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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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 مقدمه
در فرهنگ لغت و بستر و بخش نامه اتحادیه اروپا )) سیلاب(( به جریان عظیمی گویند که از مقطع اصلی خود بالا آمده و زمین 

حجم زیاد جریان اتفاق بیفتد به طوری که های اطراف را که معمولا در زیر آب نیست، غرقاب می کند. واقعه سیل ممکن است به سبب 

مقدار جریان از ظرفیت رودخانه بیشتر شود یا به سبب حجم کمتر جریان ولی مسدود بودن جزئی یا کامل مسیر جریان با حجم زیاد 

تی با بزرگی یخ و برف یا مواد برجای گذاشته شده از جریان های گلی )آواری( اتفاق بیفتد. سیلاب ها وقایع طبیعی هستند که ح

متوسط، برای برخی محیط های آبی مفید هستند. بنابراین سیلاب ها وقایع طبیعی نیز هستند و سبب خسارت چشمگیری می شوند 

به ویژه هنگامی که در سطح کشور اتفاق می افتند. سیلاب ها باعث تلفات و ضایعات انسانی؛ آب گرفتگی و تخریب منازل، اماکن 

رفتگی مزارع و از بین رفتن محصولات کشاورزی، تلفات دامی تخریب پوشش گیاهی و به ویژه جنگلها ، مراتع مسکونی و صنعتی؛ آب گ

 و تخریب تاسیسات زیربنایی نظیر جاده ها، پل ها و خطوط انتقال برق و شبکه های آب و گار می شوند.
ضه و شرایط ژئومرفولوژیکی نظیر مساحت علل طبیعی اصلی سیلابها با شدت بارش و توزیع مکانی بارش، خاک و پوشش حو

حوضه، شیب حوضه و طول رودخانه مرتبط می باشند. تغییرات در رودخانه و حوضه می تواند ریسک سیلاب را تغییر دهد. بعضی از 
ی از همه این این تغییرات مصنوعی عبارتند از: جنگل زدایی، تغییرات در عملیات کشاورزی، شهرسازی، مخازن و تغییرات کانال. ترکیب

 عوامل، علل اصلی سیلابها در بخش خاصی از رودخانه هستند. 
متداول ترین منشاء سیلاب به هنگامی است که ترازهای آب در رودخانه ها افزایش می یابند بطوریکه رودخانه ها بر روی 

شناخته شده توسط مردم عادی و کمتر اطلاق می گردد. سیلابهای کمتر  1سواحلشان سرریز می شوند، که به آن سیلاب رودخانه ای

شدید کوتاه مدت که نمی  3)مرتبط با باران( نامیده می شوند که پس از رگبارهای 2بخوبی فهمیده شده به اصطلاح سیلابهای باران زا

باران زا اغلب با هشدار دهند. سیلابهای  می توانند به اندازه کافی از طریق سامانه زهکشی تخلیه شوند و یا به زمین نفوذ داده شوند، رخ

نامیده می شود. اخیرا، این نوع سیلابها به  4کمی در مناطق که بوضوح مستعد سیل نیستند، رخ می دهند. از این رو، مخاطره نامرئی

یلاب در نتیجه تغییر اقلیم شناسایی شده اند. پیش بینی و برنامه ریزی  س 5عنوان محتمل ترین نوع سیلاب برای افزایش از نظر شدت

، 6شهری باران زا چالش برانگیز است، از آنجایی که یک سیلابدشت به سهولت تعریف شده مانند رودخانه و دریا ندارد. ساختمانها، آرایۀ

و طرح ریزی و مدیریت را  و ظرفیت زهکشی همگی دارای یک تاثیر بر روی جریان آب سطحی هستند 7ارتفاعات لبه جوی کنار خیابان

با هم سیلاب باران زا را تولید می کنند، بطور مشابه، تولید برآوردهای سازگار حد  . با توجه به اینکه عوامل بسیاریپیچیده می سازد

 دشوار است. 8ریسک سیلاب باران زا

در انگلستان، برآوردهای به عمل آمده نشان می دهند که تقریبا دو میلیون نفر در مناطق شهری )سکونتگاههای با جمعیت بیش از 
سال( سیلاب باران زا مواجه هستند. این رقم جمعیت حدود پنج  222ده هزار نفر( با یک احتمال سالیانه نیم درصد )یک مرتبه در 

، سه میلیون و 2252درصد جمعیت شهری انگلستان و حدود یک سوم ریسک سیلاب ناشی از کلیه منابع را نشان می دهد. تا سال 
یلیون و دویست هزار نفر( در مناطق شهری ممکن است در معرض ریسک ناشی از سیلاب باران زا دویست هزار نفر )یک افزایش یک م

 قرار گیرند. این افزایش شامل یک افزوده سیصد هزار نفر در نتیجه تغییر اقلیم و نهصد هزار نفر در نتیجه رشد جمعیت می گردد. 

_______________________________________________________________________________________ 
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با این وجود، مدیریت آب سطحی، سرمایه گذاری در سامانه های زهکشی و مقررات برنامه ریزی در مناطق ریسک سیلاب دارای 

پتانسیل محدود نمودن این رقم افزایش و حتی کاهش ارقام فعلی در معرض ریسک می باشند. به منظور داشتن تاثیر اساسی، این 

 در سیاست و عمل هستند. اقدامات نیاز به تغییرات قابل توجهی 

سیلابهای باران زا دشوارترین سیلابها از نظر مدیریتی هستند، از آنجایی که پیش بینی آنها مشکل است و ارائه زمانهای هشدار 

و سایر قسمتهای  2و در سرتاسر هال 2222در سال  1کافی چالش برانگیز می باشد. در پی سیلابهای باران زای شدید در گلاسگو

، امروزه سیلاب باران زا بیش از گذشته توجه سیاستگذاران را به خود جلب نموده است. سامانه های مجزای 2222تان در سال انگلس

را با آب ناشی از سیل باران زا کاهش  5می توانند ظرفیت زهکشی را افزایش داده و احتمال اختلاط فاضلاب 4و آب کثیف 3آب رگبار

 دهد.

موجود باقی می ماند که  6رگبار-ئله مهم با اموال)دارائی و ملک( و سامانه های مرکب زهکشی آب کثیفبا این وجود، هنوز یک مس

بخشی از بافت شهری برای بسیاری از دهه های آینده خواهد ماند. در اینجا لازم است استفاده بیشتر از شناسایی و بهره برداری از 

 یا در مورد ضد  8ل، به عنوان بخشی از پروژه های بزرگ توسعه مجدد شهریصورت گیرد، به عنوان مثا 7فرصتهایی برای بهسازی

سیل سازی، وقتی که ساختمانها در مکانهای با ریسک بالا نوسازی می شوند. مسئولان و مقامات محلی نقش مهمی را در پیشبرد 

برای مدیریت آب سطحی بازی می کنند. با این وجود، فقدان قدرت، سرمایه و ظرفیت و محدودیتها در مهارتها،  9رویکرد مشارکتی

 دست به دست هم می دهند تا دستیابی به این امر را دشوار سازند. 

 :یک رویکرد راهبردی می بایست در مواجهه با مناطق با ریسک بالای سیلاب باران زا به شرح ذیل اتخاذ گردد

در سامانه زهکشی و مدیریت توپوگرافی  10مناطق اخیرا توسعه یافته: بهسازی در صورت امکان، شناسایی و اصلاح نقاط تنگنا .1

 برای ایجاد مسیرهای جریان ایمن. 11خرد

و طرحهای  13کارآمد، طراحی ضد سیل 12مناطق اخیرا توسعه نیافته با فشار توسعه: پافشاری بر سامانه زهکش شهری پایدار .2

 دیریت آب سطحی.م

که فضاهای سبز و  14مناطق اخیرا توسعه نیافته با فشار کمتر برای توسعه: شناسایی فرصتها برای منظرسازی یا طراحی منظر .3

 و در صورت لزوم، خرید اجباری.      15آبی را در بر می گیرد، حمایت گردیده از طریق آمایش سرزمین

_______________________________________________________________________________________ 
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بر اساس  1ب پذیری نسبت به سیلاب نظیر شاخص آسیب پذیری اجتماعی سیلاببرخی تلاشها برای تعریف و اندازه گیری آسی

 اثرات وجود، این . با(Tapsell et al., 2002)محرومیت اجتماعی، کهولت سن، ضعف جسمانی و تک والدین بودن انجام شده است 

 .است دشوار ساده شاخصهای به دستیابی و هستند چندوجهی و پیچیده جوامع و خانوارها افراد، روی بر سیلابها

)که آنی هستند و می توانند تا حدی بطور  4( تمایز مفیدی بین اثرات مستقیم1996) 3توسعه یافته توسط اسمیت 2نوع شناسی

)که در طی ماهها و سالها پدیدار می شوند، کمتر بوضوح تعریف شده اند و از نظر  5کمی مورد ارزیابی قرار گیرند( و اثرات غیرمستقیم

 ارائه گردیده است: ( 1جدول ) زیرسیلاب در ارزیابی کمی مسئله ساز می شوند( ایجاد می نماید. نوع شناسی اثرات 
 اثرات مستقیم آنی و اثرات غیر مستقیم )با تاخیر و طولانی مدت تر( -1جدول 

 اثرات مستقیم )آنی(

 های مرمت و بازسازیمحسوس: خسارت فیزیکی به اموال، هزینه 

 نامحسوس: مسائل سلامتی قربانیان سیل )از قبیل آسیب روانی(، مقابله با بازیابی بعد از سیلاب

 اثرات غیر مستقیم )با تاخیر و طولانی مدت تر(

 فروشی و زیرساختار حمل و نقل(محسوس: اختلال در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی )از دست دادن تولیدات صنعتی و کشاورزی، خسارت به بخش خرده 

 و مهاجرت 6ریزیبرنامه از ناشی ارزش نامحسوس: افزایش آسیب پذیری بازماندگان، کاهش

 

کاملا در ادبیات مدیریت ریسک سیلاب نوین ریشه دوانده اند و زیربنای سیاست  8و پیامد آن تاب آوری 7مفاهیم آسیب پذیری

و  9(. هنگامی که این مفاهیم با مفاهیم در معرض قرار گیری2211، آژانس محیط زیست، 2212جدید می باشند)دولت اسکاتلند، 

غنی می کنند. سیلاب به عنوان  11ریسک سیلاب ترکیب می شوند، تا درجه زیادی درک و فهم فعلی ما را از اصطلاح 10حساسیت پذیری

صرفا خصوصیات واقعی یک رویداد )عمق، سرعت، تداوم و کیفیت آب( را در بر می گیرد. ریسک سیلاب گذشته از این،  12یک خطر

اثرات بر روی شامل احتمال وقوع یک رویداد بعلاوه در معرض قرارگیری و آسیب پذیری افراد، خانوارها و اموال)دارائی( می گردد. 

 .(McLaughlin, 2011)نمایش داده شده است 1شکل سیلاب در ریسک 
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 اثرات بر روی ریسک سیلاب -1شکل 

 

 ارائه گردیده است. (2)شکل  سیلاب در زیر ریسک مدیریت مشی خط تکاملی سیر

 
 سیلابسیر تکاملی خط مشی مدیریت -2 شکل

 اطلاع رسانی ریسک سیلاب )اصلاح گویش در باره دوره های برگشت رویداد( 

گزارش می دهند استفاده از گویش دوره برگشت به هنگام بحث پیرامون   1رویداد از بعد بازبینی قابلیت هایتحلیل از بسیاری

ساله  122سال پیش، یک رویداد  5ثال: از آنجایی که بلایای طبیعی، یک استنباط و درک مسئله آفرین را ایجاد می کند. به عنوان م

سال آینده وجود نخواهد داشت. این امر به خصوص در  95ساله دیگری برای  122سال( وجود داشته است، رویداد  122)یک مرتبه در 

سال(  122مرتبه در  1ساله ) 122مشابه، یک رویداد  بزرگی با رویدادی 2222سیلابهای اروپای مرکزی مشاهده گردید، که در سال 

بدین طریق غیرمنتظره بود. توصیه مکرر این است که در عوض، مخابره )اطلاع رسانی(  2213تجربه گردید، بدین معنی که رویداد سال 

یم که رویداد دارای یک ، بایستی بیان کن"سال 122مرتیه در  1یک رویداد "ریسک بر حسب احتمال بیان شود، بنابر این، بجای 

ساله برای اطلاع رسانی ریسک  522ساله یا سیلاب  122احتمال وقوع یک درصد در هر سال می باشد. استفاده از واژه های سیلاب 

ساله جان سالم به در برده اند، آنها در زمان حیات خود یک  122کافی نیست. اکثر اوقات، مردم فرض می کنند که اگر آنها از  سیل 

 چیه یدر سال جار یدادیممکن است در هر سال رخ دهد و رو گویشدر  رییتغ نیاساله دیگر را تجربه نخواهند نمود.  122یل س

 .کندیفراهم نم بعددر سال  یدادیرو نیدر مقابل چن یمحافظت
 

 است سیستمی )فراگیر( مساله یک مقررات اجرای

بعد از رویداد  نام دارد که  بازبینی زوریخ توسعه یافته است، رویکرد قابلیتیک نمونه از رویکردهای استاندارد که توسط بیمه 

تحقیق و بررسی مستقل رویدادهای سیل بزرگ، توجه به آنچه عملکرد خوبی داشته است )شناسایی بهترین اقدامات( و فرصتهایی برای 

یک رویکرد تحلیلی سازگار برای کشف علل ریشه ای یک   رویداد، از بعد بازبینی قابلیت اصلاحات بیشتر را فراهم می آورد. رویکرد

_______________________________________________________________________________________ 
1 Post-event review capability(PERC) 



 5        مقدمه  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

فاجعه ارائه می دهد و در کشورهای آلمان و انگلستان بکار گرفته شده است. وجود ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نظارت بر اجرای 

 آنها در نواحی در معرض ریسک یک مسئله سیستمی تلقی می شود.

ب اروپای مرکزی پی برد که آلمان از مقررات اعمال نگردیده طراحی شده برای کاهش ریسک سیلا رویداد از بعد بازبینی قابلیت

گواهی  دست و پنجه نرم می کند، مقررات اجرای با آلمان مانند کشوری که واقعیت نسبت به ساختمانهای موجود رنج می برد. این

 .است برای این چالش

درک و فهم  .استشده تبدیل مخاطره مدیریت اندازچشم از عمده ای  بخش به اخیر هایسال در که است اصطلاحی  1بازبهسازی بهتر

 بعد بازبینی قابلیت رویکرد  که در این مورد، گردد آن درک  انجام عملی اقدامات اینکه بازبهسازی بهتر ایده خوبی است، کافی نمی باشد، باید

بهتر )به عنوان مثال:  رویداد سیلاب اروپای مرکزی نیاز به انگیزه هایی که بازبهسازی از بعد بازبینی نماید. قابلیت کمک تواندمی رویداد از

 کاهش آسیب پذیری فیزیکی( و یا اجازه جابجایی )به عنوان مثال: کاهش در معرض قرار گیری( را تشویق می کنند، تشریح می نماید.

 فزاینده ای ، طور به را آن اطلاعات آوریفن است و  ابلای ریسک مدیریت در ضروری گام اولین خطرناک، رویداد بینیپیش

تفسیر  توزیع، برای ایوسیله بلکه نیست، رویداد یک باره در هشدار یک وجود فقط زودهنگام هشدار سامانه یک .سازدمی دسترسقابل

برجسته  نقش ایفای به حیاتی زیرساختارهای پذیریآسیب .آید اقدام لازم به عمل می باشد، بطوری که هشدار آن نسبت به واکنش و

 .دارد نیاز بلایا ریزیبرنامه در تری
بلایای  شدت و فراوانی .شوند گرفته نظر در حفاظتی سطوح برپا داشتن بایستی به منظور و است افزایش رو به بلایا شدت و فراوانی

 شرایط تحت رودمی انتظار که هستند عوامل ریسک( بزرگهوایی حریق  و آب شرایط, خیزآب شدید، به عنوان مثال: بارش) طبیعی

مرکزی به یک درس قابل تعمیم پی برد: اگر یک  اروپای سیلاب رویداد از بعد بازبینی قابلیت .(IPCC, 2012) یابند تغییر اقلیم افزایش

های تاریخی کافی نیست، برای اینکه  ساله( قرار است بر پا شود، اتکا به داده 122سطح حفاظت معینی )به عنوان مثال: یک سیلاب 

 . 2تیرهای دروازه در حال تغییر هستند)کنایه از سخت تر شدن شرایط(

یک افزایش در ریسک سیلاب بطور گسترده ای به عنوان یکی از محتمل ترین اثرات تغییر اقلیم در سرتاسر انگلستان گزارش شده 

این امر نتیجه مستقیم این اصل فیزیک است که یک  .(Evans et al., 2004; Werritty with Chatterton, 2004; CCRA, 2010)است 

افزایش بارش زمستانه )خصوصا  3اتمسفر گرمتر مقادیر بیشتری بخار آب را در خود نگه می دارد و مدلهای اقلیم منطقه ای انگلستان

شرق( را پیش بینی می نمایند. همچنین  و جنوب در )خصوصا در شمال و غرب( و بارش تابستانه تا درجه زیادی محلی با شدت بیشتر

هستند که مشاهده گردیده  (Jenkins et al., 2008) 1961-2226این پیش بینی ها مطابق با تغییرات اخیر در بارندگی در طی دوره 

، حوضه 5، هال4جهی در یورکشایراند بسیاری از بخشهای انگلستان توسط سیلابهای شدید و تا درجه زیادی خسارت زا، بطور قابل تو

تحت تاثیر قرار دهند. در صورتیکه هیچ سیلاب منحصر به فردی نمی تواند بوضوح به تغییر  2222را در سال  7و بلفاست 6ایون-سورن

 8ولز و گلستانتحت تاثیر قرار دهنده ان ایمنطقه سیلابهای مورد، این اقلیم نسب داده شود، شواهدی وجود دارد که احتمال سیلابها )در

 .     (Pall et al., 2011)در حال افزایش است 9( در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای انسان زاد2222 سال در
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گزینه هایی   2سخت مسیر  اقدامات و اتصال مجدد سیلابدشت  و تالاب ذخیره, اراضی کاربری نظیرتغییرات  1نرم مسیر  اقدامات

عرضه می کنند که  منجر به کاهش موثر و کارآمد ریسک سیلاب  فرصتهایی را دو هر شدهکنترل ذخیره و کنارگذر  کانالهای نظیر

 ارتقاء می بخشند، یک هم افزایی که متاسفانه در اکثر مواقع نایده انگاشته می شود.  را اکوسیستم خدمات بطور همزمان می شوند و

 

  3در نظر گفتن یک دیدگاه کامل از کل سیستم

تعدادی مطالبات اضافی را بر عهده تحلیلگر می گذارد که  مرسوم، روشهای با مقایسه در علیرغم مفهوم تناسب، یک رویکرد ریسک 

رویدادهای سیل و  6رویدادهای سیل، همدوسی زمانی  5، همدوسی مکانی 4بویژه شامل درک و تجسم مناسبی از مقادیر حدی مشترک

 نسبتا   مکانی فاصله در زمانی نقطه دو بین نسبی فازهای باید که است این زمانی همدوسی از رمی گردد. منظو 7رفتار کل سیستم

 موج جبهه روی در انتخابی نقطه دو هر بین ثابتی فاز اختلاف که شودمی مکانی خوانده همدوس زمانی موج باشند. یک ثابت طویلی

 .باشند داشته وجود

 دریا سطح آمدن )بالا 8خیزآب مثال، به عنوان رخ دهند؟ همزمان طور به چقدر محتمل است منابع چندگانه :مقادیر حدی مشترک

یا  و( است مرتبط 9یک طوفان دریایی با که طوری همان) رخ دهد محلی بارش همراه با است توفان( ممکن وزش و هوا فشار کاهش از ناشی

 ساحل امتداد در دریایی دفاعی هایسازه در که همانطوری) باشند مرتبط نیز سونامی موج بارگذاری و( روانگرایی پی ها و) زلزله با بارگذاری

 در وضعیت کاملا پر  احتمال بیشتری برای تجربه کردن یک  زلزله دارد؟ مخزن خاص یک آیا(. شد تجربه 2211 سال در ژاپن

 یا منطقه کل بر سیل شدن جاری احتمال است؟ گسترده حد چه تا منفرد رویداد یک سیل: رویدادهای مکانی همدوسی

 دهد،می رخ برق و رعد از ناشی صاعقه و زمین رانش اثر در که سیلی  با مقایسه در( 2212 سال در پاکستان در سیل مانند) حوضه

 چیست؟

 استان کشور را در فروردین ماه امسال درگیر نمود واجد دو شاخصه اصلی بود: 21های اخیر که بیش از وقوع سیلاب

)بنظر می رسد های غیرمنتظره های با دبیسیلاببارش های مولد وقوع  -2زمان نقاط مختلف کشور هم تقریبا فراگیر شدن -1

 دوره بازگشت بارش ها با سیلاب خودشان یکسان نمی باشد(.

لین باعث شد که با همه نواقص احتمالی، با حداقل خسارت انسانی، در بازه زمانی کوتاه مدت ودم و مسئوی و همیاری مرلهمداما 

 .فرما شودزده حکمآرامش نسبی به مناطق زلزله

شاهد و مقیم در مناطق درگیر سیل، فاز امداد رسانی، اسکان و ساماندهی نسبی را افراد خص الاتقریبا  همه متخصصین، حتی مردم عادی و ب

 دهند.های علمی، این مرحله را تا حد قابل قبولی مورد نقد و بررسی قرار داده و میها و یا تجزیه و تحلیلبر اساس اطلاعات دریافتی از رسانه
از ای باشد که در هالهقبل از وقوع می شرایط حاکم بر حوزه های آبخیز مولد سیل در فاز اصلی -1اما آنچه بدون پاسخ مانده است 

ها و دستاوردهای های مختلف و وفق یافتهو بایستی حتما  و صرفا  با بررسی و نظر دقیق کارشناسان فن از تخصص می باشدابهام 
فاز بعد از  -2تا به بسیاری از چراها پاسخ داده شود و  مورد قضاوت قرار گیردهای مختلف کشور ها و دستگاهمیدانی و ستادی از بخش
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گیرد و یا با مدیریت قرار میو نیز تقریبا  پس از انجام عملیات امداد و اسکان یا به عنوان اولین تجربه مورد درایت  سیلاب است که آن
منجر به در نهایت و بینی قابل پیش ،های مختلف کشور از وقوع حوادث مشابه در ایران و جهانتوجه به تجارب و دستاوردهای دستگاه

توان به که در این فاز می گردد، ت احتمالی میاهای مختلف برای مدیریت و یا جلوگیری از خسارتگاههشدار و آماده سازی نسبی دس
خص گرما برای ساکنین مناطق، الامواردی از قبیل هجوم احتمالی حشرات، خزندگان و ... به مناطق سیل زده، نقش شرایط اقلیمی ب

 های اجتماعی،آب و گل، ناهنجاری مها، پوشش زراعیالی در مراتع، جنگلهای احتمهای مختلف، آتش سوزیشیوع احتمالی بیماری
قضایی و همین  - حقوقی مسائلساکنین چه به عمد و چه غیر عمدی در قالب تحصن، اعتراض،   نافرمانیاقتصادی از قبیل سرپیچی و 

و همچنین بهم خوردن شرایط  های بعدیو نسل روانی در نسل فعلی روحی و تر به بررسی تأثیر و تأثر اثراتطور در یک نگاه کلان
. چنانچه سامانه مشتمل اشاره نمود می توان هیدروگرافی طبیعی موجود در نتیجه انجام عملیات انحراف، انفجار و حفر کانال ها وغیره 

 گیرد.قرار میانتهای فاز سوم  ونظر قرار دهیم جایگاه آبخیزداری تقریبا  در فاز اول  مدها را برای سیلابلاشاره بر سه فاز فوق ا
بر این اساس برای تبیین موضوع و وفق سوالات اساسی که در بخش عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در پیوست حکم هیئت ویژه  

که تحت تأثیر سیل قرار  کمیت منابع طبیعیتوان جایگاه آبخیزداری را در سوال اول یعنی شناسی میلبد قرار گرفته است از نظر کا
در  چنیندر سوال دوم تغییر کاربری اراضی و تأثیر آن بر کمیت سیلاب و خسارت ناشی از آن، و هم و هااند و میزان خسارتگرفته

همه نمود. از طرفی چون تقریبا   جستجوعنوان یک چتر فراگیر آوری منابع طبیعی بهاصلاحات و اقدامات مورد نیاز برای افزایش تاب
تبع کشور ما نیز از نظر سرزمینی کلا  در حوزه الگیرد و کل کره زمین و بهای آبخیز صورت میفعل و انفعالات آبخیزداری در حوزه

ها و یا باشند بسیاری از بخشمی در لیتوسفر های اصلی ایجاد حیاتهای آبخیز سلولطور کلی حوزهاند و یا بهآبخیز قرار گرفته
کمیته آبخیزداری  یها نیز از دید تخصصی جز وظایف کارکارگروه رگذار شده در حکم ریاست جمهوری به سایهای وامسئولیت

 باشد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.می

چون بینی و یا غیر مترقبه آنچنانی نبود همیشه ضروری است که آنچه اتفاق افتاد حادثه غیر قابل پیشنکته با این اوصاف ذکر این 

 ،شرایط حاکم بر کشور، اعم از اقلیم، توپوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و فرهنگ استفاده از طبیعت و همچنین تجارب قبلی

 میداند.  محتملوقوع و تکرار چنین پدیده هایی را کاملا  عادی و حتی برای آینده نیز 

 براساس عامل ایجاد هاسیلابانواع  -3

 شوند:ها براساس عامل ایجاد به هفت گروه اصلی تقسیم میسیلاببندی دیگری، در تقسیم
 سیلابهای ناگهانی1

کوچک ذخیره های آبخیز افتند. حوزههای آبخیز بالادست با سطح کوچک اتفاق میی و حوزههای کوهستاندر رودخانه این نوع سیلاب
های آبخیز بزرگ رسد و حجم سیلاب نسبت به سطح بیشتر از حوزهمی کمتری دارند و در کمتر از شش ساعت جریان به خروجی حوزه آبخیز

 شوند.جانی زیادی می ها مشکل است، باعث خسارتی این نوع سیلاببینکه پیشاست. از آنجایی

 سیلابهای رودخانهای2 

سواحل  یرودخانه بر رو یکهبطور یابند، یم یشآب در رودخانه  افزا یاست که ترازها یبه هنگام یلابمنشاء س ینمتداول تر

های های بزرگ و شاخهها در امتداد رودخانهسیلاب. این نوع گردد یاطلاق م  یرودخانه ا یلابشوند، که به آن س یم یزسرررودخانه 

زمان زیادی لازم است،  تا وقوع سیلاب که برای پر شدن ظرفیت رودخانهپیوندد. از آنجاییوقوع میهای آبخیز بزرگ بهتر حوزهکوچک

 کنند.زیادی وارد می ای به اموال و دارایی مردم خسارتهای رودخانهوسیله مردم وجود دارد. سیلابمنطقه به فرصت کافی برای تخلیه

ناشی از بارندگی سیلاب  

دارد تواند آب بیشتری را در خود نگهشود و خاک نمیمی مدت سبب  اشباع خاکشدت بارندگی زیاد یا طولانی در این نوع سیلاب

پیوندد. سیلابهای کمتر شناخته شده و کمتر بخوبی درک شده وقوع میبیشتر شود، سیلاب به که آب از ظرفیت رودخانهو هنگامی

_______________________________________________________________________________________ 
1. Flash Flood 

2. Riverine Flood 
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شدید کوتاه مدت که نمی  2)مرتبط با باران( نامیده می شوند که پس از رگبارهای 1توسط مردم عادی به اصطلاح سیلابهای باران زا

دهند. سیلابهای باران زا اغلب با هشدار  می توانند به اندازه کافی از طریق سامانه زهکشی تخلیه شوند و یا به زمین نفوذ داده شوند، رخ

نامیده می شود. اخیرا، این نوع سیلابها به  3این رو، مخاطره نامرئیکمی در مناطق که بوضوح مستعد سیل نیستند، رخ می دهند. از 

در نتیجه تغییر اقلیم شناسایی شده اند. پیش بینی و برنامه ریزی  سیلاب  4عنوان محتمل ترین نوع سیلاب برای افزایش از نظر شدت

، 5شهری نند رودخانه و دریا ندارد. ساختمانها، آرایۀباران زا چالش برانگیز است، از آنجایی که یک سیلابدشت به سهولت تعریف شده ما

و طرح ریزی و مدیریت را  و ظرفیت زهکشی همگی دارای یک تاثیر بر روی جریان آب سطحی هستند 6ارتفاعات لبه جوی کنار خیابان

ابه، تولید برآوردهای سازگار حد با هم سیلاب باران زا را تولید می کنند، بطور مش پیچیده می سازد. با توجه به اینکه عوامل بسیاری

ریسک سیلاب باران زا دشوار است. سیلابهای باران زا دشوارترین سیلابها از نظر مدیریتی هستند، از آنجایی که پیش بینی آنها دشوار 

و در سرتاسر  2222در سال  2است و ارائه زمانهای هشدار کافی چالش برانگیز می باشد. در پی سیلابهای باران زای شدید در گلاسگو

، امروزه سیلاب باران زا بیش از گذشته توجه سیاستگذاران را به خود جلب نموده است. 2222و سایر قسمتهای انگلستان در سال  1هال

را با آب ناشی از  11می توانند ظرفیت زهکشی را افزایش داده و احتمال اختلاط فاضلاب 12و آب کثیف 9سامانه های مجزای آب رگبار

ران زا کاهش دهد. یک رویکرد راهبردی می بایست در مواجهه با مناطق با ریسک بالای سیلاب باران زا به شرح ذیل اتخاذ سیل با

 گردد:

در سامانه زهکشی و مدیریت توپوگرافی  12مناطق اخیرا توسعه یافته: بهسازی در صورت امکان، شناسایی و اصلاح نقاط تنگنا .4

 یمن.برای ایجاد مسیرهای جریان ا 13خرد

و طرحهای  15کارآمد، طراحی ضد سیل 14مناطق اخیرا توسعه نیافته با فشار توسعه: پافشاری بر سامانه زهکش شهری پایدار .5

 مدیریت آب سطحی.

که فضاهای سبز و  16مناطق اخیرا توسعه نیافته با فشار کمتر برای توسعه: شناسایی فرصتها برای منظرسازی یا طراحی منظر .6

 و در صورت لزوم، خرید اجباری. 12آبی را در بر می گیرد، حمایت گردیده از طریق آمایش سرزمین
 سیلاب شهری1
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1 Pluvial floods 

2 Downpours 

3 Invisible hazard 
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ها جایگزین بام خانهشهرسازی سبب تخریب پوشش گیاهی شده و سطح زمین با بتن، آسفالت و مواد مورد استفاده در پشت

به داخل رودخانه  شود. این سطوع غیرقابل نفوذ، از جذب بارندگی به داخل خاک جلوگیری کرده و سبب افزایش ورود روانابمی

 افتد باعث این نوع سیلاببیشتر است و در محیط شهری اتفاق می شود. رواناب ناشی از بارندگی شدید که از ظرفیت رودخانهمی

 گرددمی
 سیلاب آبزیرزمینی2

 پیوندد.وقوع میطور طبیعی بهبه هایی که به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی و تولید آب از زیرزمین از تشکیلات نفوذپذیرسیلاب

  3ساحلی سیلاب

گیرند )افزایش در مناطق ساحلی در این گروه قرار می سبب اثر باد یا طوفانهای ناشی از بالا آمدن سطح آب دریا بهسیلاب

  (.، افزایش سطح آب دریا، سونامیطوفان، امواج زیاد، فرونشست زمین

ناشی از شکست سد سیلاب  

شود، این ، جنگ و غیره از هم گسیخته میلرزه، زمین لغزشکه سد به سبب سطح آب زیاد، تعمیر و نگهداری ضعیف، زمینزمانی

 افتد. اتفاق می نوع سیلاب

 گیرد.بر نمیزیرزمینی، شهری و ساحلی را درای است و سیلاب آبرودخانه شود دربارۀ سیلابمسائلی که در این کتاب بحث می

 

و وقایع بزرگ اخیر سیلاب ای از خسارتخلاصه  

میلیون نفر  142که طوریبه (Whitfield, 2012:336در بسیاری از مناطق جهان است ) ترین بلایای طبیعیای مهمرودخانه سیلاب

شده  وارد یبشر معاجو بهبزرگی  راتخسا و تتلفاو ( World Bank, 2003:35طور متوسط تحت تأثیر سیلاب قرار دارند )در سال به

 راتخسا رالد ردمیلیا 11 برابر در رالد ردمیلیا 21 بر بالغ نطوفا و سیل از ناشی راتخسا انمیز ،ههد یک در تنها که اینهوگبه است،

ترین اند. سه مثال از بزرگجان خود را از دست داده دلیل وقوع سیلنفر در سال به 1222، 1922از سال ست. ده ابو لزلهز از ناشی

 شود: وقایع سیل در زیر آورده می

 322میزان بیش از شدید به یهای موسمبارانسپتامبر سیل شدیدی در پی  12: از اواخر ژوئیه تا 2212سیل پاکستان در سال

شد  پاکستاناز کشور  بلوچستانو  پنجاب، سند، سرحدهای ، استانرود سندمتر در طی چهار روز که باعث بالا آمدن سطح آب میلی

(Webster et al., 2011:1.) 14  نفر جان خود را از دست  1222خانمان شدند و بیش از میلیون نفر در این حادثه زخمی یا بی 22تا

  (.Kiresch et al., 2012:1دادند )

 Gale andبود )متر میلی 1436میزان به 2211: این سیل ناشی از بارندگی فصلی غیرمعمول در اکتبر 2211سیل تایلند در سال 

Saunders, 2013:234) نسبت پایین در این سیل به که بیشترین شرایط غیرعادی در قسمت شمال کشور اتفاق افتاد. دوره برگشت

براساس گزارش دولت تایلند و بانک  (.Gale and Saunders, 2013:237سال داشت اما زمان آن نسبتا  طولانی بود )22 تا 12حدود 

 46این سیل  اقتصادی نفر جان خود را از دست دادند. خسارت 113طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و میلیون نفر به 5/2جهانی، 

 بیلیون دلار تخمین زده شده است. 

های وســیعی از اروپــای مرکــزی شــامل آلمــان، چــک و اتــریش قســمت 2213: در ژوئــن 2213ســیل اروپــای مرکــزی در ســال 

و بــه میــزان کمتــر کشــورهای ســوئیس، اســلواکی، مجارســتان، لهســتان، و صربســتان تحــت تــأثیر ســیل شــدیدی قــرار گرفتنــد. 

                                                                                                                                                                                                 
1. Urban Flood 

2. Groundwater Flood 

3. Coastal Flood 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8_(%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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    بیلیـون دلـار تخمـین زده شـده اسـت 22تـا  5/16ایـن سـیل بـین  اقتصـادی سـال بـوده کـه خسـارت 122این سیل  دوره برگشت

(ZurichInsurance Group, 2014:8.)  

 رخ شدیدی  سیلاب سرزمین این از اینقطه در سال در کمدست که گفت توانمی جرأت به و ستا دقصا نیز ما رکشو در مرا ینا

 چند هرساله گیرد،می بردر را کشور از یوسیع هایبخش و شودمی تکرار سال چند از هر که سیلابی هایسال از گذشته واقع در .دهدمی

 عبارتبه یا کشور مختلف نقاط در خیزیسیل شدت. افتدمی اتفاق کشور کنار و گوشه در بزرگ مواردی در و متوسط و کوچک سیل

 دیگر نقطه به اینقطه از گیاهی پوشش مانند عوامل دیگر و توپوگرافیک ،اقلیمی شرایط به توجه با مختلف، یزخآب هایزهحو در دیگر

 از شرقجنوب و غرب جنوب مناطق که دهدمی نشان ،سیل رخدادهای و هیدرولوژیک آمارهای براساس موجود هایبررسی است. متفاوت

 زمین ایران نقاط اقصی در سیل بزرگ و کوچک رخداد 42 به نزدیک سالانه ،شده انجام مطالعات براساساست.  کشور نقاط خیزترینسیل

کنسولگری  هاینمایندگی اخبار و ایروزنامه اخبار از استفاده با را 1952 سال تا ایران هایسیلاب آمار 1ملویل چارلز. پیونددمی وقوعبه

 (.5:1395، )معاونت آب و آبفا است هکرد منتشر و آوریجمع ایران درانگلستان 

 1322تا  1335 هایسال برای سیلاب خسارت و حوادث به مربوط آمار ،سازندگی جهاد وزارتاز « خیزیسیل جامع طرح» قالب در

 1324 سال در آن اولیه تحلیلی نتایج و گردآوری (هاروزنامه اخبار طریق از )بیشتر مختلف مجاری از گذشته کارهای از بیشتر دقت با

 نتایج از ،پیوسته وقوعبه 62 دهه در آن درصد 52 از بیشتر کمی که( 1331-1322) دهه چهار در سیل 1192 تعداد .است دهش منتشر

 بوده مورد 239 با برابر 62 دهه سهم که دیده آسیب شهر 625، مذکور مدت در که دهدمی نشان آمار دیگر جای در .است مطالعات این

 آن ازدرصد(  55) ریال میلیارد 61 به نزدیک که شده برآورد ریال میلیارد 1252 حدود سیلاب خسارات مجموع شده یاد دوره برای. است

 دهد.را نشان می 1322تا  1331، توزیع رخدادها و خسارت سیل در دوره 2. جدول است بوده آخر دهه در

 

 (7:1395،)معاونت آب و آبفا 1370تا  1331سیل در دوره  توزیع رخدادها و خسارت -2 جدول

 دهه
 خسارات دیدهشهرهای آسیب رخدادها

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

42-1331 191 1/12 121 16 25/135 1/12 

52-1341 251 3/13 131 21 11/141 9/11 

62-1351 442 3/23 154 25 11/225 22 

22-1361 1221 3/53 239 31 53/169 3/55 

 122 5/1252 - - 122 1192 جمع

 

 ( انجام شده است،1325تا 1352ساله ) 25پروژه دیگری که به مدیریت دکتر محمد مهدوی استاد دانشگاه تهران برای دوره در 

درصد  22 ،مهم درصد 13 مهم، خیلی هایسیل درصد 12 تعداد، این از. است بوده مورد 962 کشور سطح در دادهرخ هایسیل تعداد

 رتبه در سیل 125 با خراسان استان کشور، استان 21 بین در که است آن از حاکی آمار همچنین .است بوده عادی درصد 55 ومتوسط 

رخداد سیل در آخرین رتبه  2های دوم و سوم و استان قم با مورد در رتبه 59مورد و استان فارس با  112 با خوزستان هایاستان و اول

_______________________________________________________________________________________ 
1. Charles Melville 
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 که است بوده نفر 1112 کمدست انسانی تلفات تعداد میلیارد ریال و 9162در دوره مورد نظر  اقتصادی خسارات مجموعقرار دارند. 

 (.2-5:1395، )معاونت آب و آبفا رسدمی نفر 25 از بیش به سالانه

 32112برابر با  1331-1312 دهه 5 در سیل خسارات مجموع،  شده منتشر دربارۀ بررسی سیل کشور کهی دیگر گزارش در

 .است آمده مختلف هایدهه برحسب سیل خساراتو  ، توزیع رخدادها3در جدول .است شده برآورد ریال میلیارد

 
 (7:1395، )معاونت آب و آبفا 1380تا  1331سیل در دوره  توزیع رخدادها و خسارت -3 جدول

 1371-80 1361-70 1351-60 1341-50 1331-40 دوره

 1322 614 352 223 222 تعداد

 1522 112 442 141 122 سالانه )میلیارد ریال( خسارت

 

 بررسی شود. تواند بیشترآوری شده است و میجمع 1اپدیگاه خبری ویکیاطلاعات زیر از وب

 1322ای نداشت، ولی از لحاظ مالی با تخریب حدود رخ داد. این سیل تلفات جانی گسترده 1313مرداد  1تبریز در  1313سیل 

شد، می های بزرگ که باید تخلیهو برجای گذاشتن انبوهی از شن و لای و تخته سنگ میلیون ریال 12خسارتی بالغ بر خانه و مغازه، 

را  1313در سال  )ره( تبریز خیابان امام خمینیهای ،  جاری شدن سیل و خرابی4و  3های بار آورد. شکلری بهخسارات چشمگی

 . دهدنشان می

 

 
 ا(پدی)منبع: ویکی )ره( تبریز ابان امام خمینیخی جاری شدن سیل در -3 شکل

 

_______________________________________________________________________________________ 
1. Wikipedia 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
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 ا(پدیپس از سیل )منبع: ویکی تبریز)ره(  خیابان امام خمینی هایخرابی -4 شکل  

 

 24 روی داد. در این سیلاب دجلهو  فراتو در اثر طغیان و بالا آمدن آب در رودهای  1333خرداد  2در  خرمشهر 1333سیل 

 اهواز ویران شد. -آهن خرمشهردهکده و همچنین راه

علت گذار ، منطقه دشتی که در میانه استان بوشهر ایران قرار گرفته و شامل شهرستان دیر و دشتی است، به1365 در سال

سیل ویرانگر بوده است. این سیل پس از سه شبانه روز بارش متوالی در  رودخانه مند و شیب ملایم و سیلابی بودن آن بارها شاهد

ل روز ای سیطور کامل تمام روستاهای حاشیه رودخانه ُمند را محاصره و در کام خود بلعید. حداکثر دبی لحظهبه 1365آذر  11بامداد 

متر در یک شبانه روز گزارش شده میلی 162مکعب بر ثانیه و نیز بارش باران به میزان متر 525بنابر برخی از منابع  1365آذر  11

میلیارد تومان براساس برآورد همان  12ها روستا و آبادی در جنوب از بین رفت و نفر کشته شدند و ده 432است. بر اثر سیل حدود 

 برجای نهاد. سال خسارت

نفر کشته و چند روستا تخریب  1222رخ داد و بر اثر آن بیش از  1366 مرداد 2در نزدیکی نیشابور، در تاریخ  بوژانسیل  منطقه 

 شدند. 

شدید در  شدن سیلابساعت یک بعدازظهر، بر اثر بارش شدید باران و جاری 1366 مرداد 4سیل  تجریش یا دربند، روز یکشنبه 

مالی وارد  میلیارد ریال خسارت 252نفر کشته شدند و  322رخ داد. بر اثر این سیل، حدود  تهران، در شمال گلابدره و  دربندهای دره

کشته، دومین سیل پرتلفات ایران ثبت شده است. در این روز  با  422با  رودخانه گرگانرود 1312شد. این سیل پس از سیلاب سال 

متر بارش میلی 21دقیقه  122ای بود که در مدت گونهی هوا، رگبار و تگرگ شدیدی آغاز به باریدن کرد. شدت رگبار  بهوجود گرما

بود را  به حرکت درآمد و در مسیر خود سدی که  سپاه پاسداران ساخته رودخانه گلابدرهثبت شد. در مدت کوتاهی سیلاب شدیدی از 

ولای و سنگ را در مسیر رودخانه گلابدره و جعفرآباد به سمت میدان تجریش به حرکت درآورد. این سیل در تخریب و صدها تن گل

بخشی از سیلاب به درون  میدان تجریشو خودروها خسارت فراوان وارد کرد و به میدان تجریش رسید. در  هاطول مسیر به خانه

سمت بیمارستان شهدا در حال ساخت وارد شد و بخشی دیگر به داخل تکیه و راهروی بازار تجریش آسیب رساند. گل ولای به زیرگذر

 از سمت شرق و ورودی خیابان مقصودبیگ و ولیعصر در سمت جنوب و غرب نیز پیشروی کرد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86_(%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86_(%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1
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 12وقوع پیوست. بیش از هایی که از روز پیش در این شهر آغاز شده بود، بهدر پی بارندگی 1321مرداد  5سیل  نکا در بامداد روز 

ن سطح رودخانه نکارود و در نهایت طغیان آن شد که از میانه شهر عبور سبب بالا رفت نفر بر اثر این سیل کشته شدند. بارندگی شدید 

کنند. در اثر این واقعه پل اصلی این ای سخت و فراموش نشدنی یاد میعنوان واقعهکند. ساکنان حاشیه رودخانه نکا از این حادثه بهمی

 های اداری خسارتهای کشاورزی و تعداد زیادی از ساختمانهای روستایی، تعدادی از روستاها و زمین، راهآهنراه(، پل 5شهر )شکل 

د. علت عمده وقوع این سانحه دیدند. علاوه بر آن تأسیسات و تجهیزات زیربنایی نظیر آب و برق و تلفن خسارت زیادی را متحمل شدن

های زراعی، تخریب حاشیه رودخانه و برداشت های منطقه به زمینهای محیط زیستی همچون تبدیل جنگلانگاریناشی از سهل

سازهای انجام ها با ساخت و ا با درختان بریده شده و گرفتگی آبراهههرویه شن و ماسه بوده است. همچنین مسدود شدن دهانه پلبی

 منجر شد. شده، به تشدید وقوع سیل

 

 
 تخریب پل اصلی نکا در اثر سیل-5 شکل

 

 در گرگانرود رودخانه زه آبخیزحو در 1312 مردادماه بیستم و نوزدهم هایتاریخ در سابقهبی بارندگی دنبالبه گلستان استان  سیل

 در ساعت 12 حدود تداوم با و شروع مرداد 19 جمعه عصر بارندگی شده ثبت اطلاعات طبق .شد جاری کیلومترمربع 5222 حدود سطح

 21 کمینه از و بوده متفاوت زه آبخیزحو مختلف هایزیرحوضه و مناطق در بارندگی ت. شدرسید پایان به مرداد 22 شنبه روز صبح

 نیز سیلاب. دبی است بوده متغیر گلستان جنگل ایستگاهمتر در میلی 45تا بیشینه  (ساله 2 برگشت دوره) گالیکش ایستگاه در مترمیلی

 و ثانیه بر مترمکعب 1652 تنگراه در آبدهی بیشینه که ایگونهبه. است بوده متغیر دیگر ایستگاه به ایستگاهی از بارندگی تغییرات تبعبه

 و نفر 422 شده، یاد سیلاب تلفات تعداد موجود هایگزارش طبق. است شده ثبت ثانیه در مترمکعب 499 و 112 گلستان سد محل در

 . است شده برآورد و ثبت ریال میلیارد 522 حدود آن ملموس و مستقیم خسارت میزان

نفر شد. از جمله عوامل افزایش مشکلات این سیل ریختن  1وقوع پیوست و باعث خسارات مالی و مرگ به 1394در آبان  سیل ایلام

در کنار  ا شد. همچنین ساخت و سازهای غیرمجازهها بود که موجب تخریب و ریزش پلی در بستر و کنار رودخانههای ساختماننخاله

 42هزار واحد مسکونی و تجاری برابر با  22ها نشان داد که این سیل به بیش از های سیل را بالا برد. نخستین بررسیرودخانه هزینه

زار میلیارد ریال ه 6های این سیل های شدیدی وارد کرده است. هزینههزار نفری ایلام آسیب 252های عمومی شهر درصد از مکان

ترین بارندگی تاریخ ایلام تا سابقهمتری باران در سه روز یک هفته که باعث سیل شد، بیمیلی 324تخمین زده شده است. بارش حدود 

های زیست محیطی استان از جمله زیستگاه گوزن ایرانی های یک سال زراعی شمال تهران بوده است. عرصهزمان حاضر و برابر با بارش

 دهد.وقوع پیوسته این سیل را نشان میبه ای از خسارت، نمونه6ر این سیل آسیب جدی دیدند. شکل د

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86
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 وقوع پیوسته توسط سیل در ایلامبه ای از خسارتنمونه -6 شکل

 

در مناطق جنوبی این استان آغاز شد،  1395دی  32های شدید از که در پی بارندگی سیستان و بلوچستان استان سیلدر 

، ایرانشهرخانه در مناطق  3222راه اصلی و فرعی در این استان شدند. حدود  15های فصلی طغیان کردند و باعث بسته شدن رودخانه

شدند. دو سال  جواری با رودخانه به طور کامل تخلیهدلیل همروستا به 3و غیره آسیب دیدند. همچنین  کنارک، شهرنیک، سرباز

ماه  های پایان دیمتر گزارش شده بود اما تنها در بارندگیمیلی 125متوسط بارندگی در استان سیستان و بلوچستان  1395منتهی به 

 164های سنجش، متوسط بارندگی را متر رسید. برخی از ایستگاهمیلی 122کم به میانگین ، میزان بارندگی دست1395و اوایل بهمن 

ای و ساختمانی های کشاورزی، جادهمیلیارد تومانی به زیرساخت 152 متر گزارش کردند. برآوردهای نخستین حاکی از خسارتمیلی

 در این استان بوده است. 

بارش متوسط  سازمان هواشناسیرخ داد. براساس اعلام  1396فروردین  25سیل بزرگی در منطقه شمال غرب ایران در روز جمعه 

نفر اعلام شد و  41ده است. تعداد جان باختگان این حادثه سابقه گزارش شسال پیش از آن بی 15متر بوده که در میلی 42در حدود 

گزارش شده است. براساس برآوردها، این سیل در استان  آذرشهرو  شیرعجبهای های این سیل از شهرستانبیشترین تلفات و مفقودی

 252میلیارد تومان، در کشاورزی حدود  25ها به بار آورد که از این میزان در بخش راه میلیارد تومان خسارت 295آذربایجان شرقی، 

میلیارد تومان خسارت  14میلیارد تومان برآورد خسارت شده است. در استان اردبیل نیز  22تومان و در بخش مسکن حدود میلیارد 

میلیارد تومان خسارت به حوزه کشاورزی،  461وارد شد. براساس آمارهای اعلام شده در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل،  

درصد متعلق  42درصد خسارت متعلق به آذربایجان شرقی،  55سیل اخیر وارد شده که در مجموع  باغی، دامی و پرورش ماهی بر اثر

 درصد نیز متعلق به استان اردبیل است. 5به آذربایجان غربی و 

 اقدامات کنترل سیلاب

. سدها، مخازن کنترل سیل، شوندتقسیم  (2ای )نرمغیرسازهو  (1ای )سختتوانند به دو دسته سازهمی سیلاب کنترلاقدامات 

جریان  توزیع موقتیبا د نتوانآب مازاد می برای ذخیره هستند. احداث مخازن سیلاب کنترلی اههای انحرافی از جمله اقدامات سازسازه

 ند.نکسیل کمک  عدیلتسیلاب به  های حداکثردبیکردن کم تنظیم و با رودخانه، آن را 

_______________________________________________________________________________________ 
1. Hard 

2. Soft 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 آنبرابر هزینه احداث  دو تا سهتر از کارهای نرم است. هزینه تخریب یک سد مشکل، آوری و کنار گذاشتن کارهای سختجمع

 دهند. است. کارهای نرم چهره طبیعت را خیلی تغییر نمی

 :باشدتواند شامل موارد ذیل می سیلابی )نرم( مهار اهایی از اقدامات غیرسازهنمونه

 ی با زیرساختارهای کم ارزش.های سیلاب، مقررات برای توسعه نواحی در معرض خطر سیل با باقی گذاشتن دشتسیلاب بندیپهنه •

 از سیلاب. پسمداد و ترمیم )بازیافت( ا ،تخلیه ،( سیلابانتشار و صدور) هشدار ی وبینپیش •

از  ها و خسارات در بین تعداد بیشتری از مردم در مدت زمان طولانی است. بیمه سیلاب سیاستی ، تقسیم ریسک1سیلاب بیمه •

 است.  از جمله راهکارهای نرم باشد کهمی برای کاهش خسارات سیل سوی دولت

 . 3های مشارکتی(، بالا بردن روش)بهبود آگاهی، درک و آمادگی سیلاب 2سازیرفیتظ •

شامل کاربری  کند وگیری سیلاب را تعدیل میاست که شکل 4کنترل منبع یکی از اقدامات مهم حفاظت سیلاب، آبخیزداری •

یعنی گرفتن )گیرش( آب در  ،. ایده کنترل منبعاست، فرسایش و انتقال رسوب سطحی رواناب برای کاهش و حفاظت خاک اراضی

های روها و پارکینگذناپذیر کاهش یافته، افزایش پیادهواز طریق اقداماتی نظیر افزایش میزان نفوذ )سطح نف که کندکه ریزش میجایی

شود. ( انجام میKundzewiez and Takeuchi, 1999:429) ها( و ذخیره آب زیرزمینینفوذپذیر(، ذخیره محلی )استخرها و ساختمان

ولی در  ای داردنقش عمدهسیل(  بزرگیاست. آبخیزداری در کاهش تولید سیل )کاهش  اقدامات آبخیزداری از جمله راهکارهای نرم

ی آبخیزداری جزء راهکارهای نرم اآبخیزداری اثر و نتیجه بخشی زیادی دارند. حتی اقدامات سازه عملیات. آن اثر کمتری داردکنترل 

 آیند.حساب میبه
بزرگی  شعاع هیدرولیکی ،تمرکز آب است. وقتی سیل در رودخانه جریان دارد است. سیلاب ب جزء راهکارهای نرمسیلا پخش •

گردد. علاوه بر های زیرزمینی میسیلاب موجب تغذیه آبد. پخششوبیشتر می ن، سرعت آب کم و میزان نفوذ آآن دارد که با کاهش

 در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. و ب راهکاری برای حل مشکل سیل استسیلا پخش ،این
 

 : 5یلابآموزش س

 یدادخودشان و املاکشان را در واکنش به هشدارها و رو تا بتوانند بالا برود یلابمردم از مسئله س یهایگردد سطح آگاهیم یسع

  .داندمجاز میمناسب  یافراد را در زمان واکنشطلبد که یرا م یلابس برابردر  یحالت آمادگ یکامر  ینکنند. ا یریتمد یلس

قتصادی و تهدیدات برای سلامت و امنیت عمومی ناشی از ( کاهش خسارات ا1ت عبارتند از: )دشدو هدف عمده مدیریت سیلاب

طور ها. سه راهبرد اساسی که ممکن است بهدشت( حفاظت و احیای عملکردها و منابع طبیعی و سودمند در سیلاب2ی. )گیرسیل

 6پذیریتعدیل آسیب گرفته شوند، عبارتند از: کارگرفتگی بهمنظور کاهش تهدیدات جانی و دارایی ناشی از سیلمنفرد یا تلفیقی به

 (. Wright, 2008:7-9ا )هها بر روی فرد و جامعه، تعدیل سیلابو اختلال سیل، تعدیل آثار نامطلوب سیلاب نسبت به خسارت

 وارد ذیل است: و اختلال سیل شامل م پذیری نسبت به خسارتتعدیل آسیب

، 4سازی( مقررات خانه4، 3سازو( مقررات ساخت3، 2( مقررات تقسیم مجدد2، 1بندی(مقرارت ناحیه1: 2تدشالف( مقررات سیلاب

 ( سایر ابزارهای قانونی، 6، 5( مقررات بهداشتی و سلامتی5

_______________________________________________________________________________________ 
1. Flood Insurance 

2. Capacity Building 

3. Participatory 

4. Source Control 

5. Flood Education 

6. Susceptibility 

2. Floodplain Regulations 



16          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

(توسعه مجدد 3، 12، فضای باز9، تملک1(حق مالکیت زمین2، 2رفاهی(خدمات و امکانات 1: 6های توسعه و توسعه مجددب( سیاست

 ، 12جایییا جابه ( تخلیه4، 11و بازسازی شهری

 ،13ج( آمادگی، امداد و ترمیم بلایا

 یسازد( ضدسیل

 (.Wright, 2008:7-9یا اضطراری سیل  ) ی و هشداربینهای پیشطرحه( 

، د( اقدامات 15، ج( تنظیمات مالیاتی14بر روی افراد و جامعه شامل: الف( خبررسانی و آموزش، ب( بیمه سیل تعدیل اثر وقوع سیل

 (. Wright, 2008:7-9گردد )می 12ترمیم پس از سیلابه( و  16اضطراری سیل

ها و سرریزهای ، ج(اصلاحات کانال، د(انحرافو دیوارهای سیل بند ا، خاکریزهاهشامل: الف( سدها، مخازن، ب( دایک سیلابتعدیل 

 (.Wright, 2008:2-7گردد )می 21و ز( اقدامات حفاظت خط ساحلی 22کان، و( نگهداشت در م19ینیزم یهتصفه( ، 11جریان زیاد

 مدیریت دشت سیلابی

نسبت به توسعه موجود را  سیلاب کند، ریسکمدیریت دشت سیلابی یا سیلابدشت از افزایش میزان خسارات سیل جلوگیری می

مدیریت ریسک دشت  طرحمراحل فراهم کردن و اجرای یک کند. ی طبیعی را محافظت و ترمیم میهای سیلابدهد، دشتکاهش می

 .شودنمایش داده می 2در شکل  22سیلابی
 

                                                                                                                                                                                                 
1. Zoning Ordinances 

2. Subdivision Regulations 

3. Building Codes 

4. Housing Codes 

5. Sanitary and Well Codes 

6. Development and Redevelopment Policies 

2. Services and Utilities 

1. Land Rights 

9. Acquisition 

12. Open Space 

11. Urban Renewal 

12. Evacuation/Relocation 

13. Disaster Preparedness, Assistance, and Recovery 

14. Flood Insurance 

15. Tax Adjustments 

16. Flood Emergency Measures 

12. Post-Flood Recovery 

11. High-Flow Diversions and Spillways 

19. Land Treatment 

22. Onsite Detention 

21. Shoreline Protection Measures 

22. Floodplain Risk Management Plan 
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 (NSW Government, 2005:6) دشت سیلابی فرایند مدیریت ریسک -7 شکل

 

به طبقات سیلاب تقسیم شوند.  پتانسیل سیلاب ی ممکن است براساس سطوح مختلف ریسکسیلابهای اراضی در هر یک از دشت

حدود )مرزهای( ریسک سیلاب مرتبط برای هر دشت سیلابی به شرح زیر است و یک ملک ممکن است در معرض بیشتر از یک حد 

 باشد.  1ریسک سیلاب

 

 جایی است که خسارات زیاد سیلاب، ریسک پتانسیل جانی و مسائل تخلیه زیادحد ریسک سیلاب زیاد:  سیلاب حد ریسک -1

محدوده یک ریسک مهم دهد. در این و مضری رفتار سیلاب را تحت تأثیر قرار میچشمگیر طور شوند و یا توسعه بهی میبینپیش

رو، اکثریت توسعه باید به این محوطه وجود دارد. از این ریزی مرتبط با سیلابوساز و برنامهخسارات سیل بدون پذیرش کنترل ساخت

شود که در معرض خطر ساله تعریف می 122عنوان سطح زمینی در زیر سیلاب محدود شود. حد ریسک سیلاب بالا معمولا  به

 که مشکلات عمده تخلیه وجود دارند.بالا است و یا جاییهیدرولیکی 

محدوده ریسک سیلاب متوسط وجود دارد، اما این خسارات  ت سیل دراخسارمهم  متوسط: یک ریسک سیلاب حد ریسک -2

ساله تعریف  122عنوان زمینی در زیر سیلاب به، این محدوده طورکلیبههای مناسب توسعه کمتر شوند. کارگیری کنترلتوانند با بهمی

 وجود داشته باشد.  است ممکن شود که در معرض خطر هیدرولیکی بالایی نیست و جایی است که بعضی از مشکلات تخلیهمی

های اراضی در ساله قرار گرفته و بیشتر کاربری 122این محدوده سطح زمینی است که در بالای سیلاب  :کم سیلاب حد ریسک -3

تواند ریسک را تا سطح وساز میریزی مناسب و کنترل ساختسیل وجود دارد، برنامه این محوطه مجاز خواهد بود. اگرچه ریسک خسارت

(، اما شود )یعنی به اندازه سیل حداکثر محتملعنوان همه اراضی دیگر در دشت سیلابی تعریف میهقابل قبولی کمتر کند. این محوطه ب

 شود. در محدوده ریسک سیلاب زیاد یا کم شناخته نمی

 یمل یمهبرنامه ب و اقدامات مشابه که ممکن است با اعمال مجازات 2یمحدودکننده محل یبندپهنه یرنظ ینزم یکنترل کاربر

شوند، یم یطراح یندهآ هاییمتصم ی اثرگذاری براقدامات برا ینا روند.میکار هب یندهتوسعه آ یتنها برا یبا باشند، تقر یلابس

 یابد،کاهش  یاقدامات ینچن یابوجود خواهد داشت، در غ یندهکه در آ خسارت-گردد تابع تراز آبیم عثکه اثر درازمدت بایطوربه

 (. Andjelkovic, 2001:43)دهد یتوسعه موجود را تحت تأثیر قرار نم یطور معناداراما به ینده،از توسعه آ یریجلوگ یعنی

 یلابس یسکر کاهش به  یجهو در نت یلس یامدهایکنترل و اداره کردن پ یبرا یداتتمه ینمؤثرتر یاراض یکاربر یریتکنترل و مد

 یکعنوان ( بهبدون اخطار )هشدار یعسر یانجر با یهاسیل یافته یشدر معرض عمق افزا یمارستانب یک یامدهایمثال، پ برایاست. 

با  لخانهگ یک( یاز برگشت آب کم عمق )سطح یناش یگرفتگیلس کهیشده است، در حال یینجامعه تع یبرا یرشپذ یرقابلغ ریسک

 در نظر گرفته شود.  یرشقابل پذ یسکر یکعنوان ممکن است به یزمان اخطار کاف

 

_______________________________________________________________________________________ 
1. Flood Risk Precincts 

2. Local Restrictive Zoning 
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  اندرکنش بین آمایش سرزمین و مدیریت سیلاب -8شکل 
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 پیشگفتار
ناپذیر از تاریخ زمین بوده و خواهند بود، اما این که آیا این رخدادها به فاجعه تبدیل شوند یا خیر به رخدادهای طبیعی جزئی جدایی

هایی داشته باشیم و چگونه از برابر تبعات این رخدادها چه باشد و چه درس آموختهعوامل متعددی بستگی دارد. این که رویکرد ما در 

گیری، کاهش خسارات یا افزایش سرعت جبران خسارات استفاده کنیم، بستگی به نحوه مستندسازی، ها برای پیشاین درس آموخته

بهترین راهکار است که باید مبتنی بر اصول پدافند گیری شک پیششناسی و تجزیه و تحلیل غیرجانبدارانه رخداد دارد. بیآسیب

طلبد. در نهاد را میهای مردمگزار و اجرایی، مردم و سازمانغیرعامل باشد و حصول این هدف، عزم جدی مسئولین و متولیان سیاست

خوزستان، لرستان و سیستان و این گزارش ضمن روایت بسیار ساده از وقوع سیلاب در پنج استان کشاورزی کشور )گلستان، مازندران، 

صیفی، شیلات و آبزیان،  –بلوچستان( و تحلیل دلایل وقوع سیل، برآورد خسارت )کلی و به تفکیک محصولات زراعی، باغی، سبزی 

های کشاورزی( انجام و سه سئوال ریاست محترم های سبک و سنگین، طیور و کندوهای زنبور عسل و همچنین زیرساختدام

گیری، مدیریت حین بحران و مدیریت پسابحران )به های مدیریتی در سه زمینه پیشداده شده است. همچنین، توصیه جمهوری پاسخ

های کارشناسی و تجارب میدانی گسترده ارائه شده نهاد( به شکل مبسوط و با نشستهای مردمسه طیف مسئولین، مردم و سازمان

فکری طیف وسیعی از مدیران، ماهه اعضای کمیته کشاورزی با همراهی و هماست. امید است این گزارش که حاصل تلاش چند 

های اجرایی است، بتواند سندی ارزشمند برای دولت جمهوری کارشناسان، محققان دانشگاهی و تحقیقاتی، دانشجویان و سازمان

 یک رخداد طبیعی باشد.  اسلامی ایران در راستای اجرای سناریوی پدافند غیرعامل در برخورد با سیلاب به عنوان

 

 ل: کلیاتبخش او
 مقدمه -1-1

نظیر وقوع رخدادهای بحرانی از جمله ارکان کلیدی برای تولید و مدیریت موفق ر کشاورزی همواره توجه به موضوعات مهمید
رخدادهای طبیعی و وقوع شمول باعث برهم خوردن نظم تغییر اقلیم نیز به عنوان یک پدیده جهان های کشاورزی بوده است.نظام

ها تا شدن دوره بازگشت آنها و کوتاهاین تغییرات از افزایش شدت خشکسالی رخدادهای مختلف در مناطق مختلف دنیا شده است.
ه گر آن است کنشان های اقلیمیهای زمانی دادهمطالعات سری ی،از سوی های مخرب تغییرات دارد.آسا و وقوع سیلابهای سیلبارندگی

همواره باید در  ،بنابراین. شوندهای بازگشت مشخص یا نامشخص هر چند سال یک بار تکرار میبرخی از وقایع بحرانی با دوره
ها مدنظر قرار گذاریرخدادهای مخرب در سیاست ،بینی و همچنینهای کلان کشورها موضوع رخدادهای غیر قابل پیشمدیریت

ریزی کرد و ها برنامهز اهمیت است که باید برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از رخداد آناین ملاحظات از آن جهت حائ د.نگیر
سیلاب یکی از این . های پیشگیری و یا مدیریت بحران و پسابحران باشدتواند شامل روشاین تمهیدات می. تمهیدات لازم را اندیشید

توان اما می ،است بینی ه این پدیده ناگهانی و گاهی اوقات غیر قابل پیشاگرچ. تواند به دلایل متعددی ایجاد شودهاست که میپدیده
این امر مستلزم . گیرانه مطلوبی برای کاهش شدت و خسارات ناشی از آن انجام دادها و اقدامات پیشبینیریزی صحیح، پیشبا برنامه

 .باشدسارات ناشی از این پدیده میشناسی دلایل افزایش یافتن شدت و خمستندسازی وقوع سیل و همچنین آسیب

ها را در سه دسته مدیریت عوامل طبیعی، توان آنتوانند بر کاهش اثرات خسارت سیل تاثیرگذار باشند که میعوامل متعددی می
بازخوانی  ، ضرورتکه باید در این خصوص مد نظر قرار گیردیکی از نکات مهمی بندی کرد.سازمانی تقسیم -عوامل انسانی و مدیریتی 

های گذشته و در مناطق با ها در سالوقوع سیل. باشدهای قبل و در سایر مناطق میهای مشابه در سالهای سیلآموختهدرس
های این رخداد در آموختهمدیران باید با درایت از درس ،ناپذیر تلقی گردیده و بنابراینتوپوگرافی مشابه در واقع نوعی مانور اجتناب

  گذشته به خوبی استفاده کنند.های سال
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که منجر به خسارات قابل توجهی به  1391و اوایل سال  1392های مختلف کشور در اواخر سال وقوع رخداد سیل در استان

های آن برای کاهش خسارات آموختههای مختلف گردید یکی از این نمونه اتفاقاتی است که باید مستندسازی گردیده و از درسبخش

  های آتی به خوبی بهره جست.احتمالی سیل

 های کشاورزیی تاثیرات سیل اخیر بر زیرشاخهاین گزارش به سفارش هیئت ویژه تدوین گزارش ملی سیلاب و با هدف مستندساز

کشاورزی در پنج استان گلستان،  هایزیرساختو  پروری و پرورش دام و طیور و تأسیساتیعنی زراعت، باغبانی، شیلات و آبزی

های جامع ستها و نشدر این گزارش سعی شده که با تحلیل لرستان، خوزستان، مازندران و سیستان و بلوچستان تدوین شده است.

-های پیشروش ،های کشاورزی و همچنینکارشناسی و مطالعات میدانی تحلیلی نسبتا  قوی در خصوص دلایل وقوع سیل در بخش

ها و یافتهدست ،همچنین های کشاورزی ارائه گردد.آوری نظامگیری، مدیریت بحران، مدیریت پسابحران و مدیریت افزایش تاب

ها توصیه به مدیران، توصیه به مردم و آموختهدر قالب کلی ارائه گردیده و سپس در زیر مجموعه این درس های این سیلآموختهدرس

  گیری، مدیریت بحران و مدیریت پسا بحران ارائه شده است.های مردم نهاد در سه موضوع پیشتوصیه به سازمان

های به شکل مستقیم با این پدیده در مزارع و سایر بخش ها سعی شده که از تجارب کارشناسان و مدیرانی کهدر این توصیه

بهره گرفته شده است. لازم به ذکر نیز معتبر منابع علمیدر  جامع یاز جستجو ،اند بهره جسته شود. همچنینکشاورزی درگیر بوده

 بایدها آموختهدرس همچنین وها توصیه این دل از که است راهکارهایی است برخوردار زیادی اهمیت از هاگزارش این در آنچه که است

 همراه نشود.ات مشکل و خسارات حجم این با بعدی رخدادهای تا شود استخراج

 

 حکم ریاست جمهوری و ضرورت تهیه گزارش -1-2
 

 اصول مورد توجه در تهیه گزارش -1-3
ها و ارقام با بازدیدهای میدانی، مصاحبه ترین اعداد به واقعیت گزارش شوند و بعضی اعداددر این گزارش سعی شد تا نزدیک -

های مختلف کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی هر اند. آمار خسارات به بخشآزمایی شدهو مطالعات تکمیلی تا حد امکان راستی

 ها صورت پذیرفته است.و در برخی موارد اصلاحاتی روی آنشده استان اخذ 

های ذیربط مثل استان مازندران و سیستان و بلوچستان به دلیل عدم همکاری سازمانها آمار ریز خسارات در بعضی استان -

 سازی موضوعات وجود دارد.تکمیل نشده و مقاومت سازمانی زیادی برای شفاف

ها در این گزارش گنجانده شود، ولی به دلیل ضرورت حفظ شاکله سعی شد که حداقل اطلاعات مرتبط با سایر کارگروه -

 شده ارائه شده است.شده و یا متون تلخیص مطالب در قالب جداول خلاصه گزارش برخی

ها، سیمای کشاورزی هر استان هم ارائه گردید تا نقش سیل در در هر بخش قبل از اعلام خسارات بخش کشاورزی استان -

 تر بیان شود. بخش کشاورزی روشن

، در خصوص آمار منابع طبیعی به "منابع طبیعی"و  "اورزیکش"کمیته کشاورزی با توجه به تفکیک کارگروه به دو کمیته  -

 ریز ورود ننموده است. 

 

 و روش کار هدف -1-4

نشان داده شده  1-1کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی در شکل  –مراحل تدوین گزارش ملی سیلاب توسط کمیته کشاورزی 

ه کشاورزی ذیل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی در ، پس از انتخاب اعضای کمیت1-1است. طبق اطلاعات مندرج در شکل 

هایی که باید در جریان تهیه گزارش با های گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، تهیه فهرست سازماناستان

خسارت، مدیریت بحران، سوال مشخص در چهار زمینه کاهش  52کارگروه همکاری لازم داشته باشند، در دستور کار قرار گرفت و 

های مربوطه ارسال گردید. هدف از مدیریت پسابحران و راهبردهای افزایش سازگاری در برابر سیل طراحی و برای اخذ پاسخ به سازمان
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( و های فنی و کلان در رویارویی با مخاطزات طبیعی )به شکل اعمها در تدوین توصیهطراحی این سوالات استفاده تحلیلی از پاسخ آن

آوری آمار و اطلاعات )اطلاعات عددی(، بازدیدهای میدانی، مکاتبه و سیل )به شکل اخص( بوده است.  در مرحله بعد به منظور جمع

ریزی شد. پاسخ به سوال اول مطروحه ریاست جمهوری در حوزه سیلاب در بخش کشاورزی های منتخب برنامهمصاحبه با سازمان

برای گزارش مکتوب ها چقدر است؟( که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته اند و نیز مقدار خسارتکمیت اراضی و منابع طبیعی )

های وارده، تدوین آوری شده به تشریح علل و چگونگی وقوع سیل، خسارتدر گام بعد، بر اساس اطلاعات جمع .گذاری شداولیه هدف

ان و تدوین راهبردهای سازگاری نسبت به رخداد سیل و در گیری(، تحلیل وضعیت مدیریت بحرراهبردهای تخفیف خسارت )پیش

کشت چگونه بر کمیت سیلاب و تغییر کاربری اراضی و توسعه نهایت تدوین گزارش نهایی سیلاب و پاسخ به سئوال دوم )

لزم چه آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستوضعیت تاب( و سوم )اند؟خسارات ناشی از آن تاثیر گذاشته

گانه پرداخته شد. همچنین، راستی آزمایی آمار های پنج( ریاست جمهور در حوزه کشاورزی در استاناصلاحات و اقداماتی است؟

ای با استفاده از روش سنجش از دور در دستور کار کمیته کشاورزی قرار داشت که به دلیل محدودیت منابع در مقیاس منطقهشده ارایه

 له انجام نشد.مالی در این مرح

 

 
 مراحل تدوین گزارش ملی سیلاب در کمیته کشاورزی.  1-1 شکل

 

، مدیریت بحران، 1سئوال در قالب چهار بخش کاهش خسارت 52 به طور کلی، در این گزارش کمیته کشاورزی یافتن پاسخ

بندی دنبال نموده است. این سئوالات در تخفیف در برابر سیل را به منظور جمع 1مدیریت پسابحران و راهبردهای افزایش سازگاری

_______________________________________________________________________________________ 
1. Mitigation 
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ها )در حد ارائه نبندی شد و در هر استان پاسخ آخسارت، مدیریت بحران و پسابحران بخش کشاورزی و راهبردهای سازگاری تقسیم

کردن امکان هدف از طرح این سئوالات فراهمار گرفت. های ذیربط( در تحلیل نهایی گزارش مورد استفاده قراطلاعات توسط سازمان

 اند. سئوالات در چهار بخش به شرح ذیل مطرح گردید:مجزا پاسخ داده نشدهتحلیل نهایی بوده ولی در پایان به شکل 

 

 سئوال( 23سئوالات بخش کاهش خسارت ) -1-4-1

اعم( و سازمان جهاد کشاورزی استان شما )به شکل اخص( آیا اصولا در تفکر مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی )به شکل  .1

 تفکر پیشگیری از مخاطرات طبیعی )به ویژه سیل( وجود دارد؟

در جلوگیری از اصولا قدرت وزارت جهاد کشاورزی )به شکل اعم( و سازمان جهاد کشاورزی استان شما )به شکل اخص(  .2

 ها( چقدر است؟ب قوانین و اجرای دستورالعملتغییر نامتعارف کاربری اراضی )در بحث تدوین و تصوی

ای در مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان شما تهیه و ای دستورالعمل ویژهآیا در طراحی الگوهای کشت منطقه .3

 ابلاغ شده است؟ )اگر این موضوع در قالب دستورالعمل یا سندی تدوین شده، نام سند و مستندات مربوطه ارائه شود(.

