانههاي هیدرولیكی و مهندسی رودخانه، مدیریت گسسته سازه

برداري از منابع آبی، جایگزینی نگرش نگري در بهرهها، عدم جامعمواجهه با سیلاب و خطرات آن، ضعف قوانین در صیانت از رودخانه

امناسب سیلاب، كمبود نیروي انسانی اي و سیاسی به جاي نگرش ملی و تخصصی به ویژه در مهندسی رودخانه،  مدیریت نمنطقه

هاي غیر مسئول، هاي اجرایی توسط دستگاههاي اجرایی، دخل و تصرف در عزل و نصب مدیران دستگاهمتخصص و متناسب در دستگاه

اي در جوامع فنی و مهندسی، ضعف ارتباط بین دانشگاه و هاي اجرایی، ضعف تعهدات حرفهضعف تحقیقات كاربردي در دستگاه

هاي اجرایی، متاسفانه خسارات و هاي اجرایی، با وجود همت و سخت كوشی جمع زیادي از كارشناسان و مهندسان دستگاهستگاهد

 باشد.  خطرات جانی و مالی سیل در كشور قابل توجه می

توان از مواهب یي طبیعی است كه مگیري و برخورد عقلانی و علمی با مسایل، سیل یک پدیدهدر صورت جامع نگري در تصمیم

هاي زیرزمینی، افزایش عملكرد محصولات كشاورزي، تامین آب شرب كافی ، ي سفرهها، تغذیهبیشمار آن چون؛ افزایش دبی رودخانه

تولید برق، توسعه علمی و درنهایت تولید ثروت را به دنبال خواهد داشت. یكی از كارهاي بسیار ارزشمندي كه در سیل اخیر انجام 

ي سیلاب استان ایلام در كارگروه باشد. در این نوشتار تلاش شده است كه بخشی از تجربهصمیم تدوین گزارش ملی سیلاب میگرفت، ت

ي مدیران و كارشناسان محترم كشور و استان قرار هاي هیدرولیكی ارایه شود كه امید است مورد استفادهمهندسی رودخانه و سازه

 گیرد.
 

 های هيدروليکیسيل در عرصه مهندسی رودخانه و سازهمنشا و علل وقوع -4-1-1

 هاي اصلی وقوع سیل می باشد. توزیع هاي آبریز  از مهمترین  علتشدت بارندگی، خصوصیات فیزیوگرافی و پوشش گیاهی حوزه

هاي آبریز استان زهباشد. به طور مثال در سیل اخیر در  بسیاري از حونیز یكی از عوامل موثر بر افزایش حجم سیلاب می بارش

هاي آبریز میزان بارش در موج دوم به مراتب بیشتر از دهد. در بعضی از حوزهي زمانی اندک رخ میایلام دو بارش متوالی با فاصله

 ها گردید.میزان بارش موج اول بوده است. این موضوع سبب تشدید سیلاب

 ها مسدود، تغییر كاربري و یا  عایت نشده است. مسیر طبیعی آبراههها ردر جوامع شهري و روستایی به طور كلی حریم رودخانه

شود.  این هاي سطحی داخل شهرها رعایت نمیي جمع آوري روانابانحراف داده شده است. ضوابط هیدرولیكی در طراحی شبكه

-هاي شهر درهتوان به خسارتمیي این موارد مسایل خسارات ناشی از سیلاب را به شكل قابل توجهی افزایش داده است. از جمله

 هاي رخ داده اشاره نمود.شهر، شهر ایوان و شهر ایلام در سیلاب

 ها با مقاطع نامناسب پوشش و به عنوان راه و معبر مورد ها، مسیر طبیعی رودخانههاي عبوري از داخل شهردر برخی از مسیل

ري نیز از داخل این مقاطع عبور داده شده است. بازدیدهاي میدانی از اند. در بعضی از مواقع خطوط خدمات شهاستفاده قرار گرفته
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شود از تغییر مقاطع طبیعی خوداري و ي آن با مقاطع طبیعی، توصیه میبندها و مقایسهخسارات وارده به این بخش از سیلاب

 ها به همان شكل طبیعی ساماندهی شوند. مقاطع رودخانه

 هاي بزرگ، ارتفاع عرشه بسیار كم در نظر گرفته شده است. جانمایی پل براي عبور از رودخانه ههاي عبوري از روي رودخاندر پل

درست انتخاب نشده است. مقطع آبراهه به شكل قابل توجهی كاهش داده شده است. همین عوامل سبب تشدید خطر سیلاب در 

توان به پل گاومیشان راه ارتباطی ي این موارد میاز جمله ها شده و در نهایت تخریب آنها را به دنبال داشته است.محل این سازه

 دختر و همین طور پل ارتباطی بخش ماژین اشاره نمود.شهر به اندیمشک و پلشهرستان دره

 ها رعایت نشده هاي روستایی، خطوط انتقال آب و برق حریم رودخانهزدهی استان، در انتخاب مسیر؛ راهدر بسیاري از مناطق سیل

 شهر اشاره نمود.ي بخش ماژین شهرستان درههاي وارده به خدمات زیربنایی در حوزهتوان به آسیب. از این موارد میاست

 ي اصلی شكل گرفتههاي فرعی به رودخانهبسیاري از روستاها در بالادست تنگ شذگی مقطع رودخانه و یا در محل اتصال شاخه-

ده به منازل مسكونی، تاسیسات زیربنایی و اراضی كشاورزي واقع شده در این نواحی هاي واراند. این مسئله سبب تشدید خسارت

 ي كرخه اشاره نمود. توان به روستاهایی انتهایی بخش ماژین حاشیه رودخانهشده است. در این خصوص می

 مالی وارده، ناشی از نداشتن هاي جانی و سازي عمومی برخورد با سیل از اهمیت زیادي برخوردار است. بسیاري از خسارتفرهنگ

باشد. به طور مثال بسیاري از مردم،  ایستادن در كنار رودخانه در هنگام تصویري واقعی از خطرات سیل توسط مردم عادي می

وقوع سیل را به عنوان یک خطر جدي احساس نمی كنند. یا درک درستی از قدرت تخریب سیلاب ندارند. در این خصوص باید 

 و اطلاع رسانی صورت گیرد.سازي فرهنگ

 هاي ناشی از سیلاب هاي هیدرولیكی از جمله موارد افزایش خسارتاي نگهداري و ترمیم سازهعدم انجام بازدیدهاي منظم دوره

ي رسوبات سدهاي انحرافی كوچک، و ترمیم نشدن فرسایش ي تخلیهها، باز ننمودن دریچهباشد. فرسایش پایین دست پلمی

 باشد.هاي گذشته از این دست میهاي هیدرولیكی ناشی از سیلابازهپایین دست س

 دهد. براي پذیري آنها را به شكل قابل توجهی افزایش میهاي ناتمام ساماندهی سواحل رودخانه، امكان آسیباحداث سازه

ه شكل ناقص، ضروري است. بهتر كاري و احداث سازه بجلوگیري از این مسئله، انسجام در عملیات اجرایی، جلوگیري از پراكنده

 است متناسب با حجم اعتبارات تخصیص یافته و اولویت بندي فعالیت، انجام عملیات اجرایی انجام پذیرد.

 

 های هيدروليکیاقدامات قبل از شروع در عرصه مهندسی رودخانه و سازه-4-1-2

 هاي با حساسیت بالاي؛ حجم قابل توجه سیلاب و رودخانههاي كشور از جمله ي هشدار سیل در بیشتر رودخانهاجراي سامانه

 ها،ي رودخانهحضور جوامع شهري و روستایی حاشیه

 كار مدیریت قبل از سیل، هنگام سیل و بعد از سیل براي سازمان مدیریت بحران و سایر سازمانهاي تهیه و تدوین برنامه و گردش

 متولی،

 ي مورد نیاز جهت استفاده در هاآوري دادهها و وقایع احتمالی به منظور جمعي از سیلابي حداكثرریزي به منظور استفادهبرنامه

 ها و تحلیل وقایع،گیريتصمیم

 هاي مختلف،هاي مختلف محتمل و اتخاذ تصمیمات لازم جهت گزینهسازي عددي سیلاب براي گزینهشبیه 

 ها،م رودخانهبازنگري در قوانین تغییر كاربري اراضی و رعایت نكردن حری 

 هاي آبریز به منظور نگهداري و صیانت از ها، در حوزههاي اداري و تحقیقاتی ادارات كل منابع طبیعی استانایجاد و استقرار واحد

 ها،پوشش گیاهی و جنگلی حوزه

 آب زیرزمینی و تدوین هاي هاي پخش سیلاب و تغذیه سفرهساله( اقدامات آبخیزداري و آبخوانداري و پروژه 5اي )بررسی دوره

 سال(، 5هاي كمتر از برداري و نگهداري آنها )دورهي بهرهشناسامه
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 هاي هیدرولیكی و مهندسی رودخانه، رعایت حریم  و ها، سازههاي اصلی و سیلابدشت رودخانهساله( آبراهه 5اي )پایش دوره

 ختلف، هاي مها در بازهبرداري و نگهداري رودخانهتدوین شناسنامه بهره

 برداران،هاي برداشت شن و ماسه و نظارت دقیق بر عملكرد بهرهبازنگري در قوانین و دستورالعمل 

 هاي كم خطر،هاي پر خطر به مسیلتمهیدات لازم به منظور هدایت جریان سیلاب در آبراهه 

 هاي شهري و روستایی، فتها در باآوري سیلابتوجه به مسایل هیدرولیكی در طراحی و اجراي آبروها و مجاري جمع 

 هاي شهري،هاي ارتباطی و بافتبازنگري هیدرولیكی و هیدرولوژیكی كلیه تاسیسات مهندسی رودخانه در راه 

  ساماندهی نیروهاي بسیج مردمی، نیروهاي نظامی و انتظامی و گروهاي مردمی و سایر نیروها قبل از وقوع سیل جهت مدیریت

 سیلاب.

 هاي هیدرولیكی در زمان وقوع سیلاب به منظور مشورت دهی به خصصی مهندسی رودخانه و سازهفعال نمودن كارگروه ت

 هاي اجرایی و مدیریت بحران استان،دستگاه

 

 های هيدروليکیاثرات و تخریب ها در عرصه مهندسی رودخانه و سازه-4-1-3

  تهدایت جوامع انسانی و خطرات مالی،اثرات افزایش تراز مخازن بر بالادست و پایین دست سدهاي مخزن و 

 ها،ي رودخانهي اصلی و بالادست مقاطع تنگ شدههاي فرعی به رودخانهتهدید و خطر جوامع انسانی مستقر در محل اتصال شاخه 

 هاي داخل شهرها، بالادست جوامع ها در اثر مسدود شدن مجاري توسط اجسام شناور، به ویژه در محل پلگسترش تخریب

 ایی و راههاي ارتباطی،روست

 هاي آبریز با میزان فرسایش بینی تمهیدات لازم در حوزهافزایش قدرت سیلاب در اثر افزایش میزان رسوب همراه جریان و پیش

 بالا،

 ها،ي پلهاي هیدرولیكی از جمله كاهش مقطع رودخانه و ارتفاع كم عرشهعدم رعایت ضوابط هیدرولیكی در طراحی سازه 

 بندها،ها و سیلابریب و آبگرفتگی معابر در اثر عبور تاسیست خدمات شهري از میان مقاطع پلافزایش تخ 

 دهد. در ها را افزایش میهاي آبی و مهندسی رودخانه به دلیل كمبود اعتبار، میزان تخریبناتمام گذاشتن و ناقص اجرا شدن سازه

اشاره نمود كه در اثر كمبود اعتبار و اجرا نشدن لایه محافظ ي كنجانچم توان به ساماندهی ساحل رودخانهاین خصوص می

 ها، در اثر سیلاب اخیر تخریب گردید.خاكریز

 ي رخ داده بعمل آورد. از جمله ي حداكثري از پدیدهریزي مناسب براي استفادهمنافع سیل را هم نباید از نظر دور داشت و برنامه

ها دبی و رسوب در شرایط سیلابی،  نی، پخش سیلاب در اراضی كشاورزي و برداشت دادههاي آب زیرزمیي سفرهتوان به؛ تغذیهمی

 هاي زیرزمینی شهر مهران اشاره نمود.  توان به اثرات مثبت پخش سیلاب و تغذیه سفره.... اشاره نمود. در این خصوص می

 

 هيدروليکیهای مدیریت سيلاب در حين وقوع در عرصه مهندسی رودخانه و سازه-4-1-7

 هاي قبلی، كارهاي تدوین شده و هماهنگیها و گردشعمل نمودن مدیریت بحران بر اساس دستورالعمل 

 ،اطلاع رسانی و هشدار به موقع متناسب با اطلاعات میدانی دریافتی توسط مدیریت بحران 

 ،مصوب نمودن اختیارات كافی براي مدیریت بحران در زمان وقوع سیلاب 

  عملكرد مدیریت بحران شرایط بحرانی،نظارت و پایش 

 ها در صورت دریافت گزارش آبگرفتگی در اثر اجسام شناور،باز نمودن مسیر آبراه 

 هاي طبیعی، در درس علوم مقطع دبستان با تاكید بر رعایت مسایل ایمنی در زمان وقوع سیل و زلزله،تدوین درس رخداد 

 برداري از محل اعتبارات طرح،ي بهرهانه در زمان ساخت پروژه براي دورههاي هیدرولیكی و مهندسی رودخبیمه سیل سازه 
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 ي الكترونیكی یكپارچه خدمت رسانی و دریافت خدمات اولیه براي كلیه افراد جامعه به منظور مدیریت صحیح، تدوین سامانه

 سریع و اثر گذار خدمات ارایه شده در شرایط بحرانی،

 

 استان خوزستان-4-2
 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يلو علل وقوع س منشا-4-2-1

 وقوع باران هاي سیل آسا با تداوم طولانی در بالادست حوضه هاي آبریز و طغیان رودخانه در پایین دست 

 خروجی ها هاي كرخه، كارون و دز به استان خوزستان و همپوشانی ورود رواناب ناشی از خروجی سدهاي واقع در مسیر رودخانه

 در پایین دست

  عدم لایروبی بازه هاي رسوب گذار رودخانه كرخه )حد فاصل حمیدیه تا تالاب هورالعظیم( و مصب شاخه هاي ورودي رودخانه به

 تالاب هورالعظیم

 عدم وجود سازه هاي كنترل سیل ) مانند: سد تأخیري( در بالادست حوضه 

 43خانه با آورد رودخانه ها در فروردین ماه عدم تطبیق حجم آزاد مخازن موجود در مسیر رود 

 بر ها( در حوضه كرخه )به طور مثال: كانال سیلاب بر خسرج(عدم وجود سازه هاي كنترل سیل )سیلاب 

 هاي ي مناسب انتقال سیلاب در دایک مرزي جهت انتقال آب به بخش عراقی تالاب هورالعظیم و همینطور دایکعدم وجود سازه

 5تا  1ایرانی تالاب هورالعظیم به منظور جدایی مخازن موجود در قسمت 

 كم شدن دبی ایمن عبوري از رودخانه ها به واسطه دوره طولانی مدت خشكسالی و وجود سدهاي كنترل در مسیر رودخانه 

 هاي شركت توسعه نیشكر دعبل خزاعی و دهخداواقع در مسیر زمین يبندها لیس بعضی از شدن شكسته  

 هاها به اراضی و سایر ساخت و سازهها با تبدیل آنحریم و بستر رودخانه دخل و تصرف در 

 ها و راه آهنهاي محورهاي مواصلاتی جادهعدم ظرفیت كافی عبور سیلاب كالورت 

 وجود دایک هاي غیر استاندارد در بعضی از مناطق 

 عدم شناخت كافی ساكنین مجاور رودخانه در مواجه با سیلاب 

 ي سازمان هاي ذیربطب اهالی برخی از مناطق با اقدامات پیش بینی شدهعدم همكاري مناس 

 هاي غیر اصولی(اقدامات خودسرانه و غیر كارشناسی روستاییان مجاور رودخانه در برخی از مناطق )احداث دایک 

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یاقدامات قبل از شروع در عرصه مهندس-4-2-2

 پوگرافی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكی از طریق انجام عملیات هاي میدانی، شناسایی نقاط پر خطر با جمع آوري داده هاي تو

رواناب، شبیه سازي ساعتی میزان ورودي و  –هاي بارش استفاده از مدل هاي هیدرولیكی و تصاویر ماهواره اي، اجراي روزانه مدل

 اشل.-خروجی مخازن و تولید منحنی هاي دبی

 بر ها ها و  سیلابها و تالابتعیین و حفاظت از بستر و حریم رودخانه 

 تهیه فهرستی از روستاها و زمین هاي واقع در بستر و حریم رودخانه ها 

  پهنه بندي سیلاب با دوره هاي بازگشت مختلف با كمک مدل هاي هیدرولیكی و هیدرولوژیكی و بازدیدهاي میدانی جهت تطبیق

 هاي هیدرولیكی.با نتایج مدل 

 هاهاي هشدار سیل در مسیر رودخانهایجاد سامانه 

  اطلاع رسانی به موقع در زمینه هشدار سیل به تمامی سازمان هاي ذیربط و برگزاري جلسات توجیهی با سازمان ها 

 مقابله با سیل اطلاع رسانی به روستاها و مناطق در معرض خطر و تهیه فهرستی از امكانات مورد نیاز جهت آمادگی براي 
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  بازدیدهاي دوره اي از سیل بندها، نقاط حادثه خیز و پیمایش صحرایی نقاط ضعف خاكریزهاي حفاظتی براي عبور ایمن سیلاب

 به همراه ترمیم و ترفیع سیل بندها در صورت نیاز

 احداث سیل بند و فیوزپلاگ در بعضی از مناطق مورد بررسی 

 هاي آب سنجی و رسوب سنجی با توجه به استانداردهاي موجود در صورت نیاز ستگاهتجهیز، تكمیل، رفع نقص و احداث ای 

 ها و تولید داشبوردهاي مدیریتیتهیه مدل هاي عددي بر خط جریان آب و انتقال رسوب در رودخانه 

 ف احتمالی هاي مختلبنديمدلسازي شكست سد با استفاده از نرم افزارهاي دو بعدي و سه بعدي به منظور تشخیص پهنه 

 پیش بینی دبی جریان سیلابی محتمل و تعیین خروجی بهینه جهت كنترل سیلاب هاي احتمالی و مدیریت سدها 

 تعیین دبی ایمن رودخانه ها و بررسی احتمال افزایش دبی ایمن 

 بازگشایی و لایروبی بازه هاي رسوب گذار و مسدود رودخانه 

 هاسیر رودخانههاي كنترل سیلاب در ممطالعاتی درباره روش 

 توانمند سازي مردم ساكن در حوضه در خصوص سیلاب و پارامترهاي موثر بر آن 

  بررسی دوره اي بستر و سواحل رودخانه ها و ساماندهی احتمالی 

 )تعیین، اجرا و بازدید از مسیرهاي جایگزین براي رهاسازي بخشی از جریان سیلاب )مانند: شاكریه 

 اي قدیمی رودخانه ها احیاء مسیل ها و سیلاب بره 

 بازنگري ضوابط طراحی سازه هاي در مسیر رودخانه و تالاب ها و همچنین بازنگري طرح ها بر اساس تجربه سیل اخیر 

 هاي ها جهت ایجاد هماهنگینگرش اساسی درباره شرح وظایف هر ارگان در زمان سیلاب و توانمند سازي مدیریت بحران استان

 هابیشتر بین ارگان

 ها و نظارت بر اجراي ها، مراتع، حریم بستر رودخانهقوانین منسجم، شفاف و محكم درباره عدم تغییر كاربري اراضی جنگل وضع

 آن

 لایروبی سازه هاي زیرگذر به منظور تسهیل عبور سیلاب 

 تخلیه به موقع مناطق مسكونی، مراكز صنعتی، كشاورزي و ... در محدوده سیل و در زمان سیلاب 

 بر هامكان افزایش ظرفیت بعضی از سیلاببررسی ا 

 جابه جایی برخی از روستاهاي در معرض خطر بیشتر 

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یها در عرصه مهندسیباثرات و تخر-4-2-3

 برابر سیلاب هاي پمپاژ و تصفیه خانه ها و ... درانجام اقدامات حفاظتی از تأسیسات مهم و ضروري مانند پست هاي برق، ایستگاه 

 ترمیم و ترفیع سیل بندها متناسب با سیلاب با دوره هاي بازگشت مناسب 

 )اجراي طرح كنترل سیلاب در رودخانه كرخه )مانند سیلاب بر خسرج 

 هاهاي فرسایشی سواحل در رودخانهتثبیت بازه 

 اطقجلوگیري از تخریب تأسیسات و شبكه هاي آبیاري توسط كشاورزان و اهالی برخی از من 

 )جلوگیري از اقدامات خودسرانه اهالی برخی از مناطق مجاور رودخانه )احداث خاكریزهاي غیر اصولی 

 هاهاي كشاورزي به بستر و حریم رودخانهجلوگیري از توسعه روستاها و زمین 

  )در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور عبور ایمن سیلاب از موانع )راه، ریل، پل ها، دایک 

 ندها بر مبناي دوره بازگشت استانداردترمیم سیل ب 

 هاهاي واقع در مسیر رودخانهلایروبی و ترمیم مسیرهاي فیوزپلاگ 

 هاي طراحیتجدید نظر در صدور مجوز براي توسعه مناطق مسكونی با تأكید بر تراز سیلاب 
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 ها جهت عبور سیلابهاي متقاطع در تالابهاي انتقال آب كافی براي سازهاحداث سازه 

 هادایت سیلاب به منظور بهبود محیط زیست آبی تالابه 

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یوقوع در عرصه مهندس يندر ح يلابس یریتمد-4-2-7

 تشكیل كارگروه هاي تصمیم ساز، عملیاتی و مستند ساز 

 اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانه هاي ملی و شبكه هاي اجتماعی 

  وظایف محوله به كمیته ها و سازمان هاي مسئول از طریق ستاد مدیریت بحران در منطقهنظارت و هماهنگی بین 

 ترمیم و بازسازي سازه هاي تخریب شده در حین وقوع سیل 

 لایروبی و بازگشایی انهار مسدود شده 

 ایجاد سازوكار براي بسیج هدفمند نیروهاي مردمی 

 ا با توجه به اندازه گیري هاي میدانی انجام شدههتدقیق نتایج مدل هاي عددي جریان سیل در رودخانه 

 ها با توجه به نتایج مدل هاي عددي و بازدیدهاي میدانیپیش بینی مسیرهاي احتمالی جریان آب در سیلاب دشت 

 ها در حین وقوع سیلانجام مدیریت سیلاب دشت 

  اجراي مسیرهاي انحرافی جهت عبور سیلاب 

 نی، مراكز صنعتی، كشاورزي و ... در محدوده سیل در زمان وقوع سیلابتخلیه به موقع و ایمن منازل مسكو 

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس یها در بازتوانیمشکلات و نارسائ-4-2-3

 در نظر گرفتن اعتبارات لازم براي طرح هاي ساماندهی و كنترل سیلاب 

  سازمان ها در امر كنترل سیلابتفكیک شفاف وظایف و جلوگیري از موازي كاري 

 برداري سازه هاي كنترل سیلاب بر عهده وزرات نیرو قرار داده شود.طراحی، اجرا و بهره 

 تكمیل تجهیزات فنی و پشتیبانی مقابله با سیلاب 

 تعیین سلسله مراتب سازمانی در ستاد مدیریت سیلاب 

  برداري انواع سازه هاي كنترل سیلابطراحی، اجرا، ترمیم و بهرهتهیه و بازنگري استانداردها و دستورالعمل هاي مرتبط با 

 

 دهد:ینشان م یآب يهارودخانه و سازه  یریتبراب مد یلابس ياز درس آموخته ها يشرح مختصر 1-3جدول 
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 های آبیهای سيلاب برای مدیریت رودخانه و سازهآموختهدرس 1-4جدول 
 پاسخ  موارد ردیف

 و تنظیمی، آبگیرهاسدهاي انحرافی  1

 . بازدیدهاي دوره اي از سدهاي انحرافی و تنظیمی1
 . استفاده از سدهاي تنظیمی به منظور تأخیر در وقوع سیلاب2
 . طراحی محل آبگیرها با توجه به مورفولوژي رودخانه7

 بندها و دایک ها و خاكریزهاسیل 2

 رانی و حادثه خیز سیل بندها. بازدیدهاي دوره اي از سیل بندها و شناسایی نقاط بح1
 . ترمیم سیل بندها با توجه به بازنگري مطالعات2
 . احداث سیل بندها در نقاط بحرانی در صورت نیاز7
 . طراحی سیل بندها بر مبناي دوره بازگشت استاندارد0
 . آگاهی دادن به مردم منطقه به منظور جلوگیري از تخریب دایک ها5

 لایروبی 7

 زه هاي رسوب گذار. لایروبی با1
 . لایروبی و بازگشایی شاخه هاي ورودي به تالاب2
 . لایروبی مسیرهاي طبیعی انحراف سیل7
 . لایروبی سازه هاي انتقال آب متقاطع0

0 
دیواره سازي، كاهش عرض، جابجایی رودخانه، 

 آبشكن

 . تثبیت بازه هاي فرسایشی رودخانه ها1
 . اصلاح مسیر رودخانه ها2

 حریم و پهنه سیلاب بستر و 5

 . تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها1
 . انجام پهنه بندي سیلاب به ازاي دبی با دوره هاي بازگشت مختلف2
. لزوم اجراي قوانین و دستورالعمل هاي موجود در زمینه بستر و حریم رودخانه ها 7

 توسط دستگاه هاي اجرایی ذیربط
 حریم رودخانه ها. آزادسازي تصرفات موجود در بستر و 0
 . جلوگیري از دخل و تصرف5
 . همكاري دستگاه قضا و نیروي انتظامی به منظور تسریع در صدور و اجراي احكام6 

 برداشت شن و ماسه 6

 . جلوگیري از برداشت غیر اصولی شن و ماسه در بستر و سیلاب دشت رودخانه ها1
. هدایت برداشت اصولی از تلماسه هاي موجود در بستر رودخانه ها و محل تقاطع 2

 رودخانه ها، قوس هاي داخلی رودخانه و مصب ها 

 هاها و مسیلها در رودخانهتخلیه نخاله 3

. جلوگیري از تخلیه نخاله ها و زباله ها در بستر و سیلاب دشت هاي رودخانه ها، 1
 مسیل ها و سیلاب برها

 . پاكسازي نقاط تخلیه نخاله واقع در مسیر رودخانه 2

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3

 . انجام اقدامات ساماندهی رودخانه در بازه هاي بحرانی1
 . نظارت دقیق بر طراحی و اجراي اقدامات مهندسی توسط دستگاه ذیربط2
انه به منظور ایمن هاي مجاور رودخ. الزام دستگاه هاي اجرایی جهت اجراي تراز جاده7

 سازي در برابر سیل

4 
 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

 )راه، ریل، شهر  سازي، كشاورزي، ...(

 . عدم ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه1
هاي موجود در . احداث زیرگذر به تعداد لازم جهت عبور دبی سیلابی براي سازه2

 سیلاب دشت ها
پهنه بندي سیلاب در طرح هاي تفصیلی و هادي شهري و  . لزوم توجه به مطالعات7

 روستایی

14 
در مدیریت  بین دستگاه ها تعارضاتتعاملات و 

 رودخانه
 . واگذاري مسئولیت مدیریت رودخانه ها به وزارت نیرو1
 . جلوگیري از ورود افراد و سازمان هاي غیرمتخصص و غیرمرتبط در تصمیم گیري2

 تالاب هااثرات سیلاب بر  11

 . آزادسازي اراضی تالاب1
 . نصب اشل به منظور درج تغییرات تراز سطح آب تالاب ها2

 . توزیع مناسب جریان در تالاب ها7
هاي مرزي و جزر و . در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور تبادل مناسب جریان در تالاب0

 مدي
 تالاب ها. ایجاد تمهیدات لازم به منظور انتقال آب مازاد ظرفیت 5

 . بهبود كیفیت آب تالاب ها6
 . بهبود تنوع زیستی موجود در تالاب ها3

 . بهبود وضعیت معیشتی ساكنین حاشیه تالاب3
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 استان گلستان-4-3
 منشا و علل وقوع سيل در استان گلستان-4-3-1

  لیمنشاء و ابعاد س 

گیاهی، كاربري اراضی و پوشش خاک حوضه به پنج دسته ها با توجه به خصوصیات بارش و حوضه آبریز و همچنین پوشش سیلاب

هاي قبل در شوند. در سالاي تقسیم میاي، سیل دریایی، سیل ناشی از ذوب برف و سیل گلی یا واریزهسیل ناگهانی، سیل رودخانه

شدند. هاي ناگهانی میسیلابهاي شدید و سریع بوده كه منجر به ها به صورت موضعی و ناشی از بارشاستان گلستان معمولاً سیلاب

هاي متوالی و شدید و بیش از ظرفیت نفوذپذیري حوضه اي است كه ناشی از بارشسیل اخیر استان گلستان از نوع سیل رودخانه

آبریز این استان منجر به رواناب بسیار  هايمدت و نیز سراسري در كل حوضههاي شدید و طولانیباشد. در سیلاب اخیر، بارشمی

 ها و مجاري آبی استان شد.یادي شده و این رواناب وارد رودخانهز

 علل وقوع سیل 

 باشند اما عوامل متعددي باعث روز می 5آسا به مدت حدود هاي شدید و سیلبدیهی است كه علل وقوع سیل اخیر استان، بارش

 تشدید سیل و خسارات ناشی از ان شدند كه عبارتند از:

 هاي آبریز استان اتفاق افتاد. گسترده و همزمان در كل پهنه حوضهها به صورت بارندگی 

 اي ایجاد شد.هاي مناسب در فصل زمستان، خاک منطقه تقریباً اشباع بوده و حجم رواناب قابل ملاحظهبه دلیل بارش 

  و چشمگیر بود.حوضه و در مقایسه با متوسط بارش استان، بسیار زیاد نفوذپذیري مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت 

 ساعت اول بارندگی اتفاق افتاد. 20هاي اخیر در بخش زیادي از بارش 

 ساعت ثبت  4هاي هیدرومتري طولانی بوده و در ورودي سدهاي استان نیز تا زمان تداوم دبی اوج سیلاب ثبت شده در ایستگاه

 شد.

 هاي ت و سازهاي غیرمجاز و نیز تصرف بستر در مسیلها به دلیل تعرض به حد بستر و حریم آنها، ساخظرفیت آبگذري رودخانه

ها(، طراحی غیراصولی آنها و پلهاي تقاطعی )مثل متروک به شدت كاهش یافته است. بنا به این دلایل و نیز ابعاد نامناسب سازه

هاي استان و به ویژه در كه ظرفیت ایمن عبور سیلاب در رودخانهدست آنها باعث شد نیز عدم لایروبی محدوده بالادست و پایین

 ها نباشد. محدوده شهرها، پاسخگوي حجم سیلاب ورودي به رودخانه

 ها به ویژه رودخانه رودخانه دستسیلابی در پایین هايدر بالادست و شیب بسیار كم دشت هاشرایط توپوگرافی و شیب تند حوضه

 شد.  دستپایینسیلگیري در تانسیل پتانسیل سیلخیزي در بالادست و پگرگانرود باعث افزایش 

 سد وشمگیر تا دست هاي پایینبازههاي سیلابی( در مسیر حركت سیلاب در رودخانه گرگانرود و به ویژه اراضی اطراف آن )دشت

 دهد. درصد رس پوشانده است كه این شرایط، نفوذ آب را تا حدودي زیادي كاهش می %74هاي ریزدانه لس با دریا را نهشته

 اي و ریلی هاي حمل و نقلی جادههاي زیرگذر )مثل كالورت( در زیرساختظ ظرفیت مناسب براي عبور سیلاب از سازهعدم لحا

 هاي سیلابی هموار شد.ها و دشتباعث تجمع رواناب در زمین

 ش عمق ها در محدوده شهرها باعث كاهش ظرفیت آبگذري و افزایرسوبگذاري و رشد پوشش گیاهی در مجراي اصلی رودخانه

 چریان و در نتیجه آبگرفتگی شهرها شد )به ویژه شهر گنبد(.

 هاي داخلی نیز باعث كاهش ظرفیت ها، قوسهاي خاص مثل دهانه پلها در گلوگاهاي رودخانهعدم لایروبی موضعی و دوره

 ها شد.آبگذري رودخانه

 

 اقدامات قبل از شروع سيلاب-4-3-2

 بینی و پیشگیريپیش 
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 سازمان هواشناسی استان گلستان با استفاده از تجهیزات راداري مستقر در بهشهر )استان مازندران( وقوع سیل را در : بينیپيش

 25بینی و هشدار به صورت یک اطلاعیه در روز شنبه مورخ كند. در سیل اخیر نیز این پیشبینی میپهنه استان گلستان پیش

سو را شب یكشنبه مورخ هاي آبریز اترک، گرگانرود و قرهي شدید و مداوم در حوضههااعلام و تاریخ وقوع بارندگی 1743اسفند 

بینی بارش و سیلاب است. با هاي اجرایی استان براي پیشهاي هواشناسی تنها ابزار دستگاهتعیین نمود. اطلاعیه 1743اسفند  26

عت عمل و دقت سازمان هواشناسی گلستان در اعلام توجه به استقرار رادار هواشناسی در خارج از استان گلستان، قطعاً سر

آباد كتول است و مناطق بالادست یابد. پوشش رادار مستقر در بهشهر فقط تا محدوده شهر علیهشدارهاي هواشناسی كاهش می

یستم اي فاقد سدهد. همچنین شركت آب منطقههاي اترک و گرگانرود و شهرهاي شرق استان گلستان را پوشش نمیرودخانه

بینی وقوع سیل به باشد گه با توجه به پتانسیل سیلخیزي و سیلگیري بالاي استان، وجود این سیستم براي پیشهشدار سیل می

 ساكنین امري ضروري است. 

 از جنبه پیشگیري از وقوع سیل اخیر استان گلستان و یا كاهش آثار تخریبی آن، مسائل و موضوعات متعددي مطرح گيریپيش :

باشند تا هاي اجرایی میهاي نظارتی استان مشغول بازرسی و تحقیق از دستگاهتاكنون نیز ادامه دارد. هنوز هم سازمان شده و

 دلایل احتمالی قصور یا كوتاهی مدیران اجرایی استان را مشخص نمایند. 

هاي رسوبگیر، احداث ها، احداث سازهدر خصوص پیشگیري، اداره منابع طبیعی و آبخیزداري با انجام اقدامات حفاظتی در سرشاخه -

مخازن ذخیره رواناب و نیز تقویت پوشش گیاهی، تقریباً كارایی مناسبی را بر اساس بودجه این سازمان نشان داد. اگرچه در این 

ي براي مهار هاي و اقدامات حفاظتی آبخیزداراي بود كه انتظار چندانی از سازهها و رواناب حاصله به گونهسیل خاص، حجم بارش

 رفت. سیلاب نمی

قلا، در بعضی از موضوعات مثل لایروبی رودخانه در محدوده شهر و هاي شهرهاي مختلف به ویژه گنبد و آقاقدامات فرمانداري -

 ها در قبل از وقوع سیلاب چندان موفق نبوده است.هاي تقاطعی و نیز پاكسازي و بهسازي رودخانه در این محدودهبالادست ساازه

ها )به ویژه گرگانرود( و قلا در موضوع رعایت حد بستر و حریم رودخانههاي شهرهاي مهمی مثل گنبد و آقهمچنین شهرداري

اند. این در حالی است كه شركت ها و ساخت و ساز غیرمجاز در آنها كارایی قابل قبولی نداشتهجلوگیري از تعرض به این محدوده

ها انجام داده است. طبق قانون و نیز ها را در بسیاري از بازهعیین حد بستر و حریم رودخانهاي گلستان مطالعات تآب منطقه

ها و مجاري آبی واقع در محدوده شهرها مسئولیت ها در زمینه حفاظت از رودخانههاي سیل، وزارت كشور و شهردارينظامنامه

بند در توان به احداث دایک یا سیلرند. در این خصوص میهاي مردمی را از خطر سیلاب مصون نگه داداشته و باید سرمایه

 هاي استان در سیل اخیر در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده بودند. محدوده شهرها اشاره نمود كه شهرداري

یدرولیكی را رعایت تپه و ...( ضوابط فنی و ههاي نیازآباد، قرههاي تقاطعی متعددي )مثل پلاداره راه و شهرسازي در طراحی سازه -

هاي شهري در سیل اخیر شد. طبق آمار و یافتهگیري بسیاري از نقاط شهري و بینننموده و همین مسئله عامل افزایش سیل

هاي استان گلستان اختصاص دارد. هاي تقاطعی غیراصولی به رودخانهشركت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین تراكم سازه

هاي با هاي زیرگذر مثل كالورتاي و ریلی نیز با عدم رعایت ضوابط هیدرولیكی در طراحی سازهجاده هاي حمل و نقلزیرساخت

ظرفیت مناسب جهت عبور مطمئن سیلاب مواجه بودند كه این عامل نیز باعث افزایش عمق آبگرفتگی بسیاري از مناطق شد. 

ها و خصوصاً سیلاب توجه و ان گلستان باید به موضوع رودخانهعلاوه بر این وزرات راه و شهرسازي و نظام مهندسی ساختمان است

شود كه رودخانه گرگانرود در شمال این شهر قرار قلا، مشاهده میهاي قدیم شهر آقمهمتر از آن، باور داشته باشد. مثلاً در نقشه

كه در سیلاب اخیر، همین مناطق  شود. این در حالی استگونه منطقه مسكونی در شمال این رودخانه دیده نمیگرفته و هیچ

مسكونی دچار بیشترین خسارت شده و تمركز آبگرفتگی در این مناطق اتفاق افتاد. اراضی این مناطق بسیار پست بوده و در 

ر اند و حتی رودخانه نیز در ترازي بالاتر از این اراضی جریان دارد. در شهر گنبد نیز همین موضوع صادق است. دگودي قرار گرفته

هاي قدیمی نیز حالیكه در شمال این شهر، آبگرفتگی چندانی اتفاق نیافتاد، تمركز آبگرفتگی در جنوب این شهر بود. در نقشه

اند. این شود كه در جنوب این شهر، مناطق مسكونی خاصی وجود نداشته و این مناطق جدیداً به بافت شهر اضافه شدهمشاهده می
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ها و گستره سیلگیري شهرها تدوین نماید. هندسی ساختمان باید ضوابطی متناسب با شرایط سیلابدهد كه نظام مموارد نشان می

قلا مشاهده شد كه منازلی كه در ارتفاعی بالاتر از زمین احداث شده بودند دچار خساراتی به مراتب كمتر همچنین در شهر آق

هاي همتراز با اراضی طبیعی به صدور مجوز براي ساختمانشدند. بنابراین سازمان نظام مهندسی و شهرداري باید در خصوص 

 قلا تجدیدنظر نماید. ویژه در مناطق شمال شهر آق

اي بیشترین نقش و تاثیر را دارد. در سیل اخیر، شركت در زمینه پیشگیري از وقوع سیل احتمالاً وزارت نیرو و شركت آب منطقه -

جدي سازمان هواشناسی استان، فرصت كمی براي پیشگیري از سیل داشت و  اي استان گلستان بعد از صدور هشدارآب منطقه

 ها در حین سیلاب انجام شد. اغلب فعالیت

هاي سیلابی هاي ساماندهی رودخانه و دشتاصولاً موفقیت در پیشگیري از سیلاب شدیداً منوط به وجود و انجام اقدامات و برنامه -

هاي اجرایی نیز به اي نقش موثري دارد اما سایر دستگاهدر این خصوص شركت آب منطقهدر زمان قبل از وقوع سیل است. اگرچه 

ها را به عهده دارد هاي سیلابی وظایف مهمی دارند. مثلاً سازمان جهاد كشاورزي مدیریت زهكشویژه در مدیریت سیلاب در دشت

هاي بالادست شهر گمیشان به طوریكه مثلاً زهكش ها نقش موثري در مدیریت سیلاب داشتندكه در استان گلستان، این زهكش

هایی با ظرفیت در مدیریت سیلاب این شهر بسیار حائز اهمیت بودند. همچنین اداره راه و شهرسازي باید نسبت به تعبیه كالورت

، موضوعی كه در سیل هاي سیلابی توجه كافی داشته باشدآهن واقع در دشتها و خطوط راهكافی براي انتقال سیلاب از زیر جاده

 قلا را تحت تاثیر قرار داد.هاي مدیریت سیل رودخانه گرگانرود به ویژه در شهر آقاخیر استان گلستان به شدت كارایی فعالیت

رسد كه مهمترین و موثرترین برنامه براي پیشگیري از سیلاب، داشتن اي، به نظر میهاي آب منطقهدر حیطه وظایف شركت -

دست و بر اساس اهمیت رودخانه از بالادست تا پایین ها است. در این طرح باید سیلابي مدیریت سیلاب رودخانهطرحی جامع برا

سازي روندیابی شود. به این منظور و براي مدیریت سیلاب، راهكارهاي مناطق مسكونی و اقتصادي واقع در مسیر رودخانه مدل

هاي خاص ث سدهاي مخزنی، احداث سدهاي تاخیري، لایروبی رودخانه در بازهاي )مثل احداهاي سازهبسیار متنوعی شامل روش

سازي سیل در مخازن خارج از بستر رودخانه، هاي طبیعی و نیز اراضی پست و بایر، ذخیرهو رسوبگذار، انحراف سیلاب به مسیل

-اي )عملیات آبخیزداري و آبخوانغیرسازه ها و ...( وها و سیلبندها، پاكسازي و بهسازي مسیر رودخانه، حذف قوساحداث دایک

ها، بیمه سیل و ...( وجود دارد. سازي ساختمانها، مرتفعسازي ساختمانداري، سیستم هشدار سیل، مدیریت مخازن سدها، عایق

-به آماده هاهاي فوق و نیز تعیین موقعیت و كیفیت انجام هر یک از این روشگیري براي انتخاب یک یا تركیبی از روشتصمیم

هاي دوبعدي واسنجی شده جهت روندیابی سیلاب بستگی دارد كه این ابزار تاكنون در رودخانه-بعديسازي یک مدل ریاضی یک

استان و به ویژه رودخانه گرگانرود آماده نشده است. همچنین اتفاقات سیل اخیر نشان داد كه ظرفیت مخازن سدهاي استان براي 

(اختصاص اعتبار لازم براي 1نیست. این واقعیت لزوم توجه جدي به مسائل مهم ذیل را آشكار نمود:  مدیریت سیلاب چندان كافی

(تامین 2چاي، آقدكش، چایلی و ...، جهل-تمام آبی استان مثل سدهاي نرمابهاي سدهاي مخزنی و انحرافی نیمهتكمیل طرح

در سدهاي مخزنی استان به ویژه سدهاي  ر گرفتن رسوبگذاري(درنظ7بخشی سد وشمگیر، اعتبار لازم براي انجام عملیات علاج

هاي بهینه براي مدیریت سیلاب در سدهاي حل(ارائه راه0هاي اقتصادي براي حل این معضل، حلبوستان و گلستان و ارائه راه

ن )كه در آن ظرفیت بسیار گانه واقع در رودخانه گرگانرود )بوستان، گلستان و وشمگیر(. این سدها به جز سد بوستامخزنی سه

اند و دست احداث شدهكمی براي كنترل سیلاب اختصاص داده شده است(، به طور كامل با هدف تامین آب كشاورزي مزارع پایین

بخشی سد گلستان )مثلًا تعمیر (تسریع در علاج5اگرچه ظرفیت ذخیره چندانی نیز ندارند، براي كنترل سیلاب نقشی جدي ندارند. 

هاي عمقی، كاهش رسوبگذاري در مخزن سد، تدوین منحنی فرمان مناسب چندهدفه با تاكید بر تامین آب یض دریچهیا تعو

برداري چندهدفه از (تسریع در تدوین برنامه و سیاست مناسب براي بهره6زیست(، كشاورزي، مدیریت سیل و تامین نیاز محیط

 گانرود.   اي مخازن سدهاي واقع در رودخانه گرسیستم زنجیره

    

 آمادگی 
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دهد. با توجه به وقوع مكرر برخورداري از آمادگی لازم براي مواجهه با سیلاب، به میزان قابل توجهی از حجم خسارات را كاهش می

ی را هاي اجرایی این واقعیت را باور نكرده و شرایط لازم براي مواجهه با این پدیده طبیعسیلاب در استان گلستان، هنوز هم دستگاه

ر ندارند. در سیل اخیر نیز بسیاري از مدیران اجرایی مرتبط با سیلاب دچار غافلگیري شده و اقدامات لازم با تاخیر به انجام رسید. به طو

رسانی مناسب این واقعه از طرف مدیریت بحران استان به مدیران اجرایی استان و مثال یكی از مهمترین مراحل مدریت سیلاب، اطلاع

ها و به طور كلی استانداري )مدیریت بحران استان( برنامه اصولی منسجم و مناسبی دم است. متاسفانه در این زمینه فرماندارينیز مر

قلا به صراحت اعلام كردند كه درست ساعاتی قبل از آبگرفتگی این رسانی و هشدار به مردم نداشتند. بسیاري از مردم آقبراي اطلاع

به صورت رسمی و از طریق صدا و سیماي استان گلستان به اهالی این شهر اطلاع داده بود كه بر اساس  شهر، فرماندار شهرستان

راهكارهاي اتخاذ شده، شرایط تحت كنترل است و مردم نگران سیلگیري منازل خود نباشند. در شب همین روز، سیل شهر را احاطه 

وند. این نكته مشخص نمود كه شهرداران و فرمانداران هر شهر باید به نمود و مردم مجبور شدند به طبقات دوم ساختمان منتقل ش

اي در نحوه مواجهه با آن و مدیریت مناسب صورت جدي نسبت به حوادث مبتلابه شهر خود تسلط داشته باشند و داراي مهارت ویژه

 آن باشند.

 

 های سيلاباثرات و تخریب-4-3-3

 هاي مختلفآمدهاي سیل در حوزهآثار تخریبی و پی 

ها و مزارع كشاورزي زیادي زیر آب رفت و تا هاي مختلف تحمیل نمود. زمینهاي زیادي به حوزهسیل اخیر استان گلستان خسارت

هاي استان با هاي فراوانی از رودخانههاي متعددي دچار تخریب شد و بازههاي بسیار زیادي تخریب شد. سازهها ادامه داشت. جادهماه

آمد این اتفاقات رنج و ها قابل توجه بود. پیهاي انتقال آب و نیز زهكشید مواجه شد. رسوبگذاري در مخازن سدها، كانالفرسایش شد

 قلا و گمیشان درگیر آن بودند.محنتی بود كه بسیاري از مردم آق
 

 تاثير اجرا نکردن عمليات مهندسی رودخانه 

و رواناب و مدت زمان آن، بسیار قابل توجه بود اما عدم رعایت بعضی از نكات لازم، اگرچه سیل اخیر استان گلستان از نظر حجم بارش 

هاي هاي شهري و نیز در بازهها به ویژه در محدوده( عدم پاكسازي و بهسازي مسیر رودخانه1خسارات این سیل را افزایش داد. مثلًا 

مان قبل از سیلاب باعث شد بعضی از شهرها با آبگرفتگی مواجه هاي اصلی شهر( در زهاي تقاطعی )پلدست سازهبالادست و پایین

هاي هاي انحرافی كافی براي انحراف بخشی از سیل از رودخانه اصلی به دشت( عدم طراحی و اجراي كانال2شوند )مثل شهر گنبد(. 

سیل مواجه شود و با پخش سیل به اراضی سیلابی و اراضی بایر باعث شد مجراي اصلی رودخانه در بسیاري از نقاط با محدودیت انتقال 

بندهاي مناسب ها و سیل(عدم طراحی و اجراي دایک7قلا و گمیشان با معضل آبگرفتگی مواجه شوند. اطراف، شهرهاي مهمی چون آق

هاي بازهبراي كنترل سیلاب در شهرها و روستاها و نیز عدم بازرسی و تقویت آنها قبل از وقوع سیل، باعث خسارت در بعضی از 

سازي یک مجراي مناسب براي انتقال سیل در رودخانه باعث شكست سواحل رودخانه گرگانرود در محل (عدم آماده0اي شد. رودخانه

 قلا و نیز آبگرفتگی شهرک صنعتی این شهر و فرودگاه گرگان شد.سولی( و حمله سیلاب به شمال شهر آقروستاي سیدلر )چن
 

 رودخانه مدیریت ایسازهغير عمليات کيفيت و کميت 

(سیستم هشدار سیل در این 1اي مدیریت سیلاب چندان توجهی نشده است. مثلاً هاي استان گلستان، به عملیات غیرسازهدر رودخانه

(مدیریت سیلاب در 7رسانی نیز نشده است. (بیمه سیل چندان جدي نبوده و اطلاع2شود. ها نصب نشده و خلاء آن احساس میرودخانه

برداري از سدهاي مخازن سدهاي استان چندان علمی، اصولی و بهینه نیست و نیازمند تدوین یک مدل بهینه چندهدفه براي بهره

(بسیاري از 5هاي شهري و روستایی، خسارات سیل را افزایش داد. ها در بازه(عدم رعایت حدود بستر و حریم رودخانه0استان است. 

قلا سیلاب در استان از منظر ایمنی در مقابل سیلاب داراي وضعیت نامناسبی هستند. مثلًا در شهر آق هاي شهرهاي درگیر باساختمان
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ها باید با فاصله از سطح زمین ساخته شوند. همچنین باید نسبت به سیلاب كند، ساختمانهمواره این شهر را تهدید می كه سیلاب

 (6مقاوم باشند. 
   

 ختلفهای معلل شدت تخریب در حوزه 

(عدم رعایت حد بستر و حد حریم 1هاي قبلی گزارش و نیز بندهاي فوق به صورت مكرر اشاره شده است. مثلاً این مورد در فصل

-(سازه2رودخانه و ساخت و ساز غیرمجاز در بسترهاي متروک و اراضی مجاور رودخانه، میزان خسارت ناشی از سیلاب را افزایش داد. 

زدگی آب و افزایش سطح آبگرفتگی ، ضمن عدم توانایی در انتقال جریان سیل در مسیر رودخانه، باعث پسهاهاي غیراصولی مثل پل

(عدم طراحی 0هاي شهري، خسارت سیلاب را افزایش داد. (عدم پاكسازي مسیر رودخانه در بازه7اراضی اطراف رودخانه شدند. 

آهن، باعث تجمع آب در مناطق تحت سیطره ها و ریل راهیلاب از زیر جادهها و زیرگذرهاي مناسب با ظرفیت كافی براي عبور سكالورت

سازي جریان ریزي مناسب براي مدیریت سیلاب قبل از وقوع آن بر اساس شبیه(عدم برنامه5سیل شده و مشكلات مردم را افزایش داد. 

تلف مدیریت سیلاب بر مبناي نتایج آن، به شدت دوبعدي و اتخاذ راهكارهاي مخ-بعديهاي ریاضی یکسیل در رودخانه به كمک مدل

هاي كنترل سیل و خسارات ناشی از آن را به گیري براي مدیریت سیلاب در حین وقوع آن را مشكل و پیچیده نمود و هزینهتصمیم

اطق مسكونی و ها، تجمع بیش از حد آب در منآهن، شكافتن بسیاري از جادههایی مثل تخریب ریل راهشدت افزایش داد )هزینه

قلا و محل دقیق ها و ...(. به طور مثال اگر مشكل عدم ظرفیت كافی رودخانه گرگانرود در بالادست آقصنعتی و كشاورزي، تخریب سازه

حل نهایی انتخاب شد، راهكارهاي متناسب با آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و راههاي ریاضی مطمئن شناسایی میآن به كمک مدل

  شد.می
   

 وابسته هایتالاب و رودخانه سامانه بر مثبت تأثيرات 

رسد كه سیلاب اخیر داراي اثرات مثبت زیادي بود اما اثرات منفی آن نیز قابل توجه بود كه متاسفانه اغلب خسارات این به نظر می

(تمامی مخازن سدهاي استان )كه 1سیل، توجهی به شرایط طبیعی رودخانه و تعرض به آن بوده است. در اثر وقوع سیلاب ناشی از بی

(رودخانه با جریان آب احیاء شد و بعد از 2ها پرآب شد، بنداندر طول چندین سال اخیر هرگز با سرریز آب مواجه نبودند( و نیز آب

قلا ی )مثل دشت آقهاي سیلاب(رسوبات همراه با سیل در دشت7اي گرفتند. ها جان تازهآبی، رودخانهبیش از یک دهه خشكسالی و كم

خیزي اراضی ناچار صورت، كشاورزان براي تداوم حاصلهاي زراعی را افزایش دادند. در غیراینخیزي زمیننشین شده و حاصلو ...( ته

هاي به استفاده از كودهاي مضر و غیرسازگار با محیط زیست خواهند بود. این مسئله در استانی مثل استان گلستان كه یكی از قطب

(افزایش حجم منابع آب سطحی بعد از وقوع سیلاب باعث شد كه كشاورزان 0مهم كشاورزي كشور است، داراي اهمیت زیادي است. 