ها دستورالعمل مشخصی وجود داشته عدم کشت در مسیل و مصب رودخانهها و در زمینه تعیین رسمی مرز بافر رودخانه آیا .4

 اقدام عملی صورت پذیرفته است؟ )مستندات ارائه شود(.و 

اد در راستای ممانعت از کشت در اراضی شیبدار و شخم در جهت شیب چه اقدامات عملی در مدیریت زراعت سازمان جه .5

 کشاورزی استان انجام شده است؟ آیا قانون یا دستورالعملی تدوین شده است؟

..( در بالادست اراضی کشاورزی که امکان وقوع سیل را ها و.آیا در راستای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی )مراتع، جنگل .6

 دهند اقدامی صورت پذیرفته است؟افزایش می

بری اراضی سیستم پایش و رصدی در سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد؟ مکانیسم به آیا در خصوص جلوگیری از تغییر کار .2

 شود؟چه شکل انجام می

های شیلاتی از چه استانداردی استفاده شده و اگر استفاده شده، دلایل خسارت در احداث واحدهای دامپروری و طیور و سازه .1

 وارده چه بوده است؟

های شیلاتی، دامپروری و ای برای نجات سازهگیرانهازمان هواشناسی، چه اقدامات پیششده از سوی سپس از هشدارهای داده .9

 از سیلاب انجام دادید؟پرورش طیور 

 عمل در آیا هستند؟ برخوردار سیل قبیل از طبیعی بلایای رویارویی با برای لازم سازیتصمیم ظرفیت از تحقیقاتی مراکز آیا .12

 انجام شده است؟ هنگامی به اقدام

 است؟ گرفته صورت هنگام به اقدامات هاآبیاری و احداث زهکش کانالهای لایروبی زمینه در آیا .11

 است؟ کدام اقدامات؟ شده اندیشیده تمهیدی سیل ایجاد از جلوگیری و باغات و مزارع سطح در رواناب کنترل برای آیا .12

زدن بقایا که زمین را مستعد فرسایش، یری از آتشدار( و جلوگآیا در بحث مدیریت بقایای گیاهی )به ویژه در اراضی شیب .13

 کند، اقدامی قانونی و اجرایی انجام شده است؟پذیری میزایی و سیلتولید رواناب، رسوب

 است؟ اختیار در استان مختلف مناطق سیل وقوع ریسک هاینقشه آیا اقدام عملی برای تولید .14

 ها و تأسیساتو یا احداث زیرساخت( القعرخط) کشاورزی محصولات کاشت برای ایممنوعه حریم کشاورزی جهاد سازمان آیا .15

 است؟ نموده واحدهای کشاورزی تعیین

های کشاورزی اقدامی صورت پذیرفته سیلاب در مناطق دارای فعالیت کنترل برای تنظیمی سدهای احداث با رابطه آیا در .16

  است؟

                                                                                                                                                                                                 
1. Adaptation 
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 است؟ شده برگزار سیل قبیل از طبیعی بلایای رویارویی با در اسانکارشن و مدیران توانمندسازی آموزشی هایدوره آیا .12

 مناطق از احشام جابجایی برای عشایر به هنگام به رسانیاطلاع شده از سوی سازمان هواشناسی،هشدارهای داده آیا پس از  .11

 گرفته است؟ صورت پرخطر

بیمه کشاورزی اقدامات حمایتی یا تشویقی انجام شده تشویق کشاورزان به بیمه محصولات خود در صندوق آیا در خصوص  .19

 است؟

 اید؟های حضوری و مجازی داشتهآیا در خصوص آموزش کشاورزان در رویارویی و سازگاری با بلایای طبیعی آموزش .22

 مدیریت و بینیپیش خصوص در( سازمانی هایشبکه و سازمانی بین هایهماهنگی) سازمانی بین جامع اطلاعاتی نظام آیا .21

 داشته است؟ وجود سیلاب

 یا مقابله عملیات و هابرنامه با منطبق سیلاب مستعد مناطق در انجام حال در یا و شده انجام هایطرح و هابرنامه از چقدر .22

 است؟ بوده اقلیم تغییر با سازگاری

 نهاد مردم یهاسازمان طبیعی، ومنابع کشاورزی مهندسی نظام سازمان ها،اتحادیه ها،انجمن هایتوانمندی و هاظرفیت از آیا .23

 و اقداماتی؟ هابرنامه چه قالب در است؟ شده استفاده سیلکاهش احتمال وقوع  برای هاآن نظایر و

 

 (سئوال 11)سئوالات بخش مدیریت بحران  -1-4-2

های کشاورزی اقدامی انجام شد؟ کدام پس از وقوع سیل برای کاهش دامنه گسترش آن به سایر اراضی زراعی و یا سازهآیا  .1

 اقدامات؟ 

رساندن خسارت سیل به مزارع درگیر با این رخداد انجام دادید تا خسارت به حداقل اقداماتی که بلافاصله برای به حداقل .2

 برسد کدام اقدامات بودند؟

های پرورش دام، طیور و آبزیان درگیر با این رخداد انجام دادید تا خسارت رساندن سازهداماتی که بلافاصله برای به حداقلاق .3

 به حداقل برسد کدام اقدامات بودند؟

 است؟ کدام اقدامات؟ آمده عمل به لازم اقدامات طیور و دام هایبیماری شیوع گیری(مدیریت ریسک )پیش زمینه در آیا .4

 گرفت؟ کدام اقدامات؟ صورت لازم اقدامات زده سیل باغات و مزارع از آب خروج برای مناسب کشزه ایجاد زمینه در یاآ .5

 است؟ کدام اقدامات؟ گرفته صورت اقدامی مزارع بین و روستایی هایجاده و هاراه بازگشایی برای آیا .6

 شد؟باغات چه اقداماتی انجام  و مزارع در غرقاب شرایط رفع برای .2

 رسوبات چه اقدامی انجام شده است؟ از مزارع و باغات سازیپاک برای .1

 آمد؟ کدام اقدامات؟ عملبه زده سیل مناطق در دام خوراک و علوفه تأمین برای لازم تدابیر آیا .9

 گرفته است؟ صورت حیوانات و هادام لاشه بهداشتی دفن و شده تلف هایدام آوریجمع برای لازم بهداشتی اقدامات آیا .12

و در اختیار  شده تهیه دیده آسیب تولیدی واحدهای و باغات و مزارع پساسیل مدیریت برای لازم آموزشی هایرسانه آیا .11

 کشاورزان، باغداران و سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گرفته است؟

 

 (سئوال 9)سئوالات بخش مدیریت پسابحران  -1-4-3

 در ذیربط کارشناسان هست؟ آیا مربوطه کارشناسان دسترس در سیل خسارت برآورد برای نیف علمی هایدستورالعمل آیا .1

 اند؟ دیده آموزش سیل خسارت برآورد چگونگی زمینه

 است؟ پیشنهادات چه بوده است؟ گرفته صورت زده سیل مزارع در جایگزین هایکشت مورد در لازم رسانیاطلاع آیا .2

 گرفته صورت موقع به اقدام زده سیل باغات و مزارع آب تأمین برای پمپاژ هایایستگاه اندازیراه و مجدد تجهیز برای آیا .3

 است؟ کدام اقدامات؟
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 است؟ کدام اقدامات؟ گرفته صورت لازم اقدامات دیدهآسیب یهاچشمه و قنوات احیای برای آیا .4

 است؟ کدام اقدامات؟ گرفته صورت موقع به باغات و مزارع آبیاری برای آب ذخیره بندهای بازسازی آیا عملیات .5

 باغات اقداماتی انجام شده است؟ کدام اقدامات؟ و مزارع در غرقاب و تخقفیف اثرات سیل شرایط رفع آیا برای .6

 رسوبات چه اقداماتی انجام شده است؟  از مزارع و باغات سازیپاک برای .2

 ای و یا زراعی مشخصی انجام شد؟ دیده چه برنامه تغذیهبرای احیای مزارع و باغات آسیب .1

آیا اصولا رابطه بین وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزان در شرایط وقوع رخدادهای بلاخیز طبیعی، تعاملی  .9

 سنجی شده و کارآمد است؟دوسویه، ظرفیت

 

 (سئوال 9)زایش سازگاری در برابر سیل سئوالات بخش راهبردهای اف -1-4-4

های ناشی از سیل چه اقداماتی آوری در برابر آسیببرای کاهش خسارت ناشی از سیل در مزارع و باغات و افزایش تاب .1

بحث  های کاشت، تیمارهای شیمیایی و غیرشیمیاییها و شیوهها، نظامشود؟ )به شکل ویژه در مورد انتخاب ارقام و پایهپیشنهاد می

 شود(

دستورالعمل های ناشی از سیل، از چه آوری در برابر آسیببرای کاهش خسارت ناشی از سیل در مزارع و باغات و افزایش تاب .2

 شود؟پیشنهاد می های زراعیروشاستفاده شده و یا چه  ایتغذیه

 یشنهاد است؟روی عملکرد مزارع و باغات چه تمهیداتی قابل پ کاهش اثر رسوبات ناشی از سیلبرای  .3

 شود؟ها توصیه میو درخت کاهش دوره ماندگاری آب در کنار ریشه و طوقه گیاهان زراعیچه راهکارهایی برای  .4

ها و آبزیان چه در واحدهای دامپروری و شیلات برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی بعد از سیل و جلوگیری از تلفات دام .5

 شود؟راهکارهایی پیشنهاد می

دیده و براساس استانداردهای های آسیبو آبزیان چه اقداماتی روی سازهها ی از تشدید آثار سیل بر تلفات دامبرای جلوگیر .6

 شود؟موجود پیشنهاد می

 ها( چه اقداماتی صورت گرفته است؟علوفه دام برای سرعت بخشیدن به احیای مراتع )منابع تأمین .2

پس از وقوع سیل چه راهکارهایی  هابرای دامها تلفات ناشی از این آلودگی و کاهش فراهم نمودن آب و غذای غیر آلودهبرای  .1

 شود؟پیشنهاد می

پروری و بعد از وقوع سیل )کاهش تلفات ناشی از آلودگی آب و غذا( چه راهکارهایی برای تغذیه سالم آبزیان در بخش آبزی .9

 شود؟پیشنهاد می

 

 منابع اطلاعاتی برای تهیه گزارش -1-5
ها و ادارات ذیربط نظیر ها با مدیران و کارشناسان سازماندست آمده از جلسات و مصاحبهرو بر اساس اطلاعات بهپیش گزارش

های خسارت ای و اداره شیلات استانسازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره هواشناسی، شرکت آب منطقه

های زده تهیه و تنظیم شده است. همچنین، به منظور تحلیلی گسترده اعضای کمیته از مناطق سیلدیده و همچنین بازدیدهای میدان

علاوه، های متخصصان صاحب نظر در ارتباط با موضوع سیلاب استفاده شد. بههای پژوهشی و نیز دیدگاهبیشتر از نتایج مقالات و یافته

-ورد بررسی، سیمای کشاورزی هر استان بر اساس اطلاعات مستخرج از آمارنامهبرای درک بهتر میزان خسارات وارده به پنج استان م

 ( استخراج و اطلاعات آن ارائه شد. 1392آوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی )های کشاورزی منتشر شده توسط دفتر آمار و فن
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 محتوای گزارش  -1-6
ها و اثرات تخریبی سیلاب در بخش کشاورزی، ی کشاورزی استاناین گزارش حاوی شرح چگونگی رخداد سیل )بیان حادثه(، سیما

آوری بخش های فنی برای کاهش خسارت سیل و افزایش تابهای سیلاب، توصیهآموختهپذیری مزارع، درسدلایل وقوع سیل و آسیب

ن خسارات وارده به بخش کشاورزی و گانه ریاست جمهوری در رابطه با علل وقوع سیل و میزاکشاورزی در آینده، پاسخ به سئوالات سه

-آوری بخش کشاورزی و توصیهگانه با محوریت کاهش خسارت، مدیریت بحران، مدیریت پسابحران و افزایش تاب52پاسخ به سئوالات 

 باشد.های موجود در آینده میها و کاستیهای فنی بر اساس سوالات مطرح شده جهت اجتناب از ضعف

 

  کارگروهاعضا و همکاران  -1-7
 باشد:اعضای کمیته کشاورزی به شرح زیر می

 دانشگاه فردوسی مشهد( -دکتر علیرضا کوچکی )رئیس کمیته -

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( -دکتر بهنام کامکار )مجری مسئول  -

 دکتر افراسیاب راهنما قهفرخی )دانشگاه شهید چمران اهواز( -

 ه شهید چمران اهواز(دکتر موسی مسکرباشی )دانشگا -

 دکتر سید کریم موسوی )مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان( -

 دکتر صالحه گنجعلی )دانشگاه زابل( -

 ا... پیردشتی )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(دکتر همت -

 

 بیان رخداد : بخش دوم
 گانههای پنجخلاصه وضعیت سیل در استان -2-1

های خوزستان، گلستان، استان کشور که تحت تاثیر سیل قرار گرفتند، بیشترین خسارت مربوط به بخش کشاورزی در استان 25از 

گیری های سنگین و شکلها عمدتا ناشی از وقوع بارشلرستان، مازندران و سیستان و بلوچستان مشاهده شد. خسارت در این استان

رود، شرق مازندران، کرخه و کارون بزرگ )شامل دز و کارون( بوده سو، گرگانر حوضه قرههای شناسایی شده مشتمل بسیل در حوضه

 آمده است.  1-2است. خلاصه وضعیت سیل در پنج استان مورد بررسی در جدول 

 

 سیل استان گلستان -2-2

و به صورت پیوسته رخ داد. این  پیش از وقوع سیل در سال جاری حجم زیادی از بارش در یک دوره زمانی به مدت پنج شبانه روز

متر میلی 6/153ادامه یافت. میانگین بارش در کل استان در بازه زمانی مذکور برابر  22/21/91شروع و تا  22/12/92ها از تاریخ بارش

. در این جریان بود. سامانه بارشی مرتبط با سیل اخیر از شمال غربی وارد استان شده و به سرعت به همه مساحت استان گسترش یافت

های مینودشت و گالیکش طور خاص در شهرستانهای شدیدی در نقاط مختلف استان رخ داد که حداکثر آن در شرق استان و بهبارش

 (. 1-2به ثبت رسید )شکل 

متداد مسیر ها در ارود ایجاد شد و این سیلابهای حوضه گرگانهای بزرگی در سرشاخهدر اثر تداوم چند روزه بارندگی، سیلاب

رود از شرق به غرب استان گلستان در روی کرد. مسیر عبور سیلاب در طول رودخانه گرگانرود به سمت غرب پیشرودخانه گرگان

 نشان داده شده است.  2-2شکل 
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فتگی گردر نهایت حجم زیاد بارش، خصوصیات خاک و وضعیت توپوگرافی منطقه در کنار سایر عوامل طبیعی و انسانی باعث آب

های های رودخانهرود و شاخه(. مسیر سیلاب عمدتا از فرم رودخانه گرگان3-2سطح وسیعی از اراضی پایین دست سدها شد )شکل 

کیلومتر  422کیلومتری )مساحت  2/2کیلومتر و پهنای متوسط  152جنوب به شمال متصل به آن تبعیت نمود و سیلابی به طول 

 (.4-2را ایجاد نمود )شکل  کیلومتر مکعب 5/1مربع( با حجم 
های قرمز به معنی موجود خلاصه وضعیت سیل در پنج استان خوزستان، گلستان، لرستان، سیستان و بلوچستان و مازندران )خانه 1 -2جدول 

 باشد(.نبودن اطلاعات می

 مازندران اخذ اطلاعات منبع
سیستان و 

 بلوچستان
 استان خوزستان گلستان لرستان

 اسفند 21و  22 ایآب منطقه
 32اسفند و  16

 فروردین

فروردین  13تا  4از 

 1391ماه 

 2تا  92اسفند  22از 

 91فروردین 

 11فروردین تا  5از 

 91اردیبشهت 
 تاریخ وقوع سیل

 تعداد روز بارش 12 5 9 5 2 ایآب منطقه

 1.212 46/153 292  9.54 ایآب منطقه
طی  میانگین بارش

 دوره )میلی متر(

 میلیون 2/1434 ایآب منطقه
میلی متر در 43

 اسفند و فروردین
 میلیارد 411/14 میلیارد 2/1 

کل حجم بارش )متر 

 مکعب(

 351 452 464 1.44 631 ایآب منطقه
میانگین بارش سالانه 

 متر()میلی

 1.21 1.22 5.62  4.35 ایآب منطقه

درصد بارش دوره 

 سیل به میانگین

 بارش سالانه

 ایآب منطقه
نکارود، تجن، تالار، 

 بابلرود
 سوقره-گرگانرود کرخه -کشکان 

دز، کارون، کرخه، 

 مارون

های آبخیز حوضه

 تحت تآثیر سیل

  هزار هکتار 12  ایآب منطقه

کیلومتر و  152طول 

 2/2پهنای متوسط 

کیلومتر )مساحت 

کیلومتر مربع(  422

کیلومتر  5/1با حجم 

 مکعب

 پهنه سیلاب 

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 هکتار 236125 5/233252 62966 هکتار 3221 13644

سطح کل اراضی 

 کشاورزی مستغرق

 )زراعت(

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 هکتار 31212 26/5262  هکتار 122 26545

سطح کل اراضی 

 کشاورزی مستغرق

 )باغبانی(

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 5211 مورد 35 1212

واحد  22) 12

واحد  12مرغداری + 

 دامداری(

 واحد مرغ گوشتی 1

تعداد واحدهای تولید 

دام و طیور متآثر از 

 سیل

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 کارگاه ماهی 9 161 236 2 53

تعداد واحدهای 

پروری درگیر در آبزی

 سیل
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ای )برگرفته از گزارش سیل شرکت آب منطقه 02/01/1398لغایت  27/12/1397بندی بارش در استان گلستان از تاریخ نقشه پهنه  1-2شکل 

 (.1398استان گلستان، 

 

 
 رود در گذر از سه سد اصلی.مسیر عبور سیلاب در طول رودخانه گرگان  2-2شکل 

 

 
ای در اثر رخداد سیل )پژوهشکده فضایی ایران، برگرفته از گزارش سیل شرکت آب منطقه 1398فروردین ماه  13گرفتگی در پهنه آب 3-2شکل 

 (.1398استان گلستان، 

 

سد بوستان سد گلستان گنبد سد وشمگیر آق قال
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ان، ای استان گلستهای سازمان فضایی ایران )برگرفته از گزارش سیل شرکت آب منطقهگستردگی سیلاب گلستان بر اساس داده 4-2 شکل

1398.) 

 

 گرفتگی وسیع اراضی کشاورزی در اطراف آن نشان داده شده است.رود و آبنحوه طغیان رودخانه گرگان 5-2در شکل 

 

 
 گرفتگی سطح وسیعی از مزارع اطراف آن.رود و آبطغیان رودخانه گرگان 5-2 شکل
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 سیل استان لرستان -2-3

های شدید در دو کشور شامل لرستان و خوزستان به طور عمده ناشی از وقوع بارشهای جنوب غرب به طور کلی، وقوع سیل استان

باشد. بر اساس اطلاعات سازمان حوضه آبخیز کارون بزرگ و کرخه بود. حوضه کارون بزرگ شامل دو زیر حوضه کارون و دز می

شدید و مداومی را به صورت دو موج بارشی متوالی  هایی بارشی متراکم از جنوب و غرب ایران، بارندگیهواشناسی کشور، ورود سامانه

موج اول بارش از تاریخ پنجم لغایت نهم فروردین  .ایجاد کرد که باعث ایجاد سیل در برخی شهرهای دو استان لرستان و خوزستان شد

ین دو موج بارشی به سه رخ داد. میزان بارندگی پس از ورود هر یک از ا 1391فروردین  13لغایت  11و موج دوم از تاریخ  1391

 درج شده است. 4-2الی  2-2های حوضه کارون، دز و کرخه در جدول

 
  میزان بارندگی به تفکیک زیرحوضه در حوضه کرخه 2 -2جدول 

 متر(فروردین )میلی 13لغایت  11بارندگی  متر(فروردین )میلی 7لغایت  4بارندگی  زیرحوضه

 91 22 جلوگیر

 122 115 پلدختر

 124 12 قرباغستان

 16 62 پل پهر

 121 92 هلیلان

 15 21 نظرآباد

 (.1398)برگرفته از گزارش کارگروه هیدرولوژی و منابع آب، 

 

   میزان بارندگی به تفکیک زیرحوضه در حوضه کارون 3 -2جدول 

 زیرحوضه
 7لغایت  4بارندگی 

 متر(فروردین )میلی

 13لغایت  11بارندگی 

 متر(فروردین )میلی

 

 زیرحوضه
 7لغایت  4بارندگی 

 متر(فروردین )میلی

 13لغایت  11بارندگی 

 متر(فروردین )میلی

 23 151 مرغک 42 122 پاناوه

 35 141 عباسپور 55 99 کتا

 36 92 لالی 29 14 بارز

 31 96 اندیکا 22 93 3کارون 

 22 22 مسجد سلیمان 35 19 کره بسپل 

 23 11 مرغاب 36 93 بهشت آباد

 32 112 ایذه 29 66 گتوند علیا

    49 112 ارمند

 (.1398)برگرفته از گزارش کارگروه هیدرولوژی و منابع آب، 

 
 میزان بارندگی به تفکیک زیرحوضه در حوضه دز 4 -2جدول 

 متر(فروردین )میلی 13لغایت  11بارندگی  متر(فروردین )میلی 7لغایت  4بارندگی  زیرحوضه

 123 125 تنگ پنج بختیاری

 155 163 سپید دشت زاز

 113 142 درود تیره

 123 162 سپید دشت سزار

 121 159 درود ماربره

 95 214 تنگ پنج سزار

 (.1398)برگرفته از گزارش کارگروه هیدرولوژی و منابع آب، 
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ی کشکان بوده است که یکی از واحدهای آبخیز رودخانه هدر استان لرستان مربوط به زیر حوزخسارات به بخش کشاورزی  عمده

 کشکان از رشته کوه هیدرولوژیکی بخش شرقی حوضه آبریز کرخه بوده و شهر پلدختر در بخش خروجی آن قرار گرفته است. رودخانه

کند. شاخه اصلی جنوب غربی جریان پیدا می -ن لرستان سرچشمه گرفته و در جهت تقریبی شمال شرقیگرین واقع در شمال استا

آباد و در محلی به نام دوآب با کیلومتری جنوب شهر خرم 32این رودخانه از تلاقی دو رودخانه کاکارضا و دوآب تشکیل شده و در 

 آباد به اندیمشک امتداد یافته و در روستای افرینه، رودخانهر مجاورت جاده خرمکند. سپس درود( تلاقی پیدا میآباد )خرمرودخانه خرم

پیوندد. رودخانه کشکان در منطقه برآفتاب، با رودخانه گیرد، به آن میچولهول که خود از ارتفاعات چمشک و طایی سرچشمه می

 25یلومتر و عبور از مناطق مختلف شهر پلدختر، در ک 322شود. این رودخانه پس از طی مسافتی در حدود رود ادغام میمادیان

کند. در نهایت، با اضافه شدن مهر در محل پل گاومیشان با رودخانه سیمره تلاقی پیدا میکیلومتری جنوب آن و در روستای چم

گرفتگی مناطق نه و آبدهد. حجم زیاد رواناب وشدت بارندگی باعث طغیان رودخازال به آن، رودخانه کرخه را تشکیل می رودخانه

 نشان داده شده است. 6-2مختلف استان لرستان شد. مسیر عبور سیلاب اخیر استان لرستان در شکل 

 

 
 مسیر عبور سیلاب اخیر در استان لرستان.  6-2 شکل

 

 سیل استان خوزستان -2-4

گرفتگی مناطق وسیعی از استان خوزستان آبشدن در سیلاب حوضه کارون بزرگ باعث سیلاب ناشی از حوضه کرخه پس از ادغام

 222گرفتگی شده و بیش از روستای خوزستان دچار آب 114های کرخه، دز و کارون بیش از شد. در مجموع در اثر سیلاب رودخانه

وزستان در طی مدت سیلاب میزان ورودی سدهای استان خ روستا تخلیه و اراضی کشاورزی به صورت کلی و جزیی دچار آسیب شدند.

 112میلیارد متر مکعب(  11میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به متوسط ورودی آب در فروردین ماه سال گذشته ) 5/14به حدود 

میلیارد مترمکعب گردید که نسبت  36علاوه میزان ورودی از ابتدای سال آبی تا پایان فرودین ماه بیش از درصد رشد مثبت داشت. به

نشان داده شده  2-2یارد مترمکعب آب بیشتری به سدهای استان وارد شد. مسیر عبور سیلاب خوزستان در شکل میل 32به سال قبل 

 نیز وضعیت برخی از اراضی مجاور کارون پس از طغیان رودخانه نشان داده شده است. 1-2است. در شکل 
 

 

 

 

 مسیرهای عبور سیلاب اخیر در استان خوزستان. 7-2 شکل

 

دلفان سلسله خرم آباد ویسیان معموالن پلدختر

سد سیمره سد کرخه
شوش و روستاهای در 

مسیر
تان، سوسنگرد، حمیدیه، بس

هویزه
تاالب 
هورالعظیم

سد دز بامدژ
شعیبیه، 
شوشتر

باوی اهواز
شادگان، 

خرمشهر، آبادان

سد 
3کارون 

سد 
شهید 
عباسپور

سد مسجد 
سلیمان

سد 
گتوند

باوی اهواز
شادگان، 

خرمشهر، آبادان
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 وضعیت اراضی مجاور رودخانه کارون در قبل )سمت راست( و بعد از وقوع سیل )سمت چپ(.  8-2شکل 

 

 سیل استان مازندران -2-5

ویژه در مرکز و شرق استان شد. ها بهها و مسیلشدن رودخانهمنجر به سیلابی 1392اسفند  21و  22بارندگی سراسری روزهای 

ها های قبل، ظرفیت ناکافی مقاطع رودخانهطقه، اشباع بودن بافت خاک به دلیل بارش ماههای منها و مسیلعلت اصلی طغیان رودخانه

ای که بارشی معادل ویژه شدت بارندگی و تداوم آن بوده است؛ به گونهها و بهدر مناطق دشت، آورد چوب و مسدود شدن مقاطع پل

فاصل حوضه آبریز )حد سنجی الجیم متر در ایستگاه بارانمیلی 163 سنجی گلورد )ارتفاعات نکارود(،متر در ایستگاه بارانمیلی 192

ه ض)حوسنجی شیرگاه متر در ایستگاه بارانمیلی 132سنجی کردخیل )پایاب تجن(، متر در ایستگاه بارانمیلی 162تجن و کسیلیان(، 

، عباس دارابکلاد، گل افشان، سنگده، پروریج آباد، های منطقه نظیر پل سفیثبت شد. همچنین، میزان بارندگی در بیشتر ایستگاهتالار( 

 آن بیانگر منطقه هایایستگاه آمار و شده انجام میدانی تحقیقاتمتر ثبت شد. میلی 122.. به میزان بیش از آباد بهشهر، خرم چماز و.

 شرق تا مرکز )حوضه بابلرود( از آن تمرکز که شده شروع 26/12/92عصر  از استان هایحوضه اکثر در موثر بارندگی شروع که است

ها در نهایت منجر بارندگی شدید و افزایش حجم آب رودخانه(. 9-2است )شکل  داشته ادامه( های تالار، تجن و نکارودحوضه) استان

 (.12-2گرفتگی مناطق نزدیک به نواحی پست ساحلی در شرق استان مازندران شد )شکل به آب
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 . های نکارود، تجن، تالار و بابلرود در استان مازندرانمحدوده متاثر از سیلاب در حوضه  9-2شکل 

 سازمان آب منطقه ای استان و سازمان فضایی ایران

 

 
 .گرفتگی ناشی از سیل اخیر استان مازندرانپهنه آب  10-2 شکل

 سازمان آب منطقه ای استان و سازمان فضایی ایران
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 هاابسیل یتخریباثرات  : بخش سوم
 استان گلستان -3-1
 جغرافیای استان گلستان -3-1-1

 داده اختصاص خود بهدرصد از مساحت کل کشور را  33/1 و کیلومتر مربع مساحت دارد 522هزار و  21استان گلستان حدود 

درجه و  56دقیقه تا  53درجه و  51و  دقیقه عرض شمالی 55درجه و  31دقیقه تا  44درجه و  36این استان در مختصات بین  .است

از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب  از جنوب به استان سمنان، دقیقه طول شرقی قرار دارد و از شمال به کشور ترکمنستان، 14

ه سمت شرق و قرار دارند و ب ترینی شمالی استان از سطح دریای آزاد پاییهابخش. شودبه دریای خزر و استان مازندران محدود می

 د.شوجنوب بر ارتفاعات افزوده می

 

 های اصلی استان گلستانرودخانه -3-1-2

کیلومتر در شهرها و روستاها  652 رشته رودخانه( 45)در  های احصا شده در استان گلستانکیلومتر رودخانه 2152از مجموع 

 1422ها به میزان را احاطه کرده و باقی مانده رودخانه هاکیلومتر دیگر از رودخانه 122جریان دارد؛ تاسیسات زیربنایی و راهها 

کیلوکتر( و اترک  162سو )به طول کیلومتر(، قره 352گرگانرود )به طول  ند.، مراتع و اراضی کشاورزی در جریانهاکیلومتر در جنگل

های آبخیز استان ها در حوضهوضعیت توزیع رودخانهروند. های استان گلستان به شمار میترین رودخانهکیلومتر( مهم 545)به طول 

  نمایش داده شده است. 1-3گلستان در شکل 

 

 
 ها در استان گلستان.وضعیت توزیع رودخانه 1-3 شکل

 )سازمان آب منطقه ای استان (

 

 وضع موجود بخش کشاورزی )زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری( استان گلستان -3-1-3

، استان گلستان با 1395-1396بر اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی کشور در سال زراعی 

ر کشت دیم( محصولات زراعی کشور هکتا 326352هکتار کشت آبی و  334929هکتار از سطح برداشت )شامل  641322اختصاص

درصد( به خود در  2.3تن از کل تولید محصولات زراعی کشور ) 3263112درصد( به خود در رتبه ششم و با اختصاص  1/5)معادل 

رتبه هشتم تولید قرار داشت. در سال زراعی مذکور از مجموع محصولات دام، طیور و آبزیان )شامل گوشت، شیر، عسل و تخم مرغ( 

، 1395-1396تن( در استان گلستان تولید شده است. همچنین، در سال زراعی  636212درصد آن ) 32.4تن(،  14229229شور )ک

تن محصول برداشت شد. بر این اساس،  1.242263هکتار بود که از آن  5.32919کل سطح محصولات باغی در استان گلستان معادل 
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از لحاظ میزان  22درصد از کل سطح محصولات باغی کشور( و در رتبه  1.1صولات باغی )از لحاظ سطح مح 29استان گلستان در رتبه 

سهم هر گروه از محصولاتی که در  2-3درصد از کل تولید محصولات باغی کشور( قرار داشت. در شکل  2.1تولید محصولات باغی )

 ، نشان داده شده است. اندنقش داشته 1395-1396تولید بخش کشاورزی استان گلستان در سال زراعی 

 

 
 نقش داشتند. 1395-1396سهم )درصد( هر یک از محصولات مهم که در تولید بخش کشاورزی استان گلستان در سال زراعی   2-3 شکل

 

درصد از کل تولید محصولات زراعی به خود در رتبه اول و  51از کل میزان تولید محصولات زراعی استان، گروه غلات با اختصاص 

های دوم و سوم قرار داشتند )شکل درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه 15ای با درصد و گیاهان علوفه 12سبزیجات با  سپس

3-3.) 

 

 
 نقش داشتند. 1395-1396سهم )درصد( هر گروه از محصولات زراعی که در تولید بخش زراعی استان گلستان در سال زراعی   3-3 شکل

 

هزار  2/5هزار رأس گاو  332هزار رأس بز،  5/191هزار رأس گوسفند،  5/1436، 1395-1396دامی در سال در بخش تولیدات 

سهم )درصد( هر یک از محصولات دامی به تفکیک نشان داده شده  3هزار رأس گاومیش تولید شده است. در شکل  1/1شتر و  رأس

 1592و  1155، 916، 22512گذار به ترتیب مادر گوشتی و پولت تخم گذار، مرغاست. همچنین، میزان تولید مرغ گوشتی، مرغ تخم

کندو بود. در بخش آبزیان نیز میزان تولید ماهیان گرم  139911های استان در سال زراعی مذکور معادل هزار قطعه بود. تعداد کندو

و  1692، 62، 212، 12152به ترتیب معادل آبی و خاویار، ماهیان سردآبی، ماهیان دریایی در قفس، میگوی آب شور و منابع آبی 

 سهم هریک از محصولات دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است.  4-3تن بود. در شکل  1312
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 سهم هر یک از محصولات دامی )الف(، طیور )ب( و آبزیان )ج( استان گلستان در تولید هر بخش.  4-3 شکل

 

تولید شده در سه بخش، دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است. بر این اساس  هایمقدار فرآورده 5-3در شکل 

 تن( بوده است.  212222تن( و سپس گوشت مرغ ) 351122بیشترین تولید مربوط به شیر )

 

 
 تولید.های مختلف دام، طیور و آبزیان استان گلستان در های مربوط به بخشسهم هر یک از فرآورده 5-3 شکل
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 رتبه استان گلستان در بخش کشاورزی  -3-1-4

کل کشور(، خاویار %12/44کل کشور(، کلزا رتبه اول )%46/65استان گلستان از نظر کشاورزی در تولید محصول سویا رتبه اول )

کل %12ون )رتبه سوم )کل کشور(، توت%12کل کشور(، بازسازی ذخایر دریای خزر )تکثیررتبه اول(، پنبه رتبه دوم )%56رتبه اول )

ای کشور داراست )سازمان جهاد هکل کشور( را در بین استان%2کل کشور( و گندم رتبه چهارم )%11/9کشور(، برنج رتبه چهارم )

 (./http://jago.ir/fa-IR کشاورزی استان گلستان، مدیریت زراعت،
 

 کشاورزی استان گلستانخسارت سیل به بخش  -3-1-5

هکتار است که  222141بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان کل سطح خسارت دیده محصولات زراعی معادل 

(. بیشترین سطح خسارت دیده به ترتیب مربوط به سه 1-3میلیارد ریال شده است )جدول  122/2551باعث بروز خسارتی در حدود 

(. 1-3باشد )جدول زده میجو بود که علت آن بیشتر بودن سطح زیر کشت این محصولات در مناطق سیل محصول گندم و کلزا و

(. سطح خسارت دیده 2-3میلیارد ریال به اراضی باغی این استان شد )جدول  1/1211همچنین، سیل اخیر باعث بروز خسارتی معادل 

هکتار( بود که باعث کاهش محصول تا حدود  9513ر کشت )هکتار از مجموع سطح زی 2131محصولات سبزی و صیفی معادل 

 (. میزان خسارت وارد شده به بخش دام و طیور، آبزیان و تأسیسات3-3میلیارد ریالی شد )جدول  221/1تن و بروز خسارت  94522

ال برآورد شده است )جدول میلیارد ری 593و  422/3212، 262/22، 1/2114زیربنایی کشاورزی و ذخیره علوفه نیز به ترتیب معادل 

 (.2-3الی  3-4

 
 خسارت وارده به تفکیک محصولات زراعی استان گلستان در جریان سیل اخیر 1 -3جدول

 ردیف نام محصول سطح خسارت دیده )هکتار( مرحله رشد گیاه درصد خسارت خسارت )میلیارد ریال(

 1 گندم 111424 ظهور سنبله ساقه رفتن/ 22 653/4921

 2 جو 51123 گلدهی 62 755/140

 3 کینوا 12 کاشت مرحله 122 075/0

 4 کلزا 63361 گلدهی 65 689/2442

 5 چغندرقند پاییزه 421 برگی 15تا  12 62 700/53

  جمع 222141 - -  872/7558

 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی 

 
 استان گلستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات باغی  2 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش 

محصول در کل سطح 

 خسارت دیده )تن(

 برآورد متوسط خسارت

 )درصد(

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

 1 درختان میوه 6912 9/2432 35 36555 1226

 2 #سایر محصولات - - - - 192.

 جمع - - - - 1/1211

 ای، گیاهان دارویی، گل و گیاه فضای باز و قارچ: محصولات گلخانه#

 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی 

 

 

  

http://jago.ir/fa-IR/
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 استان گلستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات سبزی و صیفی  3 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 دیدهسطح خسارت 

 )هکتار(

 سطح کاشت

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

 1 سیب زمینی 5221 2952 32 22112 1154/2

 2 پیاز 224 34 25 1222 2153,2

 3 گوجه فرنگی 2542 421 62 12232 1223/2

 4 هندوانه 142 562 23 21152 2115/2

 5 خیار 452 322 22 2912 1596/2

 6 خربزه 21 16 95 562 22622/2

 2 کدو 52 12 25 542 2254/2

 1 #سبزیجات 1152 2126 62 25342 312/2

 جمع 12352 2131 - 94522 221/1

 .ایباقلا، نخودفرنگی،شاهی، جعفری، گشنیز، اسفناج، سیر، کاهو و فلفل دلمه: #

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 استان گلستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصول دام و طیور  4 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 زنبور عسل

 
 دام )رأس یا قطعه(

 استان
 سبک سنگین میزان خسارت تعداد کلنی میزان خسارت

 گلستان 6232 62 2292  11529 1/1 1/2114

 کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی منبع : وزارت جهاد

 
 استان گلستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصول آبزیان  5 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 خسارت

 )میلیارد ریال(
 میگو )تن(

 

 خسارت

 )میلیارد ریال(

 ماهی )تن(
 استان

 سردآبی آبیگرم

 گلستان 195 4252 262/22 - - 060/77

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
  یل اخیرزیربنایی کشاورزی استان گلستان در جریان س خسارت وارده به بخش تأسیسات 6 -3جدول

 استان خسارت )میلیارد ریال( توضیحات تکمیلی

 ایستگاه پمپاژ و سردهنه، 23کیلومتر قنات، کانال و زهکش؛  322کیلومتر جاده بین مزارع؛  1622

 پرورش آبزیان تأسیسات
 گلستان 472/3080

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 خسارت وارده به ذخایر علوفه استان گلستان در جریان سیل اخیر  7 -3جدول

 استان خسارت )تن( خسارت )میلیارد ریال( توضیحات تکمیلی

 گلستان 33222 593 -

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

رود و مزارع اطراف شهرستان های وارد شده به مزارع استان گلستان در اثر رخداد سیل در حوضه رودخانه گرگانبخشی از خسارت

 نشان داده شده است. 6-3قلا در شکل آق
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 گرفتگی و بروز خسارت در مزارع گندم و کلزای شهرستان آق قلا )الف، ب، پ و ت( و منطقه ایمر گنبد )ج و چ(در استان گلستان.آب 6-3شکل 

 منبع : کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 استان لرستان -3-2
 جغرافیای استان لرستان -3-2-1

 21294زاگرس یا زاگرس مرکزی واقع شده است. این استان دارای مساحتی بالغ بر  ی میانی رشته کوهاستان لرستان در ناحیه

 32درجه و  32این استان در مختصات بین درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.  2.1کیلومتر مربع بوده و حدود 

 با سمت شمال و ازدقیقه طول شرقی قرار دارد  3درجه و  52دقیقه تا  51درجه و  46و  دقیقه عرض شمالی 22درجه و  34دقیقه تا 

و  ایلام هایاستان با سمت غرب از اصفهان و استان با سمت شرق از استان خوزستان، با سمت جنوب مرکزی و همدان، از هایاستان

 است.  بختیاری و چهارمحال استان با کوتاهی بسیار مرز دارای شرقی جنوب سمت همچنین از استان لرستان. است مجاور کرمانشاه

 

 های اصلی استان لرستانرودخانه -3-2-2

، کشکانهای اصلی لرستان رودخانه اصلی بوده و بقیه رودخانه فرعی هستند. رودخانه 4رودخانه وجود دارد که از این تعداد،  23در استان لرستان 

های مرزی این که سیمره و بختیاری رودخانهحالیاخلی استان بوده، درهای دی کشکان و سزار رودخانهبوده که دو رودخانه بختیاری سیمره و ،سزار

ی آبریز کارون بزرگ را در استان های سزار و بختیاری حوضهی آبریز کرخه و رودخانههای کشکان و سیمره حوضهدهند. رودخانهاستان را تشکیل می

(ب)(الف)

(ت)( )

( )(ج)
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از رود، چولهول و غیره اشاره کرد. رود، مادیانبه زال، کهمان، تیره، مابره، خرم توانهای فرعی استان می(. از رودخانه2-3دهند )شکل تشکیل می

استان  یهای عمدهها و مسیلمیلیارد مترمکعب به صورت رواناب در رودخانه 12 سالانه، حدود هایبارش میانگینمیلیارد مترمکعب  3/15 حدود

 هایجریان ها، مجموعچشمه آب مترمکعب میلیون 222و  همجوارهای میلیارد مترمکعب ورودی استان 1.4احتساب  و با کندپیدا میجریان 

  ای استان لرستان(.رسد )شرکت آب منطقهمی سال در مترمکعب میلیارد 3/14 به استان سطحی

 

 .لرستان استان در هارودخانه توزیع وضعیت 7-3 شکل
 منبع : )سازمان آب منطقه ای استان(

 

 وضع موجود بخش کشاورزی )زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری( استان لرستان -3-2-3

، سطح برداشت محصولات زراعی 1395-1396بر اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 

هکتار به صورت دیم( که از آن تولید  314222هکتار به صورت آبی و  141512هکتار بوده )شامل  525524استان لرستان معادل 

تن دیم( حاصل شده است. سطح برداشت محصولات باغی استان لرستان  393255تن آبی و  1254422تن )شامل  2142533معادل 

 تن 322تن آبی و  253223تن ) 254212هکتار و میزان تولید محصولات باغی معادل  5.52195معادل  1395-1396در سال زراعی 

درصد از کل تولید محصولات زراعی به خود در رتبه  21دیم( بود. از کل میزان تولید محصولات زراعی استان، گروه غلات با اختصاص 

های دوم و سوم قرار داشتند درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه 22درصد و گیاهان صنعتی با  25اول و سپس سبزیجات با 

درصد از کل تولید محصولات باغی به خود در رتبه اول و  22دار با اختصاص های هستهمحصولات باغی، میوه ، الف(. در بین1-3)شکل 

های دوم و سوم قرار داشتند درصد از کل تولید در رتبه 22دار با های دانهدرصد و میوه 26های نیمه گرمسیری با پس از آن میوه

 ، ب(.1-3)شکل 

 

 
 1395-1396سهم )درصد( هر گروه از محصولات زراعی )الف( و باغی )ب( که در تولید بخش کشاورزی استان لرستان در سال زراعی  8-3 شکل

 نقش داشتند.
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 رأس 59622 آمیخته، گاو رأس122322 اصیل، گاو رأس 12222 بر بالغ لرستان استان دامپروری ظرفیت در بازه زمانی مذکور،

 بر بالغ لرستان استان پروریآبزی است. ظرفیت بوده بز رأس 114922 و گوسفند رأس1164322 میش،گاو رأس 222 بومی، گاو

 است. همچنین، در شده برداشت آبی منابع از نیز ماهی تن 3321 مقدار و بوده آبیگرم ماهی تن 1362 و سردآبی ماهی تن 22512

 ژل کیلوگرم 132 عسل، کیلوگرم 1922635 مقدار زنبورستان تعداد این اند که ازبوده فعال زنبورستان 2323 تعداد لرستان استان

سهم هریک از  9-3است. در شکل  شده حاصل مومبره کیلوگرم 652 و موم کیلوگرم 22952 گل، گرده کیلوگرم 2156 رویال،

 محصولات دام و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است. 

 

 
 سهم هر یک از محصولات دامی )الف(، و آبزیان )ب( استان لرستان در تولید هر بخش.  9-3 شکل

 

 رتبه استان لرستان در بخش کشاورزی  -3-2-4

ی هفتم تولید محصولات استان لرستان از نظر میزان تولید حبوبات در رتبه اول کشور قرار دارد. همچنین، این استان در رتبه

 ی هشتم محصولات جالیزی قرار دارد. صنعتی و رتبه

 

 خسارت سیل به بخش کشاورزی استان لرستان -3-2-5

در استان لرستان بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی این استان در های مختلف کشاورزی میزان خسارت وارد شده به زیربخش

میلیارد ریال  333.1562نشان داده شده است. بر این اساس، خسارت وارد شده به زیربخش زراعت معادل  14-3الی  1-3های جدول

و خسارت وارد شده به زیربخش سبزی و ( 9-3میلیارد ریال )جدول  223(، خسارت وارد شده به زیربخش باغبانی معادل 1-3)جدول 

زیربنایی کشاورزی  های دام و طیور، آبزیان، تأسیسات( برآورد شده است. همچنین، بخش12-3میلیارد ریال ) 152.162صیفی معادل 

 (. 14-3الی  11-3اند )جدول میلیارد ریال شده 115و  2233 /5569 /و ذخایر علوفه استان به ترتیب دچار خسارتی معادل 

 
 خسارت وارده به تفکیک محصولات زراعی استان لرستان در جریان سیل اخیر  8 -3جدول

مبلغ خسارت )میلیارد 

 ریال(
 مرحله رشد گیاه درصد خسارت

سطح خسارت دیده 

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

422/235 122 - 12 
و شیری پنجه کامل، ساقه رفتن، آبستنی، ظهور سنبله 

 شدن
 1 گندم آبی 12252

224/291 122 - 12 
پنجه کامل، ساقه رفتن، آبستنی، ظهور سنبله و شیری 

 شدن
 2 گندم دیم 24622

 3 جو 13291 دهیساقه 62 526/262

 4 ایبقولات علوفه 2262 آغاز رشد بهاره 62 514/66
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 5 نخود 1121 قبل از گلدهی 32 222/16

 6 عدس 626 قبل از گلدهی 22 424/2

 2 باقلا 511 قبل از گلدهی تا گلدهی و غلاف 32 122/13

 1 چغندرقند 1125 گیاهچه 22 129/112

 9 گاودانه 56 گیاهچه 22 612/1

 12 کینوا 1 خروج از خاک 122 222/2

 11 کلزا 1164 دهیساقه 122-22 244/52

 جمع 62966 - - 333/1562

 آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی

 
 استان لرستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات باغی 9 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 )هکتار(

نام 

 محصول
 ردیف

 1 انجیر  1122 122-22 - -

 2 انار  922 122-22 - -

 جمع  2222 122-22 - 723

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 خسارت وارده به تفکیک محصولات سبزی و صیفی استان لرستان در جریان سیل اخیر  10 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در 

 کل سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(
 

 سطح کاشت

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

 1 زمینیسیب  -  231 55 - 12

 2 گوجه فرنگی -  234 12 - 15

52 - 15 1912  - 
سایر 

 سبزیجات
3 

 4 هندوانه -  22 42 - 442/2

 5 خیار -  126 92 - 15

 6 خربزه -  5/2 52 - 122/2

 2 سایر جالیز -  14 22 - 422/2

 جمع -  5/2512 - - 152/162

 کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته 

  



44          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 استان لرستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصول دام و طیور  11 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(

 زنبور عسل

 

 دام )رأس یا قطعه(

 استان
 سبک سنگین میزان خسارت تعداد کلنی میزان خسارت

 لرستان 5311 229 194  9961 45 354

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 استان لرستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصول آبزیان  12 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 خسارت

 )میلیارد ریال(
 میگو )تن(

 

 خسارت

 )میلیارد ریال(

 ماهی )تن(
 استان

 سردآبی آبیگرم

 لرستان 6519 - 5569 - - 5569

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

  استان لرستان در جریان سیل اخیر زیربنایی کشاورزی  خسارت وارده به بخش تأسیسات 13 -3جدول

 توضیحات تکمیلی
خسارت 

 )میلیارد ریال(
 استان

های آبیاری و زهکشی، بندهای انحرافی، مزراع های پمپاژ، هیدرومتری، شبکهایستگاههای انتقال آب، استخر، جاده، سدهای خاکی، ها و لولهکانال

 هاعلوفه، گلخانه نگهداری ورش ماهی، جایگاه دام روستایی و عشایری و انبارپر
 لرستان 7733

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 سیل اخیر در جریان خسارت وارده به ذخایر علوفه استان لرستان  14 -3جدول

 استان خسارت )تن( خسارت )میلیارد ریال( توضیحات تکمیلی

 لرستان 5394 115 -

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 استان خوزستان  -3-3
 جغرافیای استان خوزستان -3-3-1

 داده اختصاص خود بهدرصد از مساحت کل کشور را  96/3 و کیلومتر مربع مساحت دارد 52هزار و  64حدود  خوزستاناستان 

 4 و درجه 33 تا دقیقه 51 و درجه 29 و شرقی طول دقیقه 39 و درجه 52 تا دقیقه 41 و درجه 42 در مختصات بیناین استان  .است

 شمال از لرستان، استان با شمال از ایلام، استان با غربی شمال از استان این. است شده واقع ایران غربی جنوب در شمالی، عرض دقیقه

 مرز هم عراق کشور با غرب از و فارس خلیج با جنوب از بویراحمد، و کهگیلویه و بختیاری و چهارمحال هایاستان با شرق و شرقی

 شرق و شمال در کوهستانی یمنطقه. شودمی تقسیم ایجلگه و کوهستانی منطقه دو به بلندی و پستی نظر از خوزستان استان .است

 و فارسخلیج هایکرانه تا و شده آغاز بهبهان و رامهرمز مسجد سلیمان، دزفول، جنوب از آن ایجلگه منطقه و گرفته قرار استان

 .یابدمی ادامه اروندرود
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 های اصلی استان خوزستانرودخانه -3-3-2

 طوربه خوزستان جلگه هایزمینپس از عبور از  گیرند،می سرچشمه زاگرس از که زهرهبزرگ کارون، دز، کرخه، مارون و  رود پنج

 از رود این است، ایران رودخانه ترینطولانی کیلومتر 952 مسافت طی با کارون. ریزندمی فارس خلیج به غیرمستقیم، یا مستقیم

 ساخته رودخانه این روی بر مختلفی پیوندد. سدهایمی دز رود به شوشتر نزدیکی در گیرد ومی سرچشمه مرکزی زاگرس هایکوه

 تنظیمی سد و علیا گتوند سدهای تر،پایین در و سلیمان مسجد ،4 کارون ،3 کارون ،1 کارون سدهای ها،آن ترینمهم که اندشده

 گیردمی سرچشمه زاگرس هایکوه از که رود این. است ایران طولانی رود سومین سفیدرود، و کارون از پس کرخه باشند. رودمی گتوند

 جهت در کیلومتر 255 به نزدیک مسیری طی از پس و شده تشکیل سیمره و زال رودخانه دو پیوستن هم به از خوزستان شمال در و

 .استشده  ساخته کرخه رود روی بر ایران سد ترینبزرگ کرخه، سد. ریزدمی عراق و ایران مرز در هورالعظیم تالاب به غربی جنوب

 روی بر. پیوندد می کارون به قیر بند در دزفول شهرستان میان از عبور از پس و گیردمی سرچشمه میانی زاگرس کوه رشته از رود دز،

 باریک، راه هایکوه از مارون شده است. رود ساخته دزفول شهرستان در تنظیمی سد و دز سد جمله از بزرگی سدهای دز، رودخانه

 راه به جراحی نام با شمهاچم در اعلاء رود با تلاقی از پس. گیردمی سرچشمه یاسوج غرب شمال کیلومتری 53 در گیلک گل و سفید

 از زهره یا هندیجان رود .ریزدمی فارس خلیج و خورموسی به کیلومتر 431 به نزدیک مسافتی پیمودن از پس و دهدمی ادامه خود

 از گذر از پس رود این است. شولستان یا شور آب و خیرآباد یا شیرین آب رود دو آن اصلی سرشاخه دو و گیردمی سرچشمه کهگیلویه

نمایش داده شده  12-3های آبخیز استان خوزستان در شکل ها در حوضهوضعیت توزیع رودخانه .ریزدمی فارس خلیج به هندیجان

  است.

 

 دامپروری( استان خوزستانوضع موجود بخش کشاورزی )زراعت، باغبانی، شیلات،  -3-3-3

، استان خوزستان با 1395-1396بر اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی کشور در سال زراعی 

هکتار کشت دیم( محصولات زراعی کشور  122552هکتار کشت آبی و  212225هکتار از سطح برداشت )شامل  119625اختصاص

درصد( به خود در  5/11تن از کل تولید محصولات زراعی کشور ) 15225439در رتبه اول و با اختصاص  درصد( به خود 1/1)معادل 

رتبه اول تولید قرار داشت. در سال زراعی مذکور از مجموع محصولات دام، طیور و آبزیان )شامل گوشت، شیر، عسل و تخم مرغ( کشور 

، کل 1395-1396خوزستان تولید شده است. همچنین، در سال زراعی  تن( در استان 469616درصد آن ) 19,3تن(،  14229229)

تن محصول برداشت شد. بر این اساس،  1/326319هکتار بود که از آن  2,59232سطح محصولات باغی در استان خوزستان معادل 

از لحاظ  22و در رتبه  درصد از کل سطح محصولات باغی کشور( 1/2از لحاظ سطح محصولات باغی ) 11استان خوزستان در رتبه 

سهم هر گروه از محصولاتی که  11-3درصد از کل تولید محصولات باغی کشور( قرار داشت. در شکل  5/1میزان تولید محصولات باغی )

 اند، نشان داده شده است. نقش داشته 1395-1396در سال زراعی  در تولید بخش کشاورزی استان خوزستان
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 ها در استان خوزستان.وضعیت توزیع رودخانه  10-3 شکل

 منبع : سازمان آب منطقه استان

 

 
 نقش داشتند. 1395-1396سهم )درصد( هر یک از محصولات مهم که در تولید بخش کشاورزی استان خوزستان در سال زراعی  11-3 شکل

 

درصد از کل تولید محصولات زراعی به خود در  3/56از کل میزان تولید محصولات زراعی استان، گروه گیاهان صنعتی با اختصاص 

های دوم و سوم قرار داشتند درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه 4/12درصد و سبزیجات با  9/16رتبه اول و سپس غلات با 

 (.12-3)شکل 

 



 42        خلاصه مدیریتی  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 نقش داشتند. 1395-1396سهم )درصد( هر گروه از محصولات زراعی که در تولید بخش زراعی استان خوزستان در سال زراعی   12-3 شکل

 

 4/15هزار رأس گاو،  1/351هزار رأس بز،  1/1141هزار رأس گوسفند،  2344، 1395-1396در بخش تولیدات دامی در سال 

گذار، مرغ مادر گوشتی و پولت ده است. همچنین، میزان تولید مرغ گوشتی، مرغ تخمهزار نفر شتر تولید ش 1/5هزار رأس گاومیش و 

کندو بود.  262222های استان در سال زراعی مذکور معادل هزار قطعه بود. تعداد کندو 22و  223 /1655 /22239گذار به ترتیب تخم

، 61153ی، میگوی آب شور و ماهیان سردآبی به ترتیب معادل در بخش آبزیان نیز میزان تولید ماهیان گرم آبی و خاویار، منابع آب

 سهم هریک از محصولات دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است.  13-3تن بود. در شکل  552و  154، 11125

 

 

 
 سهم هر یک از محصولات دامی )الف(، طیور )ب( و آبزیان )ج( استان خوزستان در تولید هر بخش.  13-3 شکل

 



41          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

های تولید شده در سه بخش، دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است. بر این اساس مقدار فرآورده 14-3در شکل 

 تن( بوده است.  91222تن( و سپس گوشت مرغ ) 326322بیشترین تولید مربوط به شیر )

 

 
 های مختلف دام، طیور و آبزیان استان خوزستان در تولید.های مربوط به بخشسهم هر یک از فرآورده  14-3 شکل

 

 رتبه استان خوزستان در بخش کشاورزی  -3-3-4

کل کشور(، %12/15اول )کل کشور(، شامل گندم رتبه %1/13استان خوزستان از نظر کشاورزی در تولید محصول غلات رتبه اول )

کل کشور(، %1/52در تولید محصولات صنعتی رتبه اول ) ،کل کشور(%9/5کل کشور(، برنج رتبه چهارم )%32ای رتبه اول )ذرت دانه

آفتابگردان  ،کل کشور(%22/12کنجد رتبه سوم ) ،کل کشور(%22/9چغندرقند رتبه چهارم ) ،کل کشور(%122شامل نیشکر رتبه اول )

کل کشور(، شامل گوجه %3,9در تولید سبزیجات رتبه اول ) ،کل کشور(%45/12کلزا رتبه سوم ) ،کل کشور(%22/12به سوم )روغنی رت

در ، کل کشور(%61/9کل کشور(، در تولید سبزیجات رتبه اول )%32/22کل کشور(، سایر سبزیجات رتبه اول )%5فرنگی رتبه هفتم )

کل کشور(، %1/1کل کشور(، خربزه رتبه سوم )%1/12کل کشور( شامل هندوانه رتبه اول )%9/تولید محصولات جالیزی رتبه چهارم )

کل %12.کل کشور(، شامل ذرت علوفه ای رتبه دوم )%1/1) کل کشور(، در تولید محصولات علوفه ای رتبه دوم%92/2خیار رتبه سوم )

-1396ای کشور داراست )آمارنامه کشاورزی هبین استانکل کشور( را در %45/13کشور(، و در تولید محصول خرما رتبه چهارم )

  ، وزارت جهاد کشاورزی(.1395

 

 خسارت سیل به بخش کشاورزی استان خوزستان  -3-3-5

هکتار از اراضی زیر کشت  232263گرفتگی بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان سیل در این استان باعث آب

میلیارد ریال بر جای گذاشت. بیشترین خسارت در این بخش به محصول نیشکر  395/61625سارتی معادل محصولات زراعی شد و خ

(. سطح خسارت دیده 15-3میلیارد ریال( وارد شد )جدول  122,2میلیارد ریال( و کمترین آن به محصول آفتابگردان ) 222/45125)

میلیارد ریال برآورد شده است )جدول  511/2221به این بخش معادل هکتار و میزان خسارت وارد شده  2212محصولات باغی معادل 

زیربنایی کشاورزی نیز به ترتیب معادل  (. میزان خسارت وارد شده به بخش سبزی و صیفی، دام و طیور، آبزیان و تأسیسات3-16

 (.22-3الی  12-3های میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 126/24223و  225/922، 393/135، 923/2132
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 ستان خوزستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات زراعی ا 15 -3دولج

 ردیف نام محصول سطح خسارت دیده )هکتار( مرحله رشد گیاه درصد خسارت خسارت )میلیارد ریال(

 1 گندم 126221 پر شدن دانه 122 353/15084

 2 جو 2661 رسیدگی 122 045/122

 3 کلزا 4133 رسیدگی 122 032/331

 4 چغندرقند 291 رشد سریع ریشه 15 574/41

 5 ذرت 122 رشد سریع 22 736/5

 6 حبوبات 122 گلدهی 32 460/5

 2 علوفه 965 رشد رویشی 92 875/150

 1 آفتابگردان 12 رشد رویشی 122 100/0

 9 نیشکر )شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی( 32926 پلنت و راتون 122تا  52 020/45875

 12 گندم، کلزا، چغندرقند )شرکت توسعه نیشکر و...( 1142 رسیدگی 122تا  22 200/9

 جمع 232263 - - 395/61625

 : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع

 
 خسارت وارده به تفکیک محصولات باغی استان خوزستان در جریان سیل اخیر  16 -3جدول

خسارت )میلیارد 

 ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 #)هکتار(

نام 

 محصول
 ردیف

 1 نخیلات - 6121 92 - 3/1730

 2 مرکبات - 325 122 - 75/178

 3 انگور - 132 122 - 5/44

 4 باغات - 424 92 - 5/103

 5 نهال - 24222 - - 5/214

581/2271  جمع - 2212 - - 

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 ستان خوزستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصولات سبزی و صیفی ا 17 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 #سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 #)هکتار(
 ردیف نام محصول

923/7130  - 95 6232 - 
سبزی و 

 صیفی
1 

 : در مورد سطح کاشت و میزان کاهش محصول تاکنون آماری ارائه نشده است.#

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 استان خوزستان در جریان سیل اخیر  خسارت وارده به محصول دام و طیور 18 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 زنبور عسل

 
 دام )رأس یا قطعه(

 استان
 سبک سنگین میزان خسارت تعداد کلنی میزان خسارت

 خوزستان 4563 334 214/111  3611 129/12 393/135

 کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه 
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 ستان خوزستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصول آبزیان ا 19 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 خسارت

 )میلیارد ریال(
 میگو )تن(

 

 خسارت

 )میلیارد ریال(

 ماهی )قطعه(
 استان

 سردآبی آبیگرم

 خوزستان 2346222 165222 922225 - - 775/902

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 ستان خوزستان در جریان سیل اخیر زیربنایی کشاورزی ا خسارت وارده به بخش تأسیسات 20 -3جدول

 استان ریال(خسارت )میلیارد  توضیحات تکمیلی

 خوزستان 106/24773 خسارت برآوردی مشتمل بر آمار سازمان جهاد کشاورزی و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

استان خوزستان نشان داده شده است. در این تصاویر از بین رفتن برخی از خسارات وارد شده به بخش کشاورزی  15-3در شکل 

 ای قابل مشاهده است.محصول نیشکر، گندم، تولیدات دامی و محصولات گلخانه

 

 
ای )چ( در ها )ج( و محصولات گلخانهاثرات مخرب سیلاب بر مزارع نیشکر )الف و ب(، مزارع گندم شهرستان شوش )پ و ت(، دام  15-3شکل 

 ستان خوزستان.ا

 منبع : کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

(ب)(الف)

(ت)( )

( )(ج)
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 استان مازندران -3-4
 جغرافیای استان مازندران -3-4-1

این استان در  .استاز مساحت کل کشور  درصد 46/1معادل  و کیلومتر مربع مساحت دارد 133هزار و  23حدود  مازندراناستان 

دقیقه طول شرقی  1درجه و  54دقیقه تا  21درجه و  52و  دقیقه عرض شمالی 51درجه و  36دقیقه تا  46درجه و  35مختصات بین 

های گیلان و قزوین، از جنوب با استان تهران، از جنوب شرق با استان سمنان و شمال با دریای مازندران، از غرب با استان قرار دارد و از

 از غرب با استان گلستان همسایه است.

 

 های اصلی استان مازندرانرودخانه -3-4-2

آب و ها کمبیشتر رودهای جاری در مازندران دایمی هستند. در نواحی کوهستانی در فصل زمستان و اوایل بهار پرآب و در تابستان

-رودخانهت. استر تر و رودهای شرقی طولانیگاهی خشک است. طول رودهای غرب این استان به دلیل نزدیک بودن کوه به دریا کوتاه

 روند.های استان مازندران به شمار میترین رودخانههای هراز، تجن، تالار، بابلرود، نکارود، چالوس و چشمه کیله از مهم

 

 وضع موجود بخش کشاورزی )زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری( استان مازندران -3-4-3

، استان مازندران با 1395-1396کشاورزی کشور در سال زراعی  بر اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد

هکتار کشت دیم( محصولات زراعی کشور  13626هکتار کشت آبی و  326324هکتار از سطح برداشت )شامل  429999اختصاص 

د( به خود در رتبه درص 6/3تن از کل تولید محصولات زراعی کشور ) 2919194و با اختصاص  13درصد( به خود در رتبه  2/3)معادل 

دام در استان مازندران تولید شد. همچنین، در رأس 2112222هزار تن عسل و  5129نهم تولید قرار داشت. در سال زراعی مذکور 

تن  1/2534959هکتار بود که از آن  2,129125، کل سطح محصولات باغی در استان مازندران معادل 1395-1396سال زراعی 

-1396سهم هر گروه از محصولاتی که در تولید بخش کشاورزی استان مازندران در سال زراعی  16-3ر شکل محصول برداشت شد. د

 اند، نشان داده شده است. نقش داشته 1395

 

 
 نقش داشتند. 1395-1396سهم )درصد( هر یک از محصولات مهم که در تولید بخش کشاورزی استان مازندران در سال زراعی   16-3 شکل

 

درصد از کل تولید محصولات زراعی به خود در رتبه اول  31/93کل میزان تولید محصولات زراعی استان، گروه غلات با اختصاص از 

 (.12-3درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه دوم قرار داشتند )شکل  6ای با و سپس گیاهان علوفه
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 نقش داشتند. 1395-1396ه در تولید بخش زراعی استان مازندران در سال زراعی سهم )درصد( هر گروه از محصولات زراعی ک  17-3 شکل

 

 5,2هزار رأس گاو و  5/692هزار رأس بز،  1,112هزار رأس گوسفند،  1/1329، 1395-1396در بخش تولیدات دامی در سال 

گذار به ترتیب غ مادر گوشتی و پولت تخمگذار، مرهزار رأس گاومیش تولید شده است. همچنین، میزان تولید مرغ گوشتی، مرغ تخم

کندو بود. در بخش آبزیان  526221های استان در سال زراعی مذکور معادل هزار قطعه بود. تعداد کندو 22و  5556، 1443، 64419

، 14352، 62211 نیز میزان تولید ماهیان گرم آبی و خاویار، ماهیان سردآبی، ماهیان دریایی در قفس و منابع آبی به ترتیب معادل

 سهم هریک از محصولات دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده است.  11-3تن بود. در شکل  124و  922

 

 
 سهم هر یک از محصولات دامی )الف(، طیور )ب( و آبزیان )ج( در تولید هر بخش.  18-3 کلش
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 رتبه استان مازندران در بخش کشاورزی  -3-4-4

از نظر کشاورزی در تولید برنج، مرکبات، کیوی و شلیل دارای رتبه اول و در تولید غلات آبی رتبه سوم را در بین  استان مازندران

 ای کشور داراست.هاستان

 خسارت سیل به بخش کشاورزی استان مازندران -3-4-5

زراعی و باغی این استان به ترتیب بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، میزان خسارت وارده به محصولات 

(. همچنین، خسارت سه بخش دام و طیور، آبزیان و 22-3و  21-3میلیارد ریال بود ) جدول  511/2221و  439/1411معادل 

میلیارد ریال برآورد شده است )جدول  433/1193و  115/152، 365/114زیربنایی کشاورزی در این استان به ترتیب معادل  تأسیسات

 (.25-3الی  3-23

 
 تان مازندران در جریان سیل اخیر خسارت وارده به محصولات زراعی اس 21 -3جدول

 ردیف نام محصول سطح خسارت دیده )هکتار( مرحله رشد گیاه درصد خسارت مبلغ خسارت )میلیون ریال(

 1 محصولات زراعی 13644 گلدهی - 439/1418

 وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : 

  
 تان مازندران در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات باغی اس 22 -3جدول

خسارت ریالی 

 )میلیارد ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 )تن( سطح خسارت دیده

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 )هکتار(

نام 

 محصول
 ردیف

 1 نخیلات - 6121 92 - 3/1730

 2 مرکبات - 325 122 - 75/178

 3 انگور - 132 122 - 5/44

 4 باغات - 424 92 - 5/103

 5 نهال - 24222 - - 5/214

581/2271  6 جمع - 2212 - - 

 : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع 

 
 خسارت وارده به محصول دام و طیور استان مازندران در جریان سیل اخیر  23 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 زنبور عسل

 
 دام )رأس یا قطعه(

 استان
 سبک سنگین میزان خسارت تعداد کلنی میزان خسارت

 مازندران 1946 261 365/124  26221 12 365/184

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 سیل اخیر خسارت وارده به محصول آبزیان استان مازندران در جریان  24 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 خسارت

 )میلیارد ریال(
 میگو )تن(

 

 خسارت

 )میلیارد ریال(

 ماهی )تن(
 استان

 سردآبی آبیگرم

 مازندران 4/55 2/522 115/152 - - 185/152

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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  تان مازندران در جریان سیل اخیر زیربنایی کشاورزی اس خسارت وارده به بخش تأسیسات 25 -3جدول

 استان خسارت )میلیارد ریال( توضیحات تکمیلی

 مازندران 433/1193 ..انتقال آب، بندها، جاده بین مزارع، صنایع تبدیلی کشاورزی و. تأسیسات

 وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : 

 

گرفتگی و بروز خسارت در بخش فنی و زیربنایی در اراضی زراعی و باغی استان مازندران نشان داده ای از آبنمونه 19-3در شکل 

 شده است.

 

 
 زیربنایی در اراضی زراعی و باغی استان مازندران.گرفتگی و بروز خسارت در بخش فنی و آب 19 -3شکل 

 منبع : کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 استان سیستان و بلوچستان -3-5
 جغرافیای استان سیستان و بلوچستان -3-5-1

 وسعت از درصد 11 از بیش مربع، کیلومتر 522 و هزار 112 حدود مساحتی با ایران شرق جنوب در بلوچستان و سیستان استان

 پاکستان کشورهای با شرق از استان، . ایندیآیم شمار به ایران استان پهناورترین عنوانبه لحاظ این از که داده اختصاص خود به را کشور

است.  جوارهم هرمزگان و کرمان یهااستان با غرب از و خراسان با استان غرب شمال و شمال از عمان، دریای با جنوب از افغانستان، و

 طوربهعمان  دریای با و کیلومتر 322 افغانستان کشور با کیلومتر، 922 پاکستان کشور با بلوچستان و سیستان مشترک استان مرز

 است. کیلومتر 222 تقریبی
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 های اصلی استان سیستان و بلوچستانرودخانه -3-5-2

 موقعیت علت بلوچستان به و سیستان ناحیه دو در اشیکوهستان مناطق مانند نیز بلوچستان و سیستان استان مهم هایرودخانه

 از که کرد اشاره هیرمند رودخانه به توانیمسیستان  ناحیه دائمی هایرودخانه ترینمهم از است. متفاوت فصلی و دائمی صورتبه اقلیمی

 ایران خاک وارد کیلومتر 1252 مسافت طی از پس و گرفته سرچشمهافغانستان  کابل غرب در یغما بابا ارتفاعات و هندوکش یهاکوه

 به سیستان دشت از گذر از بعد و دارد جریان مرز در امتداد آن شاخه یک که شودمی دوشاخه تقسیم به مرزی نقطه در و شودمی

 که هاشود. این شاخهمی منشعب آن از متعددی هایشاخه و شده سیستان رودخانه وارد آن دیگر شود. شاخهمی مون متصلهادریاچه

 بمپور، توانمی نیز بلوچستان در موجود هایرودخانه ترینمهم از .دنزیریم مونهادریاچه به آخر در نیامک و نهراب، سیلک، از اندعبارت

 میان این از که برد نام را گزو و لادیز آب، تلخ یا سیانجان فنو ، یا رابچ ماشکل، یا ماشکید نیک شهر، یا کهیر کلات، باهو سرباز، کاجو،

 و سیستان استان در جاری هایرودخانه جزبه .ندیآیم شمار به منطقه این یدائم هایرودخانه ترینمهم از کارواندر و های بمپوررودخانه

 باشند.مون میهادریاچه و جازموریان دریاچه مون،هاشامل دریاچه که شدهواقع استان این در نیز کشور مهم یاچهیدر سه بلوچستان،

  نمایش داده شده است. 22-3های آبریز هیرمند در منطقه سیستان در شکل ها در حوزهوضعیت توزیع رودخانه

 

 
 ها در استان سیستان و بلوچستان.وضعیت توزیع رودخانه 20-3 شکل

 منبع :کمیته کشاورزی و کمیته کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 وضع موجود بخش کشاورزی )زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری( استان سیستان و بلوچستان -3-5-3

، استان سیستان و 1395-1396بر اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی کشور در سال زراعی 

هکتار کشت دیم( محصولات زراعی 21122ت آبی و هکتار کش123156هکتار از سطح برداشت )شامل  194256بلوچستان با اختصاص

درصد( به  3/3تن از کل تولید محصولات زراعی کشور ) 2616212درصد( به خود در رتبه بیستم و با اختصاص  1/1کشور )معادل 

شیر، عسل و خود در رتبه سیزدهم تولید قرار داشت. در سال زراعی مذکور از مجموع محصولات دام، طیور و آبزیان )شامل گوشت، 

تن( در استان سیستان و بلوچستان تولید شده است. همچنین، در  124641درصد آن ) 14/2تن(،  14229229تخم مرغ( کشور )

 2/61122هکتار بود که از آن  6/11242، کل سطح محصولات باغی در استان سیستان و بلوچستان معادل 1395-1396سال زراعی 

درصد از کل سطح  1/3از لحاظ سطح محصولات باغی ) 1اس، استان سیستان و بلوچستان در رتبه تن محصول برداشت شد. بر این اس

درصد از کل تولید محصولات باغی کشور( قرار داشت.  5,2از لحاظ میزان تولید محصولات باغی ) 16محصولات باغی کشور( و در رتبه 
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 1395-1396رزی استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی سهم هر گروه از محصولاتی که در تولید بخش کشاو 21-3در شکل 

 اند، نشان داده شده است. نقش داشته

 

 
نقش  1395-1396سهم )درصد( هر یک از محصولات مهم که در تولید بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی  21-3شکل 

 داشتند.

 

درصد از کل تولید محصولات زراعی به خود  51,59گروه نباتات علوفه ای با اختصاص از کل میزان تولید محصولات زراعی استان، 

های دوم و درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه 14/11درصد و سبزیجات با  14/19در رتبه اول و سپس محصولات جالیزی با 

 (.22-3سوم قرار داشتند )شکل 

 

 
نقش  1395-1396ولات زراعی که در تولید بخش زراعی استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی سهم )درصد( هر گروه از محص  22-4 شکل

 داشتند.

 

هزار  3/51هزار رأس گاو،  124هزار رأس بز،  6/1136هزار رأس گوسفند،  6,993، 1395-1396در بخش تولیدات دامی در سال 

هزار  42و  569، 5511گذار و مرغ مادر گوشتی به ترتیب مرغ تخمرأس شتر تولید شده است. همچنین، میزان تولید مرغ گوشتی، 

کندو بود. در بخش آبزیان نیز میزان تولید ماهیان دریایی در  5222های استان در سال زراعی مذکور معادل قطعه بود. تعداد کندو

لات دام، طیور و آبزیان به تفکیک سهم هریک از محصو 23-3تن بود. در شکل  1225و  5قفس و میگوی آب شور به ترتیب معادل 

 نشان داده شده است. 
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 سهم هر یک از محصولات دامی )الف(، طیور )ب( و آبزیان )ج( استان سیستان و بلوچستان در تولید هر بخش.  23-3 شکل

 

ست. بر این اساس های تولید شده در سه بخش، دام، طیور و آبزیان به تفکیک نشان داده شده امقدار فرآورده 24-3در شکل 

 تن( بوده است. 23222تن( و سپس گوشت مرغ ) 25522بیشترین تولید مربوط به شیر )

 

 
 های مختلف دام، طیور و آبزیان استان سیستان و بلوچستان در تولید.های مربوط به بخشسهم هر یک از فرآورده  24-3 شکل

 

 رتبه استان سیستان و بلوچستان در بخش کشاورزی  -3-5-4

محصولات تولید کل محصولات کشاورزی در کشور را دارد و در تولید  13استان سیستان و بلوچستان از نظر کشاورزی رتبه 

 را در کشور در اختیار دارد. 3و در تولید نباتات علوفه ای رتبه  5جالیزی رتبه 

 

 خسارت سیل به بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان -3-5-5

جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان میزان خسارت وارده به محصولات زراعی و باغی این استان به ترتیب  طبق اعلام سازمان

 923,2132(. خسارت وارده به محصولات سبزی و صیفی نیز برابر 22-3و  26-3میلیارد ریال بود ) جدول  141/1222و  221/24معادل 

میلیارد ریال به محصولات دام و طیور و خسارتی در  292/2همچنین، خسارتی معادل (. 21-3میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 

 (.32-3و  29-3های زیربنایی کشاورزی در این استان وارد شده است )جدول میلیارد ریال به بخش تأسیسات 231/29حدود 
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 ریان سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان در جخسارت وارده به تفکیک محصولات زراعی  26 -3جدول

 ردیف نام محصول سطح خسارت دیده )هکتار( مرحله رشد گیاه درصد خسارت خسارت )میلیارد ریال(

 1 گندم و جو 1912 ابتدای ساقه دهی تا خوشه دهی 122 352/68

 2 ایمحصولات علوفه 91 چند برگی رشد رویشی 122 26/57

 جمع 221/2 - - 078/74

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 ن و بلوچستان در جریان سیل اخیر خسارت وارده به تفکیک محصولات باغی استان سیستا 27 -3جدول

خسارت )میلیارد 

 ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در 

 سطح خسارت دیده )تن(کل 

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

سطح خسارت 

 )هکتار( دیده

 سطح کاشت

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

 1 خرما 112 25 122 62 426/6

 2 انگور 435 95 122 425 422/21

1200 24222 32 54/2  
-محصولات گلخانه

 ای
3 

 جمع 545 122 - 532/24 848/1227

 کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد 

 
 خسارت وارده به محصولات سبزی و صیفی استان سیستان و بلوچستان در جریان سیل اخیر  28 -3جدول

خسارت )میلیارد 

 ریال(

پیش بینی میزان کاهش محصول در کل 

 سطح خسارت دیده )تن(

برآورد متوسط 

 )درصد( خسارت

 سطح خسارت دیده

 )هکتار(

 سطح کاشت

 )هکتار(
 ردیف نام محصول

923/7130  - 95 6232 - 
سبزی و 

 صیفی
1 

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 ن و بلوچستان در جریان سیل اخیر محصول دام و طیور استان سیستاخسارت وارده به  29 -3جدول

 خسارت کل )میلیارد ریال(
 زنبور عسل

 
 دام )رأس یا قطعه(

 استان
 سبک سنگین میزان خسارت تعداد کلنی میزان خسارت

 سیستان و بلوچستان 491 12 292/2  2 2 790/2

 کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی 

 
 ن و بلوچستان در جریان سیل اخیر زیربنایی کشاورزی استان سیستا خسارت وارده به بخش تأسیسات 30 -3جدول

 استان خسارت )میلیارد ریال( توضیحات تکمیلی

 سیستان و بلوچستان 031/29 سنتی نگهداری دام روستاییجایگاه 352حلقه چاهک آب، یک واحد گلخانه، 219

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 های خسارت دیدهبرآورد مجموع خسارت سیل در استان -3-6
مجموع پنج استان خسارت دیده معادل گفته، کل خسارت ناشی از سیل اخیر به بخش کشاورزی در براساس آمار پیش

میلیارد  125/96139در استان خوزستان با خسارتی بالغ بر میلیارد ریال بوده است. بیشترین خسارت ناشی از سیل  536/136113
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 92/12میلیارد ریال ) 225/14132درصد از کل خسارت( مشاهده شد و پس از آن استان گلستان با خسارتی معادل  15/21ریال )

 91/2میلیارد ریال؛  562/1331درصد از کل خسارت( در رتبه دوم قرار داشت. کمترین خسارت نیز در استان سیستان و بلوچستان )

های کشاورزی نیز در مجموع پنج استان ، الف(. در بین زیر بخش25-3؛ شکل 31-3درصد از کل خسارت( مشاهده شد )جدول 

درصد از کل خسارت( بود. کمترین  44/51میلیارد ریال ) 413,29541خسارتی معادل  بیشترین آسیب متوجه زیر بخش زراعت با

؛ 31-3درصد از کل خسارت( مشاهده شد )جدول  62/2میلیارد ریال ) 341/3561خسارت نیز در بخش دام و طیور با خسارتی معادل 

 ، ب(.25-3شکل 

 
مربوطه در سازمان جهاد  یتخصص یهابخش ریاستان بر اساس گزارش ز کیبه تفک یبه بخش کشاورزمجموع خسارت وارد شده  31 -3جدول

 ی کشاورز

 استان ردیف

 های تخصصی )میلیارد ریال(خسارت زیربخش
جمع )میلیارد 

 باغبانی #زراعت ریال(
دام، طیور، زنبور عسل  و 

 ǂسایر
 آبزیان

 تأسیساتآب و خاک و 

 زیربنایی

511/2221 32/61256 خوزستان 1  393/135 225/922 126/24223 175/96839 

 *005/14830 422/3212* 262/22 1/2114 1/1211 523/2562 گلستان 2

3 
سیستان و 

 بلوچستان
191/21 141/1222 292/2 2 231/29 567/1338 

 183/16104 2233 5569 354 223 113/1225 لرستان 4

 606/7000 433/1193 115/152 365/114 114/4253 439,1411 مازندران 5

 536/136113 042/36809 02/6701 348/3561 713/9493 413/79548 جمع )میلیارد ریال(

 باشد.: خسارت بخش زراعت شامل مجموع محصولات زراعی و سبزی و صیفی می#

ǂ باشد.می: منظور از سایر، علوفه و خوراک دام و طیور 

.. محاسبه شده است. لازم به ذکر است که بر های تخصصی شامل زراعت، باغبانی و.*: این مبلغ بر اساس مجموع خسارت وارده به هر محصول در بخش

ل برآورد شده است. میلیارد ریا 554/19234اساس آخرین گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان کل مبلغ خسارت وارده به محصولات کشاورزی معادل 

برآورد نهایی از  اما از خسارت ریز وارده به محصولات مختلف اطلاعی در دسترس نیست، بنابراین، در اینجا هر دو مبلغ گزارش شده است.. در صورت لحاظ کردن

 میلیارد ریال خواهد بود. 1/142511ها معادل خسارت گلستان، مجموع خسارت کل استان

 شاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیمنبع : وزارت جهاد ک

 

 

 
 های مختلف کشاورزی )ب( در اثر رخداد سیل.درصد خسارت وارد شده به هر استان )الف( و درصد خسارت وارد شده به بخش  25-3شکل 
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کشاورزی سه منبع اطلاعاتی متفاوت وجود داشت. اولین لازم به ذکر است که در مورد سطح و میزان خسارات وارد شده به بخش 

شده رسمی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی به معاون اول ریاست محترم جمهوری بوده که به دلیل تقارن منبع، آمار خسارات اعلام

دومین منبع اطلاعاتی سامانه  این گزارش با نیمه اول فروردین، بسیاری از خسارات وارده به بخش کشاورزی در آن لحاظ نشده است.

درصدی در آن ثبت شده بود. این در حالی است که  122ها و تأسیسات کشاورزی دچار خسارت سجاد بود که تنها آمار مربوط به زمین

ه سجاد درصد بوده و توسط سامان 122ها کمتر از بسیاری از مزارع و واحدهای تولید دام، طیور و آبزیان وجود داشتند که خسارت آن

 پوشش داده نشده بودند. 

ها و ادارات ذیربط شامل سازمان جهاد شده توسط سازمانبنابراین، کمیته کشاورزی برآوردهای انجام شده و تا حدودی کارشناسی

ین آمار طی ها  را مبنای ارائه آمار نهایی قرار داده است. اکشاورزی، اداره کل شیلات و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

اند های بخش کشاورزی که دچار خسارت شدهو تمامی مزارع، واحدهای تولیدی و زیرساخت روزسازی شدهچندین مرحله اصلاح و به

 اند.درصد و یا کمتر( در نظر گرفته شده 122)
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 های کشاورزیدلایل وقوع سیل با تأکید بر علل مربوط به فعالیت: بخش چهارم
 ل موثر بر وقوع سیل به تفکیک استانبررسی عوام -4-1

تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد و ماهیتی چند با توجه به اینکه دلایل ایجاد سیل متعدد بوده و این پدیده طبیعی مخرب می

ده )خوزستان، های خسارت دیبعدی و پویا دارد، قطعا تمامی عوامل در کنار یکدیگر بر بزرگی، شدت، گستره و تداوم سیل اخیر استان

اند. مسلم است که ذکر تنها یک عامل به عنوان علت اصلی وقوع سیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و مازندران( تاثیر داشته

های آینده برای مدیریت ریزییابی جامع علل آن و در نتیجه ناکارا شدن برنامهانگارانه بوده و حتی موجب فاصله گرفتن از ریشهساده

 توان در سه گروه جای داد که عبارتند از:ریسک سیل خواهد شد. بر این اساس، عوامل موثر بر سیل اخیر را می

 عوامل طبیعی -

 عوامل انسانی -

 مدیریتی  -عوامل سازمانی  -

مازندران به ، هر یک از این عوامل برای پنج استان خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و 4-4الی  1-4در جدول 

 تفکیک توضیح داده شده است.

 
 طبیعی موثر بر وقوع سیل اخیر در پنج استان خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و مازندران. عوامل 1-4جدول 

 استان عوامل طبیعی

های ظرفیت سدهای کارون، دز و کرخه و رهاسازی بیش از اندازه آب و طغیان رودخانهشدن  های بی سابقه مناطق غربی و جنوب غربی کشور و پربارش ◄

 برابر حد مجاز( 4تا  3کارون، دز و کرخه )

 متوالی زمانی بازه سه در فروردین ماه در باران سابقه بی بارش وقوع ◄

 منطقه بودن ایجلگه و توپوگرافی وضعیت ◄

 خوزستان دشت در آب ایستابی سطح بودن بالا ◄

 منطقه در طولانی مدت به سیلاب ماندنباقی و اراضی استان کم بسیار شیب ◄

 وقوع سیلاب در بهمن ماه سال قبل و در نتیجه مستعد شدن شرایط برای وقوع سیلاب فروردین ماه ◄

 خوزستان

 گیرنده( و در نتیجه ضریب رواناب زیاد.های زمستان پرباران )خاک مرطوب، ذخیره کانالی پر شده، سطح ایستابی بالا و رودخانه◄

 باران پنج روزه با دوره بازگشت زیاد و پهنه وسیع با حجم بالا و در نتیجه افزایش ضریب رواناب.◄

 استان غربی مناطق به نسبت شرقی مناطق ارتفاع اختلاف منطقه و خاص توپوگرافی◄

 گلستان

 بارندگی شدید ◄
سیستان و 

 بلوچستان

 91روز در فروردین ماه  9به مدت های منحصر بفرد بارش ◄

 شدن خاک و افزایش روانابو غرقاب 92های فراوان در زمستان بارش ◄

 گذریظرفیت آبهای حوضه آبخیز کشکان به میزان بالاتر از افزایش دبی رودخانه ◄

 لرستان

 هازمستان پر باران و سطح ایستابی بالا در نواحی ساحلی و کاهش ضریب نفوذپذیری خاک ◄

 باران با شدت و مدت زیاد و پراکنش مکانی ایجاد شده ◄
 مازندران

 

 

 



62          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

بر وقوع سیل اخیر در پنج استان خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و  در مناطق بالادستموثر انسانی عوامل  2-4جدول 

 مازندران.
 استان خیز(عوامل انسانی در مناطق بالادست )مناطق سیل

 بالادستمناطق  مدیریت نامناسب آبخیزداری در ◄

 هاآب حرکت رواننگهداری و کاهش شدت  جهت سدهای اصلاحی کوچک در مناطق بالادست و مخازن نبود ◄

 خوزستان زدایی در اراضی بالادست استان جنگل و زمین کاربری تغییر ◄

 زایی بالا(دار )رواناب و رسوبزراعت غیر اصولی در اراضی شیب ◄

 زایی بالا( عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و تخصیص کاربری ناصحیح )رواناب و رسوب ◄

 جنگلها و یا تخریب کیفیت تخریب جنگل ◄

 سازی غیراصولی در اراضی کوهستانی و جنگلیجاده◄

 ها، کم شدن ذخیره کانالی، تخریب پوشش گیاهی(گذری رودخانهها و ساخت و ساز )کاهش ظرفیت آبتجاوز به حریم رودخانه◄

 های بالادست.بهترین اقدامات مدیریتی در حوضهای و توجه ناکافی به مدیریت اصولی آبخیزهای بالادست و استفاده ناکافی از راهکارهای زیستی و سازه ◄

 مرتع و دام تعادل رعایت عدم◄

 گلستان

 برداشت خاک، تخریب پوشش گیاهی  ◄

 مون و خسارت شدید به پوشش گیاهی تالابهاچرای دام در تالاب خشکیده ◄
سیستان و 

 بلوچستان

 هاتخریب پوشش گیاهی و جنگل ◄

 هارودخانه حریم و بستر به تجاوز ◄

 عدم رعایت اصول کشاورزی  ◄
 

 لرستان

 هاتجاوز به بستر و حریم رودخانه ◄

 خوردگی در حوضه کشاورزی در حوضه بالادست دست ◄

 بردن پوشش گیاهی و جنگلاز بین ◄

 رویه دام بیش از ظرفیت مراتع بالادستچرای بی ◄

 هاتغییرات کاربری و ساخت و سازهای ویلایی در بالادست و کف پوش سیمانی در حیات ◄

 پیوندد.هایی که رواناب آن باعث ایجاد رودهای کوچک و در نهایت به رودخانه بزرگ میسازیجاده ◄

 عدم توجه به مدیریت آبخیز در مناطق بالادست حوضه  ◄

 بالادست ای و زیستی درازهعدم استفاده از راهکارهای مدیریتی و س ◄

 مازندران
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دست بر وقوع سیل اخیر در پنج استان خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و عوامل انسانی موثر در مناطق پایین 3-4جدول 

 مازندران.

 استان گیر(دست )مناطق سیلعوامل انسانی در مناطق پائین

 روستای در حریم( 222روستای از مجموع  92های در معرض سیل )آبگرفتکی تجاوز به حریم رودخانه ◄

 هزار هکتار کشت مستغرق در حریم( 64های در معرض سیل برای کاشت محصولات کشاورزی )عدم رعایت حریم رودخانه ◄

 کستگی مداوم سیل بندهاوجود سیل بندهای ضعیف یا آسیب پذیر در مسیر عبور سیلاب و در نتیجه ش ◄

 های کشاورزی برای جلوگیری از ورود آب به شهرها بندها و انحراف آب به داخل زمینبازگشایی سیل ◄

 بندها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جهت آبگیری از رودخانه قبل از سیل و منشأ پخش سیلاب در زمان وقوع سیلشکستن سیل ◄

 خوزستان

 شده و اصولیعدم توجه به آمایش سرزمین ریسک محور )تخصیص اراضی غیراصولی و در معرض قرارگیری بالا( و نداشتن الگوهای کشت مطالعه ◄

 نداشتن ادراک صحیح از ریسک سیل ◄

پذیری نسبتا زیاد تا زیاد جوامع انسانی )ظرفیت سازگاری نسبتا کم، ظرفیت مدارای نسبتا کم و حساسیت زیاد تأسیسات کشاورزی و سایر آسیب ◄

 ها(.زیرساخت

 ها و ساخت و ساز در حریم رودخانهتجاوز به حریم رودخانه ◄

 ها به ویژه در مجاورت اراضی زراعی و باغاتگذری پلویژه ظرفیت آببههای تقاطعی یابی و سازههای غیراصولی از جنبه مکانزیرساخت ◄

 های کشاورزیبرداری به ویژه کاربریهای سیلابی به منظور کاهش هجوم آب به اراضی در حال بهرهعدم مدیریت دشت ◄

 های طبیعی مجاور رودخانهها و گودیعدم مدیریت صحیح مسیرهای انحراف آب به تالاب ◄

 گلستان

 های رودخانه نیاتک و عدم لایروبی بخش انتهایی رودخانه نیاتکعدم بازبینی دایک ◄

  ها(رودخانه)هم در ساخت و ساز و هم درسایر کاربری رعایت حریم عدم ◄

 جریان آب رودخانه مسیر شدنکوچک در مجاورت رودخانه و کشاورزی هایزمین توسعه ◄

سیستان و 

 بلوچستان

 هارودخانه حریم و بستر به تجاوز ◄

 های مختلف به ویژه کشاورزی و منابع طبیعی های آمایش سرزمینی در فعالیتعدم توجه به نقشه ◄

 هاگذری رودخانهکاهش ظرفیت آب ◄

 جدی نگرفتن احتمال وقوع سیلاب  ◄

 لرستان

 ریزی صحیح در مورد پدافند سیلعدم برنامه ◄

 های غیر اصولی ایجاد شده برهم زدن هندسه مسیر رودخانه به دلیل سازه ◄

 دستوجود سدهای لاستیکی در پایین ◄

 کند.ایجاد برخی از مناطق تفریحی و توریستی در حدود و حریم بستر که داغاب سیلاب با دوره بازگشت بالا به آنها برخورد می ◄

 هایری ساختمانپذریزی در خصوص کاهش آسیبعدم برنامه ◄

 های سیلابیمدیریت ناصحیح دشت ◄

 مازندران

 

  



64          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 مدیریتی موثر بر وقوع سیل اخیر در پنج استان خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و مازندران. -عوامل سازمانی  4-4جدول 
  استان مدیریتی-عوامل سازمانی

 ها و میزان رهاسازی آب از سدهای کرخه و دز دبی ایمن عبور سیل از رودخانهتناسب بین عدم  ◄

 تأخیر در رهاسازی به هنگام آب مخازن سدها علیرغم اخطارهای پیاپی هواشناسی به ویژه در حوضه کرخه ◄

 بینی دقیق میزان حجم ورودی آب به پشت سدهای استان به ویژه کرخهعدم پیش ◄

 های موجود عبور سیلالانحراف نامناسب کان ◄

  هور به سیل ایمن عبور برای مناسب هایکانال عدم وجود ◄

 اطق پایین دست استاننها و مهای انحراف آب به سمت تالابعدم مدیریت مناسب مسیرها و کانال ◄

 نفتی تأخیر در رهاسازی سیلاب به مخازن تالاب هورالعظیم به دلیل وجود تأسیسات ◄

 عدم وجود راهبردهای مدیریت ریسک مناسب سیل در حوضه سدهای استان ◄

 عدم وجود طرح جامع در زمینه آبخیزداری و کنترل سیلاب در منطقه ◄

 بحران علیرغم هشدارهای هواشناسی پیشگیرانه ناکافی ستاد اقدامات ◄

 ازی سیل بندهاها و نهادهای مسؤل در زمینه ایجاد و استحکام سپشتیبانی ناکافی دستگاه ◄

 رودخانه  ابعاد و کاهش رودخانه بستر حتی و حریم اراضی ها و در نتیجه تصرفعدم نظارت بر حفظ حریم رودخانه ◄

 موقع مسیرهای عبور سیل به ویژه در حوضه کرخهبینی و کنترل به عدم پیش ◄

 عدم وجود برنامه جامع آمایش سرزمین و تغییر الگوی کاشت در منطقه جهت کاهش خسارت سیل به بخش کشاورزی ◄

 خوزستان

 

نداشتن سند جامع راهبردی مخاطرات محیطی و برنامه اقدام جامع به ویژه در خصوص کاهش غافلگیری کشاورزان و باغداران و سایر  ◄

 تولیدکنندگان بخش کشاورزی

 گویی شدهسازی شرایط پیش گیری )سامانه پشتیبان تصمیم( برای سناریوسازی و شبیهنداشتن ابزار تصمیم ◄

 نداشتن ادراک صحیح از ریسک سیل بین مدیران و کارشناسان ◄

 ایهای رودخانهنبود سیستم هشدار سیل در حوضه ◄

 تبادل ریسک سیل ناکارا و ضعیف ◄

 ز و اجرای آنی تصمیمات مدیریتی بدون در نظر گرفتن عواقب آن )ناکارا بودن جلسات مدیریت بحران(نبود فرماندهی واحد و متمرک ◄

رهاسازی دیرهنگام و ناکافی آب مخازن سدها )عدم رعایت تخصیص نسبتی از حجم مخازن سدها که همیشه بایستی به منظور  ◄

 ها خالی نگه داشته شود(کنترل سیلاب

ها جهت بندی آنهای در معرض خطر و اولویتهای حین وقوع خطر و عدم تعیین پهنهلیستهای تفصیلی و چکنداشتن پروتکل ◄

 مدیریت در شرایط بحران

ویژه وجود تفکر خطر محور به جای ریسک محور در بیشتر مدیران و کارشناسان و درنتیجه عدم توجه به عناصر ریسک سیل به ◄

ها )توجه ناکافی به بیمه سیل، توجه ناکافی به هشدار سیل، توجه ناکافی به حساسیت ریزیدر معرض بودن در برنامهپذیری و آسیب

 پذیر(های آسیبها، توجه ناکافی به روابط اجتماعی، توجه ناکافی به گروهزیرساخت

 های مکانیکیتوجه ناکافی به منشاء رسوب و تمرکز بر راه حل ◄

های آبخیز برای بهبود فرآیندهای چرخه آبی و کاهش فرسایش خاک و رسوب )میزان یکرد مدیریت جامع حوضهعدم توجه به رو ◄

 خسارت سیل دارای بار رسوبی بالا بسیار بیشتر از سیل دارای بار رسوبی کمتر است(

 نداشتن اتاق فکر برای مدیریت بحران ◄

 موقع مسیرهای خروج سیل پیش از وقوععدم کنترل به ◄

 ضعف آموزش و تمرین )مانور( برای کارشناسان و مدیران حوضه بحران ◄

 های سدعدم سرویس منظم و پیش از وقوع دریچه ◄

 پذیریهای لازم برای کاهش آسیبنبود ارتباط مستقیم با جوامع محلی و ارائه آموزش ◄

 های محلی برای مدیریت آننبود تفکر استفاده از دانش و تجربیات محلی در ارتباط با رفتار سیل و آموزه ◄

 گلستان

 

 راستانداردیغهای مهندسی نامتناسب رودخانه و احداث پل ◄

 ی بزرگ منطقههارودخانهی تحت تملک امور آب در هاعرصهعدم مدیریت بر  ◄

سیستان و 

 بلوچستان

 

 های آمایش سرزمیننبود و یا عدم نظارت بر اجرای صحیح نقشه ◄

 های انسانی در مناطق با خطر سیلابعدم نظارت و پایش فعالیت ◄

 های آبخیزداریعدم اجرای صحیح طرح ◄

 کشکان آبخیز یحوضه در کنترلی سدها و بندهای وجود عدم ◄

 هاعدم برخورد جدی با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ◄

 های هشدار سریع سیلابعدم وجود سامانه ◄

 های گیاهی ها و پوششعدم برخورد جدی با متجاوزان به جنگل ◄

 لرستان
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

  استان مدیریتی-عوامل سازمانی

 عدم وجود سیستم آموزشی مقابله با بلایای طبیعی ◄

 های طبیعیی مدیریت بحرانعدم آشنایی کافی مدیران با مسئله ◄

 های طبیعیعدم وجود برنامه و سیستم جامع مدیریت بحران ◄

 های مسئول بحران و عدم وجود هماهنگیکاری دستگاهموازی ◄

 هاعدم لایروبی به موقع و مؤثر رودخانه ◄

 دار استانهای اولویتنبود کنترل سیلاب در برنامه ◄

 پیشگیرینبود اتاق فکر مدیریت بحران سیل و راهکارهای  ◄

 ای نبود اولویت اقدامات سازه ◄

 ریزی به منظور تقسیم اعتبارات بر اساس آمایش سرزمین.برنامه عدم◄

 ساله  1222ساله یا  522های کوتاه مدت و عدم توجه به دوره بازگشت های تقاطعی بر اساس دوره بازگشتها و سازهساخت و ساز پل ◄

 پذیری و کنترل سیلابآسیب کاهش برای های لازمآموزش ارایه و دانشگاهی جوامع با مستقیم ارتباط نبود ◄ 

 رهاسازی دیرهنگام و ناکافی آب مخازن سدها◄

 هاحوضه در سیل هشدار سیستم نبود ◄

 مازندران

 

 

ماه نقش دهد که بارندگی شدید در اواخر اسفند و اوایل تا اواسط فروردیننشان می 4-4تا  1-4های اطلاعات موجود در جدول

های شدید و به دنبال آن رخداد سیل در طی گیری سیلاب در پنج استان مورد مطالعه داشت. اما وقوع بارندگیبسیار مهمی در شکل

گونه آمادگی در برخورد شود، هیچه مشاهده شده است. با این وجود، هر بار که چنین رخدادی تکرار میهای اخیر هموارها و دههسال

توان با تدابیر مناسب نه تنها مانع از های شدیدی جلوگیری کرد، اما میتوان از وقوع چنین بارشبا آن وجود ندارد. هر چند که نمی

هایی از هایی نظیر کشاورزی و صنعت استفاده کرد. برنامهه از آن در جهت توسعه بخشهایی شد، بلکبروز اثرات مخرب چنین بارندگی

های آبخیزداری در مناطق بالادست، هدایت سیلاب از طریق مسیرهای انحرافی به مخازن طبیعی یا مصنوعی ذخیره قبیل توسعه طرح

توانند منجر به مفید واقع شدن دارمیصحیح اراضی شیبآب، پخش و هدایت هدفمند و تدریجی آب به مزارع و یا مراتع و مدیریت 

 چنین رخدادهایی نیز شوند. 

خیز و نیز ویژه در مناطق سیلدار از جنگلی به زراعی بهبدون شک تخریب پوشش گیاهی جنگلی و تغییر کاربری اراضی شیب

م اختصاص این اراضی به درختان و گیاهان دار از جمله انجام شخم در جهت شیب زمین و عدزراعت غیر اصولی در اراضی شیب

اند. به عنوان مثال، در چندساله که در تخفیف اثرات سیل موثرتر هستند، از عوامل تاثیر گذار بر تشکیل رواناب و سیلاب اخیر بوده

استان نقش بسیار های های تشکیل شده به سمت دشتای است که در هدایت روانابدار به گونهاستان گلستان موقعیت اراضی شیب

شوند، به درصد کشت می 5های بیش از دهد که عمده اراضی زراعی که در شیبنشان می 1-4نگاهی به شکل کنند. زیادی ایفا می

اند. اما بیشتر اراضی شرق استان که خیز در این نواحی واقع شدههای غرب استان گلستان تعلق دارند که بیشتر مناطق سیلحوضه

 درصد قرار دارند.  5گیرند، در شیب کمتر از یر را در بر میگمناطق سیل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 استان گلستان  درصد در 5های بیش از وضعیت کلیه اراضی زراعی دیم و آبی و اراضی زراعی واقع در شیب 1-4شکل 

 منبع : کمیته کشاورزی و کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

ها، احداث خانهها و ساخت وساز در مجاورت رودگیر، تجاوز به حریم رودخانهخیز و سیلسیلها در مناطق احداث غیر اصولی جاده

کنند و منجر به پخش سیلاب در اراضی مجاور های تقاطعی غیر اصولی که گاه به عنوان یک مانع در برابر سیل عمل میها و سازهپل

تفاوتی و های دیگری از بیشوند، نمونهی ارتباطی مناطق سیل زده میهاشوند و گاه به راحتی تخریب شده و منجر به قطع راهمی

 برخی از این عوامل به تصویر کشیده شده است. 2-4های انسانی است. در شکل انگاریسهل
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
عی غیر اصولی در طهای تقاسازی غیر اصولی در اراضی کوهستانی و جنگلی )الف(، تجاوز به حریم رودخانه )ب( و احداث سازهجاده  2-4 شکل

 رود حوضه گرگان

 منبع : کمیته کشاوری و کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

های احتمالی باعث کاهش ها به منظور مهار سیلابها تا پیش از وقوع سیل و اختصاص ندادن بخشی از ظرفیت آنپر بودن آب سد

حجم آب دو سد گلستان و وشمگیر را در دو روز پیش از  3-4شکل های استان گلستان در جریان سیل اخیر شده است. اثربخشی سد

 دهد.شروع بارندگی و پس از رخداد سیل نشان می
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 رود پیش از رخداد سیل موقع مخازن سدها در حوضه گرگانعدم تخلیه به3-4شکل 

 منبع : کمیته کشاورزی و کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 گانههای پنجاعی استانوضعیت شیب در اراضی زر -4-2
متر در  92متر در  92به منظور تعیین وضعیت شیب اراضی زرعی پنج استان مورد مطالعه از مدل رقومی ارتفاعی زمین با کیفیت 

درصد از اراضی زراعی در  52نتایج مبین آن است که به جز استان لرستان که بیش از و توابع آنالیز سطح استفاده شد.  GISمحیط 

درصد در  5تر است. درصد اراضی با شیب کمتر از ها وضعیت به مراتب مطلوبدرصد قرار دارند، در مابقی استان 5های بیشتر از شیب

درصد و در  56/91درصد، در استان سیستان و بلوچستان در حدود  4.92درصد، در استان گلستان حدود  2/22استان مازندران حدود 

دار در دو استان لرستان و سد که مدیریت کشت در اراضی شیبردرصد است. بنابراین، به نظر می 94/94استان خوزستان در حدود 

آسا در نظر گرفته شود. همجواری استان های سیلگیری روانابمازندران باید به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از شکل

ها بر دبی آب ورودی به بناقرار گیرد، به نحوی که ممکن است جریان این روا لرستان و خوزستان نیز در این زمینه باید مد نظر

 دهد. های شیب در اراضی زراعی پنج استان را نشان میدرصد کلاسه 4-4شکلهای استان خوزستان موثر باشد. رودخانه
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 
: اراضی با شیب کمتر از 1های گلستان، خوزستان، لرستان، مازندران و سیستان و بلوچستان )درصد کلاسه شیب اراضی زراعی استان  4-4شکل

ها در شیب که اراضی زراعی هیچ یک از استاندرصد(. توضیح این 12تا  8: اراضی با شیب 3درصد و  8تا  5: اراضی زراعی با شیب بین 2درصد،  5

 درصد قرار ندارند. 12 بیشتر از

 

 631566دهد. در استان لرستان از مجموع های لرستان و مازندران را نشان مینقشه وضعیت شیب اراضی زراعی استان 5-4ل شک

تا  1درصد قرار دارند که سهم اراضی با شیب بین  5های بیشتر از هکتار از این اراضی در شیب 312143هکتار اراضی زراعی موجود، 

درصد هستند که سهم  5هکتار از اراضی زراعی دارای شیب بیش از  161534هکتار است. در استان مازندران  219262رصد د 12

باشد. از هکتار می 142692درصد معادل  12تا  1هکتار و سهم اراضی با شیب بین  13144درصد معادل 1تا  5اراضی با شیب بین 

های خاص درصد با مدیریت 1-5های بین د زراعت به طور کلی مجاز نیست و در شیبدرص 1نظر علمی در اراضی با شیب بیش از 

 بندی امکان کشت وجود خواهد داشت.نظیر تراس
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22          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های لرستان و مازندران.نقشه وضعیت شیب اراضی زراعی استان 5-4شکل 

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان

 

وضعیت شیب اراضی زراعی سه استان گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان ارائه شده است. در استان گلستان  6-4در شکل 

درصد هستند که سهم اراضی با شیب بیشتر از  5هکتار اراضی زراعی دارای شیب بیشتر از  621946هکتار از مجموع  64592معادل 

ر در نیمه شرق استان قرار دارند و جریان زیادی از آب را به سمت غرب استان هکتار است. این اراضی بیشت 32952درصد معادل  1

هکتار  52229هکتار اراضی زراعی  939651رود از مجموع های جلگه ای به شمار میسازند. در استان خوزستان که از استانجاری می

 هکتار است. 21661درصد معادل  1ز درصد هستند که سهم اراضی با شیب بیشتر ا 5از اراضی دارای شیب بیشتر از 

درصد  5های زیر ، اراضی موجود در شیب512مندرج در نشریه شماره   دارتوسعه باغات در اراضی شیب بر اساس دستورالعمل 

با مشکلات زیاد نظیر هرس، سمپاشی،  درصد به دلیل مواجهه 22های بالای گیرد و در شیببیشتر مورد استفاده زراعت قرار می

درصد باغداری بدون هیچ  1تا  5های شیب بین پذیر است. در کلاسه.. باغبانی هم صرفا با اتخاذ تدابیر خاص امکانبرداشت و.

د. پذیرهای خاص انجام میدرصد هم توسعه کشت )حتی باغات( با روش 1های بیشتر از پذیر است و در شیبمحدودیتی امکان

تواند بسیار راهگشا باشد. بنابراین، جایگزینی محصولات زراعی با محصولات باغی با رعایت اصول و ضوابط طراحی در این زمینه می

های ارزشمند برای توسعه باغات در ریزی راهبردی ریاست جمهوری، یکی از دستورالعملریزی و برنامهمعاونت برنامه 512نشریه 

 رود. ر میدار به شمااراضی شیب

 

http://btg.nkj.ir/
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 نقشه وضعیت شیب اراضی زراعی سه استان گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان.  6-4شکل 

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان
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های کشاورزی و تأسیسات از منظر جانمایی و مکان یابی، طراحی، اجرا، پذیری زمیندلایل آسیب -4-3

 بردارینگهداری و بهره
 استان خوزستان -4-3-1

های های کارون، دز و کرخه منجر به بروز سیلدر مناطق بالادست و در حوضه 1391های سنگین و مداوم در فروردین ماه بارش

های وسیعی از استان خوزستان گردید و با خسارت مالی بسیار زیادی به بخش کشاورزی استان همراه بود. این ای در بخشرودخانه

های کرخه و کارون بزرگ های بالادستی حوضهها در استانسامانه متوالی به وقوع پیوست و به دلیل حجم بالای بارندگیها در سه بارش

بینی این شرایط و مدیریت نامناسب خروجی سابقه جریان ورودی به سدهای این حوضه گردید و به دلیل عدم پیشمنجر به افزایش بی

-باو روان هاسیلاب و سرریز آب رودخانه و یا تأخیر در هدایتتوجه ب ورودی سدها و نیز عدم مخازن سدها و رهاسازی بیش از حد آ

گرفتگی منجر به آب ،)به دلیل وجود تأسیسات نفتی( تالاب هورالعظیمنظیر  این استانهای تالاب این حوضه به سمتهای سطحی 

 ارت شدید به بخش کشاورزی استان گردید.دست سدها و بروز خسگسترده و ورود آب به مزارع کشاورزی پایین

های سیلابی عبور دبی سابقه و رهاسازی بیش از حد آب سدها و عدم توانهای بیبه دلیل وقوع بارندگی ،کارون بزرگ در حوضه

های بارندگی زمان در حوضه کرخه نیز به دنبال وقوعمتر مکعب در ثانیه رسید. به طور هم 3522در برخی از مقاطع به  ،این حوضه

متر مکعب در ثانیه رسید. این  2522ای که خروجی سد کرخه به متر مکعب افزایش یافت و به گونه 1522ای آن تا سنگین دبی لحظه

متر  222متر مکعب در ثانیه و با لحاظ سیل بندهای سالم حداکثر تا  422شرایط در حالی اتفاق افتاد که ضریب عبور ایمنی کرخه 

های زراعی استان خوزستان از جمله مزارع نیشکر به صورت زمین هموار گیری زمینیه بود. با توجه به این که وضعیت قرارمکعب بر ثان

لذا وقوع این شرایط در هر  ،باشدها بسیار کم میها با اراضی کشاورزی پیرامون آنو دشت بوده و اختلاف ارتفاع سطح بین آب رودخانه

-دو حوضه منجر به سرریز شدن آب رودخانه، شکسته شدن سیل بندها، جاری شدن آب در اراضی کشاورزی این حوضه و درنهایت آب

های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گردید. این رویداد باعث دست از جمله مزارع نیشکر کشت و صنعتگرفتی شدید مزارع پایین

ای های کشاورزی و صنایع تا فاصله چندین کیلومتری از رودخانه گردید. شدت سیلاب و طغیان رودخانهد و بروز خسارت به زمینتهدی

های بین دو رودخانه ای بود که حتی در برخی نقاط استان، آب دو حوضه کارون و کرخه به هم متصل گردید و کلیه زمینبه گونه

 اند را تحت تأثیر و تخریب قرار داد. به هم پیوسته کارون و کرخه که در برخی نقاط

ها های حفاظتی اقدام به محافظت از کشت و صنعتها با احداث دایکروی سیلاب، شرکتاگرچه در روزهای قبل و در حین پیش

هت جلوگیری از ورود ولی به دلیل مشکلات اجتماعی، با هماهنگی مسئولین و یا بعضا  بدون هماهنگی )توسط مردم محلی ج ،نمودند

پذیری مزارع کشاورزی استان به ویژه ها گردید و این مسئله یکی از دلایل آسیبآب به منازل مسکونی( اقدام به شکستن این دایک

های ها در طی سالبه دلیل عدم لایروبی رودخانه ،های نیشکر در اثر سیلاب بود. به علاوهمزارع نیشکر و کارخانجات کشت و صنعت

پذیری مزارع کشاورزی در معرض سیل بیشتر شد. همچنین، های مجاور روستاها، آسیبرودخانهبندشته و نیز عدم استحکام سیلگذ

-های مناسب رودخانه جهت هدایت آب به نقاط پایینبینی مکانهای مطمئن و نیز عدم پیشها و مسیلعدم وجود یا لایروبی کانال

ها برای جلوگیری از تهدید ایر باعث شد که در شرایط بحران و اضطرار جهت کاهش فشار آب رودخانههای بها و زمیندست مثل تالاب

ها، مزارع کشاورزان و روستاها ها در محدوده کشت و صنعتزیر آب رفتن شهرها و نقاط حساس استان، ناچارا  رهاسازی آب رودخانه

زمانی  ،پذیر بودن مزارع نیشکر از سیلابنیشکر و کارخانجات وارد شود. آسیبانجام گرفته و خسارات زیادی به مزارع به ویژه مزارع 

زمان بودن وقوع سیل با زمان برداشت نیشکر باعث از بین رفتن محصول گردید و تأخیر در برداشت باعث کاهش شدت یافت که هم

 ت کشت گردید. به علاوه، وجود تأسیساتکیفیت و کاهش محصول در سال آینده و نیز به تأخیر افتادن عملیات تهیه زمین جه

های بین مزارع و مسیرهای حمل و نقل و نیز صنایع پیشرفته و بزرگ سبب قیمت آبیاری و زهکشی، جادهپیشرفته و گران

توان گفت که سیل ها از نظر مالی گردید. با یک نگاه کلی به وضعیت سیل اخیر در استان خوزستان میپذیری بیشتر آنآسیب

بینی شرایط و در پیش مدیریت ضعیف سدها های بالادست و نیزسابقه در این استان و استانهای بیفارغ از وقوع بارندگی زستانخو

، به دلیل حجم بالای سیلاب ناشی از شکستن برای مقابله با این رویداد ستاد بحران ناکافی گیرانهاقدامات پیش رهاسازی به موقع آب و
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آب به مزارع کشاورزی برای جلوگیری از ورود سیلاب به شهرها و روستاها منجر به بروز خسارت شدید به بخش  بندها و هدایتسیل

 تر به بخش دامپروری و شیلات گردیده است.آن و در مقیاس کوچک کشاورزی و تأسیسات

 

 استان گلستان -4-3-2

-در ظرفیتی فراتر از توان حفظ آن در سدها و ضریب آبگیری حجم عظیم آب سابقه سبب شکلدر استان گلستان، بارندگی بی

شدن سد  یزدر شرق استان گلستان، باعث سر ر 1392ماه  اسفند 29و  21 در تاریخ باران یدبارش شدهای اصلی شد. گذری رودخانه

آب  یزسرر .و اوغان شد قره سو ی،رود، چهل چاگرگان یهارودخانه یانکاووس و طغ شرق شهر گنبد یلومتریک 15گلستان واقع در 

رود شد و همه شهرها و در رودخانه گرگان یلس یان، موجب به راه افتادن جریزن یو بوستان در مناطق بالادست 2گلستان  یدهاس

دار شرق استان )که اراضی شیب کرد. یلابحجم فراوان آب دچار س یلشهرستان آق قلا را به دل یژهرودخانه به و ینا یهحاش یروستاها

این حجم  ها سرازیر کردند.ها نیز به کشت محصولات زراعی اختصاص داشتند(، حجم زیادی از رواناب را به سمت رودخانهسیاری از آنب

های اصلی گردید. توجهی از اراضی واقع در محدوده ممنوعه و مشروطه رودخانهها و زیرآب رفتن بخش قابلآب موجب طغیان رودخانه

رسید، متر می 3هایی از مسیر به مرز بازرگانی اینچه برون که ارتفاع آن در بخش -آهن بندر ترکمن روی سیلاب، مسیر راه پس از پیش

قلا و قلا تغییر داد و مناطق مسکونی به ویژه در محدوده آقبه شکل یک سد مسیر جریان آب به سوی جلگه گرگان را به سمت شهر آق

سابقه واحدهای مسکونی، نجات مردم و واحدهای مسکونی در اولویت نتیجه، با توجه به زیرآب رفتن بیگمیشان به زیر آب رفت. در 

ها نوعی ناهماهنگی در ساماندهی و هدفمند کردن های مدیریت بحران استان قرار گرفت. به همین دلیل، با ورود سایر سازمانسیاست

 های مختلف آغاز گردید. ها، مسیرهای ریلی و ... در مختصاتهتصمیمات مشاهده شد، به نحوی که تخریب زیرساخت جاد

توجهی به های مواصلاتی بود که خسارت قابلیکی از علل اصلی سرازیر شدن حجم عظیم آب به سوی مزارع، تخریب این زیرساخت

ه درستی انجام شده یا خیر جای تأمل ها و طیور وارد کرد. این که آیا این تصمیم باراضی زراعی، باغی، واحدهای پرورش آبزیان، دام

-هکتار زه 212222توجه به بخش کشاورزی بوده است. همچنین، عدم تکمیل پروژه احداث دارد، اما یکی از علل مهم خسارات قابل

ع قرارگیری زده گلستان نیز نباید غافل شد. ارتفاکشی اراضی نیز مزید بر این علل شده است. در این خصوص از توپوگرافی مناطق سیل

تر به یافته از سوی مناطق مرتفعهای جریانشدن آبهای آزاد قرار دارد که موجب سرازیرتر از سطح آببسیاری از این  مزارع در پائین

ها و اراضی نیز یکی از مسائل درخور توجه است. های مهندسی رودخانه و  اختلاف سطح رودخانهشود. ضعف زیرساختها میسمت آن

 اند.   تشریح شده 4-4لغایت  1-4علل در جداول سایر 

 

 استان لرستان -4-3-3

پیوندد. مدیریتی به وقوع می -ای از عوامل طبیعی، انسانی و سازمانیآسیب و خسارت سیل به بخش کشاورزی در اثر مجموعه

تی از خطرات آن در امان مانده و یا خسارات آن را تواند با انجام اقداماانسان نبوده و بشر تنها می عوامل طبیعی قابل کنترل به وسیله

ترین دلایل وقوع مدیریتی مهم -کاهش دهد. با توجه به اینکه عوامل طبیعی سیل در کنترل انسان نیستند، عوامل انسانی و سازمانی

کشاورزی( در سیل  اتتأسیس و دامپروری شیلات، باغبانی، روند. بخش کشاورزی استان لرستان )شامل زراعت،سیل به شمار می

های خسارات وارد شده به بخش کشاورزی مربوط به فعالیت های فراوانی شد. عمدهها و خسارتدچار آسیب 1391فروردین ماه سال 

-یینهای پاهای پست و گود، زمینها و زمینها، بستر رودخانهرودخانه ها، حاشیههای نامناسب مانند حریم رودخانهانجام شده در مکان

 کشی مناسب بوده است. های بدون زهدار و زمیندست اراضی شیب

هایی از این قبیل در چنین مناطق پر خطری عمدتا  به دو کشاورزی و فعالیت احداث تأسیسات دامپروری، زراعت، باغبانی، شیلات،

های کشکان و سرشاخه رودخانه هایی که در حریم، بستر و گاها  حاشیهگیرد. فعالیتدلیل وجود آب کافی و خاک مرغوب صورت می

آسا شاهد های سیلش حجم آب ورودی در اثر بارشها را کاهش داده و با افزایگذری آنآن صورت گرفته است، به تدریج ظرفیت آب

 کشاورزی در این مناطق بودیم.  همچنین، تأسیسات دامپروری و های زراعی، باغبانی، شیلات،ای به فعالیتخسارات گسترده
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اعظمی از این درصد هستند و بخش  5درصد اراضی کشاورزی در استان لرستان دارای شیب بالاتر از  52با توجه به اینکه بیش از 

زای دیم قرار دارند، کشاورزان در این مناطق بنا به دلایلی مانند کم بودن عرض اراضی و عدم اراضی کشاورزی زیر کشت فرسایش

دار و همچنین، سهولت اجرای شخم در جهت شیب، معمولا  اقدام به شخم در جهت شیب امکان شخم به وسیله تراکتور در اراضی شیب

به خاک  شدید هایبارش کافی نفوذ عدم دهد و باعثمی نشان را خود منفی اثر آساهای سیلهنگام بارش در سئلهم کنند. اینمی

شود. همچنین، اثر شخم در جهت شیب خود باعث ایجاد بستر مناسبی برای ایجاد رواناب خواهد شد. مجموع دو عامل ذکر شده می

ها که عمدتا  حاوی رسوبات هستند، باعث از بین این رواناب. داد افزایش شدت به را سیلاب که کمیت هایی شدهباعث ایجاد رواناب

ها شوند. از طرفی، این رسوبات به رودخانهدست خود میهای کشاورزی در مناطق پایینهای زراعی، باغات و سایر فعالیترفتن زمین

 . دهندمی افزایش شدت به نیزب را سیلا تخریبی توان ها،گذری آنوارد شده و علاوه بر کاهش ظرفیت آب

کشی مناسب، محل های بدون زهاند و همچنین، زمینهای کشاورزی و باغاتی که در مناطق پست و گود زمین قرار گرفتهزمین

 مناسبی برای تجمع آب و رسوبات حاصل از سیل بوده و باعث خسارت و از بین رفتن محصولات کشاورزی و باغی در زمان وقوع سیل

 خواهند شد. حالت غرقابی در چنین مناطقی پایداری بیشتری داشته و اثر تخریبی و خسارات بیشتری را به بار خواهد آورد. 

ترین دلیل وارد آمدن خسارات دامپروری شاید مهم شیلات و باغبانی، های زراعی،عدم توجه و نظارت بر آمایش سرزمینی در فعالیت

 هایفعالیت که کنندمی مشخص های آمایش سرزمینیبود. نقشه 1391ن در سیل فروردین ماه سال به بخش کشاورزی استان لرستا

ها، در صورت بروز است و بدون وجود آن ممنوع مناطقی چه در و مجاز مناطقی چه در غیره و شیلات دامپروری، باغداری، کشاورزی،

 کرد. هایی مانند سیل خسارات به شدت افزایش پیدا خواهند بحران

های کشاورزی در مناطق مستعد خطر سیل با مناطق عادی متفاوت بوده و عدم توجه به این برداری فعالیتنوع طراحی، اجرا و بهره

های کشاورزی در استان لرستان دارای شیب بالایی امر باعث ایجاد خسارت بالا در زمان وقوع سیل خواهد شد. به طور مثال، اغلب زمین

ها عموما  مناطق باید به شکل جنگل و مرتع باقی مانده یا به احداث باغات اختصاص پیدا کنند. با این حال، این زمینهستند و این 

تحت کشت دیم قرار داشته و این عدم توجه به نوع طراحی و اجرای فعالیت، در زمان وقوع سیل باعث خسارات فراوانی در این استان 

-دار لرستان و سایر مناطق دارای اصول اجرایی است که در صورت نادیده گرفتن آندر مناطق شیبشد. از طرفی، کشاورزی و باغداری 

 ها، بروز خسارت حتمی خواهد بود. 

 

 استان سیستان و بلوچستان -4-3-4

نیاتک و های رودخانه ، عدم بازبینی دایکراستانداردیغبه دلیل مهندسی نامتناسب رودخانه و احداث پل  عمدتا  سیلاب سیستان 

 کشاورزی هایزمین توسعه دیگر سوی از و رودخانه رعایت حریم عدم لایروبی بخش انتهایی رودخانه نیاتک اتفاق افتاد. علاوه بر این عدم

 در کشاورزی اراضی هکتار 15222 حدود .شد آن از لابیعبور س توان زیاد بسیار کاهش و جریان آب رودخانه مسیر شدن کوچک باعث

 اینکه به توجه با و باشندیم سند دارای ،1342 اراضی قانون اصلاحات مطابق دریاچه بستر در عبارتی به و دریاچه بندسیل دستنییپا

 برای زیادی مشکلات مسیر انتهای در رودخانه طبیعی یهاحرکت با ،باشندیمسیستان  رودخانه مصب در کشاورزی یهانیزم این

ی بزرگ منطقه را هارودخانهی تحت تملک امور آب در هاعرصهآید. همچنین، عدم مدیریت بر می وجود به کشاورزان و رودخانه

برشمرد که در برخی نقاط مورد کشت و کار، با برداشت خاک و تخریب همراه شده است. عدم لایروبی و هدایت اصولی سیلاب  توانیم

که مطالعات میلیون متر مکعب دارد، درحالی 3ب سیستان حکایت از لایروبی های واصله از امور آنیز از دیگر موارد مرتبط هستند. داده

 میدانی نتوانست صحت آن را تائید کند.

رنگ است، ولی تصرفات در بستر و حریم بسیار اتفاق افتاده است. در سیلاب سیستان نقش تغییر کاربری با مفهوم متداول بسیار کم

اند که در اند، خود از دلایل ایجاد خسارت بیشتر سیل شدهبستر و حریم رودخانه قرار گرفته های کشاورزی درهایی که زمیندر قسمت

اند سند مالکیت اخذ هایی که در بستر و حریم توانستهکردن زمینصورت همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان مشخص

تواند قابل پیگیری اند که میداشت آب غیرمجاز از رودخانه ایجاد کردهکنند بوجود خواهد آمد. از طرفی برخی کشاورزان مسیرهای بر
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شـدن سـیل و تنظـیم آب رودخانه دارد( نیز در باشد. عدم پوشش گیاهی غنـی و پرتراکم )تأثیر بـسیار زیادی در جلوگیری از جاری

 تشدید بحران سیل بسیار حائز اهمیت اسـت.

های اصلاحات ارضی به معنای واقعی وجود ندارد و گاها در حد یک کانال کوچک نقشهنهر قدیمی در  11طی بازدیدها حدود 

ترین شریان آبی مسیل انتقال آب از رودخانه سیستان در پشت شهر ادیمی قرار دارد که مسیل با رسانی محدود شده است. اصلیآب

ر از پشت ادیمی تا نزدیک منطقه گزانگوری و تپه سرخ عرض یکصد تا دویست متر بوده و از رودخانه سیستان شروع و پس از طی مسی

بند بند ارتباط بین این مسیل با رودخانه و دریاچه قطع و در حال حاضر در قسمت جنوبی سیلادامه داشته است. در پی ساخت سیل

نهر لورگ باغ و سایر انهار به  گونه آبی از آن عبور نکرده است و در قبال آنسال هیچ 32طی بند قرارگرفته است. پس از ساخت سیل

اند. پس از قطع مسیل پشت ادیمی و گزانگوری از بدنه رودخانه اصلی در داخل مسیل و حاشیه کردهتناسب به عنوان جوی عمل می

 اند. دهی ایجاد شده و قسمتی نیز توسط نیروی انتظامی مورد استفاده قرارگرفته است که بر مشکلات افزوآن، توسط امور آب تأسیسات

ترین مسیرها جهت انتقال آب از رودخانه هیرمند داخلی به کند، یکی ازکوتاهرودخانه نیاتک که امروزه به صورت سرریز عمل می

های روان تقریبا  مسدود ایجاد پوشش گیاهی متراکم و شن باشد، اما مسیر این رودخانه، در اثرزمان سیلاب می مون سابوری درهاسمت

و که یکی از دلایل اصلی زیرآب رفتن تعدادی از روستاهای شهرستان هیرمند  طوریه ب ،ارآیی لازم را برای انتقال آب نداردگردیده و ک

 .در سیل اخیر نیز همین موضوع بودها مزارع کشاورزی آن

ی اراضی بر اساس گستره و حجم سیلاب احتمالی، تغییر تقویم مرزبند لهیوسبهی اراضی کشاورزی آورتابعدم توجه به افزایش 

ی زراعی و باغی که در صورت وقوع سیلاب میزان خسارت هاگونهکشت با توجه به فصل و سابقه وقوع سیلاب، کشت عدم کاشت 

مثل استفاده از  چندمنظورهی هاپروژهی زراعی در محدوده سیلاب(، عدم اجرای هاگونهی جابهی باغی هاگونهکمتری را متحمل شوند )

 پذیری مزارع ذکر کرد.توان از دلایل آسیببادشکن درختی اطراف مزارع با دیدگاه استفاده دومنظوره در هنگام سیلاب را می

 12گیری از سیل که محل تأمین استانی دارند )اعتبارات ماده های پیشبه دلیل حدود دو دهه خشکسالی در استان، اعتبار پروژه

ها به سازمان جهاد کشاورزی قانون تشکیل مدیریت بحران(، جهت اجرای آن 12انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ق

-بخشی به قوانین و مقررات و دستاوردهای کارشناسی و استخراج دستورالعملاختصاص نیافته است. لذا ارتقاء فرهنگ و دانش و اصالت

توجهی شده است. بنابراین، آموزش کشاورزان و باشند که تاکنون به آن بیآموزش موثرترین راهکارها میها و های کاربردی از بحران

توان تواند از خسارات احتمالی بکاهد. در مجموع میمدیران بخش کشاورزی با عملیات پدافند غیرعامل در شرایط بحران سیل می

 زارع از سیلاب استان سیستان و بلوچستان عنوان نمود:موارد زیر را به عنوان عوامل موثر در آسیب پذیری م

 جلوگیری از خسارت سیلاب  عنوان راهبرد اصلیه های مرزی بویژه آبهای سطحی بهمهار آب عدم مدیریت -

ها کامل نگردیده است عدم استفاده بهینه و موثر از سدهای استان )بخش زیادی از سدهای استان شبکه اصلی انتقال آب آن -

 باشد(کشی میهای فرعی آبیاری و زهتقریبا  تمامی سدها فاقد شبکهو 

 عدم اجرای طرح کاربری اراضی و انجام کشاورزی در مسیر جریان رودخانه -

 زداییهای بیابانکشاورزی و نیز عدم اجرای طرح اراضی توسعه و عدم احیاء -

ورزی به منظور افزایش ظرفیت خاکورزی و بیخاک های کمگیری از کودهای آلی و اجرای طرحعدم اصلاح خاک با بهره -

 نگهداری آب در خاک و جلوگیری از فرسایش آبی

 ها داری، عدم حفظ و توسعه سطح زیر کشت جنگلهای جنگلعدم اجرای طرح -

 های آبخیزعدم اصلاح و ساماندهی اراضی حوزه -

 ها در اطراف مزارع و باغاتعدم احداث، احیاء و مرمت بندسازه -

 هاگیر، بندهای خاکی و سنگی و تجهیز زیرساختاعتبار لازم جهت احداث سد، سیل م تأمینعد -
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 استان مازندران -4-3-5

 باغات و مزارع به خسارت برای توجهیقابل پتانسیل که دارد وجود خیزسیل رودخانه کیلومتر 1622 از بیشاستان مازندران  در 

 32ها و عدم رعایت حریم ممنوعه و مشروطه، قرار گرفتن حدود تجاوز به حریم و بستر رودخانهها، دارد. طغیان رودخانه را خود مجاور

ای، وضعیت توپوگرافی و گذری ناکافی مسیرهای رودخانهدرصد، ظرفیت آب 5های بیش از درصد از اراضی زراعی این استان در شیب

رود آن به مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی است. البته میزان خسارت ترین دلایل وقوع سیل و وبه ویژه ارتفاع مزارع از جمله مهم

 اند.ارائه شده 4-4تا  1-4وارده به بخش کشاورزی استان مازندران در مقایسه با گلستان کمتر بوده است. سایر دلایل در جداول 
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آوری مزارع، تابی کشور مرتبط با هانامهها و آیینمرور مقررات، دستورالعمل : بخش پنجم

 .. در برابر سیلابهای دامپروری، طیور و .استخرهای پرورش آبزیان، سازه

 طبیعی منابع ایران کشور در. هستند کشوری هر ثروت منابع ترینمهم از مراتع، و هاجنگل گیاهی، پوشش جمله از طبیعی منابع

 به دلیل، همین به. گیرند قرار حفاظت مورد باید مردم تمامی استفاده برای و است مردم عموم به متعلق عمومی، اموال تمامی مانند

 تصویب قوانینی مرتعی و جنگلی هایعرصه ویژهبه و طبیعی منابع هایعرصه در هافعالیت سایر و برداریبهره حفاظت، نگهداری، منظور

در . هستند قوانین این اجرای مسئول کشاورزی جهاد وزارت و زیستمحیط سازمان مانند دولتی هایسازمان معمول، طور به. اندشده

 در که طبیعی مخاطرات از غیرمستقیم طور به بلکه شد، خواهد صیانت و حفظ طبیعی منابع تنها نه قوانین، این دقیق صورت اجرای

 و قوانین این از برخی مرور به ادامه در. دهدمی کاهش را آنها اثر شدت یا و کرده جلوگیری شوندمی ایجاد منابع این تخریب اثر

 : است شده پرداخته هانامهآیین

، 3 هایردیفتواند در کاهش خسارت سیل به بخش کشاورزی بسیار مفید واقع شود در ها میترین قوانین موجود که اجرای آنمهم

مشخص شده است که در ادامه هر  1-5جدول  62و  62، 55 ،49، 44، 42 ،31، 32، 29 ،21 ،22 ،25 ،22، 22 ،19 ،16 ،12 ،1 ،5

 طور خلاصه بیان شده است.یک به
 های مرتبط با سیل.ها و دستورالعملنامهبرخی قوانین، آیین 1 -5 جدول

 قانون ردیف
تاریخ 

 تصویب

 6/6/1329 قانون راجع به قنوات 1

 24/12/31 قانون مربوط به اصلاحات اراضی 2

 27/10/41 های کشورقانون ملی شدن جنگل 3

 16/3/46 قانون شکار و صید 4

 25/5/46 ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 5

 32/5/46 ها و مراتع با اصلاحات بعدیبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 6

 22/1/41 ها و مراتعبرداری از جنگلقانون اصلاح قانون حفاظت و بهره 2

 5/3/48 گیری و مبارزه با خطرات سیلقانون پیش 1

 9/4/41 های صنعتی و معدنینیازمندی قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین 9

 3/2/52 های سهامی زراعیقانون تشکیل شرکت 12

 5/3/54 های کشاورزیقانون گسترش کشاورزی در قطب 11

 12/61/ 16 قانون توزیع عادلانه آب 12

 1/3/62 قانون بیمه محصولات کشاورزی 13

 5/3/63 بیمه محصولات کشاورزیاساسنامه صندوق  14

 9/2/65 نامه راجع به تشکیل شورای عالی عشایر ایرانتصویب 15

 8/7/66 نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشورآیین 16

 12/2/22 اندسوزی از بین رفتهای مانند زلزله، سیل و آتشها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبهاملاکی که اسناد ثبتی آن قانون نحوه صدور اسناد مالکیت 12

 9/5/22 قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 11

 5/7/71 ر جنگلی کشوریقانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا 19

 12/2/72 نامه اجرایی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعیآیین 22

 21/12/22 و الحاق چند تبصره به آن 14/3/1354ها و مراتع مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 34قانون اصلاح ماده  21

 31/3/74 های و باغقانون حفظ کاربری اراضی زراع 22

 24/12/24 هانامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغآیین 23

 6/3/25 جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستیقانون الحاق دولت  24

 11/8/79 کشیرسانی، آبیاری و زههای آبهای طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین 25

 6/12/29 کیل وزارت جهاد کشاورزیقانون تش 26
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 تصویب

 5/3/82 حوزه آبخیز استان گلستان سیل گیری، مهار و کنترلرح پیشط 22

 18/12/82 کشی، آبیاری و زهرسانیهای آبهای طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهاصلاح آیین 21

 14/10/84 هانحوه تعیین آنقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و  29

 19/4/85 های کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزیملی و دولتی برای طرحدستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع  32

 22/4/15 (466نشریه شماره )دستورالعمل انجام مطالعات خاکشناسی  31

 1/1/15 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغاصلاحیه  32

 21/1/15 و سرمازدگی سیل نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، 33

 21/11/15 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی 34

35 
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 دیدگان متأثر از وزش بادهای گرم در استانها به صیادان و خسارت و سرمازدگی در کلیه استان سیل غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله،
3/12/15 

 2/3/16 هانامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغآیین 36

 19/4/16 هاکاربری اراضی زراعی و باغ ح قانون حفظلای قانون اصینامه اجراینیآ 32

 12/6/86 هاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغلای قانون اصینامه اجراینیآ 11 موضوع مادهدستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز  31

39 
قانون حفظ کاربری اراضی  2اصالحی ماده  1و تبصره  1الحاقی به ماده  2های موضوع تبصره دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت

 هازراعی و باغ
1/1/16 

 9/11/16 دی روستاهاهاها و طرحها در خارج از محدوده شهرها و شهرکاراضی زراعی و باغضوابط تشخیص  42

 23/11/16 (425نشریه شماره  (شرح خدمات مطالعات خاکشناسی تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی 41

 3/2/87 های کشاورزی و غیر کشاورزیدستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح 42

 31/2/12 نامه اجرایی سازمان بحران کشورقانون و آیین 43

 21/9/88 کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون اجرایی نامهآیین 44

 22/12/12 1362قانون اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب  45

 2/5/11 جامع دامپروری کشور قانون نظام 46
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 مصلحت نظام
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 11/9/11 ن کشورنامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحرانامه هیات وزیران در خصوص آیینتصویب 41

 23/4/89 وری بخش کشاورزیقانون افزایش بهره 49

 22/6/19 (522نشریه شماره )دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی  52

 3/1/19 نامه هیات وزیران در مورد بازنگری و اصلاح ساختار سازمان شیلات ایرانتصویب 51
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 22/2/91 در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا احداث بنا و تأسیسات نامه استفاده از اراضی،ینیآ 54

55 
های شمالی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مصوبه

 کشور
29/4/94 

56 
اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  2الحاقی ماده  3ها موضوع تبصره دستورالعمل اصالحی نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ

 هاباغ
1/1/95 

 22/11/95 بندی حریممصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد سند پهنه 52
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62 
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 کشور هایجنگل شدن ملی قانون -5-1
 هایبیشه و ها، مراتعجنگل تصویب شد. مطابق با این قانون، کلیه 22/12/1341های کشور در تاریخ قانون ملی شدن جنگل

باشد. این بوده و هر گونه تعرض به این اراضی ممنوع می دولت به متعلق و محسوب عمومی اموال جزو کشور، اراضی جنگلی و طبیعی

در کشور بوده و با این وجود، به علت ضعف در نظارت و عدم برخورد جدی با  ترین قانون برای حفظ پوشش گیاهیقانون، قدیمی

های مجلس شورای مرکز پژوهش)هایی از گذشته وجود داشته و ادامه پیدا کرده است تجاوزان، تعرض و تجاوز به چنین عرصهم

 .(اسلامی

 

 ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره -5-2
رسید. مطابق با این قانون، به تصویب  32/25/1346تصویب شد و اصلاحات بعدی آن در تاریخ  25/25/1346این قانون در تاریخ 

باشد. این قانون، تاکنون ها جز در مواردی که در قانون ذکر شده ممنوع میبرداری از آنها و مراتع و بهرههر گونه تعرض به جنگل

 . (های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)اند چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته و مواد آن تغییر کرده

 

 گیری و مبارزه با خطرات سیلقانون پیش -5-3

مجلس سنا و به تصویب مجلس شورای ملی  52/23/1341تاریخ که در باشد میقانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره 

کشور  بهداشت عمومی وزارت به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمیندر ماده یک این قانون آمده است که  .رسید

اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال  کلیه اقدامات لازم را برای حفظ واست بلافاصله پس از تصویب این قانونمکلف 

حقوقی  های متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یاساختمان اراضی و مستحدثات و فاضلاب به عمل آورده و از کلیه

تملک نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد  استفاده نموده و منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد در هر نقطه که برای تأمین

شهرداری  کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت هایاراضی و مستحدثات و ساختمان

ها طبق این قانون و ساختمان در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات .خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد

مدتی که حداکثر از یک ماه  شهرداری بر حسب اقتضاء ظرف کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهی ضروری باشد

غیر این صورت از طرف شهرداری اقدام به  دهند و دراختیار شهرداری قرار  اراضی و مستحدثات و ساختمان را در ،بیشتر نخواهد بود

  .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش) تملک خواهد شد تصرف و یا

 در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یادر تبصره یک این ماده صراحتا ذکر شده که 

ها احداث شده هایی در آنبایر و یا ساختمان حریم قانونی آن بوده اعم از این کها درهای هوایی موجود قبلا  مسیل یها و عکسنقشه

های مرکز پژوهش) مجانا  به تملک شهرداری در خواهد آمد، مقام قهری آنان باقی مانده باشدقائم باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا

 (. مجلس شورای اسلامی

-گذری آنها به منظور افزایش ظرفیت آبها شده و امکان احیای بستر رودخانهحریم رودخانه سازیاجرای این قانون منجر به پاک

 کند.ها را فراهم می

 

 آب عادلانه توزیع قانون -5-4
ها، ها، رودخانهتصویب شد. در این قانون نحوه استفاده از منابع آبی مانند دریاها، دریاچه 12/1361/ 16این قانون در تاریخ 

ها و سایر منابع آبی مشخص شده و هر گونه استفاده غیرمجاز و تجاوز به بستر و حریم موارد مذکور ممنوع بوده و جرم تلقی چشمه

 . (ای مجلس شورای اسلامیهمرکز پژوهش)خواهد شد 
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 نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشورآیین -5-5
با کل کشور  زدهبنا به پیشنهاد ستاد ویژه بازسازی مناطق سیل 12/22/1366هیأت وزیران در جلسه مورخ نامه توسط ناین آیی

باشد به شهری مکلف میسازمان زمیننامه، باشد. بر اساس ماده یک این آیینتاییدیه وزارت کشور تصویب شد و شامل پنج ماده می

ن فاقد زمی قرار گرفته یا بگیرد و هزدلیهای شهری مناطق سبه آنها در حریم مسیل تعلقاشخاصی که زمین و یا واحد مسکونی م

مسلما اجرای این  .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش) با اولویت زمین معوض واگذار نماید ،یا واحد مسکونی دیگر باشد شهری

 دهد.های آینده را کاهش میقانون ریسک بروز خسارت در سیل

 

 ر جنگلی کشوریطبیعی و ذخا منابعقانون حفظ و حمایت از  -5-6
 های درختانی از قبیل شمشاد، زربین،از تاریخ تصویب این قانون گونهمورد تصویب قرار گرفت.  25/22/1321این قانون در تاریخ 

جنگلی( و بادام وحشی(، گون، ششم، گردو ) پستهطبیعی، بنه )ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتونخمره سرخدار، سرو

مطابق با این قانون، هر گونه  .)ماده یک( دباشمی جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع ریذخا وبادامک( در سراسر کشور جز وحشی )

مرکز )ها جز در مواردی که در قانون ذکر شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت برداری از آنها و مراتع و بهرهتعرض به جنگل

 .(های مجلس شورای اسلامیپژوهش

تواند در کاهش خسارت های گیاهی به این لیست میونهرسد که با توجه به نیاز امروز کشور افزودن برخی دیگر از گبه نظر می

های جنگلی بر اساس این قانون توان اراضی جنگلی ها و مراتع بسیار موثر باشد )البته در صورت اجرا(. حفظ تراکم گونهوارده به جنگل

 هد داشت.ها را در پی خوادهد و در نهایت کاهش حجم سیلابها افزایش میو مرتعی را در مهار رواناب

 

 طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی کمیته تشکیل قانون واحد ماده اجرایی نامهآیین -5-7
ای از های مختلفی متشکل از مجموعهنامه، کمیتهمورد تصویب قرار گرفت. در این آئین 12/22/1322نامه در تاریخ این آیین

های ریزی و اقدام برای کاهش اثرات بلایای طبیعی هستند. بخشی از این قانون مربوط به معرفی کمیتهها، مسئول برنامهسازمان

 . (های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)مسئول حفظ منابع طبیعی و کشاورزی از خطرات بلایای طبیعی است 

 

 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ -5-8
ها و تداوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغمنظور هببه تصویب رسیده است،  1324خرداد ماه  31به موجب این قانون که در تاریخ 

ها جز در موارد خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها درها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغوری آنبهره

ن که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ های موضوع این قانوکلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ .(1)ماده  باشدضروری ممنوع می

ها به مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ

حبس از یک ماه تا  است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده

 .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش( )3)ماده  شد ماه محکوم خواهند شش

 و دارد وجود بازدارنده قانون درواقع است. دادنرخ حال در همواره کشور نقاط تمامی در و وسیع سطوح در اراضی کاربری تغییر

 دولتی نهادهای توسط قوانین اجرای یقینا بپردازد. کشاورزی اراضی از یانتص به نتوانسته محکم قوانین این وجود چرا که دید باید حال

 نماید. برطرف را دست این از مشکلات از یبسیار بود خواهد قادر مردم در ملی اراضی به احترام و مسئولیت احساس ایجاد و
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 و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه حریم و بستر به مربوط نامهآیین -5-9

 کشیزه و آبیاری آبرسانی، هایشبکه
 حریم و نامه بسترمورد تصویب قرار گرفت. در این آیین 11/12/1312و اصلاحیه آن در تاریخ  11/21/1329نامه در تاریخ این آیین

کشی تعریف شده است. همچنین در این زه و آبیاری رسانی،آب هایشبکه و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه

نامه هر گونه تجاوز برداران گنجانده شده است. مطابق با این آیینهایی برای بهرهبرداری از منابع آبی و دستورالعملنامه، نحوه بهرهآیین

 . (های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)به بستر و حریم موارد مذکور ممنوع بوده و جرم تلقی خواهد شد 

 

 حوزه آبخیز استان گلستان سیل گیری، مهار و کنترلپیش طرح -5-10
رسید. به موجب این طرح مبلغ هیأت وزیران به تصویب  25/23/1312این طرح بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 

هکتار  42222های هشدار و پایش، هکتار فعالیت آبخیزداری، تجهیز ایستگاه 422222منظور اجرای میلیارد ریال بودجه به 1695/25

ساماندهی ، مراتع یعملیات احیاهکتار  322222(، دارکاری درختان مثمر در اراضی شیب، نهالسکوبندی) جنگل و توسعه باغ یاحیا

خانوار( درنظر  222) جابجایی روستاهای محاط در جنگلو  اراضی مستثنیات هکتار 12222 خرید، دام از جنگلرأس  362222خروج 

 (.های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهشگرفته شد )

مخرب آن خواهد داشت. گیری از وقوع سیل یا تخفیف اثرات گیری در پیشهایی از این دست نقش بسیار چشمشک اجرای طرحبی

اطلاعاتی در مورد نحوه و میزان اجرا شدن این طرح در اختیار کمیته کشاورزی قرار نگرفت، اما لااقل در مورد طرح توسعه باغات در 

بندی بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه با کارشناسان جهاد کشاورزی مشخص شد که این طرح به طور دار و انجام تراساراضی شیب

اعتبار، کاملا رها شد. هر چند که بخشی از باغات احداث شده نیز بر اساس مشاهدات میدانی  امل اجرا نشده و به دنبال عدم تأمینک

کمیته کشاورزی و مصاحبه با کشاورزان به دلیل غیر مثمر بودن درختان واگذار شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، 

 ها به فروش رسید!.یب و چوب حاصل از قطع درختان به منظور جبران بخش کوچکی از خسارت وارده به آنتوسط خود کشاورزان تخر

 

 هاآن تعیین نحوه و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون -5-11
 شهرک ارائه و نحوه و روستا تصویب شد. در این قانون تعریف جامعی از حدود و حریم شهر، 14/12/1314این قانون در تاریخ 

تعیین این حدود و حریم مشخص شده است. این قانون در واقع نوعی نقشه آمایش سرزمینی است که در صورت اجرای دقیق تا حد 

شوند، تواند از خسارت به پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و از بلایای طبیعی که به دنبال حذف پوشش گیاهی ایجاد میزیادی می

 .(های مجلس شورای اسلامیکز پژوهشمر)جلوگیری کند 

 

ی کشاورزی تولیدی و غیر هااضی منابع ملی و دولتی برای طرحدستورالعمل ضوابط واگذاری ار -5-12

 کشاورزی
 به تصویب رسید. بر اساس آن و به 23/22/1312تصویب شد و اصلاحیه آن نیز در تاریخ  19/24/1315این دستورالعمل در تاریخ 

مصوب  هایطرح و توسعه ایجاد برای دولتی و ملی اراضی واگذاری بر مبنی ایرانی حقوقی و حقیقی اشخاص درخواست بررسی منظور

 نیز و کشاورزی بخش به وابسته غذایی و تکمیلی و تبدیلی صنایع و هاآن به وابسته تأسیسات و آبزیان و طیور پرورش دامداری، واحدهای