(دریاي خزر كه شرایط 5آبی شدید در استان گلستان ممنوع بود. اقدام به كشت برنج كنند، اقدامی كه تا قبل از آن به دلیل كم

(مهمتر از دریاي خزر، خلیج گرگان بود كه شرایط كیفی آن با وقوع 6، تا حدودي احیاء شد. نامناسبی از نظر محیط زیستی داشت

سو شد كه بخش زیادي از میلیون مترمكعب  رواناب وارد رودخانه قره 154سیلاب اخیر تا حدود زیادي بهبود یافت. طبق آمار، حدود 

شناسی نشان داده است كه در سیل د كرد. مطالعات پژوهشگاه اقیانوساین جریان به خلیج گرگان رسید و شرایط كیفی مناسب را ایجا

برداري از این سیلاب را داشتند. این هاي استان بیشترین بهره(تالاب3درصد بهبود یافته است.  74اخیر، شرایط كیفیت آب حدود 

رگانرود سیراب شدند. با توجه به ارزش اقتصادي هاي اترک و گهاي رودخانهكردند با سیلابها كه با خشكی دست و پنجه نرم میتالاب

هاي اجرایی استان و كشور با بسیج (با وقوع سیلاب اخیر، بسیاري از دستگاه3ها، پرشدن آنها مزیت بسیار مهمی است. العاده تالابفوق

ها سو و اترک در بسیاري از بازهانرود، قرههاي گرگامكانات خود، اقدامات زیادي را براي ساماندهی رودخانه انجام دادند. لایروبی رودخانه

هاي (تغذیه سفره4هاي انحراف سیل در رودخانه گرگانرود از مهمترین اثرات مثبت پس از وقوع سیلاب اخیر است. و بازگشایی مسیل

هاي به ویژه در بازه ها در طی این سیلاب و بعد از آن از اثرات مثبت سیلاب اخیر استان است. این موضوعآب زیرزمینی و آبخوان

هاي سیلابی، دست به دلیل بافت رسی اراضی و دشتهاي پایینهاي گرگانرود حائز اهمیت بیشتري است. در بازهبالادست رودخانه

ها، معضلی (وقوع سیلاب اخیر نشان داد كه موضوع تعرض به حریم و بستر رودخانه14باشد. هاي آب زیرزمینی ناچیز میتغذیه سفره
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اي و نیز مردم محلی دارد. این موضوع جدیت هاي اجرایی با شركت آب منطقهبوده و نیازمند همكاري تنگاتنگ مسئولان دستگاه جدي

ها را به میزان زیادي افزایش داد و حتی به این منظور، اصلاح هاي اجرایی و نظارتی براي رعایت حد بستر و حریم رودخانهدستگاه

 یز توصیه شده است.      ها ننامهقوانین و آیین

 

 مدیریت سيلاب در حين وقوع سيلاب-4-3-7

 مهار آثار تخریبی سیل 

اي گلستان هاي بجامانده از سیل در حیطه مهندسی رودخانه با سرعت قابل قبولی توسط استانداري و شركت آب منطقهآثار و تخریب

هاي زیادي لایروبی شد. ها و كانالاي و زهكشهاي رودخانهنجام شد. بازهمورد بررسی قرار گرفت و اقدامات اجرایی لازم نیز تا حدودي ا

-اي زیادي نیز كه دچار تخریب و فرسایش شدید شده بود شناسایی شد و به منظور تامین اعتبار براي انجام ساحلهاي رودخانهبازه

قیمتی براي مسئولان استانی حاصل شد. مثلًا هاي ذيهسازي و تثبیت بستر آنها مكاتبات اداري لازم انجام شد. در این ارتباط تجرب

هاي رودخانه گرگانرود را به حوضه هایی كه به طور طبیعی و بر اساس شیب طبیعی زمین، بخشی از سیلاب(مسیل1مشخص شد كه 

همواره فعال بوده و ساماندهی كردند و متاسفانه به دلایلی مسدود شده بودند، باید به عنوان جزئی از سیستم رودخانه اترک منحرف می

 هاي منطقه باید ساماندهی شده و تعریض شوند. (زهكش2شوند. 
 

 روند بازسازي بعد از فروكش كردن سیل 

 ها و نیروهاي مردمینقش سازمان 

و مستمر  جانبه، دلسوزانههاي مثبت در میان انبوه خسارات و اتفاقات منفی سیلاب اخیر، حضور همهشاید یكی از مهمترین جلوه

ها و نیروهاي مردمی از سراسر كشور بود.  بسیاري از اقدامات انجام شده در حیطه مهندسی رودخانه در حین وقوع سیلاب مثل سازمان

ها، لایروبی ها، پاكسازي مسیر رودخانهها و مصبهاي انحراف آب، لایروبی رودخانهها و كانالهاي جدید، بازگشایی مسیلاحداث دایک

اي كه اي گلستان انجام شد. نكتههایی غیر از شركت آب منطقهها و ... توسط نیروهاي مردمی و یا با استفاده از امكانات سازمانزهكش

ها و مردم با مسئولان مرتبط مثل شركت در این میان و به ویژه در اوایل وقوع سیل قابل مشاهده بود، عدم هماهنگی لازم بین سازمان

آمد است در روزهاي اول چندان به چشم نمی یریت بحران استان بود. عملاٌ فرماندهی واحد كه لازمه مدیریت بحراناي و مدآب منطقه

 اي گذاشت. و این مسئله تاثیر روانی بسیار منفی بر مردم و حتی كارشناسان شركت آب منطقه

 

 ها در بازتوانیمشکلات و نارسایی-4-3-3

 بودجه و اعتبارات 

هاي اجرایی در شرایط رین مشكلاتی كه همواره مطرح بوده و در سیل اخیر نیز به چشم آمد كمبود اعتبارات لازم دستگاهیكی از مهمت

شود از خاص و بحرانی بود. مثلاً دفتر مدیریت بحران استانداري كه مهمترین بخش در ساماندهی شرایط بحرانی در استان محسوب می

اي نیز از این نظر وضعیت مشابهی داشت به طوریكه اجراي هاي زیادي مواجه بود. شركت آب منطقهنظر بودجه و اعتبار، با محدودیت

هاي مصوب این شركت به هیچ وجه قابل انجام هاي قبل و حین وقوع سیل با بودجهراهكارهاي پیشگیري و مدیریت سیلاب در زمان

بخشی هاي علاجچاي، سد چایلی و سد آقدكش و نیز انجام طرحچهل-هاي كنترل سیل در استان مثل سد نرمابنبود. تكمیل طرح

ها و ها، كانالسدهاي گلستان و وشمگیر به اعتبارات بسیار زیادي نیازمند است كه تاكنون تامین نشده است. همچنین لایروبی رودخانه

هاي تر رودخانه. به طور كلی حفاظت مطمئنها به اعتبارات فراوانی نیازمند استسازي و تثبیت بستر رودخانهها و نیز ساحلزهكش

برداري مقاطع استان در مقابل سیلاب به تصویب و اجراي طرح جامع سیل وابسته است كه شامل اجزاء بسیار زیادي )مثل نقشه

احداث سدهاي هاي مناسب در طول مسیر رودخانه، گذاريها، نشانههاي سیلابی، تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و دشترودخانه
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ها هاي انحراف سیل، احداث دایکهاي خاص و بحرانی، احیاء مسیلمخزنی جدید براي مدیریت موثرتر سیلاب، لایروبی رودخانه در بازه

 كند. هاي بسیار زیادي را طلب میها، و ...( است كه هزینهبندها در طول مسیر رودخانهو سیل

 

 هاي حقوقی و قانونینواقص و خلاء 

(چندان مشخص نیست كه موضوع رعایت حد 1طی سیلاب اخیر استان گلستان، نواقص حقوقی و قانونی متعددي آشكار شد. مثلاً در 

ها در محدوده شهرها دقیقاً به عهده چه نهادي است؟ و تكلیف افرادي كه در این محدوده اقدام به ساخت و ساز بستر و حریم رودخانه

هاي سیلابی با ها است اما بحث دشت(اگرچه وزارت نیرو متولی رودخانه2شوند چیست؟ سارت مواجه میاند و در طی سیلاب با خنموده

هاي هاي مرتبط در دشتمجراي اصلی رودخانه متفاوت است و دقیقاً مشخص نیست كه مسئولیت اصلی مدیریت سیلاب و سایر حنبه

ها دقیقًا مشخص هاي كنترل سیلاب در رودخانهبندها و دایکت سیل(متولی احداث، نگهداري و مرم7سیلابی با چه دستگاهی است؟ 

اي این مسئولیت را به عهده وزارت راه و شهرسازي اعلام نموده است در حالی است كه این شركت باید نیست. شركت آب منطقه

بعضی از كشاورزان براي استحصال آب از این مورد نیز قابل ذكر است كه  0(در زمینه بند 0بخشی از این مسئولیت را به عهده بگیرد. 

(طبق قانون، طراحی و 5كنند كه قانون مشخصی براي این موضوع نیست. ها و خاكریزهاي طولی رودخانه را تخریب میرودخانه، دایک

فولوژي رودخانه و ها به شدت بر مورها در مسیر رودخانه به عهده وزارت راه و شهرسازي است. این در حالی است كه ان سازهاجراي پل

ها شرایط هیدرولیكی و رسوبی آن اثر گذاشته و باید بر اساس خصوصیات هیدرولیكی، هیدرولوژیكی، رسوبی و محیط زیستی رودخانه

اي باشد. تعیین موقعیت قرارگیري آن، طرح شكل و هندسه آن، طراحی شوند. بنابراین باید حتماً با مشاركت جدي شركت آب منطقه

ها و بسیاري از موارد دیگر باید توسط كارشناسان دفتر فنی شركت هاي آن، تعیین عمق آبشستگی در محدوده پایهكل پایهتعداد و ش

ها و خطوط ریلی نیز باید توسط ها و زیرگذرهاي جاده(تعیین ظرفیت گذردهی جریان از درون كالورت6اي انجام شود. آب منطقه

اي مجبور كند كه كارشناسان شركت آب منطقه(بعضی مواقع در حین سیلاب، شرایط ایجاب می3اي انجام شود. كارشناسان آب منطقه

شوند. در این شرایط قانون مشخصی به انجام اقداماتی در رودخانه شوند كه گاهاً با مقاومت و نزاع با اهالی مجاور رودخانه مواجه می

 براي حمایت از كارشناسان نیست. 

   

  هاي فنیدستورالعملمعیارها، ضوابط و 

هاي استان گلستان در مقابل سیلاب تعریف نشده است. این در حالی است كه (تاكنون معیار مشخصی براي سطح حفاظت از رودخانه1

شهرها، شهرهاي بزرگ، كوچک و متوسط، روستاها و نیز اراضی كشاورزي در طول اي و بر اساس قرارگیري كلانباید براي هر رودخانه

 ودخانه، و نیز با توجه به وضعیت اقتصادي كشور، سطح مشخصی )یعنی سیلاب با دوره بازگشت معین( تعریف شود.    مسیر ر

  

 ساختار مدیریتی درون سازمانی 

هاي استان سپاري نظارت بر انجام اقدامات مدیریت سییلاب هر یک از رودخاننهاي و مسئولیت(تقسیم كارشناسان شركت آب منطقه1 

كاري و تداخل وظایف، بازدهی و كارشناس مسلط به آن رودخانه، ایده بسیار مناسب و كارامدي بود كه ضمن كاهش موازي به چند

 قیمتی فراهم نمود.راندمان كاري را افزایش داد و براي كارشناسان نیز تجربه بسیار ذي

 

 دانش فنی و آموزشی 

هاي اجرایی استان و به دهد كه كارشناسان دستگاهب اخیر گلستان نشان می(بررسی اقدامات اجرایی انجام شده براي مدیریت سیلا1

باشند. اهمیت این مسئله زمانی روشن اي و نیز منابع طبیعی و آبخیزداري از دانش فنی مناسبی برخوردار میویژه شركت آب منطقه

ان و كارشناسان فرصت چندانی براي بررسی و آزمون شود كه تقریباً همه این اقدامات در حین وقوع سیلاب اتفاق افتاده و مدیرمی

رسد كارشناسان این استان از نظر مفاهیم تئوري و رغم دارا بودن دانش فنی مناسب، به نظر می(علی2كارایی این اقدامات نداشتند. 
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ها و مدیریت سییل رودخانه اي دراي و غیرسازههاي سازهآموزي بیشتري هستند. استفاده تلفیقی از روشآموزشی نیازمند مهارت

هاي سیلابی، از جمله موضوعاتی است كه همگی و به ویژه مدیران سازي حركت جریان سیلاب در مجراي اصلی رودخانه و دشتنیزمدل

 اي نیازمند آموزش آنها هستند. و كارشناسان شركت آب منطقه

  

 توان كارشناسی و تخصصی و اجرائی 

اي و اداره هاي مختلف و به ویژه شركت آب منطقهاشاره شد، توان فنی و تخصصی كارشناسان دستگاه طور كه در بند فوق نیزهمان

منابع طبیعی و آبخیزداري قابل توجه بوده و كارایی مناسبی از خود نشان دادند. نكته مهم در این زمینه آن است كه تقریباً تمامی 

لعه و بررسی دقیق جزئیات آنها فراهم نبوده است. این مسئله نشان از توان بالاي اقدامات انجام شده حالت اجرایی داشته و فرصت مطا

 تخصصی و اجرایی كارشناسان استان دارد.

 

 استفاده از مهندسین مشاور راهبردي 

 هاي اجرایی در طی سیل اخیر استان گلستان از مشاورین كلیدي خود استفاده نمودند.تقریباً تمامی دستگاه

 

  گیريتجهیزات فنی و پشتیبانی و ابزار دقیق اندازهكمبودهاي 

ها( براي هاي خاص )مكندهكمبودهاي تجهیزات فنی و پشتیبانی در سیل اخیر استان گلستان كاملاً مشهود بود. تجهیزاتی مثل لایروب

گیري نیز مشكلات ر دقیق اندازههاي دیگر ارسال شد. در زمینه ابزالایروبی مصب دریا در استان وجود نداشت و به ناچار از استان

هاي هیدرومتري با سنج الكترونیكی( مستقر در ایستگاههاي ثبت خودكار تراز سطح آب )سطحمتعددي وجود دارد. بسیاري از دستگاه

 برداري خارج شدند. این در حالی است كه تراز سطح آب رودخانه در حین سیلابمشكل غرقاب شدن مواجه شده و از چرخه بهره

هاي هیدرولیكی و هیدرولوژیكی به آن نیاز دارند. ضمناً براي ثبت سرعت یا ترین پارامتري است كه بسیاري از محاسبات و تحلیلساده

هاي هیدرومتري ها در زمان سیلاب، مشكلات بسیار زیادي وجود دارد و تاكنون دستگاهی به این منظور در ایستگاهدبی جریان رودخانه

 رد.استان وجود ندا

  

 محیطیملاحظات زیست 

 هاي متولی ویا ذینفعانتناقضات و تعارضات بین دستگاه 

اي در زمینه موضوع تعرض به حریم رودخانه و ساخت و ساز غیرمجاز در آن باید به ها و شركت آب منطقه(تعارضات بین شهرداري1

ها در خصوص لایروبی اي و شهرداريد بین شركت آب منطقه(.بای2كمک تعامل بین این دو دستگاه و نیز مردم به حداقل ممكن برسد. 

اي منظمی بین هاي شهري تعامل بیشتري صورت گیرد و جلسات دورهها و نیز كاهش رودخانه در ورودي پلو پاكسازي محدوده پل

هاي رودخانه )به ویژه در بازه(انجام اقدامات ساماندهی 7هاي قبل و بعد از سیلاب( برگزار شود. این دو دستگاه )به ویژه در زمان

اي و اداره منابع طبیعی و آبخیزداري باشد. به طور مثال، براي بالادست( و نیز احداث مخازن جدید باید با تعامل بین شركت آب منطقه

و اجراهاي (در طراحی 0احداث سد با مشورت با كارشناسان آبخیزداري باشد.  سازي رسوبگذاري در مخازن سدها، باید محلحداقل

اي تعامل بسیار بیشتري صورت گیرد و طراحی این سازه بر هاي بزرگ شهري باید بین اداره راه و شهرسازي و شركت آب منطقهپل

هاي اجرایی منطبق (در سیل اخیر، بعضی از اقدامات دستگاه5اساس شرایط هیدرولیكی، رسوبی و حتی محیط زیستی رودخانه باشد. 

اي نبود و در مدیریت سیل تا حدودي اختلال ایجاد نمود. این موضوع نشان داد كه در حین شركت آب منطقهبر نظرات كارشناسی 

 بحران، باید فرماندهی و مدیریت به صورت واحد و قدرتمند باشد و در اختیار شخص استاندار )یا نیروهاي نظامی( باشد.
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 های آبیو سازهبرای مدیریت رودخانه های سيلاب آموختهدرس 2-4جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

1 
سدهاي انحرافی و تنظیمی، 

 آبگیرها

 اي رودخانه گرگانرود.لزوم تدوین یک سیاست بهینه چندهدفی براي سدهاي زنجیره1

 بخشی سدهاي وشمگیر، گلستان و بوستان. لزوم تسریع در انجام عملیات علاج2

هاي آتی و لزوم درنظر گرفتن براي مدیریت سیلاب. عدم كفایت حجم مخازن سدهاي موجود گرگانرود 3

 آبیمخازن جدید با هدف مدیریت سیل و مدیریت كم

 ها و خاكریزهابندها، دایکسیل 2

بندها و جلوگیري از شكافتن آنها ها و سیل.لزوم تدوین یک قانون و دستورالعمل مشخص براي اجراي دایک1

 انهتوسط مردم به منظور استحصال آب از رودخ

 هاي موجود عمدتاً داراي وضعیتی غیراصولی بوده و براي مدیریت سیلاب باید اصلاح، تقویت و پایدار شوند..دایک2

اي توسط مصالح لایروبی شده از بستر رودخانه ساخته شده و با وضعیت هاي شركت آب منطقه.دایک3

 هیدرولوژي سیلاب همخوانی ندارند.

قلا و گمیشان خاكریز حفاظتی ها، لازم است دور شهرهایی مثل آقتكرار سیلابرسد با توجه به .به نظر می7

 هاي سیلابی به درون شهر احداث شود. به منظور ممانعت از ورود سیل از دشت

 لایروبی 7

هاي هاي حساس و بحرانی )مثل ورودي شهرها، محدوده پلها به ویژه در بازه.لزوم لایروبی منظم رودخانه1

 هاي بزرگ در بالادست شهرها و ...(مهم، قوسبزرگ و 

 هاي بالادست شهر گمیشانهاي منطقه به ویژه زهكش.لزوم لایروبی زهكش2

-نفس تا مصب دریا به صورت چنگكی )چندشاخه.لزوم لایروبی رودخانه گرگانرود از بالادست روستاي خواجه3

  اي( قبل از وقوع سیلاب به منظور تخلیه سریع سیل به دریا

دست، خاصیت رسوبگذار بودن آن و نیز متاثر هاي پایین.به دلیل شیب بسیار كم رودخانه گرگانرود در بازه7

شود. با انجام این كار ضمن صرف بودن آن از تراز دریا در مصب، لایروبی سراسري این رودخانه توصیه نمی

 نیست.   اي بسیار بالا، احتمال رسوبگذاري سریع آن نیز دور از ذهنبودجه

0 
سازي، كاهش عرض، دیواره

 جابجایی رودخانه، آبشكن
 ها )براي استحصال زمین و ...(ها توسط شهرداري. پرهیز از كاهش عرض رودخانه در بالادست پل1

 بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

تري صورت بسیار جديها و عدم ساخت و ساز غیرمجاز در آنها باید به .لزوم رعایت حد بستر و حریم رودخانه1

 هاي متولی پیگیري شود.توسط دستگاه

براي مردم، شهرداران، فرمانداران، مدیران و  "هازندگی در كنار رودخانه"هاي آموزشی .لزوم تدوین برنامه2

آموزان و دبیران مدارس )آموزش مفاهیم حد بستر، حد حریم، هاي اجرایی و نیز دانشكارشناسان دستگاه

 ت، بستر متروک و ...(دوره بازگش

 

 برداشت شن و ماسه 6

هاي خاص با هماهنگی شركت آب ریزي براي برداشت بارهاي اضافه و مازاد رودخانه در محل.لزوم برنامه1

 اي و اداره صنعت، معدن و تجارت در قبل از وقوع سیل و بلافاصله بعد از آنمنطقه

 ها  بیش از حد مصالح از بستر رودخانهتر با برداشت غیراصولی و .لزوم برخورد جدي2

 

3 
ها و ها در رودخانهتخلیه نخاله

 هامسیل

هاي دست پلها و مصالح ساختمانی به ویژه در بالادست و پایینها از نخاله. لزوم پاكسازي مسیر رودخانه1

 ورودي شهرها

 

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3

 هاي شور ها به اراضی و كالسیلاب رودخانههاي قدیمی انحراف .لزوم احیاء مسیل1

 هاي تقاطعی غیراصولی موجود بر اساس هیدرولیک رودخانهها و سازه.لزوم بازسازي پل2

.در طی سیل اخیر، فقدان یک طرح جامع مدیریت سیل رودخانه باعث شده بود انجام اقدامات مدیریتی با 3

هاي اجرایی توام شود، در حالیكه اگر اقدامات گاهكاري دستسرعت عمل بسیار كم و همراه با موازي

هاي مدیریتی در زمان قبل از سیلاب و تحت سناریوهاي مختلف مبتنی بر بزرگی سیلاب به كمک مدل

 شد، سرعت عمل در حین سیلاب بسیار بیشتر بود.ریاضی واسنجی شده، تست می

ون مطالعه كافی و به صورت اضطراري انجام شد و فوق، اغلب اقدامات مهندسی رودخانه بد 7.با توجه به بند 7

اینک لازم است به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرند. مثلاً بند ولی كه با تجهیزات سنگین و به سرعت 

بازگشایی شد، ظاهرا داراي مشكلات جدي است و به دلیل عدم دارا بودن شیب طولی مناسب، قابلیت 

 د داشت. بنابراین حتماً نیاز به اصلاح هندسی و هیدرولیكی دارد.انتقال دبی جریان مناسبی را نخواه
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 های آبیبرای مدیریت رودخانه و سازههای سيلاب آموختهدرس 2-4جد.ل ادامه 

 پاسخ  موارد ردیف

4 
 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

 )راه، ریل، شهرسازي، كشاورزي، ...(

 ها و زیرگذرهاظرفیت مناسب براي كالورتآهن بدون درنظر گرفتن .احداث ریل راه1

هاي هاي موجود بدون توجه به هیدرولوژي سیل در رودخانه و پخش سیلاب در دشت.بسیاري از جاده2

 اند و ظرفیت كافی براي عبور مطمئن و سریع سیلاب از زیر خود را ندارند.سیلابی، طراحی و اجرا شده

قلا و به ویژه در مدیریت سیل بسیار موثري در تخلیه سیلاب آقهاي جهاد كشاورزي در منطقه نقش .زهكش3

 شهر گمیشان داشتند.

14 
 هابین دستگاه تعارضاتتعاملات و 

 در مدیریت رودخانه

اي در زمینه موضوع تعرض به حریم رودخانه باید به حداقل ها و شركت آب منطقه.تعارضات بین شهرداري1

 ممكن برسد.

ها و نیز كاهش ها در خصوص لایروبی و پاكسازي محدوده پلاي و شهرداريمنطقه.باید بین شركت آب 2 

 هاي شهري تعامل بیشتري صورت گیرد. رودخانه در ورودي پل

هاي بالادست( و نیز احداث مخازن جدید باید با تعامل .انجام اقدامات ساماندهی رودخانه )به ویژه در بازه3

سازي نابع طبیعی و آبخیزداري باشد. به طور مثال، براي حداقلاي و اداره مبین شركت آب منطقه

 احداث سد با مشورت با كارشناسان آبخیزداري باشد. رسوبگذاري در مخازن سدها، باید محل

اي تعامل هاي بزرگ شهري باید بین اداره راه و شهرسازي و شركت آب منطقه.در طراحی و اجراهاي پل7

 بسیار بیشتري اتفاق افتد.

اي نبود هاي اجرایی منطبق بر نظرات كارشناسی شركت آب منطقه.در سیل اخیر، بعضی از اقدامات دستگاه3

و در مدیریت سیل تا حدودي اختلال ایجاد نمود. این موضوع نشان داد كه در حین بحران، باید فرماندهی 

 و مدیریت به صورت واحد و قدرتمند باشد. 

 هااثرات سیلاب بر تالاب 11

هاي استان كه برخی از آنها در حال خشک شدن كامل بودند، خوشبختانه  . با وقوع سیل اخیر، تمامی تالاب1

 اي گرفتند.پرآب شدند و ضمن بهیود شرایط كیفیت آب، جان تازه

هاي ریزيهاي استان نقش بسیار مهمی در مدییت سیل اخیر داشتند به طوریكه بسیاري از برنامه.تالاب2

 ها بود.ها و تالابهاي سیلابی با محوریت كالسیل از رودخانه به سمت دشت انحراف

 نظرات ویژه 17

كرد ولی به دلیل حالت خاصی كه در میان .در بعضی از نقاط، تجمع آب در منطقه مشكلی ایجاد نمی1

مشكل خاصی ها، آبی كه مسئولان و مردم وجود داشت، اصرار بر تخلیه آب داشتند و با شكافتن جاده

 كردند.نداشت را به مناظق دیگر منتقل می

.مدیریت افكار عمومی مردم به ویژه در فضاي مجازي و هدایت این فضا به سمت همدلی و انتشار اخبار 2

تحركی درست و مثبت، اقدامی بسیار حیاتی و مهم است كه متاسفانه در اوایل وقوع سیل در استان و بی

مشكلات زیادي براي كارشناسان و مدیران اجرایی استان ایجاد كرد. در این  صدا و سیما در این خصوص،

زدگان، مدیران و ها، سعی در هدایت افكار عمومی به سمت آرامش سیلخصوص باید ضمن بیان واقعیت

 كارشناسان نمود. 

از نظر روحی  هاي اجرایی استان زحمات زیادي در طی سیل اخیر كشیدند اما متاسفانه.كارشناسان دستگاه3

و روانی شرایط مناسبی نداشتند و فشار روانی زیادي بر دوش آنها بود )مثلاً به دلیل فضاي مجازي و نیز 

سازي، چندان سرعت عمل و دقت نداشتند(. حتی شایعات مكرر كه متاسفانه مقامات دولتی نیز در شفاف

عتراضات اهالی محلی مواجه شده و این در حین كار و انجام اقدامات مدیریت سیل گاهاً با مخالفت و ا

شد. در حالی كه در این شرایط بحرانی، مهمترین مسئله، وجود آرامش اتفاق منجر به بحث و جدل می

روحی و روانی در بین كارشناسان و اهالی محلی است تا به كمک همدیگر، بحران را مدیریت كنند. به 

ارشناسان )علاوه بر اهالی محلی و سیلزدگان( در حین هاي روانشناسی به كهمین دلیل، ارائه مشاوره

 هایی قبل از وقوع سیل الزامی است.سیلاب و مهمتر از آن در زمان
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 استان لرستان-4-7
 منشا و علل وقوع سيل در استان لرستان-4-7-1

 :آنها عبارتند از نیتراند كه مهمبوده لیدخ يمتعدد لیدلا ریاخ لابیبروز س در

 يهاصورت گسترده در حوضهه ها در مدت زمان كوتاه و ببارش يشدت بالا ریاخ لابیعامل وقوع س نیتر: مهمسابقهیب يهابارش* 

بوده و در  متریلیم 123ساعت معادل  20بارش استان در مدت  نیانگیكه م یصورتكشكان بوده است، به يهادر سرشاخه ژهیو بو زیآبر

سه عامل در  یگزارش شده است. )به شكل عموم متریلیم 244تا  ياچولهول( به صورت نقطه مانندكشكان ) يهاسرشاخه یبرخ

هر سه  1743 نیو دوازدهم فرورد ازدهمیبارش به رواناب مؤثر است: شدت بارش، مدت بارش و گستره بارش. در رخداد بارش  لیتبد

 20ساعت در هر روز )مجموعاً  12از  شتریبا امتداد ب د،یو شد نیسنگ اریبس یكه بارش یبوده است. به شكل ممعوامل در حد اكستر نیا

 (.وستیساعت( در تمام گستره استان لرستان به وقوع پ

 .شودیم يادیرواناب ز دیكه موجب تول ریو نفوذناپذ زدانهیر يسازندها یمنطقه: گستردگ یشناسنیزم طیشرا *

 نی. اباشدیدرصد م 25بالاتر از  بیش يو دارا یدرصد مساحت لرستان كوهستان 31كشكان:  زیحوضه آبر یتوپوگراف طیشرا *

 داشته است. یینقش بسزا لابیس دیدر كوتاه كردن زمان تمركز رواناب و تول ب،یو پرش یكوهستان یتوپوگراف

برف در ارتفاعات نازل شده بود كه به علت صورت هب ییهابارش لاب،یدما: قبل از وقوع س شیذوب برف به علت بارش باران و افزا *

 شده است. لابیس دیو تشد یبرف رهیهوا و بارش باران، موجب ذوب ذخ يدما شیافزا

ماه، رطوبت خاک  نیپنجم و ششم فرورد یِزمستان يهابارش يبالا زانیم لی: به دليریو كاهش نفوذپذ کاشباع شدن رطوبت خا *

 سهم رواناب از بارش شده است. شینفوذ و افزا زانیبود كه باعث كاهش م دیبه حد اشباع رس باًیتقر

 یبا دب یلابیماه، س نیپنجم و ششم فرورد ي: در روزهایقبل يهایاز بارندگ یآن ناش يهارودخانه كشكان و سرشاخه یبالا بودن دب* 

 574رودخانه كشكان حدود  یدب لاب،یدر رودخانه كشكان رخ داده بود. بعد از فروكش كردن س هیمترمكعب در ثان 7754حدود 

در  هیمترمكعب در ثان 6544از  شیب یدب جادیموجب ا دیجد يدیتول يهابا رواناب هیپا یدب عیجمبوده كه ت هیمترمكعب در ثان

 .دیتابعه گرد يپلدختر و معمولان و روستاها يهاشهرستان

پوشش گیاهی: بر اساس بررسی هاي انجام شده تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی توسط عوامل انسانی و ساكنین  تخریب* 

هاي محیط هاي دیگر كه ناشی از عدم شناخت ارزشهاي آبریز استان لرستان بویژه در حوضه كشكان و تبدیل آنها به كاربريحوضه

داشته است. عدم تعادل دام و مرتع، استفاده از درختان جهت تهیه سوخت، تبدیل  عوديهاي مختلف آن سیر صزیست است در بخش

هاي راه سازي و بهره برداري غیر اصولی از محصولات هاي معدنی، فعالیتسوزي، فعالیتاراضی مرتعی جنگلی به زمین كشاورزي، آتش

هاي اجرایی ذیربط ادامه به علت برخورد ضعیف دستگاهكه  ستترین عوامل تخریب پوشش گیاهی در استان لرستان افرعی جنگل مهم

 .هاي استان تخریب می شودهكتار از جنگل 7444دارد. بر اساس آمارهاي موجود هر ساله حدود 

هاي غیر  یابد از یكسو و كاربريطور پیوسته فزونی میه مراه رشد جمعیت كه متعاقب آن نیاز بیشتر به منابع به عوامل انسانی: به* 

ها از سوي دیگر سبب شده تا خسارت ناشی از مین مواد غذایی و مسكن و سایر نیازمنديأهاي انسانی جهت تولی ناشی از فعالیتاص

هاي آبخیز در بر هم زدن تعادل طبیعی این هاي انجام شده دخالت ساكنین حوضهسیل نمود بیشتري پیدا كند. بر اساس بررسی

ها در وقوع سیلاب ها و تحولات هیدرولوژیكی ناشی از این كاربريو طراحی نامناسب سازه هاي مختلف غیر اصولیحوضه كاربري

 داشته است. همیشهرستان پلدختر و تشدید خسارات ناشی از آن نقش بسیار م

مراه ساخت و سازهاي غیر اصولی و اشغال اراضی حاشیه رودخانه كشكان اثرات مهمی بر نابسامانی بستر و تشدید خطر سیل به ه

ها با دوره بازگشت داشته است. به نحوي كه در بسیاري از موارد عرض كنونی بستر از عرض مجاور كمتر شده و امكان عبور سیلاب

 سال را محدود نموده است. 54بیش از 
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 اقدامات قبل از شروع سيلاب-4-7-2

 اي استان لرستان(هشدار در خصوص تخلیه حاشیه رودخانه هاي مستعد سیل )منبع: شركت آب منطقه 

 رسانی به كشاورزان در خصوص جمع آوري تأسیسات و موتور تلمبه ها و همچنین به مسافران و عشایر محل در خصوص اطلاع

 اي استان لرستان(عدم تردد در مسیر رودخانه هاي سیلابی و مسیل هاي فصلی )منبع: شركت آب منطقه

  اي استان لرستان(كارها )منبع: شركت آب منطقهحوزه كاري جهت پیشبرد سریع  0تقسیم استان به 

 اي استان اعزام نماینده هاي ویژه به شهرستان هاي پلدختر، كوهدشت و چگنی جهت هماهنگی بیشتر )منبع: شركت آب منطقه

 لرستان(

 نبع: شركت آب گیري دبی رودخانه ها در محل ایستگاه هاي هیدرومتري تخریب شده )متهیه و نصب چند اشل موقت جهت اندازه

 اي استان لرستان(منطقه

 اي استانپیش بینی دبی جریان سیلابی محتمل توسط شركت آب منطقه 

 رود و كرگانههاي خرمبهسازي و پاكسازي بستر رودخانه 

 رود توسط شهرداري خرم آبادلایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در قوس داخلی، مصب رودخانه خرم 

 ها توسط عوامل شركت آب منطقه اي استاندها و دایکبنبازدید از سیل 

 رود كه موجب تنگ شدن مقطع عبوري جریان و افزایش سطح آب در هاي موقت احداث شده بر روي رودخانه خرمتخریب پل

 گردید )منبع: ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان(.زمان سیلاب می

  )ايتوسط عوامل شركت آب منطقهبازدید از سازه هاي كنترل سیل )سیل بندها 

 و با  یانتظام يرویو ن يتوسط شهردار لیو ... در محدوده س یپرورش ماه ،يو كشاورز یمراكز صنعت ،یمناطق مسكون هیتخل

استان  1743ن )مستند سیلاب فروردین ماه بحران استا تیریمد یهماهنگ يو با نظارت شورا ییاجرا هايدستگاه ریسا يهمكار

 لرستان(.

 

 های سيلاباثرات و تخریب-4-7-3

 اي استان لرستان(هشدار در خصوص تخلیه حاشیه رودخانه هاي مستعد سیل )منبع: شركت آب منطقه 

 رسانی به كشاورزان در خصوص جمع آوري تأسیسات و موتور تلمبه ها و همچنین به مسافران و عشایر محل در خصوص اطلاع

 اي استان لرستان()منبع: شركت آب منطقهعدم تردد در مسیر رودخانه هاي سیلابی و مسیل هاي فصلی 

  اي استان لرستان(طقه)منبع: شركت آب منحوزه كاري جهت پیشبرد سریع كارها  0تقسیم استان به 

  اي استان )منبع: شركت آب منطقهاعزام نماینده هاي ویژه به شهرستان هاي پلدختر، كوهدشت و چگنی جهت هماهنگی بیشتر

 لرستان(

 منبع: شركت آب گیري دبی رودخانه ها در محل ایستگاه هاي هیدرومتري تخریب شده تهیه و نصب چند اشل موقت جهت اندازه(

 ستان لرستان(اي امنطقه

 اي استانپیش بینی دبی جریان سیلابی محتمل توسط شركت آب منطقه 

 رود و كرگانههاي خرمبهسازي و پاكسازي بستر رودخانه 

 رود توسط شهرداري خرم آبادلایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در قوس داخلی، مصب رودخانه خرم 

 ل شركت آب منطقه اي استانها توسط عوامبندها و دایکبازدید از سیل 

 رود كه موجب تنگ شدن مقطع عبوري جریان و افزایش سطح آب در هاي موقت احداث شده بر روي رودخانه خرمتخریب پل

 گردید )منبع: ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان(.زمان سیلاب می

 يابازدید از سازه هاي كنترل سیل )سیل بندها( توسط عوامل شركت آب منطقه 
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 و با  یانتظام يرویو ن يتوسط شهردار لیو ... در محدوده س یپرورش ماه ،يو كشاورز یمراكز صنعت ،یمناطق مسكون هیتخل

استان  1743ن )مستند سیلاب فروردین ماه بحران استا تیریمد یهماهنگ يو با نظارت شورا ییاجرا هايدستگاه ریسا يهمكار

 لرستان(.

 

 وقوع سيلابمدیریت سيلاب در حين -4-7-7

 مهار آثار تخریبی سیل 

 اقدام مهمی در این زمینه انجام نشده است.

 روند بازسازي بعد از فروكش كردن سیل 

 به علت عدم ابلاغ به موقع اعتبارات و همچنین ناچیز بودن آن عملیات بازسازي از روند قابل قبولی برخوردار نیست.

 نقش سازمان ها و نیروهاي مردمی 

 ها مختلف نقش در كنترل اوضاع در حین وقوع سیلاب داشتند.  مردمی و سازمان قطعاً نیروهاي

 

 ها در بازتوانی مشکلات و نارسائی-4-7-3

  ،بودجه و اعتبارات 

ها اواخر مرداد ، موافقتنامه1743فرودین  12در بحث بودجه و اعتبارات خیلی ضعیف عمل گردید زیرا با وجود رخداد سیلاب در تاریخ 

ها وجود ندارد و عملاً بعضًا اوایل شهریور ماه ابلاغ گردید و متأسفانه هیچگونه اعتباري جهت مطالعه و پیشگیري در موافقتنامه ماه و

بحث بازسازي پیش بینی شده است كه با وجود خسارات وارده، عملاً بخش زیادي از خسارات نیز قابل پوشش و بازسازي نیست و  با 

 دود و پروسه طولانی مناقصات نارضایتی مردمی زیادي وجود دارد.توجه به زمان بسیار مح

  ،نواقص و خلاء هاي حقوقی و قانونی 

 هاي اجرایی گردیده است.در جریان سیلاب اخیر مشاهده گردید كه خلأهاي قانونی موجب اختلافات متعدد بین دستگاه

  ،معیارها و ضوابط و دستورالعمل هاي فنی 

گردد ضمن هاي اجرایی نمیهاي فنی توسط دستگاهدود جهت بازسازي متأسفانه توجه زیادي به دستورالعملبه علت زمان بسیار مح

 اینكه اعتباري جهت قرارداد با مشاوران فنی ابلاغ نشده است. 

  ،ساختار مدیریتی درون سازمانی 

 اند.دستگاه هاي ذیربط در این خصوص موردي را گزارش نكرده

  ،دانش فنی و آموزشی 

هاي زیربنایی و اقدامات مرتبط با سیلاب یک ها جهت ارتقا خدمات فنی و نظارتی در راستاي طرحتوانمندسازي هرچه بیشتر سازمان

 ضرورت است.

  ،توان كارشناسی و تخصصی و اجرائی 

اي )سامانه هاي در این خصوص دستگاه هاي اجرایی استان همه در یک وضعیت قرار ندارند بخصوص در زمینه روش هاي غیرسازه

هشدار سیل( نیاز به توانمندسازي بیشتر است. براي مثال شركت آب منطقه اي استان از نظر نیروهاي كارشناسی به طور نسبی 

 وضعیت بهتري دارد.

  ،استفاده از مهندسین مشاور راهبردي 

خصیص داده نشده است و همچنین درصد براساس اظهار نظر كارشناسان شركت آب منطقه اي، هیچ اعتباري براي خدمات مطالعه ت

 ناچیزي براي خدمات  نظارتی در نظر گرفته شده است.

  ،كمبودهاي تجهیزات فنی و پشتیبانی و ابزار دقیق اندازه گیري 
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هاي از نظر تجهیزات و ابزار دقیق، وضعیت استان ضعیف است و هیچگونه پیش بینی اعتباري بجز جهت تعمیر و احداث ایستگاه

 پیش بینی نشده است. 1743فروردین  12متري خسارت دیده در جریان سیلاب هیدرو

  ملاحظات زیست محیطی؛ 

 در این خصوص نیاز به مطالعه تخصصی در خصوص اثرات زیست محیطی در مرحله بازتوانی می باشد. 

 هاي متولی ویا ذینفعانتناقضات و تعارضات بین دستگاه 

اي و شهرداري( كه عمده رایی ذیمدخل در سیلاب اخیر وجود دارد )مثلاً بین شركت آب منطقه تعارضات متعددي بین دستگاه هاي اج

ها در زمان وقوع سیلاب ها و اسناد بالادستی لازم الاجرا در خصوص وظایف هماهنگ دستگاهآن ناشی از ضعف قوانین و دستورالعمل

 است.
 های آبیو سازههای سيلاب برای مدیریت رودخانه آموختهدرس 3-4جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

  سدهاي انحرافی و تنظیمی، آبگیرها 1

 بندها و دایک ها و خاكریزهاسیل 2

 وجود برخی مشكلات فنی در احداث سازه هاي حفاظتی مانند: 

 . دایک حفاظتی شهر معمولان1

 . دایک حفاظتی بابازید2

 لایروبی 7

پذیر شهري، به هاي انسداد و بازه هاي آسیبهاي استان بجز در محللایروبی در رودخانه

لحاظ به هم خوردن شرایط طبیعی تأثیر ندارد )شیب بسیار بالا و كوهستانی بودن حوضه 

 كشكان(

0 
دیواره سازي، كاهش عرض، جابجایی رودخانه، 

 آبشكن

 برخی مشكلات فنی و عدم رعایت دستورالعمل هاي ذیربط مانند:

 رودخانه در شهر پلدخترهاي كناري . دیواره1

 هاي كناري رودخانه در شهر خرم آباد. دیواره2

 هاي كناري رودخانه در شهر معمولان. دیواره7

 هاي حریم و بستر رودخانه كشكانضرورت تهیه نقشه بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

 رودخانه كاكاشرف از سرشاخه هاي رودخانه كشكان برداشت شن و ماسه 6

 هاها و مسیلها در رودخانهنخالهتخلیه  3
 رود در بالادست. رودخانه خرم1

 آباد. رودخانه كاكاشرف خرم2

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3
 . دایک معمولان1

 . دایک رودخانه تیره دورود2

4 
 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

 )راه، ریل، شهر  سازي، كشاورزي، ...(

 . پل بابازید1

 مورانی. پل 2

 . پل چم شهران7

14 
در مدیریت  بین دستگاه ها تعارضاتتعاملات و 

 رودخانه
 اي، شهرداري و بنیاد مسكن در بازسازيتعارضات بین آب منطقه

 اثرات سیلاب بر تالاب ها 11

 اثرات مثبت بر:

 . تالاب بیشه دالان بروجرد1

 هاي پلدختر. تالاب2

 

 استان فارس-4-3
یكی از بلایاي عمده به شمار می رود و تلفات جانی و خسارت هاي فراوان براي جامعه فراهم می آورد و علل بروز سیل هر چند كه 

تراكم شهر نشینی، تجاوز به بستر و حریم سا، تغییر كاربري، رشد جمعیت وآهاي سیل سیل بسیار پیچیده و عوامل متعددي چون باران

بندي و مدیریت خطر سیل، عدم بازنگري و ارزیابی هاي جامع پهنهت ها(3 نداشتن برنامهكریدور رودخانه )آبراهه اصلی و سیلدش

مناسب از سیل توسط متولیان هاي انجام شده و به روز شدن، عدم پایش و نگهداري و بهره برداري منسجم، عدم درک صحیح وطراحی

سیل و روشن نبودن مسولیت سازمان هاي مختلف در قبل، حین و هاي مردم نهاد و مردم، عدم آمادگی لازم در حین امر سیل، سازمان
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پس از وقوع سیل و نداشتن برنامه هاي منسجم اقدامات سازه اي و غیر سازهاي مدیریت سیل را می توان برشمرد، اما گرم شدن كره 

 مهاجرت و مدت طولانی هاي خشكسالی و سیل تواتر افزایش و حدي هاي باران  و اكستریم هواي و آب  زمین و تغییر اقلیم و پتانسیل

 به عوامل این از ناشی ناگهانی هاي سیل از بسیاري كه داشت نظر مد نباید را شهري ساختار تغییر و بزرگ هاي شهر به روستاییان

 توجه باید .روند كه عدم برنامه ریزي مدیریت شهري با رویكرد مدیریت سیل خسارت جبران ناپذیري به شهر ها وارد می كند می شمار

 و ریزي برنامه در كه شود تلقی هم فرصت یک تواند می مالی و جانی خسارت بر افزون ساخت انسان چه و طبیعی چه سیل كه داشت

ه نگري شهر ها و جوامع انسانی را از نظر خطر سیل به گمترین حد برساند و تلفات جانی را آیند و سیل خطر مدیریت سیاستگذاري

  .حذف نماید

هاي آموختهتوان تحت عنوان درسنكاتی كه بصورت كلی و با رویكرد جلوگیري از خسارات جانی و تحمل بخشی از خسارات مالی، می

 باشد:سیل اخیر شیراز به آن اشاره كرد، به شرح زیر می

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يلمنشا و علل وقوع س-4-3-1

 دروازه قرانالف( در حوضه 

 ( كیلومتر  6/25بارندگی شدید از علتهاي اصلی وقوع سیل می باشد. در حوضه آبریز دروازه قرآن كه یک حوضه آبریز كوچک

 دقیقه اي منجر به ایجاد سیل خواهد شد. 24مربع( می باشد و بلافاصله در شمال شهر شیراز قرار گرفته است، یک باران شدید 

   سیلاب شیراز بویژه در دروازه قرآن سیل ناگهانی (flash flood) سیل هاي ناگهانی در  .شود اشاره آن به  بوده است كه لازم است

بریز ایران با شیب تند و در ارتفاعات اینگونه آاثر بارندگی با شدت بسیار بالا و كوتاه مدت رخ می دهند. دربسیاري از حوضه هاي 

و  پیاده طریق از آن به شدن وارد با غالبا مردم. روند می شمار به ها انسان جان براي جدي تهدیدي و پیوندد می وقوع به  سیل ها

رم اجتماعی خواهند شد. این سیل ها فیا با خودرو واژگون خواهند شد. این گونه سیل ها باعث خسارات جدي و بهم خوردن 

یان آب گنجایش حجم عظیمی از آب در كوتاه مدت نداشته باشند به چالش جدي در مناطق شهري بویژه اگر سیستم زهكشی جر

 .شمار می روند

  در طراحی سازه هاي هیدرولیكی باید دوره بازگشت مناسب انتخاب كرد. در مورد سازه هاي قدیمی )مانند لوله تخلیه سیلاب

كاربریها و تغییر اقلیم و افزایش اطلاعات به روز دروازه قران( باید مطالعات به روز شود تا دوره بازگشت سیل با توجه به تغییر 

 144در نظر گرفته شده بود در حالیكه در دقایقی باران بیش از  mm/hr 3گردد. در طراحی زهكش دروازه قران شدت باران 

mm/hr .در این حوضه رخ داد 

 افزایش قدرت تخریب سیلاب شده بود. شیب زیاد خیابان دروازه قرآن )بلوار هفت تنان( كه باعث فوق بحرانی شدن جریان و 

  عدم مدیریت ریسک باقیمانده در طراحی سازه رودخانه اي. در اجراي مخزن متعادل كننده و لوله زهكش دروازه قرآن، فكري

 براي سیلاب بیش از سیلاب طراحی و مدیریت و انتقال آن نشده بود.

 ر.مستم و اي دوره پایش لزوم و  عدم پایش دوره اي و مستمر 

 عدم آگاهی جامع و كامل از سیل هاي ناگهانی (flash flood) شناخت شفاف و دقیق و عدم  حتی توسط تصمیم گیران و مدیران

 جنبه هاي مختلف سیل توسط همه از متولیان تا مردم

 

 ب( در حوضه آبریز سعدی

 توان ترین مواردي است كه میاز مهمدر حوضه سعدي یكی  حرایم حفظ جدي و مستمر پایش و رودخانه حریم و بستر به تعرض

باشد و از دلایل عمده رخداد سیل به آن اشاره كرد. حوضه سعدي به شدت با مساله تعرض به حریم و بستر مسیل مواجه می

 این مساله بوده و به همین دلیل نیز میزان خسارات مالی افزایش داشته است. 1743سعدي در روز ششم فروردین سال 
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 هاي سرپوشیده ها و یا آبراههباشد. اساساً مشخص نیست كه كالورتیلاب درسیل اخیر شهرک سعدي مشخص نمیمسیر عبور س

اند یا خیر، باشند، با وجود ظرفیت بسیار پایین آنها، به نحو صحیحی كار كردهكه مسیر اصلی انتقال سیلاب حوضه سعدي می

هاي هاي دقیق به همراه آزمایششند یا خیر. در این خصوص باید نقشهبایعنی قادر به عبور دهی همین حداقل دبی طراحی می

 ها از ابتدا تا انتهاي مسیل صورت پذیرد.مكمل براي تعیین گذر حجمی مسیل

 هاي طراحی شده در مسیل تواند به دلیل عدم كفایت ظرفیت مجراها و آبراههیكی دیگر از دلایل رخداد سیلاب شهرک سعدي می

 ا در این زمینه باید اقدامات موثري صورت پذیرد.سعدي باشد، لذ

  متر بوده است منجر به اشباع شدن میلی 71كه بالغ بر  1743همچنین بارندگی حدي رخ داده در طی روز پنجم فروردین سال

 54نزدیک به سطح حوضه آبریز سعدي و افزایش پتانسیل تولید رواناب گردیده و نهایتاٌ در روز ششم فروردین با وجود بارندگی

 متر منجر به رخداد سیلاب و ایجاد خسارات مالی شدیدي در شهرک سعدي شده است.میلی

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یاقدامات قبل از شروع در عرصه مهندس-4-3-2

 الف( در حوضه آبریز دروازه قران

 بنابراین باید آمادگی كامل داشته ، تواند اتفاق بیفتد.در هر جا و در هر زمان می  همیشه و در همه جا سیل خواهیم داشت و

 یم.باش

   سیل یک فرصت خواهد بود براي اصلاح سیاستگذاري، برنامه ریزي، مدیریت خطر و تغییرات قانونی و ایجاد مقررات، ضوابط و

 .معیار هاي طراحی

 سیل با فرسایش، ابشستگی و جریان گلی همراه است. 

 چاپ  1734( در سال 202عنوان نمونه، راهنماي مهار سیلاب رودخانه )روشهاي سازه اي( ) نشریه  . بهبازنگري ضوابط طراحی

 است كه نسخه جدید منتشر نشده است.  24شده است و حدود 

 ضروري می باشد. درک روشن و شفاف همه متولیان از مدیریت سیل 

   آب سنجی در مسیلهانصب باران نگار الكتریكی در حوضه هاي آسیب پذیر و ایستگاههاي 

 راه اندازي سیستم هشدار سیل با نصب تجهیزات باران سنجی، اینترنت اشیا و مدلهاي مناسب بارش رواناب 

  تهیه و تدوین برنامه و فوچارت مدیریت قبل از سیل، هنگام سیل و بعد از سیل براي سازمان مدیریت بحران و سایر سازمانهاي

 متولی.

  سیل باید در همه بخش هاي زیر چون آمادگی، حفاظت، اخطار هاي اولیه، پاسخگویی اضطراري، باز سیاستگذاري مدیریت خطر

 .یابی و بازسازي برنامه داشته باشد

 .ساماندهی نیروهاي بسیج مردمی و سایر نیروها قبل از وقوع سیل جهت مدیریت سیلاب 

 

 ب( در حوضه آبریز سعدی

  بینی وقایع آن در تطابق آنها با تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین.سیلاب و پیشداشتن مدلهاي عددي كامل از نحوه رخداد 

 ها و مراتع و آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد.حفاظت آب و خاک و كنترل فرسایش خاک با رویكردحفظ جنگل 

 و صنعت سازي، شهر و راه دامداري، و كشاورزي به مرتع و جنگل از اراضی كاربري تغییر خصوص در شفاف و روشن سیاستگذاري 

 گردشگري در این حوضه باید مورد توج قرار گیرد.

 غیره و فراغت در فلاحت دار، شیب اراضی واگذاري چون كاربري تغییر قوانین جدي بازنگري 

 ،زیرزمینی آب هاي سفره تغذیه و سیلاب پخش هاي پروژه و آبخوانداري و آبخیزداري اقدامات مستمر ارزیابی و پایش بررسی 
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 و ها رودخانه حریم و بستر در شده ایجاد موانع از ها رودخانه سیلدشت و اصلی هاي آبراهه نگهداري و بازرسی و مستمر پایش 

 بستر رودخانه اصلی. در سیل ایمن عبور براي دیگر اقدامات یا و لایروبی لزوم بررسی

  ها.بیماريبررسی احتمال نشت آلودگی به منابع آب آشامیدنی و بروز 

  و جلـوگیري  آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیري و ممانعـت 1761قانون توزیع عادلانه آب مصوب 06)مطابق ماده

سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر سایر مقامات  زیست محول شده است.آب به سازمان حفاظت محیط از آلودگی منابع

هاي مربوط به جلوگیري از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند مقررات و آیین نامهذي ربط كلیه تعاریف ضوابط، 

 و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود(.

 ها با توجه توسعه شهري و تغییر اقلیم.بازنگري طرح 

 ،ها سازه این ایمنی و ها خاكریز و ها یکدا شامل ها سیلدشت و اصلی آبراهه در اي سازه اقدامات مستمر ارزیابی و پایش بررسی 

 ،( ها كوله ها، پل پایه پل،)ها پل سیستم شامل رودخانه كریدور تقاطعی هاي سازه پیوسته و مستمر ارزیابی و پایش بررسی، 

  غیره و ها رامپ نیرو، و گاز فاضلاب، آب، انتقال خطوط ها، پل دست پایین هايسكو

 ،ها سیلدشت و اصلی رودخانه در ماسه و شن برداري بهره معادن  مستمر ارزیابی و  پایش بررسی 

 وسازها در مناطق مرتفع استهایی كه ساختویژه در بخشپذیر بهها به مناطق كمتر آسیبهدایت سیلاب 

  كندهاي سطحی میآوري فاضلاب، كمک به سیستم دفع آباجرا و تكمیل سیستم جمع. 

  بسیار حائز اهمیت است زمینهدر این بینی و هشدار پیشبحث. 

 مهندسی نظام سازمان توسط گیريسیل پتانسیل نظر از سیل پتانسیل محدوده در موجود هاي سازه ساختمانی كد داشتن 

 مناسب اقدامات با سیل پتانسیل محدوده در هايساختمان خشک و تر سازي مقاوم 

 كشور و استان مقامات توسط مردم به بارندگی فصل شروع در سیل مدیریت براي شده انجام اقدامات وضعیت سالانه گزارش ارایه 

 هامسولیت شفاف بودن مشخص و متولی هاي سازمانهمه حضور با كشور سیل نامهنظام بازنگري 

 سیل خطر مدیریت رویكرد با ها شهر تفصیلی و جامع هاي برنامه بازنگري  

 سیل خطر مدیریت ايسازه غیر و ايسازه هايبرنامه ارایه سعدي و مسیل عبوري گنجایش ارزیابی و بررسی  

 از ها سازه این بازنگري لزوم كاربري، دیگر و پاركینگ و شهري ترافیک به سعدي مسیل عرض از بخشی كاربري تغییر به توجه با 

 . بود خواهد الزامی مربوطه خطرات و سیل تشدید پتانسیل و پایداري نظر

 

 های هيدروليکیعرصه مهندسی رودخانه و سازها در هاثرات و تخریب-4-3-3

 الف ( در حوضه آبریز دروازه قران

  نیاز به اجراي طرح هاي آبخیز داري براي كاهش انتقال رسوب وجود دارد. در سیل دروازه قران شیراز حجم قابل توجه رسوب

 باعث افزایش تلفات جانی و مالی سیل شده بود.