این دستورالعمل آمده  3ماده (. در 2گیری نمایند )ماده اقتصادی زراعی و باغبانی کمیسیونی تشکیل تا در این مورد تصمیم هایطرح

 واجدین به واگذاری قابل مربوط، ضوابط کلیه رعایت با کشاورزی جهاد وزارت اختیارات حیطه در دولتی و ملی منابع اراضی است که کلیه

 :(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)است  ممنوع مطلقا  هاآن واگذاری که زیر موارد در مگر باشدمی شرایط

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125778?keyword=%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=10637&ItemId=187249
http://iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=10637&ItemId=187249
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 طبیعی هایبیشه و هاجنگل -

 است ضروری احشام تعلیف جهت نفره هفت هیأت تشخیص به که روستاها ازحریم عمومی مراتع -

 عمومی هاینهالستان -

 عمومی کاشت دست هایجنگل و جنگلی هایپارک -

 دولتی تأسیسات قانونی حریم -

 هاآن به مربوط حریم و هانشین کو  ایل مسیر هایراه -

هایی باشد و زمینه لازم برای انجام تخلف توسط افرادی که این اراضی را در اختیار این دستورالعمل دارای ضعفرسد که به نظر می

ها و مراتع طبیعی در توان در طرح واگذاری عرصههایی از این دست را مینماید. نمونه بارز نتایج و تبعات طرحگیرند، فراهم میمی

ها از جنگل مشاهده کرد. در راستای اجرای طرح خروج دام از های آنان جهت خارج کردن دامروستاهای استان گلستان به دامدار

تر به دامداران واگذار شد که هرچند در ها به قطعات کوچکعلوفه دام پس از تقسیم آن جنگل بخشی از مراتع طبیعی جهت تأمین

شود، موثر بود؛ اما در حال حاضر نه تنها دام مجددا وارد جنگل می رسید و در خروج دام از جنگل نیزابتدا همه چیز خوب به نظر می

های کلان مورد خرید اند و با قیمتباغ تبدیل شده-بلکه اراضی واگذار شده که زمانی مراتع طبیعی و همیشه سبز بودند، اکنون به خانه

برداران که هیچ مسئولیتی بهرهزم توسط نهادهای ذیربط و بیهای لاها و نظارترو، به دلیل نبود پیگیریگیرند. از اینو فروش قرار می

ها میبایستی احتیاط ساز باشد. بنابراین، در اجرای این طرحتواند مشکلهایی خود میکدام اتفاق جدیدی نیستند، وجود چنین طرح

 .ها به صورت مشروط و با پشتوانه اجرایی و قانونی صورت پذیردلازم صورت پذیرد و واگذاری

 

ی قانون ینامه اجراینیآ 11 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده -5-13

 هاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغااصل
برداری خاک، ایجاد بنا و تأسیسات، برداشت یا افزایش شن و ماسهی نظیر اقدامات( 12/26/1316براساس این دستورالعمل )مصوب 

دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ، دیوارکشی اراضی، کنیپی، پزیهای آجر و گچاحداث کوره، گودبرداری، ریزیو خاک

، های واحدهای صنعتیدفن زباله، احداث جاده و راه، استقرار کانکس و آلاچیق، های موقتگاهایجاد سکونت، ماسه و ضایعات فلزی

های موضوع قانون در صورتی که در اراضی زراعی و باغ.. سازی و.، محوطهکردن باغات به هر طریقککنی و خشسوزاندن، قطع و ریشه

ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ اصلاح قانون

الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و  4تبصره  هایجهاد کشاورزی در قالب طرح و یا موافقت سازمان

های مجلس شورای مرکز پژوهشد )گردبه عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می ،کشاورزی شود برداری و استمراربهره

 (.اسلامی

 

 کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون اجرایی نامهآیین -5-14
نامه، سازمان مدیریت بحران کشور متشکل از مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این آیین 21/29/1311نامه در تاریخ آیین این

های مهم سازمان مدیریت های طبیعی و غیرطبیعی تشکیل شده است. یکی از کارگروهی با بحرانهای مختلف و برای مقابلهکارگروه

مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی است. وظایف این سازمان به سه بخش قبل از بحران، حین بحران، کارگروه کشاورزی است که 

 . (های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)شوند بندی میبحران و پس از بحران تقسیم
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 طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون -5-15
 چشم سند تحقق راستای که در کرده است را مکلّف قرار گرفت. این قانون دولتمورد تصویب  23/24/1319این قانون در تاریخ 

 و تسهیلات ها،برنامه ها،زمینه اساسی، قانون 44اصل  اجرایی هایسیاست قانون و نظام کلی هایسیاست کشور، یساله بیست انداز

در این  .درآورد اجرا مرحله به و فراهم را طبیعی منابع و کشاورزی بخش در مصرف و تولید الگوهای اصلاح و وریبهره ارتقاء امکانات

وری مراتع و قانون چندین ماده برای جلوگیری از تجاوز و تخریب منابع طبیعی، احیاء پوشش گیاهی مرتعی و جنگلی، افزایش بهره

-مرکز پژوهش)ها وجود دارد. تمامی این مواد به طور غیرمستقیم در راستای کاهش خطر و خسارت مخاطرات طبیعی هستند جنگل

 . (های مجلس شورای اسلامی

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر  -5-16

 ی شمالی کشورهاکاربری اراضی کشاورزی در استان
تجدیدناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و این مصوبه در جهت اهمیت حفظ اراضی 

ریزی و توسعه شورای برنامهو  هایدارستانتنظیم شده است و به ا های ذیربطهای آن توسط همه دستگاهو ضرورت پایبندی به لوازم

 .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)ی گلستان، مازندران و گیلان ابلاغ شده است هااستان

 

خانه راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و محیط زیست در خصوص جلوگیری از تکالیف وزارت -5-17

تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم وخارج از حریم 

 )تصویب نامه هیات وزیران(شهرهای استانهای شمالی کشور 
گردد. بر اساس این قانون ای از مواد مهم آن ارائه میدر اینجا خلاصهباشد که عنوان قانون فوق خود بیان کننده محتوای آن می

 های جهادوزارتخانه. وسازهای غیرمجاز خودداری نمایندنه خدمات زیربنایی به ساختهرگو ارایه از موظفند اجرایی هایدستگاه کلیه

ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای کلیه ظرفیت که کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند

زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط

وزارت همچنین،  ل نمایند.در این زمینه اعمارا های شمالی کشور )گیلان، مازندران و گلستان( را به کار گرفته و وظایف خود استان

 چارچوب در وهای گیلان، مازندران و گلستان( جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور )استان

اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و  -1315مصوب  -ها الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( 12اصلاحی و )( 3) مواد

قانون یادشده بر روی ( 1اصلاحی ماده )( 1اتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره )مستحدث

 .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش) های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهدمحدوده

 

 قانون حفاظت از خاک -5-18
های مصرفی)کودها وسموم(، ایجاد بانک ملی خاک کشور، استاندارد کردن نهاده بندیهای پهنهاین قانون به منظور تهیه نقشه

های غیر مجاز در رابطه با خاک ها و فعالیتاطلاعات خاک کشور، بازسازی خاک در مناطق تخریب یا آلوده شده، و جلوگیری از برداشت

 .(های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش)وضع گردید 

موارد ذکر شده تنها بخشی از قوانین مرتبط با حفظ منابع طبیعی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مخاطرات طبیعی 

ها ها، مراتع، رودخانهها، بیشهحفاظت از منابع طبیعی مانند جنگل مانند سیل مرتبط هستند. بررسی این قوانین نشان داد که در زمینه

ی وجود دارند و اگر مشکلی در حفاظت از این منابع وجود دارد، عمدتا  مربوط به بخش نظارت و اجراست. عدم و غیره قوانین مختلف
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اجرای دقیق قوانین حفاظت از منابع طبیعی، عدم نظارت بر اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی و عدم برخورد جدی با متجاوزان به 

 آوریتاب ظت از منابع طبیعی هستند. همچنین، بررسی قوانین نشان داد که در زمینهترین مشکلات در امر حفامنابع طبیعی، مهم

سیلاب، قوانین مشخصی وجود نداشته و تنها  برابر در طیور و دامپروری هایسازه آبزیان، پرورش باغات، استخرهای مزارع،

 های ترویجی برای این موارد وجود دارند. دستورالعمل

 است سیلاب وقوع تشدیدکننده عوامل از یکی کشور در مؤثر گیاهی پوشش حذف و مرتعی و جنگلی اراضی یکاربر تغییر و تخریب

 مراتع و هاجنگل کاربری تغییر. گیردمی صورت مختلفی اهداف با کاربری تغییر و تخریب این. دهدمی افزایش را آن از ناشی خطرات و

 و آهن راه ها،جاده احداث برای مراتع و هاجنگل کاربری تغییر باغات، احداث برای مراتع و هاجنگل کاربری تغییر کشاورزی، زمین به

 و دقیق نظارت مراتع، و هاجنگل از صیانت قوانین اجرای با. هستند مؤثر گیاهی پوشش تخریب دلایل ترینمهم عمرانی هایپروژه سایر

 منابع محدوده در که عمرانی هایپروژه اصولی اجرای و مراتع و هاجنگل حریم به متجاوزان با جدی برخورد طبیعی، منابع بر مستمر

 آن از ناشی خطرات و سیلاب وقوع احتمال و کرده جلوگیری مرتعی و جنگلی گیاهی پوشش حذف از توانمی شوند،می انجام طبیعی

  . داد کاهش را
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 پاسخ به سئوالات ریاست محترم جمهوری : بخش ششم
ها چقدر اند و نیز مقدار خسارتاراضی و منابع طبیعی که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتهکمیت  -6-1

 است؟ 
دست آمده از سوی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی در پنج استان خسارت دیده، پاسخ به بر اساس اطلاعات به

 ارائه شده است.  1-6در جدول سئوال اول ریاست محترم جمهوری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 

 
 ها.پاسخ به سئوال اول ریاست محترم جمهوری در خصوص کمیت اراضی تحت تاثیر سیلاب و میزان خسارت 1 -6 جدول

 پاسخ نام استان

 خوزستان

هکتار بوده است. همچنین، تعداد یک واحد مرغداری و  262192در حوزه کشاورزی، سطح اراضی کشاورزی )زراعی و باغی( تحت تاثیر سیلاب معادل  ◄

 میلیارد ریال برآورد شده است. 125/96139ها در بخش کشاورزی معادل واحد پرورش آبزیان دچار خسارت شدند. بر این اساس، مجموع خسارت 9

میلیارد ریال، بخش آبخیزداری  352میلیاردریال، بخش بیابان معادل  452/29در حوزه منابع طبیعی، میزان خسارت وارده به بخش جنگل معادل  ◄

 میلیارد ریال برآورد شده است. 152/225میلیارد ریال و در نتیجه کل خسارت وارده معادل  395/396معادل 

 گلستان

واحد  161واحد تولیدات دامی و  12هکتار بوده است. همچنین، تعداد  312222اضی کشاورزی تحت تاثیر سیلاب معادل در حوزه کشاورزی، سطح ار ◄

میلیارد ریال )بر اساس مجموع ریز  225,14132ها در بخش کشاورزی معادل پرورش آبزیان دچار خسارت شدند. بر این اساس، مجموع خسارت

.. گزارش شده است( برآورد شده است. لازم به ذکر است که بر اساس آخرین گزارش های زراعت، باغیابانی و.بخشمحصولات که توسط ادارات تخصصی در 

میلیارد ریال برآورد شده است، اما از خسارت وارده به محصولات مختلف اطلاعی در  554/19234سازمان جهاد کشاورزی استان کل مبلغ خسارت معادل 

 مورد تأیید است. 225/14132اینجا عدد  دسترس نیست. بنابراین، در

 63342میلیون ریال، جنگل  23122 میلیون ریال، ساختمان و تأسیسات 42139در حوزه منابع طبیعی، میزان خسارت به بخش منابع آبی معادل  ◄

 رد تومان( برآورد شده است.میلیا 2/13میلیون ریال ) 132449میلیون ریال و در نتیجه کل خسارت معادل  3122میلیون ریال و مرتع 

 لرستان

واحد تولیدات دامی و  5211هکتار بوده است. همچنین، تعداد  62966 در حوزه کشاورزی، سطح اراضی کشاورزی )زراعی( تحت تاثیر سیلاب معادل ◄

 میلیارد ریال برآورد شده است. 113/16124ها در بخش کشاورزی معادل واحد پرورش آبزیان دچار خسارت شدند. بر این اساس، مجموع خسارت 236

. درصد در حوزه زراعت و باغ است 22مورد نیز در سامانه سجاد )سامانه جامع امداد و بازسازی دولت( ثبت شده که از این تعداد  211هزار و  19تاکنون 

این امر به دلایل مطرح شده از سوی سازمان فضایی مبنی بر  .هزار پرونده نیز باطل شده است 14ها با ورود سازمان پژوهشگاه فضایی برای بررسی پرونده

 .عدم وجود سطح سبز؛ خسارت؛ کشت؛ وجود نقاط خارج از محدوده سیل زده و همپوشانی نقاط رخ داده است

 آماری ارائه نشده استو سطح دقیق اراضی باغی  در خصوص منابع طبیعی ◄

سیستان و 

 بلوچستان

واحد تولیدات دامی  35هکتار بوده است. همچنین، تعداد  3141در حوزه کشاورزی، سطح اراضی کشاورزی )زراعی و باغی( تحت تاثیر سیلاب معادل  ◄

 میلیارد ریال برآورد شده است. 562/1331ها در بخش کشاورزی معادل دچار خسارت شدند. بر این اساس، مجموع خسارت

 اری ارائه نشده استدر خصوص منابع طبیعی آم ◄

 مازندران

واحد تولیدات  1212هکتار بوده است. همچنین، تعداد  112119در حوزه کشاورزی، سطح اراضی کشاورزی )زراعی و باغی( تحت تاثیر سیلاب معادل  ◄

میلیارد ریال برآورد شده  626/2222ها در بخش کشاورزی معادل واحد پرورش آبزیان دچار خسارت شدند. بر این اساس، مجموع خسارت 53دامی و 

 است.

 میلیارد ریال برآورد شده است. 152ها در حوزه منابع طبیعی، خسارت وارده به بخش منابع آب و رودخانه ◄

 

کشت چگونه بر کمیت سیلاب و خسارات ناشی از آن تاثیر تغییر کاربری اراضی و توسعه  -6-2

 اند؟گذاشته
 استان خوزستان -6-2-1

توجه به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها و به دنبال آن افزایش مساحت محدوده و حریم شهرها، تغییر کاربری اراضی با 

های غیر کشاورزی همواره یکی از موارد مورد هجوم سودجویان و دلالان بوده است. در استان خوزستان به دلیل کشاورزی به کاربری

ساخت و  ، احداث باغ ویلا به ویژه در شهرستان دزفول،حصور کردن باغات و مزارع، مزی و باغیاراضی کشاور تفکیک و خرد کردن

به ویژه در کلان شهرهایی نظیر اهواز،  دی و طرح جامع شهریهاهایاجرای طرح ها، عدمسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه
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م برخورد قاطع با متخلفان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی در حاشیه کلان شهرها و عد

مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این  322حدود  1394ماه اول سال  1در طی  همواره وجود رخ داده است. برای مثال،

شایان ذکر این که بر اساس مستندات در  متر مربع بوده است. نکته 6221هکتار و  169استان گزارش شده است که این میزان معادل 

گونه اخطار توقف عملیات تغییر کاربری توسط متولیان امر به متخلفان نیز داده نشده است )خبرنامه سازمان امور اراضی این زمینه هیچ

 (.1394کشور، بهمن 

ها و رودخانهلایروبی عدم  ها،رودخانه در حریم و بستر های توریستی و تفریحیو سازه مناطق استان، احداث تأسیسات در برخی

و بروز سیلاب محسوب ها عامل مهمی در طغیان رودخانه های مطمئن جهت هدایت جریان عبوری سیلاب،ها و مسیلعدم وجود کانال

است، زیرا دلیل شود. در مقابل، تغییر کاربری اراضی در بروز پدیده سیلاب در اکثر اراضی کشاورزی این استان تأثیر کمی داشته می

گرفتگی اراضی کشاورزی و شهرهای درگیر در سیل، مدیریت نامناسب در تنظیم ورودی و خروجی سدهای اصلی سیلاب اخیر و آب

های مذکور و آب گرفتگی استان و رهاسازی بیش از دبی عبوری ایمن آب سدهای کارون، کرخه و دز بوده که منجر به طغیان رودخانه

های آبخیزداری و آبخوانداری در پروژهضی کشاورزی و غیر کشاورزی در این استان گردید. به علاوه، عدم توجه به بخش وسیعی از ارا

بدون شک نقش مهمی در پر شدن سریع  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کاهش پوشش گیاهی این مناطق ،سدهاهای بالادست استان

 ها داشته است.های پایین دست سدها و طغیان آنی عبوری ایمن رودخانهظرفیت سدها و در نتیجه رهاسازی بالاتر از دب

ای بودن مناطق مستعد کشاورزی استان خوزستان و لزوم و با توجه به ماهیت جلگهساله اخیر  16با توجه به وقوع خشکسالی 

-به نظر می ه به منظور توسعه کشاورزی،های بزرگ کارون، دز و کرخاستفاده از آب ذخیره شده در سدهای بالادست از طریق رودخانه

ای های منطقهداشته است. طی سالیان گذشته، متولیان آبدر دشت خوزستان رسد توسعه کشت تأثیر کمتری در خسارت سیلاب 

به . اند)سازمان آب و برق( با کاهش صدور مجوزهای استفاده از آب جهت کشاورزی، در واقع مانع از توسعه کشت در اراضی ملی شده

های بعدی ای آتی ممکن است در بروز خسارت سیلابهای مصوب توسعهای کشت در حال انجام و نیز طرحهای توسعهطرحهر حال، 

 گیری داشته باشد. تأثیر چشم

طق کشت در منا، توسعه swatهای آبخیز با استفاده از مدل عمل آمده در حوزه از دیدگاه متولیان منابع طبیعی، طی تحقیق به

های کشاورزی سبب تغییر شرایط زارهای استان از طریق کاهش کیفیت مراتع و تغییر کاربری به زمینجنگلی، مراتع و بوته

هیدرولوژیکی طبیعی گردیده است. این موضوع باعث افزایش حجم رواناب سطحی، کاهش زمان تمرکز و در نتیجه سبب افزایش 

 غذیه منابع آب زیر زمینی گردیده است.ریسک وقوع سیلاب در این مناطق و کاهش ت

 

 استان گلستان -6-2-2

تغییر کاربری اراضی، یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین، که لزوما منظور تغییر در میزان سطح زمین نبوده، بلکه شامل تغییر در 

متعددی نظیر سیاست، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، باشد. این تغییرات نتیجه فعل و انفعالات پیچیده عوامل تراکم و مدیریت زمین نیز می

کننده ترین شاخص توصیفعنوان مهمتوان بهباشد. در حقیقت توان و امکان رشد شهر و شهرنشینی را میرفتار انسانی و محیط می

توان در سه دسته میگذار بر تغییرات کاربری اراضی را خصوص اراضی کشاورزی محسوب کرد. عوامل تاثیرتغییر کاربری اراضی و به

ترین عامل است و دو عامل تقسیم کرد: عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل جمعیتی. عامل جمعیت در تغییرات کاربری اراضی مهم

 دهد.الشعاع قرار میدیگر را تحت

فوذپذیری خاک وجود پوشش گیاهی نقش قابل توجهی در کاهش ضریب رواناب از طریق کاهش سرعت حرکت آب و افزایش ن

توجهی در نقش قابل صحیحها و مراتع آسیب دیده( و یا کشاورزی های طبیعی )احیای جنگلدارد. بنابراین، توسعه کشت در عرصه

های های اخیر شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کارخانجات، کارگاهتخفیف اثرات سیلاب خواهد داشت. متاسفانه، در سال

های ساخته ها و محوطهایم. حذف پوشش گیاهی همراه با ساختمانکونی، برداشت ماسه و... در سطح وسیعی بودهتولیدی، مناطق مس

شود. بنابر گزارش امور اراضی آوری کننده آب، باعث افزایش حجم رواناب میها از طریق ایجاد یک سطح جمعشده در اطراف آن
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مورد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی استان گلستان  3114تاکنون، تعداد  1395 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تنها از سال

 شناساییهکتار غیر مجاز(  15/222هکتار مجاز و  22/616هکتار ) 12/112مورد غیر مجاز( به مساحت  1624مورد مجاز و  1512)

توان های دورتر درنظر گرفته شود، میمشابه در سال های زمانی(. اگر همین مقدار تغییر کاربری اراضی در بازه2-6شده است )جدول 

 به از دست رفتن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی پی برد. 

 

  1398تا مرداد ماه  1395آمار تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان گلستان در بازه زمانی چهارساله از ابتدای سال  2 -6 جدول

وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و  وزارت جهاد کشاورزی  -زمان جهاد کشاورزی استانامور اراضی سا

 منابع طبیعی

 شهرستان

 آمار تغییر کاربری اراضی کشاورزی

1391پنج ماهه نخست  1392 1396 1395  

 غیر مجاز مجاز غیر مجاز مجاز غیر مجاز مجاز غیر مجاز مجاز

 تعداد
مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(
 تعداد

مساحت 

 )هکتار(

3/1 1 کلاله  11 61/3  24 41/2  14 22/3  9 42/2  12 2/2  6 46/2  3 22/2  

آبادعلی  11 63/6  19 14/2  41 1/34  56 25/6  65 ./42  13 11/9  16 13/2  32 52/2  

19/2 6 2 2 گمیشان  2 5/13  1 52/2  3 5/3  13 45/2  3 21/1  2 24/2  

51/2 4 رامیان  22 24/2  31 6/15  29 32/1  19 61/3  36 41/22  6 11/2  24 52/2  

نبندرترکم  3 36/2  24 62/1  21 3/12  4 23/2  22 22/1  12 23/4  12 21/4  5 54/2  

قلاآق  2 32/4  16 23/2  52 9/21  15 32/3  35 51/2  32 56/1  13 23/2  9 55/2  

تپهمراوه  4 6/2  32 46/2  2 1 1 21/2  2 2 1 23/2  2 21/2  2 2 

2/11 22 گنبد  12 23/2  66 123 21 92/4  26 9/44  15 59/4  11 5/9  2 32/1  

26/3 22 بندرگز  45 25/1  25 26/2  23 45/2  31 23/2  25 32/2  12 1/13  11 61/2  

34/1 14 آزادشهر  13 24/2  12 52/3  16 31/4  21 6/16  22 19/1  11 46/4  29 11/4  

1/12 32 گرگان  152 42/36  151 2/46  222 32/35  124 3/54  115 69/11  69 9/35  21 22/2  

95/2 12 مینودشت  33 62/3  12 11/5  2 2 22 5/11  2 21/2  11 29/1  3 24/2  

66/3 21 کردکوی  26 42/2  65 3/12  9 29/1  44 23/1  12 42/2  21 2/14  1 14/2  

26/4 13 گالیکش  24 12/6  34 3/11  23 26/1  29 2/11  15 26/3  3 2 3 16/2  

1/52 115 جمع  411 41/61  524 316 419 19/62  555 5/222  521 23/62  196 62/92  169 11/15  

مورد 3114تعداد مجاز و غیر مجاز:  جمع کل هکتار 12/112مساحت مجاز و غیر مجاز:    

 

خیز و نیز ویژه در مناطق سیلدار از جنگلی به زراعی بهبدون شک تخریب پوشش گیاهی جنگلی و تغییر کاربری اراضی شیب

دار از جمله انجام شخم در جهت شیب زمین و عدم اختصاص این اراضی به درختان و گیاهان زراعت غیر اصولی در اراضی شیب

اند. در استان گلستان ودهچندساله که در تخفیف اثرات سیل موثرتر هستند، از عوامل تاثیر گذار بر تشکیل رواناب و سیلاب اخیر ب

های استان نقش بسیار زیادی ایفا های تشکیل شده به سمت دشتای است که در هدایت روانابدار به گونهموقعیت اراضی شیب

کشاورزی غیر اصولی در این اراضی شامل انتخاب گیاهان نامناسب از منظر کاهش تشکیل رواناب و نفوذ آب به (. 1-6کنند )شکل می

 سزایی داشته است.خاک و نیز شخم در جهت شیب زمین در افزایش حجم رواناب و تشکیل سیلاب نقش به درون

ها، رویه دامهای زیادی در حوزه منابع طبیعی رخ داده است که شامل تخریب مراتع به واسطه چرای بیدر استان گلستان، تخریب

ها( و نیز از بین رفتن راج چوب از جنگل )تنک شدن جنگلقطع درختان جهت احداث جاده )کاهش سطح جنگل( و یا استخ

باشد. همچنین، بخشی از مراتع و اراضی جنگلی در مناطق مختلف های تازه سبز شده درختان به دلیل ورود دام به جنگل میگیاهچه

از واگذاری، دچار تغییر کاربری استان گلستان در پی اجرای طرح خروج دام از جنگل به دامداران واگذار شده است که متأسفانه پس 

شده است )درحال حاضر اطلاعاتی در خصوص سطح اراضی واگذار شده در اختیار کمیته کشاورزی قرار نگرفته است(. در کنار این 
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. کشانددهد، بخش زیادی از پوشش گیاهی استان را به کام مرگ میها و مراتع که هر ساله رخ میهای مکرر جنگلسوزیعوامل آتش

ها اقدام به احیای جنگل شده است، از درختان غیر بومی سوزنی نکته دیگر این است که در بسیاری از اراضی استان گلستان که در آن

گونه تناسبی با پوشش گیاهی منطقه ندارند، بلکه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه به برگ استفاده شده است که نه تنها هیچ

باوجود همه این رخدادها، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان اعلام کرد که  باشند.ها میو تشدید تخریب سوزیشدت مستعد آتش

آید بسیار ، اما آنچه از شواهد بر میهزار هکتار افزایش یافته است!  452هزار هکتار به  436در سنوات قبل مساحت اراضی جنگلی از 

ک مطالعه موردی درخصوص تغییر کاربری اراضی در حوضه قره سو در استان گلستان اشاره متفاوت است. برای درک بهتر موضوع به ی

خلاصه شده است. بر این اساس، مساحت مناطق مسکونی از سال  3-6و جدول  1-6شود. آنچه از این مطالعه حاصل شد در شکل می

درصد  9/1و  2/1راعی و نیز جنگلی به ترتیب به میزان درصد افزایش یافت و در مقابل سطح اراضی ز 1/164به میزان  1312تا  1345

دهد و از درصد از مساحت استان گلستان را تشکیل می 1سو تنها (. باید توجه داشت که حوضه قره1391کاهش پیدا کرد )سردقی 

 نشان داده شده است.  3-6های طبیعی و زراعی در کل استان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در جدول رو، میزان تخریب عرصهاین

سطح  1395تا  1313های ساله بین سال 12( گزارش کردند که در بازه زمانی 1396در پژوهشی دیگر، میرآخورلو و اخوان )

هکتار کاهش یافته  33119هکتار در سال( به میزان  2265درصد ) 23/2های هیرکانی در استان گلستان با نرخ تخریب سالانه جنگل

هایی در تشدید اثرات سیلاب بسیار (. نقش چنین تخریب1395هکتار در سال  341222به 1313هکتار در سال  324966است )از 

 شناخته شده است. 
 

 
حداکثر شده با الگوریتم بندی نظارتبه روش طبقه 1387و  1381، 1345های سو در سالنقشه کاربری زراعی و غیر زراعی حوضه قره 1-6 شکل

 (.1391)سردقی، احتمال 

 
  1387و  1345های سو در سالمقایسه کاربری وضع موجود حوضه قره 3 -6 جدول

 تغییرات 1387وضع موجود سال  1345وضع موجود سال  کاربری

 درصد مساحت )هکتار( درصد از کل حوضه مساحت )هکتار( درصد از کل حوضه مساحت )هکتار( 

 -85/67 -190 1/0 90 2/0 280 آب

 -9/8 -2398 5/40 64719 9/41 67117 جنگل

 -2/1 -1131 2/56 89613 7/56 90744 زراعی

 1/164 3117 2/3 5016 2/1 1899 مناطق شهری

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و راستی آزمایی کمیته کشاورزی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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 استان لرستان -6-2-3

 9/11242 مرتع و هکتار 5/113524جنگل،  هکتار 5/1226434 حدود لرستان استان مراتع، در و هاجنگل سازمان آمار با مطابق

 هکتار 2/622221 ،(خوب) متراکم مراتع هکتار 146152 لرستان، مرتع استان هکتار 5/113524از . دارد وجود بیابانی مناطق هکتار

 است. ( فقیر) تراکمکم مراتع هکتار 1/64431 و( متوسط) متراکم نیمه مراتع

شوند. از عوامل طبیعی بندی میی عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیماز بین رفتن پوشش گیاهی در استان لرستان به دو دسته

ییر کاربری به زمین زراعی، توان به تغها و ریزگردها و از عوامل انسانی میسالی، آفات و بیماریتوان به تغییرات اقلیمی مانند خشکمی

 های عمرانی، تأسیس معادن، تبدیل به سوخت و دام مازاد اشاره کرد. ها، پروژهسوزیآتش

ی اخیر در اکثر نقاط کشور، تغییر هاها در دهههای مخرب و افزایش دبی سیلابترین علل وقوع سیلاببی تردید یکی از مهم

های علمی ارزیابی از تحقیقات متعددی که با روشنتایج بدست آمده  .ی با توانایی اراضی استکاربری فعلتناسب کاربری اراضی و عدم 

 . باشدهای کنترل سیل و کاربری اراضی در کشور میحاکی از تأثیر عمیق تغییر کاربری و سوء مدیریت در زمینهاند شده

ندری اند. در پژوهشی که توسط حقآسیب پذیری بر شمردههای مختلفی، اغلب اراضی طبیعی استان لرستان را در معرض پژوهش

انجام شد، میزان آسیب پذیری اراضی در نقاط مختلف استان لرستان بررسی شد. در این پژوهش با استفاده  1396و همکاران در سال 

دی شدند. بر اساس روش وزنی مناطق مختلف این استان از لحاظ میزان آسیب پذیری تقسیم بن -از دو روش سلسه مراتبی و خطی

کیلومترمربع( با  2/12141درصد اراضی ) 31/44پذیری خیلی کم، کیلومترمربع( با آسیب 5/512درصد اراضی ) 15/2سلسله مراتبی، 

کیلومترمربع( با  9/2622درصد اراضی ) 51/9پذیری متوسط، کیلومترمربع( با آسیب 5/11544درصد اراضی ) 2/42پذیری کم، آسیب

وزنی،  -پذیری شدید بودند. همچنین، بر اساس روش خطیکیلومترمربع( با آسیب 1/412درصد اراضی ) 26/1پذیری زیاد و آسیب 

کیلومترمربع( در  2/3453درصد اراضی ) 25/12پذیری خیلی کم، با آسیب کیلومترمربع( در محدوده 1/546درصد اراضی ) 94/1

درصد اراضی  14/41پذیری متوسط، با آسیب کیلومترمربع( در محدوده 2/1599ضی )درصد ارا 5/32پذیری کم، با آسیب محدوده

پذیری با آسیب کیلومترمربع( در محدوده 4/3991درصد اراضی ) 11/14پذیری زیاد و با آسیب کیلومترمربع( در محدوده 2/11599)

پذیری بالایی دارند. نکته ستان لرستان مشخص کرد که آسیبهای داغی را در سر تا سر اشدید قرار گرفتند. این پژوهش در نهایت لکه

ها قبل از این جنگل و یا مرتع اراضی با کاربری کشاورزی هستند که بخشی از آنهای داغ عمدتا  جالب توجه این است که، این لکه

 اند.بوده

هزار هکتار اراضی دارای شیب  252تا  222 هزار هکتار است. از این میزان 152مساحت اراضی کشاورزی استان لرستان بالغ بر 

شمسی این اراضی مرتعی و جنگلی  62تا  32های درصد است که قبلا  به صورت طبیعی مرتع و جنگل بوده است. طی دهه 12بیش از 

ن داد. عدم پوشش زای دیم قرار گرفتند. این مسئله در سیل اخیر اثر بسیار منفی خود را نشاتغییر کاربری دادند و زیر کشت فرسایش

های شدید شد و لذا کمیت سیلاب را گیاهی مرتعی و جنگلی در این اراضی و شخم زدن در راستای شیب باعث عدم نفوذ کافی بارش

به شدت افزایش داد. از آن گذشته فرسایش شدید این اراضی باعث افزایش چند برابری بار رسوبات سیلاب شد و در نتیجه، توان 

زا طی چند یز به شدت افزایش یافت. بنابراین، تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی استان لرستان به کشت دیم فرسایشتخریبی سیلاب ن

زیربنایی و  گرفتگی تأسیساتبار خود را نشان داد. علاوه بر فرسایش شدید خاک و در نتیجه تخریب و رسوبدهه گذشته خسارت زیان

های ای اولین بار پدیده رانش زمین هم خود را نشان داد و خسارت قابل توجهی به عرصهها، بردست و حاشیه رودخانهاراضی پایین

ها به خصوص در مناطق روستایی و عشایری وارد شد. محاسبه کارشناسی محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و ها و پلجنگلی، جاده

در  1391ساعتی فروردین  41آسای بر اثر بارندگی سیل میلیون تن خاک با ارزش 522گر فرسایش حداقل منابع طبیعی لرستان بیان

دار جنگلی و مرتعی اختصاص آن به کشت دیم با شخم باشد که دلیل عمده آن همان تغییر کاربری اراضی شیبحوزه آبخیز کرخه می

 در راستای شیب است. 

ساله از سال  31ی زمانی تان پلدختر در بازهدر پژوهشی میزان تغییرات کاربری اراضی در شهرس 1392موسوی و همکاران در سال 

مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان  1و  2های لندست مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش تصاویر ماهواره 1396تا سال  1365



92          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 63/562و  1329در سال  کیلومتر مربع 96/1232به مقدار  1365کیلومتر مربع در سال  62/1532های انبوه از داد که مساحت جنگل

کیلومتر  51/2464به  1365کیلومتر مربع در سال  31/1931رسیده است. از طرفی، مساحت مراتع از  1396کیلومتر مربع در سال 

کیلومتر  32/196رسیده است. همچنین، مساحت اراضی کشاورزی از  1396کیلومتر مربع در سال  22/2211و  1329مربع در سال 

 (.4-6رسیده است )جدول  1396کیلومتر مربع در سال  63/362و  1329کیلومتر مربع در سال  14/231به  1365مربع در سال 

 
 .1396تا سال  1365ساله از سال  31ی زمانی شهرستان پلدختر در بازه مساحت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی  4 -6 جدول

 نوع اراضی
 1365مساحت در سال 

 )کیلومتر مربع(

 1329مساحت در سال 

 )کیلومتر مربع(

 1396مساحت در سال 

 )کیلومتر مربع(

 63/362 14/231 32/196 کشاورزی

 63/562 96/1232 62/1532 جنگلی

 22/2211 51/2464 31/1931 مرتعی

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی

 

ساله روند کاهشی شدیدی داشته و به یک  31ی زمانی پلدختر در بازهدهد که مساحت اراضی جنگلی نتایج این پژوهش نشان می

-زمانی، مساحت اراضی کشاورزی و مرتعی روندی افزایشی داشته است که نشان سوم مساحت اولیه رسیده است. همچنین در این بازه

ها به جنگل تنک، مرتع و زمین کشاورزی است. این تغییرات در پوشش گیاهی یکی از تغییر کاربری اراضی جنگلی و تبدیل آن دهنده

است که باعث خسارات زیادی در شهرستان پلدختر شد. میزان این تغییرات کاربری  1391ترین دلایل وقوع سیل فروردین ماه مهم

 نشان داده شده است.  2-6اراضی در شکل 

 

 
  1396تا سال  1365ساله از سال  31ی زمانی ر بازهی کاربری اراضی دنقشه 2-6شکل 

 کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی ) برگرفته از موسوی و همکاران(

 

ی خوبی از تغییرات کاربری اراضی است که در تغییر کاربری اراضی و حذف پوشش گیاهی جنگلی در شهرستان پلدختر، نمونه

نوع تغییر کاربری اراضی دارای اثرات مختلفی بر بروز سیلاب است. در این بین تغییر اراضی خورد. لرستان به چشم میتمام استان 

ها شده و البته تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی درجه( به زراعت سبب افزایش دبی سیلاب 22دار )بیش از جنگلی و مرتعی شیب

 شوند. درجه دارند، نیز سبب افزایش رخداد و خسارت سیلاب می 32به باغات دست کاشت که شیب بالای 

های و تبدیل آن به زمین کشاورزی و همچنین مصرف به عنوان سوخت، در استان لرستان علاوه بر عوامل انسانی تخریب جنگل

ته است. بر اساس آمار اداره کل پدیده خشکیدگی یا زوال درختان نیز سهم بسزایی در نابودی درختان و به تبع آن تشدید سیلاب داش

درصد آن در اثر عوامل  26های استان لرستان در اثر عوامل انسانی و درصد خسارات وارده به جنگل 24منابع طبیعی استان لرستان، 

 طبیعی صورت گرفته است. خشکیدگی یا زوال بلوط یکی از عواملی است که در از بین رفتن پوشش گیاهی جنگلی استان لرستان
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 46هکتار از اراضی جنگلی بلوط در استان لرستان یعنی  562222کل منابع طبیعی استان لرستان،  نقش دارد. بر اساس آمار اداره

های هکتار از جنگل 315664ی کل، ی زوال با درجات مختلف هستند. بر اساس آمار این ادارهدرصد از کل این اراضی دچار پدیده

درصدی و  25تا  52هکتار دچار زوال  21154درصدی،  52تا  25هکتار دچار زوال  195159درصدی،  25تا  1استان دچار زوال 

 (. 3-6درصدی هستند )شکل  122تا  25هکتار دچار زوال  22345

 

 
 و زوال بلوط )برگرفته از اداره کل منابع طبیعی استان لرستان(. بندی مناطق خشکیدگینقشه پهنه  3-6شکل 

 

رویه از مراتع )مانند چرای بیش از حد دام( باعث از بین رفتن پوشش گیاهی مؤثر در آن مناطق شده و احتمال برداری بیبهره

دامپروری کشور، بخش اعظم تولیدات دامی  ها و سیلاب را افزایش داده است. در لرستان به عنوان قطبفرسایش خاک، ایجاد رواناب

ها شده است. طبق آمار نیاهی طبیعی بوده و این امر باعث ایجاد فشار مضاعف به مراتع و از بین رفتن آبه مراتع و پوشش گ وابسته

هکتار از منابع طبیعی )به طور عمده  53212، مقدار 92تا  12ساله از سال  5زمانی  کل منابع طبیعی استان لرستان در یک بازه اداره

از بین رفتن مراتع و پوشش گیاهی طبیعی باعث افزایش ایجاد سیلاب و خطرات ناشی از آن  اند.خسارت دیده و از بین رفتهمراتع( 

 شده است. 

ها است. بر اساس آمار گزارش شده از ی سوخت، یکی دیگر از عوامل خسارت به جنگلاستفاده از پوشش گیاهی جنگلی برای تهیه

برای تولید  92تا  12ساله از سال  5زمانی  این استان در بازههای ز جنگلهکتار ا 2222اداره کل منابع طبیعی استان لرستان، مقدار 

 اند.سوخت قطع و مصرف شده

کل منابع طبیعی استان لرستان، آتش  ها و مراتع هستند. طبق آمار ادارهها از دیگر عوامل حذف پوشش گیاهی جنگلسوزیآتش

 اند. شده 92تا  12ساله از سال  5زمانی  ها و مراتع استان لرستان در بازهجنگل هکتار از 2/12522ها باعث از بین رفتن مقدار سوزی

های عمرانی در اراضی منابع طبیعی از دیگر عوامل تغییر کاربری و از بین رفتن ها، راه آهن و سایر پروژهاحداث غیر اصولی جاده

 92تا  12ساله از سال  5ی زمانی طبیعی استان لرستان، در بازهپوشش گیاهی جنگلی و مرتعی است. بر اساس گزارش اداره کل منابع 

 اند.های عمرانی تغییر کاربری داده و از بین رفتهها و مراتع برای احداث پروژههکتار از جنگل 2/11122مقدار 

اده از اراضی، متناسب با ی بازگشت طولانی اتفاق می افتد، انتظار بروز سیل وجود دارد. استفهایی با دورهدر مناطقی که بارش

ها وقایعی طبیعی هستند که کاهد. سیلابها از تعداد آنها نیز میها، ضمن کاهش شدت سیلابتوانایی اراضی توام با کنترل هرز آب

ز انسان تواند این باشد که به جای دور کردن سیل اشود، لذا یک استراتژی کلی میها قرار گیرد متضرر میچنانچه انسان در مسیر آن

های ها، رفتار اقلیم و مدلها از سیل دور شوند. این مهم با انجام تحقیقات و مطالعات مدون برای شناخت اکوسیستمبهتر است انسان
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سازی عمومی رسانی و فرهنگگذاران و نیز آگاهیسازان و سیاستهیدرولوژی در مناطق مختلف، مدیریت صحیح اراضی توسط تصمیم

 . قابل انجام است

 

 استان سیستان و بلوچستان -6-2-4

به دلیل مهندسی  عمدتا  رنگ است و علت رخداد سیل در سیلاب استان سیستان و بلوچستان نقش تغییر کاربری بسیار کم

های رودخانه نیاتک و عدم لایروبی بخش انتهایی رودخانه نیاتک ، عدم بازبینی دایکراستانداردیغنامتناسب رودخانه، احداث پل 

 از لابیعبور س توان زیاد بسیارکاهش  و جریان آب رودخانه مسیر شدن کوچک باعث کشاورزی هایزمین باشد. علاوه بر این، توسعهمی

 توانیمی بزرگ منطقه را هارودخانهی تحت تملک امور آب در هاعرصههمچنین، عدم مدیریت بر  .رودخانه( رعایت حریم شد )عدم آن

برشمرد که در برخی نقاط مورد کشت و کار، برداشت خاک، تخریب قرار گرفت. عدم لایروبی و هدایت اصولی سیلاب نیز از دیگر موارد 

میلیون متر مکعب دارد در حالی که مطالعات میدانی نتوانست  3ی واصله از امور آب سیستان حکایت از لایروبی هامرتبط هستند. داده

کند. عدم پوشش گیاهی غنـی و پـر پـشت کـه تـاثیر بـسیار زیادی در جلوگیری از جاری شـدن سـیل و تنظـیم صحت آن را تایید 

 آب رودخانه دارد در شرایط استان بسیار حائز اهمیت اسـت.

ال کوچک های اصلاحات ارضی به معنای واقعی وجود ندارد و گاها در حد یک کانرودخانه قدیمی در نقشه 11طی بازدیدها حدود 

ترین شریان آبی مسیل انتقال آب از رودخانه سیستان در پشت شهر ادیمی با عرض صد تا دویست رسانی محدود شده است. اصلیآب

متر بوده که از رودخانه سیستان شروع و پس از طی مسیری از ادیمی تا نزدیک منطقه گزانگوری و تپه سرخ ادامه داشت. در پی 

سال هیچ آبی از آن عبور نکرده است. پس از قطع مسیل  32ن این مسیل با رودخانه و دریاچه قطع و طی بند ارتباط بیساخت سیل

ی ایجاد شده و قسمتی نیز پشت ادیمی و گزانگوری از بدنه رودخانه اصلی، در داخل مسیل و حاشیه آن توسط امور آب تأسیسات

اند. طبق گزارشات شفاهی سازمان حفاظت محیط زیست مشکلات افزوده توسط نیروی انتظامی مورد استفاده قرار گرفته است که بر

هزار هکتار تصرف اراضی نیز در سیستان اتفاق افتاده  15مون قریب به هاشهرستان زابل و تحقیقات انجام شده توسط پژوهشکده تالاب

 است.

 

 استان مازندران -6-2-5

های بسیار زیاد، اطلاعاتی تا این تاریخ از مسئولین واصل نشد. در خصوص تغییر کاربری اراضی در استان مازندران علیرغم پیگیری

ها و سایر منابع، مطلبی درج نشده است. ولی لذا در متن گزارش نیز به دلیل عدم قابلیت استناد به آمار ناقص موجود در سایت

 گیری دارد. ای است که نیاز به بازبینی و پیشدهد تغییر کاربری اراضی در این استان پدیدههای اولیه نشان میبررسی

 و مراتع ها،جنگل هیحاش ،یساحل یهاعرصههای توریستی این منطقه و تعرض به جاذبهاستان مازندران به مرکز کشور و  یکینزد

 کشاورزان ی( براهاتیفعال ریو سا ی)زراعت، باغدار یبخش کشاورز یهاتیفعال پذیری اقتصادی بسیاری ازهیعدم توجی، کشاورز یاراض

 جمله از یکشاورز بخش یاساس یهاساخت ریز تأمین عدم و یکشاورز بخش از تیعدم حماها، به علل مختلف و به ویژه گرانی نهاده

 دهند،کشاورزی در بسیاری از مناطق را کاهش میای که ضریب اطمینان های دورهیخشکسال بروز از یریجلوگ و یکشاورز آب تأمین

 رییتغ های مختلف از محل صدور مجوزهای زیرساختی توسط سازمانبسیاری از هزینه و تأمین نیسرزم شینبود برنامه مدون آما

ضمانت اجرایی قوانین  ها از منابع مالی دولتی، عدمآن به جای تأمین مجاز ریغ یو ساخت و سازها یکشاورز یمجاز اراض ریغ یکاربر

بازدارنده تعرض به اراضی و منابع طبیعی، ضعف بدنه کارشناسان حقوقی و قضایی، نداشتن الگوی کشت مدون و علمی و نظایر آن 

 کنند.  خیز بالادست را تشدید میدلایلی هستند که تغییر کاربری اراضی و منابع ملی به ویژه در مناطق سیل
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کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستلزم چه اصلاحات و اقداماتی آوری افزایش تاب -6-3

 است؟
-تواند منجر به افزایش تاببا توجه به دلایل وقوع سیلاب اخیر و عوامل موثر بر تشدید اثرات مخرب آن، مجموعه اقداماتی که می

 باشد:گانه شود به شرح زیر میپنجهای های کشاورزی و منابع طبیعی در برابر رخداد سیل در استانآوری نظام

های جنگلی و مراتع برای جلوگیری از تشکیل رواناب و حفظ منابع طبیعی در مناطق بالادست و تقویت و احیای عرصه -

 جریان سیل، حفظ منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک. 

ها پروری در نزدیکی مسیلدامپروری و آبزی تأسیساتها و پرهیز از احداث هرگونه ها، رعایت حریم رودخانهشناسایی مسیل -

هایی که در دراز مدت ها و ممنوعیت کشت در بستر رودخانهجلوگیری از تجاوز به حریم رودخانهها؛ در این راستا و حریم رودخانه

 اندکشت و کار تخصیص داده ها را بهواسطه کاهش نزولات جوی خشک شده  و کشاورزان به جهت عدم آگاهی لازم، بستر رودخانهبه

پذیر های هوایی در گذشته امکانها از طریق نقشهها از طریق شناسایی مکانی آنتواند مفید واقع شود. احیای این رودخانهنیز می

 خواهد بود.

 ق و بلند مدت. پروری و سایر صنایع، با انجام مطالعات دقیوضع قوانین و مقررات کارآمد در احداث واحدهای دامپروری، آبزی -

های احداث شده با آوری سازه؛ با اشاره یه این نکته که تابها و تأسیساتبخشی فنی ساختمانها و استحکامبازنگری نقشه -

گردد، لذا در این خصوص های احداثی تعیین و تعریف میشده در هر حوزه آبخیز، بسته به محل اجرا و نوع سازهتوجه به مطالعات انجام

ها )بر اساس دستورالعمل مطالعاتی( سپری شده است و اقدام آوری آنهایی است که زمان تابسارت وارده مربوط به سازهعمده خ

 ها انجام نشده است.سازی و ترمیم آنخاصی جهت نگهداری، به

از بانک سیل  بندی سیل با استفادهاجرای عملیات اصولی آبخیزداری و حفاظت آب و خاک و بیولوژیک؛ تهیه نقشه پهنه -

های آبخیزداری تواند بسیار مفید واقع شود. اجرای طرحهای آبخیزداری میهای مدیریتی و پروژهها جهت ارائه هر چه بهتر برنامهاستان

های فصلی و موسمی مندی مزارع از بارندگی)بهرههای فصلی و دائمی به منظور پخش یکنواخت سیلاب در مزارع در مسیر رودخانه

 ها نیز بسیار کارساز است.ن ایجاد تخریب( و جلوگیری از سرعت سیلاب در مسیر رودخانهبدو

 های مردم نهاد.گیری از ظرفیت سازمانسازی عمومی برای حفظ و احیای منابع طبیعی با بهرهفرهنگ -

زمانی کو  عشایر به  اجرای دقیق تقویمرویه؛ حفظ تعادل دام و مرتع متناسب با ظرفیت مراتع و جلوگیری از چرای بی -

 تواند به این امر کمک نماید.منظور کاهش خسارت به مراتع می

 ها و مراتع.جلوگیری از تجاوز به حریم جنگل -

-دار به باغات و یا محصولات علوفهاختصاص اراضی شیببندی و جلوگیری از شخم در راستای شیب در اراضی شیبدار، تراس -

 ح و اصولی.ای چندساله همراه با مدیریت صحی

 دار.ترویج کشاورزی حفاظتی با حفظ کاه و کلش در سطح خاک در اراضی کشاورزی به خصوص در اراضی شیب -

 پیگرد قانونی ویژه به منظور جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش در سطح مزارع. -

 گیر.خیز و سیلکشاورزی در مناطق سیل تأسیساتعدم صدور مجوز برای ساخت  -

های مربوط به آوریرسانی مناسب برای هشدار قبل از وقوع سیل از جمله استفاده از دانش و فنهای اطلاعسامانهایجاد  -

 های پیش آگاهی )تجهیزات پیشرفته هواشناسی(.مدل

 های فصلی و دائمی.ها و لایروبی رودخانهها، زهکشاصلاح مداوم و مستمر کانال -

ه کشاورزی حفاظتی با رویکرد ارتقای ماده آلی خاک و افزایش قدرت جذب ونفوذ آب حفظ بقایای گیاهی در مزارع با توسع -

 در اراضی زراعی و باغی.

 مرتفع.بسترهای  نوین از جمله کشت روی های کشتتوسعه روش -
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 ویژه در مناطقی که با فرسایش آبی و بادی روبرو هستند.رعایت تناوب زراعی و توسعه کشت بقولات به -

 ن بخشی از ظرفیت سدها به منظور کنترل جریان آب در زمان بروز سیل.خالی نگه داشت -

تعیین نرخ بیمه اراضی کشاورزی ای محصولات کشاورزی و ترویج آن در بین کشاورزان و توسعه و بهبود خدمات بیمه -

 متناسب با خطر سیل.

 های مردم نهاد برای ترویج فرهنگ پاسداشت طبیعت.گیری از ظرفیت سازمانبهره -

 های هیدرولوژی.ها، رفتارهای اقلیمی و مدلانجام تحقیقات جامع برای شناخت اکوسیستم -

 سوخت و انرژی برای روستاییان و عشایر به جای استفاده از چوب. منابع جایگزین مناسب برای تأمین تأمین -

های احتمالی شتری در برابر سیلابها به باغ به جای زراعت؛ درختان چندساله از مقاومت بیاختصاص اراضی مجاور رودخانه -

 ها به مراتب کمتر است.در مقایسه با محصولات زراعی برخوردار هستند و خسارت وارده به آن

 و یا محصولات متحمل به غرقاب و آب ماندگی. ای(های متراکم )گیاهان علوفههای چندساله و کانوپیپوششاستفاده از  -

 کشی در مزارع و باغات.زههای انتخاب و اجرای صحیح سیستم -

 های آینده.تهیه نقشه خطر سیل برای اراضی کشاورزی برای ایجاد آمادگی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای مقابله با سیل -

 تغییر تقویم کشت با توجه به فصل و سابقه وقوع سیلاب در صورت امکان. -

 .درختی در اطراف مزارع هایبادشکنمثل استفاده از  (multi purposeهای چندمنظوره )اجرای پروژه -

 .های طبیعیهایی مانند بذرپاشی و بذرکاری قبل از وقوع سیلاب در عرصهاجرای پروژه -

 های بلند در اطراف واحدهای دامی و شیلاتمحصور کردن و ایجاد دیواره -

 از پس آنها طغیان احتمال که هاییبیماری علیه سیل معرض در مناطق و ایجاد بانک داروهای دامی در هادام واکیسناسیون -

 وجود دارد. سیل

 .اصلاحات ساختاری در قوانین ساخت و ساز -
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 های سیلاب در زمینه کشاورزیآموختهدرس : بخش هفتم
ها های آینده که وقوع آنای برای مدیریت بهتر بحرانآموخته و یا تجربهتوان به عنوان عبرت، درسآنچه که از سیل اخیر می

 توان در موارد زیر خلاصه کرد:محتمل است، مورد توجه قرار گیرد را می

های خصوصی در مدیریت بحران بسیار بالاست و این موضوع نیازمند کاری و اتحادیههای پیمانتوان و ظرفیت انجمن -1

 سازماندهی و ساختاربندی است.

ها، ها نظیر جادهان وقوع سیل هستند. تخریب بدون منطق سازهترین دلایل افزایش خسارت در زمعوامل انسانی، یکی از مهم -2

 تواند عواقب بسیار ناگواری به همراه داشته باشد.ها، و نظایر آن میریل

 گیر( بسیار حائز اهمیت است.حفاظت و صیانت از منابع طبیعی به ویژه در اراضی بالادست )سیل -3

های مخاطرات طبیعی و به ویژه سیل برای مدیریت بحران در شرایط قشهآمایش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین، تهیه ن -4

 گیری از تصمیمات نادرست مدیریتی بسیار حائز اهمیت است.اضطرار و پیش

 ناپذیر است.گیری، مدیریت بحران و مدیریت پسابحران یک ضرورت اجتنابهای فنی برای پیشتدوین دستورالعمل -5

ای انتقال آب در شرایط اضطرار و تعیین هویت اراضی و توان ساختارهای طبیعی و سازه های آبخیز،مطالعات دقیق حوضه -6

 وقوع سیل ضرورت دارد.

های طبیعی باید در اولویت های مهم در خصوص حفظ و صیانت از عرصهها و مصوبهضمانت اجرایی دستورالعمل -2

 ها قرار گیرد.گزاریسیاست

ده در جریان وقوع سیلاب، تمهیدی اندیشیده شود که به جای هزینه کاهش و یا بهتر است با توجه به حجم خسارات وار -1

 گیرانه شود.های پیشجبران خسارات وارده، این مبالغ صرف اصلاح و تقویت زیرساخت

ید .. در کاهش خسارات بسیار مهم است. در این شرایط باهای اجرایی، نظارتی، نظامی و انتظامی و.های بین سازمانهماهنگی -9

هرگونه اقدامی از زوایای مختلف واکاوی و تبعات آن از همه نظر سنجیده شود تا تأثیر عوامل انسانی بر تشدید خسارات به حداقل 

 برسد.

های مازندران و لرستان باید به شکل ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و دار به ویژه در استانوضعیت اراضی شیب -12

 الاجرا گردد. راضی به شکل دستورالعمل فنی تهیه و لازمسناریوهای مدیریتی این ا

 کشی در اولویت اجرا قرار گرفته و نظارت لازم بر حسن اجرای آن ساماندهی شود.های کلان زهطرح -11

بینی پیشها از دست نرود )مثلا لازم است تمهیداتی در خصوص مدیریت سیل در نظر گرفته شود که در زمان بحران فرصت  -12

 (. حشرات و سایر بلایای مرتبط در حین سیل ،هابیماری ،بارزه با آفاتمنابع م

هایی نظیر سیل جدی گرفته شود و پتانسیل استفاده از توانمندی این نهاد در مدیریت بحرانهای مردمنقش سازمان -13

 ها به فعلیت رسانده شود.سازمان

کنترل سیلاب در مزارع و باغات در اولویت قرار گیرد و حتی توسعه ها برای هدایت و بازبینی در ساختار و بازطراحی کانال -14

 یابد.

خیز باغات توسعه گیر و سیلطراحی جدید الگوهای کشت با نگرش نوین به مخاطرات طبیعی انجام و در مناطق سیل -15

 بیشتری در مقایسه با زراعت پیدا کنند.

 ها نیز ساماندهی شود.در اولویت قرار گیرد و در استان رسیدگی به امور دام در سطح کلان در مدیریت بحران کشور -16

مناطق با خطر سیل جدی  در هیدرولوژی هایمدل و اقلیمی رفتارهای ها،اکوسیستم شناخت برای جامع تحقیقات انجام -12

 گرفته شود.
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ارهای هواشناسی و به .. بلافاصله پس از هشدپمپاژ آب، آبیاری بارانی و. آوری تأسیساتدستی در جمعآگاهی و پیشپیش -11

 رساندن خسارات الزامی است.منظور به حداقل

توان ها را میهای مردمی باید مورد اجرا قرار گیرد. نمونه موفق این پویشنهاد برای ایجاد پویش های مردمتقدیر از سازمان -19

 ید. بندهای انسانی در خوزستان دهای لرستان و یا سیلها و انجیرستاندر نجات انارستان

های مدیریت بحران قانونی شود. ها به زیرساختکاری باید مورد تشویق قرار گیرند و زمینه پیوستن دائم آنهای پیمانانجمن -22

دستگاه بوده، در حالی که  152آلات بیش از ماشین ها در تأمیندر اهمیت این موضوع همین بس که در سیل گلستان نقش این انجمن

ها و خسارات وارده به های این انجمنان تنها سه دستگاه بوده است. همچنین، لازم است که حداقل هزینهسهم مدیریت بحران است

 .یابد ادامه اضطرار شرایط در بحران مدیریت با هاآن ها جبران شود تا همکاریآلات آنماشین

 لازم را به اطلاع عموم برسانند.باید قویا طراحی و در حداقل زمان هشدارهای  سیل وقوع از قبل هشدار هایسامانه -21
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 ها در بخش کشاورزیبرای کاهش خسارات سیلاب هاو پیشنهادها توصیه: بخش هشتم
های شدید و افزایش دبی آب در مناطق بالادست شکل گرفته و به سمت مناطق سیل پدیده مخربی است که به واسطه بارش

ها و مجاری انتقال آب اصلی منتقل شده و به سمت اراضی با ارتفاع معمولا  به سوی رودخانهاین جریانات  .شودمیدست سرازیر پایین

توان در دو کشاورزی را می تأسیساتآسیب ناشی از سیل به مزارع و باغات و . شونددار سرازیر میدست اراضی شیبتر و در پایینپایین

 :موضوع جستجو کرد

نترل کای هدبی آب ورودی به جریانات رودخان ،خیز مطرح هستندسیلتحت عنوان مناطق اول اینکه در مناطق بالادست که  -

 .نشود

آب از  ،ها پایین باشدگذری آنا مسیر اصلی خود را طی نموده و در صورتی که توان آبهدر این حالت آب پس از ورود به رودخانه

یک  ،بنابرایندارند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. تی را که در این مسیر قرار ها طغیان کرده و تمام مزارع و باغاها به حریم آنرودخانه

ها و ممانعت از توانند بر حجم آب ورودی به رودخانهمی هستند نیزهای دیگر به جز کشاورزی که مرتبط با بخش هاسری از مدیریت

گیر( آب به واسطه انتقال جریانات حوزه آبخیز در )سیلدست ممکن است که در مناطق پایین ،همچنین .ها موثر باشندطغیان آن

 ود.ور شهایی با حجم زیاد به سمت مزارع حملهبخش

در باشد. های مختلف در همان محل وقوع سیلاب های رخداده درحوزهتواند ناشی از سوء مدیریتمیشک چنین موضوعی نیز بی

 یهاباغات، سازه کشاورزی، اراضی به کلی طور به آب و نگیرند قرار ثیرتأ تحت اراضی این که است اینگام اول  ،مدیریت سیل

سازمانی چند های مدیریت این بخش وابسته به فعالیتنیابد.  انتقال غیره وها مرغداری و دامپروری واحدهای همچنین، و پروریآبزی

های مهم در کاهش رخداد سیل به شک مدیریت آبخیزها یکی از اولویتبی .های متعدد باید در این بخش فعالیت کننداست و سازمان

های بالادست و مناطق آمیز نبوده و مدیریت آبخیزهای بخش اول موفقیتموضوع دوم مربوط به زمانی است که مدیریت. رودمیشمار 

 .خیز کفایت ننمایدسیل

کردن جریان آب از ها به سمت منحرفن خواهد یافت و باید مدیریتدست جریاشک آب به سمت مناطق پاییندر چنین حالتی بی

در این قسمت نقش سازمان جهاد . ها باشدهای احتمالی ورود آب به این بخشکاهش خسارت ،های مختلف کشاورزی و همچنینبخش

  .باشد اثربخشتواند بسیار میهای مردم نهاد و همچنین کشاورزان نقش سازمان ،کشاورزی

ها و الگوهای کشت به نحوی عمل کرد که هر چه ضریب حساسیت به وقایعی مثل سیل بیشتر باید در طراحی نظام ،نینهمچ

 یهامدیریت و زراعی یهابخش در و یتأسیساتهای های فیزیکی در بخشدر بخششده های اعمالبه همان نسبت نیز مدیریت ،باشد

دست گیر پایینسیلخیز بالادست و مناطق های صحیح در مناطق سیلشرط انجام مدیریتبه  .تر شودبخش کشاورزی قوی با مرتبط

 .کشاورزی وارد نخواهد شد تأسیساتآب به مزارع و 

باغات و  ،حریم مزارع بهآب آوری سیستم پس از ورود موضوع دوم که در بروز آسیب ناشی از سیل موثر است، ضعف در تاب -

 .حتما  باید مد نظر مدیران و کارشناسان قرار گیرداین موضوع  است کههای کشاورزی و بخش تأسیساتیا سایر 

نکته مهم و حائز اهمیت در این بخش این است که معمولا  بسته به حجم آب ورودی، میزان موفقیت در مدیریت زراعت و باغبانی 

پسند بوده و ماندابی و باقی ماندن آب در گیاهان زراعی خشکی که اغلببا توجه به این. در شرایط بعد از وقوع سیل متفاوت خواهد بود

روی کاهش زمان ماندگاری آب در مزارع  ،ها باید علاوه بر کاهش حجم آبمدیریت ،ها موجب آسیب خواهد شدهای آنکنار ریشه

سریع آب از مزرعه  کشزههیدات لازم برای این کار یا باید از طریق پمپاژ آب از مزارع و خارج کردن آن انجام شود و یا تم. متمرکز شود

 .در نظر گرفته شده باشد

 به همراه خواهد داشت واین نکته حائز اهمیت است که معمولا  ورود سیل به اراضی کشاورزی و باغات قطعا  آسیب خود را 

 .ها را کاهش دهدتواند صرفا  شدت خسارتمیهای در زمان وقوع سیل و بعد از آن مدیریت
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باید در  ،بنابراین. در مزارع شود تواند سبب خوابیدگی فیزیکیوقات سرعت ورود آب به داخل مزارع به نحوی است که میا گاهی

نابراین . بکنند خودداری کردمیها از کاشت گیاهانی که بلافاصله ورس انتخاب نوع گیاهان نیز دقت کرد و به ویژه در حریم رودخانه

هایی هستند که از جریان یافتن سیل ممانعت شوند: اول آن دسته از مدیریتکل به سه دسته تقسیم میهای سیلاب در مدیریت

های کشاورزی های مرتبط با فعالیتباغات و سایر سازه ،هستند که از ورود آب سیلاب به مزارع کشاورزی یهایکنند. دوم مدیریتمی

 تأسیساتباغات و  ،هستند که به منظور کاهش خسارت وارده به مزارع کشاورزی هاییآنها سومین دسته مدیریت د ونکنجلوگیری می

 را عنوان کرد:زیر مدیریتی های توان توصیهمیلذا در مجموع  .ها باید انجام شوندبعد از ورود آب به داخل حریم این مجموعه

 

 قبل از وقوع سیل برای  هاوصیهت -8-1

 مسئول یهاتوصیه به سازمان -8-1-1

های مرتبط با های جریان آب و به ویژه مناطق حساس به فرسایش از طریق سامانهمطالعه توپوگرافیکی منطقه و یافتن مسیر -1

 های سیستمی رهیافت

و  1312های در سال های مخربیسیلبه عنوان مثال . های گذشتههای سالسیل ایهموختهآدرسبرداری از استفاده و بهره -2

های آن چه در کنترل و چه در پیشگیری مورد آموختهدرس وها در استان گلستان به وقوع پیوست که اگر تجربیات این سیل 1311

 .حداقل ممکن می رسیدبه  1392گرفت شاید خسارات سیل سال استفاده قرار می

اور در ذهن مدیران که تکرار وقایع گیری این بشکلوجود تفکر ریسک محور و پیشگیری در برابر مخاطرات و یا به عبارتی  -3

مدت رخدادهایی مثل سیل باید با نگره احتمال پذیری طولانیبحرانی بیشتر شده است و نگرش مدیران در خصوص احتمال برگشت

 .ها جایگزین شودوقوع و فراوانی بالای این پدیده

نظیر سیل برای فراهم آوردن امکان ی وقایعدر رصد عزم ملی و استانی برای پایش دائمی موضوع سیل یا به عبارتی استمرار  -4

 رخداد.بینی بیشتر این پیش

های طبیعی نظیر ها با عواقب ناهنجاریهای همگانی و جامع برای مردم در خصوص آشناسازی آندر نظر گرفتن آموزش -5

 های کلان ملی.های ذیربط در اجرای طرحها با سازمانو ضرورت همکار آن سیلاب

، منع تخریب زدن بقایاآتشمنع  ،هاقوانین بازدارنده مثلا  قوانین بازدارنده تعرض به بستر رودخانه یمانت اجرایضپیگیری  -6

که ضمانت اجرایی  های بالادستی زیادی وجود دارند که در صورتیامروزه قوانین و دستورالعمل. و نظایر آن ها و منابع طبیعیجنگل

نظارت بر اجرای قوانین حفظ . بسیاری از اتفاقات نامطلوب و ناهنجار رخ نخواهد داد، داشته باشد ها وجودساندن آنرفعلیت به  برای

های منابع طبیعی و برخورد جدی با متجاوزان به حریم این منابع باید در دستور کار جدی قرار گیرد. افزایش توان اجرایی سازمان

تواند به این امر کمک ها میها و حمایت قانونی از آنعی و آبخیزداری استانمسئول نظیر سازمان جهاد کشاورزی و اداره منابع طبی

 نماید.

و احترام به تصمیمات و یا کاهش خسارات برای جلوگیری از وقوع رخدادها شده بینیالزامات و امکانات پیش تأمین -2

استان گلستان تصمیم گرفته شد که در حوزه اراضی در پیش از این  ،به عنوان مثالهای طبیعی. در مدیریت بحران قبلیشده گرفته

یکی از این . رساندرا به حداقل می 1392شد قطعا  تبعات سیل اواخر سال زراعی و باغی دو طرح به مرحله اجرا در بیاید که اگر اجرا می

هزار هکتار از اراضی استان گلستان به مرحله اجرا درآید که  112دار بود که مقرر گردید در ها احداث باغات مثمر در اراضی شیبطرح

شد. طرح دوم نیز ایجاد آمیزی اجرا نولی به شکل موفقیت ،سال مصوب گردید 2هزار هکتاری در سه فاز در  22در ابتدا مصوبه 

آمد، حجم به مرحله اجرا در می در صورتی که این دو طرح به درستی و با جامعیتهای آبخیز بالادست بود. ها در حوزهندانبآب

 .شدمی کنترلها طرح این توجهی از آب سیلاب از طریققابل

ها با بدین منظور لازم است بودجه بخش کشاورزی استاندر بخش کشاورزی.  هاهای مورد نیاز استانتوجه به زیرساخت -1

 .سازی شودکرد مطلوب تقویت و بهینههزینهو مدیریت 
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شک هزینه اصلاح ساختارهای بی. گذاران از سمت راهبرد درمان به سمت راهبرد پیشگیرین و سیاستتغییر نگرش مدیرا -9

هایی است که باید برای جبران تر از هزینهکشاورزی جهت کاهش خسارات ناشی از رخدادهای طبیعی نظیر سیل بسیار کمتر و منطقی

 .خسارات سیل متحمل شد

)آمایش  زیربنایی بخش کشاورزی تأسیساتدامپروری و سایر  ،پروریآبزی تأسیساتو باغات  ،بازنگری در جانمایی مزارع -12

 کشاورزی و منابع طبیعی(. 

 کشاورزی. اراضی برای سیل خطر نقشه تهیه -11

گذاری کشت و کار و سرمایههایی جهت جلوگیری از ها و تدوین قوانین و دستورالعملتعیین رسمی مرز بافر رودخانه -12

 ها.در حریم و مصب رودخانه باغداران و سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزی ،کشاورزان

 رسانی و آموزش در زمینه حفاظت از منابع طبیعی.اطلاعمراتع؛  و هاجنگل حریم به تجاوز از جلوگیری -13

 محلی. مردم مشارکت با مراتع و هااز جنگل حفاظت و احیا هایبرنامه اجرای -14

 مراتع. به خسارت کاهش منظور به عشایر کو  زمانی تقویم دقیق اجرای -15

 خاک. و آب حفاظت و آبخیزداری اصولی عملیات اجرای -16

های بندها و فعالیتهای کشاورزی و افزایش سیلسیلاب در مناطق دارای فعالیت کنترل برای تنظیمی سدهای احداث -12

 آبخیزداری در اراضی بالادست.