   ضروري است. خسارات عمده به بار می آوردشناخت دقیق از اجسام شناور كه ، 

  غلظت بالاي رسوب در سیل شیراز قدرت شناوري و تخریب سیلاب را افزایش داده بود. زیرا سیلاب با چگالی بیشتر در عمق

 كمتري اجسام و وسایل نقلیه را شناور می كند.

 ارلو می باشد.دریاچه مهارلو پرآب شده است كه از اثرات بارشهاي شدید حوضه آبریز مه 

 .فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه آبزنگی شدید می باشد 
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 ب( در حوضه آبریز سعدی

 آبریز سعدي خسارات ناشی از سیلاب اخیر این منطقه را تشدید كرده  هم پیوسته و جامع منابع آب در حوضهعدم مدیریت به

 است، لذا لازم است این امر در دستور كار قرار گیرد.

 هاي هیدرولیكی در مسیل سعدي در رخداد سیل اخیر به وضوح مشاهده گردید.ر اجرا نشدن اصولی سازهتاثی 

 ها و سایر نقاط حساس مسیل سعدي از جمله آثار دیگر سیل اخیر این منطقه بوده است.هاي گسترده در دهانه پلرسوبگذاري 

 از  هاي هیدرولیكی از دیگر آثار تخریبی بجا ماندهضروري سازههاي گسترده به دلیل عدم اجراي نامناسب و بعضًا غیر فرسایش

 هاي گزاف روبرو ساخته است.سیلاب اخیر شهرک سعدي بوده است كه مسئولین را با صرف هزینه

  ًدر حوضه سعدي یكی از دلایل اصلی شدت تخریب سیلاب وجود تعرضات گسترده در مسیل سعدي بوده كه شهرک سعدي دقیقا

 باشد. پذیر میحیه نیز آسیباز همین نا

 توان به احیاء دریاچه مهارلو اشاره داشت، از جمله می آن براي مناسب ریزي برنامه و داشت دور نظر از نباید هم را سیل منافع

 كرد.

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یوقوع در عرصه مهندس يندر ح يلابس یریتمد-4-3-7

 الف( در حوضه آبریز دروازه قران

 ها باید در اولویت برنامه مدیریت خطر سیل قرار گیردنجات جان انسان. 

 .ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي متولی و مسوول در مدیریت سیلاب بسیار مهم است 

 .هدایت سیلاب و مهار سیلاب در مسیر مشخص بلافاصله پس از اطلاع توسط تجهیزات امروزي 

 

 ب( در حوضه آبریز سعدی

  هاي درگیر با سیلاب، باید نظارت كامل بر رخداد سیلاب ستاد بحران، بعنوان متولی اصلی هماهنگ كننده سایر سازماندر هنگام

ها بایستی كاملاً با وظایف خود و زمان ورود و خروج از منطقه هاي مختلف داشته باشد و هریک از این دستگاهعملكرد دستگاه

هاي هاي مشتركی بین سازمانها و دستگاهنامهكه قبلاً اشاره گردید، لزوم تهیه نظام حادثه را بدانند. در این خصوص همانطور

 باشد.ها ضروري میمرتبط با سیلاب و همچنین انجام مانورهاي هدفمند و استاندار و مشترک بین این دستگاه

 باشد.اي برخوردار مینظارت كامل بر تكمیل مراحل امداد و نجات از اهمیت ویژه 

 سیل مدیریت مختلف هاي جنبه شناخت خصوص در جراید و سیما و صدا پرورش، و آموزش سطح در همگانی شآموز 

 تواند در كاهش خطرات سیلاب موثر باشد.هاي نوین در باز كردن مجاري سرپوشیده انتقال سیلاب میاستفاده از تكنولوژي 

 سیل، تر از مباحث بیمه در بحث حوادثی چوناستفاده گسترده 

 سیل از بعد بازسازي و بازیابی ها مشاركتهاي مردمی درسازي كمکاهنگهم 
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 های آبیهای سيلاب برای مدیریت رودخانه و سازهآموختهدرس 7-4جدول 
 پاسخ  موارد ردیف

1 
سدهاي انحرافی و تنظیمی، 

 آبگیرها

ساله در مواردي  144تا  25بازگشت .دوره بازگشت پروژه هاي آبی منتهی به شهرها باید بازنگري گردد. دوره 1
 كه سیلاب به مناطق مسكونی منتهی می گردد، مناسب نیست.

2 
بندها و دایک ها و سیل

 خاكریزها

 و ها خاكریز و ها دایک شامل ها سیلدشت و اصلی آبراهه در اي سازه اقدامات مستمر ارزیابی و پایش .بررسی،1
 ها سازه این ایمنی

 طراحی دایكها و خاكریزها باید با سیل با دوره بازگشت مناسب انجام شود. .2

 .ارگانهاي عمرانی باید با اجازه وزارت نیرو اقدام به احداث دایک و خاكریز در آبراهه ها كنند.7
در مواردي شكسته شدن دایک ها و خاكریزها باعث تشدید سیلاب و یا آسیب به سازه هاي مجاور شد. رعایت  .0

طراحی اصولی با رعایت كلیه زمینه هاي فنی، مهندسی، اجرایی، زیست محیطی و اقتصادي و اجراي فنی و 
م رعایت اصول مهندسی مهندسی این سازه ها چون سد هاي خاكی بسیار مهم و حیاتی است. متاسفانه عد

 طراحی و اجرا چالش هاي جدي به همراه داشته است.

 لایروبی 7

 ها و سایر نقاط ناشی از سیلابهاي گسترده در دهانه پللزوم توجه به رسوبگذاري.1

 حریم و بستر در شده ایجاد موانع از هارودخانه سیلدشت و اصلی هايآبراهه نگهداري و بازرسی و مستمر . پایش2 .1
 بستر رودخانه اصلی. در سیل ایمن عبور براي دیگر اقدامات یا و لایروبی لزوم بررسی و ها رودخانه

 در مناطقی، لایروبی نشدن رودخانه ها نقش كوچكی بر سیلاب داشته است. .7

شده در .لایروبی رودخانه ها نقشی در كنترل سیلاب نداشته است. لایروبی نخاله هاي ساختمانی و موانع ایجاد 0 .2
رودخانه هاو  مصب ها با رعایت كلیه اصول فنی و مهندسی می تواند نقش مثبت ایفا كند. اما لایروبی بستر و 
دیواره رودخانه ها بدون توجه به محاسبات و اجراي مدل باعث جا بجایی مشكل از نقطه اي به نقطه دیگر خواهد 

 شد.

 ی راه حل مناسبی براي كاهش سیلاب نیست.لایروبتوان گفت علارغم مسایل فوق .در نهایت می5 .3

0 
سازي، كاهش عرض، دیواره

 جابجایی رودخانه، آبشكن

دیوارسازي اطراف رودخانه ها باعث كاهش عرض رودخانه و گسترش شهرنشینی در حاشیه رودخانه ها شده . 1
 است.

 ه وضوح مشاهده گردید.ها در رخداد سیل اخیر ب.تاثیر اجرا نشدن اصولی دیواره سازي، در طول مسیل2

 هاي طراحی شده عامل اصلی سیلاب شهرک سعدي بود. عدم كفایت ظرفیت مجراها و آبراهه2
 سیل خطر مدیریت ايسازه غیر و ايسازه هايبرنامه ارایه ها و مسیل عبوري گنجایش ارزیابی و . لزوم بررسی7

 بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

 در مسیل ها حرایم حفظ جدي و مستمر پایش و رودخانه حریم و بستر به .لزوم توجه به تعرض1

 لزوم كاربري، دیگر و پاركینگ و شهري ترافیک به هاي شهري مسیل عرض از بخشی كاربري تغییر به توجه .با2
 بود خواهد الزامی مربوطه خطرات و سیل تشدید پتانسیل و پایداري نظر از ها سازه این بازنگري

 بستر در شده ایجاد موانع از ها رودخانه سیلدشت و اصلی هاي آبراهه نگهداري و بازرسی و مستمر .پایش7
 .اهمیت آبراهه هاي هرچند كوچک در ایجاد سیلاب مشخص شد.0

 برداشت شن و ماسه 6

 برداشت شن و ماسه باید با الگوي رژیم رودخانه هماهنگ باشد. 1
 ها سیلدشت و اصلی رودخانه در ماسه و شن برداري بهره معادن  مستمر ارزیابی و  پایش .بررسی،2

 . نظارت موثر بر صدور مجوز برداشت شن و ماسه توسط وزارت نیرو7
 برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه هاي رژیم تعادل رودخانه ها را از بین برده است .0

3 
ها ها در رودخانهتخلیه نخاله

 هاو مسیل

 هاي شهري باعث كاهش سطح مقطع و افزایش زبري شده است.تخلیه نخاله در رودخانه .1

 . این مورد سیلاب را تشدید كرده است.2
 . مراقبت خاصی از طرف سازمانهاي مربوطه جهت جلوگیري از ریختن نخاله در رودخانه انجام نمی شود.7
 هماهنگی با نهادهاي انتظامی در این مورد مشخص شد.نیاز به نظارت دوره اي توسط متولی رودخانه ها و 0
 هاها در بستر و حریم مسیلها در خصوص تخلیه نخاله. لزوم پایش مستمر بستر و حریم مسیل5

 .اعمال قوانین موثر تر بر متخلفین6

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3

عرضی و طولی و حفظ شرایط طبیعی رودخانه هاي .ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه به منظور كنترل جابجایی1

 در محدوده باید انجام پذیرد.

گذاري و فرسایش .تقویت اقدامات مهندسی رودخانه به منظور حفاظت مسیر، تثبیت بستر و كاهش رسوب2

 رودخانه باید در اولوبت قرار گیرد.

 هاي هیدرولیكیغیر ضروري سازه هاي گسترده به دلیل عدم اجراي نامناسب و بعضاً.لزوم توجه به فرسایش7
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 های آبیهای سيلاب برای مدیریت رودخانه و سازهآموختهدرس 7-4جدول دامه ا

 پاسخ  موارد ردیف

4 

هاي غیر اثرات پروژه

 ايرودخانه

)راه، ریل، شهر  سازي، 

 كشاورزي، ...(

 پل،)ها پل سیستم شامل رودخانه كریدور تقاطعی هاي سازه پیوسته و مستمر ارزیابی و پایش . لزوم بررسی،1

 غیره و ها رامپ نیرو، و گاز فاضلاب، آب، انتقال خطوط ها، پل دست پایین هايسكو ،(ها كوله ها، پل پایه

 .لزوم نصب باران نگار الكتریكی در حوضه هاي آسیب پذیر و ایستگاههاي آب سنجی در مسیلها.2

 هاي كوچک مد نظر بوده است.سیل . در اجراي پروژه هاي راه و راه آهن ،7

 هاي با دوره بازگشت بزرگ دیده نشده است.. اثر این طرحها بر روي حوزه هاي آبریز در سیل0

14 

تعاملات و تعارضات بین 

دستگاه ها در مدیریت 

 رودخانه

 ول در مدیریت سیلاب بسیار مهم است.ؤ.ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي متولی و مس1

 ضروري می باشد. روشن و شفاف همه متولیان از مدیریت سیلدرک .لزوم 2

.تهیه و تدوین برنامه و فوچارت مدیریت قبل از سیل، هنگام سیل و بعد از سیل براي سازمان مدیریت بحران و 7

 سایر سازمانهاي متولی.

مسول مشكلات جدي به هاي عمرانی تعامل كمی با وزارت نیرو داشته اند. عدم هماهنگی سازمان هاي سازمان .0

 همراه دارد.

 ها وجود دارد..در مدیریت رودخانه هاي شهري تعارضات قانونی بین شرح وظایف وزارت نیرو و شهرداري5

 .دستگاه هاي حكومتی هنوز در مورد مفاد نظام نامه سیلاب توجیه نشده اند6

حفاظت، اخطار هاي اولیه،  سیاستگذاري مدیریت خطر سیل باید در همه بخش هاي زیر چون آمادگی،.3

 .پاسخگویی اضطراري، باز یابی و بازسازي برنامه داشته باشد

 .ساماندهی نیروهاي بسیج مردمی و سایر نیروها قبل از وقوع سیل جهت مدیریت سیلاب3

 اثرات سیلاب بر تالاب ها 11

 

 شیراز احیا گردیده است 43.دریاچه مهارلو بعد از رخداد سیل 1

قوانین سد سازي در صورتی كه رعایت حقابه زیست محیطی نشود و یا اولویت تخصیص آب به محیط زیست  .2

 در درجه چندمین باشدن به نفع تالابها نمی باشد

هاي ها در ایجاد تالابهاي میانی نقش بارزي در مدیریت سیلاب خواهند داشت و رویكرد شهرداريتالاب .7

 تواند موثر باشد.ب میمصنوعی براي كاهش پیک سیلا

 

12 
مسیرهاي سرپوشیده انتقال 

 سیلاب شهري
 .لزوم توجه به انتخاب دوره بازگشت مناسب جهت طراحی سازه هاي هیدرولیكی1

 - نظرات ویژه 17
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 صل هشتمف
 

 یدرولیكیه یهارودخانه و سازه یها در عرصه مهندسیهتوص
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 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یها در عرصه مهندسيهتوص-8فصل 

 ایلاماستان -8-1
 يلاباز خطرات س يشگيریپ یبرا ياتیو عمل یکاربرد ی،مقررات ی،سازمان ی،راهبرد هایيهتوص-8-1-1

 ي هشدار سیل اقدام هاي با شرایط هیدرولوژیكی خاص نسبت به استقرار سامانههاي كشور، به ویژه رودخانهدر بیشتر رودخانه

و یا  سواحل آنها مركز جمعیتی قابل توجه وجود دارد از اهمیت بیشتري هایی كه در پایین دست شود. این موضوع در رودخانه

 هاي كشور خواهد شد.  هاي جانی و مالی در بسیاري از رودخانهباشد. این سامانه سبب تقلیل خسارتبرخوردار می

 هاي جانی و رتفرهنگ سازي عمومی سیلاب در جهت شناسایی و تببین خطرات سیل براي عامه مردم به منظور كاهش خسا

اي جامع با محوریت وزرات نیرو و استفاده از كارشناسان متخصص بسیار موثر تواند در قالب تدوین برنامهمالی. صدا و سیما می

 واقع شود.

 هاي ها با عضویت متخصین و كارشناسان خبره رشتههاي هیدرولیكی در مراكز استانتشكیل كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

 به عنوان بازوي مشورتی در زمان وقوع سیلاب و شرایط بحرانی،مرتبط 

 هاي مطالعاتی و اجرایی سدهاي مخزنی و در صورت نیاز تسریع در اجرایی شدن آنها با تاكید بر احداث سدهاي بازنگري طرح

 سازبن(، و ،گاوي، جزمان ،چنگوله ،گوراب گدارخوش مخزنی كوتاه )سدهاي

 هاي هاي هیدرولیكی از اهمیت بسیاري برخودار است. این مسئله در خصوص دستگاهرایی سازهتوجه به ضوابط طراحی و اج

باشد. به طور مثال رعایت اجرایی غیر تخصصی ) حوزه فعالیت آنها مهندسی و علوم آب نیست( از اهمیت بیشتري برخوردار می

هاي متولی ي دستگاههاي شهري به وسیلهها و آبراههمسیلهاي ارتباطی و هاي راهضوابط هیدرولیكی و هیدرولوژیكی در مورد پل

 باشد.بسیار مهم می

 برداري،ي بهرههاي هیدرولیكی در طول دورهبازنگري و ارزیابی عملكرد سازه 

 عملكرد برداري به منظور رصد فرآیند نگهداري و ارزیابی ي بهرههاي آبی در طول دورهبرداري سازهتهیه و تدوین شناسنامه بهره

 آنها، 

 هاي اجرایی  استانی متولی با هاي آبی استانی به دستگاهبرداري و نگهداري پروژهمحول نمودن مراحل مطالعاتی، اجرایی، بهره

پذیري مسئولان استانی و چابک سازي اقدامات ضروري و پر رنگ نمودن نقش نظارتی وزارت نیرو. به طور هدف افزایش مسئولیت

 ها، اي استانهاي آب منطقههاي شركت آب نیرو به شركتبرخی از فعالیت مثال محول نمودن

 هاي آبریز به منظور حفاظت و صیانت از پوش ها، در حوزهاستقرار واحدهاي اداري و تحقیقاتی ادارات كل منابع طبیعی استان

گسترش خشكیدگی درختان بلوط و  ي زاگرس وهاي منطقهگیاهی و جنگلی ) به دلیل عدم اطلاع و تحقیق از اعماق جنگل

 افزایش میزان فرسایش خاک(، 

 هاي برداشت شده و تدوین ضوابط هاي هیدرومتري به منظور افزایش دقت دادهسنجی در ایستگاههاي دبیبازنگري در روش

-قعی )پایین بودن دقت دادههاي واگیري در شرایط سیلابی به منظور تكمیل و تدقیق منابع اطلاعاتی به منظور ارایه تحلیلاندازه

 هاي هیدرومتري به دلیل متعدد(،هاي ایستگاه

 ي ي كنجانچم واقع محدودههاي مرزي به منظور جلوگیري از جابجایی مرز )رودخانهاولویت دادن به ساماندهی سواحل رودخانه

 باشد(،اک عراق میشهرستان مهران، در حال جابجایی به سمت ایران و افزوده شدن بخشی از خاک كشور به خ

 ها و ي فرسایش سواحل رودخانهایجاد سد تنظیمی در پایین دست سدهاي مخزنی برقابی به دلیل جلوگیري از تشدید پدیده

 تبعات ناشی از آن )پایین افتادگی كف رودخانه سیمره، رانش زمین در پایین دست سد سیمره(،

 



630          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 شدگی مقطع ي واقع در بالادست تنگي اصلی و محدودهفرعی به رودخانههاي جایی روستاهاي مستقر در محل اتصال شاخهجابه

 توان به وضعیت تعدادي از روستاهاي بخش ماژین اشاره نمود(،ها )به طور مثال میرودخانه

 ها كه به صورتها در جوامع شهر و روستایی. میزان خسارت در آن بخش از مسیلها و آبراههعدم تغییر مقاطع طبیعی مسیل 

 بندهاي داخل شهر ایلام(،ها و سیلاباند بسیار كمتر از مقاطع تغییر داده شده است )مسیلطبیعی حفظ شده

 اي از ساماندهی ساحل رودخانه هاي عمرانی به صورت متمركز و متناسب با اعتبارات تخصیصی )بخش عمدهي فعالیتتوسعه

 اند(. كمبود اعتبار، تخریب شده يها در نتیجهكنجانچم به دلیل ناقص اجرا شدن خاكریز

 ها بدون رعایت حریم رودخانه و الزامات فنی و ها و آبراهعدم عبور خطوط خدماتی )آب، تلفن،  برق ، راه و...(  از مقاطع مسیل

 اجرایی، 

 سیلاب در اراضی هاي زیرزمینی و پخش ي سفرهي حداكثري از سیلاب رخ داده به منظور تغذیهریزي به منظور استفادهبرنامه

 كشاورزي،

 هاي مختلف و تدوین راهكارهاي مدیریتی به منظور انجام اقدامات لازم با احتمال وقوع سیلابهاي با سازي سیلاب رودخانهشبیه

 دوره بازگشت متفاوت،

 یه خدمات اولیه در تدوین بانک اطلاعاتی و سامانه اینترنتی مشخصات افراد جامعه به منظور ساماندهی، مدیریت و تسریع در ارا

 شرایط بحرانی،

 ،بازنگري در قوانین بازدارنده رعایت نكردن حریم رودخانه و افزایش قدرت بازدارندگی ضوابط حقوقی 

 
 

 راهبردی و کاربردی برای آمادگی قبل از رخداد سيل: هایتوصيه-8-1-2

 سازي مسیر جریان،ها از رسوبات انباشته شده وآزادپاكسازي دهانه پل 

 هاي برداري سازه و الویت بندي راهكارياي دوران بهرههاي هیدرولیكی پر خطر بر اساس سوابق شناسنامهبررسی وضعیت سازه

 علاج بخشی،

 ها و ابزار دقیق سازه هیدرولیكی،هاي هشدار سیل رودخانهبررسی عملكرد سامانه 

 ستان،هاي متولی و استفاده از كارگروه مشورتی سیلاب اآمادگی دستگاه 

 ها،اطلاع رسانی به جوامع انسانی و تاسیسات در معرض سیل و حریم رودخانه 

 ها.ها و بویژه مسیر گذر مسیلها و آزادسازي و برداشتن موانع در حریمجلوگیري از تعرض به حریم مسیل 

 ع سیل.ها محتمل و تدوین راهكارهاي مدیریتی قبل از وقوبینیبندي سیلاب با پیششبیه سازي و پهنه 

 ها،ي بارش و سیلخیزي حوضهبینی تجهیزات و امكانات مورد نیاز براي مقابله با بحران احتمالی متناسب با گسترهپیش 

 هاي براي شرایط ویژه )پیمانكاران، كمک گرفتن از توانمندي بخش خصوص با دیدگاه ملی در شرایط بحرانی با تشكیل كارگروه

 مشاوران و .....(،

  به روستاها و جوامع دور افتاده از طریق؛ شوراها، دهیاران و .......اطلاع رسانی 

 امداد  –هاي دسترسی فرعی به منظور امداد رسانی در شرایط بحرانی )بعد از قطع راه ارتباطی بخش ماژین حفظ و نگهداري راه

-بود، خدمات رسانی به سیلبتري میرسانی از طریق راه گرزلنگر صورت گرفته است. چنانچه این راه فرعی داراي شرایط مناس

 یا راه ارتباطی ایلام به صالح آباد( –شد. زدگان ماژین با سرعت و كیفیت بهتري ارایه می

 آمده در جهت تحقیق و توسعه )عملیات رها سازي مندي از شرایط پیشهاي تخصصی به منظور بهرهاطلاع رسانی به بخش

 ین سال و عدم مستند سازي و اطلاع متخصصان(،سدهاي مخزنی استان ایلام و بعد از چند
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  ظرفیت سازي در مخازن سدها به منظور كنترل دبی حداكثر سیلاب )این موضوع با هشدار ادراه هواشناسی و اقدام به موقع

 شركت آب منطقه در مهار سیلاب استان بسیار مفید واقع گردید(،

 هاي گذشته،ها، نقاط ضعف و قوت بحرانزده بر اساس تجربه تهیه و تدوین دستورالعمل خدمات رسانی به جوامع سیل 

 

 های راهبردی و کاربردی برای مدیریت در دوره زمانی رخداد سيل توصيه-8-1-3

 رسانی به حادثه دیدگان و خطرات احتمالی.رسانی به منظور مقابله و خدمتهاي خدماتبرقراري آمادگی كامل دستگاه 

 ل به صورت عملكرد سریع  و آنی، هاي هشدار سینصب سامانه 

 مندي از نظرات مشورتی كارگروه گیري فوري و كم هزینه و اثر گذار در شرایط بحرانی با بهرهآمادگی مدیریت بحران براي تصمیم

 تخصصی استانی  و......

 نظر قراردادن نواحی پر خطر و اتخاذ تصمیم مناسب،تحت 

 هاي آبریز كم خطر )استفاده از تونل انتقال آب شبكه آبیاري منظور انتقال جریان به حوزههاي هیدرولیكی به استفاده از سازه

 دشت عباس و هدایت جریان به زهكش طبیعی چیخاب و رودخانه ي دویرج به منظور كاهش مخاطرات پایین دست سد كرخه(،

 مچنین ژنراتورهاي سیار تامین برق،هاي ارتباطی در صورت قطع ارتباط مخابراتی و فیبرنوري،و هبینی سامانهپیش 

 برداري پدیده رخ داده به عنوان یک منبع اطلاعاتی مفید براي بازنگري، باز طراحی و تحقیق و توسعه در مستند سازي و داده

 هاي آبی و مهنتدسی رودخانه،ي سازهزمینه

 

 ان رخداد سيل های راهبردی و کاربردی برای بازسازی و بازتوانی بعد از پایتوصيه-8-1-7

 ي سیلاب رخ داده، بدون شتابي حداكثري از تجربههاي آسیب دیده با مطالعه دقیق و كاربردي و استفادهتعمیر و بازسازي سازه-

 هاي ملی،زدگی، به منظور حفظ سرمایه

 اجرایی،كاري و طولانی شدن عملیات ها با اختصاص اعتبار كافی و جلوگیري از پراكندهبندي بازسازياولویت 

 هاي گذشته،ها، نقاط ضعف و قوت بحرانتهیه و تدوین دستورالعمل خدمات رسانی به جوامع سیل زده بر اساس تجربه 

 ي علم و فناوري،ي سیلاب با مراكز تخصصی به منظور توسعهگذاري اسناد و مدارک تجربهاشتراک 

 ،نصب علایم هشدار دهنده در مناطق پر خطر بعد از وقوع سیلاب 

 هاي آسیب دیده. بدون شک درصورت توجه نكردن به این موضوع در صورت وقوع اقدام سریع در خصوص ترمیم و مرمت سازه

هاي وارده گسترش یابد. )سد انحرافی میمه، خط انتقال آب نهر عنبر و هاي بعد هر چند با شدت كمتر، ممكن است آسیبسیلاب

 سدهاي انحرافی كوچک(،

 هاي شهري به ویژه شهر ایلام،كانالها و مسیل باز طراحی هیدرولیكی 

 شهر(ها شهري ) شهر درههاي عبوري از روي مسیلباز طراحی پل 

 

 استان خوزستان-8-2
 يلاباز خطرات س يشگيریپ یبرا ياتیو عمل یکاربرد ی،مقررات ی،سازمان ی،راهبرد یهايهتوص-8-2-1

نمود.  یشگیريخطرات پ یناز بروز ا یاديتوان تا حد ز یم یلاب،س یامدهايدر خصوص كاهش خطرات و پ یزيو برنامه ر ینبا وضع قوان

 ارائه شده است. 1-3جدول خصوص در  یندر ا یشنهاديموارد پ
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 های راهبردی و کاربردی برای آمادگی قبل از رخداد سيلتوصيه-8-2-2

توان علاوه بر  یوجود داشته باشد، م يمدون و كاربرد یزيكه برنامه ر یصورتو به محض اطلاع از آن در  یلدر هنگام هشدار وقوع س

و  یحفاظت يهاسازه یمدر خصوص ترم یاقدامات ینرا كاهش داد. علاوه بر ا یلخسارات س یاديارگان ها، تا حد ز یشترب یهماهنگ

 خصوص موثر باشد. ینتواند در ا یم انهرودخ یانتقال آب در مهندس

 

 های راهبردی و کاربردی برای مدیریت در دوره زمانی رخداد سيلتوصيه-8-2-3

 راندمان وارد عمل شوند. یشبه منظور افزا یكپارچهمربوطه، به صورت  يارگان ها یتمام یدبا یلابدر هنگام وقوع س

 

 های راهبردی و کاربردی برای بازسازی و بازتوانی بعد از پایان رخداد سيلتوصيه-8-2-7

اقدامات در  ینخسارات انجام شود. اهم ا ینبه منظور جبران ا یاقدامات یدو با توجه به حجم خسارات وارده، با یلابس یانپا پس از

 ارائه شده است. 2-3جدول 
 

 توصيه های راهبردی و کاربردی برای مدیریت سيل 1-8 جدول
 پاسخ )به صورت موارد كلیدي و فهرست وار( موارد ردیف

 اقدامات پیشگیريتوصیه براي  1

 . نظارت و جدیت بر اجراي قوانین مربوط به دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه1

 . انجام مطالعات و اجراي مسیر هاي انحراف سیل، لایروبی و بازگشایی آنها در صورت نیاز2

 . مطالعات مربوط به آبخیزداري در بالادست حوضه هاي استان7

 ر مناطق خطرپذیر رودخانه با توجه به مطالعات پیشین. احداث و ترمیم سیل بند د0

 . انحراف سیل و لزوم طراحی مسیل هاي جدید با رویكرد مشروب ریزي كانون ریزگرد5

 . مطالعات لازم در پهنه بندي سیل بادور هاي بازگشت مختلف6

 . آزاد سازي بستر رودخانه3

ت سد هاي مخزنی،تنظیمی،انحرافی و . تامین اعتبار به منظور انجام مطالعات در خصوص ساخ3

 تاخیري در صورت نیاز

2 
توصیه براي اقدامات آمادگی قبل از رخداد 

 سیل

 . تشكیل كارگروه ویژه سیلاب در استان هاي سیل خیز1

 . تشكیل كارگروهی به منظور آگاهی مردم در صورت وقوع سیلاب2

 . نصب اشل در بازه هاي خطرپذیر در صورت نیاز7

 بازه هاي خطر پذیر و انجام مطالعات به منظور اجراي سازه هاي مهندسی . تعیین0

 . ترمیم و تجهیز ایستگاه هاي آبسنجی در صورت نیاز5

 . نظارت بر داده برداري ایستگاه هاي آب سنجی6

. تعیین قوانینی به منظور جابجایی روستاهاي احداث شده در بستر رودخانه و یا تامین حفاظت آنها 3

 بل سیلابدر مقا

 . تامین اعتبار به منظور انجام مطالعات در خصوص ساخت سد هاي تاخیري در صورت نیاز3

 . بیمه سیلاب4

 . لزوم برداشت توپوگرافی و مقاطع عرضی در بستر و حریم رودخانه14

 . پیش بینی محل هایی به منظور اسكان سیل زدگان تا پایان سیل11

 ور پیش بینی پهنه بندي سیل. تهیه مدل عددي رودخانه به منظ12

 
  



 633        هاي در عرصه مهندسی رودخانه و ... توصیه –فصل هشتم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلابگزارش 

 

 

 توصيه های راهبردی و کاربردی برای مدیریت سيل 1-8جدول ادامه 
 پاسخ )به صورت موارد كلیدي و فهرست وار( موارد ردیف

7 
توصیه براي مدیریت در دوره زمانی رخداد 

 سیل

 . تشكیل كارگروهی به منظور اطلاع رسانی به مردم در هنگام وقوع سیلاب1

 تهیه مدل هاي عددي برخط جهت پهنه بندي سیلاب با دبی هاي مختلف در حین سیل. 2

0 
توصیه براي بازسازي و بازتوانی بعد از پایان 

 رخداد سیل

 . در نظر گرفتن اعتبارات به منظور پرداخت خسارات پس از سیل1

 . اولویت بندي پروژه هاي مهندسی رودخانه2

 ه آب از سیلاب دشت ها. ایجاد تمهیداتی به منظور تخلی7

 ها. شناسایی بازه هاي خطرپذیر و الویت بندي و ایجاد تمهیدات جهت رفع مشكل آن0

 . لزوم برداشت توپوگرافی و مقاطع عرضی در بستر و حریم رودخانه5

 . ایجاد تمهیداتی به منظور تخلیه آب از سیلاب دشت ها6

 رفع آن. شناسایی بازه هاي خطرپذیر و ایجاد تمهیدات 3

 
 آوری در مقابل سيلابهای آبی کشور برای افزایش تابارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 2-8جدول 

 پاسخ موارد ردیف

 سدهاي انحرافی و تنظیمی، آبگیرها 1

 .لایروبی مخازن سدهاي تنظیمی و دهانه هاي آبگیر1

 . انجام تمهیدات لازم جهت افزایش آبگذري از خروجی سدها2

 بازنگري در جانمایی و طراحی آبگیرها با لحاظ نمودن سیلاب طرح. 7

 بندها و دایک ها و خاكریزهاسیل 2

 . تعیین متولی واحد در خصوص احداث و نگه داري از سیل بند ها1

 .اصلاح سیل بندهاي موجود طبق استاندارد ها و ضوابط مهندسی رودخانه2

 خطرپذیر رودخانه در صورت لزوم .طراحی و اجراي سیل بند ها در بازه هاي7

. در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور عبور اصولی زه آب اراضی كشاورزي از سیل بندها به 0

 رودخانه

 لایروبی 7

 . در نظر گرفتن اعتبارات لازم براي لایروبی بازه هاي رسوب گذار رودخانه1

 مصب ها. لایروبی و بازگشایی شاخه هاي منتهی به تالاب ها و 2

 . انجام مطالعات جامع لایروبی رودخانه ها با رویكرد كنترل سیلاب7

0 
دیواره سازي، كاهش عرض، جابجایی رودخانه، 

 آبشكن

 . تثبیت سواحل در بازه هاي فرسایشی1

 . ایجاد عرض بهینه براي رودخانه با توجه به رژیم جریان2

 . انجام مطالعات جامع حفاظت از سواحل رودخانه ها7

 بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

 . تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها1

 . انجام پهنه بندي سیلاب به ازاي دبی با دوره هاي بازگشت مختلف2

. لزوم اجراي قوانین و دستورالعمل هاي موجود در زمینه بستر و حریم رودخانه ها توسط 7

 دستگاه هاي اجرایی ذیربط

 ر بستر و حریم رودخانه ها. آزادسازي تصرفات موجود د0

 . جلوگیري از دخل و تصرف5

 . همكاري دستگاه قضا و نیروي انتظامی به منظور تسریع در صدور و اجراي احكام6

 برداشت شن و ماسه 6

 . جلوگیري از برداشت غیر اصولی شن و ماسه در بستر و سیلاب دشت رودخانه ها1

موجود در بستر رودخانه ها و محل تقاطع رودخانه ها، . هدایت برداشت اصولی از تلماسه هاي 2

 قوس هاي داخلی رودخانه و مصب ها

 . بازنگري نظارت بر اجراي قوانین مربوطه1 هاها و مسیلها در رودخانهتخلیه نخاله 3

  



633          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  استان گلستان-8-3
 پيشگيری از خطرات سيلابهای راهبردی، سازمانی، مقرراتی، کاربردی و عملياتی برای توصيه-1-3-8

 نصب سيستم هشدار سيل 

هاي اي تاكید بر مهار سیلابهاي سازهاي قابل انجام است. در روشاي و غیرسازهكنترل و كاهش خسارت سیلاب به دو شیوه كلی سازه

سیل، ایجاد مخازن كنترل ها و خاكریزهاي كنترل حوضه از طریق افزایش قابلیت نفوذ و نگهداشت آب در سطح حوضه، اجراي دایک

هاي طبیعی و ... است. امروزه سیلاب در مسیر رودخانه و نیز خارج از بستر طبیعی آن، لایروبی رودخانه، انحراف سیلاب به مسیل

هاي به وقوع پیوسته در برخی ها به تنهایی براي كاهش خسارات سیلاب كافی نیست. بررسی سیلابمشخص شده است كه این روش

هاي اجرایی بسیار بالا، اثرات محیط زیستی، ایجاد اي مدیریت سیلاب به دلایلی مانند هزینههاي سازهنشان داده است كه روش كشورها

پذیري، در ها و افزایش آسیبهاي جمعیتی متمركز در حاشیه رودخانهگیري كانوناحساس امنیت كاذب براي ساكنین و متعاقبًا شكل

اند. به عنوان نمونه، كشورهاي ژاپن و امریكا كه در زمینه ساخت مخازن كنترل و ثرات مخرب سیلاب شدهبعضی موارد موجب تشدید ا

 اند.مهار سیلاب جزء كشورهاي تراز اول هستند، بیشترین میزان خسارات ناشی از سیل را نیز به خود اختصاص داده

اي به عنوان هاي غیرسازهاي از روشهاي سازهدر كنار روش تجربیات كشورهاي مختلف در سطح دنیا نشان داده است كه لازم است

هاي هشدار سیل به عنوان یكی از بهترین زیادي كاهش داد. امروزه سیستم مكمل استفاده شود تا بتوان اثرات مخرب سیلاب را تا اندازه

كرد بالا، سازگاري با محیط زیست و سهولت اجرا و اي، به دلایلی نظیر هزینه بسیار پایین، كارایی و عملهاي غیرسازهو مؤثرترین روش

هاي هاي هشدار سیل در مقایسه با سایر روشگیرند. سیستمبرداري، به طور وسیعی در كشورهاي مختلف دنیا مورد استفاده میبهره

ومتی را از سوي افراد و ساكنین گونه مقاهاي لازم، هیچاي، نظیر بیمه سیلاب و تغییر كاربري اراضی، در صورت ارائه آموزشغیر سازه

ها بالاتر از اند. بنابراین قابلیت اجرایی و كارایی این سیستمها به دنبال نداشته و معمولاً با اقبال عمومی نیز روبرو بودهبومی سیلابدشت

هاي هشدار رأس آنها سیستماي و در هاي دیگر است. بنابراین دور از ذهن نیست كه عنوان گردد: استفاده از تمهیدات غیرسازهروش

 باشد.ها میدشتسیل یكی از ضروریات جوامع براي دستیابی به توسعه پایدار و ایمن سیلاب

 هر سیستم هشدار سیل شامل پنج بخش اساسی و كلیدي است كه این اجزا عبارتند از:

 سازي جریان در نقاط هدف(یز شبیهبینی بارش، پایش متغیرهاي هواشناسی و هیدرولوژیكی و نبینی وقوع سیل )پیشپیش 

 متري، مخابرات و اعلام هشدارسیستم تله 

 عملیات واكنش فوري 

 عملیات و برنامه بازگشت به حالت اولیه 

 آموزش، بازنگري و بهسازي سیستم 

 هاي كلی زیر است:رود شامل بخشتجهیزاتی كه در سیستم هشدار سیل به كار می 

 سنج و ...(سنج خاک، برفسنج، دماسنج، رطوبتسطح سنج،سنسورهاي پایش )شامل باران 

 تجهیزات اعلام هشدار شامل بلندگو و تابلوهاي الكترونیكی 

 هاتجهیزات ذخیره، مخابره و دریافت داده 

 سازي براي ارسال اطلاعات برهاي سنجش و اعلام هشدار سیل، به منظور دریافت اطلاعات از سنسورها و همچنین آمادهدر ایستگاه 

شود. این نوع افزارهاي گوناگونی استفاده میسازي محلی اطلاعات، از سختروي بسترهاي مخابراتی و علاوه بر آن به منظور ذخیره

دهند. باشند كه هر كدام وظیفه خاص و محدودي را انجام میها و نظایر آن میها، مودم RTUافزارها شامل دیتالاگرها، سخت

 Embeddedگیرد. معمولاً این هماهنگی توسط یک بورد الكترونیكی مثلًا ها اقدامات خاصی صورت میسازي آنبراي هماهنگ

Industrial Computer شود. انجام می 

 



 634        هاي در عرصه مهندسی رودخانه و ... توصیه –فصل هشتم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلابگزارش 

 

 

 
 ای از سيستم پایش پارامترهای محيطی تاثيرگذار در وقوع سيلنمونه -1-8 شکل

 

رواناب و -سازي )فرآیند بارشهاي شبیههاي ویژه مانند استفاده از مدلتوانمنديافزارهاي سیستم هشدار سیل، نیازمند وجود برخی نرم

باشند. سیستم مذكور ارتباط لازم با اجزاي سخت افزاري را برقرار نیز روندیابی سیلاب( و بخش نمایش نتایج )مانند صفحات وب( می

كنند. بر این اساس، این سیستم قابلیت دریافت نتایج، ان ارائه میسازي به مدیركرده و با تحلیل اطلاعات، نتایج لازم را براي تصمیم

ها و نتایج و در نهایت ارائه نتایج مدیریتی را خواهد داشت. به عنوان مثال اجزاي سازي بر اساس اطلاعات ورودي، ثبت دادهمدل

 افزار باشد. لایه ارتباطی با سخت (، پایگاه داده وORMتواند شامل مدل هشدار سیل، لایه میانی )سیستم هشدار سیل می

 
افزاری سيستم هشدار سيلابهای ارتباطی و نرمای از نيازمندینمونه-2-8 شکل  

 

 هاسازي و روندیابی سیلاب رودخانهدوبعدي براي مدل-بعديسازي و واسنجی یک مدل ریاضی یکآماده 

 سازي جهت حركت سیلاب و نحوه پخش آن در دشتشبیهسازي و بعدي و یا دوبعدي در مدلهاي ریاضی یکعدم وجود مدل-

شود. این نقص در حالی وجود دارد كه شركت آب هاي استان گلستان به شدت احساس میهاي سیلابی براي كنترل سیل رودخانه

توسط مشغول انجام طرح جامع سیل استان است. این طرح تاكنون در چند نوبت فعال شده و  1735اي استان از سال منطقه

ها برداري كامل و جدید از مقاطع عرضی رودخانههاي مهندسین مشاور مختلفی انجام شده است. عدم وجود اطلاعات نقشهشركت

هاي ریاضی )دبی سیلاب و تراز سطح آب یا تراز داغاب در مسیر و نیز عدم دسترسی به اطلاعات لازم براي واسنجی دقیق مدل
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سازي یک ءهاي موجود در این رابطه است. در حقیقت طرح جامع سیل استان گلستان بدون آمادهرودخانه( از جمله مهمترین خلا

هاي اتفاق افتاده، با هاي سیلابی( با واسنجی مناسب براي شرایط سیلابدوبعدي )در دشت-بعدي )در رودخانه(مدل ریاضی یک

ها از مقطع اصلی رودخانه 2444/1برداري با مقیاس یات نقشهكارایی و موفقیت لازم همراه نخواهد بود. براي این كار انجام عمل

در  5444/1ها با مقیاس هاي سیلابی رودخانهبرداري از دشت)مثلاً رودخانه گرگانرود( در یک باند حدود یک كیلومتري و نقشه

 شود.كیلومتري توصیه می 24باندي حدود 

 

 هاي گذشته و اخیرسیلقلا بر اساس بازنگري طرح جامع )تفصیلی( شهر آق 

 باشد، لازم است در قلا و اینكه شمال این شهر همواره در معرض آبگرفتگی و تهدید ناشی از سیل میبا توجه به وضعیت شهر آق

ها(، افزایش ظرفیت عبوري سازي ساختمانها به پاركینگ )مرتفعنقشه جامع شهر بازنگري شود. اختصاص طبقه همكف ساختمان

ها در مقابل سیلاب و ... از جمله مواردي است كه در این زمینه سازي ساختمانهاي واقع در این منطقه، مقاومجاده روهاياز آب

 قابل اشاره است.

 

 تهیه نقشه یا پهنه خطر سیلاب در شهرها 

 ل در شهرهاي هاي خطر سیتوان به تعیین پهنهبه كمک مدل ریاضی واسنجی شده و نیز شرایط توپوگرافی شهرهاي استان می

هاي با ها باید به ازاء دبیها انجام گیرد. این نقشهاي و شهردارياستان اقدام نمود. این اقدام باید با همكاري شركت آب منطقه

اي و هاي سازههاي مختلف ترسیم شده و به ازاء هر حالت، راهكارهاي مدیریت سیلاب به صورت تركیبی از روشدوره بازگشت

 شنهاد شود.اي پیغیرسازه

 

 هاي استان تهیه طرح جامع مدیریت سیل رودخانه 

  با توجه به وقوع مكرر سیل در استان گلستان و سیلگیري همیشگی بعضی از شهرهاي این استان، لازم است طرح جامع مدیریت

شامل تمامی راهكارهاي ذكر  توان كارایی و تاثیر اجزاء مختلفیهاي استان به تصویب نهایی برسد. در این طرح میسیلاب رودخانه

هایی است كه دولت را مورد بررسی قرار داد. نكته الزامی در این طرح جامع، تعریف دوره بازگشت براي سیلاب 1-3شده در بند 

ها باشد. بهرحال در تمامی كشورها، موظف به حفاظت شهرها، روستاها و اراضی كشاورزي استان در مقایل این سیلاب

دیگر متفاوت باشد.  اي به منطقهتواند از منطقهبراي حفاظت شهرها و روستاها در مقابل سیلاب وجود دارد كه می استانداردهایی

ها براي شهرهاي بزرگ، براي استان گلستان نیز باید بر اساس شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی استان، این دوره بازگشت

هاي اجرایی استان به ویژه استانداري و شركت آب ي مشخص و به دستگاهمتوسط و كوچک و نیز روستاها و اراضی كشاورز

هاي مدیریت سیلاب را در ها، سیاستاي اعلام شود. در حقیقت، دولت موظف خواهد بود بر اساس این دوره بازگشتمنطقه

اي ي مصوب، عملًا مسئولیت یا وظیفههاهاي بزرگتر از دوره بازگشتریزي نموده و براي حفاظت در مقابل سیلابها برنامهرودخانه

-بعديسازي و واسنجی یک مدل ریاضی یکنخواهد داشت. البته لازمه انجام این موارد، اجراي مورد بند دوم این بخش )آماده

 ها( است.سازي و روندیابی سیلاب رودخانهدوبعدي براي مدل

 

 استفاده از امكانات پیشرفته هواشناسی 

 قیق و به روز از شرایط هواشناسی به ویژه بارندگی قبل از وقوع سیلاب بسیار مهم است. این در حالی است كه هاي دآگاهی از داده

سازمان هواشناسی استان گلستان با استفاده از تجهیزات راداري مستقر در بهشهر )استان مازندران( وقوع سیل را در پهنه استان 

 1743اسفند  25بینی و هشدار به صورت یک اطلاعیه در روز شنبه مورخ ین پیشكند. در سیل اخیر نیز ابینی میگلستان پیش

اسفند  26سو را شب یكشنبه مورخ هاي آبریز اترک، گرگانرود و قرههاي شدید و مداوم در حوضهاعلام و تاریخ وقوع بارندگی
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جام اقدامات لازم از طرف آنها بسیار كم است. در هاي اجرایی و انتعیین نمود و بنابراین فرصت براي امادگی مردم و دستگاه 1743

گیري كه این مقادیر براي كیفیت تصمیمكنند در صورتیاي نمیها اشارهها به مقادیر كمی )عددي( بارشضمن این اطلاعیه

هاي ابزار دستگاه هاي هواشناسی تنهاشود كه بدانیم اطلاعیهمدیران اجرایی بسیار مهم است. اهمیت این موارد زمانی آشكار می

بینی بارش و سیلاب است. با توجه به استقرار رادار هواشناسی در خارج از استان گلستان، قطعًا سرعت اجرایی استان براي پیش

یابد. از طرف دیگر، پوشش رادار مستقر در عمل و دقت سازمان هواشناسی گلستان در اعلام هشدارهاي هواشناسی كاهش می

هاي اترک و گرگانرود و شهرهاي شرق استان گلستان آباد كتول است و مناطق بالادست رودخانهوده شهر علیبهشهر فقط تا محد

تواند كمک موثري به دهد. بنابراین در این خصوص تجهیز سازمان هواشناسی استان گلستان به رادار هواشناسی میرا پوشش نمی

 .ها داشته باشدبینیافزایش دقت پیش

 

 فرمان چندهدفه سدهاي استان تدوین منحنی 

  در استان گلستان سدهاي متعددي ساخته شده )سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر بر روي رودخانه گرگانررود، كبودوال بر

كلا، چایلی بر رودخانه اترک( گل و ...( و چندین سد نیز در حال احداث )نرماب بر رودخانه نرماب، رامیان، شصترودخانه زرین

باشند )مثل سدهاي بوستان، از ذخایر آب سطحی این سدها به ویژه سدهایی كه در امتداد یكدیگر می برداري بهینههرهاست. ب

هاي فرمان چندهدفه و كارآمد براي این سدها در شرایط مختلف سیلاب، گلستان، وشمگیر و نرماب( نیازمند تدوین منحنی

 خشكسالی، و ... است.

 بیانگر تراز داغاب در مسیر رودخانه  نصب علایم هشداردهنده و 

 هاي سیلابی دچار آبگرفتگی شدند. براي هاي زیادي در طول مسیر رودخانه و نیز دشتدر طی سیلاب اخیر استان گلستان، بازه

 توان با نصب علائم، وضعیت داغاب سیل را در مناطق شهري نمایش داد.هشدار و آمادگی مردم، می

 

 هاي طبیعیاحیاء مسیل 

 هاي طبیعی و قدیمی فراوانی وجود دارند كه بر اساس هاي استان گلستان و به ویژه رودخانه گرگانرود، مسیلدر طول رودخانه

هاي بسیار قدیم وجود داشته و بخشی از سیلاب این رودخانه را عمدتًا به سمت حوضه اترک و توپوگرافی طبیعی منطقه، از زمان

هاي اند. احیاء این مسیلاكنون مسدود شده و فراموش شدهها هممتاسفانه بسیاري از این مسیل كردند.هاي آن هدایت میتالاب

طبیعی، ضمن حفظ سیستم طبیعی رودخانه، خطرات سیلاب رودخانه گرگانرود را به حداقل رسانده و ایمنی مردم را افزایش 

 خواهد داد. 

 

 جریان سیلهاي هیدرومتري به ابزار ثبت دبی تجهیز ایستگاه 

 هاي هیدرومتري محاسبه نمود. متاسفانه بسیاري از توان از سطح زیر منحنی هیدروگراف ثبت شده در ایستگاهحجم رواناب را می

ها و تهیه هیدروگراف دبی سیلاب را ندارند و این امر تخمین هاي هیدرومتري استان گلستان قابلیت ثبت خودكار دادهایستگاه

هاي هیدرومتري تا دبی جریان سازد. علاوه بر این، مقاطع كنترل در ایستگاهها را با خطا همراه میز حوضهحجم رواناب خروجی ا

تواند نتایج صحیحی را اشل موجود نمی-مشخصی را میتوانند ثبت كنند و در صورتی كه دبی از حد مشخصی فراتر رود، رابطه دبی

 ارائه نماید.

 

  ها و مخاطرات شهرهااساس پتانسیلانتخاب و آموزش فرمانداران بر 

  ،در مدیریت بلایاي طبیعی، تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولان شهري بسیار مهم است. فرمانداران شهرها در این شرایط

رسانی مهمترین مقام مسئول در شهر بوده و باید با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، خسارات را به حداقل ممكن برسانند. اطلاع
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رسانی به هاي اجرایی و یا كمیته بحران شهر، نحوه كمکیح و هشدار به موقع به مردم قبل از وقوع حادثه، مدیریت دستگاهصح

هایی است كه فرمانداران و باید به خوبی و با تسلط آنها را اجرا نمایند. بنابراین توصیه دیده و ... همگی جزء مهارتمردم حادثه

هاي( طبیعی شهر انتخاب شوند و افرادي كه در این ها بر اساس مهمترین مخاطرات )و یا پتانسیلشود كه فرمانداران شهرمی

-ها و كارگاهها داراي تجربه و كارایی بیشتري باشند در اولویت قرار گیرند. همچنین براي افزایش كارایی آنان، حتماً در دورهزمینه

-ي و جهانی در زمینه مخاطرات طبیعی خاص شهر موردنظر برگزار میتخصصی فصلی یا سالانه كه در سطح كشور-هاي آموزشی

 شود، شركت نمایند.

 

 مدیریت مناسب سیل در مخازن سدها 

 اي روبرو است. به طور مثال هر سه سد واقع اي با مسائل عمدهدر زمینه مدیریت سیلاب توسط سدهاي مخزنی، شركت آب منطقه

اند و به جز سد ستان و وشمگیر( با هدف تامین آب كشاورزي و صنعت طراحی و اجرا شدهدر رودخانه گرگانرود )شامل بوستان، گل

بوستان )كه درصد كمی از حجم آن به عنوان كنترل سیل تعریف شده است(، نقشی به عنوان كنترل سیلاب براي آنها درنظر 

شود كه صورت جدي داشت. بنابراین پیشنهاد میگرفته نشده است. بنابراین نباید از مخازن این سدها انتظار كنترل سیلاب به 

تا  24(همواره درصد مشخصی )مثلاً بین 1وري این مخازن از نظر مدیریت سیلاب انجام شود: مجموعه اقدامات زیر براي ارتقاء بهره

نفع در بحث لتی ذيهاي دودرصد از حجم مخزن( صرفًا براي كنترل سیل خالی بماند مشروط به اینكه اولاً هر یک از دستگاه 04

تامین اهداف این سدها مثل جهاد كشاورزي، سازمان محیط زیست و ...، سطحی از پذیرش مسئولیت در مقابل عدم تامین كامل 

بینی بهتر آب كشاورزي، محیط زیست و صنعت توسط این سدها را به عهده بگیرند. ثانیاً در این سدها، تجهیزاتی براي پیش

اي در زمینه تامین آب برداري بهینه از این سه سد زنجیرهظر گرفته شود. ثالثاً یک مدل ریاضی براي بهرهوضعیت هواشناسی در ن

(با احداث مخازن جانبی )آببندان( در اطراف مخزن سد گلستان 2دست  تدوین شود. و مدیریت سیلاب با توجه به شرایط پایین

بران(، جریان آب در زمان سیلاب و قبل از سرریز شدن، از هاي آبتشكل هاي تعاونی یا)مثلًا در محل مصرف این آب در شركت

شود. در این صورت، ضمن شركت تعاونی به این منظور پیشنهاد می 0مخزن براي  0مخزن سد به این مخازن پمپاژ شود. حداقل 

آبی قایل مصرف در زمان كم افزایش حجم كنترل سیلاب در مخزن سد گلستان، آب مورد نیاز اراضی كشاورزي تامین شده و

هاي بین مخزن اصلی و مخازن فرعی این سد از مقدار فعلی شود كه ظرفیت دریچه(براي سد وشمگیر نیز پیشنهاد می7است. 

 مترمكعب بر ثانیه افزایش یابد. 04مترمكعب بر ثانیه( به بیش از  13)حدود 

 

 رودخانه سازي سیلاب در مخازن خارج از بسترافزایش ظرفیت ذخیره 

 هاي اتفاق افتاده( و نیز عدم وجود سد مخزنی با  توجه به مورد فوق )ناكافی بودن حجم مخازن سدها در مقایسه با حجم سیلاب

قلا در این محدوده، لازم است تمهیداتی به منظور محافظت این شهر و روستاهاي دست سد وشمگیر و قرارگیري شهر آقدر پایین

قلا انجام شده یا در حال مطالعه است. اندیشیده شود. تاكنون اقدامات زیادي براي مدیریت سیل شهر آق اطراف در مقابل سیلاب

شود به جاي مثلاً سد انحرافی آقدكش و كانال انحراف قرنجیک به این منظور احداث شده )یا در حال احداث( است. پیشنهاد می

دهد و عملاً امكان استفاده از این آب فراهم نیست، از مخازن ال شور انتقال میهاي انحرافی كه سیلاب را به دریا یا كاحداث كانال

باشند. از آب ذخیره شده سازي آب قابل استفاده میخارج از بستر رودخانه استفاده شود كه هم براي كنترل سیلاب و هم ذخیره

 ستفاده نمود.هاي زراعی اتوان براي كشاورزي، صنعت و همچنین احیاي رودخانه در ماهمی
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 نحوه کارکرد سيستم انحراف سيلاب  -3-8 شکل

 

 آموزان مدارسآموزش مفاهیم سیلاب و مهندسی رودخانه به معلمان و دانش 

 هاي طبیعی مثبت و منفی آن )مثل سیلاب( براي همه آشنایی با رودخانه به عنوان یک موجود زنده و با در نظر گرفتن تمام جنبه

-ها لازم و ضروري است. مناسب است مفاهیمی مثل سیلاب، دوره بازگشت، روشها و تالابساكنین حاشیه رودخانهمردم به ویژه 

نظر در محافل عمومی مردم و به ویژه در هاي مدیریت سیل، حد بستر و حریم رودخانه و ... توسط افراد متخصص و صاحب

 نان به صورت ملموس تشریح شود.مدارس بازگو شود و اصول زندگی در كنار رودخانه براي آ

 یرسانهاي اطلاعبه تلاش آموزش،و  دارد ازین كمتري فوري هايكمک به اد،یز احتمال به است، مطلع لیس خطر از كه ايجامعه 

و  هیته به كجا مراجعه كنند. دیبا ل،یاطلاعات مربوط به س افتیدانند كه براي دریم دهیكند، چرا كه مردم آموزش دیكمک م

 نیامطالب  .باشندیم یعموم آموزش منظور به لهیوس نیبهتر ل،یس آموزش ساده بروشورهاي و یمحل خبري هايهینشر عیتوز

 یچگونگو  لیس بروز هنگام در حیصح هايواكنشسیل،  مستعد مناطق در سیل وقوع از پیش لازم اقدامات شاملبروشورها 

مباحثی از قبیل  هاي اجرایی نیز آموزشبراي كارشناسان و مهندسین دستگاه. لیسكش فرو از پس عادي تیوضع به بازگشت

هاي فرمان مخازن سدها، مباحث مرتبط با هواشناسی، تست برداري منحنیهاي مهار سیلاب، وضعیت بهرهپایش و مراقبت از سازه

نویسی از آثار سیلاب، بت وقایع و گزارشمكانیكی سدها و ...، چگونگی ث -ادواري و اطمینان حاصل از آمادگی تجهیزات برقی

 گیر و ... مناسب و مفید است.رسان، شناسایی مناطق سیلهاي امداد و كمکارتباط با گروه

 

 هاي آیندهمستندسازي وقایع سیل و استفاده از آن براي سیلاب 

 برداري در مدیریت آموزي و بهرهدرسهاي قبلی براي استفاده از تجربیات گذشتگان )مقامات مسئول و مردم( در مورد سیلاب

هاي آینده بسیار مهم است. این تجربیات باید به صورت مكتوب و همراه با فیلم و عكس توسط افراد متخصص ثبت و ضبط سیلاب

هاي شود و آرشیوي براي حفظ این تجربیات در نظر گرفته شود. حاصل این تجربیات باید به صورت مكرر و مداوم در دستگاه
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دانشگاهی و نیز جلسات عمومی با مردم و اهالی شهرها و روستاهاي درگیر با سیلاب مورد نقد و بررسی قرار -رایی، محافل علمیاج

 گیرد. 

 

 ليقبل از رخداد س یآمادگ یبرا یو کاربرد یراهبرد هایهيتوص-8-3-2

 رسانی به موقع و صحیح به اهالیاطلاع 

رسانی نیز باید بر اساس سطح رسانی به مردم حائز اهمیت است. نوع اطلاعشدار و اطلاعبراي كاهش خسارات سیل، نحوه و زمان ه

پذیري مناطق مختلف قابل پهنه سیلگیري منطقه و شدت آسیبپذیري ساكنین از خطر سیلاب باشد. این مسئله با توجه به آسیب

رسانی قابل استفاده است اما ( براي اطلاعWatch outظب بودن )( و مواCaution(، احتیاط )Dangerریزي است. هر سه واژه خطر )برنامه

شود )مثل رسانی توصیه میهاي ممكن براي اطلاعرسانی و هشدار كاملًا متفاوتی دارند. در ضمن استفاده از تمامی ظرفیتسطح اطلاع

 هاي اجتماعی و ...(.شبكه
 

 فرماندهی واحد براي مدیریت سیل استان 

ها شد. به هاي اجرایی در اوایل سیل باعث اختلال در عملكرد دستگاهن گلستان متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاهدر سیل اخیر استا

رسد بدون فرماندهی واحد و قدرتمند، مدیریت نیروها براي حصول حداكثر كارایی ثمربخش نخواهد بود. باید قبل از رخداد نظر می

ها در ذیل این فرمانده احد شخص استاندار و یا یک مقام عالی نظامی تشكیل و همه دستگاهسیل، كمیته بحران استان با فرماندهی و

 به وظایف خود عمل كنند.

 

 انجام اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه 

براي اطمینان از عبور سیلاب با حداكثر ظرفیت از مناطق شهري و روستایی، انجام یک سري اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه 

هاي خاص پوشش گیاهی و ...، برداشت رسوب و بار مازاد از محلها، پاكسازي مسیر رودخانه از نخالهلزامی است. این اقدامات شامل ا

 باشد.  هاي تقاطعی مهم و ... میها و سیلبندهاي كنترل سیل، و بازرسی از سازهها، تقویت دایکپلها و ورودي رودخانه مثل قوس

 

 ليقبل از رخداد س یآمادگ یبرا یو کاربرد یراهبرد ایههيتوص-8-3-3

 رسانی به موقع و صحیح به اهالیاطلاع 

رسانی نیز باید بر اساس سطح رسانی به مردم حائز اهمیت است. نوع اطلاعبراي كاهش خسارات سیل، نحوه و زمان هشدار و اطلاع

پذیري مناطق مختلف قابل پهنه سیلگیري منطقه و شدت آسیبپذیري ساكنین از خطر سیلاب باشد. این مسئله با توجه به آسیب

رسانی قابل استفاده است اما ( براي اطلاعWatch out( و مواظب بودن )Caution(، احتیاط )Dangerریزي است. هر سه واژه خطر )برنامه

شود )مثل رسانی توصیه میهاي ممكن براي اطلاعلًا متفاوتی دارند. در ضمن استفاده از تمامی ظرفیترسانی و هشدار كامسطح اطلاع

 هاي اجتماعی و ...(.شبكه
 

 فرماندهی واحد براي مدیریت سیل استان 

ها شد. به د دستگاههاي اجرایی در اوایل سیل باعث اختلال در عملكردر سیل اخیر استان گلستان متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه

رسد بدون فرماندهی واحد و قدرتمند، مدیریت نیروها براي حصول حداكثر كارایی ثمربخش نخواهد بود. باید قبل از رخداد نظر می

ها در ذیل این فرمانده سیل، كمیته بحران استان با فرماندهی واحد شخص استاندار و یا یک مقام عالی نظامی تشكیل و همه دستگاه

 وظایف خود عمل كنند.به 
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 انجام اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه 

براي اطمینان از عبور سیلاب با حداكثر ظرفیت از مناطق شهري و روستایی، انجام یک سري اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه 

هاي خاص داشت رسوب و بار مازاد از محلپوشش گیاهی و ...، برها، پاكسازي مسیر رودخانه از نخالهالزامی است. این اقدامات شامل 

 باشد.   هاي تقاطعی مهم و ... میها و سیلبندهاي كنترل سیل، و بازرسی از سازهها، تقویت دایکپلها و ورودي رودخانه مثل قوس

  

 ليرخداد س یدر دوره زمان تیریمد یبرا یو کاربرد یراهبرد هایهيتوص-8-3-7

  )گیري و نیز ارزیابی اقدامات انجام شده فشرده براي تصمیمتشكیل جلسات )همفكري 

در هر دستگاه اجرایی، براي سرعت عمل در اجراي اقدامات مصوب و استفاده از حداكثر ظرفیت فكري و دانش كارشناسان و نیز ارزیابی 

شود. در جلسه اول صبح، تمامی كارایی این اقدامات در مرحله اجرا، تشكیل جلسات همفكري در دو نوبت در هر روز توصیه می

شوند. در جلسه آخر همان روز هم این اقدامات كه به اقداماتی كه باید در آن روز به مرجله اجرا درآید مورد بررسی قرار گرفته و نقد می

ها و تجربیات یلشود. این تحلمرجله اجرا رسیده است توسط كارشناسان و مجریان آنها تشریح شده و كارایی آنها در عمل بیان می

اي كه بیشترین اقدامات اجرایی براي هاي آب منطقهبراي روزهاي بعد بسیار مفید خواهند بود. این سیاست به ویژه براي شركت

دهند بسیار ثمربخش خواهد بود. در این جلسات، علاوه بر مدیرعامل، معاونین، مدیران و ها را انجام میمدیریت سیل رودخانه

 تگاه، حتماً از پیمانكاران، مهندسین مشاور، افراد دانشگاهی، و سایر صاحبنظران استفاده شود. كارشناسان دس

 

 هاافراد و شرایط رودخانه تقسیم نیروهاي كارشناسی بر اساس تخصص 

رودخانه و یا اي در حین سیلاب اخیر استان گلستان به كار گرفته شد، این بود كه براي هر تجربه مثبتی كه توسط شركت آب منطقه

منطقه درگیر با سیلاب، كارشناسانی كه بیشترین تجریه و شناخت از آن رودخانه یا منطقه را داشتند به عنوان مسئول مستقیم اجرا و 

ارزیابی اقدامات مدیریتی حین سیلاب انتخاب شده و در تمام مدت زمان سیل در آنجا مستقر شدند. این سیاست باعث شد كه 

اي از طریق این كارشناسان و با سرعت بیشتري حاصل ها مثل شهرداري، فرمانداري و ... با شركت آب منطقهستگاههماهنگی سایر د

 شود.

 

 خسارت تخمین و بحران ارزیابی اطلاعات، مدیریت 

 زانیمشامل  حوادث كلیه كردن گزارش و سوابق ثبت و در حین سیلاب لازم است افرادي خبره، وقایع را رصد و ثبت نمایند. مشاهده

 باشد. مدیریتمیي و ... الحظه يكمبودها و ازهاین، دهیرس يهاكمک تیكم و تیفیك، شدگان كشته تعداد، نیمجروح تعداد، بیتخر

 تواندینم فیوظا نیانمود.  برآورد را سیل خسارات از تريدقیق تخمین بتوان كه شودمی باعث آن، صحیح ارزیابی و اطلاعات مناسب

 مردم اموال از حفاظت و هاانسان جان حفظ به شتریب آنها توجه كه چرا شود فایا هستند، لیسمدیریت  ولئمس كه یكسان توسط

 را لیسحین  راتفاق افتاده د حوادث و مربوط هايدهیپد تمام سوابق ثبت و مشاهده فهیوظ  دیبا خبره و ايحرفه پرسنل. است معطوف

 .شوند دارعهده

 

 ليرخداد س انیبعد از پا یو بازتوان یبازساز یبرا یو کاربرد یراهبرد هایهيتوص-8-3-3

 انجام اقدامات ضروری مهندسی رودخانه 

-اي آسیبهاي رودخانههاي بعدي نیز وجود دارد. بنابراین انجام اقداماتی مثل شناسایی بازهبعد از فروكش سیل، احتمال وقوع سیلاب

پاكسازي مسیر هاي مختلف رودخانه، تخریب شده، برداشت بار مازاد رسوبات نهشته شده در بازههاي دیده و اصلاح آنها، تقویت دایک

پایداري سدهاي مخزنی و ... بعد از هر سیل هاي تقاطعی از نظر ایمنی و هیدرولیكی، كنترل رودخانه از گل و لاي، بررسی سریع سازه

 ضروري است.



636          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ر سيلابنصب علایم هشداردهنده در مناطق تحت تاثي 

گردد. متاسفانه بعد از پایان سیلاب، تمامی توجهات از مناطق سیلزده به مسائل دیگري معطوف شده و همه چیز به روال عادي برمی

شود بعد از پایان سیلاب، در مناطقی از شهرها كه شدت براي ثبت اتفاقات ناگوار و استفاده مستمر از این اطلاعات، پیشنهاد می

وجه بوده است، اطلاعات هشداردهنده مثل تراز داغاب، دبی جریان سیل، ارتفاع آبگرفتگی، پهنه آبگرفتگی به صورت سیلگیري قابل ت

بخش در اطراف رودخانه نمایش داده شود. مردم و مسئولان با مشاهده دائمی و مشخص و گرافیكی به شكل تابلو و بنرهاي آگاهی

تري درک نموده و در آینده با آمادگی بهتري با این مسئله سیلاب را به صورت جدي مستمر این اطلاعات قطعًا خطرات و تهدیدهاي

 برخورد خواهند نمود. 

 

 عادی وضعيت به بازگشت 

 اندازيراه، آهنراه ای و هاجاده ارتباطات، مجدد برقراريبراي بازگشت به روال طبیعی و عادي زندگی، اقداماتی زیادي باید انجام شود. 

 انباشته رسوبات ییجابجا، منازل نیرزمیز زین و روستاها و شهرها داخل پست ینواح از آب هیتخل، كشاورزي آلاتنیماش و آب هايچاه

 میترم، تجاري مراكز مجدد برقراري، عیصنا مجدد اندازيراه، كاشت براي كشاورزان به یمجان بذر عیتوز، زدهلیس ینواح یبعض در شده

 و فاضلاب دفع و آب نیتام و یعموم هايساختمان ها،روگاهي آبی، نیهاازه، ساريیآب هايشبكه ها،پل ها،جاده مثل یعموم هايهیسرما

 ... از جمله اقدامات لازم به این منظور است.

 

 های بازسازی و نوسازی سيلاب طرح 

 از: در خصوص بازسازي و نوسازي بعد از سیلاب، دو رویكرد وجود دارد. این دو رویكرد عبارتند

 )تغییر كاربري(اند ممنوعیت ساخت و ساز در كلیه نواحی كه به وسیله سیل آسیب دیده -

پذیري گمتري نسبت به سیلاب داشته باشند )تغییر در معیارهاي طراحی هایی كه آسیباجازه ساخت و ساز به سازه -

 ساختمان( 

 

 سيل هشدار و بينیپيش هایسامانه کردن روزبه 

 در هاطرح این مهمترین پارامترهاي آتی، هايطی سیلاب در طرح اجراي آمادگی از اطمینان و سیلاب هشدار هايطرح كردن هنگامبه

 طور به باید تجهیزات این سیل، سیستم هشدار تجهیزات عملكرد درستی از اطمینان حصول باشد. برايمی سیل رخداد از پس زمان

 انجام پیشگیري مانورهاي افتد،نمی سیلی اتفاق هیچ كه هاییسال در دارد ضرورت حتی كه طوريبررسی و بازرسی شوند، به ايدوره

 و هاتلفن شماره كاركنان، تغییرات و شود روز به باید یک بار سالی حداقل اضطراري، شرایط در عملی برنامه اطلاعات شود. همچنین

 شود. لحاظ آن در هامسئولیت
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 کاربردی برای مدیریت سيلهای راهبردی و توصيه 3-8جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

 توصیه براي اقدامات پیشگیري  1

 نصب سیستم هشدار سیل •

سازي و  روندیابی دوبعدي براي مدل-بعديسازي و واسنجی یک مدل ریاضی یکآماده  •

 هاسیلاب رودخانه

 تهیه نقشه یا پهنه خطر سیلاب در شهرها  •

 هاي استانتهیه طرح جامع مدیریت سیل رودخانه •

 استفاده از امكانات پیشرفته هواشناسی  •

 تدوین منحنی فرمان چندهدفه سدهاي استان  •

 نصب علایم هشداردهنده و بیانگر تراز داغاب در مسیر رودخانه   •

 هاي طبیعیاحیاء مسیل  •

 هاي هیدرومتري به ابزار ثبت دبی جریان سیلتجهیز ایستگاه  •

 ها و مخاطرات شهرهاپتانسیل انتخاب و آموزش فرمانداران بر اساس •

 مدیریت مناسب سیل در مخازن سدها •

 سازي سیلاب در مخازن خارج از بستر رودخانهافزایش ظرفیت ذخیره •

 آموزان مدارسآموزش مفاهیم سیلاب و مهندسی رودخانه به معلمان و دانش •

 هاي آیندهمستندسازي وقایع سیل و استفاده از آن براي سیلاب •

 توصیه براي اقدامات آمادگی قبل از رخداد سیل  2

 رسانی به موقع و صحیح به اهالیاطلاع •

 فرماندهی واحد براي مدیریت سیل استان •

 انجام اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه •

 توصیه براي مدیریت در دوره زمانی رخداد سیل  7

 انجام شدهگیري و نیز ارزیابی اقدامات تشكیل جلسات فشرده براي تصمیم  •

 هاافراد و شرایط رودخانه تقسیم نیروهاي كارشناسی بر اساس تخصص  •

 ها و نظرات آنان در مدیریت سیلگیري از ایدهاستفاده حداكثري از ظرفیت مردمی و بهره  •

 خسارت تخمین و بحران ارزیابی اطلاعات، مدیریت •

 توصیه براي بازسازي و بازتوانی بعد از پایان رخداد سیل 0

  انجام اقدامات اضطراري مهندسی رودخانه •

 نصب علایم و بعضی از اطلاعات هشداردهنده سیل در مناطقی كه تحت تاثیر سیلاب بودند •

 هاي آبیسازي سازهمقاوم •

 عادي وضعیت به بازگشت •

 هاي بازسازي و نوسازي سیلاب طرح •

 سیل هشدار و بینیپیش هايسامانه كردن روزبه •
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 آوری در مقابل سيلابهای آبی کشور برای افزایش تابارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 7-8جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

 سدهاي انحرافی و تنظیمی، آبگیرها 1

 اي در شرایط عادي و سیلابیبرداري از سدهاي زنجیره. تدوین مدل بهینه بهره1

 مخزنی در شرایط سیلهاي تحتانی سدهاي . ارتقاء سیستم مانور دریچه2

هاي هیدورمتري مجهز به ثبت دبی جریان ورودي به سدهاي مخزنی در شرایط . نصب ایستگاه7

 سیل

 ها و خاكریزهابندها و دایکسیل 2

 هاي ساده و كاربردي براي احداث دایک در شرایط وقوع سیل. تدوین دستورالعمل1

 هاي احداث شده. ارتقاء ایمنی دایک2

 ها توسط كشاورزان تمهیدات مناسب براي جلوگیري از تخریب دایک. اتخاذ 7

 لایروبی 7

اي رودخانه گرگانرود در مصب دریا به صورت چنگكی از بالادست روستاي خواجه . لایروبی دوره1

 نفس تا مصب دریا

 هاي تقاطعی مهمها در محل ورودي شهرها و سازه. لایروبی منظم رودخانه2

0 
كاهش عرض، جابجایی رودخانه، سازي، دیواره

 آبشكن

 
 

 بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

ها به ویژه در اي ریزمقیاس براي پایش تعرض به حریم و بستر رودخانه. استفاده از تصاویر ماهواره1

 دسترس )مثل رودخانه زیارت(هاي شهري كمبازه

 كردن تغییرات اقلیمی ها با لحاظ. بازنگري در دستورالعمل تعیین حد بستر رودخانه2

 برداشت شن و ماسه 6
هاي سیلابی براي برداشت شن و ماسه به منظور مدیریت بهتر هایی در دشتریزي محل. برنامه1

 سیلاب

 هاها و مسیلها در رودخانهتخلیه نخاله 3

 نوریزاد(هاي شهري )مثلاً پل آخوند هاي دپو شده در مقطع ورودي پل. تخلیه مستمر نخاله1

ها داشتن مقطع رودخانهها براي تمیز نگهاي و شهرداري. تعامل جدي و مستمر شركت اب منطقه2

 هاي تقاطعی در ورودي شهرها و جلوي سازه

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3

سازي بخشی از جریان سیلاب هاي سیلابی رودخانه گرگانرود براي ذخیره. استفاده از ظرفیت دشت1

ها در مباحث تامین آب كشاورزي، بهیود احداث مخازن خارج از بستر رودخانه و استفاده از آنبه 

 شرایط محیط زیست، تفریحات و ...

قلا به دلیل سرریز شدن جریان . اتخاذ راهكارهاي اجرایی مناسب براي جلوگیري از تهدید شهر آق2

سولی(. در محل روستاي سیدلر یا چندست سد وشمگیر )در سیل از رودخانه گرگانرود در پایین

این محل همواره جریان سیلاب از مقطع اصلی رودخانه گرگانرود خارج شده و از سمت ساحل 

قلا و بعد از آن، شهر گمیشان را هاي سیلابی شده و سپس شمال شهر آقراست، وارد دشت

توان در گیرد. مثلاً میهاي حل این مشكل مورد بررسی و مطالعه قرار كند. باید روشتهدید می

قلا در این محل را با هاي سیلابی، مخازن ذخیره سیلاب احداث نمود و یا اینكه دور شهر اقدشت

 دایک محافظت نمود.

4 
 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

 )راه، ریل، شهرسازي، كشاورزي، ...(

افزایش ظرفیت گذردهی آبروها و  آهن این شهر برايقلا و نیز راه. اصلاح جاده كمربندي شهر آق1

 آهنهاي زیرجاده و ریل راهكالورت

قلا توسط سازمان نظام مهندسی بر مبناي ایجاد ظرفیت كافی براي . بازنگري طرح جامع شهر آق2

هاي سیلابی رودخانه گرگانرود )مناطق هاي سیلابی از مناطق مسكونی واقع در دشتعبور جریان

 ها و ...ها، افزایش یا تقویت زهكشاصلاح جاده شمالی این شهر( از طریق

 . اتخاذ راهكارهاي مناسب براي عدم توسعه شهري در مناطق تحت خطر سیلاب7

14 
در مدیریت  هابین دستگاه تعارضاتتعاملات و 

 رودخانه

اي، شهرداري و دستگاه قضایی براي حل معضل . تعامل جدي و مستمر بین شركت آب منطقه1

 هاي استانرقانونی در حریم و بستر رودخانهتصرفات غی

هاي برتر استان اي و اداره حفاظت محیط زیست با دانشگاه. ارتباط موثر بین شركت آب منطقه2

گلستان براي آموزش مباحث و مفاهیم مهندسی رودخانه، مدیریت سیلاب، حد بستر و حریم 

 ها، و ... به مردم رودخانه، محیط زیست رودخانه

هاي منطقه بر اي با سازمان جهاد كشاورزي براي مدیریت زهكشتعامل جدي شركت اب منطقه. 7

 اساس اهداف كشاورزي و مدیریت سیلاب

 ها. انحراف جریان مازاد سیل به سمت تالاب1 هااثرات سیلاب بر تالاب 11
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 آوری در مقابل سيلابافزایش تابهای آبی کشور برای ارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 7-8جدول ادامه 

 پاسخ  موارد ردیف

 سایر موارد  12

ساله(  54تدوین ، تنظیم و اجراي برنامه هاي  كوتاه مدت میان مدت و بلند مدت ) تا حدود 

بمنظور اجراي برنامه هاي احیا مسیلهاي سنتی و ممانعت از توسعه شهري و مسكونی و شبكه 

هاي آبیاري و پرورش ماهی در قالب بازسازي و بازگردانی كلیه بهره برداریها از منابع آب ) 

و ....( و خاک به سامانه هاي زیستی پایدار و نزدیک به شرایط  قبل از این مداخلات  رودخانه

انسانی قرن اخیر می باشد لذا بحث بازگردانی رودخانه ها و مسیلها تحت عنوان برنامه هاي 

River Restoration ٍ( و مهندسی رودخانه زیستیEnviromental River 

Engineeringمتداول باید در صدر برنامه هاي توسعه پایدار منطقه  ( بجاي مهندسی رودخانه

 مورد توجه قرار گیرد.

 نظرات ویژه 17

اي از شكست )خسارت، تخریب . حفاظت كامل در مقابل سیلاب غیرممكن است و پذیرش درجه1

و ...( غیرقابل اجتناب است. بنابراین باید بر اساس شرایط اقتصادي و اجتماعی، سطحی از 

خانه در مقابل سیلاب درنظر گرفته شود. به جاي تاكید بر كنترل كامل سیلاب، بر حفاظت رود

 پذیرش و مدیریت ریسک نیز توجه شود.

ها، ها است و اثرات بسیار مثبتی دارد. احیاء تالاب. بپذیریم سیلاب بخشی از سیستم رودخانه2

ها و نیز یعی در مصب رودخانهها، حفظ ذخایر طبها و دریاچهها، بركهها، خلیجاحیاء رودخانه

 هاي سیلابی  ارتقاء شرایط محیط زیستی دشت

هاي افراد محلی و ساكنین در مناطق تحت تاثیر سیلاب اثرات . مشاركت دادن نظرات و ایده7

هاي مدیریت سیلاب دارد. اثبات شده است كه افراد در معرض بسیار مثبتی در موفقیت طرح

با مشاركت آنها اتخاذ شده است، علاقه و تعصب ذاتی و قانونی  سیل به انجام تصممیاتی كه

گیري مشاركت دارند. بنابراین شایسته است كه ذینفعان در تمامی مراحل و فرآیندهاي تصمیم

 داده شوند.

 . به جاي مبارزه با سیل، زندگی در كنار سیل زیباتر است.0
living with flood rather than fighting against it  

 

 استان لرستان-8-7
 يلاباز خطرات س يشگيریپ یبرا ياتیو عمل یکاربرد ی،مقررات ی،سازمان ی،راهبرد یهايهتوص-8-7-1

  میلیارد متر مكعب( و با هدف توسعه پایدار بر  1احداث سد چند منظوره معشوره با حجم كافی و موثر در كنترل سیلاب )حدود

میلیون متر  13میلیون متر مكعب كشاورزي و  254میلیون متر مكعب شامل  237)هاي ابلاغی قانونی قبلی اساس تخصیص

 میلیون متر مكعب صنعت(. 6مكعب شرب و 

  احداث و تجهیز ایستگاه هاي هیدرومتري در ورودي و خروجی سدهاي در حال بهره برداري و ورودي شهرها 

 اي استانایجاد مركز دیسپاچینگ و مانیتورینگ آنلاین سدها و رودخانه ه 

 تجدید نظر در مطالعات حریم و بستر رودخانه ها 

 آزادسازي تصرفات غیر قانونی واقع شده در بستر و حریم رودخانه ها بخصوص رودخانه كشكان 

 تأمین اعتبارات براي احداث دیواره هاي حفاظتی در نقاط شهري، روستایی و اراضی كشاورزي 

  هاي مهندسی رودخانه و آبخیزداري به منظور كاهش خسارات جهت اجراي طرحتخصیص درصدي از درآمد سدهاي پایین دست

 ناشی از سیل بخصوص در حوضه آبریز كشكان

 نصب سامانه هاي هشدار سیل در بالادست مراكز جمعیتی و حساس 

 ایجاد و تكمیل دیوار حفاظتی جهت ایمن سازي شهرها و روستاهاي مستعد سیلاب استان 

 زم جهت مقابله با پدیده زمین لغزشانجام مطالعات فنی لا 

 شیب( و حفاظت از دیواره آبراهه )با روش هاي پایدار و ایمن در منطقه مسكونی( باید صورت  -عمق -اصلاح مسیر آبراهه )عرض

 پذیرد.
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ها )بصورت همانندسازي پیشین(هاي ساحلی، آبگذرها و پلاجتناب از بازسازي دیواره 

  رودخانه هاي كشكان و خرم رود در محدوده شهرهاي پلدختر و خرم آباد به طور مداوم انجام شود.لایروبی و پاكسازي بستر 

  مربوط به طراحی سازه هاي هیدرولیكی، دوره هاي بازگشت و مدیریت سیلاب. قوانین، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابطاصلاح 
 

 اد سيل ی راهبردی و کاربردی برای آمادگی قبل از رخدهاتوصيه-8-7-2

 پایش نقشه هاي پیش بینی هواشناسی 

 تشكیل تیم هاي گشت و بازرسی عملیاتی و بازدید از نقاط حادثه خیز و سازه هاي تقاطعی با رودخانه ها 

 ارسال گزارشات و مشخص نمودن نقاط مستعد سیلاب به دستگاههاي اجرایی و بالاخص ستاد مدیریت بحران استان 

 روستاها و شهرها داخل هاي مسیل و مواصلاتی هاي جاده ، استان سطح بندهاي و سدها  چونشناسایی نقاط حادثه خیز هم 

 هاي مزاحم و ...(هاي موقت، دایکتخریب موانع )پل 

 ها و لایروبی رودخانه با استفاده از امكانات شهرداري و استیجاري قبل از وقوع بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه و برداشت نخاله

 سیلاب

 بندها هاي كنترل سیل از جمله سیلبازدید مداوم از سازه 

 تخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و ... در محدوده مناطق مستعد سیل 

 هاي آبسنجی و رسوب سنجیپایش ایستگاه 

 پیش بینی بده جریان سیلابی محتمل و تراز سطح آب رودخانه و تخلیه مناطق در معرض سیل 

  لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه بخصوص در رودخانه خرم رود )محدوده داخل شهر خرم

 آباد(

 

 های راهبردی و کاربردی برای مدیریت در دوره زمانی رخداد سيل توصيه-8-7-3

 ساز، عملیاتی و مستندسازهاي تصمیمتشكیل كارگروه 

  رخداد سیل از نقاط بحرانیتهیه تصویر و فیلم 

 تخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و ... در محدوده سیل 

 شركت مستمر و فعال در جلسات ستاد مدیریت بحران استان و ارائه گزارشهاي لحظه اي 

 ماخذ گزارش لحظه اي از وضعیت تاسیسات آبی و مسیل ها و رودخانه هاي استان و اتخاذ تصمی 

 حضور مستمر و شبانه روزي تیم هاي گشت و بازرسی عملیاتی و بازدید از نقاط حادثه خیز و سازهاي تقاطعی با رودخانه ها 

  ارائه راهكار مناسب جهت مدیریت سیلاب به منظور عدم بروز خسارات به مدیریت بحران استان و شهرستانها و دستگاههاي

 اجرایی

  و اصلاح مسیر و آزاد سازي تصرفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل هااقدامات مهم در راستاي لایروبی 

 هاترمیم سیل بندها یا دایک 

 بندهاي اضطراري، كانال انحراف و ...احداث سیل 

 هاي مزاحم و ...(هاي موقت، دایکتخریب موانع )راه، ریل، پل 

 ها، حذف گیاهان مزاحم، نیزار و ...(ها و بستر رودخانه )برداشت نخالهها، زهكشها، كالورتپاكسازي دهانه آبگذرها، پل 
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 هاملی سیلابگزارش 

 

 

 های راهبردی و کاربردی برای بازسازی و بازتوانی بعد از پایان رخداد سيلتوصيه -8-7-7

از این رو،  ، نقاط ضعف موجود در ساخت و سازها، مصالح و تكنولوژیهاي بكار گرفته شده پیشین آشكار میشوند.سیل به دنبال رخداد

فرایند بازسازي میتواند در جهت رفع نواقص و از بین بردن نقاط ضعف و همچنین بهبود ساخت و سازها و فناوریها، تأثیر بسزایی 

 يو كاربرد يراهبرد يها هیتوص .داشته باشد. بازسازي میتواند گامی در جهت توسعه بوده و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل نماید

 سیل عبارتند از:رخداد  انیبعد از پا یو بازتوان يزبازسا يبرا

 توجه جدي به اقدامات غیر سازه اي همزمان با اقدامات سازه اي. 

  نصب تابلوهاي هشدار دهنده احتمال وقوع سیلاب در مناطقی كه جاده و یا تاسیسات در مسیلها ساخته شده اند )بخصوص

 پلدختر(.-محور خرم آباد

 و تغییر سیل با دوره بازگشت  61تغییر قوانین مربوط به حدود بستر و حریم با قانون توزیع عادلانه آب سال تغییر دیدگاه و لزوم

 به عنوان مبناي تعیین حد بستر رودخانه ها. ساله 25

  بانک اطلاعات شفافو  استفاده از فناوري هاي مدرن و به روز، تجهیزات تخصصی، بودجه و امكاناتتخصیص 

  جهت دسترسی عموم مردم و به ویژه دانشگاهیانبانک اطلاعاتی و سایت هاي شفاف و قابل اعتماد تهیه  

 رود و میزان پایداري آنها و جلوگیري از خسارات جدید. در ها، ساختمانها و تاسیسات موجود در حریم كشكانبررسی سریع سازه

جدي آنها وجود دارد، به سرعت تخلیه گردند. همچنین پایداري این راستا بایستی منازل مسكونی كه احتمال تخریب یا آسیب 

 بایست بررسی گردد.ها و احتمال زمین لغزش در نقاط حساس میشیب

 از گرفتن فاصله و سیل منطقه به ورود عدم كمپین ، آن خطرات و سیل ترویج و آموزش كمپین شامل متعدد هايكمپین ایجاد 

 سیل. از بعد بازسازي و بازیابی در كتمشار  ،كمپین سیل بیمه كمپین آن،

 سیل )بخصوص در بخش كشاورزي و مسكونی(. از ناشی هايخسارت كاهش براي بیمه پتانسیل از استفاده 

 هایی كه ممكن است در ادامه رخ دهند بررسی رودخانه هاي سطح استان و لایروبی نقاطی كه به لایروبی نیازدارند، براي سیلاب

 خرم رود در محدوده شهر خرم آباد(.)مخصوصاً رودخانه 

 رود و كشكانها خرمهاي ساختمانی از بستر رودخانهبرداشتن نخاله 

 اي قرار گیرند.مباحث مربوط به آبخیزداري در بالادست حوضه كشكان باید مورد توجه ویژه 

 ها در محل تقاطع مسیل ها با معابر اصلی.افزایش دادن ظرفیت كالورت 

 ر و حریم كمی رودخانه هاي خرم رود و كشكان از كاربري هاي غیرمجاز بخصوص حریم رودخانه كشكان باید آزادسازي حد بست

 مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 هاي در تقاطع با در نظر گرفتن سیلاب با دوره بازگشت مناسب جهت طراحی سازه هاي تقاطعی با رودخانه )مخصوصاً پل

 رودخانه كشكان(.

 هاي ساحلی شهرهاي خرم آباد و پلدختر افظ در محدوده دیوارهایجاد گاردهاي مح 

 هاي مناسب.نصب آشغالگیرهاي مناسب در مكان 

 .تخلیه رسوبات ته نشین شده در قوس هاي داخلی خرم رود 

 رود در محدوده شهر خرم آباد بویژه قوس هاي خارجی رودخانهتعمیر و تقویت دیوار ساحلی رودخانه خرم 

 وبات ته نشین شده در محل برخورد دو رودخانه خرمرود و كرگانه در مركز شهر خرم آبادتخلیه مداوم رس 

  عدم احداث پل هاي موقت با عرض دهانه و  ارتفاع عرشه كم بر روي رودخانه خرم رود كه باعث برگشت جریان و ورود آب به

 مناطق مسكونی اطراف رودخانه می شود.

 لاب بندي سیهاي پهنهروزرسانی نقشهبه 

  تهیه نقشه خطر سیلاب 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 شیب( و حفاظت از دیواره آبراهه )با روش هاي پایدار و ایمن در مناطق مسكونی( باید صورت  -عمق -آبراهه )عرض اصلاح مسیر

 پذیرد.

 ليس تیریمد یبرا یکاربرد و یراهبرد یها هيتوص 3-8جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

 توصیه براي اقدامات پیشگیري  1

. احداث سد چند منظوره معشوره با ظرفیت كافی و تأثیر گذار در كنترل سیلاب و 1
 توسعه پایدار 

 . احداث و تجهیز ایستگاه هاي هیدرومتري 2

 . ایجاد مركز دیسپاچینگ و مانیتورینگ آنلاین سدها و رودخانه هاي استان7

 . تجدید نظر در مطالعات حریم و بستر رودخانه ها0

 تصرفات غیر قانونی واقع شده در بستر و حریم رودخانه . آزادسازي 5

. تأمین اعتبارات براي احداث دیواره هاي حفاظتی در نقاط شهري، روستایی و اراضی 6
 كشاورزي

 . نصب سامانه هاي هشدار سیل در بالادست مراكز جمعیتی و حساس3

 . انجام مطالعات فنی لازم جهت مقابله با پدیده زمین لغزش3

 هاي ساحلی و آبگذرها )بصورت همانندسازي پیشین(تناب از بازسازي دیواره. اج4

 . لایروبی و پاكسازي بستر رودخانه ها در محدوده هاي مناسب شهري14

مربوط به طراحی سازه هاي  قوانین، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط. اصلاح 11
 هیدرولیكی، دوره هاي بازگشت و مدیریت سیلاب

 توصیه براي اقدامات آمادگی قبل از رخداد سیل  2

 پایش نقشه هاي پیش بینی هواشناسی. 1

تشكیل تیم هاي گشت و بازرسی عملیاتی و بازدید از نقاط حادثه خیز و سازه هاي . 2
 تقاطعی با رودخانه ها

ارسال گزارشات و مشخص نمودن نقاط مستعد سیلاب به دستگاههاي اجرایی و . 7
 مدیریت بحران استان بالاخص ستاد

 مواصلاتی هاي جاده ، استان سطح بندهاي و سدها  شناسایی نقاط حادثه خیز همچون. 0
 روستاها و شهرها داخل هاي مسیل و

 هاي مزاحم و ...(هاي موقت، دایک. تخریب موانع )پل5

استفاده از ها و لایروبی رودخانه با . بهسازي و پاكسازي بستر رودخانه و برداشت نخاله6
 امكانات شهرداري و استیجاري قبل از وقوع سیلاب

 بندها هاي كنترل سیل از جمله سیل. بازدید مداوم از سازه3

. تخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و ... در محدوده 3
 مناطق مستعد سیل

 هاي آبسنجی و رسوب سنجی. پایش ایستگاه4
ه جریان سیلابی محتمل و تراز سطح آب رودخانه و تخلیه مناطق در . پیش بینی بد11

 معرض سیل

. لایروبی یا برداشت بارهاي رسوبی اضافی در پیچ داخلی، مصب رودخانه بخصوص در 12
 رودخانه خرم رود )محدوده داخل شهر خرم آباد(

 توصیه براي مدیریت در دوره زمانی رخداد سیل  7

 رخداد سیل از نقاط بحرانی. تهیه تصویر و فیلم 1

 . تخلیه مناطق مسكونی، مراكز صنعتی و كشاورزي، پرورش ماهی و ... در محدوده سیل2

اخذ گزارش لحظه اي از وضعیت تاسیسات آبی و مسیل ها و رودخانه هاي استان و . 7
 اتخاذ تصمیم

نقاط حادثه حضور مستمر و شبانه روزي تیم هاي گشت و بازرسی عملیاتی و بازدید از . 0
 خیز و سازهاي تقاطعی با رودخانه ها

ارائه راهكار مناسب جهت مدیریت سیلاب به منظور عدم بروز خسارات به مدیریت . 5
 بحران استان و شهرستانها و دستگاههاي اجرایی

اقدامات مهم در راستاي لایروبی و اصلاح مسیر و آزاد سازي تصرفات صورت گرفته در . 6
 خانه ها و مسیل هاحریم و بستر رود

 رفع موانع موجود در مسیر سیلاب و پخش سیلاب. 3

 ها. ترمیم سیل بندها یا دایک3

 بندهاي اضطراري، كانال انحراف و .... احداث سیل4

 هاي مزاحم و ...(هاي موقت، دایک. تخریب موانع )راه، ریل، پل14

ها، و بستر رودخانه )برداشت نخالهها ها، زهكشها، كالورت. پاكسازي دهانه آبگذرها، پل11
 حذف گیاهان مزاحم، نیزار و ...(
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 ليس تیریمد یبرا یکاربرد و یراهبرد یها هيتوص 3-8جدول ادامه 

 پاسخ  موارد ردیف

 توصیه براي بازسازي و بازتوانی بعد از پایان رخداد سیل 0

 .ايتوجه جدي به اقدامات غیر سازه اي همزمان با اقدامات سازه . 1

. نصب تابلوهاي هشدار دهنده احتمال وقوع سیلاب در مناطقی كه جاده و یا تاسیسات 2

 در مسیلها ساخته شده اند.

تغییر دیدگاه و تغییر قوانین مربوط به حدود بستر و حریم با قانون توزیع عادلانه لزوم. 7

 خانه هادر تعیین حد بستر رود ساله 25و تغییر سیل با دوره بازگشت  61آب سال 

و  استفاده از فناوري هاي مدرن و به روز، تجهیزات تخصصی، بودجه و امكانات. تخصیص 0

 بانک اطلاعات شفاف

جهت دسترسی عموم مردم و به بانک اطلاعاتی و سایت هاي شفاف و قابل اعتماد . تهیه 5

  ویژه دانشگاهیان

رودخانه و میزان پایداري  ها، ساختمانها و تاسیسات موجود در حریم. بررسی سریع سازه6

 آنها و جلوگیري از خسارات جدید.

سیل )بخصوص در بخش  از ناشی هايخسارت كاهش براي بیمه پتانسیل از . استفاده3

 كشاورزي و مسكونی(.

. بررسی رودخانه هاي سطح استان و لایروبی نقاطی كه به لایروبی نیازدارند، براي 3

 رخ دهند. هایی كه ممكن است در ادامهسیلاب

 ها هاي ساختمانی از بستر رودخانه. برداشتن نخاله4

. مباحث مربوط به مهندسی رودخانه و آبخیزداري در بالادست حوضه كشكان باید 14

 اي قرار گیرند.مورد توجه ویژه

 ها در محل تقاطع مسیل ها با معابر اصلی.. افزایش دادن ظرفیت كالورت11

یم كمی رودخانه هاي خرم رود و كشكان از كاربري هاي . آزادسازي حد بستر و حر12

 غیرمجاز.

. در نظر گرفتن سیلاب با دوره بازگشت مناسب جهت طراحی سازه هاي تقاطعی با 17

 رودخانه.

هاي ساحلی شهرهاي خرم آباد، معمولان و . ایجاد گاردهاي محافظ در محدوده دیواره10

 پلدختر.

 هاي مناسب.مكان. نصب آشغالگیرهاي مناسب در 15

 . تخلیه رسوبات ته نشین شده در قوس هاي داخلی خرم رود.16

رود در محدوده شهر خرم آباد بویژه قوس . تعمیر و تقویت دیوار ساحلی رودخانه خرم13

 هاي خارجی رودخانه

رود و كرگانه در . تخلیه مداوم رسوبات ته نشین شده در محل برخورد دو رودخانه خرم13

 خرم آباد مركز شهر

. عدم احداث پل هاي موقت با عرض دهانه و  ارتفاع عرشه كم بر روي رودخانه خرم 14

 شود.رود كه باعث برگشت جریان و ورود آب به مناطق مسكونی اطراف رودخانه می

 بندي سیلاب هاي پهنهروزرسانی نقشه. به24

 . تهیه نقشه خطر سیلاب 21

شیب( و حفاظت از دیواره آبراهه )با روش هاي  -عمق -. اصلاح مسیر آبراهه )عرض22

 پایدار و ایمن در مناطق مسكونی( باید صورت پذیرد.
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 هاگزارش ملی سیلاب

 آوری در مقابل سيلابهای آبی کشور برای افزایش تابارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 6-8جدول 

 پاسخ  موارد ردیف

 سدهاي انحرافی و تنظیمی، آبگیرها 1

 نیاز به احداث سدهاي مخزنی در حوضه كشكان 

 . سد تنگ معشوره1

 . سد تنگ شبیخون2

 . سد چولهول7

 بندها و دایک ها و خاكریزهاسیل 2

 . دایک روستاي چم مهر1

 . دایک شهر معمولان2

 . دایک روستاي مورانی7

 . دایک روستاي بابازید0

 لایروبی 7

 ها هستند:دهانه پلدر محدوده شهرها كه داراي دیواره و 

 . خرم آباد1

 . پلدختر2

 . چگنی7

0 
دیواره سازي، كاهش عرض، جابجایی رودخانه، 

 آبشكن

 . دیواره شهر پلدختر1

 . روستاي چم مهر2

 . روستاي بابازید7

 هاي حریم بستر و حریم رودخانه كشكانبازنگري در نقشه  بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

 برداشت شن و ماسه 6
-برداشت بی رویه باعث كف كنی رودخانه و تغییر مسیر رودخانه به سمت مناطق مسكونی می

 گردد

 هاها و مسیلها در رودخانهتخلیه نخاله 3
هاي گشت و بازرسی و ادارات متولی انجام ها و افزایش گروهاز طریق هماهنگی با شهرداري

 شود.

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3
رودخانه كشكان در محدوده روستاهاي خانه سرخ، چم خوشه چگنی، مورانی و ساماندهی 

 آباد پلدختركیان

4 
 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

 )راه، ریل، شهر  سازي، كشاورزي، ...(
 ها )راه و شهرسازي، شهرداري و ...(مكاتبه با ادارات جهت سازه

14 
در مدیریت  بین دستگاه ها تعارضاتتعاملات و 

 رودخانه
 فروردین هنوز تعارضات وجود دارد. 12ماه از وقوع سیلاب  5بعد از گذشت 

 هاي استان مشخص گردیداثرات مثبت بوده و حد بستر تالاب اثرات سیلاب بر تالاب ها 11

  سایر موارد  12

  نظرات ویژه 17

 

 
  



 645        هاي در عرصه مهندسی رودخانه و ... توصیه –فصل هشتم   هیأت ویژۀ       
 هاملی سیلابگزارش 

 

 

 

 استان فارس-8-3
 های هيدروليکیمهندسی رودخانه و سازهی در عرصه توصيه برای پيشگير-8-3-1

 نالف( حوضه آبریز دروازه قرآ

  دیدگاه مدیریت سیل با استراتژي جلوگیري از وقوع سیل)مدیریت حوضه ابریز و ابخیزداري(، حفاظت ) استفاده از دایک ها تغییر

 (سدها(، كنترل كاربري اراضی)نقشه هاي خطر سیل و پهنه بندي سیلو خاكریز ها و

 و جلوگیري از خطرات بالقوه توسط مردم و سازمانها ین وارد نشدن به محدوده سیلكمپ 

  بعضی از طراحی  باید مورد توجه قرار گیرد. طراحی هاي گذشته كارهاي مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی بهتوجه جدي

 بود. خواهد الزامی اي دوره جدي يبازنگر لزوم و است گرفته صورت  با توجه به عدم داده هاي واقعی در گذشتهها 

 بحث تغییر اقلیم را باید بسیار در ایجاد سیل هاي ناگهانی جدي گرفت. 

 راداري. هاي سیستم و ثبات هايسنج باران به دارند ناگهانی  هاي سیل پتانسیل كه پرشیب  تجهیز حوضه هاي بویژه 

  به طراحی سازه هاي هیدرولیكی، دوره هاي بازگشت و مدیریت سیلاب قوانین، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابطاصلاح 

 مربوط حفظ ظرفیت نگهداشت حوضه آبریز در صورت نیاز به ساخت وساز مسكونی، صنعتی و حمل ونقل وضع و تصویب قوانین 

 

 ب( حوضه آبریز سعدی

    هاي كمكی براي زهكش مسیل سعديایجاد مسیر. 

    سیل تسكین براي هارودخانه ابریز حوضه در طبیعی هاي ذخیره از استفاده  

    خصوص در ناحیه شهري انجام پذیرد.اي مشخص بهسعدي باید طبق برنامه لایروبی و پاكسازي مسیل 

    سعدي باید بصورت دقیق تعیین شده و با نصب تابلوهاي اعلانات تذكرات لازم داده شود. همچنین باید به بررسی  حرایم مسیل

ها و امكانات لازم براي تخلیه سریع و محدود كردن این حرایم از جمعیت پرداخت. بازم به ذكر است كه در سیل شهرک طرح

ترین دلایل خسارات وارده، عدم رعایت حریم مسیل سعدي و گرفتن شدن قسمت اعظمی از این مسیل توسط سعدي، یكی از مهم

 است. هاي عمرانی مختلف و بخصوص ساخت مسكن بودهطرح

   تواند در كنترل خسارات ناشی از سیلاب داري و پایش مستمر آنها مینصب ابزار و وسایل هشدار سیلاب در بالادست و تعمیر نگه

 نقش اساسی داشته باشد. 

    تعیین منازلی كه در معرض خطر سیل در شهرک سعدي قرار دارند با تعیین ریسک هر منزل از طریق سازمان نظام مهندسی از

 باشد.جمله موارد بسیار مهم و موثر می

   اي جهت نجات در هاي لاستیكی نرم( بعنوان وسیلههاي خاص )مانند سازهوجود امكانات نجات همچون جلیقه نجات، برخی سازه

 اي قرار داده شود كه در دسترس عموم باشد.ها به گونهاطراف مسیل

   بري هاي غیرمجاز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.آزادسازي حد بستر، آزادسازي حریم كمی از كار 

   هاي ساحلی و آبگذرها )بصورت همانندسازي پیشین(اجتناب از بازسازي دیواره 

    شیب( و حفاظت از دیواره آبراهه )با روش هاي پایدار و ایمن در منطقه مسكونی( باید صورت  -عمق -اصلاح مسیر آبراهه )عرض

 پذیرد.

 

 های هيدروليکی  ل در عرصه مهندسی رودخانه و سازهبرای قبل از سيتوصيه -8-3-2

 الف( حوضه آبریز دروازه قران

 سیل بررسی نقش بهره برداري شن و ماسه در آبراهه اصلی و سیلدشتها در رابطه با. 



646          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 .بررسی مقاطع آبراهه ها از نظر تجمع نخاله هاي ساختمانی و انباشت زباله ها 

 سیلاب. عبور گنجایش افزایش براي موانع پاكسازي از سیلدشتها و اصلی هاي آبراهه همیشگی و  مستمروزوم پایش مداوم ل 

 پایش به روز جریان رودخانه اي آب و رسوب. 

  به اشتراک گذاشتن اطلاعات ریز هواشناسی و آب سنجی و نقشه هايDEM  ،و كاربریها توسط سایتهاي سازمان هواشناسی

ازمان نقشه برداري و شهرداري و سایر سازمانها )جهاد كشاورزي، آبخیز داري، منابع طبیعی، سازمان شركت آب منطقه اي، س

جنگلها و مراتع، محیط زیست( بسیار اهمیت دارد. هم اكنون دسترسی به اطلاعات ریز نیازمند نامه نگاري طولانی دارد و گاهی 

در صورت دسترسی به اطلاعات دانشجویان و اساتید قادر به تعریف پایان  اوقات كارمندان جز در ارایه اطلاعات كارشكنی می كنند.

سازمان بررسیهاي زمین  USGSنامه هاي كاربردي خواهند بود و احتمال كشف نقاط آسیب پذیر وجود دارد. هم اكنون سایت 

تیار دقیقه بصورت رایگان در اخ ایالات متحده تمام اطلاعت هواشناسی و هیدرولوژي، زمین شناسی، كاربریها را با دقت زمانی

 جهان قرار داده است.

 

 ب( حوضه آبریز سعدی

 محیط دوستدار هاي روش با باسیل مقابله در شهرک سعدي سازي مقاوم اي سازه غیر و اي سازه كارهاي لزوم ارزیابی و بررسی 

 این شهرک. كردن اور تاب و زیست

  هاها و بویژه مسیر گذر مسیلها و آزادسازي و برداشتن موانع در حریمحریم مسیل تعرض بهجلوگیري از. 

 هاي جدید اراضیعدم تغییر كاربري. 

 هاي آبریزتقویت پوشش گیاهی و حفاظت خاک در بالا دست حوضه. 

 هاي بحران میتوانند دوره آموزش آحاد مردم بخصوص افرادي كه منازل آنها در معرض سیلاب قرار دارد. آموزش و پرورش و ستاد

ها از سیل اخیر شیراز بیانگر این موضوع آموزشی موثري را در مدارس جهت مقابله با سیلاب برگزار نمایند. مشاهده برخی از فیل

باشند. است كه، اغلب مردم برداش صحیحی از عمق و شدت خطر ندارند و قادر به تشخیص مكانهاي امن در رخداد سیلاب نمی

ترین راههاي مقابله با خطرات جانی و مالی ناشی از سیلاب به در تمام نقاط دنیا بحث آموزش در مقابل سیلاب از مهم امروزه

 باشد.آید. لذا توجه به آن در امر كاهش خسارات از اهمیت زیادي برخوردار میحساب می

 ک. لازم به ذكر است كه خیز در سطح شهرهو شناسایی نقاط پرخطر و حادثک سعدي بندي خطر سیل در شهرتهیه نقشه پهنه

بندي خطر سیلاب براي حوضه سعدي تا كنون توسط هیچ یک از ارگانها و سازمانهاي مرتبط با سیلاب تهیه نشده هاي پهنهنقشه

 است.

 ها و مسیرهاي سرپوشیده و زیرزمینیبویژه در محدوده پل لایروبی منظم در مسیر گذر مسیل. 

 

 يدروليکیه یهارودخانه و سازه یدر عرصه مهندس يلس یریتمد یبرا يهتوص-8-3-3

 الف( حوضه آبریز دروازه قران

  ،هزار متر مكعب بیشتر نبوده است.  244تا  144نفر كشته شدند. در حالیكه حجم سیلاب حدود  21در سیل دروازه قرآن شیراز

اصرار بر حركت در مسیر جاده سیل زده از عوامل تلفات جدي نگرفتن سیل توسط مردم، سلفی گرفتن بجاي نجات جان خود و 

بالاي انسانی در این سیلاب می باشد.  بنابراین فرهنگ سازي توسط دستگاههاي متولی و پخش كلیپهاي آموزشی در مورد خطر 

 سیلاب در فضاي مجازي و صدا و سیما بسیار مهم می باشد.

  هاي به مردم و نصب بلندگوهاي هشدار دهتده بسیار مهم است. فیلمآموزش پلیس و سایر دستگاههاي متولی جهت هشدار

سیلاب دروازه قرآن نشان می دهد كه در دقایق اولیه عمق سیلاب كم بوده است و در صورت هشدار مناسب و فوري، امكان نجات 

 جان سرنشینان در دقایق اولیه سیلاب می باشد.
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 مند و سیستم اخطار، وسایل اندازه گیري  مانزریت خطر سیل چون پیش بینی استفاده از فناوري هاي نوظهور و مدرن در مدی

ساله، سناریو هاي خطر سیل و استفاده از  544و  144اطلاعاتی، نقشه هاي پهنه بندي سیل تراز و دبی، مدلسازي ریسک، بانک

 پهپاد

 ایجاد اتاق هاي مدیریت بحران در استان هاي سیل خیز 

  در هنگام سیلاب توسط سازمانهاي مسئول. بهداشتی، ایمنی و امنیتی و زیست محیطیارایه دستورالعملهاي 

 با توجه به اطلاعات باران سنج ها و اطلاعات راداري هیدرولیكی و مورفولوژیكی استفاده از مدل هاي پیشترفته 

 

 ب( حوضه آبریز سعدی

 وقوف باید امر متولیان و هست آن وقوع امكان زمانی هر ودر جا همه در همیشه كه است اي پدیده سیل كه نكته این شناخت 

 . باشند داشته نكته این به كامل

 باشد باید  نشدنی فراموش اصل یک ها زمان همه در آمادگی. 