 جریان آب سیلاب.های پخش سیلاب در مناطق دشت به منظور استفاده بهینه از جانمایی طرح -11

دار با هدف ممانعت از تبدیل این اراضی به اراضی کشاورزی و باغات غیر مجاز الاجرا برای اراضی شیبتدوین الگو و برنامه لازم -19

 . اندداری که قبلا  تغییر کاربری داده شدهر اراضی شیبو باغبانی د کشاورزیکردن ریزی برای اصولیبرنامه ،و همچنین

درصد با رعایت  1شوند. شیب تا ها برای کاشت گیاهان محسوب میترین شیبدرصد مناسب 5های زیر ازدیدگاه کشاورزی، شیب

درصد  15درصد است و شیب  11های خاص تا یکسری ضوابط مدیریتی برای کشاورزی مناسب است. شیب مجاز با انجام مدیریت

 شود. غیرمجاز شمرده می

ن عامل در میزان نفوذ آب به داخل خاک و ممانعت از فرسایش است و یکی از مسائل مهم مدیریت به این شیب منطقه مؤثرتری

است تا  شخم عمود بر جهت شیبهای اعمال مدیریت دراین زمینه، ترین و ابتدایی ترین روششود. از سادهمقوله مربوط می

ازحد آب و فرسایش سطح خاک جلوگیری کنند. برعکس کشاورزی فاریاب که نفوذپذیری زیاد از سرعت بیششده های ایجادپشته

آید، در کشاورزی و باغداری پایدار نفوذ آب دارای اهمیت زیادی است. شیب زیاد منطقه باعث کاهش نفوذپذیری و شمار نمیمزیت به

شود، لذا هر چه شیب بیشتر باشد، مدیریت باید به نحوی اعمال شود که نفوذپذیری بیشتر شود. ق خشک میایجاد رواناب در مناط

است.  %2های رسی و در خاک %12های شنی های شنی است. این شیب در مورد خاکهای رسی کمتر از خاکشیب مجاز در خاک

شود. برای کنترل متر در نظر گرفته میسانتی 22های رسی کمتر و در خاسانتی15های شنی همچنین عمق باران مؤثر در خاک

ها و ای و متراکم آب در سطح خاک و جلوگیری از تشکیل کانالجریانات آب در سطح زمین و یا به عبارتی جلوگیری از حرکت توده

ها در نواحی طعا ترویج این روششوند )قهای زیر توصیه میشیب، مدیریتشدن جریانات آب، علاوه بر شخم عمود بر جهت سیلابی 

تواند از رواناب ناشی از این اراضی و سرازیر دار روبرو هستند، میهایی که با مشکل کشت در اراضی شیبخیز بالادست و در استانسیل

 ت نماید.(:گیر ممانعهای سیلابی و حاوی رسوب به ارضی سیلها و ایجاد فرسایش و انتقال جریانها به مسیر رودخانهشدن آن

عنوان مثال، کشت گندم در کنار کشت های نزدیک به هم. بهکشت محصولات در باریکه:  1استفاده از کشت نواری :ملایم شیب

 های علفی کوتاه بسیار مفید است.گونه

_______________________________________________________________________________________ 
1 Strip cultivation 
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این روش خطوط استفاده از خطوط تراز و یا به عبارتی کشت کمربندی. در : 1تراز: استفاده از روش خطوط همتند نسبتاً شیب

 (.1-1شود )شکل شده و با توجه به ایجاد حداقل به هم خوردگی، عملیات کشت روی این خطوط انجام میتراز تپه تعیینهم

درصد است. در  1تا  2های با شیب این روش روش ارزشمندی است، چراکه روشی ساده، ارزان و مؤثر برای حفظ باران در مکان

های نگهدارنده کوچک عمود بر جهت شیب و جهت رواناب زمان نگهداری جریان طح و افزایش پشتهاین روش با افزایش زبری س

شود. البته این روش برای یابد که این خصوصیات سبب افزایش نفوذ و کاهش رواناب و فرسایش میسطحی بر روی خاک افزایش می

های باران زیاد که سرعت بارندگی بالاتر از ظرفیت نفوذ دتمناطقی مناسب است که شدت باران سبک تا ملایم باشد، چرا که در ش

 تواند مانع فرسایش شود. است، این روش نمی

 

 
 دار با استفاده از خطوط تراز )کشت کمربندی(.کشت در اراضی شیب  1-8شکل 

 

ها تندتر باشد، ارتفاع تراسهای سطحی(: هر چه شیب تبدیل شیب تپه به تراس) 2: استفاده از روش تراس بندیتند خیلی شیب

 (.2-1توان استفاده کرد )شکل توان از این روش میدرصد می 6-12باید بیشتر شود. در شیب 

های باستانی برای تولید میوه و محصولات زراعی در توان یک نوع هنر و علم دانست. این روش یکی از سیستمدار کردن را میتراس

 ت ساخت این سکوهای پیچیده نیاز به طراحی ویژه و نیروی کارگری و ماشینی زیادی دارد. دار بوده اسهای شیباغلب زمین

دار در نواحی پرباران های زراعی شیببندی در قرن بیستم، به دلیل ضرورت یافتن کنترل فرسایش در زمینتمایل دوباره به تراس

اند قادرند رواناب اضافی را به شکل جانبی و با سرعتی دار شدهشیبطور منظم روی خطوط تراز که بهشده های تسطیحبوده است. تراس

های آبی دارای پوشش رویشی زهکشی هدایت کنند. منظور اصلی این سیستم جذب و ذخیره که منجر به فرسایش نشود، به گذرگاه

های رواناب برای مزارع زیر کشت باشد. تراستواند ابزاری برای جذب و ذخیره و حداکثر استفاده از بندی میرواناب مازاد است. تراس

شوند، در لبه پایینی خود یک پشته شوند و در دوطرف بسته میسکویی که معمولا در امتداد خطوط تراز شکل گرفته و تسطیح می

سیستم مناسب کند. این شود و فرصت نفوذ را به داخل خاک پیدا میدارند و به این ترتیب آب بطور یکسان بر روی تراس پخش می

های با شیب تندتر نیز ساخته شود، اما هزینه بالا، مانع تواند روی زمیندرصد است. این سیستم می 5خاکهای عمیق با شیب کمتر از 

 شود. شدن آن میاجرایی

 

_______________________________________________________________________________________ 
1. Countour cultivation 

2. Terracing 
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 داراحداث تراس سکویی به منظور کشت در اراضی شیب 2-8شکل 

 

های مختلف در هر استان به منظور تعیین ضریب خطرپذیری کشاورزی در حوزه تأسیساتشناسانه بررسی و مطالعه آسیب -22

 .تأسیساتسازی و در نهایت بیمه این ایمن ،سازیریزی برای مستحکمبا سیل و برنامه رویاروییها در آن

 .بیعیمند آمایش کشاورزی و منابع طکردن صدور مجوزها و هرگونه فعالیت کشاورزی بر اساس خروجی مکانمبتنی -21

به نحوی که کمترین میزان خسارت احتمالی  د،و استاندارعلمی ای بر اساس اصول بازنگری در طراحی الگوهای کشت منطقه -22

 .در شرایط وقوع سیلاب به این محصولات وارد شود

ای امکان های زیربنایی برهای اصلی در اراضی مستعد سیل در هر استان و انجام فعالیتکشپیگیری کامل طرح توسعه زه -23

 .تر جریانات آب بیش از حد ضریب آبگذری به سایر اراضی حاشیهانتقال هرچه سریع

گذری این ها در شرایط ممکن و در نهایت افزایش ضریب آبرودخانهعرض و یا عمق افزایش  ،هالایروبی مسیر رودخانه -24

 .وقوع سیلابمناطق مستعد ها در رودخانه

ها به ها و تقویت جوامع رایپرینی در حاشیه رودخانهای گسترده در بافر رودخانهریشه مدیریت کشت گیاهان خاص با سیستم -25

 .منظور ایجاد یک سد سبز در برابر جریانات آب و رسوب

های حساس به فرسایش با استفاده از عملیات مختلف نظیر حفظ بقایای گیاهی و تعادل افزایش زبری سطح خاک در مسیر -26

 .کشت گیاهان مرتعی دارای ریشه گسترده و نظایر آن و تعتقویت مرا ،دام و مرتع

یا  بلند یهاپشته و جوی ایجاد طریق از بالاتر ارتفاعات به کشت بسترهای تغییر الگوهای کشت در مزارع و باغات و انتقال -22

 )در صورت امکان(. سکوهای بلندتر به منظور کاهش خسارات احتمالی ناشی از آب ماندگی در مزارع و باغات

 رویه.بی چرای از جلوگیری واجرای طرح تعادل دام و مرتع و حفظ مراتع  -21

ها و رایزرها در مناطق سیل زده گان ،هاانتقال پمپ) های آبیاری بارانی تا حد ممکنجابجایی سیستمکردن امکان فراهم -29

 (.آمیز بوده استموفقیت

 .های پمپاژ آبتگاهجابجایی تا حد ممکن ایسکردن امکان فراهم -32

 .های فنی شوندهای پایش استانی هفتگی همراه با بازدیدهای میدانی که نهایتا منتج به توصیهکردن کمیتهلفعا -31

پاشی یکپارچه و کلی مزارع از طریق سمهای قارچی کنترل بیماریایجاد آمادگی قبل از وقوع سیل برای ریزی جهت برنامه -32

 .مزارع غلاتدر ویژه بهپس از رخداد سیل 

 پیش از وقوع سیل و به منظور ایجاد آمادگی. فنی برای تغذیه باغات و مزارع آسیب دیده هایتدوین دستورالعمل -33

 .ماندگی و غرقاب در مناطق مستعد وقوع سیلاستفاده از ارقام مقاوم به آب -34

های دست بشر در مواقع یب سازهبررسی مسیر و وضعیت حجم انتقال آب از مناطق مسکونی درگیر سیلاب در اثر تخر -35

 .ضرورت
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های گذشته به منظور های گذشته و سیل اخیر و تدوین نقاط ضعف و قوت مدیزیت سیلهای سیلآموختهتدوین درس -36

 هاسازی مدیریتبهینه

 گیری، مقابله و واکنش در مواقع بحران. های لازم به عشایر به منظور پیشآموزش مهارت -32

ارتقای دانش و انتقال تجربه به آنان به  نظیر سیل از طریق طبیعی بلایای رویارویی با در کارشناسان و نمدیرا توانمندسازی -31

های آموزشی و مانورهای مستمر جهت ایجاد و حفظ آمادگی مدیران و کارشناسان برگزاری دوره ها؛ویژه در مدیریت بحران دستگاه

  شود.نهادهای اجرایی در این بخش توصیه می

 شناسایی و مکان یابی نقاط پر خطر و ایجاد هماهنگی به منظور عدم استقرار عشایر در این مناطق. -39

 سیل. خطر با متناسب کشاورزی اراضی بیمه نرخ تعیینترویج و توسعه بیمه محصولات کشاورزی و  -42

 ی.های صیادها و مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و اسکلهپذیر شامل مجتمعشناسایی نقاط آسیب -41

 ها و انهار.شناسایی نقاط حادثه خیز از جمله دهانه ورودی رودخانه -42

پروری و صید و صیادی با هدف های آبزیها و تشکلهای لازم به اتحادیههای آموزشی جهت ارائه آموزشبرگزاری کلاس -43

 کاهش خسارات.

چین و قبل و اجرای بندهای کوچک خشکههای سالشده های بیولوژیک آبخیزداری در بالادست بندهای اجرااجرای طرح -44

 خیز آبخیزداری.های سیلگابیون در حوزه

دار )استفاده از شیب اراضی در خصوص به کشاورزی اراضی در خاک سطح در کلش و کاه حفظ با حفاظتی کشاورزی ترویج -45

سطح مزارع با مدیریت بقایای  ی جهت حفظ بقایای گیاهی و حاصلخیزی خاک و افزایشورزخاکی و کم ورزخاکادوات کشت بی

تواند به تقویت این موضوع کمک گیاهی و سیستم کشت(؛ وضع قوانین به منظور جلوگیری از آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع نیز می

 نماید.

ت جامع هشدار سیل و تدوین دستورالعمل جامع مقابله با سیل در بخش کشاورزی و دامپروری با مشارک ایجاد یک سیستم  -46

 های دخیل مانند وزارت جهاد کشاورزی.سازمان

 مناطق با خطر سیل. در هیدرولوژی هایمدل و اقلیمی رفتارهای ها،نظامبوم شناخت برای جامع تحقیقات انجام -42

 زاگرس. جنگلی هایگونه سایر و بلوط درختان زوال یا خشکیدگی پدیده با جدی یمقابله و مدیریت -41

 عشایر به جای چوب. و روستاییان برای سوخت تأمین و انرژی مصارف برای مناسبجایگزین  منابع تأمین -49

 و طیور و دامپروری هایسازه آبزیان، پرورش باغات، استخرهای مزارع، آوریتصویب، اجرا و نظارت بر قوانین مربوط به تاب -52

 سیلاب. برابر در غیره

 گیر.سیل و خیزسیل مناطق در کشاورزی تأسیسات ساخت برای مجوز صدور عدم -51

 های غیر کشاورزی.جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری -52

 

 نهاد ی مردمهاتوصیه به سازمان -8-1-2

های آب موجود در مسیر رودخانه به منظور به ها برای برداشتن پمپبرداران در مسیر رودخانهبه بهرهبه موقع رسانی اطلاع -1

 .کشاورزی به تأسیساتحداقل رساندن خسارت 

های کشاورزی در آموزش همگانی به کشاورزان در خصوص رعایت اصول طراحی مزارع، باغات و استانداردهای زیرساخت -2

 خیز.مناطق سیل

 های گیاهی به ویژه در مسیر حرکت سیلاب.ها و سایر پوششهای مردمی در راستای احیای مراتع، جنگلایجاد پویش -3

های ممانعت از ورود سیل سازی اراضی به منظور امکان ایجاد سازههای بزرگ و یکپارچهکشت و صنعت تلاش در جهت ایجاد -4

 ها.آوری هزینهبه مزارع با مشارکت عموم برای تاب
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شنوی بیشتر مردم از رسانی به موقع به مردم از احتمال وقوع رخدادهای طبیعی نظیر سیل به دلیل حرفکمک در اطلاع -5

 محلی. جوامع ردم نهاد و نمایندگانهای مسازمان

 ها جهت مشارکت بیشتر در موارد بحران.های پیمانکاری و تعاونیایجاد تعامل با انجمن -6

 

 توصیه به مردم  -8-1-3

پروری و دامپروری در زیربنایی آبزی ها و اقدام به احداث مزارع و باغات و تأسیساتجلوگیری از تعرض به حریم رودخانه -1

 ها.ها و یا اجرای اصولی در حریم مشروطه رودخانهممنوعه رودخانهحریم 

 های غیر کشاورزی.عدم تعرض به اراضی جنگلی و مرتعی و عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری -2

ین کردن مستحدثات در اهای محلی؛ ضد سیلساز بر اساس اصول فنی و دستورالعملاحداث تأسیسات استاندارد و مهندسی -3

های مناسب پذیری مستحدثات در برابر سیلاب را با استفاده از مصالح و روشتوان آسیبخصوص بسیار اهمیت دارد. با این روش می

 بند موضعی از جمله راهکارهاست. های سیلطراحی ساختمان کاهش داد. احداث دیواره

 های فنی.دار بر اساس دستورالعملات در اراضی شیبدار و یا رعایت اصول استاندارد طراحی باغعدم کاشت در اراضی شیب -4

 ایجاد حصارهای سبز استاندارد در حریم مزارع و با فاصله استاندارد. -5

 شدن و به ویژه اراضی با خاک سنگین.کش مناسب برای اراضی دارای استعداد غرقابایجاد زه -6

 ..(.های با ارتفاع بیشتر، کشت نواری و.شتههای فنی )مثل کشت روی پهای کشت مبتنی بر دستورالعملانتخاب روش -2

 دهی به کشت باغات به جای اراضی زراعی و کشت درختان دارای حساسیت کمتر به غرقاب.اولویت -1

های فرعی و باز کردن بند ،و همچنیندر معرض سیل های کوچک برای انحراف آب از مزارع ایجاد بندهای انحرافی و خاکریز -9

 .مسیرهای اصلی هدایت آب از مزرعه به مزرعه دیگر تا انتقال آب به دریا

 .ها در حال چرا هستندها در نزدیکی مرز رودخانهخیز به ویژه در شرایطی که این دامهای سبک از مناطق سیلور کردن دامد -12

 ( در شرایط هشدار وقوع سیل.ها و رایزرهاگان ،هاپمپانتقال ) های آبیاری بارانی تا حد ممکنجابجایی سیستم -11

 .های پمپاژ آبجابجایی تا حد ممکن ایستگاه همکاری در راستای -12

 ...های هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت بحران و.آگاهی سازمانتوجه به هشدارها و پیش -13

 ی کلان حفاظت آب و خاک.هانهاد برای اجرای طرحهای دولتی و مردمهمکاری با سازمان -14

ها و ها، کمک و پیگیری جهت اجرای آنهای کشاورزی و منابع طبیعی، رعایت آنمطالعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه -15

 احترام به محیط زیست.

 

   حادثه در زمان سیلتوصیه برای مدیریت  -8-2 
 ی مسئولهابرای مدیریت سیل به سازمان هاوصیهت -8-2-1

 کش. های کفتجهیزات لازم برای تخلیه آب از مزارع نظیر پمپ تلاش در راستای تأمین .1

.. در اراضی کشاورزی، باغات و مراکز پرورش ها و.های مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع آفات، بیماریمواد و نهاده تأمین .2

 آبزیان، دام و طیور.

ها )با استفاده از تیلرهای شخم بین ردیفدر کنار ریشه درختان نظیر ادوات تجهیزات لازم برای کاهش ماندگاری آب  تأمین .3

 به تعداد کافی. مخصوص(

تلاش جهت جلوگیری از افزایش گستردگی شیوع سیل در اراضی زراعی، باغات و مراکز پرورش آبزیان، دام و طیور به واسطه  .4

 ...ها و.های دست بشر نظیر جادهتخریب سازه
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های مرتبط جهت ایجاد مسیرهای انحرافی با هدف ممانعت از ورود بیشتر آب به اراضی زراعی، باغات و مراکز سازمانبسیج  .5

 پرورش آبزیان، دام و طیور.

گیرانه در گیر و انجام اقدامات پیشهای در معرض خطر مربوط به بخش کشاورزی در مناطق سیلشناسایی سریع سازه .6

 سیل.راستای کاهش سطح در معرض 

رسانی و پیگیری انتقال رفته در جریان سیل )اطلاعها و طیور از دست های لازم جهت معدوم کردن لاشه دامایجاد هماهنگی .2

پاشی و مبارزه با انگل های بیمار، سمها، قرنطینه، مراقبت و درمان رایگان دامها به مناطق امن، واکسیناسیون بر علیه بیماریدام

 نی کردن، نظارت بر دفن بهداشتی تلفات(.خارجی دام، ضدعفو

 های بین مزارع.های وارده به جادهتر مزارع خسارت دیده با توجه به آسیبریزی برای برداشت هرچه سریعبرنامه .1

 به تعادل برسد.ها گذری آنها با ضریب آبها به نحوی که عبور آب از کانالمدیریت حجم انتقال آب به کانال .9

 .های امداد و نجات مردمیباش جهت همکاری لازم با اکیپکاری و اعلام آمادههای پیمانمنهماهنگی با انج .12

 .ها و نظایر آن در مدیریت سیلابهای خصوصی و اتحادیهها از بخشهای استاناستفاده از پتانسیل هماهنگی جهت .11

 ات.برداران بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز شایعرسانی به موقع به بهرهاطلاع .12

 برداران بخش کشاورزی.ی خدمات کارشناسی به بهرهمدیریت میدانی و ارائه .13

 رسانی به موقع به عشایر برای جابجایی احشام از مناطق پر خطر به مناطق کم خطر.اطلاع .14

 کشاورزی به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی. قطع سریع جریان برق تأسیسات .15

 ها.جام اقدامات لازم برای حفظ کارایی آنهای پمپاژ و انبازدید از ایستگاه .16

 دامداران نزدیکی در و مرتفع مناطق در آب ذخیره تانکرهای و دامی هاینهاده موقت نگهداری تأسیسات و کانتینر استقرار .12

 ها.دام استفاده جهت

 های مزارع و باغات.کشها و زهرفع موانع حرکت آب در کانال .11

 ها.رودخانهبازکردن موانع حرکت آب در  .19

 سرکشی و رسیدگی به سدها و بندهای کنترلی. .22

 

 نهادی مردمهابرای مدیریت سیل به سازمان هاتوصیه -8-2-2

 های اثربخش در نجات باغات و مزارع و سایر واحدهای تولید کشاورزان.نیروی انسانی داوطلب برای ایجاد پویش تأمین .1

لازم برای منحرف کردن آب از اراضی زراعی، باغات و مراکز پرورش آبزیان، دام و آلات و تجهیزات ماشین کمک به تأمین .2

 طیور، تخلیه آب و برداشت محصولات در معرض خطر.

 

 برای مدیریت سیل به مردم هاتوصیه -8-2-3

کاهش خسارت. فراهم آوردن شرایط لازم برای تخلیه آب از مزارع و حتی هدایت سیل به سمت اراضی محدودتر به منظور  .1

عمق در اولویت است. مثلا حتی با یک نهرکن ساده، گریدر و یا دیسک در نقاط پست از های سطحی کمکشاین کار احداث زه یابر

های روباز در شرایطی که مرحله قبل کشهای خروجی هدایت شود. احداث زهنظر ارتفاعی، نهری ایجاد شود و آب به سمت کانال

های درون مزرعه را در زمان کوتاه تواند حجم زیادی از آبمتر می 62اشته باشد، حدودا  به عمق یک متر و فواصل اثربخشی لازم را ند

 .تخلیه کند

  .اجسام شناور نظیر تنه درختان آوری و انتقالو جمعگیر های رسوبگیر وحوضچههای آبسوبات پشت دریچهرتخلیه  .2

 های مربوطه جهت کاهش خسارات.اسان حوزهگوش فرادادن به توصیه مروجان و کارشن .3

 بسیج تجهیزات مردمی برای کمک به سایر کشاورزان و تولیدکنندگان درگیر سیل. .4
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 تر باغات در صورت فراهم بودن شرایط.تلاش در جهت لایروبی هرچه سریع .5

 کنی پای درختان میوه به منظور کنترل بیشتر خسارت ناشی از غرقاب در صورت امکان.چاله .6

 نتقال دام و طیور زنده به ارتفاعات بالاتر در صورت امکان )در محل یا خارج از محل(.ا .2

کردن آب به منظور  زیربنایی و تلاش در جهت منحرف کردن تمهیدات لازم برای حفاظت هرچه بیشتر تأسیساتفراهم .1

 .کاهش خسارت بیشتر به تأسیسات

ها جدا شده و در شرایط ویژه ها باید از سایر داماین دام) پر تولید و آبستن هایهای حساس یعنی دامبه تغذیه دام ویژه توجه .9

 (.نگهداری شوند

 .های ضعیفدیده با کندوهای آسیبادغام کندو .12

 .ها و انجام کشتار اضطراریهای پرواری و گوشتی در صورت ضرورت به کشتارگاهانتقال دام .11

 .هابه مناطق امن و فرستادن طیور پرواری و گوشتی به کشتارگاه اخذ مجوزهای لازم برای انتقال طیور مرغ مادر .12

 .های کفکشتخلیه آب مزارع پرورش اسب از طریق پمپ ،مبارزه با حشرات و همچنین .13

 .خیزدار در مناطق سیلهای سنگین و سمضدعفونی و گندزدایی دام ،چینیسم .14

 ها.مسیلها و حریم و بستر رودخانه در هادام چرای از خودداری .15

 کشاورزی به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی. قطع سریع جریان برق تأسیسات .16

 ها و سایر تجهیزات قابل انتقال آبیاری به مکان خارج از دسترس سیل.انتقال موتور پمپ .12
 

 توصیه برای بازسازی  -8-3
 های مسئولها برای بازسازی به سازمانوصیهت -8-3-1

در این راستا باید در زیر مزارع آب . های فنیدار به باغ بر اساس دستورالعملو تبدیل اراضی شیب دارمدیریت اراضی شیب .1

در این زمینه روی نوع درختی که باید به  .از طریق پمپاژ به اراضی بالادست انتقال یابدشده آوریایجاد و آب جمع کوچک هایبندان

 . عنوان باغ کاشته شود مطالعه علمی شود

های قابل توجهی در پذیرش آب جریان یافته دارند و در صورتی که نوات ظرفیت. قاز مدار انتقال آبشده احیای قنوات خارج .2

  .می توانند تا حد زیادی آب را از مسیر خود منتقل کنند و از وقوع سیلاب ممانعت نمایند احیا شوند

ایجاد  به عنوان مثال در استان گلستان مصوبه. نین ابعاد زمینهای مناسب با توجه به سازندهای خاک و همچکشایجاد زه .3

هزار هکتار دیگر در دستور  22هزار هکتار اجرا و  52کش در اراضی شمال استان صادر شده است که از این مقدار هزار هکتار زه 212

که نمونه  شده استمیها استفاده قال آب از آنهای روبازی که از گذشته در مناطق به منظور انتباز کردن کانال .کار قرار گرفته است

توانند نقش بسزایی می ،به مدار انتقال آب وارد شوند اهای روباز مجددآن نوار جنوبی استان گلستان است که در صورتی که این کانال

 اند.لک کشاورزان اضافه شدهها هم اکنون پر شده و به سطح اراضی تحت تم. این کانالدر کاهش سیلاب در این مناطق داشته باشند

  .های بین مزارعبازگشایی جاده ،ها و همچنینهای جدید و لایروبی کانالکشها و زهایجاد کانال ی پیشین،هابازگشایی کانال .4

ورزی در ورزی به منظور کاهش دستورزی و یا با حداقل خاکهای کشت بدون خاکتوسعه و پیشنهاد افزایش سهم سیستم .5

 .ممانعت از افزایش حساسیت اراضی به فرسایشخاک و 

دار های اولویتطرح وخیز که جزدار به ویژه مناطق سیلتوسعه کشت گیاهان دارویی مبتنی بر شرایط مناطق در اراضی شیب .6

ها در بازارهای آن سازی محصولات و فروششدن زمینه تجاریدر این زمینه لازم است دو مقوله فراهم. باشدها نیز میدر برخی از استان

 .ای فراهم گرددملی و فرامنطقه ،محلی
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-ها در هر منطقه به منظور کاهش تعرض به اراضی شیبای و جانمایی صحیح این سیستمهای کشت گلخانهتوسعه سیستم .2

شده توسعه دیده  های توسعه ششم و هفتمدر برنامهدر سطح کشور است که هزار هکتار گلخانه  52احداث حدود  پیگیریمنظور . دار

  .است

دار و یا توسعه سیستم هایی مثل طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبهای دولتی به ایجاد طرحتخصیص یارانه .1

 .ای در کشورکشت گلخانه

بسیار کاری که تجربه نشان داده است نقش های پیمانکاران و انجمنتقدیر از پیمان ،ها و همچنیندر نظر گرفتن مشوق .9

 .نداههای اخیر داشتها در سالمهمی در مدیریت سیلاب

های اخیر های خصوصی در مدیریت سیلابها که نقش بسیار مهمی به عنوان بخشها و مسئولین تعاونیحمایت از تعاونی .12

 .داشتند

تر توجه به سمت واقعیت این است که در زمان سیل بیش. رسیدگی به امور دام در سطح کلان در مدیریت بحران کشور .11

عدم توجه به امور دام در شرایط اضطرار و وقوع سیل علاوه بر . شودها توجه لازم نمیدر حالی که به دام است،مدیریت جوامع انسانی 

ع حشرات بسیار یوش ،تب سه روزه و همچنین سل و هایی مثلوع بیمارییشانداخت، به خطر خواهد را در ادامه این که معیشت افراد 

 .گیر خواهد بودناک از تبعات آن در مناطق سیلخطر

باید بانک انواع این است که منظور . حشرات و سایر بلایای مرتبط در حین سیل ،هابیماری ،بینی منابع مبارزه با آفاتپیش .12

خصوص باید گفت که بخش در این . ها و در راستای پدافند غیرعامل فراهم باشدخیز برای دامدر مناطق سیل.. ها و.واکسن ،داروها

مبود مواد خوراکی برای تغذیه دام در . کها در زمان وقوع سیل به دلیل عدم دسترسی به این اقلام دارویی استتوجهی از تلفات دامقابل

رود. این امر شمار میهترین عواقب سیل بها( از مهمدرصد غلات و سایر مواد خوراکی )علوفه 92دیدن بیش از بین رفتن یا آسیب اثر از

حفظ  ،برند در اثر گرسنگی مستعد بیمار شدن، بشوند. بنابراینسبب می شود آن دسته از حیوانات که از سیل جان سالم بدر می

 .زدگان خواهد بودترین الزامات در حفظ معیشت سیلها پس از سیل از جمله مهمسلامت و بهداشت دام

های بیماری ای و محصور حیوانات در یک مکان امکان شیوعنگهداری گلهئم بیماری: علا از نظرظارت روزانه حیوانات پایش و ن .13

کند و این موضوع در شرایط ناسالم نگهداری فراهم میالریه، پوسیدگی سم، لنگش، تب، انقباض عضلانی و غیره را عفونی، مانند ذات

 ضور دامپزشک در این شرایط الزامی است.تشدید خواهد شد. ح های مرطوب و با حضور حشرات(دام )مثلا در محیط

 .های زمینی و هواییپاشهای قارچی بعد از وقوع سیل و استفاده از توان سمها برای مقابله با بیماریپاشی با پهپادسم .14

در سیل اخیر مشکلات زیادی عدم توجه به آن کشاورزی که  های مواصلاتی جهت دسترسی به مزارع و تأسیساتاصلاح جاده .15

 .را به وجود آورد

زدگان و کاران داوطلب در کمک به سیلبه ویژه ادوات پیمان مدیریت بحرانرفته در جریان خسارت ادوات از دست جبران .16

 های داوطلبانه در حین سیل و پس از آن.ی به منظور تشویق آنان به فعالیتکارهای پیمانهای انجمنجبران حداقل هزینه

 .ی آموزشی برای مناطق خسارت دیده از سیل و کمک به افزایش و پایداری تولید در آن مناطقهاشکیل دوره و کارگاهت .12

 دیدگان.و توزیع آن بین خسارت اند و یا تأمینشدهذر مورد نیاز مناظقی که دچار خسارت بپرداخت یارانه  .11

کی مانند ذرت، جو و یونجه و هر نوع انواع مواد خوار، کنترل سلامت عاری از آلودگی سالم وب کردن شرایط تهیه آفراهم .19

های غلات آسیب دیده و یونجه و سایر دانهو ممانعت از مصرف شده سبز یا قصیل سیلابی هایعلوفه، جلوگیری از مصرف علوفه دیگر

  .های کپک زدهعلوفه

 خسارات و تخمین میزان خسارت. آوری اطلاعات اولیهجمع .22

 برداران.به بهرههای ترویجی رسانی و توصیهاطلاع .21

 برداران.پروری و آموزش بهرهها و واحدهای آبزیسرکشی مداوم به مزارع، باغات، دامداری .22

 گل و لای و رسوبات از مزارع و باغات و سایر واحدهای تولیدی. کمک به تخلیه .23
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  دامی. تلفات بهداشتی دفن .24

 ال طغیان دارند.هایی که پس از وقوع سیل احتمبیماری ها علیهواکسیناسیون دام .25

 مزارع.  بین و روستایی هایجاده و هاراه بازگشایی .26

 کشی.های زهرسانی و سیستمهای آباحیاء و لایروبی کانال .22

 کمک به حذف شرایط غرقاب در مزارع و باغات. .21

 های بلاعوض(.ها و کمککمک به اصلاح و بهبود شرایط خاک مزارع و باغات )تخصیص یارانه .29

 های جایگزین.مورد کشت رسانی دراطلاع .32

 های آسیب دیده.ها، قنوات و چاهاحیای چشمه .31

 ای مناسب برای احیای مزارع و باغات.تغذیه ی برنامهارائه .32

 های گیاهی در مزارع و باغاتی برنامه و دستورالعمل فنی مناسب برای مبارزه با آفات و بیماریارائه .33

 یده.های آسیب دهای پمپاژ و پمپتعمیر ایستگاه .34

 ها و مراتع آسیب دیده.احیای جنگل  .35
 

 نهادهای مردمها برای بازسازی به سازمانتوصیه -8-3-2

نهاد باید در انتقال های مردمسازمان .های دولتی برای اخذ اطلاعات و انتقال به جوامع مردمیارتباط تنگاتنگ با دستگاه .1

 .های دولتی هماهنگ باشند تا اعتماد مردم سلب نشودسازماندهند با هایی که به مردم میمطالب به لحاظ قول

های اعضای شوراها به منظور همکاری با امور آب و خاک در توسعه طرح نمایندگان ذینفعان مثلا  دهیاران یاهماهنگی با  .2

 و آب. زیربنایی حفاظت خاک

دیدگان سیل در اد برای حمایت از آسیبتشکیل انجمن دامپزشکان داوطلب در ستاد بحران به عنوان یک تشکل مردم نه .3

 .حوزه امور دام

 خسارات و تخمین میزان خسارت. آوری اطلاعات اولیهکمک به جمع .4

 ی گل و لای و رسوبات از مزارع و باغات و سایر واحدهای تولیدی.کمک به تخلیه .5

 برداران.های ترویجی به بهرهرسانی و توصیهکمک به اطلاع .6

 مزارع.  بین و روستایی هایجاده و هاراه بازگشایی کمک به .2

 کشی.های زهرسانی و سیستمهای آبکمک به احیا و لایروبی کانال .1

 کمک به بازسازی بندهای ذخیره آب آبیاری. .9

 های آسیب دیده.ها، قنوات و چاهکمک به احیای چشمه .12

 ها و مراتع آسیب دیده.کمک به احیای جنگل .11
 

 بازسازی به مردمها برای توصیه -8-3-3

هایی بدون همراهی مردم امکان مسلما  چنین طرح .تغییر الگوهای کاشت های زیربنایی مثل طرحشدن مردم با طرحهمراه .1

 .د داشتنانجام نخواه

خیز و بهبود شرایط نفوذپذیری مدیریت بقایای گیاهی و حفظ پوشش سطح خاک در اراضی بالادست یا همان اراضی سیل .2

  .خاکآب به داخل 

رویکرد به سمت توسعه کشت گیاهان دارویی و مرتعی دارای ارزش افزوده مطلوب و قدرت تثبیت خاک و کاهش رواناب در  .3

 دار.اراضی شیب
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 های فنی.دار به احداث باغات براساس دستورالعملتغییر کاربری زراعی در اراضی شیب .4

 (.صوصها )با استفاده از تیلرهای مخکند و کوب و شخم بین ردیف .5

 کشهای کفها با استفاده از پمپدر ناحیه ریشه به منظور تخلیه آب درختمحدوده توسعه ریشه حفر کانال و یا گودال در  .6

 .های درختانکش بین ردیفهای زهایجاد کانال و سپسنشست آب  جهت

لوگیری از خفگی ریشه و به منظور بهتر کردن شرایط هوازی خاک و ج کردن رسوبات سیلابی از پای طوقه درختانخالی .2

 .را و فوزاریومونظیر فیتوفت یهایجلوگیری از شیوع بیماری

 دار زیر کشت.ته در اراضی شیبدهی و کوددهی لایه از بین رفاکخ .1

 .ط تعادلیپرهیز از هر گونه هرس تا رسیدن به شرا .9

 .برگ درختان و ایجاد شرایط تهویه برای فتوسنتز و تنفس بهتر درختان ها وکردن گل و لای از سطح شاخهپاک .12

 )تا حد ممکن( به منظور جلوگیری از فشردگی خاک و کاهش تهویه. آلات سنگینممانعت از تردد ماشین .11

  .چسب پیوندانجام ترمیم با استفاده از کش ضدعفونی و وست درختان آسیب دیده با مواد قار ی پشستشو .12

)و یا سایر پیشنهادات  در هزار اوره + یک در هزار سولفات روی 2در هزار+  2پاشی با ترکیب فسفیت پتاسیم محلول .13

ترکیب منو پتاسیم فسفات در صورت زایی یا استفاده از کارشناسان محلی( در صورت وقوع خزان به منظور تحریک درختان به برگ

 .کشی خاصیت قارباعدم دسترسی به ترکیب فسفات پتاسیم 

از  استفاده در هزار و 1های غلظت با آمینواسید و یمپتاس اسید هیومیک و های دریایی وجلبک با های تقویتیپاشیمحلول .14

پاشی با آمینواسیدها طی دو مرحله محلولدر شرایط تنش کمبود اکسیِن در باغات.  های قارچیبرای مبارزه با بیماری فسفالیم پتاسیم

  ود.شانجام می تر تحت تاثیر سیلابخاکی درختان مسنبه منظور تغذیه 

در هزار بر روی درختان خارج  1در هزار +  1در هزار+  5پاشی با ترکیب اوره + سولفات روی و اسید بوریک به نسبت حلولم .15

  .شودبندی انجام می. این کار با هدف بهبود میوهها باز نشده استهای آنشده از شرایط غرقاب که جوانه

 ریشه. های مناسب قار استفاده از کودهای زیستی حاوی سویه .16

 .هادادن کود پتاسیم به منظور افزایش مقاومت به بیماری .12

 .درصد بوده است 122ها کمتر از دادن کود سرک به محصولاتی که میزان خسارت آن .11

 .غلاتپاشی کلی مزارع به ویژه مزارع های قارچی برگی با یک بار سمکنترل بیماری .19

 .دار و باغات در شرایطی که خسارت چندان زیاد نبوده باشدهای افتاده در اراضی شیبجایگزینی نهال .22

 .وارد شده به مخازن پرورش ماهیرسوبات آوری دفن بهداشتی ماهیان مرده و جمع .21

 ها.سیلاب به سازه های شیلاتی به منظور کاهش ورود آب ناشی ازدر محدوده سازه های فیزیکیاحداث دایک و دیواره .22

لیتر در هکتار در  15تا  12کیلگرم در هکتار یا هیومیک اسید مایع به میزان  5ستفاده از هیومیک اسید پودری به میزان ا .23

  .های از بین رفته درختانبازیابی ریشه

شخم معمولی )در شرایط لای با خاک با انجام  و مدیریت گل و لای ناشی از انتقال رسوب در جریان سیل: مخلوط کردن گل .24

یه باقیمانده بین )در شرایط ضخامت لادار گاوآهن قلمی یا برگردانلای با خاک با وکردن گل(، مخلوطمترسانتی 5یه کمتر از ضخامت لا

ر از مسانتی 15لای تا رسیدن به ضخامت وتر باشد باید ابتدا گلمسانتی 15(. در شرایطی که ضخامت لایه بیش از مترسانتی 15تا  5

 مزرعه خارج و لایه باقیمانده با خاک مخلوط شود.

 یِه در اراضی فاریاب.وتسطیح مجدد اراضی به .25

ها هنوز احتمال تولید محصول در آندر مزارعی که کیلوگرم ازت خالص برای تسریع بهبودی گیاه  25حدود کردن اضافه  .26

 .وجود دارد



 129        خلاصه مدیریتی  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

لویت ارقام زودرس با توجه به توصیه کارشناسان کشاورزی و مروجان محلی، رویکرد به سمت کشت محصولات جایگزین با او .22

عدم امکان کشت جایگزین زمین بهتر است به حالت آیش تا به نحوی که در کشت اصلی بعدی منطقه اختلال ایجاد نکند. در صورت 

ینوز برگ غلات، زنبور مراقب شیوع م ای هرز طی دوره آیش باید به خوبی انجام شود وهکشت بعدی رها شود، ولی کنترل علف

های هرز به این مقوله کمک بود. کنترل به موقع علفای غلات( در مزرعه سال زراعی آینده )سوسک قهوه خوار و کرم سفید ریشهساقه

 خواهد کرد.

ژه با حفظ رطوبت یوانجام زیرشکنی در کشت بعد از رهایی زمین از سیلاب و در نظر گرفتن تمام راهکارهای کاهش سله به .21

 سطحی.

پاشی سما در شرایط وقوع سیلاب در اراضی زراعی بسیار زیاد است. هرگی که مکان شیوع آنبای ساقههمبارزه با بیماری .29

 کردن اضافههزار(،  در 5/2در هزار(، اکسی کلرور مس ) 3در هزار( و زینب ) 3ها نظیر مانکوزب )تیوکارباماتهای هوایی با دیاندام

های گروه کشدر منابع جدید از قار  ،علاوه بر این توصیه شده است. روز 2ها به فاصله بوته پای( هزار در 5/2) ریدومیل محلول

های موثر کشقار  عنوان به پروپاموکارب+ فلوپیکولیدکربوکسیلیک اسید آمیدها، آزوکسی استروبین و تریفلوکسی استروبین و مخلوط 

 .است شده برده نام برعلیه این بیماری

، انواع مواد خوارکی مانند ذرت، جو و یونجه و هر نوع علوفه دیگر، کنترل سلامت عاری از آلودگی سالم وب استفاده از آ .32

های های غلات آسیب دیده و یونجه و سایر علوفهدانهو ممانعت از مصرف شده سبز یا قصیل سیلابی هایعلوفهجلوگیری از مصرف 

 ها.برای دام کپک زده

  .اندکه بتازگی شیردوشی شده یهایگاوهای پر تولید و آنبیشتر به مواد خوراکی  تخصیص .31

های طیور ها یا آشیانهها، انبارهای علوفه و لانهها و طویلهآغله، تجهیزات تغذی ،جهیزات شیردوشیتمیز کردن و پاکسازی ت .32

 ن به محل اصلی. ا و طیور از مناطق امهقبل از بازگرداندن دام

 های کارشناسان.ا با یک محلول دافع حشرات با استفاده از توصیههپاشی داممحلول .33

 های آموزشی و ترویجی کارشناسان. عمل به توصیه .34

 های نوظهور در مزارع و باغات.مدیریت علف .35

 تلفات بهداشتی دفن در جدی همکاری و کمک و دامی تلفات دقیق میزان از دامپزشکی هایاکیپ به سریع رسانیاطلاع .36

 محیط. در تلفات رهاسازی از خودداری و دامی

 منطقه. در دامپزشکی توسط شدهوضع ایقرنطینه مقررات اعمال در همکاری .32

  سردابی. ماهیان پرورش در مزارع گیررسوب استخرهای لایروبی و تعمیر .31

 در مزارع پرورش ماهی آب برگشت و هوادهی هایپمپ و اضطراری بازدید و تعمیر موتورهای .39

  سیلاب. پایان از پس ایمنی سیستم کنندهتقویت مواد و هاویتامین از گیریبهره با و کم میزان به و با احتیاط هاماهی تغذیه .42

 استخرهای پرورش ماهی. آوری و سوزاندن یا دفن تلفاتجمع .41

  مناسب. ترکیبات با پرورش ماهی و ضدعفونی شستشوی استخرهای .42
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 ها و تحقیقات بیشتربرای بررسی هاپیشنهاد : نهم بخش
گانه با توجه به های پنجدر تهیه این گزارش، همواره سعی شده است که تمامی جوانب مربوط به رخداد سیل اخیر در استان

تهیه این گزارش مشکلاتی ها و ادارات مرتبط با موضوع سیل در متن گزارش گنجانده شود. در امکانات موجود و میزان همکاری سازمان

 توان پیشنهادات زیر را عنوان کرد:وجود داشته که جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده می

های بسیاری همراه بود، قرار دادن چند تن از مدیران های ذیربط با دشواریاز آنجایی که دریافت اطلاعات از ادارات و سازمان .1

تواند های مختلف مسئول بررسی رخدادهای این چنینی، میهایی نظیر سیل اخیر در کارگروهوضعیت بحرانو یا کارشناسان مطلع از 

 ها و ادارات کمک شایانی نماید.به تسهیل در دریافت اطلاعات از سازمان

عات دریافتی و تواند باعث تسهیل در تعیین صحت اطلاآزمایی در تحقیقات مشابه میها و ابزارهای راستیاستفاده از روش .2

 ها و ارائه راهکارها شود.ها، دلایل، کاستیتعیین دقیق خسارت

کرد بیشتر در خصوص انجام تحقیقات اصولی و زیربنایی برای کاهش خسارات این با توجه به حجم خسارات وارده، هزینه .3

 رسد.رخداد طبیعی الزامی به نظر می

ها در حفظ و صیانت از منابع طبیعی باید توسط مدیران بدون هیچ ریتشفافیت در ارائه اطلاعات دقیق در خصوص سوء مدی .4

 گویی آزاردهنده است.خودسانسوری اتفاق بیفتد. متأسفانه در این خصوص سایه سنگین سانسور اطلاعاتی و انفعال در پاسخ

ها، احیای رودخانه کشی،های زههای بودجه مشخص نظیر طرحهای کلان ملی با ردیفرسد در خصوص پروژهبه نظر می .5

ها به های کشور و نظایر آن باید سیستم رصدی قوی وجود داشته باشد تا این طرحها و مراتع، مدیریت کلان آبخیزاحیای جنگل

گو باشند و یا به خاطر انجام درست ها در قبال اشتباهات طراحی و اجرا پاسخدرستی و به طور کامل انجام شوند و متولیان این طرح

 و احصای کامل اهداف پروژه تشویق شوند. کار

های توانمند و شایسته کارگیری تیمدولت باید طرح کلان آمایش کشاورزی و منابع طبیعی را در مقیاس کاربردی و با به .6

 ریزی کند.ها را بر اساس خروجی این طرح برنامهها و پروژهانجام و کلیه برنامه

های بالادستی به درستی اجرا و نتایج آن توسط متولیان قوانین و دستورالعملباید تمهیداتی در نظر گرفته شود که  .2

 مستندسازی و ارائه گردد.

ها تدوین مندی آنباید ساز و کاری برای پیگرد قانونی اهمال مدیران ارشد در حفظ و صیانت از منابع طبیعی بر اساس وظیفه .1

 و ضمانت اجرایی پیدا کند.

های بعدی تعیین و سردرگمی موجود در این که ریزیرات ناشی از رخدادهای طبیعی برای برنامهباید مأخذ رسمی آمار خسا .9

 کدام منبع آماری قابل استناد است رفع گردد.

-ها و ارائه گزارشکاریشود از موازیبرای جلوگیری از آشفتگی در نتایج تجزیه و تحلیل رخدادهایی چون سیل، پیشنهاد می .12

 های مختلف جلوگیری شود و مرجع رسمی ارائه گزارش نهایی تعیین و معرفی گردد.اد و سازمانهای متنوع توسط افر

ها، تیم ها به شکل تیمی به هر استان واگذار گردد و به جای کارگروهشود در این شکل از مطالعات، پروژهپیشنهاد می .11

 مطالعات استانی شکل بگیرد. 
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 قدردانی و تشکربخش دهم: 
گزارش علاوه بر اعضای کمیته کشاورزی از تمامی سازمانها و اراکانهای استانهای گلستان، مازندران، لرستان، ایلام و سیستان درتهیه 

و بلوچستان و خوزستان جهت تهیه آمار و داده های مربوطه به استان که زحمات زیادی برای آنها فراهم نمودیم بدینوسیله از همه آنها 

ردد امیدواریم نتیجه این گزارش موجب گردد مشکلات موجود در سطح کشاورزی و منابع طبیعی درسطوح تشکر و قدرداتی می گ

 استانها برطرف گردیده تا از این پس شاهد این بلایای طبیعی در این استانها و در سطح کشور نباشیم .
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 بخش اول

 مقدمه
های زاگرس و هیرکانی بوده است. شدت بارندگی در ایام بارش جنگل 91و فروردین  92های اسفند کانون و نقطه شروع سیلاب

شده نبود مسلما  شدت سیل های این منطقه تخریبسیل غیرطبیعی نبوده است اگر جنگلاستثنائی بوده است و بنابراین جاری شدن 

 های مالی و جانی آن محدودتر.کمتر بود و خسارت

تنها سیل شدت کمتری داشت بخصوص فرسایش نه ها نبودها، مراتع ییلاقی و شخم زدن دامنهاگر تخریب جنگل فرسایش خاک:

های کشاورزی شد به میزان خیلی دست و زمینو انباشته شدن آنی عامل تخریب زیادی در پایینافزاید خاک که برشدت سیل می

 گرفت.کمتر صورت می

ها بوده است. فرسایش خاک به خاطر از بین رفتن ها اتفاق افتاده فرسایش خاک و لغزشبیشترین خساراتی که در خود جنگل

ها که هم در اثر از بین رفتن پوشش چند صد تا میلیون تنی با حرکت دامنه هایپوشش گیاهی در کف جنگل و لغزش و حرکت توده

ها و آماده نمودن های مختلف که با بریدن دامنهها و سازهافتند و هم در اثر ایجاد جادهشناسی معینی اتفاق میهای زمیندر وضعیت

 گیرد.خاک و زمین برای حرکت صورت می

از شمال( همگی  غیر) های درگیر سیلهای زاگرس بوده است استانها در جنگلل و تخریبترین جریان سیجنگل: عرصه اصلی

های لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اند، استانهای زاگرس بودهصورت کلی یا بخشی از آن در دامنهبه

ها جزئی از زاگرس های کوهستانی آنهای خوزستان و بوشهر نیز بخشاناند، استها کرمانشاه درروی زاگرس واقعفارس و در شمال آن

 باشند.می

ترین عرصه گسترده طورکلی مناطق جنگلی کشور را هیرکانی، زاگرس، خلیج و عمانی، ایران تورانی و ارسبارانی بدانیماگر به

های زاگرس را جنگل %22هایی مثل لرستان بیش از تانباشد. اسمیلیون هکتار می 5های زاگرس و امروزه حدود کوهجنگلی روی رشته

 میلیون هکتار جنگل است. 2/1میلیون هکتار عرصه استان  1/2باشد از دارا می

باشند و این به لحاظ تراکم درختی است که گونه غالب آن های زاگرس، تنک میجنگل های زاگرس: به لحاظ تراکم،وضعیت جنگل

ها، ها و بین درختان پوشیده از درختچههای درختی است. به لحاظ طبیعی عرصه این جنگلبادام و سایر گونهبلوط و درصد کمی بنه و 

 باشند.ساله میهای چندساله و گیاهان یکبوته

های چندساله و بااینکه بارندگی در ها و بوتههای زاگرس وضعیت طبیعی خود را داشت باوجود درختان، درختچهیعنی اگر جنگل

ساله نروئیده بودند درصد خیلی بالاتری از سیل را ها سبز نشده بودند و گیاهان یکهای درختان و درختچهصلی بود که هنوز برگف

ها را ها، کیفیت این جنگلها طی قرندادند ولی مسائل انسانی و فعالیت انسانداشته و نفوذ میباوجود موانع گیاهی در جنگل نگه

 تخریب کرده است.شدت کاهش داده و به

 

 های زاگرسقتصادی جنگلا –مسائل اجتماعی 
عرصه توسعه کشاورزی، دامداری و استقرار شهرهای  الایامها از قدیمهای روی آنها و دشتهای زاگرس و درهعرصه کوهستان

امروز ادامه دارد. در اثر این وضعیت ترین عشایر کشور بوده است و این وضعیت تا به های زندگی بزرگبزرگ و کوچک، روستاها و پایگاه

 اند.شدهشدت تخریبهای باقیمانده بهجنگل -2ها به نصف کاهش پیداکرده و سطح این جنگل -1است که 

شدت باعث تخریب آن شده است های زاگرس را نابود کرده و یا بهها: سه عامل اصلی که جنگلنابودی و تخریب جنگل -

 اند:عبارت
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اند در شهرها و اند نیاز به انرژی و سوخت داشتهها در این مناطق مستقرشدهطی چندین هزار سال که انسان :تهیه زغال-1

 شده است.ها و مراتع تأمینطول زمان از جنگل ها و تولید هر فراورده و همه اینهادرها و دامروستا، برای زندگی عشایری و برای انسان

اند و غذای دام از جنگل و مرتع تأمین ن مناطق در طول زمان به دامداری اشتغال داشتهبخش مهمی از مردم ای دامداری: -2

های گرم های عشایر در زمستان با قشلاق مقداری به دشتکردند. دامها در عرصه چرا میهای بهار تا پاییز دامشده است در فصلمی

 گرفتند.ها و مراتع میدن و ذخیره علوفه از همین جنگلهای روستا باید خوراک زمستان را هم با چیآمدند ولی داممی

که در این  اینها هم عمدتا  در مناطق جنگلی و یا مرتعی گسترش یافتند؛ های کشاورزی و عرصه روستاها و شهرها:زمین -3

 91ر سیلی نظیر فروردین خصوص دها شخم بخورد و بهاند وقتی دامنهوجود آورده ها بهمورد بیشترین تخریب را کشاورزی روی شیب

 ترین وضعیت برای حرکت با سیلاب است.که هنوز پوشش گیاهی نیست خاک در آماده

 اند از:باشند عوامل دیگری بااهمیت کمتر که عبارتترین عوامل تخریب جنگل و تشدید سیل میعلاوه بر این سه دسته که اصلی

وسازهای مختلف و ها شامل استفاده از چوب برای ساختبرداریهاین بهر های جنگلی:برداری از چوب و میوهبهره -4

 دهد.هم پوشش حفاظتی جنگل را کاهش می ها برای تغذیه انسان و ذخیره زمستانی غذای دام است که اینبرداری از میوهبهره

اگر اتفاق بیافتد نادر  سوزی طبیعی داشته باشند وهای کشور ما در وضعیتی نیستند که آتشجنگل سوزی در جنگل:آتش -5

های کشاورزی با آتش زدن سوزی توسط انسان هم عمدی و هم غیر عمد فراوان است از قدیم الاایام گسترش زمیناست ولی آتش

های کشاورزی بوده است. علاوه براین در ها بوده و هر خانواده جدید از اولین اقداماتش آتش زدن جنگل برای داشتن زمینجنگل

 شده است.ها به آتش کشیده میای جنگلای ایلی و طایفههدرگیری

 سوزی غیر عمد هم توسط روستائیان و عشایر و سایر مردم و مسافرین زیاد بوده و هست.آتش

 تصرفات جدید انسانی: -6

ه و توسعه گیرد، عاملی برای تخریب جنگل است. انسان به خاطر نیازهای جامعهر تصرفی که توسط انسان در طبیعت صورت می

 شود.اختصار اشاره میها نموده است که بهها را در جنگلانواع تصرف

 سازیالف: جاده

روند و هم خصوص اگر حفاظت نشوند در اثر بارندگی هم خود از بین میها هستند که بهها جادهیک عامل مهم در تخریب جنگل

 باشند.ها میها عامل مهمی برای لغزش دامنهدهها برای جاریزیها و خاکبرداریشوند و خاکمسیر سیل می

 ب: معادن

شوند تا پس از هر هم زدن زمین، باعث می باشند که با بههای جنگلی عامل تخریب پوشش جنگلی میمعادن مختلفی در عرصه

سطح وسیعی را دارند و هم های زیر آن حرکت کنند. در میان معادن مختلف معادن شن و ماسه که هم تعداد زیادبارندگی خاک و لایه

 آورند.گیرند از عوامل مهم تخریب و بخصوص بعد از بارندگی خاک زیادی را به حرکت درمیمی

 های نفت و گازلوله ج:

و گاز قبل و پس از تصفیه از منابع به مقصدهای داخلی و خارجی  های نفتهای زاگرس از مسیرهای اصلی شبکه لولهجنگل

گیرد عاری از گیاه شده و محل صد متر را برای هر لوله اصلی در برمیپهنای حدود یک هاها که با حریم آنلوله باشند. مسیر اینمی

 باشد.مناسبی برای فرسایش خاک با هر بارندگی می

یش خاک و فرسا د: هر دخالت دیگر انسانی اعم از کارخانه، کارگاه و یا تأسیسات دیگر عامل تخریب در جنگل و علتی برای تشدید

 سیل است.

دهد. در های زاگرس در هر استان که باشند موضوع تخریب و سیل و فرسایش را توضیح میمطالب فوق کلیاتی است که در جنگل

 شود.های مختلف بررسی میها در استانادامه وضعیت
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 بررسی جنگلهای مناطق تحت تاثیر سیل 
 گزارش استان گلستان - 1-1

های مندرج در این گزارش، کاهش انبوهی تاج پوشش جنگل که به عمل آمده و با توجه مستندات و تحلیلهای بر اساس بررسی

ترین عامل کاهش قابلیت نگهداری و تبخیر آب باران توسط پوشش جنگل بود. کاهش انبوهی سال گذشته رخ داد، مهم 29در طول 

های درصد از اراضی جنگلی استان گلستان در حوضه 92داد. حدود های انسانی و طبیعی رخ جنگل به سبب تخریب جنگل و آشفتگی

ها درصد از اراضی جنگلی این حوضه 1/21سال گذشته حدود  29دهد که در طول سو قرار دارند. بررسی نشان میرود و قره گرگان

متر باران بارید. با توجه به میلی 222ها حدود در مناطق جنگلی این حوضه 1391فروردین  2تا  1392اسفند  22اند. از شدهتخریب

 396/2قرار داشتند، حدود  1361ها در وضعیت سال شود که چنانچه اراضی جنگلی این حوضهشده مشخص میمحاسبات انجام

 222و با بارش  1392شد. تکرار محاسبات برای همین اراضی جنگلی در وضعیت سال میلیارد مترمکعب آب به کف جنگل وارد می

میلیارد مترمکعب افزایش یافت. علاوه بر این اشباع  499/2به  396/2متری باران نشان داد که مقدار آب واردشده به کف جنگل از یمیل

رود و  های گرگانبودن خاک منطقه و ذوب برف به افزایش حجم آب و تشدید سیلاب منجر شد. نتیجه اینکه، در اراضی جنگلی حوضه

که آب واردشده به کف جنگل در نحویآوری در برابر سیلاب کاسته شد بهپوشش جنگل از قابلیت تاب سو به سبب تخریب تاجقره

 درصد افزایش یافت. 1/26حدود  1392مقایسه با سال 

 در پاسخ به سؤالات مطروحه برای بخش جنگل چنین یافت شد که

 

 چیست؟ هاخسارت میزان و است؟ چقدر نداقرارگرفته سیلاب تأثیر تحت که طبیعی منابع و اراضی کمیت - 1-1-1

های هکتار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند و به سبب تخریب و وقوع آشفتگی 363312ها به مساحت در استان گلستان، جنگل

کعب میلیارد مترم 499/2روزه، حدود سو در دوره بارش پنجرود و قره های گرگانمنجر به کاهش انبوهی تاج پوشش جنگل، در حوضه

های سطحی خاک امکان نگهداری آن وجود نداشت، درنتیجه باید به جریان آب آب به کف جنگل وارد شد که به سبب اشباع بودن لایه

 شده باشد.سطحی تبدیل

 

 است؟ گذاشته تأثیر آن از ناشی خسارات و سیلاب کمیت بر چگونه کشت توسعه و اراضی کاربری تغییر  -1-1-2

شده ترین عامل مؤثر بر سیلاب است. بر اساس مستندات و پژوهش انجاماستان گلستان، تخریب تاج پوشش مهمدر اراضی جنگلی 

درصد  5ها به کمتر از که تاج پوشش آننحویاند بهشدهاز ارضی جنگلی استان گلستان تخریب 1/21سال گذشته، حدود  29در 

های جنگلداری شدت یافته جنگلی استان گلستان که پس از تعطیل شدن طرحکاهش یافت. علاوه بر این، کاهش انبوهی دیگر اراضی 

باشد. این دو عامل سبب افزایش کمیت آب واردشده به کف جنگل و درنتیجه افزایش کمیت سیلاب طور خاص مطرح میاست به

 تولیدشده در اراضی جنگلی شدند.

 

 است؟ اقداماتی و اصلاحات چه مستلزم سیلاب مقابل در طبیعی منابع و کشاورزی آوریتاب زایشاف -1-1-3

 شدههای تخریبکاری برای افزایش تاج پوشش جنگلجنگل -

 درصد کمتر نباشد 92که در تمامی اراضی جنگلی انبوهی تاج پوشش از نحویاحیا و بازسازی تاج پوشش مناطق جنگلی به -

ربری منع و برای و حفظ پوشش گیاهی ملزم شوند، جنگلکاری در مالکان مستثنیات منابع طبیعی بر اساس قانون از تغییر کا -

 طور ادواریهای منابع طبیعی بهتمامی عرصه

 اتمام طرح کاداستر برای اراضی جنگلی با قید فوریت -

 های جنگلداری تعطیل هستندها برای پیشگیری از تخریب جنگل در شرایطی که طرحتخصیص بودجه حفاظت از جنگل -
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 های بحرانیمنظور پخش و توزیع سیلاب در اراضی مجاور در زمانهای جنگلی بهسیرهای فرعی در حاشیه آبراههایجاد م -

 

 سیل در مناطق جنگلی استان گلستان روایت تخریب جنگل و تشدید -1-2
 برقراری سبب عادی شرایط در که است طبیعی فرایند یک جنگل کف به آن ورود و جنگل پوشش تاج لایه از باران از بخشی عبور

 تأمین را زیرزمینی آب هایسفره به آب ورودی نیز و شودمی هاآن دستپایین اراضی و جنگلی مناطق در هاچشمه و هارودخانه جریان

 شود.می تلقی سودمند و طبیعی پدیده یک جنگلی، مناطق هایرودخانه و هاآبراه در آب جریان وجود منظر، این از کند.می

 آب تبخیر و نگهداری فرآیند در جنگل پوشش تاج نقش از که هستند عواملی انسانی، و طبیعی هایآشفتگی و جنگل تخریب

 را آب باران از توجهیقابل حجم توانندمی نیز جنگل کف ماده آلی لایه و لاشبرگی لایه پوشش، تاج بر علاوه کاهند.می بارش از حاصل

 آورند.عمل به جلوگیری آن ایجاد از کهاین یا و سازند مواجه تأخیر با را سطحی آب هایجریان تشکیل ترتیب،اینبه و کنند جذب

 اساس بر دارند.عهده به را سطحی آب هایجریان کنندهتنظیم نقش جنگل کف آلی مواد و هالاشبرگ جنگل، پوشش تاج دیگرعبارتبه

 )تاج شد تخریب گلستان استان هایجنگل از هکتار 26495حداقل  گذشته سال 29 شده درانجام برآوردهای و آمده عمل به تحقیق

 افزودند. جنگل پوشش تاج کاهش برشدت نیز طبیعی و انسانی هایآشفتگی آن، بر علاوه یافت(، کاهش درصد 5 از کمتر به آن پوشش

 هایلایه بودن اشباع همراه به هاآشفتگی این ( تأثیر مخرب1391فرودین  2تا 1392اسفند  22) روزههای پنجبارش وقوع زمان در

 باران آب تبخیر و نگهداری برای جنگل پوشش تاج قابلیت که شدند سبب مجموعا  درختان، روی بربرگ فقدان و جنگل زمین سطحی

 هایدستگاه نبود به توجه با که شود تبدیل سطحی هایجریان به باران از حاصل آب تمام ترتیب تقریبا اینبه و برود میان ای ازتااندازه

 تمام آب درنتیجه و نبود میسر پدیده این گیریشکل از رسانیاطلاع امکان جنگلی مناطق در رودخانه دبی گیریاندازه و سنجیباران

 از عظیمی حجم محمولات، دیگر و آب در محلول سطحی خاک و برف ذوب از حاصل آب همراه به روزهباران در دوره پنج از حاصل

 قلا،)آق هاحوضه این مسطح بخش در سوقره و رود گرگان هایرودخانه مسیر از طی کردن پس که دادند تشکیل را سیلاب جریان

شدید به مناطق مسکونی، اراضی  خسارات بروز و وسیع مقیاس در گرفتگیآب سبب و خارج رودخانه بستر از مجاور( نواحی و گمیشان

 شدند. زراعی و تأسیسات زیربنایی

 اجرایی هایدستگاه و علمیهیئت اعضای توسط شدهگزارش مطالب و نظرات مجموعه لحاظ با و آمدهعملبه هایبررسی اساس بر

( 1391فروردین  2تا  1392اسفند  22گلستان ) استان جنگلی مناطق در سیلاب تشدید و ایجاد ربط، این گزارش به بررسی عواملذی

 پردازد.می

 دخیل آن گیریشکل در متعددی عوامل که است پیچیده ایجنگلی پدیده مناطق در سیلاب وقوع که شود توجه باید ابتدا در

 مدت و شدت وسعت، مقدار، ازجمله سیلاب هایویژگی توانندمی آنها متقابل اثرات و عوامل این از یک هر کمی هایمشخصه هستند.

 اثرات و جنگلی مناطق در سیلاب تشدید و ایجاد بر مؤثر عوامل از یک هر سهم دقیق تعیین دهند. قرار تأثیر توجهی تحتتا حد قابل را

 در که است و مناطق مسکونی خاک هایمشخصه جنگل، پوشش های بارش،داد قبیل از آماری تحلیل و بررسی مستلزم آنها متقابل

توجه به دانش و منابع اطلاعاتی و علمی موجود به تحلیل این  میدانی است. در این گزارش با هایداده آوریجمع نیازمند موارد برخی

 شده است.واقعه پرداخته

 این مختلف ابعاد به توجه درگرو مؤثر و دقیق شناسیآسیب و است چندوجهی ایپدیده جنگلی مناطق در سیلاب وقوع یقین، طوربه

 آمد خواهد دقتبه جنگلی مناطق در سیلاب تشدید و ایجاد بر مؤثر عوامل از ایریشه تحلیل یک ترتیباینبه است آنها متقابل تأثیر و پدیده

 باشد جنگل پوشش دارای مناطق در سیل مخاطرات مدیریت راستای در آینده اقدامات برای مؤثری و مفید راهنمای تواندمی که
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 سیمای استان گلستان -1-3
 دارای استان این. است شدهواقع خزر دریای حاشیه در و کشور شرق در شمال هکتار 2243122 تقریبی مساحت با گلستان استان

 درصد 92 از بیش. باشدمی علیا رود نکا و گرگان خلیج شرق سو،قره رود، گرگان سفلی، اترک آبریز هایحوضه شامل آبریز حوضه پنج

 از گلستان استان هایجنگل .(1است )شکل  واقع هکتار 1322122 وسعت به سوقره و رود گرگان حوضه در استان کوهستانی مناطق

 این وسعت. است واقع سوقره رود و گرگان حوضه در هاجنگل این اصلی بخش که است امتدادیافته شرق در گلوگاه تا غرب در گلیداغ

. دهدمی تشکیل دشت و هاکوهپایه را آن درصد 5/42 و کوهستانی مناطق را آن درصد 5/59 حدود که است هکتار 1322122 حوضه

 از عبور از پس و گیردمی سرچشمه خراسان غربی ارتفاعات و آلاداغ هایکوه کلاله، در داغ گلی گلستان، جنگل ارتفاعات از رود گرگان

 از نیز سوقره حوضه و ریزدمی خزر دریای به بزرگی دلتای تشکیل با نفس خواجه روستای غرب در قلاآق و گاووس گنبد شهرهای

 .شودمی گرگان خلیج وارد سوقره روستای کنار در ناهارخوران از بعد و گیردمی سرچشمه شرقی البرز هایکوه رشته در النگ هایکوه

 سواحل شرق و جلگه سوی به ارتفاعات از آن شیب و شودمی شامل را کوهستانی و اییجلگه قلمرو دو موفولوژیکی نظر از حوضه این

شود. می سیل دچار ایدوره طور به دارد وجود رودخانه اصلی بستر کنار در که سیلابی مسطح دشت. یابدمی کاهش مازندران، دریای

 الف( 1391نام، )بی

 

 
جنگل سو زرد، رودخانه آبی، های گرگانرود و قرهمرز استان قرمز، مرز حوضهسو های گرگانرود و قرهای استان گلستان و حوضتصویر ماهواره  1شکل 

 سبز

 .(1391 نام،بی)منبع: سازمان فضایی ایران  1 شکل
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 ها گیاهیها و گونهجنگل -1-4
هکتار  225هزار و  451هکتار است که اراضی جنگلی  926هزار و  369میلیون و مساحت اراضی منابع طبیعی استان گلستان، یک

 از انگیزیشگفت مورفولوژیکی، تنوع تنوع و ارتفاع و بارندگی طیف به توجه با گرگانرود حوضه در(. 1395 نام،دهد )بیآن را تشکیل می

 1391 نام،( )بی2شود )شکل می یافت تورانی و ایرانی تا هیرکانی مرتع و مرتفع نیمه هایجنگل از هاییزیرگونه و هادرختچه درختان،

ها عبارت از راش، بلندمازو، ممرز، انجیلی، توسکا ییلاقی، پلت، شیردار، در این جنگلای های درختی و درختچهترین گونهالف(. مهم

های درختی سرخدار، ها گونهنمدار، سفیدپلت، آلوکک، اوری، کچف، ون، ولیک، ازگیل جنگلی، آلوی جنگلی هستند. در این جنگل

کاشت است که های دستتار از اراضی جنگلی شامل تودههزار هک 12ای تحت حفاظت قرار دارند. حدود شمشاد، آزاد و سرو خمره

 (.1395 نام،اند)بیای، سرو زربین و کاج بروسیا تشکیل شدههای سرو نقرهدرصد آن از گونه 92حدود 

 

 
 زارزار و درختچهکاشت و بیشهدستهای مساحت کل استان گلستان در مقایسه با اراضی منابع طبیعی، مراتع، جنگل طبیعی و توده 2شکل

 .(1395 نام،بی)منبع: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 

 

 ی استان گلستانهاجنگلکاهش مساحت -1-5
 به جنگل )تبدیل کشاورزان و دامداران توسط بالادست ارتفاعات حاشیه در ویژهبه کشور، شمال هایجنگل مرز در وسیع تغییرات

 بالادست مناطق از بسیاری در شمال کوهستانی هایجنگل حد شده، باعث مختلف تجاوزات و دیم( کشاورزی اراضی به سپس و مرتع

 است شدیدتر بوده، فراهم شیب و خاک نظر از مساعد شرایط که مناطقی در مسئله این. کند نشینیعقب گذشته هایدهه به نسبت

 (.1312)میرآخورلو و اخوان، 

باشد که درنهایت به حذف کامل تاج دارای تاج پوشش تنک می سبب تداوم تخریب های شمال بهجنگل هایعرصه از بسیاریدر 

ها و بررسی روند عرصه این مساحت تعیین و تشخیص های آب سطحی،ها در تولید جریاننقش جنگل به توجه با انجامد.پوشش می

 .ضروری است بی نقش پوشش جنگل در کاهش احتمال بروز سیلابو ارزیا برای ها در طول زمانتغییرات آن

سال  44حداکثر به  ایران، ها دربرای برآورد مساحت جنگلهای اطلاعات جغرافیایی ای و سامانههای ماهوارهسابقه استفاده از داده

 در سال F.M.Cدسین مشاور فرانسوی اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی سابق با همکاری یک شرکت مهن که گرددقبل برمی

نام، میلیون هکتار برآورد کرد )بی 11کشور را  هایجنگلسطح  Landsat MSS های ماهوارهبا استفاده از داده (میلادی 1925) 1354

(، 1361-13)ساله  15 دوره یک در های شمال کشورجنگل فوقانی مرز ( با بررسی تغییرات1312(. میرآخورلو و اخوان )1323

 (.1دست آوردند )جدولشمال را به بالادست شده حاشیهتخریب هایمساحت جنگل
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 کشور شمال بالادست کوهستانی جنگلهای سالانه تخریب درصد و سالانه تخریب ساله، 15 تخریب میزان 1 جدول

 نام

 استان

 مساحت جنگل

 )هکتار(1313در سال 

 مساحت تخریب

 ساله )هکتار( 15

 تخریب سالانه

 )هکتار(

 درصد تخریب

 سالانه

 21/2 1112 12241 549532 گیلان

 42/2 4642 69225 932262 مازندران

 69/2 2222 34212 329221 گلستان

 45/2 1121 121521 1115132 جمع

 (1387منبع: میرآخورلو و اخوان )

 

مقیاس  در شدهاستخراج هاینقشه کلی این نتایج بر اساس صحت داد که نشان مختلف، روش به دو 1صحت نتایج جدول  ارزیابی

 .(1312باشد )میرآخورلو و اخوان، می درصد 1/96تا  2/91در محدوده  1:52222

ساله  15سال اخیر(، نرخ تخریب جنگلهای کوهستانی بالادست استان گلستان مشابه با دوره  14) 1392تا 1313چنانچه از سال 

 31112ساله منتهی به وقوع سیل اخیر،  14گیریم که طی دوره هکتار(، نتیجه می 2222ادامه یافته باشد )یعنی سالانه ( 13-1361)

 15شده طی که این مساحت به مساحت تخریبشده است. درصورتیهای استان گلستان در حاشیه بالادست تخریبهکتار از جنگل

هکتار از  65192( 1361-92سال گذشته ) 29شود که طی (، مشخص می34212+  31112=  65192سال اول افزوده شود )

های اخیر را از مساحت جنگل 14شده در شده است. چنانچه، مساحت تخریبهای استان گلستان در حاشیه بالادست تخریبجنگل

های مساحت جنگل کند که(، نتیجه حاصل مشخص می329221 - 31112=  292411کسر کنیم ) 1313استان گلستان در سال 

 هکتار مورد انتظار است. 292411های بالادست معادل با لحاظ تخریب جنگل 1392طبیعی استان گلستان در سال 

سال اخیر اطلاعی در دست نیست، اما حتی  14بند استان گلستان در طی های طبیعی در کوهپایه و میانهرچند از تخریب جنگل

سال گذشته  14دست فرض کنیم، طی های بالاسوم( جنگلدرصد )یک 33ی این مناطق را معادل هااگر نرخ تخریب سالانه در جنگل

که این مساحت را نیز (. درصورتی2222÷  3×  14=  12623شده است )بند تخریبهکتار از جنگلهای طبیعی کوهپایه و میان 12623

(، مساحت این 329221 - 31112 - 12623=  216115کسر کنیم ) 1313های طبیعی استان گلستان در سال از مساحت جنگل

دیگر عبارتآید. بهدست میهکتار به 216115بند معادل با لحاظ تخریب در مناطق بالادست، کوهپایه و میان 1392ها در سال جنگل

( 31112+  12623بند )های طبیعی استان گلستان در بالادست، کوهپایه و میانهکتار از جنگل 42413سال اخیر  14طول 

 شده است.تخریب

 آید:دست میالذکر، نتایج زیر بهبر اساس استدلال و محاسبه فوق

شده هکتار اعلام 352119های طبیعی استان گلستان سال از انجام پژوهش فوق، آمار مساحت جنگل 14باوجود گذشت  -1

 است و این تفاوت جای بحث و بررسی بسیار دارد.تر بیش 13ها در سال هکتار از آمار پژوهشی این جنگل 21661است که 

هکتار از  26495سال گذشته حداقل  29های طبیعی استان گلستان، طی به فرض صحیح بودن آمار امروزی جنگل -2

 شده است.های طبیعی استان گلستان تخریبجنگل

هکتار از  42413حداقل سال گذشته  14های طبیعی استان گلستان، طی به فرض صحیح بودن آمار امروزی جنگل -3

 شده است.های طبیعی استان گلستان تخریبجنگل

ها در طول درصد از مساحت این جنگل 1/21های طبیعی استان گلستان، تخریب به فرض صحیح بودن آمار امروزی جنگل -4

ه از تداوم تخریب سال گذشته، حداقل آسیبی است ک 14ها در طول درصد از مساحت این جنگل 9/12سال گذشته و تخریب  29

 توان انتظار داشت.جنگلهای استان گلستان می

 شود.دیده می 3و شکل 3و2 هایخلاصه توضیحات فوق در جدول
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 1368های طبیعی استان گلستان از سال تغییر مساحت جنگل  2 جدول

  مقاطع زمانی  

 1361 1313 1392 

 216115 329221 363312 های طبیعیمساحت جنگل

 ( و نیز به توضیحات متن فوق مراجعه شود.1387منبع: میرآخورلو و اخوان )

 

 های طبیعی استان گلستان در سه دوره زمانیتخریب جنگل3 جدول

 مقدار تخریب 

 درصد مساحت )هکتار( های زمانیدوره

13-61 34212 4/9 

92-13 42413 9/12 

92-62 26495 1/21 

 ( و نیز به توضیحات متن فوق مراجعه شود.1387منبع: میرآخورلو و اخوان )

 

 
 68-97و  83-97، 68-83های در دورههای استان گلستان ساحت تخریب جنگلمحاسبه و برآورد م 3 شکل

 ( و نیز به توضیحات متن فوق مراجعه شود.1387خوان ) منبع: میرآخورلو و ا

 

شده است. ( ارائه1351-11ساله ) 32چای در استان گلستان در یک دوره کاربری اراضی آبخیز چهل -های پوششنقشه 4در شکل 

دهد. این مقایسه با به تصویر کشیدن وضوح نشان میها را به، کاهش مساحت جنگل1311با نقشه سال  1351مقایسه نقشه سال 

طور مشخص تمامی برآورد و استنباط مندرج در ای است که به، نمونهچایتخریب جنگل در سطوح وسیع حوضه آبخیز چهل

 دهد.و متن توضیحات قبل از آن را مورد تائید قرار می 3و شکل  3و 2های جدول
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 (1351-88) ساله 37 دوره یک در گلستان(  )استان چایچهل آبخیز اراضی کاربری -پوشش هاینقشه 4شکل

 ب( 1398 نام،گلستان )بی استان – گرگانرود رودخانه 1397 اسفندماه سیل اجمالی تحلیل نویسپیش منبع:

 

 جنگلهای قسمت از آن شامل مساحت جنگلهای تنک، که کنندمی یادآوری های خود( در تشریح یافته1312میرآخورلو و اخوان )

 کمتر( کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگلسازمان  موردقبول جنگلی پوشش تاج حد) درصد 5 از آن پوشش تاج که شودمی لادستبا

 هایسطح جنگل هکتار از 26495سال گذشته  29گیری کرد که طی با توجه به این توضیح و نیز محاسبات فوق، باید نتیجه. است

های طبیعی درصد از جنگل 1/21تخریب این مساحت که معادل  .اندشدهخارج جنگل تعریف از بالادست سمت از فقط استان گلستان،

های سطحی را به مقدار داری آب باران و کاهش جریانتواند نقش پوشش جنگل در نگهباشد، میمی 1361استان گلستان در سال 

 الف(. 1391نام، کند )بییگیری را تائید متوجهی تحت تأثیر قرار دهد. افزایش تعداد سیلاب در دو دهه اخیر این نتیجهقابل

در  بعدازآن سال 22 و گذاشت برجای گلستان استان در توجهیقابل خسارات و داد رخ 1352 دهه در منطقه این در سیلاب اولین

 وسعت بطوریکه گردیده، تشدید گلستان استان در سیل وقوع 1312 سال از ولی. بود دیگری سیل وقوع شاهد 1322 اردیبهشت

 سال اوت در ملل سازمان اعلام طبق و برگرفت در را کیلومتر هزار 5 حدود گلستان شرق در 12 سال مرداد بیستم سیل تخریبی

 و 12 خرداد ،11 سال مردادماه در بعدازآن. داد اختصاص خود به را جهان در سیل انسانی تلفات یک رتبه سال، آن در سیل این 2221

 اساس بر) گردید تکرار نیز بعد هایسال در همچنان و بوده سیل وقوع شاهد مجددا  گرگانرود آبریز حوضه در 14 ماهدی و 13 تیرماه

 نیز 92 اسفند و 96 مرداد در همچنین(. است دادهرخ گلستان استان در کوچک و بزرگ سیل فقره 122 از بیش 95 تا 22 سال از آمار

 الف( 1391نام، است. )بی کرده درگیر را حوضه این سیل

(، به 91 فروردین 2 تا 92 اسفند 22 )از روزهپنج های مداوم و شدیدتوان اظهار داشت که در هنگام وقوع بارشترتیب، میاینبه

شده بودند )تاج پوشش های استان گلستان تخریبدرصد از جنگل 22سال قبل(، حدود  29) 1361سبب اینکه در مقایسه با سال 

های سطحی داری آب حاصل از بارش و جلوگیری از تشکیل جریانوانستند نقش طبیعی خود را در نگهدرصد(، درنتیجه نت 5کمتر از 

 ایفا کنند.