 در مواقع بارندگی شدید. به طور مثال در محل ورودي مسیل  کخیز در سطح شهرتحت نظر گرفتن یا رصد نقاط پرخطر و حادثه

 .به محله سعدي، در محل پل هاي ارتباطی بر روي رودخانه خشک

 خطر مدیریت براي سنگ و ماسه شن، رس، مصالح از برداريبهره از ناشی ساخت انسان و صبیعی هاي گودال از  استفاده لزوم 

 سیل.

 مرتبط هاي سیستم دیگر و قنوات ها، انبار آب ها، دگار ها، بندان آب چون ابریز هاي حوضه رد موجود سنتی تاسیسات از استفاده 

 سیل. خطر مدیریت رویكرد با آب جامع مدیریت در

 آن. با مرتبط خطرات و سیل هايویژگی شناخت در مردمی هايتشكل بویژه جامعه كل كردن گیر در 

  .تدقیق متولی مدیریت منابع آب سطحی در شهرها و تعیین وظایف هر یک از آنها 

  لازم به ذكر است كه در این زمینه به رغم آنكه قوانین نسبتاً كافی وجود دارد، اما در زمینه اجرا و ضمات اجرایی نیاز به  هماهنگی

ین تعیین وظایف هریک از ارگانها در هنگام سیل و انجام باشد. همچنهاي مرتبط با سیلاب میبیشتري بین سازمانها و دستگاه

باشد. این مانورها باید بتوانند استاندارهاي هاي لازم از اهمیت زیادي برخوردار میمانورهاي كافی براي ایجاد آمادگی و هماهنگی

 جهانی را ارضا كنند.

 

 هيدروليکیتوصيه برای بازسازی در عرصه مهندسی رودخانه و سازه های -8-3-7

 الف( حوضه آبریز دروازه قران

 شده پیش نمی رود بازسازي همیشه همانطوریكه برنامه ریزي. 

 توجه جدي به اقدامات غیر سازه اي همزمان با اقدامات سازه اي. 

 ن نصب تابلوهاي هشدار دهنده احتمال وقوع سیلاب در مناطقی كه جاده و یا تاسیسات در مسیلها ساخته شده اند. مسافری

 دروازه قرآن شیراز فكر نمی كردند كه در مسیر سیلاب قدیمی رانندگی می كنند. 

 و تغییر سیل با دوره بازگشت  61تغییر دیدگاه و تغییر قوانین مربوط به حدود بستر و حریم با قانون توزیع عادلانه آب سال لزوم

 ساله در شهر ها بویژه كلانشهر ها 25

  بانک اطلاعات شفافو  استفاده از فناوري هاي مدرن و به روز، تجهیزات تخصصی، بودجه و امكاناتتخصیص 

  جهت دسترسی عموم مردم و به ویژه دانشگاهیان.بانک اطلاعاتی و سایت هاي شفاف و قابل اعتماد تهیه  

  سایت جامع مدیریت سیل چونتهیه  FEMA 
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 ب( حوضه آبریز سعدی

 تاسیسات موجود در حریم مسیل سعدي و میزان پایداري آنها و جلوگیري از خسارات جدید. ها، ساختمانها و بررسی سریع سازه

در این راستا بایستی منازل مسكونی كه احتمال تخریب یا آسیب جدي آنها وجود دارد، به سرعت تخلیه گردند. همچنین پایداري 

 بایست بررسی گردد.ها و احتمال زمین لغزش در نقاط حساس میشیب

 از گرفتن فاصله و سیل منطقه به ورود عدم كمپین ، آن خطرات و سیل ترویج و آموزش كمپین شامل متعدد هايكمپین دایجا 

 سیل. از بعد بازسازي و بازیابی در مشاركت  ،كمپین سیل بیمه كمپین آن،

 سیل از ناشی هايخسارت كاهش براي بیمه پتانسیل از استفاده 

  هایی كه ممكن است در ادامه رخ دهند.نقاطی كه به لایروبی نیازدارند، براي سیلاببررسی مسیل سعدي و لایروبی 

  هاي ساختمانی از مسیل سعديبرداشتن نخاله 

 اي قرار گیرند.مباحث مربوط به آبخیزداري در بالادست حوضه سعدي باید مورد توجه ویژه 

 هاي تاخیري در بالادست شهرک سعدي بررسی پتاسیل حوضچه 

 و افزایش عمق كانال انتقال باید در دستور كار قرار گیرد. تعریض 

 .افزایش دادن ظرفیت كالورت در محل تقاطع كانال به خیابان وفایی باید در اولویت قرار داده شود 

  افزایش كل ظرفیت كانال انتقال تا رودخانه خشک 

  د بستر، آزادسازي حریم كمی از كاربري هاي حوضه سعدي )آزادسازي ح ساماندهی مسایل مربوط به تعرض به حریم مسیل

 غیرمجاز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد(.

 اي بسیار كوچک، ایجاد شده است و اصلاح توجه به مشكلاتی كه در خیابان نارنجستان بدلیل تبدیل كالورت انتقال سیلاب به لوله

 مسیر انتقال سیلاب به رودخانه خشک.

  دد این مسیرهاي انتقال سیلاب با توجه به سیل طراحی )با دوره بازگشت مشخص شده( بررسی و آنالیز و طراحی مج 

 .افزایش قطر كالورت شهرک سعدي در ابتداي خیابان نارنجستان تا رودخانه خشک 

  هاساله رودخانه و مسیل به شرایط طبیعی از طریق جابجایی سازه 25بازگشت حریم 

  هاي مسیل سعديدیوارهایجاد گاردهاي محافظ در محدوده 

 10هاي مناسب.( نصب آشغالگیرهاي مناسب در مكان 

  بندي سیلابهاي پهنهروزرسانی نقشهبه 

  تهیه نقشه خطر سیلاب 

  شیب( و حفاظت از دیواره آبراهه )با روش هاي پایدار و ایمن در منطقه مسكونی( باید صورت  -عمق -اصلاح مسیر آبراهه )عرض

 پذیرد.
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 توصيه های راهبردی و کاربردی برای مدیریت سيل  4-8جدول 
 پاسخ موارد ردیف

 توصیه براي اقدامات پیشگیري 1

 طراحی سازه هاي هیدرولیكی، دوره هاي بازگشت و مدیریت سیلاب قوانین، ، مقررات و ضوابط. اصلاح 1

 ها . آزاد سازي بستر و حریم مسیل2

 ها ایجاد مسیرهاي كمكی براي زهكشی مسیل .7

2 
توصیه براي اقدامات آمادگی قبل از 

 رخداد سیل

 هاهاي ساختمانی و انباشت زباله. بررسی مقاطع آبراهه ها از نظر تجمع نخاله1

 .اي آب و رسوبپایش به روز جریان رودخانه. 2

 .آموزش آحاد مردم زمان مواجه با سیلاب 7

7 
توصیه براي مدیریت در دوره زمانی 

 رخداد سیل

 ایجاد اتاق هاي مدیریت بحران در استان هاي سیل خیز .1

 رویكرد با ... و قنوات ها، انبار آب ها، دگار ها، بندان آب چون ابریز هاي حوضه در موجود سنتی تاسیسات از .استفاده2

 سیل خطر مدیریت

 .تدقیق متولی مدیریت منابع آب سطحی در شهرها و تعیین وظایف هر یک  7

 خیز در سطح شهرتحت نظر گرفتن یا رصد نقاط پرخطر و حادثه .0

0 
توصیه براي بازسازي و بازتوانی بعد 

 از پایان رخداد سیل

 .توجه جدي به اقدامات غیر سازه اي همزمان با اقدامات سازه اي .1

 هاهاي تاخیري در بالادست حوضه. بررسی پتاسیل حوضچه2

 هاي سیل خیزمجاري انتقال سیلاب در حوضهها و . افزایش ظرفیت كالورت7

ها و میزان پایداري آنها جهت جلوگیري از ها، ساختمانها و تاسیسات موجود در حریم مسیل. بررسی سریع سازه0

 خسارات جدید

 بانک اطلاعات شفافو  استفاده از فناوري هاي مدرن و به روز، تجهیزات تخصصی، بودجه و امكانات. تخصیص 5

 
 آوری در مقابل سيلابهای آبی کشور برای افزایش تابارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 8-8جدول 

 پاسخ موارد ردیف

1 
سدهاي انحرافی و تنظیمی، 

 آبگیرها

 سال یكبار. 24بازنگري طراحی سدهاي انحرافی به علت تغییر اقلیم و تغییر كاربري حوضه آبریز هر  .1

 براي سنگ و ماسه شن، رس، مصالح از برداريبهره از ناشی ساخت انسان و صبیعی هاي گودال از  استفاده .لزوم2

 سیل. خطر مدیریت

2 
بندها و دایک ها و سیل

 خاكریزها

 اصلاح قوانین بصورتیكه اجراي هرگونه خاكریزي با هماهنگی وزارت نیرو باشد. .1

 دیگر و قنوات ها، انبار آب ها، دگار ها، بندان آب چون ابریز هاي حوضه در موجود سنتی تاسیسات از .استفاده2

 سیل خطر مدیریت رویكرد با آب جامع مدیریت در مرتبط هاي سیستم

 لایروبی 7

 .لزوم توجه كافی به مباحث لایروبی قبل از شروع فصل بارش1

 ها در مسیر جریان سیلاب.كنترل و نظارت بر تخلیه نخاله2

 و انجام لایروبی در دوره هاي مشخص ها.پایش مستمر بستر مسیل7

0 
دیواره سازي، كاهش عرض، 

 جابجایی رودخانه، آبشكن

 .بررسی تاثیر كاهش عرض رودخانه بر تشدید اثرات مخرب سیلاب1

  .افزایش ظرفیت رودخانه ها در مناطق شهري از طریق آزادسازي مسیر رودخانه ها و آبراهه ها.2

در طراحی سازه رودخانه اي. مثلاٌ: در اجراي مخزن متعادل كننده و لوله زهكش، .عدم مدیریت ریسک باقیمانده 7

 فكري براي سیلاب بیش از سیلاب طراحی و مدیریت و انتقال آن نشده بود.

 بستر و حریم و پهنه سیلاب 5

 .اعمال قوانین جدي تر نسبت به تجاوز به حریم و بستر مسیل ها1

 تخلف.تعیین جرایم سنگین در صورت 2

 .تعیین ریسک خطر سیل براي مناطق مختلف شهري و اجباري شدن بیمه سیل براي آن مناطق. 7

.اصلاح قوانین بخصوص قانون توزیع عادلانه آب و نشریات سازمان برنامه بودجه در مورد تعیین دوره بازگشت 0

 سیل و تعیین حریم رودخانه

 برداشت شن و ماسه 6

برداري با و همچنین قوانین حاكم در صدور مجوز بهره ره برداري از بستر رودخانه هامربوط به به.اصلاح قوانین 1

 توجه به عدم شفافیت قوانین كنونی

 .تفكیک وظایف وزارتین صمت و نیرو در این خصوص2
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 آوری در مقابل سيلابهای آبی کشور برای افزایش تابارتقای سطح مدیریت رودخانه و سازه 8-8ادامه جدول 
 پاسخ موارد ردیف

3 
ها و ها در رودخانهتخلیه نخاله

 هامسیل

 هاها در مسیل.بررسی و اعمال قوانین جدید و جدي تر در خصوص كنترل تخلیه نخاله1

 .برخورد با متخلفان2

 و همیشگی آبراهه هاي اصلی و سیلدشتها.  مستمر.لزوم پایش مداوم و 7

 عبور سیلاب..پاكسازي موانع براي افزایش گنجایش 0

 اقدامات ساماندهی رودخانه 3

 .راه اندازي سیستم هشدار سیل با نصب تجهیزات باران سنجی، اینترنت اشیا و مدلهاي مناسب بارش رواناب. 1

 .توجه جدي به اقدامات غیر سازه اي همزمان با اقدامات سازه اي. 2

 FEMA .تهیه سایت جامع مدیریت سیل چون 7

 مدیریت بحران در استان هاي سیل خیز.ایجاد اتاق هاي 0

 و ها خاكریز و ها دایک شامل ها سیلدشت و اصلی آبراهه در اي سازه اقدامات مستمر ارزیابی و پایش .بررسی،5

 ها سازه این ایمنی

4 

 ايهاي غیر رودخانهاثرات پروژه

)راه، ریل، شهر  سازي، 

 كشاورزي، ...(

 پروژه هاي عمرانی با هماهنگی وزارت نیرو انجام گردد..اصلاح قوانین بصورتیكه اجراي 1

 

14 
تعاملات و تعارضات بین دستگاه 

 ها در مدیریت رودخانه

 .ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي متولی و مسوول در مدیریت سیلاب بسیار مهم است1

 هاي درگیر با سیلاب باشدسازمان.در هنگام رخداد سیلاب ستاد بحران، بعنوان متولی اصلی هماهنگ كننده سایر 2

 مدیریت مختلف هاي جنبه شناخت خصوص در جراید و سیما و صدا پرورش، و آموزش سطح در همگانی .آموزش7

 سیل

 اثرات سیلاب بر تالاب ها 11
سیل یک فرصت خواهد بود براي اصلاح سیاستگذاري، برنامه ریزي، مدیریت خطر و تغییرات قانونی و ایجاد .1

 .مقررات، ضوابط و معیار هاي طراحی

 سایر موارد 12

و عدم  حتی توسط تصمیم گیران و مدیران (flash flood) عدم آگاهی جامع و كامل از سیل هاي ناگهانی.1

 شناخت شفاف و دقیق جنبه هاي مختلف سیل توسط همه از متولیان تا مردم

( در 202به عنوان نمونه، راهنماي مهار سیلاب رودخانه )روشهاي سازه اي( ) نشریه  بازنگري ضوابط طراحی.لزوم 2

 سال است كه نسخه جدید منتشر نشده است.  24چاپ شده است و حدود  1734سال 

 نظرات ویژه 17

ان و .تهیه و تدوین برنامه و فوچارت مدیریت قبل از سیل، هنگام سیل و بعد از سیل براي سازمان مدیریت بحر1

 سایر سازمانهاي متولی.

سیاستگذاري مدیریت خطر سیل باید در همه بخش هاي زیر چون آمادگی، حفاظت، اخطار هاي اولیه، .2

 .پاسخگویی اضطراري، باز یابی و بازسازي برنامه داشته باشد

 .ساماندهی نیروهاي بسیج مردمی و سایر نیروها قبل از وقوع سیل جهت مدیریت سیلاب.7

هاي شهري با حضور اساتید متخصص مدیریت سیلاب و اد ایجاد كمیسون مدیریت سیلاب حوضه.پیشنه0

 اي.هاي رودخانههاي ذي ربط براي ارزیابی، پایش، تصویب طرحنمایندگان سازمان
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 فهرست مراجع 

طبیعی و شبكه هاي آبرسانی، آبیاري و زهكشی  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیلها، مردابها، بركه هاي  •

 دفتر حقوقی وزارت نیرو -(1734)

 "گزارش سیل استان گلستان "(. 1743اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، ) •

 شیراز. 1743(. گزارش سیلاب فروردین سال 1743اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس ) •

 (، شركت آب منطقه اي فارس1743شیراز ) شهر در1398 ماه فروردین سیلاب بررسی •

 44-1734بهنگام سازي بیلان منابع آب محدوده هاي مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه هاي طشک، بختگان و مهارلو منتهی به سال  •

 شركت آب منطقه اي فارس -مهندسین مشاور فارساب صنعت -(1745)

 ه قران شیراز. مركز تحقیقات ساختمان و مسكن. (. گزارش سیل درواز1743بیت الهی و همكاران ) •

 /https://www.irna.ir/news/83524496 ، خبرگزاري جمهوري اسلامی ایران خاطره سیل در خوزستان فراموش شده است •

 انتشارات معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي -663ظایطه شماره  -(1747دستور العمل  تهیه گزارش فنی سیلاب ) •

انتشارات سازمان مدیریت  -716نشریه  -(1730طراحی براي كارهاي مهندسی رودخانه )راهنماي تعیین دوره بازگشت سیلاب  •

 برنامه ریزي كشور

انتشارات  - -537نشریه  -(1741راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره برداري و نگهداري سامانه پیش بینی و هشدار سیل ) •

 معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

 انتشارات سازمان مدیریت برنامه ریزي كشور -202نشریه  –( 1734انه )روشهاي سازه اي( )راهنماي مهار سیلاب رودخ •

 (.  داده هاي استعلام شده ایستگاه هاي آب سنجی سازمان آب و برق خوزستان.1743سازمان آب و برق خوزستان، ) •

 دیدگاه شیراز از شهر 1743 روردینف 6 و 5 سیلاب مقدماتی (. گزارش1743سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور ) •

 مركز منطقه جنوب كشور )شیراز(. -شناسی. سازمان زمین شناسی زمین

 ،146ی، نشریه نامه طرح هندسی راه روستائ( آئین1733) سازمان مدیریت و برنامه ریزي •

 ، 015نشریه  ( طرح هندسی راه،1741) سازمان مدیریت و برنامه ریزي •

 .202اي(، نشریه هاي سازه( راهنماي مهار سیلاب رودخانه )روش1734سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 ،743ها، ( راهنماي پهنه سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه1730سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 013هها، نشریه  آبراه و ها در رودخانه فرسایش كنترل هاي سازه طراحی ( مبانی1733سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 ،513بند، نشریه شماره هاي سیلاب( راهنماي طراحی، ساخت و نگهداري دیواره1733سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

هاي انحراف سیلاب، نشریه برداري و نگهداري سامانه( راهنماي طراحی، ساخت و بهره1744سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 ،523شماره 

بینی و هاي پیش( راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره برداري و نگهداري سامانه1741سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 ،537هشدار سیل، نشریه شماره 

 ،663شماره ( دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب، نشریه 1747ریزي كشور)سازمان مدیریت و برنامه •

( شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه، 1740سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور) •

 ، 634نشریه شماره 

 1744ها. نامهغ. رودخانه ها و سواحل در آیینه قانون مشتمل بر قوانین، مصوبات و آیین ،ش و جعفري سلطانی، •

 . دفتر فنی.    43فروردین  3لغایت  43اسفند  23(. گزارش سیلاب گلستان: 1743ي استان گلستان )اشركت آب منطقه •

 استان لرستان. 1743(. گزارش سیلاب فروردین ماه 1743اي استان لرستان )شركت سهامی آب منطقه •

 

https://www.irna.ir/news/83524496/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.omransoft.ir/762/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/
http://www.omransoft.ir/762/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/
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 ی. شركت آب منطقه اي فارس.. داده هاي استعلام شده ایستگاه هاي باران سنج)a1743-شركت سهامی آب منطقه اي فارس ) •

 در شهر شیراز. 1743( بررسی سیلاب فروردین ماه b1743-شركت سهامی آب منطقه اي فارس ) •

، دسترسی مستقیم هیات ویژه http://dams.wrm.ir (Irandams)(، سایت سدهاي ایران a1743-)شركت مدیریت منابع آب ایران،  •

 .هاگزارش ملی سیلاب

  ".1743و فروردین ماه  43هاي اسفند گزارش تحلیل بارش و رواناب سیلاب"(. b1743-ایران، ) شركت مدیریت منابع آب •

 (، دكتر منجمی1764طرح جامع سیلاب و مهار آب باران شیراز بزرگ ) •

 وزارت نیرو كارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه،طرح جامع مدیریت سیل كشور، •

 (1703)قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل  •

 (1761قانون توزیع عادلانه آب ) •

هاي كشور، شركت مادر تخصصی مدیریت منابع گزارش اهم اقدامات و برنامه هاي وزارت نیرو در حفاظت از بستر و حریم رودخانه •

 .43اردیبهشت  وزارت نیرو، آب ایران،
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 مقدمه- 1-الف

وظیفه كار گروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هیدرولیكی ارائه گزارش از سیل هاي اخیر در استان هاي در گیر در سیل زمستان و 

بود كه تشریح سیل رودخانه هاي استان خوزستان در فصل دوم گزارش ارائه شده است ولی به منظور آشنائی  1743فروردین 

ریز و سدهاي مخزنی استان خوزستان و نیز شرایط مرفولوژي رودخانه هاي در گیر در سیل خوانندگان با شرایط كلی حوضه هاي آب

 هاي اخیر، مطالب مربوط به معرفی آنها در این پیوست ارائه شده است. 

 

 رودخانه کارون 2-الف

 تقسيم بندی حوضه آبریز کارون  1-2-الف

حوضه آبریز كارون به سه زیرحوضه با كد سه رقمی تقسیم شده است. این زیرحوضه ها شامل حوضه رودخانه كارون، حوضه رودخانه 

دز و حوضه رودخانه كارون بزرگ تقسیم می باشند. از میان این سه زیرحوضه، زیرحوضه آبریز كارون بزرگ در استان خوزستان واقع 

ستن رودخانه دز به كارون و تشكیل كارون بزرگ شروع می شود. این حوضه شامل سه زیرحوضه شده است. این حوضه پس از پیو

به نام هاي خرمشهر، اهواز شمالی و اهواز جنوبی تقسیم می شود. همچنین بر اساس اطلاعات و آمار موجود بیشترین مشكلات  0درجه 

مشخصات این زیرحوضه  1-در جدول الفكارون بزرگ اتفاق افتاد. و خسارات از محل بندقیر به سمت پایین دست در امتداد رودخانه 

 موقعیت این زیرحوضه ها مشخص شده است. 1-ها ارائه شده است. همچنین در شكل الف

 
 کارون بزرگ زیآبر 3درجه  یحوضه ها ریمساحت و درصد مساحت ز :1-الف جدول
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 3درجه  یحوضه ها ریحوضه کارون بزرگ به همراه ز 1-شکل الف

 

 معرفی حوضه کارون و رودخانه های مهم آن  2-2-الف 

 در مربع كیلومتر هزار 57 بر بالغ وسعتی با حوزه این می باشد. كشور دو درجه آبریز هاي حوزه از یكی كارون رودخانه آبریز حوضه

تا مرز ایران و عراق ادامه  جغرافیایی لحاظ به و شده واقع جغرافیایی هاي عرض فاصل حد در غرب كشور، در ارتفاعات زاگرس و نیمه

 10 خلیج فارس می باشد. شیب متوسط این حوضه آبریز حدود ساحل در آن كمینه و گرین ارتفاعات در آن ارتفاع می یابد كه بیشینه

 راستاي رايدا عمدتاً  حوزه این دشتهاي است. شده درج 2-روي شكل الف بر كشور سطح در آبریز حوضه موقعیت. باشد می درصد

درصد كل حوضه آبریز می  6/74مترمربع بوده كه شامل  5/24574 هاي حوزه دشت وسعت باشند. می شرقی جنوب -غربی شمال

 اصفهان، بختیاري، و محال چهار و استانهاي خوزستان كه داده تشكیل را كشور مهم آبریز هاي حوضه از یكی حوزه باشد. این می باشد.

 راههاي توان می حوزه در این موجود ارتباطی راههاي از گیرد. می بر در را استان مركزي از قسمتی و لرستان احمد، بویر و كهكیلویه

 قرار مهم و جمعیت پر شهرهاي از .گذرد می این حوزه از اهواز -تهران آهن راه. برد را نام خرم آباد- اهواز یاسوج و -شیراز ارتباطی

 لرستان، استان از الیگودرز و بروجرد خوزستان، استان از و اندیمشک دزفول اهواز، شهرهاي از توان می مطالعه مورد حوزه در گرفته

 برد.  نام بختیاري و محال چهار استان از بلداجی و بویر احمد و كهگیلوئیه استان از یاسوج
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 موقعيت محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کارون بزرگ 2-شکل الف

 

 حوضهجهت شیب این حوضه ها نشان داده شده است.  7-مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز كارون و در شكل الف 0-در جدول الف

 و دز ، كارون كه گردیده تشكیل شاخه اصلی چند از خود میباشد حوضه سطحی جریانهاي اصلی پایانه كه كارون رودخانه آبریز

 بنام محلی در بختیاري كوه زرد و مركزي زاگرس دركوه هاي آن اولیه سرچشمه شوند. می محسوب ها آن مهمترین از خرسان

 كه باشد می جونقان آب و كیار آب كارون، سرشاخه هاي دیگر از دارد. نام كوهرنگ آب آن سرشاخه اولین گردیده است. واقع كوهرنگ

دهند.  می تشكیل را كارون كوهرنگ، به الحاق با آباد بهشت سرچشمه گرفته و در محلی به نام اصفهان غربی ارتفاعات از شاخه دو این

 ارتفاعات از عبور با آنگاه. می گردد متصل آن به ونک آب شاخه منطقه این در و شده كوهستانی منطقه وارد كارون رودخانه سپس

 زده شمال بطرف قوسی آن از پس وارد مناطق شمالی ایذه می گردد. خرسان و لردگان بازفت، آب هاي شاخه دریافت و لردگان شمالی

كیلومتري 11در حدود  گردد. می گتوند و لالی مسجدسلیمان، مناطق وارد سپس دهد، مسیر می تغییر جنوب غربی بطرف دوباره و

 این می گردد. از متصل كارون به مربع كیلومتر 555 حدود در آبریز حوضه مساحت با مرغاب شاخه شهیدعباسپور سد پایین دست

 حوضه وسعت با اندیكا، آب هایی نظیر شاخه دریافت با و داده مسیر ادامه مغرب جهت در زیادي نسبتًا شیب با كارون رودخانه پس

 ادامه غربی شمال جهت در كارون گدارلندر وارد می گردد. سپس رودخانه جریانی نیروگاه و سد به دله رود و مربع كیلومتر 775 آبریز

 به كیلومترمربع 1555 حدود در آبریز حوضه وسعت با شور طغیانی گتوند، شاخه شهر بالادست كیلومتري 07 حدود در و داده مسیر

غربی، شمال شرقی و  شمال شمال، سطحی جریانهاي تقریباً تمامی خود شكل بادبزنی آبریز حوضه با شور رودخانه) شود می ملحق آن

 و لندر گدار سد حدفاصل در .(نماید می كارون وارد به را بزرگی طغیانهاي سیلابی مواقع در و نموده آوري جمع را شرق حوضه گتوند

 شده احداث كارون رودخانه روي بر گتوند انحرافی سد گتوند، بخش بالادست در ساخته شده است. همچنین علیا گتوند سد گتوند،

 متصل كارون به دشت بزرگ روستاي نزدیكی در شور آب شاخه مشرق، سمت از شوشتر، شهر و گتوند انحرافی سد فاصل در حد. است

 از شطیط شاخه شوشتر و شرق از گرگر شاخه كه شود می تقسیم گرگر و شطیط شاخه دو به كارون شوشتر، شهرستان گردد. در می

 سمت از كه دز بزرگ شاخه به همراه و یكدیگر پیوسته به قیر بند در مجدداً شاخه دو این. باشند می جاري جنوب طرف به آن غرب

 و یافته جریان اهواز بطرف كارون مسیر، رودخانه ادامه در. دهند می را تشكیل بزرگ كارون گردد، می متصل كارون رودخانه به غرب
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 از میان حفار شاخه. شود می تقسیم بهمنشیر و حفار شاخه دو به خرمشهر شهرستان كیلومتري 0 در این شهر میان از عبور ضمن

 جاري آبادان شمال در بهمنشیركه . شاخه(شود می فارس خلیج وارد نهایتاً نیز رود اروند)  گردد می متصل اروند به و گذشته خرمشهر

 و واقع(  درصد 55 حدود)  كوهستانی مناطق در كارون رودخانه آبریز حوضه اعظم قسمت گردد. می تخلیه فارس خلیج به نیز است

 البته رودخانه هاي دیگري هم وجود دارد.. است گرفته قرار دشت و اي كوهپایه آن درمناطق مابقی

 

 الف( بارندگی

سالانه در دشت و ارتفاعات  تهیه شده ، ارتفاع بارندگی متوسط 1703-36هاي همباران، كه براي دوره شاخص  با استفاده از نقشه

ر محدوده، توزیع متوسط بارندگی ماهانه ارتفاعات در ه مختلف محاسبه شده و براساس آمار بارندگی ماهانه ایستگاه معرف دشت و

 ساله و نتایج بدست آمده از بیلان عمومی كلی حوضه آبریز كارون بزرگ 04براساس بیلان بلند مدت است. براي دشت برآورد گردیده 

حوضه میلیون متر مكعب آب تولید می كند. میزان بارندگی در دشت هاي  0223435میلیمتر است كه  624347متوسط بارندگی 

 میلیون متر مكعب است. 3507307میلیمتر و حجم آب تولید شده آن معادل  763326

 میلیون متر مكعب است. 70376میلیمتر و حجم آب تولید شده آن  305335میزان بارندگی در ارتفاعات حوضه 

 

 ب( بيلان آب های سطحی

چشمه ها و آب برگشتی در حوضه  مجموع جریان سطحی،بررسی بخش هیدرولوژي چرخه مورد استفاده نشان می دهد كه باكس 

تولیدي دشت و ارتفاعات ناشی از بارش ،آبدهی چشمه هاي سازندي،  كارون بزرگ و هریک از محدوده ها شامل مجموع رواناب هاي

چشمه  ، مازاد بر مصرفدر ارتفاعات، مازاد بر مصرف قنوات و در دشتها)ورودي ، جریان آب زیرزمینی مازاد  جریانهاي سطحی انتقالی

می باشد. كه پس از محاسبه پارامترهاي  آب برگشتی ناشی از مصارف به آب سطحی و جریان زهكشی آبخوان به رودخانه(، هاو قنوات

 .مربوطه مشخص می نماییم مذكور، مجموع پتانسیل آّب سطحی حوضه را در باكس

 

 ج( سنجش پارامترهای کمی و کيفی آب

قرار دارد كه داده هاي آن ها در بررسی سیل  7-و كارون بزرگ تعداد پنج ایستگاه هیدرومتري به شرح جدول الف بر روي رودخانه دز

 هاي اخیر مورد بهره برداري قرار گرفته است.

 
 مشخصات ایستگاه های هيدرومتری واقع در حوضه آبریز کارون بزرگ 2-جدول الف

 سال تاسيس عرض طول رودخانه نام ایستگاه کد ایستگاه ردیف
 مساحت حوضه

 )کيلومتر مربع(
 ملاحظات

1 243-21 
سد تنظیمی 

 دزفول
 تعطیل - 1751 72-27-64 03-23-44 كارون

 دایر 54432 1706 71-70-03 03-52-03 كارون ملاثانی 743-21 2

 دایر 64373 1724 71-24-44 03-01-44 كارون اهواز 744-21 7

 تعطیل - 1706 74-01-64 03-25-12 كارون دارخوین 711-21 0

 دایر 61544 1763 74-54-44 03-72-44 كارون فارسیات 065-21 5
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 حوضه آبریز کارون بزرگ3مشخصات فيزیوگرافی زیر حوضه های درجه  3-الفجدول  

 
 

 
 جهت شيب حوضه و زیر حوضه های رودخانه کارون بزرگ 3-شکل الف

  
 ایستگاههای منطقه )حوضه رودخانه کارون بزرگ(مشخصات  :7-الفجدول 
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  بزرگ کارون آبریز حوضه های رودخانه 3-2-الف

 خرسان

 قرار فارس اردكان شمال در ارتفاعات كه رودخانه این سرچشمه. دارد جریان كارون آبریز حوضه شرقی جنوب بخش در رود خرسان

 هاي خانه رود دریافت با آنگاه و یافته جریان شمال غربی در جهت ، یاسوج شهرستان میان از عبور ضمن بشار. دارد نام بشار دارد

 از و راست سمت از ماربركه رودخانه با و داده ادامه مسیرخود به ، كبكیان و سپیدار(  می گیرد سرچشمه دنا ارتفاعات از كه)  كریک

 سپس. شود نامیده می خرسان پسرودخانه این از. نماید می تلاقی گیرند می سرچشمه دنا كوه رشته شمالی و هاي شرقی دامنه

 طول. پیوندد می كارون رودخانه به فرعی دیگر شاخه چند دریافت از پس و یافته جریان غربی شمال جهت در خرسان رودخانه

 كیاومتر است. 225 حدود كارون رودخانه به اتصال محل تا خرسان رودخانه

 

 آب ونک

 گرفته سرچشمه كارون آبریز حوضه شرقی قسمت در سولكان و كاسكان شاخه دو اتصال از رودخانه این

 از. گردد می محلق آن به می گیرد سرچشمه تر شمالی مناطق از كه بلاغ آق رود آنگاه دهد می مسیر ادامه مغرب جهت در سپس و

 در سپس و غربی شمال سمت به مجددًا كیلومتر 25 حدود مسافتی در طی از پس و یافته جریان جنوب جهت در رودخانه پس این

 به اتصال محل تا سرچشمه از رودخانه این طول. پیوندد می كارون به رودخانه نیز نهایتًا دهد و می ادامه خود مسیر به مغرب جهت

 باشد. می كیلومتر 104 حدود ، آب كیار رودخانه

 

 آب کيار

 خررود رودخانه با و یافته مغرب جریان جهت در گیرد می سرچشمه بروجن شهرستان مغرب و جنوب ارتفاعات از كه كیار آب رودخانه

 دهد. می مسیر ادامه مغرب جهت در سپس و نماید می دارد تلاقی جریان جنوب طرف به شمال از كه(  شهركرد شهرستان محل در) 

 رود زاینده و كارون هاي فاصل رودخانه حد ارتفاعات از كه را جونقان رودخانه ، كیلومتر 14 حدود در مسافتی طی با رودخانه سپس

 ، كیلومتر 15 حدود در مسافتی طی از پس و داده جهت جنوب غربی تغییر جهت در آنگاه. نماید می دریافت گیرد می سرچشمه

 ادامه غربی جنوب جهت در آنگاه. نماید می دریافت را دارد جریان شرق جنوب طرف به شمال غرب سمت از كه كوهرنگرا رودخانه

 در پیوندد. می آن به سبزكوه رود شرقی جنوب جهت در مسیر در ادامه سپس. گردد می متصل آن به كمري آب رود و مسیر داده

 ونكدر حدود آب به اتصال محل تا ، كیار آب رودخانه اصلی شاخه طول دهند می تشكیل را كارون ونک، رودخانه آب به اتصال با نهایت

 .باشد می كیلومتر 164

 

 رودخانه بازفت

 هاي شاخه داراي خاص توپوگرافی، وضعیت دلیل به نماید می زهكشی را كارون رودخانه آبریز حوضه شمالی بخش كه رودخانه این

 تا حوضه الیه منتهی از بازفت رودخانه طول. گردد می كوچک تشكیل انشعاب چند و اصلی شاخه یک از حقیقت در و نبوده متعدد

 در و بوده شرقی جنوب بطرف غربی شمال سمت از آن جریان كیلومتر می باشد. جهت 104حدود  در كارون رودخانه به اتصال محل

 گردد. می تخلیه كارون رودخانه به خرسان رودخانه اتصال محل دست بالا كیلومتري24

 در مسافتی طی از پس و جریان یافته غربی شمال - شرقی جنوب جهت در كارون رودخانه الذكر، فوق اصلی شاخه چهار اتصال از پس

 پس. است شده برداري بهره 1755 سال از 1 كارون سد. می شود وارد عباسپور( یک)شهید كارون مخزنی سد به كیلومتر، 104 حدود

خصوصیات  گردند می متصل آن طرفبه دو از متعددي فرعی هاي شاخه و یافته جریان غربی جهت شمال در كارون رودخانه سد این از

 باشد: می ذیل بشرح ها شاخه این از تعدادي
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 رودخانه شور لالی

 كوه و متر 7753 ارتفاع به كوههاي زنگلاب از رودخانه این هاي سرشاخه. دارد جریان سلیمان مسجد اندیكاي بخش در رودخانه این

 در سپس و پیوسته بهم آلموم دره انتهايمیگیرند. شاخه هاي اولیه آن در  سرچشمه زنگلاب كوه مجاورت در نو كی متري 2434

 طرف به سپس. نماید می یافت در را شیرین آب و تودو سرخ گورو آب ، بید آب مانند را هاي متعددي شاخه یافته جریان غربی جهت

 میشود. لالی منطقه وارد و داده مسیر تغییر جنوب غربی

 میگردد. كارون رودخانه آنگاه وارد. نماید دریافتمی تالوگرا و تراز چشمه نامهاي به دیگري هاي شاخه و گذشته شهر این شمال از

 حوضه شرق و شرقی شمال غربی، شمال شمال، جریانهاي سطحی تمام تقریبا خود شكل بادبزنی آبزیز حوضه با لالی شور رودخانه

 نماید. می وارد كارون به را بزرگی طغیانهاي سیلابی، مواقع در این رودخانه. نماید می آوري جمع را گتوند منطقه

 

 دشت بزرگ-رودخانه شور

 كوه هاي دامنه از آن اولیه شاخه هاي. میباشد جاري مسجدسلیمان منطقه در كه بوده كارون هاي شاخه از یكی بزرگ دشت - شور

 سرچشمه مسجدسلیمان شرقی جنوب كیلومتري 04 در متر 1133حدود  ارتفاع به بلوطان دو و متر 1741 حدود ارتفاع به آسماري

 شمال جهت در سپس رودخانه این. مینمایند ایجاد را شور رودخانه و پیوسته بهم ها این شاخه آهنگري روستاي حدود در كه میگیرد

 در. میشود وارد دشت مسجدسلیمان به و گردیده خارج كوهستانی منطقه از آباد شمس روستاي حدود در و داده غربی ادامه مسیر

 كیلومتري 7 در مسجدسلیمان شهرستان جنوب غربی از با عبور سپس و كرده دریافت را آب تلخ شاخه مسجدسلیمان دشت منطقه

 روستاي حدود ودر گردد می شوشتر شرقی شمال مناطق وارد آنگاه. می نماید دریافت را دودره و شور آب دوشاخه بتوند روستاي غرب

 نیز آن حوضه جوي و نزولات شده واقع ارتفاع كم مناطق در شور رود آبریز حوضه اینكه علت به. شود می تخلیه كارون به دشت بزرگ

 نیست. مناسب آن آبدهی كیفیت سازندهاي نمكدار از عبور بعلت و نبوده زیاد رودخانه این آبدهی لذا میباشد كم

 

 رودخانه دز

 تشكیل بختیاري و سزار به نامهاي مهم و اصلی شاخه دو از كه باشد می كارون رودخانه دهنده تشكیل شاخه مهمترین دز رودخانه 

 آوري جمع را مركزي و بختیاري چهارمحال خوزستان، لرستان، اصفهان، استانهاي از وسیعی مناطق روانابهاي رودخانه این. میشود

كارون  رودخانه به شوشتر شهرستان جنوب در بندقیر نام به محلی نزدیكی در خود، مسیر نمودن دشتهاي مشروب از پس و نموده

 رودخانه. میآورند وجود به را رودخانه دز و پیوسته یكدیگر به پنج تنگ آهن راه ایستگاه درنزدیكی بختیاري و سزار شاخه دو. میپیوندد

 خود مسیر رودخانه دز، سد از خروج از پس. میشود دز سد مخزنی دریاچه وارد وسپس رسیده زنگ تله آبسنجی ایستگاه به سپس دز

 دزفول شهرستان طرف به دز رودخانه آنگاه. میرسد دزفول تنظیمی سد به اي كوهپایه در مناطق و داده ادامه كوهستانی منطقه در را

 ادامه جنوب بطرف رودخانه دز آن از پس. میرسد دزفول انحرافی سد محل به مذكور، شهرستان دست پایین در و داده ادامه مسیر

 به كه كهن و شور هاي شاخه و باشد می جنوب در جهت دز رودخانه جریان پس این از. مینماید دریافت را بالارود شاخه و داده مسیر

 در. گردد می وارد دز رودخانه به شاوورنیز رودخانه آب مازاد ، كارون رودخانه به از الحاق قبل و مسیر انتهاي در تقریبًا. میپیوندد آن

 حوضه دارد. وسعت نام بامدژ ، دز رودخانه آبسنجی ایستگاه آخرین. میگردد ملحق كارون اصلی شاخه به دز قیر رودخانه بند محل

 حوضه پائینی ارتفاعات در دز رودخانه گیاهی باشد. پوشش می كیلومترمربع 22744 حدود آبسنجی ایستگاه این در دز رودخانه آبریز

 میباشد.بیشتر  بلند ارتفاعات و سرشاخه ها در و كم آبریز

 بستر وارد دز رودخانه سد، پس از و باشد می تند شیب با خم و پیچ پر آن مسیر و كوهستانی دز، سد حوالی تا دز رودخانه توپوگرافی

 حدود در رودخانه این طول. مینماید تأمین را خوزستان كشاورزیذاستان نیازهاي نیازهاي عمده قسمت رودخانه این میشود. جلگهاي

 است: ذیل بشرح دز رودخانه هاي شاخه از خصوصیات تعدادي. میباشد كیلومتر 524
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 بالارود رودخانه

 ازدو بالارود. است اندیمشک جاري مركزي بخش و علیا گرمسیري حسینیه الوار بخش در كه میباشد دز هاي شاخه از یكی بالارود

 ازدامنه دیگر شاخه و میگیرد سرچشمه اندیمشک شمالكیلومتري  53 در گدارهور ارتفاعات از شاخه یک میشود تشكیل اصلی شاخه

 جنوب در نهایت و نموده دریافت را كوچک شاخه چند تشكیل، از پس بالارود. میآید بالارود بوجود شاخه دو این اتصال از. رتیكوه هاي

 دارد. وسعت مربع كیلومتر 1244 حدود بالارود آبریز حوضه. میشود وارد دز رودخانه اندیمشک به

 

 شاوور رودخانه

 سرچشمه فاقد ، رودخانه رسد این می بنظر. است جاري دزفول و شوش منطقه در كه میشود محسوب دز رودخانه از اي شاخه شاوور

 در را كرخه و دز هاي رودخانه بین اراضی زهآب كه عمل مینماید دزفول آبیاري شبكه زهكش بصورت بلكه عمدتًا و میباشد مشخص

 وارد نهایًتا روستا، دو این آبیاري و خیرآباد و شاوور مانند روستاهایی از عبور از پس و آوري نموده جمع شوش( دزفول)حدود جنوب

 قدیمی انحرافی خیرآباد ،سدهاي و شاوور روستاي دو در. میباشد كیلومترمربع 205 حدود آن آبریز حوضه وسعت. دز میگردد رودخانه

 شده است. احداث شاوور روي بر دانیال شوش اراضی آبیاري منظور به اسامی به همین

 

 رودخانه دز 3-الف

 دزحوضه آبریز  1-3-الف

تا  03°. 13´عرض شمالی و  70°. 15´تا  76°. 13´جغرافیائی  مختصات به محدود و میانی زاگرس ارتفاعات در دز رودخانه آبریز حوضه

از حوضه كارون بزرگ محسوب  يارمجموعهی، ز7حوضه درجه  کیرودخانه دز به عنوان  زیحوضه آبردارد.  شرقی قرار طول °54. 24´

حوضه  نیمهم موجود در ا ي. از شهرهاردیگیقرار م عمانيایو در فارسجیحوضه خل مجموعه ریبزرگتر در ز يبندمیو در تقس شودیم

زاگرس كه جزء مناطق پرباران كشور  یغربو جنوب یغرب يهاو شوش اشاره كرد. در ارتفاعات دامنه مشکیبه دزفول، اند توانیم

شدن آنها از اواخر فصل زمستان تا و زمستان به صورت برف است و آب زییپا يهادر فصل يجو يهابخش عمده بارش روند،یشمار مبه

رودخانه دز هستند.  یدو شاخه اصل ياریسزار و بخت. كندیم نیحوضه را تأم نیا یسطح يهااواخر بهار، بخش عمده آب سالانه رواناب

متعدد  يهاآبراهه وستنیشده است. پ لیو سبزه تشك رهیدارد و از سه شاخه ماربره، ت انیقسمت حوضه دز جر نیتریرود سزار در شمال

شهر درود در استان  غرب به طرف جهترودخانه در  نیو ا آورندیم دیرودخانه ماربره را پد گودرز،یو از جمله رودخانه ازنا در منطقه ال

رودخانه سزار، رودخانه  گری. شاخه ددینمایمتوسط را زهكش م یبیبا ش یمرتفع ول زیرودخانه، حوضه آبر نی. اابدییم انیلرستان جر

منطقه بروجرد است  زا رهی. سرچشمه رودخانه تشودیم لیتشك اتونیآبسرده و ب لاخور،یرود، سكله یفرع يهانام دارد كه از شاخه رهیت

 نی. از اوندندیپیو ماربره به هم م رهیمحل، دو رودخانه ت نیو در ا ابدییم انیرودخانه در جهت شرق به سمت درود جر نیو سپس ا

 يهاجنوب درود، رود سبزه كه از دامنه يلومتریك 24است. در  یغربآب عموماً از شمال به جنوب و جنوب انینقطه به بعد، جهت جر

 يلومتریك 25. در حدود شودیم لیمتصل شده و رودخانه سزار تشك انیجر نیبه ا رد،یگیاشترانكوه سرچشمه م یو غرب یوبنج

ادامه  یغربدر جهت جنوب انیو جر وستهیرود زاز از ساحل چپ به رود سزار پ ینقطه، رود واسک و به فاصله كم نیا یغربجنوب

 .شودیاز ساحل راست به رودخانه سزار متصل م زی. رودخانه كوچک سرخاب نابدییم

. ونددیپیجنوب اتصال رود سرخاب، به رودخانه سزار م يلومتریك 04كه در  باشدیرودخانه دز م یشاخه اصل نیدوم ياریبخت رودخانه

شرق غرب به جنوبشمال یدر جهت عموم ییدااشترانكوه سرچشمه گرفته و در ابتدا به نام رود دره یاز ارتفاعات جنوب ياریرود بخت

شده و  لیبه جهت جنوب متما رد،یگیسرچشمه م گودرزیبا رودخانه گلستان كه از فلات مرتفع جنوب ال اتصالو پس از  افتهی انیجر

كوچكتر، رودخانه به سمت  يهاآب شاخه افتیسپس با در شده وگام  دارد، هم انیغرب جرشرق به شمالبا رود وهرگان كه از جنوب

جمع  وندد،یپیكه از شمال به آن م یشاخه نسبتاً بزرگ پس از آن. شودیشناخته م یبخش به نام زالك نیجهت داده و در ا رییغرب تغ

 دهدهن تشكیل مهم ترین شاخه دز . رودخانهابدییم انیرودخانه دز است كه جر نیپس، ا نی. از اشودیشده و به رود سزار متصل م
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 و بختیاري و خوزستان، چهارمحال اصفهان، لرستان، استانهاي از وسیعی مناطق رواناب هاي رودخانه این می باشد. كارون رودخانه

 شهرستان جنوب در(بند قیر  نام به محلی نزدیكی در مسیر خود، دشت هاي نمودن مشروب از پس و نموده آوري را جمع مركزي

( و گذر از چند شهر 0-پیوندد. رودخانه دز پس از گذر از شهرستان دزفول در شمال خوزستان)شكل الفمی  كارون رودخانه شوشتر( به

 نقش بسیار مهمی دارا می باشد.دیگر وارد كارون شده و هزاران سال است كه در اقتصاد شمال خوزستان 

 

 
 رودخانه دز در شهرستان دزفول 7-شکل الف

 

 گیرد،یارتفاع سرچشمه م كم يااز شهر دزفول، رودخانه دز در جنوب جریان یافته و از سمت راست، بالارود كه از مناطق كوهپایه پس

جنوب دزفول، رود شور سردشت كه از ارتفاعات بین  يكیلومتر 54در  نی. همچنیابدیبه آن پیوسته و در امتداد جنوب جریان م

 .گرددیبه آن متصل م گیرد،یم همدز و كارون سرچش يهاحوضه

ها به حالت مئاندر تبدیل شده، سطح مقطع آن افزایش قابل شكل بستر رودخانه ،یدشت خوزستان با كاهش شیب اراض در

دز  يشبكه آبیار يدزفول كه محل آبگیر ی. طول مسیر رودخانه از سد انحرافیابدییافته و سرعت جریان آب كاهش م ياملاحظه

آب دزفول و دیمچه از آب رودخانه دز به است. در این محدوده در مناطق میان لومتریك 124تا محل اتصال به كارون حدود  باشدیم

 .گردندیم ياریمجاور بستر رودخانه آب یها، اراضپمپ. همچنین با استفاده از تعداد زیادي از شودیم يبرداربهره یطریق ثقل

 سپس دز رودخانه .می آورند به وجود دز را رودخانه و پیوسته یكدیگر به تنگ پنج آهن راه ایستگاه یكیدرنزد بختیاري و سزار دو شاخه

 در را خود مسیر رودخانه دز، سد از خروج از پس می شود. دز مخزنی دریاچه سد وارد آن از بعد و رسیده زنگ تله آبسنجی ایستگاه به

 ادامه شهرستان دزفول طرف به دز رودخانه آنگاه می رسد. دزفول تنظیمی سد به كوهپایه اي مناطق در و ادامه داده كوهستانی منطقه

 مسیر ادامه جنوب طرف به دز رودخانه آن می رسد. پس از دزفول سد انحرافی محل به مذكور، شهرستان پایین دست در و داده مسیر

 جهت در دز رودخانه جریان پس این از می نماید. دریافت دزفول یمیتنظ از سد پایین تر كیلومتر 20 تقریبا را بالارود شاخه و داده

 .دارد نام بامدژ رودخانه دز، آبسنجی ایستگاه می گردد. آخرین ملحق كارون اصلی شاخه به دز رودخانه قیر بند در محل می باشد. جنوب

 

 دز اکوسيستم حوضه آبریز 2-3-الف

وجود دارد. در  یخاص یگیاه يهادشت خوزستان تا محل تلاقی با رودخانه كارون، گونهدر حوضه آبریز این رودخانه از محل ورود به 

ها وجود از نظر گونه يكارون و كرخه تشابهات زیاد يهابا سرشاخه يمرتفع و همجوار يهادز به علت وجود كوهستان یمناطق بالادست

 د.شونها به وفور دیده میتر رودخانهزاگرس در این منطقه گسترش داشته و در پیرامون بس يدارد. جنگلها
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رشد  يبرا نهیزم جه،ی. در نتشودیشدید آن آغاز م يس از گذشت رودخانه از دزفول، شیب بستر رودخانه ملایم شده و رسوبگذارپ

)محل  ریبند ق نیدز و ب دستنییرودخانه دز در قسمت پا يزارهاشهیب شتری. بشودیرودخانه مناسب م هیخاص حاش یجوامع جنگل

 باًیو تقر كنندیم دایپ یتوجهتوسعه قابل ریبند ق یدر حوال زارهاشهیب نیقرار دارند. ا ییایدرجه جغراف 72با كارون( تا عرض  یتلاق

 زارهايبیشه متر مكعب برثانیه می باشد. مهمترین 744الی  254. متوسط دبی رودخانه دز بین هكتار دارند 2244معادل  یوسعت

 نشان داده شده است. 6-دز درجدول الف رودخانه حاشیه و داخل

 
 رودخانه دز هيداخل و حاش یزارهاشهيب نیمهمتر 3-جدول الف

 
 

 سيلاب های رودخانه دز 3-3-الف

اشاراتی تاریخی منطقه، از آمار برداري رسمی وجود ندارد ولی در كتب آمار دقیقی از سیلاب هاي مهیب رودخانه دز در سال هاي پیش 

شمسی سیلاب هاي عظیمی به وقوع  1703و  1742، 1242، 1260به خشكسالی ها و زیان هاي آن شده است. در حدود سالهاي 

قدیمی و می توانسته بزرگترین سیلاب یاد شده در دزفول و اهواز باشد. احتمالا تخریب پل  1742پیوسته كه سیلاب مربوط به سال 

همین سیلاب سهمگین بوده است. همچنین بر طبق بعضی از منابع تاریخی از جمله مرآت البلدان در سال  توسط رخدادتاریخی دزفول 

از منازل در اثر سیلاب ویران شده اند. باران سختی می بارد به نحوي كه در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده كه بسیاري هجري قمري  1263

شمسی می باشد. سیلاب ها معمولا بین ماه هاي آذر و اردیبهشت  1707و 1774سالهاي كمترین مقدار بارش می توانسته مربوط به 

 هاي دي تا فروردین می باشد.اتفاق می افتد و بیشترین احتمال ماكزیمم سیل مربوط به ماه

سد انحرافی جهت تنظیمی و براي توزیع آب براي كشاورزي از سازه هاي هیدرولیكی متعددي در شبكه استفاده شده از جمله سد 

تنظیم و انحراف آب، سیفون معكوس جهت عبور كانال از مسیر ها، پارشال فلوم و سر ریز )جهت اندازه گیري جریان( و ایستگاه هاي 

نشان داده شده است. شكل  1730 سال سیلاب در دز رودخانه هیدرومتري ایستگاههاي در شده ثبت سیلاب دبی 5-پمپاژ. در شكل الف
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 دوره با هیدروگراف 3-را نشان می دهد. شكل الف 1730 سال سیلاب در حرمله هیدرومتري ایستگاه در شده ثبت آب سطح تراز 6-الف

بازه در  هر به شده داده اختصاص مانینگ ضرائب نمایش 3-دز را نشان می دهد. همچنین شكل الف رودخانه ساله 144 بازگشت

 . ]1[رودخانه دز می باشد 

 
 1387سال  لابيرودخانه دز در س یدرومتريه یثبت شده در ایستگاهها لابيس یدب 3-شکل الف

 

 
 1387سال  لابيحرمله در س یدرومتريتراز سطح آب ثبت شده در ایستگاه ه 6-شکل الف
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 ساله رودخانه دز 100با دوره بازگشت  دروگرافيه 4-شکل الف 

 

 
 اختصاص داده شده به هر بازه در رودخانه دز نگينمایش ضرائب مان 8-شکل الف

 

 رودخانه دز(DEM) شده رقومی نقشه 7-3-الف

است.  گرفته انجام 1744 سال در 1:2444مقیاس  با و مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان توسط آن احاریم و دز رودخانه برداري نقشه

 منظور شده است. بدین انجام GIS از نرم افزار استفاده با DEM ساخت است. كیلومتر 4 تا 7 بین دز رودخانه براي شده برداري نقشه باند
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شده  ساخته نظر مورد DEM نقشه ها، لایه این از استفاده با و شده نقشه برداري استخراج dwg هاي فایل از ارتفاعی نقاط و ترازها لایه

 .]1[است  شده داده نشان دز رودخانه از شده ساخته DEM 4-شكل الف در است.

 

 
 ساخته شده از رودخانه دز DEM  9 -الف شکل

  

 های رودخانه دز دشت ررسی وضعيت سيلابب 3-3-الف

 اختلاف وجود گرفتن نظر در هستند و كم ارتفاع و وسیع خوزستان استان در دز رودخانه حاشیه دشتهاي كه نكته به این توجه با

 سیلاب دشت ها، در شدن جاري و رودخانه مقطع از سیلاب شدن خارج صورت در آن، پیرامون سیلاب دشت و رودخانه لبه بین ارتفاع

سیلاب  كم شیب به دلیل بود. همچنین خواهیم سیلاب دشت و رودخانه اصلی مقطع در متفاوت، سرعت و عمق با نوع جریان دو شاهد

سیلاب  در مدتی تا سیلابی جریان سیلاب، حجم به و بسته ندارد وجود رودخانه اصلی مقطع به سیلاب سریع برگشت امكان دشت ها،

  .می ماند باقی هادشت

 

 همانطور كه در تصویر ملاحظه می تصویر یک مقطع نمونه از رودخانه دز در بازه حرمله تا بامدژ نشان داده شده است.14-شكل الفدر

باشند و شیب زمین از  به لبه رودخانه می دشتهاي سمت چپ و راست رودخانه داراي تراز كمتري نسبت گردد در این منطقه سیلاب

 .]2[ باشد میرودخانه به سمت سیلابدشت 
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 مقطع نمونه از رودخانه دز در بازه حرمله تا بامدژ کی ریتصو 10-شکل الف

 

باشد، تقریباً به غیر از چند قوس، آبگرفتگی دیگري  مترمكعب بر ثانیه می 1444در بازه موردنظر تا دبی مطمئن رودخانه كه حدود 

گردد و  مترمكعب به بالا و در صورت شكسته شدن سیل بندهاي محلی، سیلاب از رودخانه خارج می 1444نخواهیم داشت ولی از دبی 

آبگرفتگی اراضی  در این منطقه وسعت .یابد شود، سطح آبگرفتگی گسترش می بسته به میزان حجم سیلابی كه وارد رودخانه می

در چنین  ارتباط كمتري دارد. پیک سیلاب به بوده ودشتها وابسته  حاشیه رودخانه به حجم سیلاب ورودي از رودخانه اصلی به سیلاب

هاي مختلف بدون وم هایی به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه این احتمال وجود دارد كه به ازاي یک دبی ثابت با زمان تدا رودخانه

در رقوم سطح آب رودخانه فقط با تغییر زمان تداوم سیلاب، دو پهنه سیلاب متفاوت در حاشیه رودخانه و دو خسارت سیلاب تغییر 

متفاوت داشته باشیم. همچنین این احتمال وجود دارد با دو هیدروگراف با دبی پیک مساوي ولی با زمان تداوم مختلف و حجم زیر 

لاب متفاوت در حاشیه رودخانه و دو خسارت سیلاب متفاوت داشته باشیم. براي درک بهتر موضوع هیدروگراف متفاوت نیز، دو پهنه سی

چند هیدروگراف سمت راست  اند. به دلیل شرایط خاص منطقه مورد بررسی هر دو هیدروگراف نمونه نشان داده شده11-شكل الف در 

 ،باشد مراتب بیشتر از هیدروگراف سمت چپ می در آن به هاي بالا باشد ولی به دلیل اینكه تداوم دبی داراي پیک سیلاب كمتري می

خسارت هیدروگراف سیلاب سمت . شود دشتها می در نتیجه در صورت شكسته شدن سیل بندها حجم سیلاب بیشتري وارد سیلاب

 .]2[باشد راست از هیدروگراف سیلاب سمت چپ بیشتر می

 
سیلاب مازاد بر ظرفیت رودخانه:  حجم میلیون مترمكعب  1154حجم زیر هیدروگراف:               میلیون مترمكعب  1644حجم زیر هیدروگراف:            

  میلیون مترمكعب 035حجم سیلاب مازاد بر ظرفیت رودخانه:                           میلیون مترمكعب  474
 متفاوت دروگرافيه ریو حجم ز کينمونه با پ دورگرافيدو ه سهیمقا11-شکل الف
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یک . دشتهاي وسیع و داراي شیب منفی نسبت به لبه رودخانه هستند هاي استان خوزستان خصوصاً رودخانه دز داراي سیلاب رودخانه

و براي شرط  هدشتها تهیه گردید غیر عریض و بدون در نظر گرفتن سیلاببعدي از رودخانه دز با استفاده از مقاطع  مدل ریاضی یک

عنوان شرط مرزي بالادست رودخانه  به 1745مرزي بالادست مدل از اطلاعات هیدروگراف سیلاب خروجی از سد دز در فرودین 

مترمكعب بر  7244با دبی پیک . در صورت عدم مدلسازي پخش سیلاب در رودخانه دز، سیلاب پس از دو روز ه استاستفاده گردید

بر اساس هیدروگراف سیلاب خروجی  1/2/45ثانیه به ایستگاه هیدرومتري بامدژ میرسد. این در حالی است كه تا صبح روز چهارشنبه 

میلیون مترمكعب آن از طریق  072میلیون مترمكعب آب از سد دز رها شده است و از این حجم تنها  302از سد دز حجمی معادل 

هاي  دشت مترمكعب بر ثانیه عبور كرده است. این نشان میدهد كه سیلاب 454دخانه اصلی دز از ایستگاه حرمله با دبی پیک حدود رو

 .]2[ میلیون مترمكعب آب را در خود ذخیره كنند 014توانند حجمی معادل  رودخانه دز در محدود ایستگاه حرمله تا بامدژ حداقل می

 

 سازه های رودخانه دز 6-3-الف

 سد مخزنی دز 

 مشکیشمال شرق اند يلومتریك 27در  ییایتالیا ومیكنسرس کیرودخانه دز توسط  ياست كه بر رو یآببرق یسد بتُن کیسد دز 

بالادستش دارد.  يهالابیدر كنترل س یو نقش مهم كندیم ياریدست را آب نییپا یهكتار از اراض 125444سد  نیاحداث شد. ا

 .باشدیمگاوات م 524قدرت نصب  يسد دارا نیا روگاهین

. افتی انیپا يدیخورش 1701زاگرس آغاز و در سال  يهادر كوه هاییایتالیتوسط ا يدیخورش 1773دز، در سال  میحداث سد عظا

 نی. اباشدیمترمكعب م اردیلمی 7/7آن  یینها شیمساحت داشته و گنجا لومترمربعیك 64طول و حدود  لومتریك 65سد  نیا اچهیدر

سد جهان در آن زمان( شناخته  نیجهان )ششم يسدها نیتراز مرتفع یكیخود به عنوان  اختمتر در زمان س 247سد با ارتفاع 

 .باشدیساخته شده و در دست ساخت م يسدها نیدر ب ایسد بلند دن نیپنجاهم زیو در حال حاضر ن شدیم

 وارهیقرار گرفت. با احداث سد دز در پشت د يبردارمورد بهره 1701اسفند  27چند منظوره در  يسد از رشته سدها نیسد دز نخست

. هدف دهدیم يمتر مكعب آب را در خود جا اردیلمی 7/7 ینهائ تیبوجود آمده كه با ظرف لومتریك 65به طول  يااچهیسد در نیا

است. به  ياریآب جهت مصارف آب میو تنظ ها لابیكنترل س ،برق دیلازم جهت تول يروین نیتأم ددزس رینظ ییاز احداث سدها یاصل

شماره  هیاست كه قطر تونل تخل از بدنه سد ساخته شده یو با فاصله كم اچهیدر یدر ضلع شرق زیدو تونل سرر ها لابیمنظور كنترل س

دو  نیاست. همچن هیمتر مكعب آب در ثان 7444 هیها قادر به تخلآن از کیو هر  باشدمی متر 6/12متر و و تونل شماره دو  10 کی

ها آب پشت كه توسط آن دهیگرد میبا قطر كمتر تقس یبه انشعابات کیشده كه هر  جادیا اچهیدر یدر ضلع غرب یاصل ریتونل آبگ

است. در وسط  هیمتر مكعب در ثان 204برابر با  یاصل يریآبگ يها از تونل کیهر ی. حداكثر آب خروجرسدیم ها نیبه تورب اچهیدر

كنترل  زیو ن يكشاورز يهانیزم ياریشكل به منظور آب یمخروط ياریآب چهیسه در ایاز سطح در متري 3/222 بدنه سد در ارتفاع

به  کیواحد ژنراتور هر 3است. تعداد  هیمتر مكعب در ثان 64 ياریآب يهاچهیدر نیاز ا کیهر  یوجود دارد. حداكثر خروج ها لابیس

خانه كه در  دیمگاوات است. كل 524مجموعاً  روگاهین یتمام تیظرف بیترت نیسد دز وجود دارد و بد روگاهیاوات در نمگ 65قدرت 

و  یاصل يهاشمش یهوائ يدهایو كل يگاز-یقدرت از نوع روغن يدهایشامل كل ،استواقع شده ایاز سطح در متري 5/533ارتفاع 

 225به بدنه سد در ارتفاع  کیدره نزد یولت است. اتاق كنترل سد دز در ضلع غرب لویك 274ولتاژ  يبرا لازم زاتیتجه گریو د یفرع

 .است لومتركی 5/6 روگاهیبه اتاق فرمان و ن یمنته یتونل يهاقرار دارد. مجموع طول جاده ایاز سطح در يمتر
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 سد تنظيمی دز 

سد تنظیمی دزفول یا سد علی كله به منظور كنترل و تنظیم مجدد آب خروجی از سد مخزنی دز و تأمین آب ورودي به شبكه بر 

پل قدیم كیلومتري شمال  5/0مترمكعب بر ثانیه در  6444در شبانه روز و عبور جریان سیلابی معادل  مترمكعب بر ثانیه 244مبناي 

  ت.طراحی شده اس دزفول

طول  .باشدمی دریاي آزادمتر نسبت به سطح 2/175در ارتفاع  متر مكعبمیلیون  10هكتار و حجم مخزن آن  771وسعت دریاچه آن 

 551متر جهت عبور جریان حداكثر  6/5* 3/12متر است و داراي یک دریچه تخلیه رسوب با ابعاد  24متر و ارتفاع آن  176آن 

 306متر كه هر كدام براي عبور جریان حداكثر  74/5*15یز براي عبور سیلابها با ابعاد دریچه سرر 6مترمكعب بر ثانیه و تعداد 

  .]7[ت این سد یک سد باز تنظیمی اس ت.مترمكعب بر ثانیه طراحی و ساختمان شده اس

 

 سد انحرافی دز 

 منظور هدایت آب مورد نیاز كانالمتر به  0متر و ارتفاع  740كیلومتري پایین دست سد تنظیمی دز با طول  6سد انحرافی دز در 

 .]0[ متر مكعب بر ثانیه طراحی گردیده است 6444هاي اصلی مناطق شرق و غرب رودخانه دز و براي عبور جریان سیلابی معادل 

 

 تالاب بامدژ

 خوزستان، استان ایران غربی جنوب در استوا خط شمال درجه 71 جغرافیایی عرض و شرقی درجه 03 جغرافیایی طول در بامدژ تالاب

 به آن وسعت 74 دهه در خوزستان برق و آب سازمان ايدوره هاينقشه طبق دارد. قرار اهواز كیلومتري 04 و شوش كیلومتري 34 در

 سادات روستاي. دارد وسعت هكتار هزار چهار دست كم اكنون هم انسانی هايدخالت و محیطی تغییرات با اما رسیدمی هكتار هزار ده

 تالاب این آب عمده. نامندمی هم مزرعه هور یا طواهر هور را آن رو همین از هستند، تالاب این حاشیه در مزرعه هايروستاي و طواهر

 نقش آن پایداري بر كشاورزي هايزمین هايزهاب و دز و شاوور رود زمستانه سیلابی هايجریان شود،می تأمین شاوور رودخانه از

 .دارند مؤثري

 170 از. شودمی خشک آن وسیعی از هايقسمت و كندمی پیدا كاهش تالاب به ورودي آب بارندگی، فصل شروع تا سال اوایل از تقریباً

 كُنار، پونه، گاوزبان، گل تره،شاه پنبه، خار بیان،شیرین ترنجبین، ایرانی، و خزري خارشتر به توانمی بامدژ تالاب گیاهی گونه

 كرد. اشاره غیرهو  گله گا نی، خروس،تاج

 و غیره، ایرانی خار پشت خفاش، سمور، كفتار، گرگ، خرگوش، شغال، روباه، همچون پستاندارانی شامل حیوانی گونه 04 از بیش

و  مار جكوي، نرم، لاک پشتلاک وزغ، قورباغه، همچون دوزیستانی و و غیره، خزندگان بیاح حمري، بنی، شربت، كپور، همچون ماهیانی

 جامع هايطرح و پایه مطالعات معاونت در محیطیزیست هايبررسی دفتر از ایندارند. پیش  نقش بامدژ اكوسیستم تنظیم در غیره

 و اجرایی هايطرح پیشنهاد تالاب، مدیریت خصوص در ریزيبرنامه انجام بود، كرده عنوان خوزستان برق و آب سازمان آب منابع

 هايعرصه احیاء تالاب، كنونی وضع با متناسب هايكاربري تعیین تالابی، منابع مداوم پایش و حفاظت برنامه ارائه مطالعاتی،

 و هاسازمان میان هماهنگی ایجاد چهارگانه، مناطق لیست در بامدژ تالاب دادن قرار مختلف، سطوح در عمومی آموزش شده،تخریب

 .گیرد قرار مدنظر تالاب مدیریت در بایستمی كه است ضروري و اساسی موارد ازجمله تالاب حفاظت با ربطذي هايترجمان

 اراضی اضافی هايآب و كرخه دز، رودخانه هايطغیان شاوور، رودخانه توسط كه است شیرین آب داراي و همیشگی بامدژ تالاب

 هايدشت را تالاب پیرامون طبیعی سیماي و است آزاد هايآب سطح از بالاتر متر 25 آن ارتفاع شود،می آبگیري اطراف كشاورزي

 و خرمی و است فرديمنحصربه نمونه منطقه اندازهايچشم میان در تالاب این. دهدمی تشكیل دشتی خشک هاياكوسیستم و سیلابی

 با گیاهی هايرویشگاه توالی و تناوب. كندمی جلب خود به را ايبیننده هر نظر كه است طبیعی زیباي اندازهايچشم از آن سرسبزي

 گذرانی زمستان و تغذیه گذاري،تخم آشیانه، زندگی، براي مطمئنی و مطلوب شرایط مهاجر پرندگان از زیادي شمار براي خشكی و آب

 .كندمی فراهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_(%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_(%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_(%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF


326          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 و خشک شدید، تبخیر و بارندگی میزان بیابانی، گرم وهوايآب خاص كه منطقه گیاهی پوشش نوع به توجه با بامدژ تالاب وهوايآب

 گیاهی پوشش و بوده هاسیپروس و نی جگن، لویی، مثل دوستآب هايگونه از بیشتر تالاب موجود گیاهی پوشش. است گرم بیابانی

 در ترتیب بدین كنند،می رشد بهار در چندساله گیاهان غالب و سالهیک گیاهان. است پاییزه و بهار مشخص سیماي دو داراي منطقه

 پسند شور گیاهان به متعلق پاییزه هايرویش بیشترین و بوده سرسبز مرتعی سیماي داراي تالاب این اردیبهشت تا اسفند ايماهه

 بیان،شیرین و ترنجبین ایرانی، خارشتر خزر، خارشتر ازجمله آن گیاهی گونه 10 و شودمی دیده بامدژ هور در گیاهی گونه 270. است

 بخش كه آبی زیستگاه گیاهی پوشش شود،می تقسیم خشكی و آب اصلی زیستگاه دو به بامدژ جانوري هايزیستگاه. هستند دارویی

 بومی پرندگان خصوصبه منطقه جانوران استتار براي مناسب و امن محیطی كه است ولویی نی گیاهان. دهدمی تشكیل را تالاب اصلی

 .است گراز نیز و آورجوجه و

 استراحت و تغذیه براي مناسبی محل دادهجاي خود در را شناور گیاهان بیشتر و است گیاهی پوشش فاقد كه تالاب میانی هايبخش

 آبچلیک، سانان، مرغابی انواع به توانمی منطقه این آبزي كنار و آبزي پرندگان انواع از. است مهاجر پرندگان خصوصبه آبزي جانوران

 پستانداران تنها( آبی سگ( )جانور) شنگ همچنین. كرد اشاره آنقوت و كوچک باكلان باكلان، قو، غاز، عروس سرسبز، اردک حواصیل

 و حمري شیربت، بنی، مثل شیرین آب هايماهی انواع نرم، لاک پشتلاک خزري، پشتلاک خزندگان، دوزیستان، انواع تالاب، آبزي

 و بوده خوزستان استان در اكولوژیكی ارزشبا  منابع ازجمله تالاب .شوندمی مشاهده بامدژ زیستگاه در كه هستند آبزیان دیگر از بیاح

 ارتقا حفظ منظوربه باید آبریز، حوضه یک تنوع از برخوردار و فرهنگی تاریخی، زیاد بسیار غناي با منطقه یک در گرفتن قرار علت به

 گیرد. قرار توجه مورد حفاظتی درجه

 ایستگاه پل از عبور و توانا كانال از گذر از پس خارور نام به تالاب از خروجی شاخه. است شاوور رودخانه تأثیر تحت عمدتاً  تالاب این

 مهمی نقش بامدژ تالاب. است زودگذر و كوتاه شاوور رودخانه طغیان نیز شدید هايبارندگی جریان در حتی. ریزدمی دز به نهایتاً خارور

 در سپس و ذخیره را شاوور دز زمستانی هايسیلاب طبیعی مخزن صورتبه زیرا دارد، شاوور و دز طغیانی و سیلابی وضعیت كنترل در

 منتهی تالاب به مسافتی طی از بعد شاوور تنظیمی سد از خروجی آب. نمایدمی تخلیه دز رودخانه در تدریجبه( تابستان) خشک فصل

 و شده خارور نهر وارد آب این عمده قسمت 1760 سال در آن كردن لایروبی نیز و تالاب وسط در خارور نهر وجود دلیل به اما شود،می

( 1734–1704) بارندگی ساله 04 دوره آمار كه هست فصلی هايبارندگی تالاب تغذیه دیگر منبع. شودمی خارج تالاب از نتیجه در

وارد می شود و در سرریز رودخانه ي دز به تالاب بامدژ  .هست مترمیلی 276/6 با برابر منطقه در بارش سالانه میانگین كه دهدمی نشان

در صورتی كه راه آهن عملكرد خوبی داشت، آب بیشتري به تالاب می ریخت و خسارات كمتري وارد می شد. حد  43سیلاب 

هكتار می باشد. كشاورزي و پرورش ماهی درتالاب صورت می گیرد.  7444هكتار است ولی در وضع موجود كمتر از  3744بسترتالاب 

ري حریم تالاب برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. كیفیت آب تالاب خوب بوده ولی از دز كیفیت دستورالعمل حفظ و نگهدا

 كمتري دارد.

 

 رسوب سد دز

با  برابرسال بوده است، یعنی  54میلیون مترمكعب در مدت زمان  304طرح اولیه برآورد انباشتگی رسوب در مخزن سد دز، 

متر. این برآورد براساس وجود سازه هاي نگهداري رسوب در بالاست و 244تا رقوم سد دز آبگیري حجم ذخیره سازي مرده در مخزن 

از رسوباتی كه به شكل ذرات % 11اند. حدود برنامه هاي جنگلكاري، بدست آمده است ولی با این وجود این برنامه ها اجرایی نشده

بالایی ته نشین شده و  كثر رسوبات در طول قسمت هايولی ا سند توسط جریان هاي غلیظ انتقال پیدا میكنندنسبتاً ریز به سد می ر

نشان داده شده  1743ورودي جریان غلیظ )جریان گل آلود( به مخزن سد دز در فروردین ماه  12-. در شكل الفتشكیل دلتا می دهند

 است.
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 1398ماه  نیلود( به مخزن سد دز در فروردگل آ انی)جر ظيغل انیورود جر 12-شکل الف

 

  کرخه رودخانه 7-الف

 معرفی رودخانه کرخه 1-7-الف

. آبهاي استانهاي ایلام، شودیمحسوب م یاز نقطه نظر آبده رانیرودخانه بزرگ ا نیكارون و دز سوم هايرودخانه كرخه پس از رودخانه

شوند و نهایتًا در تالاب كردستان و خوزستان در رودخانه كرخه جمع آوري میكرمانشاه، لرستان، همدان و قسمتی از استانهاي 

كیلومتر  54363وسعت حوزه آبریز رودخانه كرخه حدود  شوند.هورالعظیم )هورالهویزه( واقع در ناحیه غرب استان خوزستان تخلیه می

 باشد.مربع می

باشد. در پائین هاي سیمره، كشكان، قره سو، گاماسیاب و چرداول میههاي اصلی تشكیل دهنده رودخانه كرخه، شامل رودخانسر شاخه

تعداد رودخانه هاي اصلی و فرعی كه شود. هاي سیمره و كشكان، رودخانه كرخه تشكیل میدست منطقه پلدختر از اتصال رودخانه

كیلومتر  444طول رودخانه كرخه  باشد.كیلومتر می 3341ع طول آنها ورودخانه است كه مجم 230دهند رودخانه كرخه را تشكیل می

 . است

در قرار گرفته است.  بررسیمورد  تالاب هورالعظیمكیلومتر از سد مخزنی كرخه تا  253قسمتی از رودخانه كرخه بطول  گزارشدر این 

 .اندبررسی شدهلومتر كی 04رودخانه نیسان بطول  ،كیلومتر 74رودخانه هوفل بطول  شاملشاخه اصلی رودخانه كرخه  دو این گزارش،

 هاي فوق قرار دارند.رفیع در مسیر رودخانه و شهرهاي شوش، عبدالخان )الوان(، حمیدیه، سوسنگرد، بستان

 

  های آنخصوصيات ریخت شناسی رودخانه کرخه و انشعاب 2-7الف 

ي متنوع عبور می كند كه این امر باعث هارودخانه كرخه در محدوه مورد مطالعه )از سد مخزنی كرخه تا هورالعظیم( از میان زمین

  . (3-شده است)جدول الفایجاد تغییراتی در مقدار شیب بستر آن 
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 آن هایتغييرات مقدار شيب بستر رودخانه کرخه و شاخه 6-جدول الف

 بازه

 رقوم بستر به متر موقعيت بازه
 طول بازه

Km. 

مقدار شيب بستر 

 صد متر درمتر 
 انتهای بازه ابتدای بازه تا از

 17/4 17 45 112 پاي پل سد مخزنی 1

 پاي پل 2-1
شوش )پل شهید 

 ناجیان(
45 64 74 11/4 

2-2 
شوش )پل شهید 

 ناجیان(
 475/4 34 72 64 عبدالخان

 424/4 144 12 72 حمیدیه عبدالخان 7

 424/4 75 5 12 سوسنگرد حمیدیه 0

 416/4 74 4 5 بستان سوسنگرد )هوفل( 5

 4125/4 04 4 5 رفیع سوسنگرد )نیسان( 6

 اند.شده استخراج 1:25444* رقوم بستر رودخانه از روي نقشه هاي مقیاس 

 گردد:هاي متعدد تقسیم شده كه بشرح ذیل ارائه میمسیر رودخانه به بازه ،لذا جهت بررسی تغییرات مذكور

 

 بازه اول از سد مخزنی کرخه تا پای پل 1-2-7-الف

 كیلومتر 17طول بازه اول:  *

 متر )نسبت به سطح دریا( 112رقوم بستر در ابتداي بازه: * 

 متر )نسبت به سطح دریا( 45رقوم بستر در انتهاي بازه: * 

 متر درصد متر 17/4مقدار شیب بستر: * 

حت تاثیر ریخت طبیعی ناحیه رودخانه كرخه در بازه اول در حاشیه جنوبی ناحیه كوهستانی جریان دارد. شیب بستر رودخانه ت

گردد. بستر رودخانه كرخه در بازه اول كوهستانی قرار گرفته كه این شرایط باعث افزایش سرعت جریان آب و افزایش انرژي آب می

 عموماً توسط رسوبات آبرفتی درشت دانه پوشیده شده كه در بعضی نقاط این بستر، لایه هاي سنگی، نیز رخنمون دارند. بطور كلی

فرسایش در بستر رودخانه در این بازه كند است اما در مواقعی كه سیلابهایی با حجم زیادي از آب در رودخانه جاري می شوند امكان 

فرسایش بستر وجود دارد. تخریب پایه هاي پل فلزي واقع در قسمت پایانی این بازه )منطقه پاي پل( كه بر اثر آبشستگی كف رودخانه 

 باشد.اه بر حصول فرسایش در بستر میصورت گرفته است گو

با احداث سد مخزنی كرخه در ابتداي این بازه از ورود سیلابهاي مخرب جلوگیري بعمل آمده است. بعبارت دیگر تاثیر تغییرات شیب 

بازه احداث كیلومتري بالادست قسمت انتهایی  5/1بازه منتفی شده است. همچنین سد تنظیمی كرخه در حدود این بستر در بالادست 

شده كه این مساله شرایط جدیدي براي شیب بستر بوجود آورده است. در نتیجه با احداث سد مخزنی كرخه و سد تنظیمی كرخه در 

ه و از فرسایش بستر تا حد ابتدا و انتهاي این بازه شرایط جدیدي بر بستر رودخانه حاكم شده كه این شرایط منجر به تثبیت بستر شد

 .ده استزیادي كاسته ش

 

 بازه دوم : از پای پل تا عبدالخان 2-2-7-الف

 كیلومتر 144طول بازه:  *

 متر )نسبت به سطح دریا( 45رقوم بستر در ابتداي بازه: * 

 متر )نسبت به سطح دریا( 72رقوم بستر در انتهاي بازه: * 

 متر درصد متر 453/4مقدار شیب بستر: * 
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و از ایستگاه آبسنجی پاي پل در پایین دست سد كرخه )محدوده  كیلومتر 144لی در حدود این قسمت از بازه رودخانه كرخه با طو

 = Y)و  X = 247595.3812 )شروع و تا شهر عبدالخان در محدوده مختصاتی Y=3589644.9364)و X = 31960.8526مختصاتی 

گردد. لذا هاي كم ارتفاع و دشتهاي نسبتاً هموار مینواحی زمینرودخانه كرخه در این بازه وارد كند. ادامه پیدا می 3528952.5260

صد متر و  متر در 17/4حدود  اولمقدار شیب بستر كاهش محسوسی نسبت به بازه اول پیدا كرده است. مقدار شیب بستر در بازه 

برابر بیشتر از مقدار  5/2حدود  اولدر بازه باشد. بعبارت دیگر مقدار شیب بستر متر می صد متر در 453/4مقدار آن در این بازه حدوداً 

رسوبات درشت دانه از قبیل قلوه سنگ، كاهش مقدار شیب بستر در این بازه شرایط مناسب را جهت ته نشین  آن در این بازه است.

شت دانه و ریزدانه تشكیل . با توجه به اینكه كناره هاي رودخانه كرخه در این بازه از رسوبات آبرفتی دركندفراهم میگراول و ماسه 

كه بستر سیلابی عریض و پهناور  سبب شدهشده است و با توجه به اینكه اینگونه رسوبات حساسیت فوق العاده نسبت به فرسایش دارند 

 0كیلومتري جنوب شهر شوش به حدود  3اي واقع در حدود عرض بستر سیلابی در نقطهبعنوان نمونه . شوددر این بازه تشكیل 

متر رسیده است. رسوبات غالب در بستر سیلابی از نوع ماسه و سیلت است. این مساله باعث ایجاد شرایط مناسب جهت رشد بیشه كیلو

متناظر با آن  انیسرعت جر شیاز بازه بعلت كاهش سطح مقطع و افزا ییهاذكر است كه در قسمت انیگردیده است. شا زارهاها و بوته

 .واقع شده است در بستر رودخانه نیز شیفرسا

كاهش مقدار شیب بستر رودخانه، ایجاد فرسایش كناري، تشكیل بستر سیلابی عریض عواملی هستند كه در تشكیل بیشه هاي انبوه در 

 نقش اساسی داشته اند. ، 17-نشان داده شده در شكل الفبازه فوق الذكر 

 
 در بستر اهانيو بوته گ شهيب ليتشک13-شکل الف

 

محدوده تقسیم  3بازه دوم از جهت مورفولوژي و همچنین تعیین روستاها و شهرهاي موجود در آن، این بازه به  جهت بررسی دقیق

 شده است كه در ذیل مشخصات هر محدوده ذكر گردیده است.

 

 محدوده اول : از پای پل تا دشت سرخه -الف

تا نزدیكی منطقه دشت  Y = 3586617.9678و   X = 231834.1252این محدوده از ابتداي بازه )ایستگاه آبسنجی پاي پل( با مختصات 

( قرار دارد كه بدلیل كاهش سطح مقطع جریان و افزایش سرعت جریان غالباً شاهد Y = 3583724.7933و  X = 232837.8662سرخه )

 دهد. را نشان می محدودهاز این  قسمتهایی 15-و الف 10-فرسایش در بستر رودخانه در این مناطق هستیم. شكل هاي الف



374          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 تخریب سازه بتنی در منطقه روستای بنه چيچالی بر اثر فرسایش ساحل چپ رودخانه کرخه 17-شکل الف

 

 
 تخریب و فرسایش ساحل درحاشيه چپ رودخانه در منطقه روستای بنه چيچالی: 13-شکل الف

 

 محدوده دوم : اراضی دشت سرخه  -ب

رخه صالح و سرخه مشطط ، سهاي سرخه فالحشامل دشت . این محدودهشودوارد منطقه دشت سرخه می مسیر خوددر ادامه رودخانه  

 دهد. این محدوده را نشان میموجود در از مناطق نمونه هایی    13-و الف 16-شكل هاي الف باشد.می
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 رسوبات آبرفتی در کناره های رودخانه کرخه در منطقه دشت سرخه 16-شکل الف

 

 
 تشکيل بيشه زار انبوه در جوار ساحل راست رودخانه کرخه در منطقه سرخه14-الفشکل 
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 شن زار در بستر رودخانه کرخه در منطقه روستای صالح سرخه 18-شکل الف

 

 های سرخه تا شهر شوشمحدوده سوم : از دشت -ج

 = Yو  X = 232933.3816)با مختصات  شود كه از محدوده روستاي سرخه مشططاي میدر ادامه رودخانه كرخه وارد منطقه 

در این محدوده  .كند( ادامه پیدا میY = 3564011.2200و   X = 237484.5400 ( شروع و تا شهر شوش )با مختصات3578618.0091

مناطق جمعیتی مهمی چون روستاهاي هلال، خیرآباد، سید جمال الدین، شهید محمد منتظري، سید عدنان و رقیه دوار وجود دارند. 

شوند. وجود همچنین در این محدوده دو كارگاه ماسه شوئی نیز وجود دارد و زیر حوضه هائی نیز به سیستم رودخانه وارد می

توان ناشی از افزایش سطح مقطع باشد كه دلیل اصلی آن را میگذار بودن این قسمت از بازه میشویی نشانگر رسوبهاي ماسه كارگاه

 دهد. . تعدادي از مناطق موجود در این محدوده را نشان می 14-رودخانه نسبت به محدوده بالادست آن دانست. شكل هاي الف

 
 بی رودخانه کرخه در منطقه شمال شوشرسوبات درشت دانه در بستر سيلا 19-شکل الف

 



 377        پیوست الف   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 
 کناره چپ رودخانه کرخه در منطقه بنه چيچالی )بين پای پل و منطقه شوش( 20-شکل الف

 

 محدوده چهارم : از شهر شوش تا محدوده روستای الجزایر -د

و  X = 242781.4640( تا محدوده روستاي الجزایر )با مختصات Y = 3564011.2200و  X = 237484.5400از شهر شوش )با مختصات 

Y = 3543551.1247  ،)( رودخانه در مسیر خود از محدوده مناطقی چون بیت حمید، روستاي شهید قدوسی منطقه چنانه )ترویج

ز به سیستم رودخانه وارد علاوه بر آن در این محدوده زیر حوضه هائی نی گذرد.روستاي هانی ابن عروه و روستاي میثم تمار می

شوند كه بهمراه خود مقدار زیادي از رسوبات را حمل نموده و باعث تشدید رسوبگذاري موضعی در برخی مناطق شده اند. وجود می

 باشدچندین كارگاه شن و ماسه نشان از رسوبگذار بودن مناطقی از این بازه می

بخشی از مناطق این محدوده  20-و الف 27-، الف 22-ار معرفی نمود. شكل هاي الفتوان این محدوده را غالبًا رسوبگذو بطور كلی می

 شود.به رشد بیشه زار در بستر توجه در ساحل راست رودخانه كرخه در منطقه چنانه )روستاي ترویح( دهد. را نشان می
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 (ایماسه و سيلتی رس و سيلت) رسوبی هایلایه 21-شکل الف

 

 
 زار انبوه در بستر سيلابی رودخانه کرخه در جنوب منطقه شوشبيشه  22-شکل الف
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 شوش منطقه جنوب در کرخه رودخانه بستر در هاجزیره 23-شکل الف

 

 
 شوش منطقه جنوب در کرخه رودخانه بستر در هاجزیره 27-شکل الف

 

 محدوده پنجم : از محدوده روستای الجزایر تا محدوده روستای شنریز -ه

 = X( تا محدوده روستاي شنریز )با مختصات  Y = 3543551.1247و  X = 242781.4640از محدوده روستاي الجزایر )با مختصات 

نماید. این (، رودخانه در این منطقه از كنار روستاي شهید بهشتی )شیخ شجاع( عبور میY = 3538100.2900 و  240848.6670

 -والف 25-باشد. شكل هاي الفگذار میهاي جانبی داراي رژیمی رسوبرسوبات نسبتاً زیاد زیر حوضهمحدوده از بازه دوم بدلیل ورود 

 دهد. مناطق این محدوده را نشان می
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 هکرخ رودخانه بستر در هاجزیره ليتشک 23-شکل الف

 

 
 هرودخان بستر در هارسوبات و تشکيل جزیره بيترس 26-شکل الف

 

 محدوده روستای شنریز تا محدوده روستای چای صدرمحدوده ششم : از  -و

( با گذر از محدوده روستاهاي  Y = 3538100.2900و  X =240848.6670رودخانه در ادامه پس از عبور از روستاي شنریز )با مختصات 

 = Yو  X = 241815.6590سن بهادل، رفسنجانی )بیت مزیعل(، سید خلف به محدوده روستاي چاي صدر )با مختصات 

رسد. در این قسمت از بازه دوم رودخانه كرخه مانند محدوده بالادست آن شاهد بستري رسوبگذار هستیم اما ( می 3530383.2090

اي نسبتاً پر رسوب یكی از دلایل رسوبگذار شدت این رسوبگذاري از محدوده بالادست آن بمراتب كمتر است. ورود رسوبات زیر حوضه

 باشد. ه از رودخانه میبودن رژیم این محدود
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 محدوده هفتم : از محدوده روستای چای صدر تا شهر عبدالخان -ز

( تا محدوده شهر  Y = 3530383.2090و  X = 241815.6590مسیر رودخانه كرخه در محدوده روستاي چاي صدر )با مختصات 

نماید. در این محدوده از بازه دوم ت موزان عبور می( از روستاي بی Y = 3528747.7880و  X = 248990.1590عبدالخان )با مختصات 

هاي ناگهانی در پروفیل طولی این قسمت از باشد، وجود مقاطع تنگ و افزایش شیبرودخانه كرخه كه قسمت انتهائی آن نیز می

سمت هستیم. شكل هاي لذا شاهد بستري فرسایش پذیر در این قرودخانه باعث بالا رفتن انرژي مخرب جریان در این قسمت شده و 

 دهد. مناطق این محدوده را نشان می 24-و الف 23-، الف 23-الف

 

 
 )به لایه های رسوبی توجه شود( یرفسنجان یرودخانه کرخه در محدوده روستا 24-شکل الف

 

 
 فرسایش کناره چپ رودخانه کرخه در محدوده شهر عبدالخان )الوان( 28-شکل الف
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 رسوبی )سيلت و رس سيلتی و ماسه ای( در ساحل چپ رودخانه کرخه لایه های 29-شکل الف

 

 بازه سوم: از عبدالخان تا حميدیه 3-2-7-الف

 كیلومتر 144طول بازه  *

 متر )نسبت به سطح دریا( 72رقوم بستر رودخانه در ابتداي بازه: * 

 متر )نسبت به سطح دریا( 12رقوم بستر رودخانه در انتهاي بازه: * 

 متر درصد متر 424/4شیب بستر:  مقدار* 

گردد. لذا مقدار شیب رودخانه كرخه دراین رودخانه كرخه پس از خروج از منطقه بیشه زار وارد زمینهاي دشت با شیب نسبتاً كم می

ب در این بازه برابر مقدار شی 5/2رسد. مقدار شیب بستر رودخانه در بازه قبلی حدودًا بیش از متر می صد متردر 424/4بازه به حدود 

 است.

رودخانه كرخه در این بازه از حالت بستر عریض سیلابی خارج شده و بشكل دره نسبتاً تنگ با پیچ و خمهاي زیاد ظاهر می شود. بستر 

هاي كه سیلاب وارد رودخانه شود آب سیل در زمین وقتی رودخانه كرخه در این بازه در تمامی فصول سال توسط آب پوشیده است.

شود. كناره هاي رودخانه كرخه در این بازه نیز از رسوبات آبرفتی نوع ریزدانه شامل سیلت و رس طراف رودخانه پخش میدشت ا

باشند. كاهش مقدار شیب رودخانه در این بازه فوق العاده حساس می ،و عدسیهایی از ماسه تشكیل شده كه نسبت به فرسایشسیلتی 

-هاي رودخانه فرسایش كناري در این بازه فعال میبدلیل نرم بودن رسوبات موجود در كنارهشود اما می باعث كاهش فرسایش بستر

 باشد این امر باعث تشكیل مئاندرهاي بسیار زیاد در طول این بازه گردیده است. 

جاري  سومر بازه ی كه در رودخانه كرخه دیهارا دارد. البته عرض آن متغیر است. سیلاب Uنسبتًا منظم  شكل رودخانه عرضیمقطع 

گردند و رسوبات حمل شده توسط آنها در گستره زمینها ته هاي اطراف پخش میدر زمین گاهًا از مقطع اصلی سرریز كرده و شوندمی

هكتار وجود دارد. با توجه به اینكه  55444هاي ماسه بادي در منطقه حلاف )جنوب الهایی( با مساحتی حدوداً پهت شوند.نشین می

جنوب شرق است این امكان وجود دارد كه مقادیري از ذرات ماسه اي در  –ش باد غالب در منطقه خوزستان شمال غرب جهت وز

شوند و بهمراه آب رودخانه بطرف پایین دست انتقال یابند. در هنگام حركت و عبور از محدوده رودخانه كرخه در دره رودخانه ته نشین 

 هایی( نیز تپه هاي ماسه بادي وجود دارد. شرق رودخانه كرخه )منطقه جنوب ال

. در این محدوده فرسایش در كناره هاي جریان داردرودخانه كرخه در این بازه )از عبدالخان تا حمیدیه( از میان دشت نسبتاً هموار 

صورت وجود  هاي خارجی بخصوص در. فرسایش در بستر در محدوده قوسگرفته استرودخانه، بیشتر از فرسایش در بستر صورت 

هاي داخلی بدلیل كاهش سرعت جریان آب، رسوبگذاري گیرد. اما در محدوده قوسدیواره رودخانه صورت می بدنهاي در هاي ماسه لایه

 اند.ها پوشیده شدهگیرد. اغلب این نواحی توسط بوتهصورت می

 دخانه كرخه احداث شدهكیلومتري شمال شهر حمیدیه روي رو 3انحرافی حمیدیه در حدود  –سد تنظیمی 
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الهایی قرار دارد مقادیر قابل  –است. با توجه به اینكه سد فوق الذكر در پایین دست محدوده تپه هاي ماسه بادي منطقه سوسنگرد 

آن به از ورود  و شوندمییابند در دریاچه سد ته نشین اي كه از طریق باد به بستر رودخانه كرخه انتقال میتوجهی از رسوبات ماسه

 آید. رودخانه جلوگیري بعمل میدست هاي پایین بازه

محدوده تقسیم  5جهت بررسی دقیق بازه سوم از جهت مورفولوژي و همچنین تعیین روستاها و شهرهاي موجود در آن، این بازه به 

 شده است كه در ذیل مشخصات هر محدوده ذكر گردیده است.

 

 دست شهر عبدالخان تا روستای اکيوشمحدوده اول : از محدوده پائين  -الف

شود. ( شروع می Y = 3527793.6993 و X = 249735.9947رودخانه كرخه در بازه سوم از پائین دست شهر عبدالخان )با مختصات 

رودخانه كرخه در این قسمت از بازه سوم از محدوده روستاهاي عونیه كوچک، بیت حاتم، بیت صالح، بیت فارس، شلیغم، خمیس، 

 = Xاستقلال و روستاهاي مهم و پر جمعیتی چون سید عباس و كاظم حمد عبور نموده تا به روستاي اكیوش )با مختصات 

و رسد. در این قسمت با كاهش شیب نسبت به بازه دوم و همچنین پهن تر شدن مقاطع ( می Y = 3522445.1488و  255534.0633

-مناطق این محدوده را نشان می  71-و الف 74-كاهش سرعت جریان شاهد رسوبگذاري در بستر این مناطق هستیم. شكل هاي الف

 دهد. 

 
 بوته زار در رودخانه توجه شود( رودخانه کرخه در محدوده پایين دست پل عبدالخان )به رشد 30-شکل الف
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 محدوده روستای بيت شليغم واقع در منطقه سيد عباس31-شکل الف

 

 محدوده دوم : از روستای اکيوش تا محدوده روستای راضی حمد  -ب

( و Y = 3522445.1488و  X = 255534.0633  قسمت دوم از بازه سوم رودخانه كرخه محدود به روستاهاي اكیوش )با مختصات

باشد. رودخانه در این قسمت از كناره ( می Y = 3518737.5422و  X = 257094.4323  محدوده روستاي راضی حمد )با مختصات

شیب هاي تند در پروفیل نماید. در این قسمت از بازه روستاهاي كریم خلف )هویشه(، سلمان سردار، فرج دیوان، راضی حمد عبور می

ه موجود بوده و همچنین كوچک شدن عرض رودخانه در مناطقی چون روستاهاي راضی حمد و فرج دیوان و افزایش طولی رودخان

 72سرعت جریان در این مناطق باعث شده تا در این بازه اكثراً كف كنی رخ داده و شاهد بستري فرسایش پذیر باشیم.شكل هاي الف 

 دهد. مناطق این محدوده را نشان می 77و الف 

 

 
 ساحل چپ رودخانه کرخه در منطقه روستای راضی الحمد32-شکل الف
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 فرسایش شدید در کناره چپ رودخانه کرخه در محدوده روستای راضی )تخریب منازل روستا( 33-شکل الف

  

 محدوده سوم : از محدوده روستای راضی حمد تا روستای جنادله -ج

(  Y = 3518737.5422و  X = 257094.4323  محدوده روستاي راضی حمد )با مختصاتقسمت سوم از بازه سوم رودخانه كرخه از 

باشد. كیلومتر می 11( بطول تقریبی  Y = 3505739.9245و  X = 267537.5757شروع و تا محدوده روستاي جنادله )با مختصات 

مناطق جمعیتی مهم در این قسمت از مسیر هاي بزرگ و كوچک و همچنین جنادله از روستاهاي مكران یک، كعب عمیر، عشاره

باشند. در این قسمت از بازه، شیب طولی رودخانه نسبت به محدوده قبلی كم شده كه این موضوع و همچنین وجود رودخانه می

جاد مقاطعی نسبتاً عریض باعث كاهش نسبی میزان سرعت جریان در این محدوده شده كه در نتیجه بستر رسوبگذار در این قسمت ای

 دهد.مناطق این محدوده را نشان می  75-و الف 70-نموده است. شكل هاي الف

 
 رودخانه کرخه در منطقه روستای خسرج جنادله )غرب کرخه( یمنظره عموم 37-شکل الف

 



302          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 رودخانه کرخه در محدوده روستای مکران یک33-شکل الف

 

 فی حميدیه محدوده چهارم : از محدوده روستای جنادله تا سد انحرا -د

( شروع  Y = 3505739.9245و  X = 267537.5757قسمت چهارم از بازه سوم رودخانه كرخه از محدوده روستاي جنادله )با مختصات 

كند. از مناطق جمعیتی مهمی ( ادامه پیدا می Y = 3494394.7591و  X = 258045.3216و تا محل سد انحرافی حمیدیه )با مختصات 

توان به روستاهاي قلعه سحر، الهائی، شهید فلاحی، بروایه عامر، هویش رودخانه كرخه در این محدوده از بازه قرار دارند میدر مسیر كه 

یک، هویش دو، آلبو عید یک و چمیم اشاره نمود. همچون قسمت قبلی، شیب نیز در این قسمت نسبتاً كم بوده و تاثیر سد انحرافی نیز 

 73-و الف 73-، الف76-رودخانه باعث نشست رسوبات در این بازه از رودخانه شده است. شكل هاي الفبر سیستم فرسایش و رسوب 

 دهد. مناطق این محدوده را نشان می

 

 
 سحر قلعه روستای منطقه در کرخه رودخانه چپ ساحل در رسوبی هایلایه 36-شکل الف
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 (حميدیه سد بالادست) چميم روستای منطقه در کرخه رودخانه چپ ساحل در رسوبی هایلایه 34-شکل الف

 

 
 بستر رودخانه کرخه و تشکيل جزیره ها در بستر )منطقه سد انحرافی حميدیه( 38-شکل الف

 

 تا شهر حميدیهمحدوده پنجم : از سد انحرافی حميدیه  -ه

(  Y = 3494394.7591و   X = 258045.3216قسمت انتهائی بازه سوم رودخانه كرخه از محل سد انحرافی حمیدیه ) با مختصات 

كند. از روستاهاي حلف دو، آلبو ( ادامه پیدا می Y = 3486697.6809و  X = 256052.2721شروع و تا شهر حمیدیه )با مختصات 

یان آرام صیاد، بیت عباس البدر، حمیدیه میتوان بعنوان مناطق جمعیتی مهم در مسیر رودخانه كرخه در این محدوده اشاره نمود. جر

 در پائین دست سد انحرافی تا نزدیكی شهر حمیدیه باعث تهنشین شدن رسوبات ریزدانه در این محدوده شده است.
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 هحميدی منطقه در کرخه رودخانه بستر در هاسيليتی و تشکيل جزیره و ایرسوبات ماسهته نشين  39-شکل الف

 

 بازه چهارم: از حميدیه تا سوسنگرد 7-2-7-الف

رقوم بستر ، متر )نسبت به سطح دریا( 12رقوم بستر رودخانه در ابتداي بازه: ،  كیلومتر 75طول بازه : در حدود در این محدوده 

بازه رودخانه كرخه از محل می باشد. این  متر صد متر در 422/4شیب بستر: ، متر )نسبت به سطح دریا( 5رودخانه در انتهاي بازه: 

 و X=255973.4877 )با مختصات شهر حمیدیه

 Y=3486528.9086 )با مختصات شروع و تا شهر سوسنگرد( X=234228.5552 وY=3496032.1333 )كند. این قسمت ادامه پیدا می

در  نماید.از رودخانه كرخه از محدوده روستاهاي شبیشه، كوت سید نعیم، سكور فریع، جرگه سید علی، سبحانیه و سوسنگرد عبور می

 .بوقوع پیوسته استرسوبگذاري و تهنشین شدن رسوبات ریزدانه در این بازه نیز  دستیرسوبگذاري بازه بالاادامه روند 

شیب این  .با شیب نسبتاً كم جریان داردرودخانه كرخه در این بازه همچون بازه قبلی در میان زمینهاي هموار )مانند دشت آزادگان( 

بستر رودخانه در این بازه نیز در تمامی فصول سال توسط آب پوشیده  ومحسوسی نداشته  قبلی تغییرقسمت از بازه نسبت به بازه 

گیرد. این رسوبات شود كه رسوبگذاري در بستر رودخانه بخصوص در قوسهاي داخلی مئاندرها صورت میاست. در این بازه ملاحظه می

 باشند.تی میشوند. نوع رسوبات عمدتاً ماسه اي و سیلدر مواقع كم آبی دیده می

مقطع اصلی رودخانه هاي رودخانه در این بازه نیز از رسوبات آبرفتی شامل رس سیلتی، ماسه سیلتی و ماسه تشكیل شده است. كناره

و مجراهاي  نداشتهبعبارت دیگر بستر سیلابی عریض در این بازه وجود معمولاً در تمامی فصول سال توسط آب پوشیده شده است. 

 .شده استرسوبات در بستر تشكیل هایی بر اثر ته نشین در بعضی نقاط در طول مسیر رودخانه جزیره شوند اماكیل نمیتشنیز شریانی 

ها و متعدد دارد. با فرسایش یافتن كنارهپیچ و خمهاي  ،رودخانه كرخه بدلیل عبور از میان رسوبات آبرفتی ریزدانه و فرسایش پذیر

از نوع رودخانه مئاندري با  ،توان گفت كه رودخانه كرخه در این بازهلذا می .شوندمذكور حاصل می هايو خم پیچ ،تغییر مسیر رودخانه

 بجز)از مئاندرهاي با پیچ و خم زیاد در این بازه دارد. بطور كلی  Uرودخانه عموماً شكل  عرضیمقطع  .دره محدود و مشخص می باشد

 درهایی با قوس ملایم تبدیل می شوند.و به مئانشده كاسته  (منطقه كوت سید نعیم در

هاي ممتد در میان ها یا لایههاي رودخانه از لایه هاي رسوبی از نوع آبرفتی ریزدانه تشكیل شده كه ذرات ماسه اي بشكل عدسیكناره

انرژي آب رودخانه در سایر رسوبات ریزدانه نیز وجود دارد. رسوبات مذكور حساسیت بسیار زیادي را نسبت به فرسایش آبی دارند اما 

اي نیست كه مئاندرهاي متعدد و با پیچ و خم زیاد ایجاد كند. مئاندرها در میسر رودخانه وجود دارد اما تعداد آنها این بازه به اندازه

بجز بعضی نقاط نسبت به تعداد مئاندرها در بازه سوم ) از عبدالخان تا حمیدیه( بمراتب كمتر است و همچنین زاویه بازشدگی مئاندرها 

 آیند.هاي رودخانه بوجود میبمراتب بیشتر است. این مئاندرها از طریق فرسایش كناره
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هاي پائین دست سد حمیدیه )شامل بازه حمیدیه تا سوسنگرد، هوفل و نیسان( نكته مهم در خصوص سیستم فرسایش و رسوب بازه

منجر به كاهش سرعت جریان آب این مساله كه است اث سد حمیدیه( احد بعلترودخانه كرخه در مواقع سیلابی ) جریانكاهش دبی 

بخصوص ورود رسوبات ماسه  ،ورود رسوبات ریزدانه و ماسه اي از حوزه هاي میانی پایین دست سد . از طرف دیگرشوددر رودخانه می

تغییراتی در ایجاد بعلاوه و زادگان اي به بستر رودخانه كرخه از طریق تپه هاي ماسه بادي واقع در مناطق چنانه و شمال دشت آ

در مجموع  ،هورالعظیم از قبیل احداث خاكریزها و یا دژ مرزيتالاب خروجی شاخه هاي رودخانه كرخه )ناحیه دلتا( در حاشیه شرقی 

موثر بسیار رسوبات ریزدانه و ماسه اي در بستر رودخانه و افزایش تدریجی رقوم بستر رودخانه شدن عواملی هستند كه در ته نشین 

رسوبات ماسه اي و سیلتی در كناره شدن عدم پخش شدن سیلاب از كناره هاي رودخانه مانع از ته نشین مسئله دیگر اینكه  .باشندمی

بت ماندن رقوم سطح این كناره ها می گردد. در نتیجه اختلاف ارتفاع بین سطح ثاباعث و شده  هاي رودخانه )شانه هاي دره رودخانه(

مناطق این  02-و الف 01-، الف04-شكل هاي الفبتدریج رو به كاهش است. )بعلت رسوبگذاري بستر( مذكور و سطح بستر رودخانه 

 دهد.محدوده را نشان می

 

 
 طقه کوت سيد نعيم(تشکيل جزایر در بستر رودخانه کرخه )من 70-شکل الف

 

 
 منطقه خزعليه واقع در ناحيه شرقی شهر سوسنگرد 71-شکل الف
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 يدیه و سوسنگرد(حم بين) نعيم سيد کوت منطقه در کرخه رودخانه بستر در هاجزیره به شکلرسوبات  72-شکل الف

 

 سابله(بازه پنجم : از شهر سوسنگرد تا هورالعظيم )شاخه هوفل و انشعاب  3-2-7-الف

رودخانه كرخه در منطقه خزعلیه سوسنگرد )حدود یک كیلومتري بالادست شهر سوسنگرد( به دو شاخه تقسیم می شود. یكی رودخانه 

رودخانه هوفل یكی از شاخه هاي  رفیع جریان دارد. شهررودخانه نیسان كه بطرف  دیگريبستان جریان دارد و  شهر هوفل كه بطرف

 رود. ر میاصلی رودخانه كرخه بشما

متر )نسبت به سطح  5. رقوم بستر رودخانه در ابتداي بازه: كیلومتر است 74رودخانه هوفل از شهر سوسنگرد تا شهر بستان  طول 

زمینهاي تشكیل دهنده می باشد.  متر صد متر در 4125/4شیب بستر: حدود  و  متر )نسبت به سطح دریا( صفرانتهاي بازه:  و در دریا(

اي نیزدر میان این رسوبات دیده می شود. در مجموع هاي ماسهاند. لایهه هوفل از رسوبات آبرفتی ریزدانه تشكیل شدهمسیر رودخان

رسوبات فوق الذكر نسبت به فرسایش حساس می باشند. اما با توجه به شیب نسبتاً كم در بستر رودخانه كه منجر به كاهش سرعت 

ردد ملاحظه می شود كه شدت فرسایش در كناره هاي رودخانه در مقایسه با سایر بازه ها در در نتیجه كاهش انرژي آب می گو جریان 

ملایم در طول  هايخمپیچ و كاسته شده است. باز هم بالادست كمتر می باشد. پس از احداث سد مخزنی كرخه از شدت فرسایش 

 ا از نوع باز است. مسیر رودخانه مشاهده می شود. بعبارت دیگر زاویه قوس خارجی مئاندره

در میان  حمدان، سید حمد، سید خلف، ناجی، كوت صالح و جابر1رودخانه هوفل در مسیر خود از كنار روستاهاي هوفل شرقی، هوفل 

. لذا رودخانه انرژي استسرعت جریان آب در رودخانه در مقایسه با سایر بازه ها نیز كم  وزمینهایی با شیب نسبتاً كم جریان دارد 

تند ندارد. بستر رودخانه در تمامی فصول سال توسط آب پوشیده است. پوشش گیاهی در طول  هايخمپیچ و دي را جهت ایجاد زیا

 بشكل نواري نسبتاً باریک در امتداد دو ساحل رودخانه دیده می شود. مسیر رودخانه هوفل 

و در مسیر خود از كنار شهرک قدرت ی منشعب می شود رودخانه سابله از رودخانه هوفل در منطقه پایین دست روستاي حمود عاص

 نماید. آباد و روستاي سابله )فیروز آباد( عبور می

رودخانه هوفل پس از تقسیم شدن به انشعابهاي متعدد وارد ناحیه شرقی هورالعظیم می گردد. در این ناحیه كاهش قابل توجهی در 

اي، سیلتی و رسی می شود. لذا دلتاي وسیعی در رسوبات ماسه شدن ته نشین سرعت جریان آب صورت می گیرد كه این امر منجر به

شوند و پس از هاي وارده به هور العظیم حمل میهورالعظیم بوجود آمده است. ذرات معلق رسی بهمراه آبتالاب تمامی ناحیه شرقی 

-اه این رسوبات حمل و به آبهاي هورالعظیم انتقال میمدتی در بستر این هور ته نشین می شوند. البته مقادیري از املاح نیز به همر

 یابند.