ها در تحلیل دهد. آنبیشترین تخریب سالانه جنگل رخ می گلستان استان در گیری کردند که( نتیجه1312میرآخورلو و اخوان )

تشدید  اجرا، علت بخش کارشناسان نظر و طرح اجرای هایسال در طول صحرایی هایمشاهده اساس علت این امر بیان کردند که بر

 هایسیل همچنین و مرتع و کشاورزی اراضی جنگلی به اراضی تبدیل و دام زیاد تعداد وجود ها در استان گلستانتخریب جنگل

 و گلستان استان در شدهجاری هایسیل بیشترین تعداد. است گلستان استان در سال(15) 1313تا  1361های سال طی شدهجاری

های گیلان در مقایسه با استان گلستان استان در جنگل تخریب بودن شدت زیاد نمایانگر که ایمبوده شاهد گیلان استان را در کمترین

 بودن شکننده آن طبع به و استان گلستان سمت به گیلان استان از بارندگی و رطوبت دلیل کاهش به طرفی از. باشدمی و مازندران

 مازندران و گیلان هایاستان به نسبت استان گلستان در تخریب میزان جنگل، طبیعی حیات برای تجدید اکولوژیک شرایط

 .است یافتهافزایش
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 سیلاب نفوذ آب باران به کف جنگل و تشدید شیبرافزاتاج پوشش جنگل  بیتخر ریتأث -1-6
با توجه به  هاجنگل این که دهدمی نشان ایران شمال هایجنگل در باران آب تبخیر و نگهداری بر جنگل پوشش تاج تأثیر بررسی

 یا و بارندگی حین در و نگهداری را سالانه بارش از حاصل آب از درصد 62 تا 25 بین توانندساختار، فصل و شرایط آب و هوایی می

 هاییافته اساس بر دیگرعبارتبه و منابع مندرج در آن(. 1396رحمانی، برگشت دهند )قربانی و  جو به دوباره و کنند تبخیر ازآنپس

 توجه با ریزد.می جنگل کف به و کندمی عبور جنگل پوشش تاج لایه از بارندگی از حاصل آب از درصد 22 تا 52 بین فوق هایپژوهش

 بر پوشش، تاج تراکم کاهش نسبت به که گرفت نتیجه توانمی شده،انجام هایپژوهش از حاصل اطلاعات بر اساس و فوق توضیحات به

 کف به بارش از حاصل آب ورود افزایش شد. خواهد افزوده رسدمی جنگل کف به و کندمی عبور پوشش تاج لایه از که آبی کمیت

 مقاله در که مفهومی به جنگل، تخریب با اینکه اول دهد.می رخ جنگل پوشش تاج در تخریبی پدیده دو تأثیر واسطهبه جنگل،

 طوربه باران درنتیجه و شودمی کمتر درصد 5 از سطح واحد در جنگل پوشش تاج مساحت است، ( آمده1312) اخوان و میرآخورلو

 که خاک سطحی لایه شدن اشباع پس از ریزد.می خاک روی به باران از درصد 95 حداقل حالت این در ریزد.می خاک روی به مستقیم

 این در سطحی خاک شدن حل با شوند.می آغاز سطحی آب هایجریان و یابدمی کاهش شدتبه نفوذپذیری دهدمی رخ سرعتبه

 جنگلی مناطق )مانند باشند توجهقابل تخریب سطوح که مناطقی در شود.می افزوده آمده وجود به آب جریان غلظت و حجم به جریان،

 هایجریان این شد(، خارج منطقه آن آبخیز هایحوضه از گرگانرود به واردشده سیلاب اعظم بخش که گلستان استان شرق در واقع

 کنند،می حل خود در را بیشتری خاک تنهانه و شوندمی متصل هم به تر،ارتفاعات پایین به خود سمت مسیر طول در کوچک سطحی

 جنگلی هایعرصه دوم اینکه شود.می برابر چندین هاآن تخریبی قدرت مختلف، اشیاء درآوردن حرکت به با و شوندمی ترغلیظ بلکه

 باران از حاصل آب تبخیر و نگهداری بر هاآن تأثیر ولی شوند،نمی محسوب شدهتخریب اگرچه درصد، 5 از بیشتر پوشش تاج دارای

 به قادر مناطق از بسیاری در اما شوند،نمی محسوب شدهتخریب اگرچه هاجنگل این دیگرعبارتبه است. پوشش تاج انبوهی با متناسب

 و طبیعی آشفتگی منظر )که شامل دو از پوشش تاج نبودن کامل نیستند باران از حاصل آب تبخیر و نگهداری در آلایده نقش ایفای

 پوشش تاج در هاییحفره ایجاد سبب دار،خشکه ایجاد و شدن پیر طبیعی فرآیند طبیعی، آشفتگی در باشد.می بحثقابل انسانی است(

 آشفتگی در شود.می منجر جنگل زمین روی به آب ورود افزایش به که کندمی فراهم را شرایطی درنتیجه و شودمی جنگل پیوسته

 قطع یافت، توسعه توجهیقابل مقدار به جنگلداری، طرح تعطیلی از پس خصوصبه اخیر، هایسال در که انسان هایفعالیت از حاصل

 این شود. در حال حاضر،می انجام قاچاقچیان توسط که است طور پراکندهبه و طبیعی جنگل هایتوده لابلای در جوان درختان انتخابی

 اطلاعاتی مستند، و ادواری هایارزیابی نشدن انجام سبب به حالدرعین دهد.می رخ کشور شمال جنگلی مناطق تمام در تقریبا   پدیده

 برآوردی تواننمی سبب همین به و نیست دسترس در جنگل پوشش تاج بر انسانی و طبیعی هایآشفتگی تأثیر شدت و مساحت درباره

عملیات اصلاح و  در خصوصا  شود، توجه مهم پدیده این به است لازم اما داد. ارائه جنگل کف به آب ورود در هاآشفتگی این نقش از

 شد. خواهد اشاره آن به هاپیشنهاد بخش در که جنگل، پوشش تاج بازسازی

 1)شکل  سوقره و گرگانرود هایحوضه مساحت و (3و شکل  3و  2های )جدول گلستان استان هایجنگل مساحت استناد به حال

 جنگل پوشش تاج زیر به که را باران از حاصل آب مقدار و محاسبه را جنگلی مناطق در بارندگی مقدار و توضیحات مرتبط با آن(

 کنیم.می برآورد واردشده

های جنگل احتساب بدون را، گلستان استان جنگلی طبیعی اراضی مساحت گلستان استان طبیعی منابع کل اداره اگرچه

 سال در مساحت این ایماهواره های برداده مبتنی هایپژوهش اساس بر اما (1395 نام،)بی کندمی هکتار اعلام 321225 کاشت،دست

مساحت اراضی جنگلی طبیعی  1392 سال در و شد تخریب آن هکتار 26495سال  29 که طی بود هکتار 363312 حدود 1361

 این در شدهانجام برآوردهای و پژوهش همین استناد به (.1312 اخوان، و رسید )میرآخورلو هکتار 216115 حدود استان گلستان به

 انبوهی با پوشش تاج دارای گلستان استان جنگلی هایعرصه از هکتار 26495 حدود 1392 سال در که شودمی مشخص گزارش،

 بودند. درصد 5 از کمتر
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 هایحوضه در استان این جنگلی اراضی درصد 92 از بیش آن تبعبه و گلستان استان کوهستانی مناطق درصد از 92 از بیش

قلا، زده )آقسیل است. لازم به ذکر است که مناطق هکتار 1322122 جمعا  حدود هاحوضه این مساحت اند.شدهواقع سوقره و گرگانرود

 هستند. واقع سوقره و گرگانرود هایحوضه در گمیشان و مناطق مجاور(

 ( هکتار216115 × 9/2=  251134سو )های گرگانرود و قرهمساحت اراضی جنگلی واقع در حوضه

 ( هکتار26495 × 9/2=  61146سو )های گرگانرود و قرهشده واقع در حوضهمساحت اراضی جنگلی تخریب

 )با نشده تخریب جنگل هکتار 251134 مجموعا   سوقره و گرگانرود هایحوضه فوق، در زمان وقوع سیل، در محاسبات اساس بر

 جنگل هکتار 61146 و گرفت( نظر در درصد 15 را آن پوشش تاج هیانبو توانمی حالت بهترین در درصد که 5 از بیشتر پوشش تاج

 دوره در وجود داشت. کنیم(می لحاظ درصد 5 انبوهی با را آن محاسبات این در که درصد 5 از کمتر پوشش تاج )با شدهتخریب

 مناطق در )یعنی سوقره و گرگانرود هایحوضه بالادست در (1391 فروردین 2 تا اسفند 22 )از روزهپنج شدید و مداوم هایبارش

 ایران، شمال هایجنگل در شدهانجام هایپژوهش اساس بر ج(. 1391 نام،)بی بارید باران مترمیلی 222 متوسط طور به جنگلی(

و کند )قربانی  تبخیر و نگهداری پوشش تاج روی را بارش از درصد 45 متوسط طوربه تواندمی مطلوب وضعیت در طبیعی جنگل

 و شدندنمی تخریب گلستان استان هایجنگل چنانچه کند. جلوگیری جنگل کف روی به آن ریزش از دیگرعبارتبه (.1396رحمانی، 

 گرفتند.می را بارش از درصد 45 حدود شدن جاری جلوی بایستمی بود مطلوب وضعیت دارای آنها پوشش تاج

 1361سو در وضعیت سال های گرگانرود و قرههای واقع در حوضهجنگلهای فوق برای محاسبات زیر که بر اساس داده

 دهد.نشان می هاند، مقدار آب باران را که از لایه تاج پوشش درختان عبور کرد و به کف جنگل ریختشدهانجام

 

 1361( میلیارد مترمکعب آب واردشده به کف جنگل در سال 363312 × 9/2 × 1 × 222 × 55/2 × 22222221/2=  396/2)

 1361= مساحت اراضی جنگلی طبیعی در استان گلستان در سال  363312

 سوهای آبخیز گرگانرود و قرههاقع در حوزهای و= نسبت جنگل 9/2

 = ضریب تراکم تاج پوشش 1

 متر مقدار بارندگی= میلی 222

 های استان گلستانوذ آب باران به زیر تاج پوشش جنگل در جنگل= میانگین ضریب نف 55/2

 = ضریب تبدیل واحدها به میلیارد مترمکعب 22222221/2

 مترمیلی 222 معرض در چنانچه سوقره و گرگانرود هایهحوز در واقع هایجنگل 1361 سال در که دهدمی نشان فوق محاسبه

 .ریخته شده استجنگل کف به و دادندمی عبور پوشش تاج از را آب مترمکعب میلیارد 396/2 حدود گرفتندمی قرار بارش

 هایجنگل 1391 سال در های استان گلستان به وجود آمد،سال و با توجه به تغییرات که در مساحت جنگل 29پس از گذشت 

 جنگل هکتار 26495 درصد و 15 پوشش تاج انبوهی میانگین با نشده تخریب جنگل هکتار 216115 شامل استان گلستان

 هایبارندگی در حوضه مترمیلی 222 درنتیجه که بارانی آب مقدار محاسبه بودند. درصد 5 از کمتر پوشش تاج میانگین با شدهتخریب

 است. زیر شرح به شودمی وارد پوشش تاج زیر به سوقره و رود گرگان

 درصد 15( آب واردشده به کف جنگل در بخش 216115 × 9/2 × 15/2 × 222 × 55/2 × 22222221/2=  265/2)

 درصد 15( آب واردشده به کف جنگل در بخش 216115 × 9/2 × 15/2 × 222 × 1 × 22222221/2=  215/2)

 درصد 5شده در بخش ( آب واردشده به کف جنگل تخریب26495 × 9/2 × 25/2 × 222 × 55/2 × 22222221/2=  221/2)

 درصد 95( آب واردشده به کف جنگل در بخش 26495 × 9/2 × 95/2 × 222 × 1 × 22222221/2=  144/2)

 سو وارد شد.های گرگانرود و قرهمیلیارد مترمکعب آب باران به کف جنگل حوضه 499/2روزه، جمعا  های پنجطی بارش

 1392= مساحت اراضی جنگلی طبیعی در استان گلستان در سال  216115

 1392شده در استان گلستان در سال جنگلی تخریب = مساحت اراضی 26495
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 سوهای آبخیز گرگانرود و قرههای واقع در حوضه= نسبت جنگل 9/2

 = ضریب تراکم تاج پوشش 1

 متر مقدار بارندگی= میلی 222

 های استان گلستان= میانگین ضریب نفوذ آب باران به زیر تاج پوشش جنگل در جنگل 55/2

 تبدیل واحدها به میلیارد مترمکعب = ضریب 22222221/2

 مترمیلی 222 معرض در زمانی که سوقره و گرگانرود هایحوضه در واقع هایجنگل 1392 سال در که دهدمی نشان فوق محاسبه

 آب حجم با مقایسه در ریختند که جنگل کف به و دادند عبور پوشش تاج از را آب مترمکعب میلیارد 499/2 حدود گرفتند قرار بارش

 دهد.می نشان افزایش درصد 1/26 حدود 1361 سال در جنگل کف به واردشده

 قابلیت کاهش سبب که دانست انسانی و طبیعی هایآشفتگی و جنگل تخریب بلندمدت پیامد ترینمهم باید را افزایش این

 شد داده نشان فوق محاسبات در آن مقدار که یابدمی افزایش جنگل کف به واردشده باران آب درنتیجه و پوشش تاج تبخیر و نگهداری

افزایش انبوهی  باهدف باید شود سیل بروز به منجر و سنگین هایبارش برابر در جنگل آوریتاب سبب تواندمی که اقداماتی تمام

 هایجنگل در مطلوب وضعیت با پوشش تاج بازسازی و احیا های طبیعی(،طبیعی)ترمیم قاچاق و حفره هایجنگل در تاج پوشش

 شوند. انجام انسانی هایآشفتگی حذف و جنگل پوشش تاج در تخریب ایجاد از جلوگیری شدهتخریب

 

 های لاشبرگ و ماده آلی بر نگهداری آب در کف جنگللایه ریتأث 1-7
ها در محاسبات آنآلی جنگل مستندات علمی وجود دارد و قرار بود که از  ماده لایه و درباره ضریب نگهداری آب توسط لاشبرگ

 منطقه سراسر در سطحی خاک (5سنتینل )شکل  ماهواره تصویر اساس بر سیل، به منجر هایبارندگی شرایط در اما فوق استفاده شود

کند. به  ایفا جنگل کف به واردشده آب نگهداری در نقشی توانستنمی بنابراین و داشت قرار اشباع وضعیت در گلستان استان جنگلی

 دلیل نیازی به استفاده از ضریب نگهداری آب توسط لاشبرگ و لایه ماده آلی در محاسبات فوق نبود.همین 

 

 
 ، قبل از وقوع سیل در استان گلستان 1397اسفند  22شاخص رطوبت خاک در   5شکل 

 تیره معرف بیشترین مقدار رطوبت استرنگ آبی

 .(ب 1391 نام،بی)گرگانرود  رودخانه 1392 ماه اسفند سیل اجمالی تحلیل نویسمنبع: پیش

 

 سیلاب شدگی آن در تشدیدافزایش مساحت پوشش برف و آب ریتأث -1-8
دهد که مساحت پوشش ( نشان می1391فروردین  2تا  1392اسفند  22روزه )از  14در یک دوره  3-ای سنتینلبررسی تصاویر ماهواره

درصد( افزایش یافت )شکل  352هکتار ) 322222هکتار به  14922عات فوقانی و بالاتر( از های ارتفابرف در ارتفاعات استان گلستان )جنگل

میلیون مترمکعب برآورد گردید که در صورت  222سنجی و چگالی برف، در آن زمان پتانسیل تولید رواناب حدود (. بر اساس مطالعات برف6

 الف( 6دید جریان سیلاب وجود داشت. )شکل افزایش دما و تداوم بارش باران، احتمال ذوب شدن برف و تش
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 262122( پوشش برف در حدود 1391فروردین  13نشان داد که در طول هفته بعد )تا  3-ای سنتینلبررسی تصاویر ماهواره

هکتار کاهش یافت. رواناب  112622هکتار به حدود  322222برف از  پوشش هکتار از اراضی کوهستانی آب شد. درنتیجه سطح

 ب(. 6میلیون مترمکعب برآورد شد )شکل  155از ذوب برف حدود  حاصل

های منجر به سیلاب، و گیری کرد که افزایش مساحت اراضی پوشیده از برف، پیش از بارشتوان نتیجهبا توجه به بررسی فوق می

 سپس ذوب برف، سبب تشدید سیلاب حاصل از بارش باران شده است.

 

 
 (1391فروردین  2تا  1392اسفند  22ب )از    (1391فروردین  2 تا 1392اسفند  22الف )از 

 تغییرات سطح پوشش برف قبل و حین سیلاب هاینقشه 6شکل 

 ج( 1391 نام،گلستان )بی ایمنطقه آّب سهامی شرکت. گلستان سیلاب گزارش منبع:

 

 بر ایجاد و تشدید سیلاب مؤثردیگر عوامل  -1-9
 بارش هایمشخصه

 جنگل گیاهی پوشش فنولوژی

 جنگلی )شیب( فیزیوگرافی مناطق هایمشخصه

 از توجهی قابل بخش اخیر دهه جنگل، طی مناطق در سخت سطوح ایجاد و سازی)مناطق مسکونی، جاده ساخت و ساز توسعه

 شدند( تبدیل مسکونی به بودند گیاهی پوشش و درخت دارای که مستثنیات

 جنگل مناطق در کشاورزی اراضی توسعه

 هاجنگل ساختار

 بیولوژیکی( اقدامات با مقایسه در فیزیکی اقدامات )ترجیح مدیریتی هایسیاست

 خاک هایمشخصه

 نشینان جنگل جمعیت افزایش
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 تحلیل -1-10
مدت بارش، یکی از عوامل اصلی ایجاد سیلاب در مناطق جنگلی استان گلستان بود.  و شدت وسعت، استثنایی بودن مقدار،

 پرباران فصلی گلستان استان در ،1392 زمستان تر بود. درسال اخیر بیش 52مدت بارش از آمار  و شدت وسعت، ر، مقدار،دیگعبارتبه

 فروردین 2 تا 1392 اسفند 22 از روز پنج طی بودند. مرطوب کاملا  جنگلی مناطق در خاک معدنی و آلی هایلایه درنتیجه داد. رخ

 بارش ج(. شایان توجه است که میانگین 1391 نام،بود )بی مترمیلی 222 بارش میانگین و داد رخ شدید و مداوم هایبارش 1391

 روی آب نگهداری ظرفیت شدهانجام هایپژوهش متر بود. بر اساسمیلی 322 از بیش گلستان استان شرق هایجنگل در روزهپنج

 فاقد فوق هایبارش زمان در درختان دیگر طرف از است. مترمیلی 5 حدود حالت بهترین در گلستان منطقه هایجنگل پوششتاج

 دادند،می رخ بافاصله و متناوب طوربه بارش مقدار این چنانچه شد. پوشش تاج روی آب نگهداری ظرفیت کاهش سبب که بودند برگ

کاهش  فراوانی مقدار به سطحی جریان مقدار درنتیجه، شد،می خاک زیرین هایوارد لایه نیز بخشی و شدمی تبخیر بارش از بخشی

برگی پوشش گیاهی و مرطوب بودن های استثنایی با پدیده فنولوژیک بیزمانی بارششود که همترتیب مشخص میاینیافت. بهمی

یت های آلی و معدنی خاک عامل سبب ورود مقدار قابل توجهی آب به مناطق جنگلی استان گلستان شد که این مقدار از ظرفلایه

های سطحی کوچک و پس از ورود به تر بود. در نتیجه آب وارد شده ابتدا به صورت جریاننگهداری آب توسط جنگل به مراتب بیش

 ای جریان یافتند.ها و پیوستن به یکدیگر به صورت جریانی سطحی سیلابی و مخرب به سمت مناطق جلگهآبراهه

هایی از مناطق جنگلی گلستان، در شرایطی که هیچ اثری از ن لغرش در بخشهای شفاهی وجود دارد مبنی بر وقوع زمیگزارش

های استان لرستان نیز مشاهده شد. با توجه به هایی این نوع زمین لغرش در جنگلمداخله انسانی دراین مناطق وجود ندارد. نمونه

روزه های پنجشباع بودن خاک در طول مدت بارشتوان نتیجه گرفت که احتمالا  ابزرگی مقدار بارش و مرطوب بودن خاک جنگل می

 های میدانی است.تر این پدیده مستلزم بررسیهای خاک روی همدیگر شدند. شناخت بیشسبب کاهش لغزیدن لایه

سوی از یک غیراصولی و زراعت و زراعی اراضی سو سبب توسعهدیگر عوامل، ازجمله تغییر پوشش و کاربری اراضی جنگلی، از یک

شود که با کاهش ظرفیت نگهداری پوشش گیاهی و خاک مناطق می غیراصولی هایسازه و نفوذناپذیر سطوح دیگر سبب توسعه ایجاد

 دارای که مستثنیات از توجهی قابل بخش اخیر دو دهه جنگلی سبب افزایش جریان سطحی سیلاب شد. شایان توجه است که طی

 شدند. یلتبد مسکونی به بودند گیاهی پوشش و درخت

های سطحی ای در مدیریت آبها، تأکید بر اقدامات فیزیکی و سازههمراه عواملی نظیر ساده شدن ساختار جنگل عوامل فوق به

 عنوان دلایل تشدید اثرات مخرب سیلاب لحاظ کرد.توان بهنشینان را می جنگل جمعیت مناطق جنگلی و افزایش

های سطحی روی زمین اراضی جنگلی همانند جاری شدن آب حاصل از بارش روی درنهایت باید توجه داشت که جاری شدن آب

توان و لازم است با اعمال مدیریت تا حدی مانع تجمع و توان از آن جلوگیری کرد. اما میناپذیر است و نمیپوشش جنگل امری اجتناب

 شد.های بزرگ، شدید، وسیع و مدام های سطحی خصوصا  در بارشهم پیوستن آب به

های منجر به سیل، اعمال مدیریت مستمر برای کاهش مخاطرات سیل را به امری ناپذیری بارشبینیتداوم تغییر اقلیم و پیش

کند. تدوین سند جامع راهبردی مخاطرات محیطی در جنگل و برنامه اقدام مرتبط با این سند، پذیر تبدیل میضروری و اجتناب

 سازند.آیی آن را ممکن می مدیریت فوق و ارزیابی اثربخشی و کار ابزارهایی هستند که مسیر اعمال

 

 گیرینتیجه -1-11
 و در نتیجه ( قرار گرفتند91فروردین  2اسفند تا  22روزه )از های مداوم و شدید پنجبارش تأثیر تحت گلستان استان جنگلهای

 و هارودخانه حاشیه به وارده خسارت ولی شدند مواجه ناچیز هایآسیب با بالادست اراضی کوچک هایآبراه بودند. سیلاب تولید منشأ

 بود شدید هایجلگه مسطح مناطق در بخصوص و دستپایین اراضی در رودخانه حاشیه هایسازه

 گذشته سال 29 جنگلی اراضی از هکتار 26492 حداقل کشاورزی توسعه و کاربری تغییر اثر در گلستان استان جنگلی مناطق در

 ریزدمی زمین روی مستقیم طوربه باران آب هاجنگل این در درختان پوشش تاج کامل نابودی علت به که معنی این به اندشدهتخریب
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مداوم و  هایبارندگی زمان در درختان تاج برگیبی شامل طبیعی پدیده دو که است ذکر به لازم شودمی سطحی هایجریان به تبدیل و

 آب تبخیر و نگهداری ظرفیت کاهش سبب (5خاک )شکل  سطحی لایه بودن اشباع ( و91فروردین  2اسفند تا  22روزه )از شدید پنج

 اقدامات انجام مستلزم سیلاب مقابل در جنگلی اراضی آوریتاب افزایش شدند هاسیلاب شدت و کمیت افزایش سبب نهایت در و باران

 است آمده هاپیشنهاد بخش در آن مشروح که است زیر

 

 هاشنهادیپ -1-12
 در طبیعی منابع مالکیت احراز از پس و تکلیف تعیین معارض دارای طبیعی منابع اراضی ترسریع هرچه قضاییه قوه همکاری با -1

 شود کاریجنگل آنها

 تغییر اما شود شناخته رسمیت به طبیعی منابع مستثنیات بر افراد مالکیت که شود تصویب قانونی مقننه قوه همکاری با -2

 اساس بر و طبیعی منابع مستثنیات اراضی گیاهی پوشش مقدار این بر علاوه شود ممنوع هاکاربری دیگر به مرتع و جنگل از آن کاربری

 و شد خواهد جریمه مالک گیاهی پوشش تخریب یا کاهش صورت در باشد شدهثبت گیاهی پوشش حفظ به موظف مالک فوق قانون

 آمد خواهد عمل به ید خلع مالک از شود تخریب شدتبه گیاهی پوشش کهدرصورتی

 ادواری اعتبار تخصیص با و شود تهیه جنگلکاری هستند درخت رویش قابلیت دارای که طبیعی منابع های عرصه تمامی برای -3

 .شود اقدام کاری جنگل تکمیل به نسبت

 برسد پایان به و شود اجرا فوریت قید با جنگل اراضی در کاداستر طرح -4

 شوند داده پوشش بذرکاری و کارینهال طریق از دارند قرار جنگلی مناطق لابلای در که درخت فاقد های عرصه -5

 چوب قاچاق تداوم از حفاظت بودجه تخصیص با است شده نوین شیوه به قاچاق توسعه سبب داریجنگل هایطرح تعطیلی -6

 آید عمل به جلوگیری

 این شود نصب هاداده خط بر ارسال و ثبت باقابلیت خودکار سنجیباران هایدستگاه جنگلی آبخیز هایحوضه تمامی در -2

 در هواشناسی سازمان ناتوانی مشکل طرفازیک ترتیباینبه و شد خواهد متصل سیلاب خطراعلام و بینیپیش مرکز یک به هادستگاه

 در آب شیر حقوق بینیپیش امکان برحق هایداده تحلیف با دیگر طرف از و شد خواهد برطرف سیلاب بروز احتمال اینقطه نیز پیش

 شودمی فراهم دستپایین اراضی

 خط در ارسال و ثبت باقابلیت رودخانه گیریاندازه خودکار هایدستگاه جنگلی آبخیز هایحوضه تمامی خروجی دهانه در -1

 شد خواهند متصل سیلاب بینیپیش مرکز یک به هادستگاه این شود نصب هاداده

 آب حجم افزایش مواقع در فرعی مسیرهای این شود دارینگه مرتب طور به و تعبیه مسیر جنگلی کوچک هایآبراهه حاشیه در -9

 نمود. خواهند جلوگیری توجهی قابل مقدار به سطحی هایآب تجمیع از و داد خواهند انتقال آبراهه مجاور مناطق به را آن
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که سرچشمه های حوزه های کارون دز و کرخه را احمد نقش جنگلهای استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر

 ناشی از و مشکلاتچقدر مؤثر بوده  1391بهار  ناشی از سیل جذب کاهش روان آب و همچنین تقلیل خسارات درتشکیل می دهند 

 آن چه بوده است ؟
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 بخش دوم
 جنگلهای زاگرس -2-1

های های شدید بعضا  با دورهبه علت بارندگی 1391های سه استان زاگرس مرکزی که در بهار ها و آبراههتقریبا  تمام رودخانه

ها را به زیرآب برده و تخریب کردند، از ارتفاعات های وسیعی از شهرها، روستاها، مزارع و راهکرده و بخش ساله، طغیان 25بازگشت 

 ها در وقوع این مصیبت ملی باید مدنظر قرار گیرد.اند. لذا طبیعی است که نقش جنگلدارای پوشش جنگل بلوط غرب سرچشمه گرفته

 

 مقدمه -2-2
احمد عنوان جنگل شاخص زاگرس در تمام سه استان لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویرجنگلهای زاگرس مرکزی به

نظر یافته است. از نقطههای بلوط اختصاصها به توده( این جنگل%92یش مشترکی هستند. بخش اعظم )بیش از  دارای چهره کماب

 حمایتی، برخی از خصوصیات جنگلهای بلوط به شرح زیر است:

ها ین جنگلاند. سطح ناهمگنی بالا در ترکیب و ساختار اآسا شده ها باغها اغلب ناچیز است و جنگلپیوستگی در این جنگل -1

های جنگلی مدل ها مشکل باشد. یافتن تودهسبب شده تا اجرای یک مدیریت واحد و آکادمیکی در سطح حوضه و سری در این جنگل

یازی بشری( تقریبا  بسیار مشکل است. سوزی و دستزا )سیل و آتشزا )آفات و بیماری( و برونبرای محک زدن هرگونه آشفتگی درون

 مترمکعب در هکتار در سال است. 5/2مترمکعب در هکتار و رویش کمتر از  22متر از چوب سرپا اغلب ک

های تک هاست که  سطح آمیختگی تقریبا  خالص، تودهگونه درختی غالب مطلق در این جنگل (Quercus brantti)بلوط غرب  -2

ها بدون در نظر آوری این جنگلافتگی، پایداری و تابیگذارد. تعیین سطح توسعهزاد را به نمایش می اشکوب و فرم رویشی اغلب شاخه

ها عناصر مادون اوج در نظر اغلب مطالعات، بلوط وجود ازآنجاکه درممکن است. بااینگونه درختی غیرگرفتن تراکم و سطح پوشش این

تنوع گیاهان )چوبی و غیرچوبی( همراه توان بین قدرت پایداری دو توده جنگلی بلوط یکی انبوه ولی با آسانی نمیاند، بهشدهگرفته

 پایین و دیگری تنک ولی با تنوع گیاهی بالا تمایز قائل شد.

حیات و جایگزینی موفق افراد  واسطه عدم تجدیدها بسیار بالاست. بخشی از این تخریب بهسطح تخریب توده در این جنگل -3

های جنگلهای غرب ثابت و یا داده که تعداد افراد بلوط در عرصهآید )بسیاری از مطالعات نشان وجود می های درختی بهگونه

حال در وهله اول علت اصلی تخریب این است(. بااین های قدیمی محدودشدهدهی از پایه یافته و تجدید حیات صرفا  به جستکاهش

ب شده تا شاهد روند قهقرایی جوامع باشند. مدیریت غیرمتمرکز اراضی ملی و رهاسازی مستثنیات سبساز میها عوامل انسانجنگل

مردمی به صورت ناقص، در های مشارکتهای کوچک و یا اجرای طرحهای قرق در سطحجنگلی زاگرس مرکزی باشیم. اجرای پروژه

حساب انجامد، بهرویه، استحصال هیزم و زغال و کشت زیراشکوب دیم که اغلب به تبدیل اراضی میمقابل سطح گسترده چرای بی

 آیند. مین

تن خاک در هکتار از سطح جنگلهای این سه  22تا  12ها بالاست. به طور متوسط سالانه سطح فرسایش آبی در این جنگل -4

عمق نتیجه آبشویی های سنگلاخی با خاک کمهای تند سبب شده تا دامنهشود. محدود شدن توده درختان به شیباستان شسته می

 ها باشد.در اغلب این جنگل

توان های لیتوسل و جنگلی را کمتر میاند. خاکها بدل شدهعمومی بستر این جنگلای و راندزین به چهرههای واریزهخاک -5

کند. ، جذب بخش بزرگی از عناصری غذایی را با مشکل مواجه می9 – 13ها آهکی بوده و اسیدیته مشاهده کرد. تقریبا  تمام این خاک

شود. تقریبا  هیچ لایه هوموسی طی، سطح ناچیزی از لاشبرگ درختان وارد ذخیره کربن آلی خاک میهای محیبه علت وجود تنش

 شود.توان هوموس ترش )مور( ناچیزی دیده میهای شمالی میندرت در دامنهشود. بههای جنوبی دیده نمیبخصوص در دامنه

متر(، به سازند همبوم بادام وحشی، تنگرس و سایر  1522دست جنگلهای بلوط در زاگرس مرکزی )ارتفاعات کمتر از پایین

توان جنگل تلقی کرد ولی از های همراه اختصاص یافته است. هر چند از نگاهی این جوامع را به علت نبود عنصر درختی نمیدرختچه
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اند و ب( خسارات ناشی از سیل تقریبا  های خوزستان و فارس قرار گرفتهاکوتون( بین جنگل و دشتآنجا که: الف( در منطقه انتقالی )

 همگی در مناطق مسکونی و اراضی مجاور این جوامع رویشی اتفاق افتاده است، از اهمیت بالایی برخوردارند. 

 

 طرح مسئله -2-3
متر بارندگی میلی 192تا  122سابقه بودند )بین گانه زاگرس مرکزی بیسههای در استان 1391ها در بهار هرچند شدت بارش -1

توان این انتظار را داشت که حجم تخریب های کمابیش جنگلی فروریختند، میها در دامنهدر طی سه هفته(، ولی ازآنجاکه این بارش

 بود.به مراتب کمتر میهای کرخه و کارون( ها )سرشاخههای خروجی این استاندست رودخانهدر پایین

سوم رویش کامل کمتر از یک ها، درهای درختان بلوط در هنگام بارشهای جغرافیایی بالاتر در استان لرستان برگدر عرض -2

ربایی را یکی از  ها در این استان قرارداد و ضعف جنگلهای بالادست در آبتوان در کنار پیک شدت بارشخود بودند. این موضوع را می

 عوامل اصلی تشدید خسارات در این استان در نظر گرفت.

باشد. جنوب شرقی می –ها و شمال غربی ها در امتداد درههای اصلی در هر سه این استانهای رودخانهجهت جریان سرشاخه -3

شترین حجم آب و خسارت شود. بیها از زاگرس )کشکان، کارون، مارون و زهره( جنوب غربی میحال جهت خروجی این رودخانهبااین

توان اند )کشکان و مارون(. میوز جاری بودهغربشده است که بیشتر به سمت جنوبهایی گزارشسیلاب نیز در طول خروجی رودخانه

ها پس از شدت بارندگی بیش از هر عامل دیگری بر قدرت تخریبی سیل نتیجه گرفت که عامل توپوگرافی و فرم مسیر رودخانه

که بدون پوشش جنگلی شاخص هستند )سرشاخه رودخانه کارون، با  کاجو آب آبادبودند. شدت بارندگی در فارسان، بهشت تأثیرگذار

های جنوب غربی و جنگل با تراکم متوسط بهرام با رودخانه های خیرآباد در چرام و شاهجهت غیر جنوب غربی( بسیار کمتر از سرشاخه

 بودند.

شناختی و ساختاری جنگلهای بلوط سه استان در شرایط د بالا، و با التفات به این موضوع که شرایط بومبا در نظر گرفتن سه بن -4

کرد  های زاگرس مرکزی و با هزینههای مناسب در قبال جنگلتوان امیدوار بود تا با اتخاذ سیاستباشند، تا چه حد میناگواری می

طبیعی و بخصوص جنگل بتوان به صورت فراوانی ریسک تخریب ناشی از سیل را در  های به مراتب بیشتر در بخش منابعمناسب بودجه

 زاگرس مرکزی کاهش داد؟

 

 استان لرستان -2-4
 های سیلابی شده استان لرستانهای رودخانهدر سرشاخه هاجنگلوضعیت  - 2-4-1

انبوه  هاجنگل یناز ا یمین تنها .استان( است وسعت %43هزار هکتار ) یستو دو میلیونیکاستان لرستان بالغ بر  یوسعت جنگلها

مساحت جنگل و مرتع  یهزار هکتار همپوشان 322 تقریبا  .درصد( هستند 5-25)با پوشش  انبوه نیمهدرصد( و  25از  یشببا پوشش )

به کرخه و سزار به دز . که دو رودخانه اول باشندیو سزار م یمره،کشکاناستان لرستان: س یزخآب یه اصلزسه حو .مشجر وجود دارد

درصد  62کشکان  (. حوضه2)شکل اند ، در حوضه کشکان قرار گرفته91استان در بهار  زدگییل. تمام مناطق دچار سریزدیم

 .اند( قرار گرفته2شکل  یها)باکس یبخش اصل 5در  هاجنگل ین. اگیردیاستان را در برم یجنگلها
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 .شودیم یانب یفرض یهامحاط شده در باکس یجنگلها یکبه تفک یقتحق ینا . گزارشاستان لرستان یاصل یزخآب یهاهزحو 7شکل 

 منبع : کمیته جنگل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 32درخت در هکتار و متوسط پوشش  52هزار هکتار و متوسط تراکم  12کاکارضا و جنوب الشتر با وسعت  یجنگلها -1باکس

از  یکی یااز نظر تنوع درخت و درختچه هاجنگل یندرصد(. ا11  یدرصد و با برگ 3 یبرگ یب یطدر شرا ییدرصد )قدرت آبربا

شدت ها مشاهده گردد. توده ینبلوط درا یاز جنگلها یبیاست تا ترکب شدهسب رمازودا هاییه. پاباشندیاستان م یجنگلها ترینمرغوب

 یدهد یهناح یندر ا یلخسارت س ودر منطقه چلهول بوده است  یدرصد شدت بارندگ 32حدود  یهناح یندر ا 91در بهار  هایبارندگ

 های جنگلی وجود نداشت. همینطور آثار تخریب در داخل توده .شودینم

درصد )قدرت  35متوسط پوشش  و هکتاراصله در  25هزار هکتار و متوسط تراکم  54رود با وسعت  یانماد یهاجنگل -2باکس

بلوط  یرشاخص غ یبا داشتن عناصر درخت هاجنگل یندرصد(. ا 22  یدرصد و با برگ 5 یبرگ یب یطدر شرا یعاد یدر بارندگ ییآبربا

رصد گردد.  یینیپا نسبتا سبب شده تا سطح پوشش  یافراد درخت یکوچک حالبااینهند. دیاز نشان م یی)بنه و زالزالک( تراکم بالا

با عناصر بلوط در  یدر جنگلها یلس یبتخر یشرود و افزا یاندر حوضه ماد یدالاب و چنگر یدر جنگلها یلکاهش شدت س

 درخت بلوط باشد. یاز نقش اصل یگواه تواندیم دشت کوه دستپایین

درصد )قدرت  42متوسط پوشش  و هکتاراصله در  15هزار هکتار و متوسط تراکم 122خرم رود با وسعت  یجنگلها -3باکس

های زیرپوشش بارش رودخانه در ینبالادست ا . جنگلهایدرصد22  یدرصد و با برگ 5 یبرگ یب یطدر شرا یعاد یدر بارندگ ییآبربا

شوند. در مناطقی مثل دره رود جای این حوضه دیده میشدید بوده است. رانش زمین، شستشوی پوشش کف و لایه آلی در جای

 شود.ای بیشتر مینوژیان آثار حرکت توده

 آبرباییصد )قدرت در 22متوسط پوشش  هکتارودر  اصله 59هزار هکتار و متوسط تراکم 22با وسعت  جنگلهای چولهول -4باکس

های باز، جنگلهای تنک و برتری نسبی بادام وحشی و راناس دره درصد(.15درصد و با برگی   3در بارندگی عادی در شرایط بی برگی 

 در پایین دست حوضه سبب شده است که آثار تخریبی سیل در جنگلهای این بخش دیده نشود.

 آبرباییدرصد )قدرت  22متوسط پوشش  هکتارودر  اصله 45متوسط تراکم هزار هکتار و 212با وسعت  جنگل کشکان -5باکس 

آثار سیل قبل از تنگه ملاوی )پایان جنگل( در این بخش از  درصد(.11درصد و با برگی   4در بارندگی عادی در شرایط بی برگی 

های پایین دست صر به مزارع، ابنیه و جادهها، تنک بودن جنگل و سطح بالای ماسه تنها منحجنگلهای استان به واسطه باز بودن دره

 بوده است.
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 32متوسط پوشش  هکتارودر  اصله 52هزار هکتار و متوسط تراکم  422با وسعت  آبادشولو  جنگلهای اشترانکوه، ازنا -6باکس 

شدت بارندگی در  دیده نشد. هاجنگلآثار تخریب سیل در پایین دست این اند. ها در حوضه آبخیز رود دز قرار گرفتهاین جنگلدرصد. 

 بود. 5سوم جنگلهای باکس در این حوضه یک 91بها 

را به طور  یبارندگ یکدرصد  22  یدرصد و با برگ 4 یبرگ یب یطبالا به طور متوسط در شرا شدهتخریب یمهن یجنگلها درمجموع

قدرت جذب آب  یشدرافزا یشاز فرسا یریخاک و جلوگ یکربن آل یرهذخ یشخدمات جنگل مانند افزا یر. ساکنندمیمهار  یممستق

و با  12به  برگبی یطآب در شرا آنی جذب قدرت ،( ٪25از  یش)پوشش ب هاجنگل ینا یبملحوظ نشده است. در صورت عدم تخر

 ینا کنندهتهدید یمفرط و خارج از فصل و استحصال چوب مشکلات اصل چرای ی،اراض یلتبد (.یافتیم یشدرصد افزا 61به  یبرگ

در مناطق با  خصوصا  هاجنگل ینمشکلات ا یگرجنگل از د سوزیآتش و بلوط زوال –بلوط  یدگیخشک - کاویمعدن .هاستجنگل

را  هاجنگل یندرصد ا 12جمعا  تنها کمتر از  یپارک جنگل 9و  یجنگل شدهحفاظت. دو منطقه باشندیارتفاع کمتر جنوب استان م

نقش حفاظت و  هاجنگل ینا یعیطب یزادآور یبالا یلو پتانس یادز یانهسال یبارندگ متوسط .است یفضع یارکه بس دهندیپوشش م

 پررنگرا  یانتص همانند طرح یبا مشارکت مردم توأم یجنگلدار یهاطرح بلندمدت یهاپروژه یبرا هاجنگل یناز ا یحراست دائم

 .کندیم

 

 پیشنهاد -2-4-2

حال چند نکته درباره جنگلهای ای هستند. بااینتمام مناطق زاگرس مرکزی دچار مشکلات عدیدهجنگلهای بلوط غرب در  -1

حال در مقایسه با باشد. بااینمی“ کشور”های لرستان به طور اخص وجود دارد. این استان دارای بیشترین سطح جنگلی در بین استان

های حفاظتی ان به سطح جنگل را دارا است. لذا اگر قرار بر ادامه سیاستهای شمالی و غربی یکی از کمترین نسبت جنگلبدیگر استان

گذاری، کادر و تجهیزات در استان ها، مراتع و آبخیزداری باشد، این اندازه از سرمایههای مردمی توسط سازمان جنگلو تشویق مشارکت

 اصلا  جوابگو نیست و باید چند برابر گردد.

توان روی جنگلهای تنک بخصوص در ترل سیل در استان انکارناپذیر بود، ولی در شرایط فعلی نمیها در کنهرچند نقش جنگل -2

های مخزن و بالادست آن توسط پایین دست حوضه کشکان حساب باز کرد. در صورت وجود سد در حوضه رود کشکان که دامنه

 شد.رخت به مراتب کمتر میشود، خسارت سیل در شهرستان پل دهای با مدیریت متمرکز اداره میجنگل

های اند )مانند پروژههای زود بازده که معمولا  با شکست همراه بودههای جنگلداری در استان از انجام پروژهها وسیاستالویت -3

ی با حساسیت هاهای زیربنایی مانند تشویق مردم به حمایت بیشتر از جنگل، منع ورود دام به تودهای و یا جنگلکاری( به پروژهتوسعه

ای بومی مانند انواع زالزالک، پلاخور، بادام وحشی و های درختچهبالای رانش، کمک به زادآوری طبیعی درختان بلوط و گسترش گونه

 تنگرس، معطوف گردد.

 دامنهدر  یشاز فرسا یو آثار ناش ای کشور وجود داردیکی از ناپایدارترین جداره رودخانه، کشکان بالادست رودخانه هایقسمت -4

های باغبانی، شده انواع پروژهها در این مسیر کاملا  به عقب زدهجنگلاست.  مشاهدهقابل یخندق یشو فرسا یشیفرسا یوارهبه صورت د

ای باشد. اولویت اجرای زراعت و شیلات در حال اجراست. این موضوع سبب شده تا رودخانه کشکان همیشه پر از رسوبات و قهوه

 خورد.جنگلداری موفق به تثبیت طبیعی جداره رودخانه و دره بیانجامد در این بخش به چشم میهای پروژه

نظر از تفاوت ژئومورفولوژیک در حوضه کشکان در حوضه کوهرنگ نیز اتفاق افتاد. صرف 1391مشابه شدت بالای بارندگی بهار  -5

طغیان و خسارت سیل در بازفت و پلدختر، عدم مدیرت صحیح رودخانه بازفت و کشکان، به نظر نگارنده علت اصلی تفاوت سطح 

 باشد.ها انجامیده است، میجنگلهای بالادست که به تنک شدن توده و لخت شدن خاک در طول دهه
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 استان چهارمحال و بختیاری -2-5
 وضعیت جنگل در استان چهارمحال و بختیاری  -2-5-1

الوصف (. معهزار هکتار 322در حدود  یشده است )وسعت یدهاز جنگل پوش یاریدرصد وسعت استان چهارمحال و بخت 19تنها 

آباد، خرسان و بازفت، بهشت یها، کلار و سبزکوه و رودخانهکوه زرد هایکوهستاناستان و از  ینکارون از ا یهاسرشاخه تریناصلی

استان اتفاق افتاده  ینگرد جنگل در زاگرس در ابعق یشتریننشان داده است که ب (. تحقیقات1ارمند سرچشمه گرفته است )شکل 

و در شهرستان  یدهبه صفر رس متریلیم 622 یانه بیش ازسال یسطح جنگل در شهرستان فارسان با متوسط بارندگ کهطوریبهاست. 

کوهرنگ از حوضه  یهاتونلکه توسط  باشدیم رودزاینده یزدرصد وسعت استان جزء حوضه آبخ 1تنها  .اندنابودشده تقریبا  یزاردل ن

 منطقهدر  یدهانه خروج یککارون بزرگ هستند که از  یزوسعت استان جزء حوضه آبر بقیه .شودیم یهتغذ یکارون به صورت مصنوع

 یتمام مناطق جنگل تقریبا  .قرار دارند یذهمحل و در بالادست ا ینچهارگانه کارون در ا ی. سدهاشودیدهدز وارد استان خوزستان م

غالب جنگل در تمام استان بلوط  تیپ .اندقرارگرفتهو کوهرنگ )بازفت(  یارارمند و منج(، ک خلیفه، مالشهرستان لردگان ) 3استان در 

 هستند. تانارسی –گنجشک انبوه چهارطاق سبزکوه، زبان یمهن یستان و جنگلهاارس-بنه یزآباد بروجن تراکم ناچخالص است. بهشت

 

 
 یانب یفرض یهامحاط شده در باکس یجنگلها یکبه تفک یقتحق ینا چهارمحال و بختیاری. گزارشاستان  یاصل یزآبر یهاحوضه 8شکل

 .شودیم

 کمیته جنگل کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

رودخانه بازفت  ی. دبیوسترودخانه بازفت به وقوع پ دررودها دراستان  یانح طغوسط یشتریناز ب یکی - حوضه بازفت - 1باکس 

قرار داشتند )مورز و گزستان( لذا  یین دستدر پا یکم یثبت کرد. روستاها یزهزار مترمکعب ن 4 تا 91در بهار  یگلچمن یستگاهادر 

هستند. متوسط  یبسطح تخر ینزاگرس با کمتر یجنگلها ترینیاز غن یکیهزار هکتار  13بازفت با  جنگلهای .بودند یزخسارات ناچ

 .انددر رودخانه بازفت داشته یلابدر کاهش سطح س ینقش اصل هاجنگل ینا یدرصد 122تا  45اصله در هکتار و پوشش  15تراکم 

 .هاستجنگل ینا یاصل یهاگنجشک و نارون از مشخصهمانند بنه، زالزالک، زبان یدرخت یهاگونه یبالا و غنا یستیز تنوع

از  یکاج و بخش بزرگآباد و آبرستم (. مناطق3و 2 هایدست باکس یینپا یکاج )جنگلهاو آب آبادبهشتحوضه  -2باکس

در استان چهارمحال  یلاز س یصدمات ناش ترینیسبب شد که اصل یاراض یناند. عدم وجود جنگل در اشده یاز جنگل عار آبادبهشت

محدوده کوچک چهارطاق، جزء رودخانه سبزکوه  جزبه( 2مناطق )باکس  ینبالادست ا جنگلهای  .منطقه رخ دهد یندر ا 91در بهار 

( مانع از وقوع 3دوپلان و هلن )باکس  یجنگلها یعنیمناطق  ینا دستپایین .اندشدهتخریبرفته و  ینکه تمام آنها از ب باشدیم
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 .بود یرورش ماهپ تأسیساتمحدود به  یبدورک و برنجستان شد. تخر یعشق و روستاهادره یرودخانه کارون در نواح یبالا یبتخر

 .باشدیدرصد م 35هزار هکتار با پوشش متوسط  35منطقه  ینا یجنگلها وسعت

درصدی باوجود حمایتی بودن، به علت تراکم  42هزار هکتار و تراکم  35جنگلهای هلن در دره عشق و ارمند، با وسعت  – 3باکس 

 خورده هستند.روستا و کاربری اراضی دست

های هزار هکتار قرار دارند. رودخانه152ترین جنگلهای پیوسته استان در این بخش با وسعت لردگان. اصلیجنگلهای  -4باکس 

ها در این بخش بسیار متفاوت است ولی به ریزند. ترکم جنگلها به کارون میلردگان و خرسان شعب مهمی هستند که در این جنگل

 رسد.درصد پوشش می 35حدود 

 

 سخ به پرسشتوصیه و پا  -2-5-2

ها و همینطور های استان چهارمحال و بختیاری، تغییر کاربری بخصوص در حاشیه جنگلمشکل اصلی حفاظت و حمایت جنگل

ها کاملا  تجدید حیات طبیعی درختان بلوط را مختل کرده رویه دام نیز در این جنگلباشد. عامل چرای بیسطح بالای مستثنیات می

ها نشان داد که طبیعی خصوصا  جنگل زدگی در حاشیه رودخانه خرسان به نسبت تراکم منابعتغییر شدت سیلاست. در ارتباط باسیل، 

گفتد، به علت تراکم مناسب جنگلهای پایین دست برخلاف روند معمول که بیشترین خسارت سیل در پایین دست رودخانه اتفاق می

. ضمنا  همین موضوع در رودخانه بازفت نیز مشاهده شد. اولویت اصلی رودخانه خرسان شدت آسیب در این ناحیه به حداقل رسید

های بومی بخصوص جنگلداری در این استان برای اهداف مقابله باسیل، افزایش تراکم درختان با استفاده کشت درختان و درختچه

زمان با بهبود های مکانیکی همسط روشهای اصلی استان توهای مارنی در اطراف رودخانههای تند لازم است. کنترل دامنهدرشیب

ازدور و سنجشمختلف  هایروشبا استفاده از  جنگلیتعیین مناطق همگن های اصلی استان است. جنگلی مجاور از اولویت هایتوده

 اولویت قرار دارد.استان در آبریز  هایحوضه ایبندی منطقهسیل و پهنهدر افزایش دقت تحلیل فراوانی  هاروشعملکرد این  بهبود

 

 احمداستان کهکیلویه و بویر-2-6
 احمداستان کهکیلویه و بویروضعیت جنگل در  -2-6-1

تفاوت ارتفاع در  بیشترین .انداحمد قرار گرفته یرو بو یلویهکشور در استان کهک یدرصد جنگلها 1زاگرس و  یدرصد جنگلها 22

 ر(. تنوعمت 152در گچساران با  یشترمتر و ل 4422است )قله دنا با  یراحمدو بو یلویهحوضه زاگرس متعلق به استان کهک هایاستان

استان  یندر ا یستیسطوح تنوع ز یناز بالاتر یکیسبب شده که  طبیعی، منابع ٪92العاده، بعلاوه پوشش فوق یو تنوع توپوگراف یمیاقل

از  یشباست ) در کشور یشترین وسعت جنگللرستان ب استانکه پس از هزار هکتار است  112استان  یوسعت جنگلها مشاهده شود.

 (. درصد مساحت استان 52

اند. درصد استان قرار گرفته ی( شرق و جنوب شرقیعمان-یج)خل یریدر مناطق گرمس مساحت جنگلهای استان چهارمیک حدود

از بلوط، محلب  یاثر کهطوریبه رسدیحداکثر مبه  یریگرمس یدر نواح یطانمورد، کنار، و انار ش ین،مانند زرب یریگرمس یهاگونه

جوامع  ترینبزرگاز  یکی. کندیم ییخودنما یتنگرس در مناطق انتقال-بادام یابادامستان و  یست. تیپمناطق ن ینگنجشک در اوزبان

فرد است. منحصربهی در نوع خود در زاگرس بهمئهمینطور توده زربین در تنگ سولک  استان قرار دارد. ینارس زاگرس درا

 یثح ینو از ا باشندیرا دارا م یدر زاگرس مرکز یلو ش یمارن یهاسطح دامنه ترینییناز پا یکیاستان  یدنا و مرکز هایکوهستان

هنوز بخش  حالبااین. شودیها مدست دامنه یینپا یو اراض هاجنگل یگرمتوجهنسبت به دو استان د یبالنسبه کمتر پذیرییبآس

است  ینزاگرس در استان ا یگرد هایویژگی از .اندرانش قرار گرفته یبالا یتدر مناطق با حساس تاناس جنگلهای سطح( ٪31اعظم )

 حداقل است. هادشتعرض برخوردار است و وسعت  ینمنطقه زاگرس از کمتر ینکه در ا

گذشته و از ارتفاعات  یاز مناطق جنگل یشاستان هستند که کماب یهارودخانه ترینیاصل یرآبادو خ مارون، زهره، بشار یهارودخانه

)شکل  شوندیها، از شعبات کارون محسوب مرودخانه ینا یزحوضه آبر چهار .گیرندیسرچشمه م یمناطق جنگل بهمشرف یاو  یدهپوش
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 بهمشرفاستان،  یمرکز هایکوهستاناطق در من 91در بهار  متریلیم 124 یزانساله به م 9با طول دوره بازگشت  یبارندگ (. حداکثر9

 یینپا یروستاها حالبااینرخ داد،  فاریاب سر یدر مناطق جنگل توجهقابل هایلغزشزمینچرام و شاه بهرام رخ داد.  یهارودخانه

 .یدندند یلاز س یدست خسارت چندان

 

 
 یانب یفرض یهامحاط شده در باکس یجنگلها یکبه تفک یقتحق ینگزارش ا. راحمدیو بو یلویهاستان کهک یاصل یزخآب یهاهزحو 9شکل  

 .شودیم

 کمیته جنگل ، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 ٪31در حوضه بشار با حدود  یزاگرس مرکز یدر جنگلها یزادنسبت دانه :  بالاترینخرسان زدهسیلو منطقه  2و 1 یهاباکس

در حوضه بشار و  ی. شدت بارندگرسدمی ٪5خرسان به کمتر از  یهاحوضه و در سرشاخه دستییننسبت در پا این است شدهگزارش

خرسان و عدم  یمندآب ملخ، تنگ وراق در منطقه م یروستا زدگیسیلعلل  تریناصلیاز  یکیبوده است.  یکسان 91خرسان در بهار 

به سطح پوشش کمتر و کاهش درصد  توانی( را مپر نشد یاسوجقاسم حوضه بشار )سد شاه یدر روستاها یلاز س یخسارت ناش

 .باشدیخرسان بلوط خالص م-جنگل در کل حوضه بشار یپت شودیم خاطرنشانخرسان نسبت داد.  یدر روستاها یزاددانه

 یزبلوط استان در لنده و دهدشت در حوضه آبخ یجنگلها ترینشدهتخریباز  :  یکیمارون زدهسیلو منطقه  4و 3 یهاباکس

نشد و  یزحوضه، سد مارون سرر یتوپوگراف یطبالا، به علت شرا یقرار دارند. با وجود بارندگ یلویهودخانه مارون و در شهرستان کهکر

حوزه لنده  یرفتن روستاها یلس یرسوق و به ز -لنده دهحال بسته شدن جا یننشدند. باا یددست شهرستان بهبهان تهد یینپا یاراض

مناطق  ینتر توجهکماز  یکی. باشدیگذشته م یهادر دهه هاجنگل خصوصا  یعیمنابع طب یببدون شک از تبعات تخر یکک،تا ل

دنا و پاتاوه در  انندبا مناطق برخوردار م یسهدر مقا یقرار دارد. عدم اختصاص بودجه و امکانات کاف یهناح یناستان در ا یجنگل

 ینواح یندر ا یلاز س یسطح بالاتر خسارات ناش ینطورجنگل و هم ینینشو عقب یبتخر یسبب شده تا شاهد سطح بالا یراحمدبو

 .یمباش

مربوط به  91در بهار  بویراحمد و یلویهاستان کهک گرفتگیآبو  یلاباعظم س یرآباد: بخشخ زدهسیلو منطقه  5 یهاباکس

به چهل  یبقر وسعت باچاشت خوار  هایکوهها و در دامنه رودخانه ینبالادست ا یچرام و شاه بهرام بوده است. جنگلها یهارودخانه

 گرفتگیآب حالبااینارس(.  گاهیرهو ذخ شدهحفاظتهستند )وجود مناطق  یمتوسط یطدر شرا یبیتخر یطهزار هکتار از نظر شرا

 .دور نبوده استروز عبور و مرور مق 12و به مدت   برگرفتبالادست سد کوثر را در  یتمام روستاها تقریبا 



131          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

خسارت به  یشترین، بزدهسیلمناطق  یگرنظر استثنا بود که برخلاف د یناز ا 91بهار  هاییدر بارندگ یرآبادخ یزحوضه آبر شاید

 مناطق بالادست وارد شد.

هزار هکتار  15 یبدر بالادست رودخانه زهره با وسعت قر یگونو آبر یلد : جنگلهایرودخانه زهره زدهسیلو منطقه  6 یهاباکس

از  یکیرا به همراه داشت.  یکمتر یبگچساران به نسبت تخر یدشد هاییحال بارندگ ینمواجه هستند. باا ییبالا یبیتخر یطدر شرا

 .است یوحش هایبادام صبلوط بخصو یرعناصر غ یحضور بالا یلویهجنوب استان کهک یجنگلها هایویژگی

 یماقل ییرتغ یاساز جنگل و انسان یبگچساران در حوضه رودخانه زهره تنها به تخرشهرستان  یجنوب یمهکامل جنگل درن محو

بلکه محدود کننده استقرار  ین،رانش زم یندهنه تنها افزا یزن ینمک یهابا رگه یو رس یآهک یت. وجود سازند اندرشودینسبت داده نم

 را به همراه داشت. یکمتر یبگچساران به نسبت تخر یدشد هاییحال بارندگ ین. بااشودیمحسوب م یجوامع جنگل

منطقه باشت در بالادست  یکه نه تنها سطح جنگلها سازدیدر سه دهه گذشته آشکار م یاهیوپوشش گ یاراض یکاربر ییراتتغ

جنگل از بلوط بادامستام به  یپآشکار ت ییربلکه تغ یافته،درصد کاهش  11به کمتر از  یعیطب یدرصد اراض 34حوضه گچساران، از 

 .تمشهود اس کاملا  یزبادامستان خالص ن

 

 پیشنهاد -2-6-2

وضوح در حوضه رودهای بشار و خرسان دیده شد. پوشش به 1391همبستگی بالای پوشش جنگل و کاهش صدمات ناشی از سیل 

های وجود این همبستگی در سایر حوضهداشته است. بااینزدگی مسون در بالادست بشار کاملا  یاسوج و پاتاوه را از سیل %42قریب به 

ها پس از شدت بارنگی، مربوط به شکل و رسد افزایش و کاهش آثار سیل در این حوضهنظر می استان متفاوت عمل کرده است و به

 توپوگرافی زمین و همینطور وجود سد داشته باشد. 

 

  شنهادیو پگیری نتیجه  -2-6-3

شود های کهن در سرزمینی که زاگرس نامیده میهای تمدنهای هر کشوری هستند. بقا و پایداریمندترین سرمایهها از ارزشجنگل

اند که نیز درگرو وجود جنگلهای بلوط بوده، هست و خواهد بود. جمیع دستاوردهای علمی در جنگلداری کشورمان نشان داده

های زیست بشری را  های اطراف خود، بخصوص محیطپذیری اکوسیستمهاند سطح ضربهای جنگلی بلوط غرب توانستهاکوسیستم

گیری آفات های پایین دست خود بکاهند. رانش زمین، فرسایش آبی، همهبالابرده و در هنگام وقوع حوادث طبیعی، از خسارات سرزمین

 ها کمتر بوده است.های مجاور این جنگلها در سرزمینسالیها و خشکو بیماری

های بازگشت طولانی در رشته که با دوره ترین حوادث طبیعی بودیکی از اصلیو طغیان رودهای مرتبط با آن 1391بهار سیل 

تر از آنی هستند که حتی متر در عرض یک یا دو روز بسیار قویمیلی 122های بالای بارندگیهای زاگرس رخ داد. مطمئنا  شدت کوه

مقایسه شرایط سطح تخریب جنگلهای  متوقف کنند. بااین حال مشاهدات عینی و نسبی سازی و جنگلهای انبوه هم بتوانند آن را

ها و شدت بارندگی و حجم آب کاملا  یک ناظر بادید علمی را وخم رودخانهدیده از سیل، شکل بستر و پیچهای خسارتبالادست حوضه

ترین آنها یل ویرانگر بسیار چشمگیر بوده است. اصلیسازد که وجود جنگلهای بلوط غرب در کاهش سطح این سمتقاعد می

 تواند به شرح زیر باشد.کند میهایی که کارگروه بررسی سیل در حوضه زاگرس مرکزی از مشاهدات خود ارائه میپیشنهاد

ه با سطح مقایسوجه قابلهیچشده به ادارات منابع طبیعی در زاگرس مرکزی بهسطح امکانات و اعتبارات تخصیص داده -1

هزار هکتار جنگل در استان لرستان تنها توسط یک جنگلبان اداره  132و وظایف محول شده به آنها نیست. به طور مثال هر  مسئولیت

 شود.می

های خیز خصوصا  در استانهای سیلهای آبخیزملحوظ کردن نظرات جنگلداران در اجرای هرگونه پروژه حفاظتی در عرصه -2

شناسی با هرگونه سازی جنگل، جنگلکاری، قرق و مداخلات جنگلهای غنیباید ملحوظ گردد. همگرا کردن اجرای طرحزاگرس مرکزی 

 ها لازم است.پروژه سدسازی، آبخیزداری و هدایت سیل در این استان
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های میان و دک به پروژهمدت و اغلب بادوام انهای کوتاهای در بخش جنگلداری باید از پروژههای توسعهتمرکز اجرای طرح -3

طبیعی  گذاری روی بالا بردن دانش منابعمدت و با سطح مشارکت بالاتر روستاییان سوق داده شود. در این خصوص سرمایهطولانی

گردی، پرورش جانوران شکاری و استفاده توریسم و طبیعت های نوین استفاده از جنگل مانند اکواهالی محلی و آشنایی ایشان با روش

 از محصولات فرعی جنگل از اهم واجبات است.

طبیعی، خصوصا   سازی در خصوص اهمیت و جایگاه منابعهای پیشرفته جهان، در کشورمان به فرهنگمتأسفانه برخلاف ملت  -4

عنوان چتر های زاگرس بهای پرداخته نشده است. استفاده درست از جنگلکاهش و جلوگیری از بروز سیل به طور شایسته ها درجنگل

ها را متوقف کرد. نسل آینده باید توان روند تخریب این جنگلباشد و صرفا  با اعمال زور نمیبر میحمایتی در برابر حوادث طبیعی زمان

 ساله شاهد خسارات بسیار کمتری باشیم. 25الله در سیل بعدی با دوره بازگشت  اکنون عاشق جنگل پرورش یابند تا انشااز هم

 

 فهرست منابع 
 و RS هاییکو رسوب با استفاده از تکن یدب یزانم یحوضه سولگان بر رو یاراض یکاربر ییراتاثر تغ یبررس 1392آتشخوار، ف. 

GIS و مدل HEC-HMهای آبی، دانشگاه شهرکرد.. پایان نامه کارشناسی ارشد سازه 

 9) بازفتبررسی کمی منابع آب حوزه آبخیز  1316و بختیاری.  اداره مهندسی ومطالعات اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال

 .استان چهارمحال و بختیاریجلد( 

یراحمد. ئتنشگاه تربیت و بو یلویهمنطقه کهگ یزآبر یزا در حوضه ها یلس یستمهایس ینوپتیکیس یبررس. 1312انصاری، س. 

 معلم.

 -دانشگاه شهرکرد . بازفت یزحوزه آبخ یلابس یدروگرافبر ه یاراض یکاربر ییراثر تغ یبررس. 1393ی، ف. نجف آباد یزدیا

 یعی.و منابع طب یدانشکده کشاورز

آن در جنگلها و مراتع استان چهارمحال و  یو پهنه بند یعوامل موثر بر آتش سوز ینمهمتر یینتع. 1392توکلی وردنجانی، ر. 

 یاری. کارشناسی ارشد . دانشگاه شهرکرد.بخت

 یرزمینیسفره آب ز یهو تغذ مشجر احداث مزارع و مراتع یبرا یلابطرح گسترش س یگزارش مقدمات 1365آ.  ح. و کوثر یبیانحب

 .مراتع جنگل ها و یقات، مؤسسه تحق در دشت امامزاده جعفر دوگنبدان

ز منطقه های خاک و محیط بر رواناب و رسوب در بخشی از حوضه آبخیبررسی تأثیر برخی از ویژگی 1393حسنی سنگانی، ع. 

 لردگان دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه ارشد. خاکشناسی.

کشکان با استفاده از مدل  ۀرودخان یخیتار هاییلابس بینییشپ .1394 ف.گراوند،  م.؛ یمانی،؛ م. یگلو،جعفر ب س.م.؛ ینی،حس

 .111-133: 1394، تابستان 1 ۀسال چهارم، شمار ی،کم یژئومورفولوژ یها، پژوهشHEC-HMS یدرولوژیکیه

 یچوب یگونهها رویشگاه یین. طرح تع 1315س.،  ی،ع.، و سلطان یانیان،س.، سف ی،ر.، پورمناف ی،س ج.، مهدو ین،خواجه الد

 ی.دانشگاه صنعت GISو  RSاستفاده از  یاری بار استان چهارمحال و بخت یا یترانهخشک مد یمهمناطق ن یصنعت یمهو ن یصنعت

 اصفهان.

 استان بر تأکید با -شمالی کارون آبخیز در حوضه خیزیسیل پتانسیل بندی پهنه و سیلاب ایمنطقه فراوانی . تحلیل1311ذوقی، م. 

 ، دانشگاه شهرکرد.کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشیبختیاری.  و چهارمحال

تنوع  یهاو شاخص ازدورسنجشبا استفاده از  ینسرزم یمایس یهاسنجه ییراتتغ یساز یو کم یبررسسلیمانی، آ، حجتی، م. 

 .65 – 26(: 3) 16زیست محیطفصلنامه انسان و . دز( شدهحفاظت: منطقه ی)مطالعه مورد یستیز

و رهاشده و اراضی مرتعی مجاور  خوردهشخم استپی ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی و تولید در مراتع نیمه. 1394سنایی، زهرا، 

 داری. دانشگاه شهرکرد.مرتعمهندسی منابع طبیعی گرایش  نامه کارشناسی ارشد رشته پایان. مدیریتی لازم اتخاذ تدابیر منظوربه



142          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 .52-12(: 43های جغرافیایی، )،پژوهش GIS. برآورد حجم رواناب حوضۀ آبخیز رودخانۀ کشکان با استفاده از 1311.نژاد، عسوری

 های استان لرستان.اطلاعات و مشخصات رودخانه . 1392ای استان لرستان شرکت آب منطقه

نامه  یانپا. امامزاده جعفر، گچساران یمصنوع یهآن در تغذ یرتأث و ناصرآباد یلدر مس یلس یکم یابیارز. 1394اصل، م.  ظهرابی

 ی. دانشگاه صنعتی شاهرود.ارشد آب شناس یکارشناس

 -139( 2: )4. آمایش سرزمین. بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد .1391. ذ، دانش آموز ، و.عزتیان

113. 

 کشور. مراتع و تحقیقات جنگلها موسسه .آنها تخریب عوامل مهمترین و زاگرس بلوط جنگلهای بررسی . 1323 ،.م فتاحی،

 یاهیگ یپهایت یک. کشوررح شناخت مناطق اکولوژ. ط 1391ح.م.،  یرمحمدی،  و ش ی،ه.، عشور ی،م.، زارع، س.، نعمت یاض،ف

 .یاریاستان چهارمحال و بخت

 ایرانی د رسه  Quercus brantiiبلوط  گونه نهالهای کیفی و کمی صفات برخی وراثت پذیری بررسی .1392،خ.  حاجی کریمی

 .یاسوج دانشگاه کشاورزی، دانشکده گروه جنگلداری، ارشد، کارشناسی دوره نامهپایان .یاسوج و آبادخرم بانه، پرونانس

و اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز تفصیلی مطالعات  1392مدیریت آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری. 

 دوراهان.

 یو طبقه بندی اراض یخاکشناس یلیمطالعات تفص. 1391 یاریچهارمحال وبخت یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب یقاتمرکز تحق

 .منطقه حفاظت شده هلن

مدیریت  1329شرکت خدمات مهندسی جهاد، اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری.  –مهندسین مشاور پارساب 

 منابع جنگلی بازفت علیا.

استان  در کارون آبخیز حوزه از بخشی در آن بندی پهنه و خیزی سیل ضریب . برآورد1392نظری، ن.، افلاطونی، م.، جاهدی، ع. 

 یدار.پا یعیو منابع طب یکشاورز یکیالکترون یمل یشهما یناولبختیاری.  و چهارمحال

با  یاریکارون در استان چهارمحال و بخت یزاز حوزه آبخ یبخش یزیخ یلمطالعه س. 1396ا. ، زارع، ر.، پژوهش، م.  هنربخش،

 .کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاکمجموعه مقالات هشتمین ی. فراوان یلاستفاده از روش تحل

 

 استان ایلام-2-7
 مقدمه -2-7-1

طبیعی  هایعرصهدرصد استان را  12. بیش از شودمیجنگلی حوزه زاگرس محسوب  هایاستان ترینمهمیکی از  ایلاماستان 

مراتع زاگرس  6و % هاجنگلسطح  12اتع کشور و همچنین %مر 3/1و% هاجنگل 6/4. این مقدار برابر %شودمیجنگل و مرتع شامل 

 .باشدمی

 

 ایلامجغرافیای طبیعی استان  -2-7-2

این استان از شمال با استان کرمانشاه  گرددمیدرصد از مساحت کل کشور را شامل 1/2هکتار  2222612استان با وسعتی معادل 

 .است جوارهمکیلومتر مرز مشترک و از شرق با استان لرستان  425از جنوب با استان خوزستان از غرب با کشور عراق با 

 . جمعیت استان بر اساس آمار سالباشدمی ایلامدهستان به مرکزیت شهر  39شهر و 19بخش، 22شهرستان، 12دارای  ایلاماستان 

درصد  31/61درصد در نقاط شهری،  62/69گرددمیدرصد جمعیت کل کشور را شامل  2/ 22نفر است که حدود  545212بالغ بر  15

 .کنندمیعشایری زندگی  صورتبهدر نقاط روستایی و درصد 

در زمستان تا  دارد. حداقل درجه حرارت طولانینسبتا  سرد و زمستان  وهوایآبشرق که  شمال ومناطق کوهستانی شمال 

غرب و جنوب غرب  ایجلگهمناطق  .گرددمیدر سال بالغ  مترمیلی 522و میزان بارندگی آن نیز به بیش از رسدمیدرجه زیر صفر 15
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صفرمی رسد. میزان بارندگی این مناطق  بالایدرجه  45گرمسیری دارند. حداکثر درجه حرارت این مناطق تا  وهوایآباستان که 

و  صفر زیردرجه  5معتدل که درجه حرارت این مناطق در زمستان تا  وهوایآبدر سال است. مناطق میانی با  مترمیلی 222حدود 

. مساحت منابع آبی در رسدمیدرجه سانتی گراد  42حداکثر درجه حرارت آن در مناطق جنوبی و دره شهر در تابستان به بیش از

 1/9با آورد سالیانه حدود  (رودخانه سیمره استثنای)بهرودخانه دائمی  14. در استان رددگمیکمتر از یک درصد برآورد  ایلاماستان 

 میلیارد متر 4/5استان حدود  هایرودخانهمیلیارد متر مکعب جریان دارد. چنانچه رودخانه سیمره نیز به این مجموعه اضافه شود، آورد 

مرزی در غرب  هایرودخانهآبریز، حوضه آبریز رودخانه سیمره در شرق و  دائمی استان به دو حوضه هایرودخانهمکعب خواهد بود. 