و كاهش سرعت  و شاخه منشعب شده از آن )سابله( شیب كم بستر رودخانه هوفلتوان عنوان نمود كه در یک جمع بندي كلی می

رسوبگذاري در نقاط مختلف بستر بخصوص در قوسهاي داخلی مئاندرها صورت باعث می شود كه رودخانه  قسمت از جریان آب در این
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وضعیت  06-و الف 05-، الف00-، الف07-شكل هاي الف دهد.هاي خارجی رخ میگیرد. مقدار فرسایش بشكل جزئی در محدوده قوس

 دهد. مناطق این محدوده را نشان می

 

 
 کناره رودخانه در محدوده بالادست روستای سيد خلف عصافره در مسير رودخانه هوفل یپوشش گياه 73-شکل الف

 

 
 منظره عمومی در مسير رودخانه هوفل در بالادست روستای سيد خلف عصافره 77-شکل الف
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 پوشش گياهی در امتداد دو ساحل رودخانه هوفل )نرسيده به شهر بستان( 73-شکل الف

 

 
 رودخانه سابله از رودخانه هوفل در پایين دست روستای حمود عاصی یعموممنظره  76-شکل الف

 

 بازه ششم : از شهر سوسنگرد تا هورالعظيم )شاخه نيسان(  6-2-7-الف

شود. این قسمت از رودخانه در كیلومتر، در محدوده شهر سوسنگرد از رودخانه كرخه منشعب می 04رودخانه نیسان با طولی در حدود 

و  نمودهبوعفري، حاجیه، چولانه، دغاغله، گرشیه و رفیع عبور لاز كنار شهر سوسنگرد و روستاهاي مالكیه، ابوحردان، نعمه، امسیر خود 

 در انتهاي مسیر به تالاب هورالعظیم میریزد.

شیب و به سطح دریا( متر )نسبت  صفر در انتهاي بازه: در حدودو متر )نسبت به سطح دریا(  5رقوم بستر رودخانه در ابتداي بازه:  

 می باشد. متر صد در متر 416/4 نیزبستر

هاي رودخانه از لایه هاي رسوبات آبرفتی كناره. رودخانه نیسان نیز مانند رودخانه هوفل از میان زمینهایی با شیب كم عبور می كند

نسبت به فرسایش دارند. قوس مئاندرهاي  ریزدانه و همچنین عدسیهایی از ماسه تشكیل شده كه اینگونه رسوبات حساسیت فوق العاده

باشند. انرژي آب جاري در رودخانه نیسان قدرت تشكیل مئاندرهایی با پیچ و خم زیاد را ندارد. بطور رودخانه نیسان داراي زاویه باز می

با تكرار سیلابها رسوبگذاري در  شود. البته به مرور زمان وكلی تغییرات قابل توجهی در مسیر رودخانه و یا در مئاندرهاي آن دیده نمی
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هاي اطراف هاي رودخانه نسبت به زمینباعث افزایش نسبی رقوم كنارهمسئله گرفته كه این كناره هاي رودخانه و در بستر صورت می

 . شده استآن 

در محدوده شهر توان گفت كه با تقسیم شدن رودخانه كرخه در خصوص سیستم فرسایش و رسوب این قسمت از رودخانه كرخه می

توجه به شیب نسبتاً كم رودخانه نیسان )در عموم زمینهاي  سوسنگرد )منطقه دشت آزادگان( به دو شاخه اصلی هوفل و نیسان و با

باشد. اما در حین بوضوح آشكار می( رسوبگذاري در آن بخصوص در قوسهاي داخلی مئاندرها نزدیک به صفر استمنطقه شیب بستر 

فرسایش موضعی  ایجاداي و سیلتی تشكل شده اند امكان بستر كه از ذرات ماسه موادبها و با توجه به فرسایش پذیري جاري شدن سیلا

دهد. فرسایش بستر در این نقاط پایداري كناره رودخانه را كاهش می .در بستر رودخانه در جوار قوسهاي خارجی مئاندرها وجود دارد

 نیسان نسبت به رسوبگذاري بسیار ضعیفتر است.بطور كلی فرسایش در بستر رودخانه 

رسوبات در بستر رودخانه بخصوص در قوسهاي  شدنباعث ته نشین  هاي بالادستكاهش مقدار شیب رودخانه نیسان نسبت به بازه 

كناره هاي رودخانه رسوبات در بستر رودخانه هاي هوفل و نیسان تا حدودي متناسب با ته نشین رسوبات در  نشین گردد. تهداخلی می

یابد. لذا رسوبات در بستر افزایش میرسوبات افزایش می یابد و رقوم بستر نیز با ته نشین است. رقوم كناره هاي رودخانه با ته نشین 

 هاي مذكور بطور كلی در خط الراس زمینهاي منطقه جریان دارند.شود كه رودخانهملاحظه می

-می Uاز نوع مئاندرهاي با مقطع نسبتاً منظم و داراي شكل این مئاندرها توان گفت كه انه نیسان میاندرهاي رودخئدر مورد سیستم م

مئاندرها بخصوص در قوس داخلی صورت می گیرد. زاویه قوس خارجی مئاندرها در این محل تغییراتی در شكل مقطع در  البته باشد.

كیلومتر متغیر است. بطور كلی رودخانه  5تا  1بین بوده و اندرها نسبتاً زیاد رودخانه از نوع باز است. فاصله بین راس قوس خارجی مئ

رسوبگذاري در باشد و آن ناچیز میانرژي  و واقع شده (Old Stage)نیسان كه در انتهاي مسیر رودخانه كرخه قرارداد در مرحله پیري 

.شكل شودور از دژ شهید باكري به تالاب هورالعظیم منتهی میرودخانه نیسان نهایتاً پس از عب گیرد.آن بیشتر از فرسایش صورت می

 دهد.شرایط مناطق این محدوده را نشان می 52-و الف 51-، الف54-، الف04، الف03-، الف03-هاي الف

 
 محل انشعاب رودخانه های هوفل و نيسان از رودخانه کرخه در منطقه شهر سوسنگرد 74-شکل الف
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 نيسان در منطقه روستای ساریه بين شهر سوسنگرد و شهر هویزهرودخانه 78-شکل الف

 
 رودخانه نيسان در منطقه روستای گریشيه بين شهر هویزه و شهر رفيع 79-شکل الف

 
 کناره راست رودخانه نيسان در منطقه روستای ساریه واقع در شمال شهر هویزه 30-شکل الف
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 وده شهر سوسنگرد )رسوبگذاری در قوس داخلی(کناره چپ رودخانه نيسان در محد 31-شکل الف

 

 
 پوشش گياهی در امتداد کناره های رودخانه نيسان در منطقه روستای گریشيه )بين هویزه و رفيع( 32-شکل الف

 

 های آنهای متقاطع با رودخانه کرخه و انشعابسازه 3-7 -الف

 سدها 1-3-7-الف

 سد مخزنی کرخه 

 ستانكیلومتري شمال غرب شهر 21بازه مورد مطالعه احداث شده است. محل احداث سد مذكور در حدود سد مخزنی كرخه در ابتداي 

 از توابع استان خوزستان واقع می باشد. ،اندیمشک

 مشخصات عمومی سد مخزنی كرخه بشرح ذیل می باشد:

 با هسته رسی * نوع سد: خاكی

 در تراز نرمال میلیارد متر مكعب 6/5:  كل مخزن* حجم 

 متر 1144* حداكثر عرض سد در پی: 

 متر 12* عرض تاج سد: 

 متر 7474: سد * طول تاج

 متر 123: از پی سدبدنه * ارتفاع 

 دریچه قطاعی 0دار با سرسره آبی و * نوع سرریز: اوجی دریچه
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 متر مكعب بر ثانیه 13264* ظرفیت تخلیه سرریزها: 

 1734اسفند : عملیات اجرایی* شروع 

 1733یري مخزن سد: بهمن آغاز آبگ* 

با احداث سد مخزنی كرخه از ورود سیلابهاي با حجم زیادي از آب و همچنین از ورود حجم زیادي از رسوبات درشت دانه جلوگیري 

بعمل آمده است. لذا پس از آغاز عملیات آبگیري سد مذكور روند فرسایش بستر رودخانه و كناره هاي آن بشكل محسوس كاهش یافته 

همچنین با احداث سد مذكور از ورود  البته فرسایش شدید در بعضی نقاط بعلت تغییرات مجراي رودخانه مشاهده شده است. است.

رسوبات درشت دانه شامل قلوه سنگ و گراول با حجم زیاد جلوگیر بعمل آمده است. این مساله باعث ایجاد محدودیتهاي زیادي در 

ه هاي سنگ شكن گردیده است. تعداد زیادي از این كارخانه ها در حال حاضر تعطیل شده برداشت مصالح شن و ماسه توسط كارخان

 اند. كارخانه هایی كه تاكنون به فعالیت خود ادامه می دهند با مشكلات جدي از لحاظ تامین مصالح خام شن و ماسه رو به رو هستند.

ه سنگ و گراول درصد ذرات ماسه اي و سیلتی در آب سیل افزایش با جلوگیري از ورود حجم زیادي از ذرات درشت دانه از قبیل قلو

یافته كه این مساله منجر به توسعه بیشه زارها در بستر سیلابی گردیده است. با افزایش درصد ذرات ماسه اي، سیلتی و رسی بعنوان 

رسد بیشه ها و علفهاي طبیعی و  مخلوط رودخانه اي در خاكهاي تشكیل دهنده بستر عریض سیلابی شرایط بسیار مناسب را جهت

انواع درختها بوجود آمده است. در حال حاضر بیشه زار انبوه در بستر سیلابی رودخانه كرخه در نواحی شمال و جنوب شهرستان شوش 

مینه مناسب هاي قبل از احداث سد مخزنی كرخه بوجود آمده اما با احداث سد مذكور ززارها از سالبوجود آمده است. البته این بیشه

از طرف دیگر نفوذ مقداري از آبهاي ذخیره شده در مخزن سد كرخه به درون  جهت رشد و توسعه این بیشه ها بوجود آمده است.

سنگهاي كنگلومرا كه در اطراف مخزن سد و در پایین دست محور سد رخنمون دارند شرایط مناسب را جهت ایجاد پوشش گیاهی در 

در ر محدوده بین سد مخزنی كرخه و سد تنظیمی انحرافی كرخه )واقع در منطقه پاي پل( بوجود آمده است. كناره هاي دره رودخانه د

در پایین و پوشش گیاهی را در دره رودخانه كرخه  50-نشان داده شده است.شكل الف كرخه یسد مخزن ییهوا ریصوت 57-شكل الف

 دهد. دست محل سد مخزنی كرخه نشان می

 
 کرخه یسد مخزن ییهوا ریتصو 33-شکل الف
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 پوشش گياهی در دره رودخانه کرخه در پایين دست محل سد مخزنی کرخه 37-شکل الف

 

 انحرافی کرخه –سد تنظيمی  

كیلومتري پایین دست سد مخزنی كرخه قرار  14اندیمشک و  ستانكیلومتري غرب شهر 25انحرافی كرخه در حدود  –سد تنظیمی 

دشت  يها نیهزار هكتار از زم 65 ياریآب يبرا هیمتر مكعب در ثان 32 زانیپل به م ياهداف انحراف آب به كانال پابا این سد دارد. 

هشت مگاوات  زانیبه م یبرق آب يانرژ دیكرخه و تول یاز سد مخزن یآب خروج میپل )غرب رودخانه كرخه(، كنترل و تنظ يپا يها

 استفاده شده است.)بخش بتنی( بدنه  يدر اجرا (R.C.Cی )غلطكبتن  ياز فناور این سدر د احداث شده است.

 انحرافی كرخه بشرح ذیل ارائه می نماید: –مشخصات عمومی سد تنظیمی 

 * نوع سد: بتنی خاكی

 ی(طول بخش خاك متر 374متر طول بخش بتنی و  754) متر 1434* طول تاج سد: 

 میلیون متر مكعب 04* حداكثر حجم مخزن: 

 میلیون متر مكعب 14مخزن:  * حجم مفید

 متر 70* ارتفاع سد از پی: 

 متر 21* ارتفاع از بستر: 

 داردهانه سرریز از نوع اوجی دریچه 13هاي سرریز : * تعداد دهانه

 هجري شمسی 1733* سال شروع: 

 هجري شمسی  1733* سال خاتمه: 

می شوند و به مناطق پایین دست انتقال نمی یابند. سد ته نشین  با احداث این سد تنظیمی، مقداري از رسوبات درشت دانه در دریاچه

این مساله تا حدودي بر جایگزین مصالح شن و ماسه در معادن كارخانه هاي سنگ شكن منطقه تاثیر می گذارد. البته رقم موثر در این 

نشان  55-شكل الفانحرافی كرخه را در –سد تنظیمی . قبل اشاره شده استخش اله احداث سد مخزنی كرخه است كه به آن در بسم

 داده شده است.
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 کرخه انحرافی –سد تنظيمی  33-شکل الف

 

 سد انحرافی حميدیه 

كیلومتري شمال شهر حمیدیه از توابع استان خوزستان بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. عملیات  3این سد در حدود 

ا توجه به اینكه سد فوق الذكر در پایین دست ید. بسد به بهره برداري رس 1776 آغاز و در سال 1724ساختمانی این سد در سال 

الهایی قرار دارد مقادیر قابل توجهی از رسوبات ماسه اي كه از طریق باد به بستر  –محدوده تپه هاي ماسه بادي منطقه سوسنگرد 

 نشان داده شده است. 56-شكل الفمذكور درمی شوند. سد در دریاچه سد ته نشین و رودخانه كرخه انتقال می یابند 

 * نوع سد: بتنی

 متر 142* طول تاج : 

 متر 14* عرض تاج : 

 متر 5/0* ارتفاع آستانه اوجی سرریز از پی: 

 سرریز و یک ماهی رو 14هاي سرریز: * تعداد دهانه

 عدد 14هاي تخلیه سیلاب: * تعداد دریچه

 دار روي بدنه سد* نوع سرریز: دریچه

 متر مكعب بر ثانیه 104ظرفیت سرریزها : * 

 متر مكعب بر ثانیه 2044* ظرفیت تخلیه سیلاب: 

 میلیون متر مكعب 3* حجم مخزن: 

 * آبگیرها: وصیله، قدس، آزادگان، شهید چمران
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 سد انحرافی حميدیه 36-شکل الف

 هاپل 2-3-7-الف

 پل سد مخزنی کرخه

محل سد مخزنی كرخه احداث شده است. هدف از احداث این پل ایجاد ارتباط میان  كیلومتري پایین دست 5/1این پل در حدود 

كناره هاي راست و چپ رودخانه كرخه در محدوده كارگاه اجرایی سد مذكور می باشد. پایه هاي این پل در كناره هاي راست و چپ 

 نشان داده شده است. 53-شكل الف پل مذكور در رودخانه ساخته شده كه این كناره ها از لایه هاي كنگلومرا تشكیل شده اند.

 
 پل سد مخزنی کرخه 34-شکل الف

 

 پل باستانی مخروبه )در منطقه پای پل(  

این پل باستانی در دوره ساسانیان در زمان شاپور اول بر روي رودخانه كرخه در منطقه اي بنام پاي پل احداث شده است. پل مذكور 

ی یكی پاسارگاد در شرق و تیسفون در غرب تامین می كرد. تاسیسات آبیاري در كناره هاي راست و چپ ارتباط میان دو مركز حكومت

این پل نیز احداث شده بود. كانالهایی از كناره راست پل منشعب می گردد بطرف شهر قدیمی ساسانی )بنام ایوان كرخه( ادامه داشته 

دند و در ادامه مسیر خود همدیگر را قطع می كردند. بعضی از پایه هاي پل پاي اند. همچنین كانالهایی از كناره چپ پل منشعب می ش
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متري بالاي دست پل  644اندیمشک در مسیر جاده دهلران ) ستاننشان داده شده است. پل مذكور در غرب شهر 53-شكل الف پل در

 كنونی كرخه( قرار دارد.

 

 پل فلزی مخروبه )در منطقه پای پل(  

 -دشت عباس -متري شمال پل كنونی كرخه قرار دارد. پل مذكور در مسیر جاده آسفالته اندیمشک 544حدود  این پل فلزي در

دهلران واقع شده است. فرسایش بستر رودخانه كرخه باعث تخریب پایه هاي این پل كه در بستر رودخانه مذكور احداث شده اند 

 . (54-)شكل الفگردیده است

 

 
 مخروبهپل باستانی  38-شکل الف

 

 
 1381خریب پایه های پل فلزی )پای پل( بر اثر فرسایش بستر رودخانه کرخه شهریور  39-شکل الف
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 پل کرخه )در منطقه پای پل(  

این پل در ناحیه غرب شهرستان اندیمشک بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. این پل به پل نادري نیز معروف می باشد. پل 

دهلران قرار دارد. لایه هاي كنگلومرا در نزدیكی پایه هاي كناره راست پل خنمون دارند. در  –مذكور در مسیر جاده آسفالته اندیمشک 

از نوع درشت دانه در كناره چپ پل دیده می شود. پل مذكور در بازه مستقیم رودخانه قرار دارد كه به نظر می حالیكه رسوبات كواترنر 

 نشان داده شده است. 64-شكل الف منظره عمومی از پل كرخه در رسد از لحاظ فرسایش مشكل خاصی ندارد.

 

 آبنمای بتنی مخروبه

نادري یا پل كرخه بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. قسمت میانی این آبنما كیلومتري جنوب پل  1این آبنماي بتنی در حدود 

و  61-. شكل هاي الفكه در محدوده بستر فعال رودخانه قرار دارد بر اثر فرسایش بستر تخریب شده و در حال حاضر متروكه می باشد

 این سازه را نشان می دهد.   62-الف
 

 
 پای پل(پل کرخه )در منطقه  60-شکل الف
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 آبنمای بتنی مخروبه 61شکل الف 

 
 آبنمای بتنی مخروبه 62-فشکل ال

 

 پل شهيد ناجيان

این پل در غرب شهر شوش بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. پل مذكور به شكل مورب با مسیر رودخانه احداث شده كه این 

عبور نكند. پس از گذشت زمان فرسایش، در كناره چپ رودخانه در محل امر باعث شده تا آب رودخانه از تمامی مقطع دره رودخانه 

هاي محل این پل از تكیه گاه چپ پل رخ داده است. در حال حاضر طول این پل افزایش یافته تا مقطع عریضتري در بر بگیرد. كناره

ست این پل خاكریزي وجود دارد كه خاک آن از اند. در كناره چپ رودخانه در بالادرسوبات آبرفتی درشت دانه و ریزدانه تشكیل شده
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باشد. لذا فرسایش در نقاط متعدد این خاكریز رخ داده است. كناره راست اي بوده و از تراكم مناسب برخوردار نمیمخلوط رودخانه

ه )مناطق سرخه، باشد. پل فوق الذكر ارتباط میان منطقه شوش و نواحی غرب كرخرودخانه در بالادست محل پل نیز فرسایشی می

 این سازه را نشان می دهد. 60-الف و 67-شكل هاي الف كندچنانه، دشت ایوان، دشت دو سلق و غیره( را تامین می

 

 پل عبدالخان 

احداث این پل عرض مقطع دره رودخانه مقداري  این پل در محدوده شهر الوان )عبدالخان( بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. با

بر اثر آن فرسایش در كناره چپ رودخانه كرخه در پایین دست محل تنگتر شده كه این امر باعث افزایش سرعت جریان آب شده است. 

 پل بوجود آمده است. 

لتی یا ماسه اي نیز در میان سایر لایه ها دیده كناره هاي دره رودخانه كرخه در این محدوده از لایه هاي رسی متراكم كه لایه هاي سی

  می شود. پل عبدالخان ارتباط میان منطقه عبدالخان و مناطق خسرج و بستان را تامین می كند.

 

 

 
 پل شهيد ناجيان 63-شکل الف

 

 
 پل شهيد ناجيان 67-شکل الف
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 دست پل عبدالخان متری پایين 300فرسایش کناره چپ رودخانه کرخه در محدوده  63-شکل الف

 

 پل سد انحرافی حميدیه )پل خسرج( 

متري جنوب غرب سد انحرافی حمیدیه بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. پل مذكور ارتباط میان منطقه  335این پل در حدود 

هاي سنگی )ماسه وي لایهحمیدیه و روستاهاي منطقه خسرج و همچنین سد انحرافی حمیدیه را تامین می كند. پایه هاي این پل بر ر

پل سد  66-شكل الفاند. این پل مشكل خاصی از لحاظ فرسایش كناره هاي دره رودخانه و بستر آن را ندارد.سنگ( احداث شده

 دهد.انحرافی حمیدیه را نشان می

 

 پل حميدیه 

میان شهر حمیدیه و روستاهاي واقع در این پل در محدوده شهر حمیدیه بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. پل مذكور ارتباط 

غرب كرخه )از قبیل منطقه جلیزي( را تامین میكند. پایه هاي این پل بر روي لایه هاي سنگی بنا شده كه این لایه ها در بستر رودخانه 

  رخنمون دارند. این پل تاثیر خاصی بر روي تغییرات مرفولوژي و یا ایجاد فرسایش نداشته است.

 

 هپل سبحاني 

پل مذكور بر روي رودخانه كرخه در حدود یک كیلومتري شرق شهر سوسنگرد و یا اینكه در حاشیه شرقی شهر احداث شده است. این 

پل ارتباط میان شهر سوسنگرد و منطقه خسرج را تامین می كند. كناره هاي رودخانه كرخه و بستر آن در محدوده پل سبحانیه از لایه 

فتی( تشكیل شده كه نسبت به فرسایش حساس می باشند. كناره راست رودخانه در بالادست محل این پل هاي رسوبی ریزدانه )آبر

 نشان داده شده است. 63-شكل الف)محدوده روستاي شاكریه( فرسایش یافته است. پل سبحانیه در
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 پل سد انحرافی حميدیه 66-شکل الف

 

 
 پل سبحانيه در شرق شهر سوسنگرد 64-شکل الف
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 پیوست ب
 

های عددی در پیش بینی سیلاب رودخانه كاربرد مطالعات مدل

 31-3۹گرگانرود و چگونگی انطباق با سیلاب 
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 مقدمه

امروزه بسته هاي نرم افزاري متعددي به بازار عرضه شده است كه به كمک روش هاي محاسبات عددي، معادلات حاكم بر جریان را با 

هر شرایط مرزي و هندسه اي بتوانند پیش بینی كنند. از این رو در سال هاي اخیر كاربرد این بسته هاي نرم افزاري براي امور 

وقع سیل نظیر تعیین پهنه بندي سیل اطراف رودخانه ها، تعیین بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها، كاربردي و پیشگیري قبل از 

حركت سیل در رودخانه ها و بررسی گزینه هائی براي كاهش خسارات و بررسی شرایط پائین دست سد در صورت شكست سد در 

نرم افزاري بعنوان ابزار مهمی براي تصمیم سازان در شرایط وقوع رودخانه هاي مختلفی استفاده شده است. همچنین از این بسته هاي 

سیل نیز استفاده شده است. سوال مهمی كه مطرح هست این استكه نتایج حاصله تا چه حدي اطمینان بخش هست؟ و براي كسب 

تی را كه قبلا در حوضه گرگان رود انجام نتایج بهتر چه مواردي باید در اولویت قرار گیرند؟ از این رو در این بخش، بعنوان نمونه مطالعا

 شده است مرور می شوند تا بتوان بر اساس مقایسه نتایج بسته هاي نرم افزاري با واقعیت سیل به سوالات فوق پاسخ داد. 

 

 سازی عددیمدل

حركت آب در  بر حاكم روابط براساس اي هستند كه بسته هاي نرم افزاري تجاري آماده هاي عددي یا ریاضی در این جا منظور از مدل

مجاري باز نظیر رودخانه ها تحت هر شرایط هیدرولیكی )بالا و پائین دست( و هر نوع هندسه اي توسط شركت هاي معتبر تولید شده 

دي اند و قابل تهیه می باشند. تفاوت اصلی این بسته ها عمدتا در فرضیات بكار رفته )اینكه جریان یک بعدي، دو بعدي و یا سه بع

-اختیار شود( و انتخاب روش هاي حل معادلات حاكم می باشد كه می تواند در دقت نتایج و نیز زمان محاسبات موثر باشد.  در صورتی

سازي نیز افزایش خواهد یافت اما در یابد و معمولاً دقت شبیهكه مدل جزئیات زیادي را در نظر بگیرد، پیچیدگی مدل افزایش می

سازي را با سازي روابط و حذف جزئیات شبیهها با سادهكافی امكان استفاده از مدل وجود ندارد. برخی از مدلصورت نبود اطلاعات 

ها سهولت اجرا، سرعت گیرد. ویژگی این مدلهاي اولیه و كلی مورد استفاده قرار میدهند و نتایج براي بررسیدقت كمتري انجام می

باشد. بنابراین مدل ریاضی با توجه به دقت مورد نیاز و اطلاعات در كثر مناطق موجود میباشد كه در اهاي كم میزیاد و ورودي

پاسخگوي  كه شود طراحی طوري مدل باید واقعی، شرایط از دقیق تقلید جاي به همیشه دسترس باید انتخاب و اجرا شود. بنابراین

 .باشدمی مربوط مطالعه اهداف به تنها كه شود شامل را شرایط طبیعی از هایی جنبه آن باید باشد. مدل نظر مورد سوالات

 

 مدل سازی ریاضی در مهندسی رودخانه 

شده  مطرح هايگزینه مختلف و ارزیابی هايگزینه مساله، توسعه تربیش شامل درک هارودخانه در ریاضی سازيمدل كلی براي اهداف

هاي موضعی اغلب گیرد. پدیدههاي عمومی و موضعی صورت میسی پدیدهسازي ریاضی در مهندسی رودخانه با هدف بررباشد. مدلمی

 تغییر ها باعثشوند. این سازهبررسی می و ... آبگیرها ها،آبشكن پل، هايپایه مانند هاي هیدرولیكی مختلفبه دلیل وجود سازه

گردد. می هاسازه این اطراف در گذاريرسوب و آبشستگی علتبه بستر رودخانه تراز تغییرات و نهایتاً سبب جریان هیدرودینامیک

-شوند تا بتوانند با دقت زیاد هیدرولیک جریان و رسوب را شبیهسازي میهاي دو و سه بعدي مدلهاي موضعی معمولاً با مدلپدیده

 سازي نمایند.

 جریان كلی الگوي تعیین باشد. برايیم هارودخانه و رسوب در هیدرولیک جریان هايپدیده بررسی ریاضی، سازيدیگر مدل اهداف از

نمود. با توجه  استفاده ریاضی هايمدل از توانمی رودخانه شناسیریخت بررسی یا رودخانه یک از طولانی بازه یک در انتقال رسوب یا

-شود. مدلاستفاده می هاي یک بعدي، شبه دو بعدي و یا دو بعديها به طور معمول از مدلبه بازه طولانی مورد بررسی در این پدیده

سازي نمایند و شبیه قبولی قابل دقت با مدت دراز شرایط در را رودخانه طولانی هايبازه در مختلف توانند شرایطهاي یک بعدي می
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هاي مختلف و تعیین سازي و روندیابی سیل با دوره بازگشتهاي یک بعدي ابزاري مفید براي شبیهپهنه سیلگیر را مشخص كند. مدل

 باشند.پهنه سیلگیر می

 

 داده های مورد نياز مدل های عددی

براي اینكه نتایج یک مدل عددي از دقت كافی برخوردار باشد لازم است تا داده هاي با دقت لازم هم مورد استفاده قرار گیرد. معمولا 

جزئیات انشعابات یا ورودي ها به رودخانه، داده شرایط هیدرولیكی بالادست و پائین دست، شرایط هندسی رودخانه و پهنه سیلابدشت، 

هاي مربوط به آورد رسوب، نحوه كاربري اراضی بستر یا حریم رودخانه بسیار ضروري است. از آنجا كه هم رودخانه و هم نوع كاربري 

كاربري اراضی در سال هاي  اراضی تغییر پذیر هستند حتما لازم است تا داده هاي هندسی با توجه به تغییرات مورفولوژي رودخانه و

اخیر باشد. مدل حتما باید براي حداقل یک واقعه كه قبلا اتفاق افتاده و اطلاعات دقیق فوق از آن در اختیار هست اجرا شده باشد و 

شد، نتایج آن واستجی و صحت سنجی شده باشد. در موارد متعددي، ممكن است دسترسی به داده ها و اطلاعات دقیقی كه ذكر شد نبا

در آنصورت نتایج مدل صرفا یک دید كلی را به شما خواهد داد كه ممكن است با واقعیت آن پدیده تفاوت زیادي داشته باشد. در 

هاي صورت گرفته در منطقه و یا كشور توجه نمود تا از تجربیات كاربران و سازينهایت براي اجراي یک مدل خاص باید به نتایج مدل

باشند آگاهی یافت. اطلاعات مقاطع عرضی رودخانه و یا توپوگرافی منطقه و ضریب زبري رودخانه اطلاعاتی مینقاط ضعف و قوت مدل 

ها به صورت مستقیم بر خروجی مدل تأثیر دارد. ضریب زبري پارامتري است كه تعیین دقیق آن بسیار مشكل است. با كه دقت آن

نماید و در طول رودخانه نیز ر، عمق جریان و ورود به سیلابدشت و ... تغییر میتغییر پوشش گیاهی در فصول مختلف، موانع، فرم بست

 معمولا متغیر است. بنابراین واسنجی ضریب زبري باید با دقت زیاد و بر اساس مشاهدات میدانی صورت گیرد.

 

 حالت هائی که با مدل های عددی بررسی می شود 

 بررسی پدیده شکست سد   

 تخلیه ناگهانی به صورت كوتاهی زمان در مخزن در شده انباشته آب زیاد آن حجم پی در كه است یدرولیكیه مسأله یک سد شكست

 سیلاب. آوردمی وجود به پایاب در زیانهاي عظیمی سیلاب بزرگ امواج حالت این در كه یابدجریان می پایاب در عظیمی سیلاب و

 آبریز طبیعی حوضه هايسیلاب با مقایسه قابل سیلاب، موج اثر دینامیكی لحاظ به چه و آن ابعاد لحاظ به چه سد، از شكست حاصل

 نكرده تجربه را سیلابی چنین سد پایاب رودخانه در كانال موارد، اغلب در آن بر علاوه. هستند بالایی برخوردار تخریب قدرت از و نبوده

 زیاد سد دستدر پایین خسارات امواج ناشی از شكست سد، زیاد سرعت به توجه با. باشدنمی خود اصلی كانال در آن به مهار قادر لذا و

 از ناشی هايخسارت برآورد و پرخطر مناطق تعیین در نتیجه و موج ارتفاع و سرعت تخمین و شكست سد موضوع باشد. بنابراینمی

 به بنا .رسدمی نظر به ضروري آن از ناشی تبعات ارزیابی و سد شكست انجام تحلیل رو این باید مورد توجه باشد. از شكست سدها

 داراي آفریقاي جنوبی و چین فنلاند، سوئیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، جمله از كشورها از بزرگ، بسیاري سدهاي المللیبین كمیته گزارش

 را سد شكست كه مطالعات ندارد وجود فدرال سطح در قانونی است. در آمریكا ساخته ضروري را سد شكست مطالعه كه هستند قوانینی

 در كشورها ترینفعال از یكی ایران كه این رغماند. علیكرده اجباري را سد شكست مطالعات هاایالت از بعضی ولی باشد كرده اجباري

 كشور سدسازي مطالعات خدمات شرح جزء سد شكست مطالعه هنوز رود،می شمار به بزرگ سدهاي ساخت سدسازي و خصوصاً زمینه

رود. می شمار سد به ایمنی اقدامات از ناپذیريتجزیه سایر كشورها به عنوان بخش در سد شكست ندارد. این در حالیستكه مطالعات قرار

هر چند سده از نظر سازه اي با درصد اطمینان و با طول عمر خیلی زیاد احداث می شوند و احتمال شكست زیاد است ولی در گذشته 

شكست سد به طور تقریبی برآورد میزان خسارات و مناطق  بررسی از شكست سدها گزارش شده است. حداقل كاربردموارد متعددي 

شود كه اگرچه احتمال خطر یا سقوط هواپیما بسایر اسیب پذیر تا كم آسیب پذیر هست. در این زمینه معمولاً این مثال مطرح می

 شود. واپیماها براي مسافرین همواره تكرار میبسیار كم است اما آموزش نكات ایمنی در پرواز ه
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 است، داشته زیادي پیشرفت بشر دانش چند هر كه نمود اشاره نكته این به باید آن، مطالعه لزوم و سد شكست وقوع احتمال دیدگاه از

 به آنها اطراف محیط سدها و بر حاكم شرایط خاص طور است. به نبوده سد شكست مطالعات نفی جهت در لزوماً  هاپیشرفت این همه ولی

 تغییر جمله از مختلف تغییرات یک سو شاهد است. از ننموده منتفی را سد شكست از ناشی وقایع بررسی لزوم كه است كرده تغییر نحوي

-داده و فرضیات در ها و نیز تغییرافزایش تعداد و دبی اوج سیلاب به منجر تغییرات این موارد، بسیاري در كه شرایط اقلیمی هستیم در

 و دست سدهاپایین منطقه در ساكن جمعیت اند. همچنین افزایشقرار گرفته استفاده مورد سد ساخت مرحله در كه است هایی شده

 یابد. نكته دیگر، اي افزایشنیز به طور قابل ملاحظه سد شكست از ناشی احتمالی خسارات شود میزانها باعث میرودخانه مجاور

برداري از بهره شروع از زیاد هايسال گذشت و سدها عمر افزایش باشد. باآنها در طول زمان می به وابسته تاسیسات و استهلاک سدها

 شود. بیشتر می مصالح خستگی یا و تاسیسات خرابی احتمال خصوص در نگرانی آنها،

 پایه اطلاعات به ( دستیابی1بندي نموده است: طبقه محور سه در را سد مطالعات شكست انجام از بزرگ، هدف سدهاي المللیبین كمیته

 گسترش اطلاعات و گیريسیل هاينقشه شامل عمده طور به اطلاعات این(. Emergency Action Plan) فوري اقدام تدوین برنامه جهت

 نتیجه در و بیشتر مراقبت جهت آنها دادن قرار نظر مد و سد شكست اثرات سازيكمی(2است.  سد دستپایین درمناطق سیل موج زمانی

 (.6سد ) دستپایین مهم تاسیسات براي خطر احتمال (ارزیابی7سد.  ایمنی افزایش

. باشدمی آشفتگی هايمدل و عددي حل هايروش بستر، زبري كانال، هندسی خصوصیات شامل سد پدیده شكست بر مؤثر پارامترهاي

-بر دقت پیش شكست سد از حاصل جریان ویژه به آزاد سطح با جریان در مدلسازي نیز محاسباتی سیالات دینامیک افزارنرم امكانات

باشد اعتبارسنجی مدل است. با توجه به سازي شكست سد حائز اهمیت مییكی از موضوعاتی كه در مدل .باشدبینی مدل موثر می

هاي معمول در منطقه تفاده از اطلاعات سیلكه مدل براي شرایطی مشابهی واسنجی نشده است و در بهترین شرایط، مدل با اساین

ها در سیل واسنجی شده، نتایج مدل باید با دقت بیشتري مورد توجه قرار گیرد. پارامترهاي زیادي در مدل وجود دارد كه مقادیر آن

هاي روش آشفتگی، لفمخت هايمدل شبكه، گذارد. پارامترهایی مانند اندازهسازي سیل میناشی از شكست سد تأثیر زیادي بر شبیه

 باشند.سازي بسیار موثر میزبري و ... بر دقت شبیه سازي،گسسته مختلف

هاي سازي شكست سد حائز اهمیت است. دبی اوج سیلاب باید با روشدبی اوج سیلاب مدل شده یكی از مواردي است كه در مدل

هاي تخمینی تحقیقی درباره شكست سد دز نشان داده شد دبیسازي تأیید شود. به عنوان مثال در تجربی مقایسه شود تا صحت مدل

سنجی دبی اوج باشد( بنابراین صحتهاي تجربی تفاوت زیادي با یكدیگر دارند )بیشترین دبی بیش از ده برابر كمترین دبی میروش

 باشد.پذیر نمیمدل ریاضی به راحتی امكان

سازي به عوامل بسیار زیادي سنجی نتایج و دقت مدلرسد اما صحتیسازي شكست سد امري ضروري به نظر مبه طوركلی مدل

ها جهت هدایت ساكنین منطقه سازي پهنه سیلاب و نقاط حساس و برنامه ریزي جهت دسترسی به راهبستگی دارد. با این وجود شبیه

توانند جان هزاران نفر را حفظ كنند. می باشند كه در زمان شكست سدهاي امن و زمان مسدود بودن مسیرها پارامترهایی میبه مكان

رسد. با توجه به حجم زیاد خسارات سنجی نتایج، ضروري به نظر میسازي شكست سد هر چند با دقت كم و یا عدم امكان صحتشبیه

ات به مقدار كمی سازي بتواند در شرایط بحرانی به مدیران كمک كند تا تصمیم بهتري بگیرند و خساركه شبیهمالی و جانی در صورتی

 سازي شكست سد توجیه اقتصادي و علمی خواهد داشت.كاهش پیدا كند، مدل

هاي دسترسی غیر قابل سازي شكست سد نواحی تحت تأثیر سیل و همچنین زمانی كه هر منطقه به ویژه نقاط حساس و راهدر مدل

سد با توجه به حجم زیاد جریان و توپوگرافی منطقه بدون  بینی مسیر سیل ناشی از شكستشود. پیشبینی میباشند پیشاستفاده می

بینی مسیرهاي غیر قابل دسترس و یا مدت زمان مستغرق بودن باشد. همچنین پیشسازي امري پیچیده و با دقت بسیار كم میمدل

 باشد.بینی نمیسازي قابل پیشمناطق بدون مدل

هاي باشد كه تاكنون در رودخانه جاري نشده است اما سیلیار زیاد آن میمهمترین نكته در سیل ناشی از شكست سد دبی اوج بس

ها معمول در بسیاري از موارد در گذشته در رودخانه جریان داشته است. با توجه به اختلاف دبی بسیار زیاد این دو سیل، مقایسه آن

گیرند كه تحت تأثیر سیل با دبی بسیار زیاد قرار میسازي شكست سد مناطقی بیشتر مورد توجه باشد. در مدلداراي دقت كمی می
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هاي سیلاب معمول رودخانه است. سازي شكست سد مشابه دبیهاي كم در مدلباشد. دبیهاي كم مورد توجه نمیباشند و دبیمی

باید به طور جداگانه انجام  هاي معمول وجود ندارد و روندیابی سیلابسازي شكست سد براي سیلبنابراین امكان استفاده از نتایج مدل

 شود.

 

 روندیابی سيلاب

هاي شود كه به صورت كلی شامل: الف( تعیین تراز سیل در دوره بازگشتسیلاب با اهداف مختلفی انجام می سازي و روندیابیمدل

ریت سیل، ج( تعیین هاي مناسب جهت كنترل و مدیپذیر، ب( انتخاب گزینهمختلف در طول رودخانه و تعیین نقاط حساس و آسیب

 گیري بهتر و غیره می باشد.  نقاط امن و خطرپذیر جهت اطلاع به ساكنان منطقه، د( كمک به مدیران جهت تصمیم

ها و همچنین هدف باشند كه با توجه به محدودیت و امكانات آناستفاده می قابل هارودخانه در سیلاب روندیابی براي زیادي هايمدل

گیرند هایی كه در ایران براي روندیابی سیل مورد استفاده قرار میباشند. به طور معمول مدلمدل قابل انتخاب میاصلی از اجراي 

ها با توجه به رابط كاربري باشند كه در بین این مدلمی CCHE1D, CCHE2D, HEC-RAS, HEC-HMS, FLUVIAL12هايمدل

 تر مورد توجه است.در روندیابی سیل بیش HEC-RASساده و دقت خوب، مدل 

 

 های ریاضیمزایا، معایب و شرایط استفاده مدل 

-از مدل كمتر مراتب به ریاضی مدل یک استفاده از هزینه كاربردها، بیشتر هاي ریاضی هزینه پایین آن است. درمهمترین مزیت مدل

ساخت مدل فیزیكی افزایش قابل توجهی  است. در صورتی كه فیزیک مسأله داراي پیچیدگی زیادي باشد، هزینه سازي آزمایشگاهی

باشد. همچنین پارامترهاي موثر بر پدیده، خواهد داشت. پس از اجراي مدل، نتایج مدل ریاضی به راحتی قابل مشاهده و تحلیل می

كاربرد و دقت نتایج باشد. سهولت ها به راحتی قابل اجرا و مشاهده میها و نحوه تغییرات خروجی مدل با تغییر وروديمیزان تأثیر آن

هاي ریاضی به دست آمده از مدل ریاضی به پارامترهاي زیادي بستگی دارد كه توضیحات آن ارائه شده است. مهمترین ضعف مدل

كه واسنجی مدل به خوبی انجام نشود باشد كه به نتایج مدل فیزیكی و یا مشاهدات میدانی وابسته است. در صورتیواسنجی آن می

هاي ارائه شده خطاي زیادي خواهد داشت. بنابراین یک مدل قابل قبول مدلی است كه نتایج دل كم خواهد بود و تحلیلدقت نتایج م

 هاي میدانی و یا فیزیكی اعتبارسنجی شده باشد.آن به واقعیت نزدیک باشد و بر اساس داده

-طلاعات مربوط به مدل و روابط مورد استفاده در آن میبراي اجراي مدل ریاضی باید دو سري اطلاعات وارد مدل گردد. یک دسته از ا

بعدي شرایط مرزي، ضرایب افت موضعی، روش حل عددي و پارامترهاي دیگري كه با توجه به هاي یکباشد. به عنوان مثال در مدل

ها در مسیر، صات سازهباشد. دسته دوم اطلاعاتی مانند هندسه رودخانه )مشخصات مقاطع(، شیب، ضریب زبري، مشخمدل متفاوت می

 باشد. ها متفاوت میسازي مدلباشد. با توجه به دقت اطلاعات ورودي و توانایی مدل، دقت شبیهبندي بستر و ... میدانه

هاي صورت گرفته در منطقه و یا كشور توجه نمود تا از تجربیات كاربران و نقاط سازيبراي اجراي یک مدل خاص باید به نتایج مدل

باشند كه قوت مدل آگاهی یافت. اطلاعات مقاطع عرضی رودخانه و یا توپوگرافی منطقه و ضریب زبري رودخانه اطلاعاتی می ضعف و

ها به صورت مستقیم بر خروجی مدل تأثیر دارد. ضریب زبري پارامتري است كه تعیین دقیق آن بسیار مشكل است. با تغییر دقت آن

نماید و در طول رودخانه نیز معمولا ، فرم بستر، عمق جریان و ورود به سیلابدشت و ... تغییر میپوشش گیاهی در فصول مختلف، موانع

كه مقاطع بر اساس متغیر است. بنابراین واسنجی ضریب زبري باید با دقت زیاد و بر اساس مشاهدات میدانی صورت گیرد. در صورتی

سازي بازدیدهاي میدانی جهت افزایش دقت صورت گیرد. به ویژه در شبیه شود نیاز استهاي اطلاعات جغرافیایی تعیین میسامانه

هاي زیاد توپوگرافی مناطق اطراف رودخانه باید با دقت بیشتري مورد توجه قرار گیرد و توسط مشاهدات ها با دوره بازگشتسیلاب

 میدانی بررسی شود.

گیري و با مشاهدات میدانی مقایسه شده باشد و كاربر داراي تجربه هاي مدل ریاضی با دقت اندازهبه طور كلی در صورتی كه ورودي

سازي ممكن است عمق آبگرفتگی سازي با دقت قابل قبولی انجام شود. در مدلرود مدلكافی جهت استفاده از مدل باشد، انتظار می
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هاي دسترسی را شناسایی و آن بتوانند راه كند تا بر اساسداراي دقت زیادي نباشد اما الگوي آبكرفتگی كمک زیادي به مدیران می

هاي گذشته اجرا شود و نتایج آن با واقعیت تطبیق داده هاي سالسیل را مدیریت نمایند. در صورت امكان مدل باید براي یكی از سیل

 سازي مشخص شود.شود تا دقت مدل

 

 مدل های اجرا شده در حوضه گرگان رود 

 پروژه مطالعاتی آناليز شکست سدهای گلستان، بوستان و وشمگير  

توسط سازي شكست سدهاي استان گلستان واقع در رودخانه گرگانرود شامل سدهاي بوستان، گلستان و وشمگیر كه در مطالعات شبیه

این رودخانه در اثر شكست سدها  پردازي ایران و با همكاري موسسه تحقیقات آب انجام شده است، نحوه پخش سیلاب درشركت سازه

نشان  1سازي شكست سد گلستان در شكل سازي شده است. نتایج شبیهشبیه MIKE FLOODبه كمک اجراي مدل ریاضی دوبعدي 

هاي رودخانه گرگانرود در بالادست سد شده است. این نتایج در اثر شكست سد و وقوع حداكثر سیل محتمل در تمامی سرشاخهداده 

دست سد ده است. بعد از شكست این سد، با توجه به عمق بسیار زیاد جریان در آبراهه اصلی و نیز مسطح بودن اراضی پایینبدست آم

هاي سیلابی چپ و راست رودخانه شده است. در گلستان به لحاظ ورود به دشت گرگان، سیلاب از آبراهه اصلی خارج شده و وارد دشت

برون به سمت هاي داشلی برون و اینچهه شهر گنبد، بخش عظیمی از سیلاب در محدوده پساحل چپ با پیشروي سیلاب و احاط

الراس دو حوضه آبریز اترک و گرگانرود در این بازه از رودخانه، سیلاب وارد گردد. به دلیل كم بودن ارتفاع خطمیساحل راست هدایت 

 گردد.حوضه آبریز اترک می

ها و سازي شكست سد و روندیابی عادي سیل در رودخانهطور كلی در ارتباط با مقایسه نتایج شبیهو مطالب فوق و به  1در مورد شكل 

( به طور كلی اهداف مدلسازي شكست سد و مدلسازي 1به ویژه در مورد سیل اخیر استان گلستان، چند نكته حائز اهمیت است. 

هاي گرگانرود و اترک مورد استفاده در مدلسازي اراضی حوضه( نقشه توپوگرافی 2روندیابی سیل تا حدودي با هم متفاوت است. 

تا حدودي  1743-1743بوده و مقایسه این نتایج با الگوي پخش سیلاب در واقعه سیل  1732شكست سد گلستان مربوط به سال 

آنچه در سیل اخیر هاي فصلی و ( در بحث شكست سد، دبی جریان ایجاد شده بسیار بالا است و نسبت به سیلاب7منطقی نیست. 

مترمكعب بر ثانیه  0344، نتایج مدلسازي مربوط به دبی جریان حدود 1استان گلستان اتفاق افتاد بسیار زیادتر است. مثلاً در شكل 

( اگرچه تراز سواحل راست رودخانه 0مترمكعب بر ثانیه بود.  344دست سد گلستان حدود است در حالیكه دبی سیلاب اخیر در پایین

اي نیست كه تمامی جریان سیلاب از رودخانه اصلی گرگانرود تر است ولی شرایط به گونهبه سواحل چپ آن پاییننرود نسبت گرگا

دست سد گلستان، بعد از احاطه خارج شده و به سمت ساحل راست و سپس به حوضه اترک منحرف شود. در سیل اخیر نیز در پایین

ي شمالی و جنوبی، سیل مسیر خود در آبراهه اصلی گرگانرود را ادامه داده و بخش اعظم هاگیر شدن آن در بخششهر گنید و سیل

( در مدلسازي 5دهد. سیلاب به سد وشمگیر رسید. این در حالی است كه نتایج مدلسازي شكست سد این وضعیت را نشان نمی

بویین و ... درنظر گرفته نشده است و بنابراین مقایسه ايهاي آخوندنوریزاد، چهاي تقاطعی مثل پلشكست سد گلستان احتمالاً اثر سازه

( احتمالاً و به دلایل متعددي 6پذیر نیست. دقیق وضعیت آبگرفتگی در محدوده شهر گنبد در دو حالت شكست سد و سیل اخیر امكان

سیلگیري اراضی، مدلسازي هاي قبلی و نیز عدم ثبت دقیق وضعیت مثل عدم وجود آمار مناسب از دبی و عمق جریان در سیلاب

 شكست سد گلستان بدون واسنجی مدل ریاضی بوده است. 
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 مترمکعب بر ثانيه 7400سازی شکست سد گلستان با مکانيسم روگذری با دبی جریان حدود نتایج شبيه -1-بشکل 

 

 

هاي رودخانه گرگانرود سرشاخهسازي شكست سدهاي بوستان و گلستان و همچنین وقوع حداكثر سیل محتمل در تمامی نتایج شبیه

نشان داده شده است. بعد از شكست این سد، با توجه به عمق بسیار زیاد جریان در آبراهه  6تا  2هاي در بالادست سد وشمگیر در شكل

-رد دشتدست سد گلستان به لحاظ ورود به دشت گرگان، سیلاب از آبراهه اصلی خارج شده و وااصلی و نیز مسطح بودن اراضی پایین

هاي سیلابی چپ و راست رودخانه شده است. در ساحل چپ با پیشروي سیلاب و احاطه شهر گنبد، بخش عظیمی از سیلاب در 

الراس دو حوضه آبریز گردد. به دلیل كم بودن ارتفاع خطبرون به سمت ساحل راست هدایت میهاي داشلی برون و اینچهمحدوده پ

هاي ز رودخانه، سیلاب وارد حوضه آبریز اترک شده و تا دریاچه آلاگل پیشروي نموده و با عبور از جادهاترک و گرگانرود در این بازه ا

 یابد. تركمنستان نیز توسعه می-اینچه برون در شمال غربی حوضه اترک، تا مرز ایران-قلاآق
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 توسعه سيلاب ناشی از شکست سد های بوستان و گلستان )قبل از ورود به شهر گنبد( –2-بشکل 

 

 
 

 توسعه سيلاب ناشی از شکست سد های بوستان و گلستان )قبل از آبرگفتگی کامل شهر گنبد( –3-بشکل 
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 توسعه سيلاب ناشی از شکست سد های بوستان و گلستان )آبگرفتگی کامل شهر گنبد( –7-بشکل 

 

 
 توسعه سيلاب ناشی از شکست سد های بوستان و گلستان )کاهش آبگرفتگی شهر گنبد و پيشروی سيل به سمت حوضه اترک( –3-بشکل 
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 توسعه سيلاب ناشی از شکست سدهای بوستان و گلستان )پيشروی سيل به سمت حوضه اترک( –6-ب شکل

 

 6444كه دبی ورودي به سد گلستان حدود دهد كه در صورتینشان می( 3سناریو ناشی از شكست سد بوستان در روز آفتابی )شكل 

متر مكعب بر ثانیه خواهد بود. در سیل اخیر  454و دبی ورودي به شهر گنبد  1554متر مكعب بر ثانیه باشد، دبی خروجی از این سد 

-مدل 454ثانیه بود. مقایسه دقیق دبی متر مكعب بر  232و ابتداي شهر گنبد  505، خروجی 324دبی جریان ورودي به سد گلستان 

دهد آبگرفتگی شمال گنبد با باشد اما به طور كلی الگوي پهنه سیلگیر نشان میپذیر نمیمتر مكعب بر ثانیه واقعی امكان 232سازي و 

هایی اخیر بخشدهد كه در سیل سازي شده است اما مدل ریاضی در غرب گنبد هیچگونه آبگرفتگی نشان نمیدقت قابل قبولی شبیه

هاي تقاطعی مثل پل آخوندنوریزاد، تغییر ابعاد رودخانه و از غرب گنبد نیز دچار آبگرفتگی شد. این تفاوت احتمالاً به دلیل وجود سازه

 هاي اخیر باشد. تجاوز به حریم رودخانه در سال
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 متر مکعب بر ثانيه 930شکست سد بوستان در روز آفتابی و آبگرفتگی شهر گنبد در دبی  -4-بشکل 

 

اي منتشر شده در كشور مورد استفاده مقایسه نتایج فوق با وضعیت سیلگیري اراضی در سیل اخیر استان گلستان، تصاویر ماهوارهبراي 

ه دست شهر گنبد  تا گمیشان نشان داداي توسعه و پیشروي این سیل از پایین، تصویر ماهواره14تا  3هاي قرار گرفته است. در شكل

سازي شكست سد هاي قبلی مورد اشاره قرار گرفت، با نتایج مدلشده است. این نتایج به دلایل متعددي كه بعضی از آنها در بخش

قابل مشاهده است.  3سازي شكست سد با وضعیت اتفاق افتاده در سیل اخیر به وضوح در شكل گلستان همخوانی ندارد. تفاوت مدل

قلا در مجراي اصلی رودخانه قرار گرفته ولی در اب در كل مسیر رودخانه گرگانرود تا بالادست شهر آقشود سیلهمانطور كه دیده می

هاي سیلابی سمت چپ و راست شده است. البته ذكر این نكته هم مهم است محل روستاي سیدلر به دوشاخه تقسیم شده و وارد دشت

بر ثانیه بوده و این مقدار جریان نسبت به دبی حاصل از شكست سد بسیار مترمكعب  344تا  344كه در سیل اخیر، دبی جریان حدود 

قلا در مقطع اصلی رودخانه گرگانرود  محدود شده و به دلیل بخش قابل توجهی از دبی سیلاب تا قبل از شهر آقكمتر است و به همین 

 حوضه اترک منحرف نشده است.
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 دستگرگانرود به مناطق پایين ای پخش سيلاب رودخانهتصویر ماهواره -8-بشکل 
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 (1398فروردین  3دست )ای پخش سيلاب رودخانه گرگانرود به مناطق پایينتصویر ماهواره -9-بشکل 

 

 
 (1398فروردین  9دست )ای پخش سيلاب رودخانه گرگانرود به مناطق پایينتصویر ماهواره -10-بشکل 
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 عددی در حوضه گرگان رودمقالات منتشر شده در خصوص اجرای مدل های 

)مطالعه موردی: روستاهای  GISدر محيط  HEC-Geo RASبندی روستاهای در معرض خطر سيلاب با استفاده از مدل پهنه

 حوضه گرگانرود(

پذیر نیز در مقاله آورده نشده است. همچنین از سیل با دوره در این مطالعه پهنه سیل مشخص نیست. همچنین نام روستاهاي آسیب

 اي بین اطلاعات این مقاله و سیل اخیر وجود ندارد.سال استفاده شده است. بنابراین هیچگونه امكان مقایسه 25بازگشت 

 

 بوستان سد آبخيز حوضه سيل و خسارت خطر در آمایشی کاربری سناریوی اثر ارزیابی

خیر خسارت قابل توجهی به این منطقه وارد نشده باشد كه در سیل امنطقه مورد مطالعه حوضه سد بوستان )بالادست سد گلستان( می

 كیلومتري منطقه مورد مطالعه، امكان مقایسه وجود ندارد. 21است. دو عكس بسیار كوچک در مقاله وجود دارد كه با توجه به طول 

 

 سد دستدر پایين سيل از ناشی خسارات نمودن حداقل جهت سيلابی شرایط در گلستان سد از برداریبهره 

متر مكعب بر ثانیه باشد، خروجی مخزن در  1444و  544كه دبی ورودي به مخزن این تحقیق نشان داده شده است در صورتی در

شود. در سیل اخیر خروجی سد گلستان متر مكعب بر ثانیه می 344و  724حالت پر بودن مخزن )مشابه سیل اخیر( به ترتیب برابر 

متر مكعب بر ثانیه بوده است كه با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. همچنین بر اساس  505رابر متر مكعب بر ثانیه ب 374براي ورودي 

هاي اطراف گرگانرود حدفاصل سد هكتار از زمین 55متر مكعب بر ثانیه حدود  374توان نتیجه گرفت كه در دبی این تحقیق می

 تطابق نسبتاً مناسبی با مشاهدات سیل اخیر دارد. روند كه به طور كلیگلستان تا بالادست شهر گنبد به زیر آب می

 

 دستپایين اراضی وارده به خسارات و سيل پهنه کاهش بر نرمآب مخزنی سد احداث نقش

چاي كیلومتري بین سد مخزنی در حال احداث نرماب تا محل اتصال رودخانه نرماب به رودخانه چهل 5گرفتگی بازه این تحقیق سیل

چاي منجر به آبگرفتگی جنوب شهر گنبد بالادست شهر گنبد را بررسی كرده است. در سیل اخیر رودخانه چهلدر ده كیلومتري 

دهد مجموع دبی سه رودخانه نرماب، باشد. اطلاعات موجود نشان میگردید. دبی سیلابی رودخانه نرماب در سیل اخیر مشخص نمی

متر مكعب بر ثانیه برآورد شده است  243سال  54قیق سیل با دوره بازگشت باشد. در این تحمترمكعب می 254چهل چاي و خرمارود 

 باشد.كه بسیار بیشتر از دبی جریان یافته در سیل اخیر می

به طور كلی در بازه مورد مطالعه این تحقیق خسارت قابل توجهی وجود نداشته است. با توجه به كوهستانی بودن این منطقه، رانش 

 گرفتگی ایجاد كرده است.سارت بیشتري نسبت به سیلزمین در زمان سیل خ

 

 )آق قلا شهر: موردی مطالعه( CCHE2Dمدل  با شهری سيلابی هایجریان دوبعدی سازیشبيه 

باشد. سیل اخیر با دبی متر مكعب بر ثانیه می 734سازي شده براي رودخانه گرگانرود در محدوده شهر آق قلا حدود دبی سیلاب مدل

دهد گیري شده است. مقایسه دو تصویر نشان میقلا اندازهمتر مكعب بر ثانیه در خروجی سد وشمگیر و بالادست شهر آق 666حداكثر 

سازي الگوي آبگرفتگی با توجه به اختلاف دبی زیاد قابل قبول است اما در جنوب شهر پهنه سیلگیر بسیار در بخش شمالی شهر مدل

دهند اما در مدل اجرا شده آبگرفتگی جنوب شهر جنوب شهر آبگرفتگی بسیار كمی را نشان میهاي هوایی در متفاوت است. عكس

 مشابه شمال شهر است و فقط مركز شهر دچار آبگرفتگی نشده است.
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 پهنه سيلگير مدل شده در مقاله -11-ب شکل

 

 
 16/1/1398عکس هوایی پهنه سيلگير واقعی در تاریخ  -12-ب شکل

 

 درس آموخته ها 

و متناسب با تغییرات مورفولوژي رودخانه و كاربري اطراف آن اولین و مهمترین  الف( وجود نقشه های رقومی با دقت قابل قبول

نیاز یک مدل عددي است. بدون این داده هاي پیش بینی ها با خطاهاي زیادي همراه خواهد بود و ممكن است تصمیم سازان را گمراه 

دهد كه سیل ناشی از شكست سد گلستان بعد از آبگرفتگی كامل شهر گنبد، ازي شكست سد نشان میكند. بطور مثال نتایج مدلس

شود. این در حالی است كه در سیل اخیر تقریباٌ به صورت كامل از رودخانه گرگانرود خارج شده و به سمت حوضه اترک منحرف می

 خانه گرگانرود وارد مخزن سد وشمگیر شد. این وضعیت مشاهده نشد و حجم عظیمی از سیلاب در طول مسیر رود

از یک واقعه رخ داده قبلی كه در غیر اینصورت نتایج از دقت لازم برخوردار  ب( وجود داده های هيدروليکی مورد نياز با دقت

پذیر پیش  نبوده و ممكن است به طیب خاطر تصمیم سازان بیانجامد و یا منجر به هزینه هاي غیر ضروري براي اصلاح نقاط آسیب

 بینی شده گردد. 
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 به منظور برآورد مناطق بسیار تا بی تاثیر. ضرورت مطالعه عددی شکست سد در دشت های پائين دست سدها ج( 

 به منظور برآورد مناطق بسیار تا بی تاثیر. ضرورت مطالعه عددی سيلاب با حداکثر ظرفيت طراحی شده سرریز سدها د( 

در فواصل متناسب با طول رودخانه براي ثبت داده هاي دقیق تراز سطح آب و دبی جریان و داشتن ایستگاه های آبسنجی ه( 

رسوب و نیز نصب ایستگاه هاي میانی صرفا براي ثبت زمانی تراز سطح آب. این داده هاي می توانند در تعیین زبري دقیق رودخانه و 

 د. كالیبره كردن آنهاكمک شایانی نماین

 

 منابع

هاي اجرایی و اثر شكست سد بر روي رودخانه گرگانرود. گزارش نهایی پروژه مطالعاتی تعیین حد حریم و بستر و تهیه طرح •

 اي گلستان.پردازي ایران. شركت آب منطقهشركت سازه

مایشی در خطر و خسارت سیل (. ارزیابی اثر سناریوي كاربري آ1746مند، ع. )پریساي، ز.، اونق، م.، واحدبردي، ش.، و بهره •

 .177-107(، 6)11ي آبخیز سد بوستان. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران،حوضه

بندي روستاهاي در معرض (. ارزیابی پهنه1733الدین افتخاري، ع.، صادقلو، ط.، احمدآبادي، ع.، و سجادي قیداري، ح. ا. )ركن •

. مطالعه موردي: روستاهاي حوزه گرگانرود. مجله توسعه GISدر محیط  HEC-Geo RASخطر سیلاب با استفاده از مدل 

 .153-132(. 1)1روستایی، 

برداري از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت (. بهره1743نژاد، س. ح.، و مفتاح هلقی، م. )صادقی، ز.، خداشناس، س. ر.، ثنایی •

 1754-1761. 12،جلد  6ه آبیاري و زهكشی ایران، شماره دست سد. نشریحداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پایین

)مطالعه موردي:  CCHE2Dهاي سیلابی شهري با مدل سازي دوبعدي جریان(. شبیه1746زاده، ي.، و ارزنلو.، ا )ن.، حسن، كاردان •

 .76-25(، 0)0پژوهشی دریا فنون، -قلا(. فصلنامه علمیشهر آق

ظهیري، ع.، یخكشی، م. ا.، و مددي م. ر. نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر كاهش پهنه سیل و یخكشی، م.، مفتاح هلقی، م.،  •

-76(. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاري و آب، سال چهارم، شماره شانزدهم. 1747) دست.خسارات وارده به اراضی پایین

20. 
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 وزارت کشور-مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی با سازمان مدیریت بحران  صورتجلسه کارگروه

 موضوع جلسه: بررسی سيلاب اخير

 شماره جلسه: 

محل برگزاری: سازمان 

 وزارت کشور-مدیریت بحران

 ، 24/03/1398تاریخ جلسه: 

 19الی  13از ساعت 

 حاضرین: 

(، مهندس رسول حاج مدیر كل مقابله(، مهندس مهدی ترکيان )معاونسازمان: آقایان مهندس محمد حسين یزدانی )

 )معاون پیش بینی و هشدار(.( و مهندس صالح ملک پور مدیر آموزش بحراناحمدی )

بجستان )مسئول(، دكتر مهدي یاسی )دبیر(، دكتر سیدعلی ایوب زاده، دكتر محمدرضا آقایان دكتر محمود شفاعی کارگروه: 

 مجدزاده طباطبائی، مهندس افسوس

 دستور جلسه:

 مهندسی كارگروه اعضاي توسط سیلاب ملی گزارش ویژه هیات توسط شده طرح گانه12 سوالات خصوص در نظر تبادل و بحث

 سازمان مدیریت بحران كشور مدیران و كارشناسان با هیدرولیكی هاي و سازه رودخانه

 خلاصه مذاکرات:

 دکتر شفاعی: 

 ابتدا دكتر شفاعی وظائف كارگروه در خصوص مدیریت بحران سیلاب هاي اخیر را تشریح نمودند.

 دکتر یاسی: 

ط ایمیل به معاونت سازمان سوالات مكتوب كارگروه در خصوص مدیریت بحران سیلاب هاي اخیر )كه قبلا از طریق كارگروه و توس

 ارسال شده بود( را فهرست وار تشریح نمودند.

 

 

 

  مهندس یزدانی و همکاران: 

 25قانون توزیع عادلانه آب با هدف حفظ كمیت وكیفت آب مصوب شده وكارایی لازم در مدیریت سیلاب ها با دوره بازگشت بیش از  .1

 سال را ندارد

 ساله را حفط ومدیریت كند 25رودخانه ها برمبناي سیلاب هاي با دوره بازگشت وزارت نیرو نتوانسته حریم وبستر  .2

 . نیست برخوردار سیلاب برابر در ها شهر حفظ براي لازم ظرفیت از  بنیه مالی وكارشناسی غالب شهرداري ها .7

قانونی جامع در این زمینه  قانونی جامع براي مدیریت سیلاب در كشور وجود ندارد وضرورت دارد با بازنگري در قوانین موجود .0

 .مصوب نمود

طرح جامع خطرپذیري سیلاب كشور علیرغم پیگري هاي متعدد سازمان مدیریت بحران و وزارت نیرو به دلیل عدم تامین منابع  .5

شناخت مالی توسط سازمان برنامه وبودجه تاكنون تهیه نشده است وبیشتر اقدامات پیشگیرانه در امور ساماندهی رودخانه ها بدون 

 .كامل از مخاطرات سیلاب اجرا می شود

مدیران ارشد كشوري به ویژه در حوزه برنامه ریزي اعتقادي به كارهاي پیشگیرانه واعمال مدیریت ریسک نیستند وتوجه بیشتري به  .6

 .امر پاسخ محوري دارند به همین دلیل شاهد افزایش روند خسارات در كشور هستیم

تمدید نشده وبسیاري از فعالیت  1743مردادماه  23دوره ازمایشی ان به اتمام رسیده وتا امروزر 1747قانون مدیریت بحران در سال  .3

 .هاي سازمان مدیریت بحران را تحت تاثیر قرار داده است
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ر براي اعمال مدیریت یكپارچه توسط سازمان مدیریت بحران ضرورت دارد اختیارت قانونی این سازمان در امور مالی به آن واگذا .3

 شود وكلیه دستگاه هاي ذیربط مدیریت بحران با نظر این سازمان تامین مالی شوند

مجلس شوراي اسلامی ودولت محترم صرفا براساس پیشنهاد سازمان مدیریت بحران منابع مالب ویژه مدیریت بحران را به دستگاه  .4

 هاي ذیربط واگذار نمایند

 بحران با هدف اعمال مدیریت ریسک به استان ها واگذار شوددر ابتداي هرسال بخشی از اعتبارات مدیریت  .14

 خطر هاي نقشه جامع مطالعات انجام وضمن  وزارت نیرو مدیریت كلان سیلاب ها را به عنوان دستگاه تخصصی مربوطه به پذیرد .11

  :.نمایدمناطق مختلف كشور را تهیه والزمات انجام انواع فعالیت ها وكاربري ها تهیه وابلاغ ونظارت  پذیري

 

 جمع بندی کارگروه از مباحث جلسه:

سیل یک رخداد است كه به تناوب می آید، و لزوما بحران سیل نیست. ولی چون همواره آسیب پذیر هستیم، و سیل یک مسئله  (1

 بحران ساز شده است.

ي فعالیت دستگاه هاي مختلف، پهنه بندي خطر سیلاب با دوره برگشت هاي مختلف و كاربري هاي مجاز و غیرمجاز، از نظر سند برا (2

 هنوز مشكل قانونی دارد.

 باید یک توافق قانونی بوجود آید، كه در هر منطقه اي یک ریسک سیلاب را بپذیریم. (7

هیچ دستگاهی متخصص تر از وزارت نیرو براي سیل نیست. وزارت نیرو باید مسئولیت بپذیرد، مطالعات را انجام دهد، الزامات را  (0

 ارت و بازرسی داشته باشد، و حداقل اینكه به دستگاه هاي مربوطه اخطار دهد.ابلاغ كند، و نظ

نفر بودجه لازم را نیز  144444شهرداري ها از نظر توان فنی و اعتبارات در حد ظرفیت طرح جامع سیلاب نیستند. شهرهاي زیر  (5

بدون مشاور )و حتی بدون مطالعات( انجام شده  شهر توان مالی دارد(. بیشتر كارهاي سیلاب شهرداري ها 64تا  54ندارند )تنها 

 است.

ضوابط و راهنماها ابلاغ و الزام اجرائی ندارند، یا توجه نمی شوند، و عموما با سفارش و تعامل بین دستگاهی اعلام مجوز می گردد.  (6

 حتی بین دستگاه ها براي سیل طرح و ریسک سیل توافق نیست.

ص(، وظائف دستگاه ها را در مدیریت سیلاب معین كرده است. متولی سازمان مدیریت بحران  23لایحه مدیریت بحران كشور )در  (3

وزارت كشور است، و در هر دستگاه كارگروه تخصصی و منابع مالی آن پیش بینی شده است. اگر این لایحه تصویب و قانونی نشود، 

 .شیوه نامه هائی نظیر نظامنامه سیلاب كشوري قابل انجام نخواهد بود

بازوهاي سازمان بحران در استان ها وجود دارند. استاندار رئیس است، و دبیر آن مدیر بحران استان است. عزل و نصب مدیر بحران  (3

در اختیار سازمان نیست، و تلاش هاي سازمان براي گزینش و پایداري افراد )اموزش دیده و با تجربه( در استان بی اثر می ماند؛ و 

 استانداري جابجا می شوند. این افراد با تصمیم

 سازمان بحران اعلام هشدار به استان ها می دهد؛ ولی پایش و نظارت اقدامات توسط سازمان انجام نمی شود. (4

در حین سیلاب، جایگاه سازمان مدیریت بحران رعایت می شود، و در سیلاب هاي اخیر نیز تمرین شد. ولی وقتی قانون و بودجه  (14

 یگاه و اعتبار ندارد، و نظارت بر انجام وظیفه ذاتی دستگاه ها نیز وجود ندارد.نیست، سازمان بحران جا

سازمان مدیریت بحران باید یا ساختار وزارت خانه را داشته و  پشتیبانی شود؛ یا منحل شده و دستگاه ها وظائف خود را انجام و در  (11

 استانداري هماهنگ شوند.

استان از  13و مستقل است. در استان ها، مركز مدیریت بحران در استانداري است، ولی در شهر تهران، مدیریت بحران در شهرداري  (12

 استان تجهیز شده اند. 74

اعتبارات و اختیارات لازم براي جذب افراد متخصص در آب و سیلاب و بحران نیست، و استخدام هاي اندک نیز تناسب لازم با  (17

 ساختار و وظائف سازمان را ندارند.
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 مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی با   کارگروهصورتجلسه 

 هابمعاونت دریایی و تالا -سازمان حفاظت محيط زیست

موضوع جلسه: بررسی اثرات متقابل 

 تالابها بر سيلاب اخير

 1شماره جلسه: 

محل برگزاری: سازمان 

 حفاظت محيط زیست

 ، 26/03/1398تاریخ جلسه: 

 3/10الی  3/8از ساعت 

 حاضرین: 

 (، سرپرست  دفتر حفاظت و احیاي تالابها(، دکتر باقرزاده کریمی )دریایی و تالابها معاونزاده )سازمان: آقایان دکتر لاهيجان

 آقایان دكتر محمود شفاعی بجستان )مسئول(، دكتر محمدرضا مجدزاده طباطبائی، مهندس افسوسکارگروه: 

 دستور جلسه:

در رابطه با نقش  هیدرولیكی هاي و سازه رودخانه مهندسی كارگروه اعضاي توسط شده طرح  سوالات خصوص در نظر تبادل و بحث

 تالابها در سیل اخیر

 خلاصه مذاکرات:

 دکتر شفاعی: 

 ابتدا آقاي دكتر شفاعی در مورد وظائف كارگروه و سوالهاي طرح شده براي سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی ارائه دادند.

 كه در جلسه مطرح شد و در اختیار مدیران سازمان قرار گرفت به شرح زیر است:سوالاتی 

 هاي كشور وجود دارد؟آیا ضوابط و معیارهاي محیط زیستی براي حفاظت رودخانه ها و تالاب -1

آیا در استان هاي متاثر از سیلاب اخیر، رودخانه هاي حفاظت شده وجود دارد؟ اگر بله، در چه بازه هائی است؟ در چه سطح  -2

 حفاظتی هستند؟ ضوابط كاربري آنها؟ 

 ده است؟ها، در استان هاي متاثر از سیلاب اخیر تهیه شهاي اثرات سیلاب بر زیستگاه ها مرتبط با تالاب ها و رودخانهآیا گزارش -7

 ها، در استان هاي متاثر از سیلاب اخیر وجود دارد؟ ها و تالابآیا ضوابطی براي تعیین حقآبه زیست محیطی رودخانه -0

ها در دوره رخداد سیلاب ها و تالابها و شیوه تعامل بین دستگاهی براي حفاظت و مدیریت رودخانهنامه ها، دستورالعملآیا نظام -5

 وجود دارد؟ 

امات )فیزیكی و مدیریتی نظیر: نصب تابلو، موانع تجاوز به حریم رودخانه، گشت و بازرسی، ...( براي صیانت از رودخانه چه نوع اقد -6

 هاي حفاظت شده انجام یافته است؟ 

از آیا ضوابط و استانداردهاي محیط زیستی براي اقدامات لایروبی رودخانه ها وجود دارد؟  اگر بله اهداف لایروبی چیست؟ منظور  -3

 لایروبی، چه نوع اقداماتی است؟

 ها، در استان هاي متاثر از سیلاب اخیر برداشت و پایش می شود؟ها و تالابآیا اطلاعات كمی و كیفی رودخانه -3

 تالاب ها در هر یک از استان هاي متاثر از سیلاب اخیر كدامند؟ -4

 می شود؟ جریان چه رودخانه اي به هر یک از تالاب ها می رسد، ویا از آن خارج -14

 اگر تالاب در پائین دست رودخانه نیست، جریان چگونه وارد تالاب می شود؟ -11

آیا سازمان محیط زیست از محدوده قانونی حد بستر و حریم تالاب ها مطلع شده اند؟ دستورالعمل هائی براي حفظ و نگهداري  -12

 حریم تالاب، و گزارش تجاوز به حریم تالاب وجود دارد؟

 ه اي براي حفاظت حد بستر و حریم انجام می شود؟آیا بازدیدهاي دور -17

 آیا قبل از سیل از تالاب بهره برداري انتفاعی می شده است؟ چه نوع بهره برداري؟ -10

 حجم آب در تالاب قبل و پس از سیلاب چقدر بوده است؟  -15



 333        پیوست ج   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 آیا حجم تالاب در كاهش تراز سطح آب رودخانه ورودي در بالادست موثر بوده است؟ -16

 حجم تالاب براي ذخیره سیلاب اخیر استفاده شده است؟ آیا از تمام -13

 آیا موانعی بوده تا نتوان حجم بیشتري از سیل را در تالاب ذخیره كرد؟ -13

 میزان اثر بخشی )مثبت یا منفی( هدایت سیل به تالاب برحسب مورد چگونه بوده است؟ -14

 اختیار دارید؟ )ارائه شود( آیا گزارشی از تاثیرات مثبت و منفی سیلاب بر سامانه زیستی تالاب در -24

 براي آینده چه اقداماتی براي اثر بخشی بیشتر تالاب در تسكین سیلاب رودخانه بالادست پیشنهاد می كنید؟ -21

آیا تعارضات نهادي / سازمانی در مدیریت رودخانه هاي حفاظت شده و تالاب ها، و كاربري آنها وجود دارد؟چه نوع تعارضاتی و بین  -22

 هایی؟دستگاهچه 

 هایی؟چه نوع اقدامات فیزیكی معارض با اصول و ضوابط حفاظت رودخانه ها و تالاب ها انجام یافته است؟  و توسط چه دستگاه -27

 تأثیر این تعارضات بر آسیب محیط زیستی رودخانه هاي حفاظت شده و تالاب ها در سیل اخیر چه بوده است؟ -20

 

 باقرزاده کریمیآقای دکتر لاهيجانيان و آقای دکتر 

 سپس توضیحاتی از طرف آقایان دكتر لاهیجانیان و دكتر باقرزاده كریمی ارائه شد كه مهمترین نكات آن در زیر آمده است.

1.  

 شودتواند بركات زیادي داشته باشد و بسیاري از مشكلات و نقاط ضعف ما مشخص میافتد میسیل و خشكسالیهایی كه اتفاق می .2

تالابها از گذشته قوانین خیلی محكمی داریم كه به مرور تكمیل شده وبه قانون مصوبه مجلس بنام قانون حفاظت براي حفاظت از  .7

 از تالابها رسیده است.

 ها خیلی بهتر بود.ها داشتیم وضعیت رودخانهها با وزارت نیرو است اگر ما قوانین مستقیمی در خصوص رودخانهمتولی رودخانه .0

مقایسه كنید خواهید دید كه چقدر دخل و تصرف در عرصه هاي طبیعی و جنگلها اتفاق اغتاده و چه اتفاقات  43را با  34اگر سال .5

 ها پیش آمده است.عجیب و غریبی براي حاشیه رودخانه

كیلومتر آن حفاظت شده است كه جنگلهاي دز است در  24كیلومتر است و حدود  244فاصله رودخانه دز از سد دز تا بندقیر  .6

 شود.كند حتی یک متر ساخت و ساز دیده نمیكیلومتر از رودخانه دز كه از جنگل عبور می 24این طول 

اگر در سیل اخیر جنگل كرخه نبود تمام شهر حمیدیه و سوسنگرد با خسارت وحشتناكی به زیر آب میرفت در حالیكه به مدت  .3

در این مدت دبی ورودي به مخزن سد تنظیمی حمیدیه  متر مكعب بر ثانیه بود 1444دو یا سه روز دبی خروجی از سد كرخه 

 متر مكعب بر ثانیه بوده است زیرا مازاد آن در جنگلهاي كرخه پخش شد 054و  044

هزار هكتار و هر دو جزو مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش است و 13هزار هكتار و جنگل دز  10جنگل كرخه حدود  .3

 ن النهرین است كه از شرق سوریه تا پاكستان وجود داشته است.ساله بی14444باقیمانده جنگلهاي 

سازمان آب و برق خوزستان بنا به قوانین داخلی خودشان حریم رودخانه را اجاره میدهند و حتی بستر هم اجاره داده اد ورند كه  .4

 براي ما و این افراد شده است.دستاویزي براي تعرض زیاد به بستر و حریم رودخانه و ایجاد حقوق براي مردم و محل درگیري 

 

هكتار آن غیر مجاز است. سازمان آب و برق خوزستان پس از  6544هزار هكتار پرورش ماهی وجو دارد و  17در استان خوزستان  .14

هكتار تخریب نمود. سازمان آبو  244هكتار حكم تخریب گرفت و از آن فقط  1444آنكه محیط زیست با قوه قضاییه پیگیري كرد 

وارد  EC 74444از، مجوز آب میدهد و سه برابر پول میگیرد زهآب پرورش ماهی با برق خوزستان به پرورش ماهیان غیر مج

 رودخانه میشود.

رودخانه كارون در محدوده اهواز متولی ندارد و بین شهرداري و سازمان آب و برق اختلاف است و رودخانه رها شده است در مورد  .11

كیلومتر در محدوده  24كیلومتر از سد شهید عباسپور تا انتها فقط  544لایروبی سازمان آب و برق ورود ضعیفی دارد و از طول 



333          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 سال اخیر سازمان بیهوده ماند 14اهواز را لایروبی میكند و در سیل اخیر رسوبی باقیماند كه لایروبی 

خانه است ما در قوانین موجود رودخانه روزنه هایی وجود دارد كه مستمسک فشار به وزارت نیرو براي گرفتن مجوز ساخت در رود .12

 در قوانین محیط زیست چنین روزنه هایی نداریم

اي براي آبهستاد تعیین حق آبه هاي كشاورزي و صنعت و شرب در خوزستان هرساله سهم این سه بخش را تعیین میكند ولی حق .17

 تالابها در نظر نمیگیرد.

معادل یک میلیون  43درصد سطح آنها در دي ماه  54تالاب است كه منشاء گرد و غبار شده بودند و در در حالیكه  05در كشور  .10

 22هزار هكتار خشک بوده  یعنی  563بعد از سیلاب میزان  43فروردین  14و صدو بیست و هفت هزار هكتار خشک بودند در 

 درصد آبگیري شد. 77تالاب و  05درصد سطح 

ن ، بیش از یک سوم حجم سیلابهارا ذخیره كردند تالابها در استان گلستان تالابهاي آجی گل، آلاگل، آلماگل و بخشهایی از گمیشا .15

 به وظیفه ذخیره سیلاب به خوبی عمل كردند.

تغییراتی كه در هورالعظیم از زمان جنگ و میدانهاي نفتی آزادگان افتاد باعث شد كه هور چند پارچه شود. مطالعات میدانهاي  .16

شد و رقومها دیده شد ولی اجرایی نشد و به بهانه تحریم چینی ها آمدند و ها انجام دادند و همه چیز در آن دیده نفتی را ژاپنی

 قلع و قمع كردند.

 

كه در تشدید سیلابهاي اخیر موثر بوده است از بین بردن تالابهاي كوهستانی است كه در گذشته نقش بسیار بارزي در عاملی  .13

شود در شیب اول سیلاب وقتی از قله ارتفاعات سرازیر میتسكین سیلاب و حتی بهبود كیفیت جریان سیلاب داشته است. جریان 

متر رسوبات بسیار درشت دانه است. 0444و 7444شود در دشتهاي بالاي با سرعت و رسوب زیاد در اولین دشت مستهلک می

را تشكیل آید كه وقتی به سطح می رسد تالاب كوهستانی سیل در این رسوبات نفوذ كرده و آب زیرزمینی به قدري بالا می

آید و در تابستانها به چمنزار تبدیل شده و در زمستان دهد. بسیاري از تالابهاي كوهستانی از بالا آمدن آب زیرزمینی بوجود میمی

رود. در دشت دوم دوباره بخش زیادي آید و تالاب دوباره خود را نشان می دهد. اضافه این آب به دشت بعدي میدوباره آب بالا می

متر تا خط القعر كه رودخانه هایی مانند كرخه و  0444تراس و تالاب بعدي گرفته می شود. به همین ترتیب از ارتفاع  از آب در

مورد از این تراسها است كه تالابهاي كوهستانی را تشكیل می دهد. این تالابها باعث می شدند جریان آنی و  5یا  0كارون است 

تر تبدیل شود. تالابهاي بیشه دلان، تنوردر و گوري تر و بدون گل آلودگی یعنی شفافی آرامگل آلود به جریان بطئی و هیدرولوژیك

بلمک در لرستان، شور گلپایگان در اصفهان و كمجان در فارس از این نوع هستند. متاسفانه با سیاستهاي غلط با زهكش كردن 

  بدهند و نقش تسكین سیل را از دست بدهند. دشتها و تالابهاي كوهستانی باعث شده ظرفیت ذخیره خود را از دست

سیاست غلط وزارت جهاد كشاورزي براي زهكش كردن دشتها و تالابهاي كوهستانی ، ظرفیت ذخیره آب در كوهستانها از دست  .13

 رفته است.

غبار تهران شده گرد و  %74كیلومتر زهكش خشک كردند و حالا تبدیل به  75هكتار بود با  3444تالاب صالحیه در قزوین كه  .14

 است.

 توانیم در زیر زمین نگه داریم.وقتی كشور ما خشک و نیمه كوهستانی است آب را باید در سرزمینمان نگه داریم روي زمیت نمی .24

 

 -7توپوگرافی سیلخیز و  -2اقلیم سیلخیز  -1در گزارش سیلاب به عوامل طبیعی و انسانی پرداخته شود. عوامل طبیعی شامل  .21

برداشتهاي غیر مجاز از رودخانه و تغییر  -2پرداختن به بالادستها یعنی آبخیزداري  -1اقلیم و عوامل انسانی شامل:  پذیرش تغییر

 اهمیت دشتها و تالابهاي كوهستانی -0توسعه ها منطبق بر ظرفیتها و توان طبیعی سرزمین ما نبوده و  -7كاربریها 

گرد و غبار  -1ئیس جمهور از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است: اولویت دولت در محیط زیست چهار موضوع است كه ر -1

 آلودگی هوا -0پسماند و  -7تالاب  -2

در مورد تعارضات مبناي مرز حقوقی ما حد بستر و حریم است و مبناي حریم از نظر محیط زیست، حریم اكولوژیک است.  .22
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 اي خریم اكولوژیک تالابها هستند. زیستگاههاي حاشیه

نوع تالاب  12نوع تالاب مصنوعی و  14نوع تالاب هستند.  02جزء  wetlandو   riversها نوعی تالاب است عریف رودخانهطبق ت .27

نوع وجود دارد. ایران بجز تالاب تندرا  02نوع تالاب از  01نوع تالاب داخل خشكی وجود دارددر كشور ما  24ساحلی دریایی و 

 نمادي از كل تالابهاي دنیا است.

اي به مسئولین استاندار به اسم كمیته مدیریت تالابهاي استان ایم و كمیتهتالاب كشور نوشته 74امه مدیریت جامع تالابها براي برن .20

 درذیل ستاد ملی تالابها، مسئولیت اجراي برنه را دارد.

ر هر سال نیاز تالاب است و با خود بر تالابها این بود كه مقدار زیادي رسوب وارد آنها شد. مقدار معینی رسوب د 43زیان سیلاب  .25

 آورد.مواد غذایی می

سیل اخیر فوائد زیادي براي تالابها داشت. وقتی كرخه وارد جلگه شد از آبراههاي مختلفی وارد هورالعظیم شد كه قبلا همه آنها  .26

 گرفته شده بود و تغییر كاربري كشاورزي داده بودند.

 

 جمع بندی کارگروه از مباحث جلسه:

تالابها در گذشته ظرفیتها بالایی براي ذخیره سیلاب بوده اند كه هم اكنون بدلیل سیاستهاي غلط تغییر كابري اراضی تالاب ها به  (1

 اراضی كشاورزي ، كاهش قابل توجهی در ظرفیت ذخیره سازي سیل ایجاد شده است.

 نقش موثري در كاهش اثرات سیلاب داشته اند. ، تالابها و جنگلهاي حفاظت شده اطراف رودخانه ها 43در سیلاب فروردین  (2

 ها را بعهده دارند.تالابهاي كوهستانی بصورت پی در پی نقش تسكین سیلاب در طول رودخانه (7

تاثیرات متبت و منفی بر تالابها داشته است. تاثیر منفی سیلاب بصورت ورود حجم زیادي رسوب و بیش از نیاز به درون  43سیلاب  (0

تاثیرات مثبت اینكه علاوه بر آبدار شدن تالابها پس از دوره خشكسالی، بسیاري اط آبراهه هایی كه قبلا به تالابها تالابها بود و 

شدند ولی به مرور آز بین رفته و تغییر كاربري به كشاورزي یافته بودند در سیل اخیر بطور طبیعی و یا با همت منتهی می

 مسئولین دوباره بازگشایی شدند.
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تجلسه کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی با دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت صور

 منابع آب ایران

موضوع جلسه: درس آموخته های 

 98سيلاب فروردین 

 شماره جلسه: 

محل برگزاری: شرکت مدیریت 

 منابع آب

 ، 13/03/1398تاریخ جلسه: 

 12الی  10از ساعت 

 سازمان:حاضرین: 

کارگروه: اقایان دکتر محمود شفاعی بجستانی، مهدی یاسی، سيد علی ایوب زاده، محمدرضا مجدزاده طباطبایی و 

 مهندس محمود افسوس

 دستور جلسه:

گانه طرح شده توسط هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها توسط اعضاي كارگروه  12بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات 

 سازه هاي هیدرولیكی با كارشناسان آن دفترمهندسی رودخانه و 

 خلاصه مذاکرات:

 ابتدا آقاي دكتر شفاعی بجستان در خصوص كارگروه و شرح وظایف آن توضیحاتی به قرار زیر فرمودند:

نظر  ریز یحكم یاست كه ط لیس ژهیو يگروه ها یاصل يهااز گروه یكیجزو  یكیدرولیه يرودخانه و سازه ها یكارگروه مهندس

در  يهاو كارگروه میدار ندهیاستان نما 6. در میخود را از همان روز اول شروع كرد تیشده است و ما فعال لیتشك یلیدكتر ن يآقا

 يبر رو شتریكار خود را ب يعرصه ها ،يجمهور استیبوده است كه طبق حكم ر نیو فعال شدند. تلاش ما بر ا میداد لیآنجا تشك

 یافتاده است. عرصه زمان قماه اتفا نیكه در اسفند و فرورد ییها لیس یعنی. میكن نییتع ریاخ يها لیسدرگیر در  يرودخانه ها

كار  یمشخص يرودخانه ها ي. و بر رومیاست كه ذكر كرد ییهاهم استان یدو ماه است. عرصه مكان نیما ا تیفعال يمحدوده 

هم به كار  گریرودخانه د کیاز رودخانه كشكان،  ریغ این استانمثلاً در استان لرستان رودخانه كشكان مد نظر ماست، در  میكرد

بحث رودخانه دز، كرخه مطرح است. بر  شتریكشكان است. در استان خوزستان ب يما اضافه شد. خرم رود كه جز سرشاخه ها

مد نظر  شتریشد. در استان گلستان هم رودخانه گرگانرود ب هدخوا یتا اهواز بررس یول مینداشت یرودخانه كارون مشكل آنچنان

كه  یدر آن قرار دارد و هم اتفاق يرودخانه مرز کیكه  نیكه افتاد، و در زابل هم به خاطر ا یاتفاق کیهمان  زین رازیماست. در ش

و از آن  دهیزحمت كش افسوس مهندس يپنج رودخانه مشكل داشتند، كه آقا یال 0 لامیبود. ا ستانیدر آنجا افتاد در رودخانه س

نفر به  74 بایمدنظر ما هستند. ما تقر زیرا اسم برده بودند كه آنها ن يادیز يسرشاخه ها ینیدكتر حس يكرده بودند، آقا دیبازد

كه  یحكم یهم همكار ما هستند و ط هیبق و مینفر عضو در تهران هست 14. حدود میكارگروه هست نیعنوان عضو و همكار در هم

كه به گزارشات ما نظر  میكرد ینیب شینفر هم به عنوان مشاور پ 11 یال 14دارند. حدود  يگرفتند با ما همكار یلیدكتر ن ياز آقا

قضاوت عادلانه در آن باشد و نقطه نظرات نخبگان  کینظرات همه باشد و  عیجم میكنیم هیكه ته یگزارشات میدواریبدهند. ام

 نیهم ي. برادیاین شیپ یثیناكرده بعداً حرف و حد يتا خدا میكار رودخانه در نظر گرفته باش ي نهیزمرودخانه در كشور را در 

ر استان ها فعال هستند، ما هم د یاستان يگروهها نكهی. علاوه بر امیداشته باش یها نشستاست كه با همه دستگاه نیتلاش ما بر ا

، به عمل آورده اند ییدهایاند و بازدداده لیجلسات تشك یمختلف يراه و جاها رهها، ادا يآب، استاندار تیریبا دفاتر رودخانه، مد

گزارش،  نیكه ا میكن هیته یگزارش دیانجام دادند. ما با دیبازد کیمراجعه كردند و از نزد یمختلف يدوستان ما هم به استان ها

 يو با بالادست آن كار میكن یعمل م هخواهد كرد. ما فقط مرتبط با رودخان نیخواهد بود و كارگروه آن را تدو یگزارش مفصل

 م،یبده يگزارش مختصر دیبا لیواقعه س يچون برا یافتاده است. ول یچه اتفاق یچقدر بوده و از نظر هواشناس یكه دب میندار

و  میریآن اتفاق نظر وجود دارد، را بگ يكه بر رو ییزهایموارد مستند  و چ ایو  يدرولوژیكار گروه ه یكرد خروج میخواه یسع

كه در رودخانه  یكه وجود دارد، مسائل یكرد از جمله مشكلات میكه در رودخانه اتفاق افتاده است را پردازش خواه یمسائل شتریب
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كمک كرده باشند. اعم از هرگونه ساخت و ساز، تجاوزات، انحراف و  لیس لیتشك ایو  نیوجود داشته است كه ممكن است در تسك

واقعه است كه آن  نیبحران در ح تیریاز مسائل مربوط به بحث مد یكیچون  تیریمد ایاست، و  تهكه وجود داش یمسائل مختلف

نامه  نییكه در بحث ما وجود دارد، بحث آ دیگري ؟ مواردهخوب كار شد ای؟ آهشد تیریخوب مد ایهم مختص رودخانه است. كه آ

 ينامه ها نییسوالات مربوط به آ يسر کیهاست. ضوابط و مقررات جزو كار ما هستند چون از ما خواسته شده است كه به 

كه كلا  میشكمک خواهد كرد تا نقطه نظرات شما را داشته با یلیبه ما خ يجلسه ستاد نیعلت ا نی. به هممیپاسخ ده یخاص

 دهیناد ییهاو ارگان لاتیتوسط چه تشك شتریشده اند؟ ب تیرعا ایكه اكنون وجود دارند چگونه هستند؟ آ یو مقررات هانامهنییآ

به آنها پاسخ  دیبا تیهستند كه ما در نها ییجز دستورالعمل ها زین نهایدارد؟ ا يآنها چه مشكلات و موارد ياجرا شوند؟یگرفته م

در رودخانه  لیس نیكه در ح یدر رودخانه، اتفاقات لیس لیكه شامل ما وقع، تحل میكن نیتدو دیكه با یبر گزارش اوه.  علمیده

به طور  زین يجمهور استیر والس 12به  دیو عملكرد ماست، با شنهادهایپ شتریكه ب لیس يدست آموخته ها تاً یاد و نهارخد

 يكسریرودخانه هم  مهندسی كه دفتر میدان یما م .میهسترودخانه آشنا  لاتی. همه ما با تشكمیشفاف و مستند پاسخ ده

ها هم جزو  لیس نیمتاثر از ا يتالابهاالبته برسد و حل شود.  يرجمهو استیكانال بتواند به گوش ر نیاز ا دیمشكلات دارد كه شا

در خوزستان است  میكه ما اكنون با آن سر و كار دار یتالاب نی. بزرگترمیهم دار ستیزطیبا مح یسوالات شتریكار ما هست. البته ب

آن ها اثرات مثبت داشته است. هر چند  يبر رو لیشادگان است. كه خوشبختانه س يگریو د میاز آنها هورالعظ یكیكه 

 ریضر مدزاده كه در حال حا جانیدكتر لاه يكند، آقا دیرا تشد لیتوانست س یم يداشت كه در موارد زین یمشكلات میهورالعظ

وقت  شانیاز ا یشیدكتر قم يوارد هستند و قرار شد آقا اریبس نهیزم نیهستند، خودشان در ا ستاناستان خوز ستیز طیمح

جلسه  کیما  یعنیهستند.  زیدر تهران ن ستیز طیمعاونت سازمان مح شانیا اورند،یب فیبه تهران تشر شانیكه ا ی. و زمانرندیبگ

 داشت.  میخواهدر تهران  زیجلسه ن کیداشت و  میخواه شانیدر استان با ا

هاي آقاي دكتر یاسی در خصوص تكمیل سوالات دوازده گانه و سوالات جزئی دیگري كه توسط كارگروه مهندسی رودخانه و سازه

 هیدرولیكی تنظیم شده بود توضیحات مبسوطی جهت پاسخگویی به آنها توسط آن دفتر ایراد فرمودند.

 زاده موارد زیر را جهت بحث و تبادل نظر متذكر شدند : آقاي دكتر ایوب

 روندنماي كار در ارتباط با سیلاب چگونه بوده است؟

 كفایت اطلاعات به لحاظ تعیین دوره بازگشت سیلاب چگونه بوده است؟

 مدیریت قبل، حین و بعد از سیلاب چگونه انجام شده است؟

 : آقاي مهندس افسوس موارد ذیل را مطرح نمودند 

 باشد؟سال چگونه می 244سال و  144هاي سال در مقایسه با سیلاب 25بحث ارزیابی بستر قانونی با دوره بازگشت 

 چگونه بوده است؟ 43نقش تصرفات و تخلفات در بستر و حریم رودخانه و تشدید سیلاب 

ها و اط با مدیریت رودخانه، صف و ستاد و خللدر انتها آقاي دكتر مجدزاده مباحث خود را در قالب فنی، اجرایی و حقوقی در ارتب

 ایراد نمودند. 43خلاهاي قانونی مرتبط با مدیریت سیل 

الهی، خانم خانم مهندس جعفري مدیر محترم دفتر مهندسی رودخانه و سواحل به همراه كارشناسانشان آقاي مهندس فیض

 اسخگویی سوالات مطرح شده پرداختند.مهندس كرمی و خانم مهندس اسدي با ارائه فایل پاورپوینتی به پ

 توافقات حاصله:

مقرر گردید كه دفتر مهندسی رودخانه و سواحل ظرف مدت یک هفته به سوالات طرح شده از طرف كارگروه مهندسی رودخانه و 

 اعلام گردد. ها از طریق آقاي دكتر مجدزاده به دبیرخانه كارگروههاي هیدرولیكی، به طور مكتوب پاسخ داده و پاسخسازه

 لازم است یک نسخه از تمام موارد به دبیرخانه ارسال شود(:مستندات دریافتی )

مستندات ارائه شده در قالب پاسخگویی خانم مهندس جعفري مدیر دفتر رودخانه و سواحل شركت مدیریت منابع آب ایران در دو 

 دكتر مجدزاده در اختیار دبیرخانه كارگروه قرار گیرد.هاي فوق از طریق آقاي فایل پاورپوینت ارائه گردید كه فایل
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 مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی با وزارت راه و شهرسازی  صورتجلسه کارگروه

 موضوع جلسه: بررسی سيلاب اخير

 شماره جلسه: 

محل برگزاری: وزارت راه و 

 شهرسازی

 ، 11/07/1398تاریخ جلسه: 

 11الی  9از ساعت 

 حاضرین: 

 معاونين و مدیران بخش های مختلف وزارت، همراه با کارشناسان. 

طباطبایی، سیدعلی ایوب  مجدزاده بجستانی، مهدي یاسی، مهدي قمشی، محمدرضا شفاعی محمود دكتر: آقایانکارگروه رودخانه: 

 افسوس، مهندس سیدهاشم طباطبائی، و مهندس محسن قلیزاده زاده، مهندس محمود

 دكتر بروجردیان، دكتر زراتی، و دكتر حائري.وه زیرساخت ها: آقایان نمایندگان کارگر

 دستور جلسه:

 مهندسی كارگروه اعضاي توسط سیلاب ملی گزارش ویژه هیات توسط شده طرح گانه 12 سوالات خصوص در نظر تبادل و بحث

 وزارت كارشناسان با هیدرولیكی هاي و سازه رودخانه

 خلاصه مذاکرات:

 جلسه، نمایندگان كارگروه زیرساخت ها با هماهنگی قبلی با كارگروه رودخانه شركت داشتند.در این 

 دکتر شفاعی: 

ابتدا دكتر شفاعی وظائف كارگروه و انتظارات هیات ویژه سیلاب را تشریح نمودند. و بر تعامل میان رودخانه با راه و ریل و پل ها، و 

آسیب پذیري این زیرساخت ها تاكید نمودند. همچنین اهمیت وجود دفتر فنی رودخانه، ( در %34سهم زیاد رودخانه )در حدود 

كارگروه سیل، نظامنامه سیلاب در وزارت راه، و الزام مطالعات مهندسی رودخانه )جهت جانمائی و طراحی هیدرولیكی این 

بروها و كالورت هاي راه و ریل را )بعد از اعلام زیرساخت ها(  در طرح هاي وزارت خانه را درخواست نمودند. همچنین، بازگشائی آ

 هشدار سیل( ضروري دانستند.

 دکتر یاسی:

سوالات كلیدي كارگروه )كه مشروح آن قبلا از طریق كارگروه و توسط ایمیل به وزارت ارسال شده بود( را فهرست وار  تشریح 

 ی گردید.جهت پیگیري، آقاي مهنس افسوس )از كارگروه رودخانه( معرفنمودند. 

 مهندس افسوس:

بر ضعف مطالعات ژئوتكنیک و هیدرولوژي و هیدرولیک، همچنین مبانی طراحی )بخصوص از نظر جانمائی و آبشستگی و ...(، و 

 ضعف در نظارت فنی و كارفرمائی بر طرح هاي مشاورین )بخصوص در استان ها( تاكید نمودند.

 دکتر بروجردیان: 

سیل با عمر مفید سازه، و آسیب پذیري پل ها در شرایط روگذري، مشابه سازي برخی پل ها )بدون در خصوص رابطه دوره بازگشت 

 مشاركت مهندسین مشاور( تاكید نمودند.

 دکتر ایوب زاده: 

بر ضرورت توجه به پهنه سیلاب در جانمائی طرح ها، طرح مسكن سازگار با سیلاب، كاربرد مدل هاي شبیه ساز، تهیه نظامنامه 

 تاكید نمودند. سیلاب

 دکتر مجد: 

تعامل وزارت راه با وزارت نیرو و شهرداري را در قبل، حین و بعد از سیلاب؛ و تشكیل كارگروه سیل و همایش هاي مشترک  را 

ضروري دانستند. همچنین بر لزوم وجود دفتر فنی رودخانه و دستگاه نظارتی بر طرح هاي مشاوران؛ تفكیک رودخانه هاي شهري و 

 شهري، و تهیه فهرستی از كاستی ها تاكید نمودند. برون
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 دکتر حائری:

 ساله تاكید داشتند. 25بر ضرورت تجدیدنظر در میزان حریم رودخانه، براساس پهنه سیلاب هاي بزرگتر از 

 دکتر قمشی:

 تهیه یک سند تفاهم بین دستگاه هاي مرتبط با سیلاب را ضروري دانستند.

 

 )مدیركل مدیریت بحران وزارت(: مهندس نفيسی

ساز و كارهاي مدیریت بحران و تشكیل قرارگاه بازسازي و نوسازي و اعتبارات لازم سه ساله را تشریح نمودند. بر برنامه ریزي و 

كمک براي آمادگی و كاهش خسارات در سیلاب هاي آینده تاكید نمودند.  آئین نامه سیلاب توسط مركز تحقیقات وزارت راه 

 هرسازي در حال تدوین است. بزودي بیانیه اصلاحات و راهكارهاي اساسی صادر خواهد شد. ارتباطات با دانشگاه ها باید فعال شود.ش

 مهندس گرائيلی )مهندسين مشاور شرکت ساخت و توسعه(:

واره رودخانه در طرح ها اشاره بر ضعف مطالعات رودخانه، رسوب، هیدرودینامیک جریان بر پل، آبشستگی و اتصال پایدار پل ها به دی

 نمودند.

 مهندس رودباری )مدیرکل راهداری و حمل و نقل(:

از تشكیل سامانه پایگاه داده ها براي شناسنامه پل ها و زیرساخت ها، نیازهاي نگهداري، تعیین اولویت هایكاري در هر استان و 

آسیب پذیري پل ها و راه ها در هر استان؛ تنظیف و تنقیه پل ها و  برآورد اعتبارات لازم خبر دادند. فعالیت هاي جاري براي بررسی

كالورت ها و آبروها )از درختان و سنگ ها و رسوبات( در دوره بحران؛ و بازسازي پل ها و برچیدن پل هاي موقت جهت آمادگی 

نی و ماشین آلات براي دوره بحران، و براي سیلاب هاي بعدي را شرح دادند. همچنین سرمایه گذاري دولتی براي افزایش نیروي انسا

 تامین اعتبارات براي بازسازي ها را ضروري دانستند. 

 مهندس عباسی )دبير مدیریت بحران راه آهن(:

آسیب پذیري خطوط ریل جدید الاحداث را از نظر فقدان مطالعات هیدرولیک سیلاب )آبگذرها، روگذري، هدایت آب سطحی، ...(؛ 

ترده تر براي حفاظت ریل ها؛ عدم اجراي لایحه مدیریت بحران براي شریان هاي حیاتی و لزوم تشكیل نیازمندي به حریم گس

كمیته ها و گزارشات فنی لازم؛ تغییر اولویت هاي طرح ها با تعویض مدیریت ها؛ و ضرورت تعیین دانشگاه هاي معین براي طرح 

 هاي مختلف ریلی را مورد توجه قرار دادند.

 

 (:از شرکت ساخت و توسعه راه ها)مهندس کلهری 

الزام آوري كاربرد راهنماها و ضوابط در طرح هاي مشاورین توسط سازمان برنامه و بودجه؛ همسان سازي شیوه بررسی و نظارت 

از  طرح ها توسط دفاتر فنی استان هاي مختلف؛ اهمیت به مطالعات مهندسی رودخانه در طرح ها، تعامل پویا با وزارت نیرو )فراتر

مكاتبات جهت كسب مجوز در حد بستر و حریم رودخانه(؛ مشكل طرح و ساخت برخی پل ها توسط دستگاه هاي دیگر با ضوابط 

مختلف یا نامعین؛ عدم توجه به آبخیزداري در كنترل رسوبات و انتقال مواد شناور و درختان در جریان سیلاب؛ مستندسازي 

 مورد نظر قرار دادند.تجربیات مفید در سیلاب هاي گذشته، را 

 مهندس اصلانی )بنياد مسکن(:

برنامه بازسازي و نوسازي روستاها با توجه به طرح هادي روستائی؛ برنامه ایمن سازي قبل از سیلاب، اعلام اخطارها درخصوص 

نی در مرحله آسیب پذیري واحدهاي مسكونی به دستگاه هاي مسئول، برنامه جابجائی روستا یا افزایش تراز واحدهاي مسكو

 بازسازي؛ ترغیب مشاركت اجتماعی در بازسازي، و مشكل اعتبارات در بازسازي و ایم سازي را برشمرد.
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 0-ج تصویر

 توافقات حاصله:

 دهد.  پاسخ مكتوب طور به هیدرولیكی، سازه هاي و رودخانه كارگروه مهندسی طرف از شده طرح سوالات به وزارت كه گردید مقرر -1

آقایان مهندس موسوي )از مدیریت بحران وزارت( و آقاي جهت پیگیري و تسهیل: آقاي مهنس افسوس )از كارگروه رودخانه( و  -2

 مهندس كلهري )از شركت ساخت و توسعه راه ها( تعیین گردیدند. 

 

 نسخه از تمام موارد به دبیرخانه ارسال شود(:لازم است یک مستندات دریافتی )

 فایل صوتی این نشست، و مستندات ارسالی از وزارت، بعدا بارگذاري خواهد شد.

 

توضیح اینكه تا تهیه گزارش نهائی و علیرغم پیگیري هاي مدام دبیرخانه كمیته، متاسفانه پاسخ جواب سوالات كار گروه از طرف 

 نگردیده است.مسولین وزارت راه دریافت 

 
  



346          هیأت ویژۀ هاي هیدرولیكیمهندسی رودخانه و سازهكارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب
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