میلیارد متر مکعب توسط  9/1، حدود ایلامبر سطح استان  شدهنازلجوی  هایریزشمیلیارد متر مکعب  1. از حدود شوندمیتقسیم 

 4/9و میزان  دهدمیرا  زیرزمینی هایآبشکیل میلیارد متر مکعب در زمین نفوذ کرده و ت 1/2استان تخلیه گردیده و  هایرودخانه

 .میلیون متر مکعب است 314استان  زیرزمینی هایآبپتانسیل  .گرددبرمیتبخیر و تعرق به جو  صورتبهمیلیارد متر مکعب آن 

دارند. تعداد گونه آن از گیاهان کاشته شده و بقیه حالت خودروی  52است که  شدهشناساییگونه گیاهی در استان  1222تعداد 

را  ایلامو علفی دارند. استان  ایبوتهو بقیه فرم  غیربومی(گونه کاشته شده  52گونه بومی و  95) ایدرختچهگونه درختی و  145

خلیج عمانی در غرب و جنوب و جنوب غربی استان با  هایجنگلحوزه رویشی  (به دو حوزه رویشی عمده تقسیم کرد: الف توانمی

شاخص سبد، خارشتر، علف مار، ترات، پنج انگشتی، کهورک، کهور، رملیک و کنار و  هایگونهو  (درصد استان 39) 211354/25سطح 

و گونه  (درصد استان 61)هکتار  1221439/9زاگرس در شمال استان با سطح  خشکنیمهخشک و  هایجنگلحوزه رویشی  (ب

 ...همراه بنه، زالزالک، دافنه، بادام، ارژن و هایگونهشاخص بلوط و 

 

 وضعیت جنگل در استان -2-7-3

که جزء جوامع جنگلی مناطق خشک و  شودمیدرصد از سطح استان را شامل  32هکتار  641666استان با مساحت  هایجنگل

، کوهیبادام: هایگونهمابقی را  % 4و % 6، %پسته وحشی  92بلوط ایرانی سلسله جبال زاگرس بوده و تیپ غالب با گونه  خشکنیمه

درصد  4,2حدود  ایماهوارهمیدانی و استفاده از تصاویر  هایپیمایش. طبق دهندمیوحشی و... تشکیل  گلابیداغداغان، کیکم، ارژن، 

 لازم. همچنین باشدمیرصد آن جنگل دست کاشت د 6,2درصد آن جنگل تنک و 63درصد آن جنگل نیمه انبوه، 33آن جنگل انبوه، 

 .است شدهاضافهدست کاشت  هایجنگلدرصد به سطح  2/1سال گذشته  5به ذکر است طی 

 باشد.میدست کاشت  عمدتا هزار هکتار پارک جنگی  12همچنین دارای بالغ بر  ایلاماستان 

 تأمین نهال برای عملیات احیای بیولوژیکی را بر عهده دارد.نهالستان جنگلی است که وظیفه  6استان ایلام همچنین دارای 

و  شناساییجنگلی گاه  ذخیرههزار هکتار اراضی  4همچنین در این استان به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بالغ بر 

 .است شدهثبت

با بیش از  برداربهره  تعاونی 122یر، بیش از و عشا روستانشینمعاش مردم  تأمینبا توجه به نقش اراضی منابع طبیعی استان در 

 .شهرستان این استان به فعالیت مشغول هستند 2عضو در  5222

 فیزیوگرافی و حساسیت نسبت به سیل، لغزش و رسوب خطرپذیری استان ایام در برابر سیل

برابر خطر سیل و عواقب آن برخوردار بوده  های خطر  دردهد که استان ایلام از زمینههای دفتری نشان میمطالعه میدانی و تحلیل

خشک زاگرس قرار دارند است. برای نمونه ازنظر فیزیوگرافی و شیب زمین هر دو ناحیه رویشی استان ایلام که در محدود خشک و نیمه

 همگی کوهستانی و پرشیب بوده و از قابلیت کمی در کنترل روان آب برخوردار هستند.

 حملقابل رسوب و تولید آبی فرسایش به سرزمین حساسیت تعیین در مؤثر متغیرهای تلفیق از استفاده با شدهانجام هایتحلیل

 و سیلاب توسط آبی فرسایش از ناشی تخریب شدید قابلیت دارای استان اراضی از هکتار هزار 11 از بیش که دهدمی نشان سیلاب توسط

  .باشندمی رواناب
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ناحیه  جنگلی واسطه پوششبه و ایلام استان شمالی نواحی در پذیریآسیب و حساسیت کمترین شود،می مشاهده که طورهمان

 گیاهی فقیر پوشش و شمالی دارشیب آب  نواحی روان تمرکز واسطهبه استان جنوبی ناحیه در پذیریآسیب بیشترین و زاگرسی رویشی

  .است عمانی رویشی ناحیه

 .است شدهزده ایلام تخمین استان اراضی سطح از تن میلیون 2 حدود سیلاب و رواناب توسط شدهبرداشت سالیانه رسوب حجم

 رسانیکمک در بحران ستادهای عملیات موانع مهم از و زراعی اراضی به واردشده صدمات عمده از نیز اخیر هایسیلاب در رسوب برداشت

  .است بوده کشور زدهسیل نواحی سطح به

 

 سیل روایت  -2-7-4

 در هستند، کشاورزی بااهمیت ازنظر که استان مهم هایدشت و جمعیتی نقاط اکثر تقریبا  میدانی، مشاهدات و مستندات پایه بر

 .دهدمی نشان را اندقرارگرفته سیلاب مورد هجوم اخیر سیل در که را استان خیزسیل مناطق 12شکل   .اندقرارگرفته سیل خطر معرض

 

 
 .اندداشته قرار سیلاب هجوم مورد اخیر سیل در که ایلام استان مهم خیزسیل مناطق 10شکل 

 منبع : پرویز گرامی

 

 هستیم، شاهد لرستان همانند استان هااستان سایر در آنچه همانند سیل، از ناشی هایخرابی بر علاوه ایلام، استان اخیر سیل دوره در

 سطح در همچنین .است کرده وارد استان تأسیسات کلیدی و ابنیه به را زیادی هایآسیب و دادهرخ منطقه در فراوانی به نیز لرزهزمین

 .است دادهرخ هکتار هزار 122 تقریبا  وسعتی با لغزشزمین مورد 522 حدود استان،
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 گیر سیل هایپهنه در ایلام استان طبیعی منابع هایعرصه و ابنیه به خسارت برآورد فهرست 4  جدول

 
 

  :است زیر شرح به آن در شدهاحداث ابنیه و طبیعی های منابععرصه به 1391 فروردین سیل از واردشده تاخسار نتیجه اینکه

 عرصه در بلوط ایرانی سالکهن درخت و نهال اصله هزار 422 از بیش نابودی و کنی باریشه جنگلی هایتوده به وارده خسارت -1

 هکتار هزار 5 بر بالغ

 گیاهی و پوشش مرتعی هایبوته کنیریشه همراه به استان مراتع از هکتار هزار 12 از بیش شدن پوشیده و خاک فرسایش -2

 عرصه طبیعی

 کاشت دست جنگلی اراضی هکتار هزار 2 از بیش به خسارت آمدن وارد و تخریب -3

 طبیعی جنگلی گاهیذخیره اراضی هکتار 1222 از بیش به خسارت آمدن وارد و تخریب -4

  سالیانه آبگیری مترمکعب هزار 52 معادل حجمی سازه 22 و آبخیزداری سازه 622 به خسارت آمدن وارد و تخریب -5

 

 مهم هایرودخانه حوزه در استان طبیعی منابع اجرائی – تفصیلی مطالعات -2-7-5

 مرزی هایرودخانه و رودخانه کرخه هایهضحو تحت اراضی از هکتار هزار 522 از بیش ایلام، استان طبیعی منابع کل اداره همت به

 در مهم هایرودخانه برای شدهانجام اجرائی مطالعات  تفصیلی سهم 5 جدول است. قرارگرفته اجرائی تفصیلی موردمطالعه ایلام استان

 دهدمی نشان را استان سطح

 

 
.  
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 )هکتار به( ایلام  استان هایرودخانه اجرائی تفصیلی مطالعات سهم 5  جدول

 
 

 
 ایلام استان سطح در شدهانجام مطالعات موقعیت 11شکل 

 

 گیری نهایینتیجه -2-7-6

 آوری جنگل لازم است به موارد زیر توجه شود:برای افزایش تاب

ها، پوشش علفی ها، بوتهدرختان، درختچهجنگل یک مجموعه گیاهی و جانوری است. بخش گیاهی جنگل متشکل است از  -1

 باشند.که همه اینها درروی خاک جنگل مستقر میکف جنگل و لایه هوموس زیر آن

برای اینکه جنگل نقش خود را از جذب رواناب و رطوبت ایفا کند لازم است همه این پنج مؤلفه در وضعیت مناسب اکولوژیک خود 

 باشند.

 پوشانند.و قطرهای متفاوت عرصه را می فاعدرختان با سنین مختلف و ارت -1-1
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 شوندهای گوناگون مستقر میها: برحسب نوع جنگل در فضای بین درختان، درختچهدرختچه -1-2

 پوشانند.های اکثرا  چندساله عرصه را میها: در فضاهای باقیمانده، بوتهبوته -1-3

 پوشاندپسند باشد عرصه را میرپسند و یا سایهساله برحسب اینکه نوپوشش علفی: در کف جنگل پوشش علفی و گیاهی یک -1-4

ها قبل از اینکه تبدیل به خاک شود کف جنگل را ها و باقیمانده گیاهی است که برحسب نوع جنگل، ساللایه هوموس: برگ -1-5

 دهد.ای اسفنجی را شکل میپوشاند و لایهمی

کنند. کوشش ما باید این باشد رل و در جنگل ذخیره میآورند که حداکثر حرکت آب را کنتوجود می این مجموعه سیستمی را به

 که این مجموعه در وضع طبیعی خود حفظ شود و یا کمترین آسیب را ببیند و به این منظور:

دخالت در جنگل نداشته باشیم و یا این حالت را به حداقل برسانیم. باید توجه داشته باشیم که مجموعه جانوری و  -2

 نماید.های مختلف جنگل را جهت بهترین کارکرد عملی میها و بخشود دارد تنظیم روابط لایهوحش که در جنگل وجحیات

 ای و هوموس کف جنگل از بین نرود.توانیم ممنوع کنیم در حدی محدود باشد که لایه علفی و بوتهچرای دام که اگر نمی -2-1

د که اگر از بین بروند عملا  جنگل به سمت نابودی باشنهای زیرین و خاک میها: اینها حافظ لایهقطع درختان و درختچه -2-2

 رود.می

 ای و علفی حفظ شود.برداشت گیاهان کف جنگل: در حدی باشد که پیوستگی لایه بوته -2-3

هم تخریب شوند و نتوانند نقش خود را ایفا کنند باعث ها که اگر آنسلامت و حفاظت خوب مراتع بالادست جنگلتوجه به -2-4

 ب و فرسایش خاک را به عرصه جنگلی منتقل کنند و توان جنگل را در کنترل بارندگی کاهش دهند.شوند که جریان آمی

 کند؛جنگل در حالت طبیعی به بهترین شکل نقش خود را در کنترل بارندگی و سیلاب ایفا می ها در جنگل:عدم ایجاد سازه -3

 ن راستا:ها پرهیز کنیم و در ایالامکان از ایجاد سازهبنابراین باید حتی

 های جنگلی در حد ضرورت و با عرض کم ساخته شود.جاده -3-1

ریزی به حداقل برداری و خاکهای طبیعی پیروی شود برای اینکه خاکهای جنگلی تا حد ممکن از شیبدر ساختن جاده -3-2

 کاهش یابد.

ش گیاهی و یا ترتیبات دیگر ها پرهیز شود و در صورت ضرورت روی آنها با پوشهای کنار جادهوجود آوردن دیواره از به -3-3

 پوشیده شود تا حداقل لغزش را در مواقع بارندگی باعث شود.

طور پیوسته وجود آید و به ها برای هدایت آب بارندگی و سیلاب در حد کافی بهها و پلها و آبراهههای کنار جادهکانال -3-4

 وجود نیاورد. نعی درراه جریان آب بهها، تنه درختان و مواد گیاهی در آنها ماکنترل شود تا انباشت شاخه

های مکانیکی آبخیزداری های بیولوژیک صورت گیرد. سازههای آبخیزداری عمدتا  با تأکید بر روشاحیاء جنگل و فعالیت -3-5

 ای را ایجاب کند.ایجاد نشود مگر اینکه مطالعه مشخص ضرورت ایجاد سازه

 بینی شود.آب پیشهای خروج ها و تأسیسات کانالدر اطراف ساختمان -3-6

های مواصلاتی از جنگل های گاز و نفت، خطوط انتقال نیرو و جادهالامکان لولهای حتیهای عمرانی و توسعهریزیدر برنامه -4

تر استفاده شود که اولا  جنگل تخریب نشود و ثانیا  وظیفه خود را در های طولانیهای جایگزین حتی باوجود مسافتعبور نکنند و از راه

 کنترل بارندگی و سیل انجام دهد.

 های تخریب یافته جنگل قرق شود.بخش -5

صرفه بههای عمرانی مقرونقوانین حمایت از جنگل تصویب شود تا با توجه به ارزش اقتصادی و اکولوژیک جنگلی، برای طرح -6

 .های خارج از جنگل استفاده نمایندجای عبور از جنگل با هزینه بالا از عرصهکه به باشد
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 منابع
 آمار و کل اداره ای.ماهواره تفسیر از استفاده با گیلان اراضی استان گیاهی پوشش و کاربری نقشه تهیه .1323 نام،بی -2

 .صفحه 132 تهران، ،23/23شماره  نشریه سابق، کشاورزی وزارت اطلاعات

 .منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستاناداره کل  کاشت استان گلستان.های دستگزارش وضعیت جنگل .1395 نام،بی -1

 از جلوگیری در جنگلی پوشش تأثیر بررسی و گرگانرود حوضه هایجنگل سالهنوزده بازه ایماهواره الف. پایش 1391نام، بی -9

 .91ازدور، خرداد سیلاب. سازمان فضایی ایران، مجله سنجش

10- [https://isa.ir/content/2626/ -پوشش-تاثیر-بررسی-و-رود-گرگان-حوضه-های-جنگل-ساله-نوزده-بازه-ای-ماهواره-پایش

سیلاب-از-جلوگیری-در-جنگلی ] 

استان گلستان. کارگروه سیل،  –رودخانه گرگانرود  1392نویس تحلیل اجمالی سیل اسفند ماه ب. پیش 1391نام، بی -11

 فحه.ص 12سالی و مخاطرات طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، خشک

ای ج. گزارش سیلاب گلستان. وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آّب منطقه 1391نام، بی -12

 صفحه. 14گلستان، 

 در شرقی راش تودۀ تاجی اتلاف و بارش تاج ساقاب، ایدوره و فصلی تغییرپذیری. 1396قربانی، سمیه و رحمانی، رامین، -13

 .522-542(: 4) 9 ایران، جنگل مجلۀ. کلاته شصت پژوهشی آموزشی جنگل

ای. ماهواره هایداده از استفاده با کشور شمال جنگلهای فوقانی مرز تغییرات . بررسی1312میرآخورلو، خسرو و اخوان، رضا،  -14

 .139-141(: 1)16ایران،  صنوبر و جنگل تحقیقات پژوهشی - علمی فصلنامه
15- Rahmani R, Sadoddin A, Ghorbani S, 2011. Measuring and modelling precipitation components in an Oriental 

beech stand of the Hyrcanian region, Iran. Journal of Hydrology, 404: 294–303. 

 



 

 

 

 

 

 كمیته مرتعگزارش نهایی 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 همکاران دانشگاهی درکمیته مرتع

 دانشگاه تهران –رئیس کمیته : آقای دکتر حسین ارزانی 

 اعضای کمیته :

 دانشگاه تهران –آقای دکتر محمد جعفری  -1

 دانشگاه تهران –آقای دکتر حسین آذر نیوند  -2

 آقای دکتر ترنیان از دانشگاه لرستان  -3

 آقای دکتر فرامرزی از دانشگاه ایلام -4

 دانشگاه بهبهان –خانم دکتر دهداری  -5

 دانشگاه گرگان –خانم دکتر عظیمی  -6

 دانشگاه مازندران -خانم زینب جعفریان -2
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 بخش اول

 چکیده
ترین در کاهش رواناب و وقوع سیل دارند. کاربری مرتع به عنوان مهم پوشش گیاهی اکوسیستم های طبیعی اثر قابل توجهی

طوریکه بیش از نیمی از کشور ایران در این کاربری تعریف شده است. تنظیم چرخه هیدرولوژی و کاربری زمین در ایران می باشد به

مراتع اکنون با پاره ای از مشکلات اساسی  کنترل سیل از جمله خدمات و سرویس های اکوسیستم های مرتعی به شمار می رود. این

مواجه هستند که شامل تعداد دام زیاد )چرای مفرط( و چرای بی موقع، تغییر کاربری زمین به کشاورزی بالاخص زمین های دیم کم 

از بین رفتن منابع بازده و در نهایت ضعف یک سامانه مدیریتی موثر می باشد. این نوع از شیوه های مدیریتی منجر به تخریب مراتع، 

علوفه ای و تنوع زیستی، افزایش سیل و فرسایش و رسوب می شود. سیل یکی از بلایایی است که در مناطق وسیعی از جهان و ایران 

که در سطح بسیار وسیعی از ایران مخصوصا در مناطق  1391هر ساله خسارت های زیادی به بار می آورد. این واقعه در اوایل سال 

ربی و جنوب غربی اتفاق افتاد، منجر به زیان های بالا به بخش های مختلفی مانند خسارت های انسانی، دامی، اراضی شمالی، غ

کشاورزی و منابع طبیعی و فرسایش خاک گردید. این گزارش با هدف بررسی وضعیت مراتع، روند تغییرات آن، چالش ها و مشکلات 

ب، جنوب و شمال ایران تنظیم گردیده است که سعی شده است با ذکر مستندات، موجود در اکوسیستم مرتعی مخصوصا مراتع غر

نتایج حاصل از آنالیز تصاویر ماهواره ای برای تغییرات کاربری اراضی در یک دوره ده ساله ارتباط این عوامل با سیل مشخص گردد. 

معادل شی نشان داده اند که این مقدار تغییرات به ترتیب نشان داد که در حوزه های آبخیز سد دز و کرخه مراتع  و جنگل ها روند کاه

کیلومتر مربع در مناطقی از حوزه کرخه بوده است. در حالیکه سطح  132و  296کیلومتر مربع در حوزه سد دز و  2/129و  6/214

ی آبخیز تالار و تجن نیز نتایج زمین های کشاورزی، مناطق مسکونی، اراضی بایر و پهنه های آبی افزایش نشان داده اند. در حوزه ها

مشابهی مشاهده گردید. مراتع استان گلستان هم دارای روند کاهشی در یک دوره ده ساله بوده است. بطور کلی در مناطق سیل زده 

ر یک روند تغییرات کاربری اراضی از کاربری منابع طبیعی به سایر کاربری ها مخصوصا کشاورزی وجود دارد. برآورد شدت چرا د

مناطق مختلف سیل زده حوزه های سیل زده نشان دهنده این است که در این مناطق شدت چرا بیش از دو برابر ظرفیت مراتع است. 

بنابراین، این عوامل باعث تخریب پوشش گیاهی، کاهش کیفی و کمی مراتع و در نتیجه باعث افزایش رواناب و فرسایش می گردد. 

و  رندگانیگ میتصم یبرا یبرنامه ضرور کبه عنوان ی مرتعیپوشش ، اصلاح و توسعه حفاظت یزیبرنامه رپیشنهاد می گردد که 

 باشد. سیل زدهطق امنکشور مخصوصا در در  مدیران منابع طبیعی

 

 مقدمه
طبق تحقیقات انجام شده با افزایش تراکم پوشش گیاهی احتمال وقوع سیل کاهش پیدا می کند به عبارتی یک رابطه منفی بین 

(. با کاهش سطح جنگل ها و مراتع شدت پیک سیلاب ها e.g. Norman et al. 2010; Rahmati et al. 2016این دو عامل وجود دارد )

 Faramarzi et al. 2010; Panahi(. شدت چرای بالا و تخریب مراتع و جنگل ها )Panahi et al. 2010روند افزایشی را نشان می دهد )

et al. 2010 از عوامل )( اصلی وقوع سیل به حساب می آیدPanahi et al. 2010 .)های کاربری اراضی جزء مهمترین تیپ از طرفی مراتع

اند که بیشتر این اراضی در مناطق خشک و درصد سطح کشور ایران را مراتع در بر گرفته 52شوند. تقریبا ایران محسوب می جهان و در

کاربری مرتع به همراه جنگل از نظر  . رودهای این مناطق به شمار میز مهمترین استفادهاند که دامداری یکی اخشک واقع شدهنیمه

جنگلی در  -اکوسیستم مرتعی 11طبق بررسی که در ( 2222و همکاران ) Karimzadegan اکولوژی و اقتصادی حائز اهمیت است.

 Gross Domestic) درصد تولید ناخالص ملی 43حدود  هاهای این اکوسیستمایران انجام دادند، بیان کردند که خدمات و سرویس

Production: GDP)  بوده است. برخی از این خدمات شامل کنترل فرسایش  2223و چهار برابر ارزش افزوده کشاورزی ایران در سال

عنوان شده است. بطور افشانی بادی و آبی، تنظیم چرخه هیدرولوژی، تجزیه کربن، تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی در گیاهان و گرده
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زیستی، چرخش  مشابهی در جهان، منابع طبیعی مدیریت شده )مرتع،  جنگل( خدمات و سرویس های مختلفی مانند حفاظت از تنوع

 ,Kreuter et al. 2001; Sanderson and Wätzold)مواد غذائی، حفاظت از خاک و آب، فرایند تشکیل خاک، منابع تولید و مواد زیستی 

 Costanza et al. (1997) را ارائه و تولید می کنند که برخی از این خدمات و سرویس ها و روابط آنها با اکوسیستم ها توسط   .(2010

به چا  رسید و در شرایط ایران لازم است با اقتصادی کردن بهره برداری از مرتع، تهدید ها را به فرصت تبدیل نمود، )ارزانی و 

 (.  1395همکاران 

درصد از مراتع  3/41و 4/41درصد از مراتع ایران در کلاس مراتع خوب قرار می گیرند این در حالیست که  3/12ی، فقط بطور کل

(. از طرفی مراتع ایران به علت مشکلاتی مانند تعداد Farahpour and Marshall 2001کشور در وضعیت متوسط و ضعیف قرار دارند )

 . ، عوامل محیطی و مدیریتی دارای وضعیت متوسط یا ضعیف هستند(1312ارزانی Faramarzi et al. 2010 ; ) دام زیاد

هدف از این پروژه بررسی وضعیت، روند تغییرات، چالش ها و مشکلات موجود در مراتع مناطق سیل زده ایران و ارتباط آن با سیل 

می باشد. این گزارش، بر مبنای مطالعات انجام شده در کاربری منابع طبیعی و بازدیدهای میدانی قبل و بعد از وقوع سیل در مراتع 

 مراتع یرو شیپ یها چالش که است شده آن بر یسع گزارش نیا درجنوب ایران انجام گرفته است. نیمه خشک غرب و شمال و 

با وقوع سیل دارد را با ذکر دلایل، مستندات و ارجاع به تحقیقات انجام شده ارائه داد. در ادامه  میمستق ارتباط که رانیا مختلف مناطق

ها و استان هایی که خسارت سیل در آن ها بالا بوده است، عمده فاکتورهای موثر بر بعد از معرفی مناطق سیل زده یا به عبارتی حوزه 

 وقوع سیل در کاربری مرتع عنوان می گردد. بنابراین اهداف این گزراش شامل:

بررسی وضعیت، روند تغییرات، چالش ها و مشکلات موجود در مراتع مناطق سیل زده ایران و ارتباط آن با سیل می  هدف اصلی:

 باشد.

 اهداف فرعی:

 بررسی تعداد دام موجود، دام مازاد و شدت چرا در مناطق مورد مطالعه. -

 بررسی تغییرات کاربری اراضی/پوشش در مناطق مورد مطالعه. -

 سیل با مشکلات مراتع مانند شدت چرا و تغییرات کاربری اراضی/پوشش بررسی ارتباط بین  -

 

 مواد و روش ها -1
 مناطق مورد مطالعه -1-1

، سیلاب هایی مخربی را بوجود آورد که در نتیجه مناطق وسیعی از ایران را متاثر کرد و 1391بارندگی های رخ داده در اوایل سال 

خسارت های زیادی را بوجود آورد. استان هایی که سیل با شدت بیستری در آن ها رخ داد شامل استان های شمالی )مازندران و 

(. حوزه های آبخیز کرخه و کارون بزرگ در غرب 1لرستان و خوزستان( بودند )شکل جنوب غرب )ایلام، گلستان( و استان های غرب و 

و جنوب غرب و همچنین حوزه های آبخیز اترک، قره سو و گرگان و هراز و قره سو در شمال و شمال شرق کشور، متاثر از سیل بودند 

 شده در استان های سیل زده به عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند. یی از حوزه های آبخیز ذکرها بخش(. بنابراین، 1)شکل 
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 1398استان ها و حوزه های آبخیز متاثر با بیشترین میزان خسارت از سیل   1شکل 

 منبع : سازمان آب منطقه ای استان مربوطه

 

 (Land use/cover changesتغییرات کاربری اراضی/پوشش )-1-2
و  2213، 2221( مربوط به سال های Landsatکاربری اراضی/پوشش از سری داده های ماهواره لندست )برای بررسی تغییرات 

در استان گلستان استفاده گردید. داده  2211-2219و  2221-2229در حوزه های سد دز و حوزه کرخه و همچنین سال های  2211

( دانلود گردید. داده های /https://earthexplorer.usgs.gov) USGS یتهای نصاویر مربوط به ماه خرداد می باشند.  این داده ها از سا

قرار داشت  )شکل  37-167 ,38-166 ,37-166 ,36-166 ,37-165مربوط به حوزه سد دز و مناطقی از حوزه آبخیز کرخه در شیت های 

کیلومتر مربع )معادل  5/11515( که پس از ادغام آنها، اقدام به تصحیح هندسی و اتمسفری تصاویر گردید. حوزه سد دز به مساحت 2

یک میلیون و ضدو پنجاه و یک هزار و پانصد و پنجاه هزار هکتار( و بخش هایی از حوزه آبخیز کرخه که در استان های ایلام و لرستان 

کیلومتر مربع )معادل دو میلیون و صد و هشتاد هزار و دویست و بیست هکتار( برای مطالعات  2/21122اقع شده است به مساحت و

 تغییرات کاربرای اراضی مورد مطالعه قرار گرفتند.

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 محدوه حوزه های آبخیز کرخه و دز  2شکل 

 حوزه های کرخه و دزمنبع: تصاویر لندست 

 

استفاده گردید. از دو روش مرسوم صحت کلی و ضریب کاپا برای ارزیابی  Maximum likelihoodبرای طبقه بندی تصاویر از روش 

 (. 1دقت تصاویر استفاده گردید )جدول 

 
 ارزیابی صحت طبقه بندی در حوزه های آبخیز دز و کرخه 1 -جدول

 سال
 حوضه کرخه حوضه دز

 ضریب کاپا صحت کلی )%( ضریب کاپا صحت کلی )%(

2221 13/19 13/2 29/92 92/ 

2213 42/92 16/2 64/94 93/2 

2211 66/94 11/2 92/99 92/2 

 منبع : کمیته مرتع کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

(. هر دو 3و  2کننده استفاده شد )جداول برای ارزیابی دقت طبقه بندی هر کاربری در هر سال از دقت تولید کننده و استفاده 

و  یآب م،یزراعت دمناطق مورد مطالعه )حوزه سد دز و حوزه آبخیز کرخه( به شش کلاس کاربری تقسم شدند که شامل کشاورزی )

(، و جاده ها یمناطق مسکون(، اراضی مسکونی )فیمراتع خوب تا متوسط و ضع(، مرتع )ها و درختچه زارهاجنگل(، جنگل )باغات

 ( می باشد.سد اچهیرودخانه و در لیاز قب یآب یهاپهنه( و پهنه های آبی )و صخره ها یاهیبدون پوشش گ یاراضاراضی بایر )
 

 دقت طبقه بندی )درصد( در کاربری های مختلف در حوزه سد دز 2 -جدول

 کاربری اراضی
2008 2013 2018 

 استفاده کننده تولید کننده استفاده کننده تولید کننده استفاده کننده تولید کننده

 12/22 24/22 22/93 12/12 42/11 31/14 کشاورزی

 36/11 25/14 42/92 42/19 26/96 23/91 جنگل

 14/66 31/21 23/11 33/15 51/13 42/11 مرتع

 34/92 13/94 49/93 25/91 12/11 56/96 اراضی مسکونی

 23/29 32/92 21/12 12/93 32/92 22/11 اراضی بایر

 92/99 52/94 19/13 13/95 44/92 23/95 پهنه های آبی

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان 
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 دقت طبقه بندی )درصد( در کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کرخه 3 -جدول

 کاربری اراضی
2008 2013 2018 

 استفاده کننده تولید کننده استفاده کننده تولید کننده استفاده کننده تولید کننده

 44/91 12/12 23/96 36/13 39/91 22/92 کشاورزی

 12/92 24/96 25/93 54/92 12/92 21/93 جنگل

 22/92 12/96 62/13 23/11 52/91 44/92 مرتع

 55/29 22/122 44/14 41/92 23/11 11/92 اراضی مسکونی

 11/94 22/99 29/92 33/93 49/92 29/99 اراضی بایر

 22/12/ 19/92 34/91 26/19 22/12 43/92 پهنه های آبی

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان

 

 (Field data collectionبرداشت داده های میدانی ) -1-3
به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی، بازدید از مناطق سیل زده با همکاری کارشناسان منابع طبیعی به عمل آمد که 

مشاهدات، نتایج و عکس های آن در این نوشته لحاظ گردیده است. به این منظور بازدید از مناطق مختلف حوزه کرخه در استان ایلام 

ت و همچنین، از مناطقی در استان گلستان و مازندران بازدید بعمل آمد. بعلاوه، نمونه برداری های انجام و استان لرستان انجام گرف

برای این هدف، در نقاط بازدید  .گردید استفاده یا ماهواره تصاویر ریتفس دربه منظور ارزیابی دقت و  یمیتعل یها نمونه عنوان بهشده، 

شده، برخی از اطلاعات لازم مانند داده های پوشش )پوشش گیاهی، خاک لخت، لاشیرگ و سنگ و سنگریزه(، شدت فرسایش، وضعیت 

مرتع و گونه های غالب به روش تخمینی محاسبه گردید. همچنین، از کاربری های دیگر مانند کاربری کشاورزی، خاک لخت )پوشش 

 هی بسیار ضعیف(، مسکونی و جنگل نیز برای ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای استفاده گردید. گیا

 

 (Grazing intencityشدت چرا )-1-3-1

استفاده گردید.  1392به منظور برآورد شدت چرا و تعداد دام مازاد از آمار مربوط به سرشماری دام )وزارت جهاد کشاورزی( سال 

 Livestock( و میزان وابستگی دام به مرتع )Animal unit( برحسب واحد دامی )Stocking rateد تعداد دام موجود )برای براور

dependence on rangeland براساس )Faramarzi ( انجام گردید. ی2212و همکاران )در  ییغذا ازیماده خشک ن لوگرمیک مین و ک

واحد دامی محاسبه می گردد.  5/6ی و گاو دورگ دام واحد چهار یبوم گاو اساس نیا برو  Faramarzi et al. 2010حات نگهداری )

( برای برآورد وابستگی دام به مرتع استفاده 1311همچنین در استان لرستان بر مبنای شرایط مراتع منطقه براساس پیشنهاد ارزانی )

 ه گردید.درصد به مرتع محاسب 22درصد و گاو  12گردید که وابستگی گوسفند و بز 

 

 نتایج -1-4
 در این بخش در ابتدا نتایج حاصل از تغییرات کاربری در مناطق سیل زده و سپس شدت چرا آورده شده است.

 

 تغییرات کاربری اراضی حوزه سد دز-1-4-1

 سهیمورد مقا 2211و  2213و  2221 های دوره یدر ط ی/پوششکاربری اراض راتییتغلندست،  ای ماهواره ریبا استفاده از تصاو

کاربری اراضی در  3. شکل مطالعه استفاده شد نیدر ا بندی صحت طبقه یابیارز یکاپا برا بیو ضر یدو پارامتر صحت کل .قرار گرفت

 طول دوره مورد مطالعه مربوط به حوزه سد دز را نشان می دهد.
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 c  )2018و  a )2008 ،b )2013کاربری اراضی حوزه سد دز مربوط به سال های   3شکل 

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان

 

را در حوزه سد دز نشان می دهد. نتایج نشان  2211و  2213، 2221مساحت و تغییرات کاربری اراضی طی سال های  4جدول 

درصد سطح کل را به خود اختصاص داده است. جنگل و  55داد که بیشترین سطح کاربری ها مربوط به کاربری مرتع که حدود 

سد کرخه در رتبه های بعدی سطح حوزه قرار دارند. بیشترین تغییرات  درصد مساحت از کل سطح حوزه 12درصد و  29کشاورزی با 

( کاهش پیدا کرده است. 42/2٪کیلومتر مربع ) 6/214مساحتی معادل  2211تا  2221مربوط به کاربری مرتع است که طی سال های 

کیلومتر  122دیگر، اراضی کشاورزی )(. از طرف 12/1٪کیلومتر مربع:  2/129کاربری جنگل نیز طی این دوره دارای روند کاهشی )

کیلومتر مربع:  2/11( و پهنه های آبی )21/2٪کیلومتر مربع:  9(، مسکونی )11/1٪کیلومتر مربع:  1/216(، بایر )41/1٪مربع: 

 (.4و جدول  4( روند افزایشی را نشان دادند )شکل ٪16/2
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و  2013-2018و اختلاف کاربری اراضی طی سال های  2018و  2013، 2008اربری اراضی برای سال های مساحت و درصد کلاس های ک 4 -جدول

 در حوزه سد دز  2018-2008
2221-2211  2213-2211  سال 2221 2213 2211 

 Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % Km2 % کلاس

41/1  2/122  24/1  6/119  96/12  2/1262  92/9  6/1142  41/9  2/1292  کشاورزی 

12/1-  2/129-  53/2-  3/61-  41/21  6/3221  94/21  9/3332  53/29  9/3422  جنگل 

42/2-  6/214-  43/1-  6/164-  92/53  1/6214  42/55  4/6329  44/56  4/6499  مرتع 

21/2  2/9  23/2  6/3  21/2  4/92  25/2  2/16  21/2  4/11  اراضی مسکونی 

11/1  1/216  21/2  6/19  31/5  5/611  53/4  1/521  43/3  3/395  اراضی بایر 

16/2  2/11  11/2  2/13  56/2  2/65  45/2  1/52  42/2  3/46  پهنه های آبی 

19/2  6/122  92/3  2/451  122 5/11515  122 5/11515  122 5/11515  کل/تغییرات 

 طبیعی منبع : سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان و رآستی آزمایی کمیته مرتع کارگروه کشاورزی ومنابع

 

 
  دز سد حوزه در 2018 و 2013، 2008 یها سال یبرا یاراض یکاربر یها کلاس درصد و مساحت 4شکل 

 

در حوزه سد دز درکاربری های مختلف روی تصاویر ماهواره  2211تا  2221نمونه هایی از تغییرات کاربری اراضی طی سال های 

بایر و  نشان داده شده است. این تصاویر نمونه هایی از افزایش کاربری های کشاورزی، 9تا  5در اشکال  RGBبا ترکیب باندهای 

 مسکونی و کاهش جنگل و مرتع در مناطق مختلف حوزه ها را نشان می دهد.

 

 
 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008سال های  RGBافزایش شدید اراضی زراعی )اطراف شهر اشترینان( در حوزه سد دز: تصاویر   5شکل 
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 2008سال های  RGB تخریب مراتع و تبدیل به اراضی بایر )جنوب شرقی حوضه، اطراف روستای کیش گاله بید( در حوزه سد دز: تصاویر 6شکل 

 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست( 

 منبع :کمیته مرتع کارگروه کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 

 
سال های  RGBتخریب مراتع و جنگل و تبدیل به اراضی دیم و رهاسازی شده )مرکز حوضه، جنوب فیروزآباد( در حوزه سد دز: تصاویر  7شکل 

 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008

 منبع :کمیته مرتع کارگروه کشاورزی ومنابع طبیعی
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 و)سمت راست(  2008سال های  RGBها در شرق حوضه )اطراف روستای ازنا محالماک( در حوزه سد دز: تصاویر کاهش سطح جنگل 8شکل 

 )سمت چپ( 2018

 منبع : کمیته مرتع کارگروه کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 
 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008سال های   RGBافزایش مناطق مسکونی )شهر ازنا( در حوزه سد دز: تصاویر   9شکل 

 منبع : کمیته مرتع کارگروه کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 تغییرات کاربری اراضی حوزه کرخه-1-4-2

مناطقی از حوزه آبخیز کرخه که در استان های لرستان و ایلام واقع شده اند، در تغییر کاربری ها مورد مطالعه قرار گرفتند. در این 

 2213و  2221 های دوره یدر ط ی/پوششکاربری اراض راتییتغلندست،  ای ماهواره ریتصاواستفاده از حوزه نیز مانند حوزه سد دز با 

کاربری اراضی در طول دوره مورد مطالعه مربوط به مناطق مورد مطالعه حوزه کرخه را  12شکل  .قرار گرفت سهیمورد مقا 2211و 

 نشان می دهد. 
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 2018سال (cو  a )2008 ،b )2013به سال های کاربری اراضی بخش هایی از حوزه کرخه مربوط  10شکل

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان

 

را در مناطقی از حوزه کرخه نشان می دهد.  2211و  2213، 2221مساحت و تغییرات کاربری اراضی طی سال های  5جدول 

سطح کل را به خود اختصاص داده است. درصد  63نتایج نشان داد که بیشترین سطح کاربری ها مربوط به کاربری مرتع که حدود 

درصد مساحت از کل سطح حوزه سد کرخه در رتبه های بعدی سطح حوزه قرار دارند. تغییرات  12درصد و  1جنگل و کشاورزی با 

( کاهش پیدا کرده است. 36/1٪کیلومتر مربع ) 296در مساحتی معادل  2211تا  2221مربوط به کاربری مرتع است طی سال های 

کیلومتر مربع:  1/31(. از طرف دیگر، اراضی کشاورزی )6/2٪کیلومتر مربع:  132ربری جنگل نیز طی این دوره دارای روند کاهشی )کا

( 11/2٪کیلومتر مربع:  6/31( و پهنه های آبی )22/2٪کیلومتر مربع:  3/14(، مسکونی )52/1٪کیلومتر مربع:  3/341(، بایر )٪2/15

 (.11و شکل  5ادند )جدول روند افزایشی را نشان د
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و  2013-2018و اختلاف کاربری اراضی طی سال های  2018و  2013، 2008مساحت و درصد کلاس های کاربری اراضی برای سال های   5 -جدول

  در بخش هایی از حوزه آبخیز کرخه 2018-2008
 سال 2221 2213 2211 2213-2211 2221-2211

 2Km % 2Km % 2Km % 2Km % 2Km % کلاس

 کشاورزی 2/2621 25/12 1/2635 29/12 9/2659 22/12 1/24 11/2 1/31 15/2

 جنگل 2/1191 21/1 2/1131 43/1 2/1261 11/1 -2/22 -32/2 -2/132 -62/2

 مرتع 6/13932 92/63 6/13222 12/63 6/13636 55/62 -2/136 -62/2 -2/262 -36/1

22/2 3/14 24/2 2/1 66/2 4/143 62/2 3/135 59/2 1/129 
اراضی 

 مسکونی

 اراضی بایر 2/3195 66/14 6/3396 51/15 5/3536 22/16 6/139 34/2 3/341 52/1

 پهنه های آبی 2/19 29/2 4/23 11/2 6/52 26/2 2/34 16/2 6/31 11/2

 کل/تغییرات 2/21122 122 2/21122 122 2/21122 122 2/451 22/2 6/122 12/3

 منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان و رآستی آزمایی کمیته مرتع کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 
 در حوزه کرخه 2018و  2013، 2008مساحت و درصد کلاس های کاربری اراضی برای سال های   11شکل 

 

افتاده و از طرف دیگر افزایش کاربری های خاک لخت یا در حوزه آبخیز کرخه نیز از یک طرف کاهش مراتع و جنگل ها اتفاق 

 (.  15تا  12اراضی بایر، کشاورزی، مسکونی و پهنه های آبی اتفاق افتاده است )اشکال 

 

 
)سمت راست(  2008سال های  RGBتبدیل مراتع و جنگل ها به زراعت دیم )اطراف روستای چهار افشار( در شمال حوزه کرخه: تصاویر   12شکل 

 )سمت چپ( 2018 و

 منبع :کمیته منابع طبیعی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008سال های  RGBافزایش اراضی مسکونی )شهر الشتر( درحوزه کرخه: تصاویر    13شکل 

 

 
 2018 و)سمت راست(  2008سال های  RGBکاهش مراتع و افزایش اراضی بایر ) اطراف روستای زنوجه تی( مرکز حوزه کرخه: تصاویر  14 شکل

 )سمت چپ(

 

 
 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008سال های  RGBافزایش اراضی زراعی در پایین دست سد سیمره در حوزه کرخه: تصاویر   14شکل 
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 )سمت چپ( 2018 و)سمت راست(  2008سال های  RGBهای آبی در حوزه کرخه: تصاویر آبگیری سد سیمره و افزایش پهنه  15شکل 

 

 تغییرات کاربری مراتع در  استان گلستان: -1-4-3

طبقه  های( که مطابق روش2219-2211( و )2229-2221ای لندست دانلود شده مربوط به دو بازه زمانی)بررسی تصاویر ماهواره

ساله انجام گرفت نشان داد عمده تغییرات کاربری مراتع مربوط به مراتع  12بندی )نظارت شده( در استان گلستان طی یک دوره 

 (.6باشد ) جدولهای گنبد، مراوه تپه و کلاله میقشلاقی استان و در شهرستان

با توجه به درجه که  .( استکل استان  درصد 2/41  ) معادل کیلومتر مربع 25/1621 گلستان برابر با مساحت مراتع در استان

 کیلومتر مربع25/1611 آن مرتع خوب،  کیلومتر مربع 3212 (Parker et al., 1952)فاکتوره  4بندی وضعیت مراتع بر مبنای روش 

 تمامی در که باشد می درصد 52 حدود استان قشلاقی مراتع .  سطحباشد یم ریهکتار مرتع فق کیلومتر مربع 4222مرتع متوسط و 

 حاشیه قشلاقی مراتع گسترش. اند شده واقع دریا سطح از متر 122 یا 522 حدود تا متر -26 از استان ارتفاع کم زمینهای و دشت

 وسیله به ماه 5 مدت به ماه آذر اوایل از زمستان فصل در عموما قشلاقی مراتع .باشد می تپه مراوه منطقه تا خزر دریای جنوبی

 بالاتر ارتفاعات در عموما گلستان استان ییلاقی مراتع .گیرند می قرار استفاده مورد خراسان شمال کرد عشایر و تراکمه بومی، دامداران

 نوار بصورت البرز جبال سلسله شمال شیبدار های دامنه شرق تا غرب از مراتع این. دارد قرار دریا سطح از متر 2222 تا متر 1122 از

 و ییلاقی مراتع فاصل حد بند میان مراتع. است شده برآورد درصد 19 حدود ییلاقی مراتع مساحت. است شده کشیده باریکی نسبتا

 مراتع تخریب بنام ای مسئله پیش دهه چند تا .باشد می درصد 29 تقریبا بند میان مراتع تقریبی مساحت که اند گرفته قرار قشلاقی

 بیشتر اراضی به نیاز همچنین و غذایی مواد و دامی های فرآورده و تولیدات به مردم نیاز آن بموازات و جمعیت افزایش با اما نبود مطرح

 تولید گردید بر مازاد برداشت به منجر و خورد بهم تولید طبیعی روند و کاهش مراتع و غیره سطح صنعت شهرسازی، کشاورزی، برای

 شده است.  تپه مراوه و برون داشلی بین فاصل حد در استان نقاط از بعضی در شدن بیابانی به نهایت در که

 
 شهرستان تفکیک به ساله 10 دوره یک طی در گلستان استان در قشلاقی )تحت تاثیر سیل( مراتع مساحت تغییرات 6 -جدول

 ردیف
نام 

 شهرستان

بکار واحد مشابه در گزارش  (کیلومتر مربع)مساحت مراتع قبلی 

 ببریم که در ایران هکتار است.

2229-2221 

 یافته کاربری تغییر اراضی مساحت

 (هکتار)به زراعت 

 (هکتار) فعلی مراتع مساحت

2219-2211 

 94/2396 25/321 69/2261 گنبد 1

 35/522 91/122 33/621 کلاله 2

 23/1925 35/196 21/2122 مراوه تپه 3

 11/515 32/33 22/549 آق قلا 4

 62/343 33/6 22/352 گمیشان 5

 52/5232 23/221 32/6441 جمع
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)هشت و چهل و یک صدم( بیشترین تغییر کاربری و مراتع  %1/41گردد؛ مراتع شهرستان گنبد با مشخص می 6با توجه به جدول 

ساله داشتند. با مقایسه این تغییرات با امار اخذ شده از اداره کل  12کمترین تغییر کاربری را طی یک دوره  %6شهرستان گمیشان با 

مشخص می گردد عمده تغییرات در خصوص مساحت اراضی تغییر یافته به زراعت  1391منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، 

ساله به اراضی زراعی )تبدیل به دیمزار یا ابی اگر دیمزار به فرجی نیز مراجعه  15کاربری مراتع در استان گلستان طی یک دوره 

به  منجر که قهقرایی و تخریبی است روندی مراتع، در برداریبهره و حفاظتی نظر از موجود شود(بوده است. لذا می توان گفت روند

میزان تولید رواناب در مراتع استان گلستان را نشان می دهد  16شکل  شد هدررفت آب و فرسایش خاک در این مراتع نیز خواهد

با توجه به این شکل مشخص می گردد بیشترین میزان تولید رواناب تحت تاثیر دو عامل است؛ اول مربوط  (1392 ،یحقداد و یمی)عظ

ضعیت فقیر, دوم مربوط به مراتعی که از لحاظ توپوگرافی در شیب تند واقع شده اند بر این اساس مراتع به مراتع با پوشش ضعیف و و

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید رواناب را  1درصد و مراتع با پوشش خوب با کمتر از  1/14با پوشش ضعیف با 

مراتع  بالقوه پتانسیل به منظور رسیدن قابل نمایان و چشمگیر است لذا به داشتند. بر این اساس نقش پوشش گیاهی مراتع خوب بسیار

 یابد گسترش وسیعی سطح در مراتع احیاء و اصلاح عملیات دام، تدریجی کاهش با همراه است لازم همچنین حفاظت از آب و خاک

 

 
 های مرتعیمیزان تولید رواناب در هر یک از تیپ  16 شکل

 

 دیتول زانیم بر یفراوان ریتاث یمیاقل و یوگرافیزیف عوامل اساس نیا بر. دارند یمتفاوت آب روان دیتول مختلف یاهیگ یهاپیت

زیرا هرچه ارتفاع از سطح دریا افزایش  .باشندیها مآن نیگذارترریتاث از بارش و ارتفاع عوامل نیا نیب از که دارند مراتع سطح در روانآب

( و در نتیجه تاثیر بسزایی بر نوع پوشش 2213و همکاران،  1شود )مارکوئزیمیابد باعث افزایش بارش، کاهش دما و تبخیر و تعرق 

ارتفاع در مراتع گلستان گذارد. با توجه به وسعت زیاد مراتع گلستان و تغییرات یمگیاهی استقرار یافته و همچنین میزان تولید رواناب 

دهد. توان بیان کرد که افزایش ارتفاع موجب افزایش شیب و کاهش عمق خاک شده و میزان تولید رواناب را نیز نسبتا افزایش مییم

کمتر است که نتیجه نرخ  زارهابوتهیری در گچشم( نیز بیان کردند که رواناب و فرسایش خاک به طور 2224و همکاران ) 2کاسرمیرو

ها بالای نفوذ سطحی و افزایش مواد آلی خاک است. بررسی میزان رواناب جاری شده نشان داد که با افت کیفیت مراتع و تخریب آن

_______________________________________________________________________________________ 
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که با کاهش پوشش گیاهی و تبدیل مراتع خوب به مراتع فقیر میزان رواناب در آن یابد. به طوریمیزان رواناب به شدت افزایش می

ها اگر مراتع موجود در ( مطابقت دارد. طبق بررسی آن1319برابر افزایش یافته است که با نتایج مشایخی و همکاران ) 5/3حدود 

ها با یابد که این میزان حتی بیشتر از زمانی است که جنگلمنطقه با افت کیفی روبرو شوند حجم رواناب خروجی از حوزه افزایش می

همچنین میزان تولید رواناب در مراتع فقیر بیش از زراعت است و در زراعت بیش از مراتع متوسط و خوب افت کیفی مواجه شوند. 

 باشد.است. این امر نشان دهنده تاثیر وضعیت مراتع در تفاوت میزان رواناب جاری شده در دو کاربری مرتع و زراعت می

 

 تغییرات کاربری مراتع در  استان مازندران -1-4-5

)حداکثر  بندی نظارت شدهی لندست و روش طبقهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز تالار وتجن از تصویر ماهوارهبرای ته

کلاس کاربری جنگل، کشاورزی آبی،  6به  2219 -2214های های منطقه مورد مطالعه برای سالاحتمال( استفاده شد. کاربری

دهد که . نتایج تغییرات کاربری اراضی در حوزه تالار بین این دو دوره نشان میبندی شدکشاورزی دیم، مسکونی و مرتع و آب طبقه

ها مانند کشاورزی آبی، دیم، کاهش اما مساحت سایر کاربری کیلومتر مربع 22/92و   22/22مساحت کاربری جنگل و مرتع به ترتیب 

 اند. داشته افزایش / کیلومتر مربع4و  19/2،  44/41،  92/62آب و مسکونی به ترتیب 

 
 حوزه آبخیز تالار  2019و  2014اراضی بین دو سال  کاربری تغییرات 7 -جدول

 

 کاربری

 

2014کاربری اراضی سال  2019کاربری اراضی سال   2019- 2014های تغییرات کاربری   

 درصد (2Kmمساحت ) (2Kmمساحت ) (2Kmمساحت )

62/261 جنگل  32/241  22/22-  91/2-  

69/131 کشاورزی آبی  62/221  92/62  26/3  

41/562 کشاورزی دیم  15/612  44/41  35/2  

54/521 مرتع  12/415  22/92-  51/4-  

99/2 مسکونی  32/9  34/1  26/2  

2/11 آب  36/1  19/2  21/2  

 منبع : کمیته مرتع کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 21/261و     51/269دهد که مساحت کاربری جنگل و مرتع و آب به ترتیب کاربری اراضی حوزه تجن نشان می :نتایج تغییرات

 56/32،   26/392،  14/121ها مانند کشاورزی آبی، دیم و  مسکونی به ترتیب کیلومتر مربع کاهش اما مساحت سایر کاربری 2/35و  

 اند. افزایش داشته کیلومتر مربع

های هزاز حو های نکارود، تجن، تالار و بابلرودحوضه ؛یاشددارای چندین حوزه آبخیز بزرگ میکه استان مازندران همچنین در 

باشند و در دارای حساسیت بیستری به سیل می ه تجن و تالارزها حساس دو زیرحوهزباشند که در بین این زیرحوحساس به سیل می

های تجن و تالار سیلاب از جمله بلایای طبیعی هزگزارش شده است. در حو هاهزین حوهای مخرب در اهای گذشته وقوع سیلسال

سالی،  -طبق گزارش جهانی برنامه عمرانی سازمان ملل در مورد خطر بلایای طبیعی، همراه با زلزله و خشک باشد کهشناخته شده می

ها هر ساله استان مازندران دارد، سیلاب تمام اهمیتی که آب در اقتصادهمراه دارد. با بالاترین رتبه را از لحاظ خسارت مالی و جانی به

المللی دهند )پایگاه داده بینهای دیگر انتقال میخارج نموده و به مکان حجم عظیمی از خاک و آب حاصلخیز منطقه را از دسترس

 کند. از اینرو، در کنترل واین منطقه وارد می ناپذیری به منابع خاک و آب های جبرانوضعیت، صدمه تداوم این. (2216، مخاطرات

 مبارزه با این پدیده شناخت عوامل و پارامترهای مؤثر بر سیلاب اهمیت زیادی دارد.
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 حوزه آبخیز تجن 2019و  2014اراضی بین دو سال  کاربری تغییرات  8 -جدول

 

 کاربری

 

 2019- 2014های تغییرات کاربری 2019اراضی سال کاربری  2014کاربری اراضی سال 

 درصد (2Kmمساحت ) (2Km) مساحت (2Km) مساحت

26/3162 جنگل  11/2191  51/269-  19/3-  

22/334 کشاورزی آبی  25/443  14/121  52/1  

11/1141 کشاورزی دیم  94/2233  26/392  52/5  

21/1391 مرتع  22/1132  21/261-  22/3-  

19/132 مسکونی  25/169  56/32  42/2  

31/44 آب  24/42  52/3-  25/2-  

 منبع: کمیته مرتع کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

های دیگر اتفاق افتاده که این شود که در هر دو حوزه درگیر سیل استان مازندران تغییرکاربری مرتع بیشتر از کاربریمشاهده می

های بالادست پوشش گیاهی قطعا در نقش پیشگیرانه مرتع در جلوگیری از سیلابعامل در کنار مدیریت غیراصولی حاکم و تخریب 

 ای بیندیشند.ها چارهها تاثیر فراوان دارد. هر چه زودتر مسئولین باید برای جلوگیری از این تغییرکابریها و مهار روانابحوزه

 

 (Grazing intencityشدت چرا )-1-5

ت چرا می تواند بر روی بقایای گیاهی محافظت کننده خاک تاثیر بگذارد. وقتی شدت چرا همانطور که در مقدمه ذکر گردید شد

افزایش پیدا می کند بقایای گیاهی کمتری روی سطح خاک باقی می ماند و باعث افزایش فرسایش خاک، کاهش عمق خاک، از بین 

رف دیگر شدت چرای زیاد باعث افزایش لگدکوبی رفتن ماده آلی خاک و همچنین مواد مغذی خاک و ساختمان خاک می شود. از ط

 خاک و کاهش نفوذپذیری آن و افزایش روان آب و ایجاد سیل می گردد.  

استفاده گردید.  1392به منظور برآورد شدت چرا و تعداد دام مازاد از آمار مربوط به سرشماری دام )وزارت جهاد کشاورزی( سال 

 Livestock( و میزان وابستگی دام به مرتع )Animal unit( برحسب واحد دامی )Stocking rateبرای براورد تعداد دام موجود )

dependence on rangeland واحد دامی  5/6 دورگ گاو و یدام واحد چهار( با نیاز روزانه یک و نیم کیلوگرم ماده خشک و گاو بومی

در نظر گرفته شد. متوسط ظرفیت  ٪12و  ٪54، ٪65و گاو به ترتیب  محاسبه گردید. میزان وابستگی دام به مرتع شامل گوسفند، بز

مرتع در مراتع مناطقی که بیشتر دارای وضعیت متوسط هستند یعنی مناطق نیمه خشک و سردسیری )شهرستان های سیروان و 

 6/2)شهرستان دره شهر( معادل در مراتع با وضعیت متوسط تا ضعیف یعنی مراتع میانبند  واحد دامی در هکتار، 2/2چرداول( معادل 

واحد  4/2واحد دامی در هکتار و مراتعی که دارای وضعیت ضعیف هستند یعنی مناطق نسبتا گرمسیری )شهرستان آبدانان( معادل 

 .Faramarzi et al. 2010دامی در هکتار محاسبه گردید )

 
 استان ایلام )شهرستان هایی که در حوزه کرخه واقع شده اند(جمعیت دام به تفکیک شهرستان در  9 -جدول

 (haمساحت مرتع ) کل واحد دامی گاو دورگ گاو بومی بز گوسفند شهر
 ظرفیت مرتع

 واحد دامی
 شدت چرا

25/53414 121529 دره شهر  14226 5/21211  4/131113  1/69231  12/41422  11/3  

25/36362 95321 سیروان  23216 5/23393  6/126222  2/39254  23/22125  11/3  

52/54662 221349 چرداول  23622 12292 4/111425  24/65121  12/45522  91/3  

22/112453 233142 آبدانان  22456 26325 2/241264  3/222665  11/11266  92/2  
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  1397آمار تعداد دام: جهاد کشاورزی استان ایلام، مربوط به سال 

 (. 9سه و نیم برابر ظرفیت مراتع است )جدول  حدودنتایج آماری نشان دهنده آن است که شدت چرا )تعداد دام مازاد( 

واحد دامی وجود دارد که از  4941552(  تعداد دام موجود در استان لرستان را نشان می دهد. بطور کلی تعداد 12جدول شماره )

ه مرتع هستند. شدت چرا را در دو حوزه دز و کرخه و همچنین شهرستانهای مختلف نشان واحد دامی وابسته ب 2241125این تعداد 

می دهد. همانطور که این جدول نشان میدهد استان لرستان تحت تاثیر چرای شدید قرار دارد. شدت چرا در مناطق گرمسیری کمتر از 

(. با 4برابر دیده شده است )جدول  2/1ان دلفان با شدت مناطق سردسیری مثل نورآباد و الشتر است. بیشترین شدت چرا در شهرست

توجه به نوع پوشش گیاهی استان )مناطق جنگلی و مرتعی(، شدت چرا خسارات خیلی زیادی به مناطق گرمسیری و میان بند تا 

فاده توسط دام است و از مناطق سردسیری وارد می کند. مناطق گرمسیری و میان بند دارای علوفه یکساله هستند که کاملا  قابل است

آنجا که شدت چرا زیاد است تمام علوفه تولید شده توسط دام ها مصرف و یا لگد کوب شده و توسط باد به دره ها حرکت برده می 

شود. بنابراین خاک مناطق گرمسیری و میانبند عملا  در پاییز و زمستان عاری از پوشش گیاهی است که این خود عامل تولید روان آب 

و فرسایش خاک است. اگر چه شدت چرا در مناطق ییلاقی نیز زیاد می باشد ولی چون دارای پوشش بوته ای گون خاردار می باشند و 

کاملا توسط دام خورده نمی شوند. بارش در مناطق ییلاقی معمولا  بصورت برف است و بنابراین از نظر حفاظت خاک وضعیت بهتری 

 ن بند دارند. نسبت به مناطق گرمسیری و میا

 
 (1397آمار دام موجود در مراتع استان لرستان )جهاد کشاورزی استان لرستان، 10 -جدول

 جمع کل گاومیش گاو و گوساله اصیل گاو و گوساله دورگ گاو و گوساله بومی بز و بزغاله گوسفند و بره  

 راس واحد دامی راس  
واحد 

 دامی
 راس واحد دامی راس دامیواحد  راس

واحد 

 دامی
 راس

واحد 

 دامی
 واحد دامی راس

 6/326939 225216 2 2 4663 491 2/92429 1/14996 4122 5/1222 25592 34129 124399 124399 ازنا 1

 252211 632116 2 2 3129 322 6/112995 4/21922 31112 24/2229 191992 255919 332161 332161 الیگودرز 2

 9/432525 229125 1365 212 13919 1422 243691 32492 4/12169 34/3212 5414 2312 162121 1/162122 بروجرد 3

 529491 514526 2 2 2126 229 4/22111 6/3213 9/35226 22/1931 154225 225699 296432 2/296432 پلدختر 4

 1/55314 41566 2 2 222 12 1/4525 3/696 24/2299 26/1124 9542 12223 33241 2/33242 چغابل 5

 1/1231124 114232 2 2 12251 1251 1/215146 2/33222 1/49942 2/12415 224155 299126 531112 5/531112 خرم آباد 6

 469236 362621 2 2 129 12 6/122962 4/15532 1/42336 2/12214 42161 52141 214249 2/214241 دلفان 2

 1/311441 119314 2 2 32122 3311 1/111424 2/12139 4/15366 6/3141 32192 49519 115363 5/115362 دورود 1

9 
دوره 

 چگینی
1/153316 153312 126225 29519 5359 1/21436 5/4295 1/22922 2254 26164 2 2 221122 5/321426 

 3/425364 212262 2 2 6212 654 124222 26212 92/14213 5/3553 55241 23664 125615 1/125615 سلسله 12

 3/333293 322492 2 2 3134 424 2/34112 9/5241 1/32232 2/2613 23631 91113 192921 3/192921 کوهدشت 11

  2462326 2462326 1222261 922221 65962 263141 112524 1211921 12942 123931 212 1365  4941552 

 است. 91این آمار مربوط به سال 
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 ظرفیت چرا و شدت چرا در مراتع استان لرستان 11 -جدول

 ظرفیت چرا )واحد دامی( کاربری اراضی )هکتار( شهرستان حوزه
جمع ظرفیت 

 چرا

دام موجود 

 وابسته به مرتع
 شدت چرا

    جنگل مرتع جنگل مرتع  

 3/3 2/162952 4/49242 - 4/49242 - 1/65653 ازنا دز

 9/3 4/432111 9/212255 1/111341 1/125914 2/115569 2/234552 الیگودرز دز

 4/2 9/116294 2/49456 - 2/49456 - 2/65942 بروجرد دز

 ½ 1/2469 6/1199 2/522 4/692 5/1214 2/1314 پلدختر دز
 2/3 2/463261 1/126114 3/14263 1/42122 2/141222 56161 خرم آباد دز

 9/1 3/125112 3/66222 12354 4/53623 9/22519 5/21564 دورود دز

 2/2 1/1211 526//2 - 526//2 - 6/625 سلسله دز

 4/2 9/11246 5/2922 - 5/2922 - 12632 بروجرد کرخه

 ½ 2/365241 122422 5/16292 5/92629 123511 111219 پلدختر کرخه
 9/3 2/342262 4/11222 4/11222 - 142134 - آبادخرم  کرخه

 2/1 4/222155 3/122246 1/31164 5/21511 6/62329 95442 دلفان کرخه

 9/2 1/116451 9/25463 5/23693 3/51222 1/42312 1/69222 سلسله کرخه

 3/3 2/253522 1/132422 1/22253 59623 1/155526 119341 کوهدشت کرخه

 منبع : سازمان جهاد استان 

 

واحد دامی در هکتار برای یک  5/2نکته: ظرفیت چرا برای جنگلهای گرمسیری و سردسیری و همچنین مراتع گرمسیری برابر با 

واحد  25/2واحد دامی و برای مناطق سردسیری  6/2روزه در نظر گرفته شده است. ظرفیت چرا برای مناطق میانبند  122فصل چرایی 

درصد در نظر گرفته شد  22درصد و برای گاو بومی  12روز در نظر گرفته شده است. میزان وابستگی گوسفند و بز  122برای  دامی

 (.1311)ارزانی 

 

 تعیین رابطه وضعیت مرتع و سیلاب  در استان گلستان-1-6
( نشان 2213مطالعات گذشته )زادسر و عظیمی, و همکاران، وضعیت مرتع مهمترین شاخص ارزیابی در مدیریت مراتع می باشد. 

 می تأثیرگذار منطقه سیلاب شدن جاری و رواناب میزان مانند هزهیدرولوژی حو هایپاسخ بر تغییرات وضعیت مرتعداده است که 

( در تحقیق 1392برزعلی )باشد. بر این اساس می آبخیز حوزه خاک در و آب حفظ در اصلی عوامل از یکی گیاهی پوشش زیرا. باشد

حوزه در  InVESTهای مرتعی از منظر تولید آب و نگهداشت خاک با استفاده از نرم افزار خود تحت عنوان ارزیابی خدمات اکوسیستم

متر مکعب در هکتار و پس از آن  121/294ها مناطق مسکونی با مقدار یکاربراستان گلستان مشخص نمود که در  -آبخیز اترک

متر مکعب در هکتار بیشترین تولید رواناب را دارند و کمترین میزان رواناب مربوط به جنگل  114/35مراتع فقیر با مقدار  کاربری

ها با یکاربرمتر مکعب در هکتار بوده است. همچنین بیشترین میزان نگهداشت خاک در  3/12و  921/2سپس مراتع خوب با مقدار 

تن در کیلومتر مربع بوده است.  319/1212بع مربوط به کاربری جنگل و پس از آن مرتع با مقدار تن در کیلومتر مر 221/1411مقدار 

را کاهش داده و به جای به حرکت درآوردن سیل ضمن نفوذ آب در لایه های زمین  فرسایش و روانابپوشش گیاهی مناسب قادر است 

( در جنوب آفریقا، تاثیر تغییر 2214و همکاران )  Le Maitre ویت نمایدآب زلال را به سدها هدایت نماید و منابع آب زیرزمینی را تق

داری بر میزان آب تولیدی دارد یمعنپوشش گیاهی بر خدمات اکوسیستم تولید آب را بررسی کردند و نشان دادند پوشش گیاهی تاثیر 

. ایشان بودو کاهش نفوذ آب به خاک شده ی مهاجم در منطقه مورد بررسی، سبب افزایش خطر سیل هاگونهبه طوری که افزایش 

های جدید توجه به انتخاب کاربری، ارتباط متقابل بین پوشش گیاهی، کاربری اراضی با منابع آب و دیگر یاستسپیشنهاد کردند در 

 خدمات اکوسیستم ضروری است.  
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Zhang ( تاثیر پوشش گیاهی را بر میزان رواناب 2215و همکاران )تان شانیکس در کشور چین مورد بررسی قرار ی در اسامنطقه

وضعیت مراتع در مسیر حرکت  12یابد. شکل یمدادند نتایج آنان نشان داد با افزایش درصد پوشش گیاهی میزان رواناب کاهش 

 سیلاب را نشان می دهد. 

 

 
ورآستی آزمایی کمیته مرتع  بخیزداری استانآ)اداره کل منابع طبیعی 98فروردین  -97نقشه وضعیت مراتع در مسیر حرکت سیلاب اسفند   17شکل 

،1398) 

 

مشخص می گردد اکثر این مراتع دارای وضعیت  91فروردین  -92با توجه به نقشه وضعیت مراتع در مسیر حرکت سیلاب اسفند 

هستند. ارزش آگاهی از وضعیت مرتع در این است که چنانچه وضعیت مرتع در حالت عالی و یا خوب قرار ضعیف تا خیلی ضعیف 

داشته باشد، طبقه وضعیت حفظ شده و مدیریت همچنان ادامه می یابد و اگر وضعیت مرتع در حالت های متوسط یا ضعیف قرار 

(. لازم به ذکر است بسیاری از 1314غییر پیدا کند)ارزانی و همکاران، های مدیریتی تداشته باشد، باید مدیریت تحول یافته و سیاست

تغییراتی که در وضعیت مرتع روی می دهد، ناشی از راهبردهای مدیریتی نبوده و از تغییرات اقلیمی نیز ناشی می شود که در نظر 

 ین اساس توجه به وضعیت مرتع می تواند نقش(.  بر ا1319گرفتن این مساله در تغییرات وضعیت بسیار مهم و اساسی است )ارزانی،

 باشد. در سطح حوزه آبخیز داشته سطحی هایرواناب کنترل در مهمی
 

 1398-1397جنبه اجتماعی ـ اقتصادی سیل استان گلستان سال  -1-6-1

ترین جامعه بومی وابسته به مراتع استان گلستان دامداران هستند، از اینرو به منظور بررسی مسائل اجتماعی با توجه به اینکه اصلی

قلا، گردانان سه شهرستان آقهای مرتعی، جامعه مورد بررسی در این مطالعه رمهدر خصوص سیستم 1391-1392اقتصادی سیل 

ای ترین مراکز تحت تأثیر( بودند. از این رو تلاش شد تا از بین دامداران هر منطقه تعداد نمونه به اندازهگمیشان و گنبد کاووس )اصلی

باز ساختاریافته و پرسشنامه حاوی گویه بسته و نیمههای نیمهکه نتایج حاصل قابل تعمیم به کل منطقه باشد انتخاب شود و مصاحبه
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های مرتبط گردد. همچنین تلاش شد به منظور تکمیل اطلاعات و نتیجه گیری دقیق تر دادهشده در بین آنها تکمیل و تحلیل طراحی

ها به بندهای مختلف با موضوع از نهادهای مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و کشور تهیه شده و بر اساس این داده

و  یفرهنگ ی،اجتماع ی،حقوق اقتصادی، ( ابعاد1خدمات شامل: شرح خدمات پاسخ داده شود. در این بخش به تشریح چهار مورد شرح 

وجود دارد و بعنوان مثال  یبدر رابطه با تخر یمرتعداران ـ چه مسائل یو اقتصاد یاجتماع یشینهپ یبررس( 2؛ در مرتع یسکر یریتمد

بررسی میزان ( 4باشد؟ و یاتع چه مدر مر یاهمرتعداران در ارتباط با آب، خاک و گ یمشکلات اصل( 3ی؛ حفظ سامانه عرف یافقر 

شود. اما در ادامه فقط قسمتی از نتایج این مطالعه ، پرداخته میها  و مدیریت مراتعطرح یمشارکت مرتعداران در برنامه ریزی، اجرا

 شود.می باشد ارائه می اهیمرتعداران در ارتباط با آب، خاک و گ یمشکلات اصلمیدانی که مربوط به 

عامل در خصوص  1عامل در خصوص خاک،  9ترین مشکلات مرتعداران در ارتباط با آب، خاک و گیاه به طور کلی اصلیدر بررسی 

ها به شرح زیر ها و پرسشنامهشده به همراه فراوانی ارجاع آنها در مصاحبهعامل نیز در خصوص آب مطرح شد. عوامل شناسایی 1گیاه و 

عامل در بخش خاک شوری و فرسایش خاک، در بخش پوشش گیاهی تغییر کاربری اراضی و ترین اصلی 12است. طبق نتایج جدول 

 آبی و شوری بالای آب بودند.پوشش ضعیف و در بخش آب کم
 

 رابطه وضعیت مرتع و سیلاب  در استان مازندران-1-7
های حساس به سیل از حوضه و بابلرود های نکارود، تجن، تالاریاشد که حوضهاستان مازندران دارای چندین حوزه آبخیز بزرگ می

های گذشته باشند و در سالدارای حساسیت بیستری به سیل می ه تجن و تالارزها حساس دو زیرحوهزباشند که در بین این زیرحومی
-شناخته شده میهای تجن و تالار سیلاب از جمله بلایای طبیعی گزارش شده است. در حوضه هاهای مخرب در این حوضهوقوع سیل

سالی، بالاترین رتبه را از  -طبق گزارش جهانی برنامه عمرانی سازمان ملل در مورد خطر بلایای طبیعی، همراه با زلزله و خشک باشد که
 ها هر ساله حجم عظیمی ازاستان مازندران دارد، سیلاب همراه دارد. با تمام اهمیتی که آب در اقتصادلحاظ خسارت مالی و جانی به

. (2216، المللی مخاطراتدهند )پایگاه داده بینهای دیگر انتقال میخارج نموده و به مکان خاک و آب حاصلخیز منطقه را از دسترس
مبارزه با این پدیده  کند. از اینرو، در کنترل وناپذیری به منابع خاک و آب این منطقه وارد می های جبرانوضعیت، صدمه تداوم این

ریزی برای کنترل سیل، باید  هرگونه برنامه عبارت دیگر قبل از پارامترهای مؤثر بر سیلاب اهمیت زیادی دارد. به شناخت عوامل و
بسیاری از عواملی که منجر به تشدید آثار سیلاب شده است، در ( Rashid، 2211،1992؛ Nasrو  Smitرفتار فرایندهای آن را شناخت )

های ملی هستند که در سالیان گذشته موجب بروز تنش آبی، افت شدید سطح ایستابی آبعوا اکثر مناطق استان در واقع همان
مناطق مستعد  ویژه گسیل ذرات ناپایدار خاک از ها، ناپایداری و فرسایش خاک و بهفرونشست زمین، بروز پدیده فروچاله زیرزمینی،
انجام شده  های آبخیز. عمده تغییرات کاربریالادست حوزهپذیری بوده است. تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی ب فرسایش

کشاورزی دیم و آبی، تغییر از اراضی کشاورزی  خیز عبارتست از تغییر کاربری از جنگل و مراتع به اراضی در بالادست حوزه های سیل
های ی که دو دهه اخیر بصورت ویلاسازیباشد و تغییر از جنگل به مسکوندام می صورت چرایهبه اراضی بایر که استفاده فعلی آنها ب

 .مناطق خوش آب و هوای بالادست حوزه های آبخیز به انجام رسیده است گسترده در
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 ترین مشکلات دامداران در رابطه با خاک، پوشش گیاهی و آب مراتعاصلی  12 -جدول

 فراوانی نسبی عامل نوع

 خاک

 41/2 شوری خاک

 11/2 فرسایش خاک

 11/2 بافت سنگین خاک

 11/2 بودن خاکبازدهکم

 29/2 آلی پایین خاک ماده

 23/2 سطح بالای آب زیرزمینی

 23/2 رانش زمین

 22/2 وجود لایه هاردپن

 22/2 عمق کم خاک

 22/1 جمع

 پوشش گیاهی

 23/2 تغییر کاربری و نابودی پوشش گیاهی

 21/2 پوشش ضعیف

 16/2 خوشخوراکی پایین

 15/2 خشکسالی

 29/2 چرای سنگین

 21/2 گیاهان غیرخوشخوراک

 26/2 عدم پراکنش مناسب پوشش گیاهی

 22/2 قرق مراتع

 22/1 جمع

 آب

 44/2 کم آبی

 22/2 شوری بالای آب

 12/2 سختی حمل آب

 22/2 بر بودن تهیه آبهزینه

 22/2 فاصله زیاد منابع آبی

 25/2 کمبود بارش

 25/2 نامناسب بودن کیفیت جاده برای حمل آب

 22/2 پراکنش نامناسب بارندگی
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 نتیجه گیری-1-8
 تغییر کاربری اراضی وشدت چرا-1-8-1

 نتایج حاصل از آنالیز تصاویر ماهواره ای برای تغییرات کاربری اراضی برای ده سال نشان داد که در حوزه های آبخیز سد دز و

کرخه مراتع و جنگل ها روند کاهشی نشان داده اند در حالیکه سطح زمین های کشاورزی، مناطق مسکونی، اراضی بایر و پهنه های 

آبی افزایش نشان داده اند. در حوزه های آبخیز تالار و تجن نیز نتایج مشابهی مشاهده گردید. مراتع استان گلستان هم دارای روند 

اله بوده است. بطور کلی در مناطق سیل زده یک روند تغییرات کاربری اراضی از کاربری منابع طبیعی به کاهشی در یک دوره ده س

سایر کاربری ها مخصوصا کشورزی وجود دارد. تغییر کاربری در مناطقی که بارندگی برای دیمکاری کافی بوده جدی تر می باشد. که 

ایجاد باغ در سطوح شیبدار و بجای تبدیل مراتع برای توسعه کشی گیاهان لازم است هم تغییر کاربری متوقف گردد و هم بجای 

برآورد شدت چرا در مناطق مختلف سیل زده حوزه های سیل زده نشان دهنده  داروئی از دیمزارهای رها شده استفاده گردد. بعلاوه،

( معتقد است و 2221است همانگونه که والنتاین )این است که در این مناطق شدت چرا بیش از دو برابر ظرفیت مراتع است. که لازم 

 ( نشان داده اند  تعادل دام و مرتع رعایت گردد.1311( و باغستانی )؟( و سند گل )1393( و ارزانی و همکاران )1392معتمدی )

لی محسوب می به نطر می رسد که در ایران به دلیل اینکه اراضی کشاورزی مالکیت خصوصی دارند و منابع طبیعی جز اراضی م

 شود بنابراین، مردم محلی یا کشاورزان برای تغییر کاربری به کشاورزی انگیزه بالایی دارند.

 Schoorl andدارد )بوجود آمدن سیل در  ییاست که نقش بسزا یمهم یبیتخر یهاتیاز فعال یکی ،زمینپوشش کاربری/ رییتغ

Veldkamp 2001; Sullivan et al. 2004.)  مراتع غرب( ایران به دلیل دارا بودن مقدار بارش مناسبFathizad et al., 2015 دارای )

تغییر کاربری اراضی در این مناطق که شامل تخریب جنگل ها و پتانسیل بالایی برای تغییرکاربری اراضی برای کشت دیم هستند. 

( می باشد از دلایل عمده وقوع سیل  ;aghobi et al. 2019YFathizad et al., 2015مراتع و تغییر کاربری آن ها به کشاورزی، مسکونی )

(. محققان زیادی گزارش دادند که یک رابطه منفی Saadat et al. 2011; Rahmati et al. 2016) و فرسایش خاک به حساب می آید

اهی با بالا بردن زبری (. پوشش گیe.g. Norman et al. 2010; Rahmati et al. 2016بین تراکم پوشش گیاهی و سیل وجود دارد )

نتایج مطالعات   (.Gao et al. 2015( داشته باشد )Flow peaks( نقش مهمی در کاهش دبی های اوج )Surface roughnessسطحی )

Grayson ( نشان داد که با کاهش پوشش گیاهی2212و همکاران  )  به دلیل چرای بیش از حد و تغییر کاربری ها( افزایش پیک(

 ( پیک سیلاب کاهش پیدا کرد.Revegetationمشاهده گردید از طرف دیگر با اصلاح پوشش گیاهی )سیلاب نیز 

پاکتراشی جنگل باعث کاهش ربایش و تبخیر و تعرق می شود. از طرف دیگر باعث افزایش ناگهانی رطوبت خاک و درنتیجه کاهش 

شین آلات سنگین در کشاورزی باعث تراکم خاک و کاهش (. استفاده از ماBrown et al., 2005ظرفیت ذخیره آب خاک می شود )

نفوذپذیری و درنتیجه افزایش روان آب سطحی می شود. تشدید فعالیت کشاورزی باعث افزایش فرسایش خاک می شود که این خود 

مطالعات (. Zink 2011 عامل کاهش عمق خاک، کاهش ظرفیت ذخیره خاک و باعث افزایش روان آب و تشدید فرسایش می شود )

نشان می دهد که اثرات مدیریت کشاورزی روی خاک سطحی در مقیاس پلات خیلی واضح است ولی در مقیاس حوزه ای کمتر واضح 

(. وقتی که اندازه مساحت حوزه افزایش پیدا می کند، بررسی اثرات تغییرات کاربری بر روی سیل از روی Hess et al., 2010می شود )

 ,.Viglione et alل تر می شود و دلیل آن فاکتورها و فرآیندهای مختلفی است که روی آن دخالت دارند )دبی مشاهداتی خیلی مشک

2016.) 

Marshall ( 2229و همکارن)  نشان داد که مناطق درختکاری شده و حفاظت شده از چرای گوسفند تاثیر معنی داری در کاهش

اشباع اندازه  یکیدرولیه تیهدا ریدر مقادمعنی داری  شیافزاتحقیق نشان داد که  رواناب نسبت به مراتع چرا شده دارند. بعلاوه، این

ی خاکها( در Sturated soil moisture)رطوبت اشباع خاک  زانیو م( Measured saturated hydraulic conductivity)شده  یریگ

آب نسبت به مراتع اطراف  عتریانتقال سر باعث مناطق حفاظت شده از چرای گوسفند و درخت کاری شده وجود دارد که این عوامل

آنها بوده است. این نتایج نشان داد که مراتع درختکاری شده و حفاظت شده از چرای دام می تواند بعنوان عامل موثری روی کاهش 

 پیک سیلاب به حساب آید.
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میزان فرسایش و روان آب سطحی تاثیر  بطور کلی، این مطالعات نشان می دهد که تغییرات می تواند روی ذخیره آب در خاک،

داشته باشد که این اثرات در مقیاس پلات و سطح دامنه بخوبی شناخته شده اند ولی در مقیاس حوزه کمتر شناخته شده اند. در استان 

ضح ترین آنها لرستان بخاطر مساعد بودن شرایط بارندگی، دمایی و حتی خاکی تغییر کابری زیادی در آن رخ داده است. یکی از وا

 شخم زیر اشکوب جنگل های بلوط و در مناطق شیبدار است که این خود می تواند آبدهی حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 رابطه بین پوشش گیاهی و سیل-1-8-2

، یک 2216به نظر می رسد فراوانی سیل های بزرگ در بخش های زیادی از دنیا در حال افزایش است. به عنوان مثال در ژوئن 

، رودخانه الب و دانوب سیلابی شدند. 2222درست ده سال بعد از سیل هزار ساله  2213سیل شدید در سراسر اروپا رخ داد. در ژوئن 

رخ دادند و مثال هایی از این قبیل در سراسر دنیا همانند سیل  2215/2216و  2213/2214در بریتانیا سیل های زمستانه شدید در 

(. کشور ما نیز از Rogger et al. 2017را می توان نام برد ) 2216و سیل بزرگ در جنوب آسیا در سال  2212/2211ل بریس بان در سا

بزرگترین سیل ها را در استانهای گلستان، مازندران، لرستان، ایلام و  2219و اوایل سال  1392این امر مصون نبوده و در اواخر سال 

مداران کشوری و همچنین عموم مردم را بخود جلب کرد. از دید عموم مردم پوشش گیاهی  خوزستان تجربه کرد که توجه سیاست

)جنگل ها و مراتع( باعث کاهش ایجاد سیل و فرسایش خاک می شوند و استفاده بی رویه از آنها مانند جنگل تراشی و چرای بیش از 

گ ایجاد شده با بارندگی های سنگین را افزایش دهد. حد مراتع می تواند باعث افزایش سیل شود و اثرات مخرب سیل های بزر

فاکتورهای بیوفیزیکی کنترل کننده سیلاب متنوع و پیچیده اند و اصولا  در بر گیرنده فرآیندهای پیچیده ای هستند که می تواند در 

قلیم، توپوگرافی، عوامل خاکی، (. بطور کلی عواملی همچون اHamilton, 1987قالب مطالعات بین رشته ای مورد بررسی قرار گیرند )

پوشش گیاهی و مداخلات انسانی بر روی سیلاب موثر می باشند. مطالعات نشان می دهد ممکن است تغییرات اقلیمی عامل مهمی در 

که  (. دهه ها تحقیقات نشان داده اندRogger et al., 2017تغییر فراوانی سیل باشد که در مطالعات زیادی به آن اشاره شده است )

پوشش گیاهی بخصوص پوشش جنگلی باعث کاهش روان آب سالیانه از طریق ربایش و تبخیر و تعرق در طول دوره خشک می شود 

(Bosch and Hewlett, 1982 ؛Calder, 2005 .)از  یبخش گرفتن قیطر از را لابیس تواند یم پوشش تاج توسط شیربا یتئور بصورت

دار را نشان دهد و  یاثرات معن نیشتریطوفانها کوچک هستند ب کهیرود در زمان یانتظار م حال نیکاهش دهد. با ا دیشد یبارندگ

مطالعات نشان داده است که نوع پوشش گیاهی و  (.Bathurst et al., 2011) ابدیشوند اثرات آن کاهش  یم دیطوفانها شد کهیزمان

مدیریت آن می تواند تاثیر خیلی زیادی بر روی میزان نفوذ آب در خاک، میزان روآن آب و همچنین فرسایش خاک داشته باشد. در 

ی بلند میزان دقیقه در علف گندم 32میلی متر به مدت  122( نشان داده شده است که در یک بارندگی 1311یک مطالعه )مصداقی 

تن در هکتار و برای پوشش گیاهی با علف گندمی چمنی  2/2درصد بارندگی و هدر رفت خاک برابر با  24روآن آب سطحی برابر با 

 25تن در هکتار بود. برای زمین لخت مقدار روان آب برابر با  4/1درصد بارندگی و هدر رفت خاک برابر با  45روان آب سطحی برابر با 

تن در هکتار بود. در مطالعه دیگری که بر روی میزان نفوذ، روآن آب و همچنین  6ندگی و مقدار هدر رفت خاک برابر با درصد بار

درصد سطح زمین از  62فرسایش در وضعیت های مختلف مرتع صورت گرفته نشان داد که وقتی وضعیت مرتع خوب باشد یعنی 

کیلوگرم در هکتار و در زمانیکه وضعیت  112صد بارندگی و میزان فرسایش خاک در 2بقایای گیاهی پوشیده باشد، میزان روان آب 

درصد و میزان هدر رفت خاک  14درصد سطح زمین از بقایای گیاهی پوشیده باشد، میزان روان آب  62مرتع متوسط بود، یعنی 

درصد سطح خاک پوشیده از بقایای  12 کیلوگرم در هکتار بود. این مطالعه نشان داد وقتی وضعیت مرتع ضعیف است، یعنی 1122

کیلوگرم در هکتار می باشد. در مطالعه دیگری که بر روی  12422درصد بارندگی و میزان فرسایش  23گیاهی باشد، روان آب سطحی 

ون چرا(،  میزان نفوذ آب در خاک و همچنین میزان تولید رسوب در فلات ادواردز انجام شد نشان داد که اگر شدت چرای دام صفر )بد

و  121، 142، 166برابر متوسط چرا باشد، میزان نفوذ آب در شرایط خشک به ترتیب برابر با  3برابر متوسط چرا و  2برابر متوسط چرا، 

کیلوگرم در هکتار  4211و  3431، 2122، 926میلیمتر در ساعت کاهش یافت. در همین مطالعه تولید رسوب به ترتیب برابر با  112

 611میلی متر کاهش پیدا می کند و فرسایش خاک  19ان می دهد با افزایش فشار چرا به دو برابر میزان نفوذ آب در خاک بود که نش
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کیلوگرم در هکتار افزایش پیدا می کند. نکته مهم این مطالعه این است که در هر صورت چرای دام روی کاهش نفوذ و فرسایش 

(. علاوه بر اینکه مدیریت عرصه های جنگلی و مرتعی می تواند روی روان آب 1311)مصداقی فرسایش به مقدار زیادی تاثیر می گذارد 

و سیلاب تاثیر زیادی بگذارد، تغییر و تبدیل این کاربری ها به کشاورزی و مناطق دست ساز نیز می تواند روی آنها تاثیرات بالقوه ای 

تکاری شده اند. مناطق وسیعی پاک تراشی یا به منظور استفاده برای داشته باشد. امروزه چشم اندازهای طبیعی بصورت وسیعی دس

اراضی کشاورزی زهکشی و مورد استفاده قرار گرفته اند. تپه ماهورها برای تولیدات کشاورزی تبدیل شده اند و بنابراین در معرض 

شت آب در خاک تغییر کند و در نتیجه فرسایش خاک قرار گرفته اند. این عمل باعث می شود مسیر جریان، حجم جریان  و نگهدا

پیوستگی جریان و زمان تمرکز آن نیز تغییر کند. عملیات کشاورزی گسترده باعث تشکیل یک لایه متراکم در عمق خاک می شود و از 

باعث طرف دیگر باعث جریان افقی آب می شود. این لایه متراکم باعث کاهش یا جلوگیری از نفوذ عمودی آب در خاک می شود و 

 (. Rogger et. al., 2017ایجاد جریان جانبی می گردد )

میلی متر برآورد شده  313، میانگین بارش کشور 1392-91 آبی سال فرودین 31 تا نیرو وزارت ایستگاههای بارندگی  آمار مطابق

ساله  52میانگین  به نسبت و میدهد نشان افزایش  %162میلی متر(  122قبل )معادل  سال مشابه مدت با مقایسه در مقدار است. این

درصد بیشتر است. در مجموع، سال آبی جاری تا پایان فروردین رتبه اول بارش در  52میلی متر(  229)معادل  کشوردر دوره مشابه

 یرترینکم نظ از با یکی  1392سال  روزهای آخرین در گلستان ساله را به خود اختصاص داده است. بر این اساس استان 52کل دوره 

 باران میلیمتر 353 تا  74  از استان مختلف نقاط در هواشناسی، داده های اساس بر به طوریکه شد روبرو آمار ثبت تاریخ طول در بارشها

  . بارید روز پنج مدت در

آلی سبب ها دارد، زیرا پوشش گیاهی با تولید مواد از طرف دیگر، پوشش گیاهی نقش بسیار مهمی در تولید آب اکوسیستم

(. بر 2212و همکاران،  Dominatiشود )نگهداری ساختار خاک و پایداری خاک، افزایش نفوذپذیری و در نتیجه نگهداری آب باران می

آب، و  ها، حفظ منابعحفظ زیستگاه در بسزایی این اساس مراتع به دلیل وسعت زیاد خود و برخورداری از پوشش گیاهی متنوع نقش

را کاهش داده و به  فرسایش و روانابپوشش گیاهی مناسب قادر است (. 2213و همکاران،  Parehkarدارند ) سیلاب ایجاد از جلوگیری

جای به حرکت درآوردن سیل ضمن نفوذ آب در لایه های زمین آب زلال را به سدها هدایت نماید و منابع آب زیرزمینی را تقویت 

شود که با تولید در اراضی ها قسمت مهمی از چرخه آب را در خشکی شامل مییستمفرآیند تنظیم جریان اکولوژیک در اکوس .نماید

(. در مناطق خشک و نیمه خشک معمولا پوشش گیاهی غنی و یکنواختی وجود 2214و همکاران،  Le Maitreارتباط مستقیم دارد )

شود یمی پیدا کند و موجب افزایش حجم رواناب الکهشود پوشش گیاهی حالت یمندارد، فشارهای دیگری مانند چرای دام نیز باعث 

که این امر نه تنها بر روی کیفیت آب در پایین دست تاثیرگذار است، بلکه موجب تخریب خاک و همچنین کاهش ظرفیت چرای دام 

 سیستم غییراتت ثبت منظور به منسجم تشکیلات وجود (. همچنین مطالعه مقوله آب به علت عدم2226و همکاران،  Bartleyشود )یم

 باشدمی با ارزشی دلایل سطحی از هایآب به بیشتر توجه لزوم و خشکنیمه و خشک در منطقه کشور ایران قرار گرفتن هیدرولوژیکی،

 (. 2215و همکاران،  Sharp) بخشدمی بهتر نمودی و بینی جلوه پیش و سازیشبیه مقوله به که

 

 راهکارها: -1-9
و به بهانه توسعه، منابع طبیعی تخریب نشود تا برای کشور مشکل ایجاد شود و به بهانه حفظ سند آمایش کشور تهیه شود  -1

 منابع طبیعی توسعه محدود نگردد که لازمه امنیت غذائئ و تامین نیاز جمعیت کشور است.

اند همه ارزش های  ( نشان داده2214براحتی کاربری اراضی تغییر نیابد. در این رابطه همانگونه که ارزانی و همکاران )  -2

 خدمات مرتعی در نظر گرفته شود.

برای توانمند کردن مرتعداران در مقابل سیل و خشکسالی و افزایش انگیزه مشارکت مرتعداران در حفاضت از مراتع که ارزانی  -3

دستور کار دولت قرار  گزارش دادند همزمانی استفاده های دیگر و چرای دام از مرتع در 1396، ارزانی و همکاران 1326و همکاران 

 گیرد.
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(، دهداری 1392( و همانگونه که معتمدی )1312در مورد چرای دام به تعادل دام و مرتع توجه )برای مثال: باغستانی  -4

 ( گزارش دادند ظرفیت دراز مدت مراتع جایگزین ظرفیت کوتاه مدت گردد.1994(، ارزانی )1392)

های توسعه باید بر ریزیآموزد که برنامهگرایش اکوسیستمی به ما می اساسبا مدیریت برتفکر مبتنی بر توسعه پایدار  -5

 های منابع طبیعی کشور مبتنی باشد. ها و توانمندیقابلیت

اگر انتظار داریم در قرنهای آینده نیز جنگلها و مراتع حافظ آب و خاک کشور باشند باید حضور و حاکمیت اکوسیستمهای  -6

های فعلی و تخریب شده جنگلها و مراتع را , نه تنها عرصهیافته های پژوهشبشناسیم و با تکیه بر نتایج جنگلی و مرتعی را برسمیت 

غنی سازی کنیم, بلکه فعالیتهای لازم برای توسعه آنها نیز صورت گیرد و به عناوین مختلف نظیر توسعه اراضی کشاورزی, صنعت و 

  غیره عرصه را بر آنها تنگ نکنیم.

و مردمی که در آنها زندگی می کنند به طور پیچیده ای با یکیگر پیوند و ارتباط دارند. بقا و ماندگاری انسان و زیست بومها  -2

دارد، از سوی دیگر بقا و سلامت زیست بومها نیز به رفتار انسان وابسته به بستگی سایر موجودات زنده به دوام و پایداری زیست بومها 

 دارد.بستگی آنها 

دمات متعددی به جامعه می دهند، الیافی که از آن لباس تهیه می شود، چوب و کاغذی که در زندگی روزمره زیست بومها خ -1

استفاده می کنیم، مواد پروتئینی و بسیاری دیگر از نیازهای مادی و معنوی انسان بطور مستقیم یا غیر مستقیم از تولیدات یا خدمات 

 ز آنها در اثر بهره برداری نادرست در معرض خطر جدی قرار دارند.زیست بومها تامین می شود. امروزه بسیاری ا

اعتلای فرهنگ عمومی کشور در مورد منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به افزایش جمعیت کشور امری لازم است. با  -9

نه به آشتی با منابع طبیعی و اگر اعتقادی باطنی و صمیما و یابدگذشت زمان نیازهای منطقی و غیرمنطقی انسانها نیز رشد فزونی می

تردید تامین نیازهای حتی غیرضروری بر احترام به طبیعت و حفظ حریم آن ترجیح خواهد رفتار معقولانه با آن وجود نداشته باشد بی

 . یافت

 اعتلای فرهنگ عمومی کشور در مورد منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به افزایش جمعیت کشور امری لازم است. با -12

اگر اعتقادی باطنی و صمیمانه به آشتی با منابع طبیعی و  و یابدگذشت زمان نیازهای منطقی و غیرمنطقی انسانها نیز رشد فزونی می

تردید تامین نیازهای حتی غیرضروری بر احترام به طبیعت و حفظ حریم آن ترجیح خواهد رفتار معقولانه با آن وجود نداشته باشد بی

 . یافت

اندازی به طبیعت نخواهند شد، بلکه در چنین وضعیتی عزم ملی برای مانع دستبه تنهائی  هادستورالعملها و بخشنامه -11

  حراست و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی لازم است.

 مطالب باید ساماندهی شوند -12
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 بخش دوم
 رگروه منابع طبیعیسوالات ریاست محترم جمهوری از کا 2-1

کمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته اند چقدر است؟ و میزان خسارت  -2-2

 چقدر است؟

 طبق گزارش منابع طبیعی استان های سیل زده در استان های مورد مطالعه خسارت به شکل زیر بوده است:

به عرصه های منابع طبیعی  1391روردین ماه ، میزان خسارت و اثرات سیل فاستان ایلاماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

به مراجع مربوطه  1391فروردین  14)جنگل ها، مراتع و حوزه های آبخیز( این استان را بصورت زیر گزارش کرده است که در تاریخ 

 ارسال گردیده است:

 هزار هکتار 12طحی بیش از خسارت وارده به مراتع استان و رسوبی شدن و نابودی گیاهان و بوته های مراتع استان در س -

-  

مبلغ ریالی خسارت وارده به عرصه های منابع طبیعی استان ایلام اعم از جنگل ها، مراتع، سازه های آبخیزداری، دخیره گاه  -

 میلیارد ریال برآورد شده است. 2222های و پارک های جنگلی بیش از 

میلیون  224میلیارد و  154فروردین فقط باعث  12(، سیل 1391) لرستانبر اساس تخمین های اداره منابع طبیعی کل استان 

تومان خسارات به سازه های آبخیزداری )خاکی، سنگی ملاتی، گابیونی، بیومکانیکی و بیولوژیکی(، بخش جنگل، بخش مرتع و 

 ساختمانهای اداری شده است.

راث دار سیل سایر استان های محل وقوع و مرکز ریشه در آبخیزداری فرامنطقه ای داشت در واقع خوزستان می خوزستانسیل در 

اصلی سیل و حوزه های بالادست خود بود. پس از وقوع سیلاب و قبل از تشکیل کارگروه بررسی ، مرجع رسمی که در اسرع وقت و 

ت را ناچیز درشرایط حاکمیت بحران اقدام به تعیین محدوده و خسارت نموده اداره کل منابع طبیعی است که در بخش مرتع خسار

ذکر نموده است. در هنگام برآورد خسارت معمولا به دنبال خسارت های قابل رویت از جمله تخریب منابع، تاسیسات، محصولات و... می 

باشد. در حالی که در بخش مرتع و تعیین خسارت سیل مرتع بحث کمی متفاوت است در هنگام وقوع سیل مراتع به واسطه وسعت و 

مرکز مراکز انسانی و تاسیساتی خود را عاری از خسارت می توانند نشان دهند. این در حالی است که خسارت اصلی پراکندگی، عدم ت

مرتع  بسیار گسترده و حتی غیرقابل برآورد دقیق )با توجه به  عدم کفایت معیارهای لازم برای ارزشگذاری کارکردهای زیست محیطی( 

ل نتیجه عملکرد نامناسب مرتع است. عملکرد نامناسبی که به واسطه مدیریت ناصحیح، بهره است چرا که یکی از دلایل اصلی وقوع سی

برداری مفرط، تغییرات کاربری اراضی، تغییرات مخرب در کمیت و ترکیب پوشش گیاهی، آتش سوزی، عدم توجه به مسایل اقتصادی 

 ی مراتع شده است.که در گزارشات به آنها شاره شده است.اجتماعی بهره برداران مراتع و...جایگزین کارکردهای خدادادی و طبیع
 

تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیلاب و خسارت ناشی از آن تاثیر گذاشته -2-3

 است؟

در مناطقی از حوزه دز نشان داد که  2211تا  2221نتایج آنالیز کاربری ها و همچنین تغییرات کاربری اراضی طی سال های 

درصد سطح کل را به خود اختصاص داده است. جنگل و کشاورزی با  55بیشترین سطح کاربری ها مربوط به کاربری مرتع که حدود 

درصد مساحت از کل سطح حوزه سد کرخه در رتبه های بعدی سطح حوزه قرار دارند. بیشترین تغییرات مربوط به  12درصد و  29

( کاهش پیدا کرده است. کاربری 42/2٪کیلومتر مربع ) 6/214مساحتی معادل  2211تا  2221کاربری مرتع است که طی سال های 

کیلومتر مربع:  122(. از طرف دیگر، اراضی کشاورزی )12/1٪کیلومتر مربع:  2/129جنگل نیز طی این دوره دارای روند کاهشی )
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( روند 16/2٪کیلومتر مربع:  2/11( و پهنه های آبی )21/2٪کیلومتر مربع:  9(، مسکونی )11/1٪کیلومتر مربع:  1/216(، بایر )٪41/1

 (.4و جدول  4افزایشی را نشان دادند )شکل 

در مناطقی از حوزه کرخه نشان داد که  2211تا  2221نتایج آنالیز کاربری ها و همچنین تغییرات کاربری اراضی طی سال های 

 1درصد سطح کل را به خود اختصاص داده است. جنگل و کشاورزی با  63بیشترین سطح کاربری ها مربوط به کاربری مرتع که حدود 

درصد مساحت از کل سطح حوزه سد کرخه در رتبه های بعدی سطح حوزه قرار دارند. تغییرات مربوط به کاربری مرتع  12درصد و 

. کاربری جنگل نیز طی این ( کاهش پیدا کرده است36/1٪کیلومتر مربع ) 296در مساحتی معادل  2211تا  2221طی سال های 

 3/341(، بایر )2/15٪کیلومتر مربع:  1/31(. از طرف دیگر، اراضی کشاورزی )6/2٪کیلومتر مربع:  132دوره دارای روند کاهشی )

ان ( روند افزایشی را نش11/2٪کیلومتر مربع:  6/31( و پهنه های آبی )22/2٪کیلومتر مربع:  3/14(، مسکونی )52/1٪کیلومتر مربع: 

 (.11و شکل  5دادند )جدول 

کمترین تغییر کاربری  %6بیشترین تغییر کاربری و مراتع شهرستان گمیشان با  %1/41در استان گلستان، مراتع شهرستان گنبد با 

 1391تان، ساله داشتند. با مقایسه این تغییرات با امار اخذ شده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلس 12را طی یک دوره 

 15در خصوص مساحت اراضی تغییر یافته به زراعت مشخص می گردد عمده تغییرات کاربری مراتع در استان گلستان طی یک دوره 

 قهقرایی و تخریبی است روندی مراتع، در برداریبهره و حفاظتی نظر از موجود ساله به اراضی زراعی بوده است. لذا می توان گفت روند

میزان تولید رواناب در مراتع استان گلستان را نشان می  1شکل  شد رفت آب و فرسایش خاک در این مراتع نیز خواهدمنجر به هدر که

( با توجه به این شکل مشخص می گردد بیشترین میزان تولید رواناب تحت تاثیر دو عامل است؛ اول 1392دهد)عظیمی و حقدادی، 

فقیر, دوم مربوط به مراتعی که از لحاظ توپوگرافی در شیب تند واقع شده اند بر این اساس مربوط به مراتع با پوشش ضعیف و وضعیت 

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید رواناب را  1درصد و مراتع با پوشش خوب با کمتر از  1/14مراتع با پوشش ضعیف با 

مراتع  بالقوه پتانسیل به منظور رسیدن نمایان و چشمگیر است لذا به داشتند. بر این اساس نقش پوشش گیاهی مراتع خوب بسیار قابل

 .یابد گسترش وسیعی سطح در مراتع احیاء و اصلاح عملیات دام، تدریجی کاهش با همراه است لازم همچنین حفاظت از آب و خاک

دهد که مساحت کاربری جنگل و مرتع به ن مینتایج تغییرات کاربری اراضی در حوزه تالار بین این دو دوره نشا در استان مازندران،

، 4144، 6292ها مانند کشاورزی آبی، دیم، آب و مسکونی به ترتیب هکتار کاهش اما مساحت سایر کاربری 9222و  2222ترتیب  

 3بری جنگل با درصد کاهش و سپس کار 16اند. بالاترین درصد تغییرات نیز مربوط به کاربری مرتع با هکتار افزایش داشته 134و 19

 درصد افزایش یافته است.  12، 12، 45، 9درصد کاهش و پس از آن کشاورزی دیم، آبی، آب و مسکونی به ترتیب با 

و  26121و  26951دهد که مساحت کاربری جنگل و مرتع و آب به ترتیب  نتایج تغییرات کاربری اراضی حوزه تجن نشان می

هکتار افزایش  3256، 39226، 12114ها مانند کشاورزی آبی، دیم و  مسکونی به ترتیب ریهکتار کاهش اما مساحت سایر کارب 352

درصد کاهش و  1درصد و آب با  9درصد و سپس کاربری جنگل با  19اند. بالاترین درصد تغییرات نیز مربوط به کاربری مرتع با داشته

 اند. درصد افزایش یافته داشته 24، 33،21پس از آن کشاورزی دیم، آبی،  مسکونی به ترتیب با 

پاکتراشی جنگل باعث کاهش ربایش و تبخیر و تعرق می شود. از طرف دیگر باعث افزایش ناگهانی رطوبت خاک و درنتیجه کاهش 

(. استفاده از ماشین آلات سنگین در کشاورزی باعث تراکم خاک و کاهش Brown et al., 2005ظرفیت ذخیره آب خاک می شود )

نفوذپذیری و درنتیجه افزایش روان آب سطحی می شود. تشدید فعالیت کشاورزی باعث افزایش فرسایش خاک می شود که این خود 

(. مطالعات Zink 2011 عامل کاهش عمق خاک، کاهش ظرفیت ذخیره خاک و باعث افزایش روان آب و تشدید فرسایش می شود )

خاک سطحی در مقیاس پلات خیلی واضح است ولی در مقیاس حوضه ای کمتر واضح نشان می دهد که اثرات مدیریت کشاورزی روی 

(. وقتی که اندازه حوضه افزایش پیدا می کند، بررسی اثرات تغییرات کاربری بر روی سیل از روی دبی Hess et al., 2010می شود )

 ,.Viglione et alکه روی آن دخالت دارند )مشاهداتی خیلی مشکل تر می شود و دلیل آن فاکتورها و فرآیندهای مختلفی است 

(. این مطالعات نشان می دهد که تغییرات می تواند روی ذخیره آب در خاک، میزان فرسایش و روان آب سطحی تاثیر داشته 2016

در استان باشد که این اثرات در مقیاس پلات و سطح دامنه بخوبی شناخته شده اند ولی در مقیاس حوزه کمتر شناخته شده اند. 
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لرستان بخاطر مساعد بودن شرایط بارندگی، دمایی و حتی خاکی تغییر کابری زیادی در آن رخ داده است. یکی از واضح ترین آنها 

 شخم زیر اشکوب جنگل های بلوط و حتی در مناطق شیبدار است که این خود می تواند آبدهی حوزه را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

شاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستلزم چه اصلاحات و اقداماتی افزایش تاب آوری ک -2-4

 است؟

مدیریت پوشش گیاهی ضامن سلامت اکوسیستم های طبیعی است و بنابراین می تواند تاب آوری در مقابل سیل را به حد معقول 

فروردین در استان غرب و جنوب  12ی برساند. مطالعات نشان می دهد که پوشش گیاهی و خاک در بارشهای حداکثری مثل بارشها

ام  5غرب مانند لرستان، خوزستان و ایلام نمی توانست نقش اساسی را در کاهش سیل ایجادی بازی کند ولی در سیل اول که در 

ار دارد. فروردین رخ داد نقش خودشان را ایفا کردند. امروزه استان های سیل زده تحت تاثیر چرای شدید و تغییرات کاربری اراضی قر

مطالعات نشان داده است که این دو عامل نیز می توانند بر روی دبی های حداکثری سیلاب تاثیر بگذارند. در مورد این دو مساله به 

مطالعات با جزئیات بیشتری نیاز است تا تاثیر آن بر روی سیلاب مشخص شود ولی آن چیزی که از نظر جهانی شناخته شده است این 

یریت پوشش گیاهی بر اساس اصول اکولوژیکی استوار باشد تاب آوری در مقابل سیل به حداکثر می رسد. مشکل است که اگر مد

اساسی در عرصه های طبیعی این است که پوشش گیاهی تا حد امکان چرا می شود و عملا  در مناطقی که پوشش گیاهی یکساله وجود 

نمی ماند. نتایج آمار مربوط به شدت چرا )بیش از دو برابر ظرفیت( در این  دارد در زمستان هیچ بقایای گیاهی بر روی خاک باقی

گزارش این موضوع را تایید می کند. این موضوع فاجعه بزرگ برای برای آب و خاک به حساب می آید. بنابراین عرصه های طبیعی 

صد( چرا شوند و باقی بقایای گیاهی روی خاک در 32خصوصا  مناطق شیبدار جنگلی با زیراشکوب یکساله باید در حد معقول )شاید 

باقی بماند تا تاب آوری در مقابل سیل به حداکثر برسد. از طرف دیگر نیاز است توسعه کشاورزی بر اساس آمایش سرزمین صورت 

حفاظت از مراتع  گیرد تا خسارات ناشی از فرسایش خاک و ایجاد سیلاب به حداقل ممکن برسد. برای افزابس مشارکت بهره برداران در

( گزارش داده اند می توان بهره برداری جند منطوره از مرتع را مورد نظر قرار داد بشرطی که 1395همان گونه که ارزانی و همکاران )

 همه عواید حاصل از ان متوحه بهره بردار )مرتعدار( گردد.

 

 جمع بندی سوالات ریاست محترم جمهور-2-5
ن های سیل زده حاکی از آن است که هم از نطر کمی و کیفی و هم از نظر اقتصادی کاربری منابع گزارش ها بدست آمده از استا

قرار گرفته است. بعنوان مثال طبق برآورد اداره کل منابع طبیعی و  1391طبیعی و کشاورزی تخت تاثیر سیل اخیر در اوابل سال 

ای منابع طبیعی استان ایلام اعم از جنگل ها، مراتع، سازه های آبخیزداری  استان ایلام مبلغ ریالی خسارت وارده به عرصه ه

میلیارد ریال برآورد شده است. بر اساس تخمین های اداره کل منابع  2222آبخیزداری، دخیره گاه های و پارک های جنگلی بیش از 

میلیون تومان خسارات به سازه های  224میلیارد و  154فروردین فقط باعث  12(، سیل 1391) لرستانطبیعی و آبخیزداری استان 

 آبخیزداری، بخش جنگل، بخش مرتع و ساختمانهای اداری شده است.

نتایج حاصل از آنالیز تصاویر ماهواره ای برای تغییرات کاربری اراضی در یک دوره ده ساله نشان داد که در حوزه های آبخیز سد دز 

کیلومتر مربع در  2/129و  6/214معادل و کرخه مراتع  و جنگل ها روند کاهشی به نشان داده اند که این مقدار تغییرات به ترتیب 

کیلومتر مربع در مناطقی از حوزه کرخه بوده است. در حالیکه سطح زمین های کشاورزی، مناطق  132 و 296حوزه سد دز و 

مسکونی، اراضی بایر و پهنه های آبی افزایش نشان داده اند. در حوزه های آبخیز تالار و تجن نیز نتایج مشابهی مشاهده گردید. مراتع 

ده ساله بوده است. بطور کلی در مناطق سیل زده یک روند تغییرات کاربری اراضی استان گلستان هم دارای روند کاهشی در یک دوره 

 از کاربری منابع طبیعی به سایر کاربری ها مخصوصا کشاورزی وجود دارد.
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مدیریت پوشش گیاهی ضامن سلامت اکوسیستم های طبیعی است و بنابراین می تواند تاب آوری در مقابل سیل را به حد معقول 

فروردین در استان های غرب و  12مطالعات نشان می دهد که پوشش گیاهی و خاک در بارشهای حداکثری مثل بارشهای برساند. 

 5جنوب غرب مانند لرستان، خوزستان و ایلام نمی توانست نقش اساسی را در کاهش سیل ایجادی بازی کند ولی در سیل اول که در 

 د.ام فروردین رخ داد نقش خودشان را ایفا کردن

 

 نتیجه گیری -2-6
نتایج حاصل از آنالیز تصاویر ماهواره ای برای تغییرات کاربری اراضی در یک دوره ده ساله نشان داد که در حوزه های آبخیز سد دز 

و کرخه مراتع و جنگل ها روند کاهشی نشان داده اند در حالیکه سطح زمین های کشاورزی، مناطق مسکونی، اراضی بایر و پهنه های 

آبی افزایش نشان داده اند. در حوزه های آبخیز تالار و تجن نیز نتایج مشابهی مشاهده گردید. مراتع استان گلستان هم دارای روند 

کاهشی در یک دوره بوده است. بطور کلی در مناطق سیل زده یک روند تغییرات کاربری اراضی از کاربری منابع طبیعی به سایر 

 وجود دارد. ورزیاکاربری ها مخصوصا کش

برآورد شدت چرا در مناطق مختلف سیل زده حوزه های سیل زده نشان دهنده این است که در این مناطق شدت چرا بیش از دو 

برابر ظرفیت مراتع است. این عامل باعث تخریب پوشش گیاهی، کاهش کیفی و کمی مراتع و در نتیجه باعث افزایش رواناب و فرسایش 

 می گردد.

سی پوشیده نیست که روند تخریبی منابع طبیعی روندی صعودی به خود گرفته است و واقعیت این است که علم و امروزه بر ک

کنندگان به حد کافی و کامل وجود ندارد. از این رو برداری صحیح از این منبع سرشار در بین مردم و مصرفاطلاع کافی برای بهره

بالقوه این منبع دستخوش دگرگونی شده است. تغییرات اساسی در جوامع مختلف سالیان متمادی تحت شدیدترین شرایط امکانات 

نامناسب در این منابع موجبات پایین  کاملای اگونهبهبرداری سوختی و صنعتی پوشش گیاهی، تخریب، انهدام و فرسایش خاک و بهره

های حاصلخیز کن، خروج خاکهای بنیاناهد شد و نیز سیلمانده است خویباقآمدن بازده نسبی و نهایتا تخریب و انهدام آنچه تاکنون 

و مشکل برق و  هاآب، هدر رفت هاآنهای بزرگ انتقال آب در جنب های سد، بلا استفاده ماندن سدهای عظیم پروژهدر پشت حوضچه

سیل را تشدید کرده است. از کاهش کیفی و کمی مراتع و پوشش گیاهی در مراتع وقوع بهداشت و غیره را در پی خواهد داشت. لذا 

عوامل مهم و موثر تخریب مراتع می توان به چرای مفرط )تعداد بیش از حد مجاز دام(، تغییر کاربری اراضی/پوشش گیاهی، آتش 

 این در حالیستبا توجه مطالعات انجام شده، تعداد دام در این مناطق بیش از ظرفیت مرتع می باشد، سوزی و خشکسالی اشاره نمود. 

های که ظرفیت مراتع کمتر از یک واحد دامی در هکتار است به عبارتی شدت چرا بیشتر از ظرفیت مراتع می باشد. شدت چرا در سال

های نرمال می باشد. بعلاوه تبدیل اراضی مرتعی به خشکسالی که با کاهش شدید میزان تولید همراه است، به مراتب بیشتر از سال

مسکونی و کاهش درجه وضعیت مرتع به همراه عامل آتش سوزی از فاکتورهای مهم تخریب مراتع ایران می زمین های کشاورزی و 

گذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران منابع طبیعی باید با یک برنامه جامع و کامل برای حفاظت، اصلاح و توسعه سیاست باشد. بنابراین،

شک ایران اقدامات جدی بعمل آورند. همه این عملیات ها نیاز به مشارکت مردمی و مراتع و منابع طبیعی، بخصوص در مراتع نیمه خ

 عزم ملی دارد.
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 هچکید: بخش اول
داری را ، حفاظت خاک و آبخیزاجرا شده مربوط به منابع طبیعی در سطح کشوربسیاری از پروژه های طی پنج دهه گذشته 

در قالب مدیریت جامع منابع آب، خاک و پوشش توان آچه مسلم است آبخیزداری را مینظرداشته اند.مهم مد اجزاء یکی از عنوان به

آبخیز برای کسب بیشترین سود و کمترین تخریب محیط گیاهی با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اقتصادی موجود در یک حوزۀ

 . شودعنوان واحد کاری مدیریت منابع طبیعی بیان میطبیعی تعریف کرد. در این تعریف با در نظر گرفتن حوزۀآبخیز به

کند، های سطحی و زیرزمینی از یک خروجی زهکش میحوزۀ آبخیز محدودۀ توپوگرافی است که بارش را به صورت جریان

های جنگل، مرتع و بیابان را در خود جا داده است و حوزۀآبخیز بر اساس شرایط اقلیمی، زمین شناسی و ژئومرفولوژی، اکوسیستم

ریزی و انسان با شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متفاوت در آن زیست شر در آن پایهساز بعنوان یک سامانه دستکشاورزی به

باشند. در حوزۀآبخیزداری نیز مجموعه ای از عملیات فیزیکی ، بیولوژیک و مدیریتی کنند که دارای فرایند تولید از نظر اقتصادی میمی

است که با وجود اهمیت بی چون و چرا این منابع، به  ند. مسئله در خور توجه اینآیاجراء در میبرای استفاده و دوام باروری سرزمین به

غیر از متخصصان فن کمتر کسی است که به مفهوم آبخیزداری و مدیریت جامع یک آبخیز توجه کند. در واقع در بسیاری از موارد 

 آبخیزداری معادل جلوگیری از فرسایش و سیل تلقی شده است. 

سال از قانونمند شدن منابع طبیعی و با وجود پنج دهه انجام عملیات آموزشی، تحقیقاتی و  22رغم گذشت یدر کشور ما عل

اجرایی در رابطه با آبخیزداری هنوز روند تخریب ادامه دارد. شاید بتوان گفت یکی از مواردی که موجب پدید آمدن چنین شرایطی 

باشد. اولین طرح آبخیزداری ها و در آخر ارزیابی عملکرد آنها مییه و اجرای این طرحشده است عبارتند از عدم پایش و ارزیابی بر ته

این گزارش در  آقای دکتر حسن احمدیتوسط دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و به سرپرستی  1341مدون در سال 

وقت به اجراء درآمد و از آن پس الگویی برای تهیه سایر  زیر حوضه لونیز تهیه و با همکاری وزارت منابع طبیعی-آبخیز کرج حوزۀ

 های اجرایی شد.طرح

متاسفانه به دلیل کمبود و عدم وجود یک بانک اطلاعت از وضعیت منابع طبیعی و آبخیزداری در ایران برای تهیه گزارش وضعیت 

ده است. در این گزارش پس از ارئه مقدمه ای در مورد آبخیزداری از دو منظر سیل و حرکات توده ای موانع بسیار زیادی در پیش رو بو

 سیلخیزی  و حرکات توده ای در ایران موارد و شاخص های موجود در این دو بلای طبیعی ذکر شده است.

 

 مقدمه 
 مترقبهرحادثه طبیعی غی 42جهان است که از  کشور بلاخیز12در بین کشورهای جهان، ایران به لحاظ حوادث غیرمترقبه جزو 

درصد تلفات بلایای طبیعی جهان را به خود  6ایران رخ می دهد. ایران در حالی مورد آن در 32شناسایی شده در جهان بیش از

 . داده است که فقط یک درصد جمعیت جهان را دارد اختصاص

از حوادث طبیعی  هرچند تاکنون نقش انسانها در وقوع بسیاری از حوادث طبیعی غیر مترقبه شناخته شده نیست اما بسیاری

این رو از دیدگاه برخی  مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از اعمال و کارهای روزمره انسانهاست که در سراسر جهان در حال انجام است .

ود کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند چنانچه طبیعت باعث ایجاد حادثه ای ش. صاحبظران از آنها به عنوان بلایا نام برده شده است

 .بلایای طبیعی نامیده می شودمادی و طبیعی شده و قدرت آن بیشتر ازتوان بشر باشد ، که موجب تلفات و خسارت گسترده انسانی ،

یای . بلایا اغلب بر اساس عامل به وجود آورنده شان که می تواند طبیعی یا ناشی از دخالت بشر باشند طبقه بندی می شوندبلا

) آب و هوایی منشا ء  بابلایایی  ( وآتشفشان و تسونامیوقوع بهمن ،زمین لغزش ، زمین لرزه ، ) مانند زمینی منشا با طبیعی ناگهانی

قحطی و بیماریهای واگیر که به  مانند خشکسالی ، نیزبلایایی طبیعی تدریجی (. سیل، سرما و گرمای شدیدگردباد، توفان،  همانند

پایه اطلاعات ارایه شده ، خسارات اقتصادی سالانه مرتبط با بلایای طبیعی در جهان در . بر تدریج جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند
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 452ایای طبیعی در جهان بیش از میلیارد دلار بر آورد شده به طوری که در بعضی سالها میزان خسارت ناشی از بل 122تا  52حدود 

 سیل و زمین لغزش دو بلای طبیعی هستند که در زمره عوامل اصلی ایجاد خسارت در ایران هستند.  ت.میلیارد دلار بوده اس

 سیلگیری در اثر طغیان رودخانه ها در کشور ما پدیده ای است که به دلیل تواتر زمانی وقوع آن، کمتر مورد عنایت قرار گرفته و

پس از وقوع و ایجاد خسارات به زودی به دست فراموشی سپرده می شود. هزینه های زیاد ساختمانی مقابله با سیلابها و عدم توجه 

تغییراتی در حوزه های آبریزکه توسط انسان ایجاد  با کافی به روشهای مدیریتی از جمله دلایل این موضوع است. با گذشت زمان همراه

لاب در رودخانه ها گردیده است. از طرفی تجاوز به حریم رودخانه ها و عدم رعایت حفاظت رودخانه ها در شده ، موجب تشدید سی

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و  سیلاب دشتهای آن باعث ایجادخسارات و تلفات قابل ملاحظه ای گردیده است.

 .سیل در کشور، مبحث کاهش سیلخیزی از اهمیت زیادی برخوردار استافزون وقوع همچنین افزایش نیاز آبی کشور و افزایش روز

 

 روش کار 
های ریاست محترم با توجه به گستردگی موضوع های مورد نظر این گزارش به منظور ارائه بهتر و پاسخ گویی صریح تر به سوال

 جمهوری این گزارش دارای بخش های زیر می باشد:

ارش های موجود وضعیت تاریخی سیلاب و حرکت های توده ای در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته در آغاز با واکاوی متون و گز -1

 است.

 در بخش دوم مسئله تغییر کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفته است.  -2

 در بخش سوم مسئله تخریب خاک و رسوب حمل شده توسط سیلاب ها برآورد شد. -3
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 سیلاب در کشور مروری بر وضعیت : ش دومبخ
 وضعیت سیلاب کل کشورتاریخی بررسی -2-1

جهت تعیین هدف و یا ارایه هرگونه الگو و راهکاری در زمینه مدیریت سیل بررسی وضعیت کنونی وضعیت سیلاب، ضروری است . 

 برای این منظور وضعیت بارندگی کشور،بیلان آبی و سیلابها بررسی گردید.

 

 میزان کل بارندگی-2-1-1

. متوسط بارش دارد اختیار در را جهان هایآب از  درصد 34/2های جهان را داراست. ولی فقطدرصد از خشکی 1/1ان حدود ایر

همین مقدار و  (1321میلی لیتر( است )مهدوی،  162لیتر است که حدود یک سوم میزان جهانی آن )میلی 242سالیانه در ایران 

درصد از سطح  13( آمده است، در 2(. همانطور که در شکل )1باشد )شکل یکسانی برخوردار نمیناچیز بارندگی نیز از توزیع مکانی 

از  %13باشد. میلی متر کمتر می 222درصد از سطح کشور از  62میلی متر بوده و در  122کشور مقدار بارش متوسط سالانه کمتر از 

 .باشداز مساحت کشور دارای اقلیم مرطوب می %3/12و تنها باشد مساحت کشور دارای اقلیم نیمه خشک، خشک و فرا خشک می

سازمان ) سازدمقدار کم بارش، ریزش فصلی وپراکندگی نامنظم آن ضرورت هر چه بیشتر مدیریت سیل را در کشور آشکارتر می

 .(1316جنگلها،مراتع و آبخیزداری،

 

 
 (1396ست ایران، )وضعیت محیط زی توزیع نامناسب مکانی بارندگی در ایران  1شکل 

 



 112        گزارش نهایی کمیته آبخیز  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 (1396)وضعیت محیط زیست ایران،  کشور نقشه بارندگی متوسط سالانه  2 شکل

 

های آن شدت بالای بارندگی در این سیل های مهیبی در طول تاریخ رخ داده است که یکی از علت، با توجه به اقلیم خشک کشور

میلیمتر  214ساله تا  122دقیقه ای با دوره بازگشت  12بارندگی مناطق است. بطوریکه براساس تحلیل ایستگاههای سینوپتیک شدت 

میلیمتر در  61تا  22سال بین  122تا 2دقیقه ای در دوره بازگشت های  12در ساعت بر آورد شده است. همچنین متوسط بارش 

میلیمتر در  54ساله حداکثر  122بارشهای سه ساعته با دوره بازگشت  ،( نشان می دهد1ساعت محاسبه شده است. بطوریکه جدول )

ساعت برآورد شده که بیانگر شدت بالای بارندگی است. بارش شدید ، کمبود پوشش گیاهی و شیب بالای حوزه ها ،سیل های مهیبی را 

 باعث می شودکه در پائین دست خسارات زیادی را وارد می نماید.
 (1396)وضعیت محیط زیست ایران،  وره بازگشتهای مختلفشدت بارندگی در زمان و د  1. جدول

 i2 i5 i10 i20 i50 i100  زمان

 دقیقه 10

 68 60 50 41 33 20 متوسط

 214 180 135 100 68 44 حداکثر

 15 13 11 10 8 5 حداقل

 دقیقه 60

 27 24 20 17 14 9 متوسط

 83 72 56 45 33 23 حداکثر

 9 8 7 6 5 3 حداقل

 دقیقه 180

 13 12 10 9 7 5 متوسط

 54 46 36 28 20 16 حداکثر

 5 5 4 2 3 2 حداقل

 دقیقه 540

 7 6 5 4 4 3 متوسط

 34 29 22 16 11 11 حداکثر

 2 2 2 2 2 1 حداقل
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 بیلان آبی کشور-2-1-2

مکعب برآورد نموده است که از این میزان میلیارد متر  422آمار و مطالعات وزارت نیرو میانگین حجم بارندگی در ایران را سالانه 

 221میلیارد متر مکعب در سطح  92هزار کیلومتر مربع از حوزه های آبخیز کوهستانی و 122میلیارد متر مکعب درسطح  312

 در و مکعب متر میلیارد 222 هرساله متوسط بطور  باشد. در مناطق کوهستانی در اثر تبخیر و تعرقکیلومتر مربع مناطق دشتی می

شود. از حجم درصد از حجم بارش را شامل می 21شود که جمعا میلیارد متر مکعب آب از دسترس خارج می 14ی دشت مناطق

حجم آب باقیمانده  نماید.میلیارد متر مکعب در مناطق دشتی نفوذ می 2میلیارد متر مکعب در مناطق کوهستانی و  59باقیمانده نیز 

میلیارد متر مکعب در مناطق دشتی به شکل رواناب از دسترس خارج  4مکعب در مناطق کوهستانی و میلیارد متر  51به میزان  

درصد،  9/11با اختصاص کشاورزی  میلیار متر مکعب برآورد گردیده است. بخش 35شود. حجم آبهای زیر زمینی کشور در حدود می

باشند.) سایت ایران می در ایران آب  رفامصمهمترین  درصد 45/4با صنعت بخش و  درصد 6/2آب شرب با اختصاص 

 ( 1316هیدرولوژی،

ولی در آمار تماب، میزان کل  (1316سایت ایران هیدرولوژی،باشد)میلیارد مترمکعب می 55طبق آمار بالا، میزان کل سیلاب کشور 

میلیارد مترمکعب برآورد گردیده است. این تناقض در آمار و نبود بانک اطلاعاتی در دسترس، خود یکی از  91/94سیلاب کشور 

همانطور  (نشان داده شده است. 3باشد. پراکندگی رواناب کشور طبق آمار تماب، در شکل) مشکلات بخش تحقیق، مطالعه و اجرا می

شود رواناب از توزیع یکنواختی برخوردار نیست، بنابراین تعیین اولویت مکانی طرح های مدیریت کاهش سیلخیزی و ه مشاهده میک

 استفاده بهینه از پتانسیل رواناب کشور نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 
 (1396)وضعیت محیط زیست ایران،  پراکندگی مکانی رواناب کشور  3شکل 

 

میزان کل بارندگی  دهد.بیلان آبی کشور را تا حدی متفاوت از آمار بالا نشان می (1315طرف دیگر مطالعات وهابی و همکاران )از 

میلیارد مترمکعب و میزان تبخیر از منابع آب زیر  66/219ها و مناطق کوهستانی،میلیارد متر مکعب، میزان تبخیر از سطح دشت 415

میلیارد متر مکعب  91/322باشد، بنابراین میزان کل تبخیر برابر بامیلیارد متر مکعب می 25/13زمینی و سطح دریاچه ها برابر با 
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میلیارد  22/62میلیارد متر مکعب، همچنین میزان کل آب خروجی از مرزها برابر با  6/99باشد، مجموع کل جریان های سطحی می

 .باشدمتر مکعب می

میزان کل سیلاب استحصال شده به طور دقیق مشخص نیست. در عین حال، طبق آمار وزارت نیرو، سیلاب نتیجه: 

 میلیارد متر مکعب برآورد گردیده است. 5/16سال آبی گذشته حدود استحصال شده توسط سدهای کشور در 

 

 خیزی حوزه هاسیل-2-1-3

بررسی و  را ( در طرح سیمای حوزه های آبخیز کشور ایستگاههای هیدرومتری کل کشور1316سازمان جنگل ها و مراتع کشور)

پس از آنالیز ایستگاهها، دبی حداکثر لحظه ای بادوره بازگشتهای مختلف را بر آورد نمودند. سپس با استفاده از داده های دبی سالانه ، 

دبی ویژه با دوره  در نهایتتماب مقادیر دبی با دوره بازگشت های مختلف را تعمیم دادند.  4مساحت و بارندگی برای حوزه های رتبه 

 طبقه تقسیم بندی کردند. 9در نظر گرفته و به  4ساله را بعنوان شاخص سیلخیزی حوزه های رتبه  52گشت باز

( 2انجام گردید که در جدول ) 4با استفاده از متوسط وزنی سیلخیزی رتبه های  2به رتبه  4تبدیل سیلخیزی از حوزه های رتبه 

 .(3ردید )جدول آمده است. همچنین طبقات سیلخیزی بر اساس آن مشخص گ

انزلی و  _مهران ، بندر عباس در جنوب و حوزه های تالش _لازم به ذکر است که حداکثر سیلخیزی در حوزه های مند،کل

مند و حله شرق و غرب  انزلی، _تالش تماب در مجموع حوزه بندر عباس، 2حوزه رتبه  32در بین  نکا در شمال رخ داده است._هراز

از اهمیت سیلخیزی کمتری انجیر در -ه نمک و ساغندچحوزه های مرکزی ،هیرمند،دریا حسوب می شود.جزء حوزه های سیلخیز م

 برخوردار هستند.

( طبقات سیلخیزی حوزه های 5و شکل ) 2حوزه های رتبه  ساله( 122) دبی ویژه با دوره بازگشت سیلخیزی شدت( 4 شکل )

 را نشان می هد. 2رتبه 

 

 
 )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( 2حوزه های رتبه ساله( 100دبی ویژه با دوره بازگشت ) سیلخیزی شدت   4 شکل

 



192          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( 2حوزه های رتبه سیلخیزی طبقات  5 شکل

 
 )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( آنها 4و حداقل و حداکثر سیلخیزی حوزه های رتبه   2سیلخیزی حوزه های رتبه   2. جدول

code2 نام حوزه 

مساحت 

کیلومتر 

 مربع

 طبقه سیل خیزی

حداکثر طبقه سیل 

خیزی در حوزه رتبه 

4 

حد اقل طبقه سیل خیزی 

 4در حوزه رتبه 

 2,239 2,265 2,213 36962 ارس 11

 2,332 1,122 2,556 6122 انزلی 12

 2,251 2,363 2,292 59192 سفیدرود 13

 2,212 1,225 2,422 9349 لاهیجان 14

 2,132 2,542 2,261 14435 هراز 15

 2,241 2,236 2,122 13152 گرگانرود 16

 2,231 2,223 2,292 26126 اترک 12

 2,142 2,269 2,261 39526 مرزی غرب 21

 2,112 2,252 2,111 161196 کرخه 22

 2,192 2,512 2,336 66222 کارون 23

 2,211 2,659 2,324 42652 هندیجان 24

 2,332 1,622 2,531 21151 حله 25

 2,242 6,952 2,243 42916 مند 26

 2,323 3,292 2,421 61413 مهران 22

 2,393 2,659 2,253 45262 بندر عباس 21

 2,212 2,142 2,392 49214 رابچ 29

 2,222 2,622 2,111 51916 ارومیه 32

 2,223 2,152 2,234 92456 نمک 41

 2,222 2,211 2,222 41419 گاوخونی 42
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 2,219 2,949 2,163 31536 مهارلو 43

 2,222 2,126 2,234 52161 سیرجان 44

 2,262 2,512 2,251 125396 جازموریان 45

 2,124 2,231 2,224 225992 لوت 46

 2,221 2,245 2,224 212955 کویر مرکزی 42

 2,222 2,131 2,211 41296 سیاه کوه 41

 2,142 2,241 2,219 52523 ساغند 49

 2,226 2,249 2,221 33222 پترگان 51

 2,222 2,232 2,113 33522 هیرمند 52

 2,222 1,331 2,512 36691 مشکیل 53

 2,246 2,423 2,122 39494 قره قوم 62

 
 )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( آنها 4و حداقل و حداکثر سیلخیزی حوزه های رتبه   2طبقات سیلخیزی حوزه های رتبه   3. جدول

code2 نام حوزه 

مساحت 

کیلومتر 

 مربع

 متوسط سیل خیزی

حداکثر مقدار 

سیل خیزی 

در حوزه رتبه 

4 

حد اقل مقدار سیل خیزی در 

 4حوزه رتبه 

 ناچیز نسبتا کم ناچیز 36962 ارس 11

 متوسط طغیانی زیاد 6122 انزلی 12

 ناچیز متوسط خیلی کم 59192 سفیدرود 13

 کم طغیانی متوسط 9349 لاهیجان 14

 خیلی کم نسبتا زیاد نسبتا کم 14435 هراز 15

 ناچیز کم خیلی کم 13152 گرگانرود 16

 ناچیز نسبتا کم خیلی کم 26126 اترک 12

 خیلی کم خیلی زیاد نسبتا کم 39526 مرزی غرب 21

 خیلی کم کم کم 161196 کرخه 22

 کم نسبتا زیاد متوسط 66222 کارون 23

 ناچیز زیاد متوسط 42652 هندیجان 24

 متوسط طغیانی نسبتا زیاد 21151 حله 25

 کم طغیانی خیلی زیاد 42916 مند 26

 نسبتا کم طغیانی متوسط 61413 مهران 22

 متوسط طغیانی خیلی زیاد 45262 بندر عباس 21

 کم خیلی زیاد متوسط 49214 رابچ 29

 ناچیز زیاد خیلی کم 51916 ارومیه 32

 ناچیز خیلی کم ناچیز 92456 نمک 41

 ناچیز کم ناچیز 41419 گاوخونی 42

 خیلی کم خیلی زیاد کم 31536 مهارلو 43

 ناچیز خیلی کم ناچیز 52161 سیرجان 44

 ناچیز نسبتا زیاد نسبتا کم 125396 جازموریان 45

 خیلی کم کم کم 225992 لوت 46

 ناچیز ناچیز ناچیز 212955 کویر مرکزی 42

 ناچیز خیلی کم ناچیز 41296 سیاه کوه 41

 خیلی کم نسبتا کم کم 52523 ساغند 49

 ناچیز ناچیز ناچیز 33222 پترگان 51

 ناچیز کم کم 33252 هیرمند 52

 ناچیز طغیانی نسبتا زیاد 36691 مشکیل 53
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code2 نام حوزه 

مساحت 

کیلومتر 

 مربع

 متوسط سیل خیزی

حداکثر مقدار 

سیل خیزی 

در حوزه رتبه 

4 

حد اقل مقدار سیل خیزی در 

 4حوزه رتبه 

 ناچیز متوسط خیلی کم 39494 قره قوم 62

 

 میزان خسارات وارده-2-2
ترین بلای طبیعی در جهان سیلاب بعنوان یک بلای طبیعی در عمل هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی مهیب

توسط سازمان ملل متحد در میان بلایای طبیعی، سیل وطوفان مطابق آمار تهیه شده  ).iran rivers ،1316)سایت  شودمی محسوب

نفر در اثر  392222حدود  1992تا  1911ای که تنها از سال اند، به گونهبیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده

صد در اثر طوفان و بلایای دیگر بوده در 16درصد در اثر زلزله  26درصد مربوط به سیلاب،  51بلایای طبیعی در جهان کشته شدند که 

 و طوفان سیلاب، به مربوط درصد 21 ،29 ،33 ترتیب به که است بوده دلار میلیارد 222 حدود سال 12 این در کل خسارات  است.

 های اخیر بوده است. ند افزایشی تلفات و خسارات سیلاب در جهان در دههرو کننده، نگران نکته رابطه این در. است بوده زلزله

دهد که علاوه بر افزایش تعداد وقوع سیل در کشور، سال اخیردر ایران نشان می 52بررسی آمار خسارات محسوس و مستقیم سیل 

ها، دشتایش جمعیت و دارایی ها در سیلابباشد. افزدرصدی خسارات دهه آخر نسبت به اولین دهه قابل توجه می 252رشد تقریبا  

(. iran rivers ،1316سایتهای انسانی از دلایل عمده این روند افزایش بوده است )ها و اثرات مخرب فعالیتسیستمتغییرات هیدرو

 دهد.را نشان می 22تا  32افزایش تعداد وقوع سیل از دهه  (6شکل )

 

 
 (1386)معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری،  70تا  30شور از دهه های مهم در کتعداد وقوع سیل  6شکل 

 

اطلاعات محاسبه شده از بانک اطلاعات سیل کشور که توسط سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری مدیریت می گردد، روند 

 وارد پرداخته می شود.تاریخی خسارات رادر بخش های مختلف بررسی کرده است. در ادامه به هریک از م

 

 خسارات جانی-2-2-1

کشته و  11211، تعداد 22تا 32، تعداد کل تلفات جانی را از دهه  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریآمار معاونت آبخیزداری 

 دهد.میبه صورت زیر نشان  22تا  32های (روند تلفات جانی مجروحان را در دهه2نفر مجروح اعلام کرده است. شکل) 2252
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 (1386)معاونت آبخیزداری سابق وزارت جهاد کشاورزی ،  70تا  30های تلفات انسانی در سیلاب های مهم دهه  7شکل

 

 خسارات مالی-2-2-2

اعتبارات سالانه طرح کاهش  %22های گذشته حدود آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت کشور حاکی از آن است که دراغلب سال

 اثرات بلایای طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است. 

میلیارد  1/31216برابر با  1312-1332های الی در سالها،مراتع و آبخیزداری کشور مجموع خسارت مطبق آمار سازمان جنگل

 (1316ها،مراتع و آبخیزداری ، ریال بوده است.) سازمان جنگل

 

 خسارات وارد بر کشاورزی-2-2-3

های مرغوب کشاورزی اغلب در حاشیه رودخانه ها واقع شده است، معمولا  میزان خسارت وارد بر کشاورزی قابل از آنجا که زمین

های مختلف به صورت شکل ، روند این خسارات در دههها،مراتع و آبخیزداری سازمان جنگلاست. طبق آمار معاونت آبخیزداری توجه 

 (1316ها،مراتع و آبخیزداری ، )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ( قابل ارایه است.1)

هکتار و میزان کل باغات آسیب دیده را  1219612با ، برابر 1312تا1332های این معاونت، میزان زراعت تخریب شده را در سال

 (1316ها،مراتع و آبخیزداری ، هکتار اعلام کرده است.) سازمان جنگل 122219برابر با 
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ها،مراتع و آبخیزداری ، )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل70تا  30های های دههروند افزایشی میزان مزارع تخریب شده در اثر سیل 8شکل

1386) 

 

های اخیر به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده است، به شود این خسارات روند صعودی داشته و در دهههمانگونه که مشاهده می

بیشتر است. علت این  62تا  32های به تنهایی از مجموع مزارع آسیب دیده در دهه 22طوریکه میزان مزارع تخریب شده در دهه 

 ایش سیلخیزی، روی آوردن مردم به حاشیه رودخانه ها است.افزایش زیاد علاوه بر افز

 

 خسارات وارد بر دامداران-2-2-4

میزان خساراتی که به دامداران وارد آمده به طور دقیق قابل برآورد نیست، تنها تعداد دام  1312تا  1332های در طی وقوع سیل

سهم قابل توجهی از  22قابل مشاهده است دهه  (9نه که از شکل )رأس بوده است. که باز هم همانگو 254263تلف شده در این مدت 

 (.1316ها،مراتع و آبخیزداری ، )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل این تعداد را به خود اختصاص داده است

عدد و  32121عدد و تعداد گاو از بین رفته را  261932ها، مراتع و آبخیزداری تعداد گوسفندان از بین رفته را سازمان جنگل

ها،مراتع و اعلام کرده است.) سازمان جنگل 1312تا  1332های مترمربع، در طی سال 12142میزان جایگاه دامی تخریب شده را 

 (1316آبخیزداری ، 

 



 195        گزارش نهایی کمیته آبخیز  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 (1386 ها،مراتع و آبخیزداری،)معاونت آبخیزداری سازمان جنگل1380تا 1330تعداد دام تلف شده در طی وقوع سیل، از سال   9شکل 

 

 خسارات وارد بر مناطق مسکونی-2-2-5

باشد. این مسأله علاوه بر آن که به یکی از مشکلاتی که مردم مناطق سیل خیز با آن مواجه هستند، تخریب منازل مسکونی می

باشد. تعداد عنوان یک خسارت مالی مورد توجه است، یکی از مشکلات اجتماعی نیز محسوب شده و از این جنبه نیز حائز اهمیت می

های واحد از خانه 12112باشد. از این تعداد، واحد مسکونی می 259931، جمعا 22تا  32های دهه ی تخریب شده در اثر سیلهاخانه

(این افزایش روند خسارات سیل 12است. شکل )ها رقم قابل ملاحظه بوده که نسبت به سایر دهه 22های دهه تخریب شده در اثر سیل

 دهد.وبی نشان میرا به خ
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 (1386ها،مراتع و آبخیزداری، )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل70تا  30های های مهم دههتعداد خانه تخریب شده در سیلاب   10شکل 

 

 خسارات ناشی از پر شدن مخازن سدها از رسوب-2-2-6

سدها نیز خیلی زودتر از عمر مفیدشان کاملا  از رسوب شود و برخی از هر ساله مقداری از حجم مفید مخازن سدها از رسوب پر می

 هایی است که وارد مخزن می شود.گردند، بخش عمده ای از این تجمع رسوب، در اثر سیلپر می

شود که با ضرب این مقدار در کل مخازن سدها ی کشور، هر سال از رسوب پر می %1/2بر اساس برآوردهای به عمل آمده، حدود 

میلیون مترمکعب از حجم مفید مخازن سدها توسط رسوب پر  226میلیارد مترمکعب، سالانه  5/34دهای کشور یعنی حجم مخازن س

شود. تجمع رسوب در مخازن سدها علاوه بر آسیبی که از جهت کاسته شدن حجم مفید مخازن سدها شده و از حیز انتفاع خارج می

آورد. این رسوبات خسارات  ای را در این راستا به وجود میدها شده و مشکلات عدیدهآورد، باعث اختلال در بهره برداری از سوارد می

زیادی به تاسیسات سدها وارد نموده و برای خروج رسوب از سدها هزینه های زیادی به مردم، دولت و محیط زیست رودخانه های 

 نماید.پایین دست سدها وارد می

 

 ها و اراضی منابع طبیعی و گیاهان کمیاب و کاهش کیفیت آبشامل از بین رفتن جنگل اکوسیستمیخسارات -2-2-7

اطلاعات دقیقی از میزان خساراتی ناشی ازکاهش تولید مراتع، جنگلها و همچنین از نابودی گیاهان کمیاب یا کاهش کیفیت آب و 

در این مورد نادیده گرفته شده است ، فرسایش خاک  باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی کهسایر مسایل زیست محیطی در دست نمی

باشد که با از بین رفتن آن امنیت غذایی نسل آیند به خطر خواهد افتاد. برای جبران این موضوع صدها و یا هزاران سال زمان نیاز می

باشد. با این وصف  طبق بیشتر می بوده و علاوه بر آن باید هزینه های هنگفتی را به آن پرداخت کرد که از تمامی خسارات ذکر شده

هکتار جنگل و مرتع تخریب شده است که در  16511در اثر سیل  1312تا  1332ها، مراتع و آبخیزداری از سال آمار سازمان جنگل

زداری ، ها،مراتع و آبخیسازمان جنگل خیلی از موارد تخریب جنگلها و مراتع ثبت نشده و عدد واقعی آن خیلی بیشتر از این است.)

1316) 
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 های ارتباطیخسارات وارد بر راه-2-2-8

باشد که علاوه بر هزینه مالی که جهت های ارتباطی در اثر سیل میشود، تخریب راهیکی دیگر از مواردی که اغلب مشکل ساز می

تی جهت رساندن مواد اولیه به مراکز شود باعث نارضایتی مردم و اختلال در عبور و مرور و بروز مشکلاها به دولت تحمیل میتعمیر راه

کیلومتر از  32512سال اخیر، مجموعا  52گردد. طبق آمار معاونت آبخیزداری در صنعتی و یا رساندن کالاهای اساسی به مردم می

و ها،مراتع )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل دهد.(میزان این خسارات را نشان می11های کشور آسیب دیده است.شکل )راه

 (1316آبخیزداری ، 

 

 
 (1386ها،مراتع و آبخیزداری ، )معاونت آبخیزداری سازمان جنگل70تا  30میزان راه ارتباطی تخریب شده در اثر سیل های دهه    11شکل 

 

دیدگاه  علاوه بر افزایش خسارات و تلفات سیل در دهه های اخیر ،به دلیل تنوع اقلیمی و جغرافیائی کشور نحوه پراکنش مناطق از

کیلومتر  1122حوزه کارون با تخریب ،2خسارات سیل نیز متفاوت است به طوری که خسارات محاسبه شده در قالب حوزه های رتبه 

 است .نوع خسارات نیز در حوزه های مختلف ،متفاوت است. دیدهمربع بیشترین خسارات زراعی 
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 (1396)وضعیت محیط زیست ایران،  محاسبه در طبقه بندی حوزه های کشورپارامتر مهم مورد  4. جدول

 نام حوزه
تعداد 

 آبادیها

تعداد 

 شهرها
 جمعیت)نفر(

میزان 

خسارت 

)هزار 

میلیون 

 ریال(

خسارت 

ویژه)میلیون 

 ریال بر نفر(

 تلفات انسانی

تلفات 

ویژه)تلفات در 

 میلیون نفر(

پهنه 

سیل)کیلومتر 

 مربع(

 2296.47 492 1028 0.211 440.21 2087686 13 2417 بختگان-مهارلو

 202.41 66 72 0.133 144.2 1088321 30 1948 نور-لاهیجان

 401.9 305 408 0.827 1170.84 1336164 14 1000 گرگانرود

 437.64 55 154 0.06 179.08 2801872 15 3609 قره قوم

 822.38 71 253 0.185 635.2 3538857 30 6655 کرخه بزرگ

 440.14 476 360 0.49 370.581 756845 6 1642 اترک

 435.98 220 59 0.171 46.01 268686 4 3022 پترگان-خواف

 123.06 1091 16 1.70 1036.72 610426 14 1077 انزلی-تالش

-هامون

 جازموریان
5664 9 654050 6666.45 10.193 79 121 991.23 

 1454.08 0.07 26 0.445 166.03 375100 6 2598 باهوکلات-رابچ

 800.25 1010 980 6.473 6278.35 969892 12 5468 درانجیز-ساغند

 427.73 84 133 0.176 278.72 1586938 27 3370 مرزی غرب

 4732.28 318 4713 0.085 1258.81 14837798 72 8783 نمک

 1221.87 90 67 0.336 248.46 740556 11 1248 حله

 729.91 44 59 0.378 991.05 1353090 19 4864 هندیجان

 279.36 170 180 6.334 6715.78 1060213 5 4246 هیرمند-هامون

 473.28 46 249 0.11 598.37 5426274 41 3753 دریاچه ارومیه

 465.02 77 257 0.256 850.43 3318568 22 3857 ارس

 3735.74 78 40 1.644 838.762 510321 10 5120 سیرجان-ابرقو

 1789.23 204 188 0.084 77.27 920775 18 2526 ماند

 403.59 46 13 0.11 31.33 283927 5 1709 مشکیل-هامون

 1037.5 103 387 0.35 1313.44 3754082 32 8730 کارون

 1969.44 213 502 0.737 1739.65 2361788 41 14200 کویر مرکزی

 2355.44 327 226 3.763 2600.48 690978 10 8883 کویر لوت

 1616.16 20 20 0.282 279.118 1054825 13 2616 مهران

 187.31 20.62 47 9.963 1755.06 2278597 24 2409 نکا-هراز

 468.01 44 24 0.085 66.41 778816 4 2544 بندر عباس

 877.6 67 175 0.286 742.28 2599829 31 4474 سفیدرود

 993.58     724509 16 3492 سیاهکوه

 2945.52 142 476 0.208 697.013 3346042 45 5783 گاوخونی

total 127707 599 62115825 38216.1 0.61 11191 180.16 35114.11 
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 (1396)وضعیت محیط زیست ایران،  گیریهای آبخیز از نقطه نظر خطرات سیل وسیلهای مهم حوزهبرخی ویژگی 4. جدولادامه 

 نام حوزه
مساحت)کیلومتر 

 مربع(

تعداد 

آبادیهای در 

 معرض سیل

تعداد 

شهرهای در 

 معرض سیل)

تراکم مراکز مسکونی در معرض 

سیل)تعداد مراکز جمعیتی در 

معرض سیل در هزار کیلومتر 

 مربع(

جمعیت در 

 معرض سیل)نفر(

جمعیت در معرض 

ژه)نفر در یسیل و

 هزار نفر(

 636 1327687 3 7 97 31536.47 بختگان-مهارلو

 341 370679 8 15 58 9348.55 نور-لاهیجان

 101 135286 7 3 93 13153.83 گرگانرود

 718 2011251 4 5 130 39493.78 قره قوم

 330 1358916 6 9 277 51805.22 کرخه بزرگ

 246 186402 4 3 95 26861 اترک

 88 23755 2 1 62 33007.36 پترگان-خواف

 1017.16 620901 131 9 51 6122.23 انزلی-تالش

 261 170760 10 5 153 69855.1 جازموریان-هامون

 240.33 90149 2 6 100 49003.54 باهوکلات-رابچ

 597 579167 2 6 85 50523.03 درانجیز-ساغند

 69 109498.7 2 6 89 39576.8 مرزی غرب

 18 269209 3 5 234 92456.03 نمک

 32 23338 2 1 31 21158.21 حله

 38 50969 5 1 198 40658 هندیجان

 510 540264 2 4 80 33735.79 هیرمند-هامون

 632 3429422 2 17 110 51986.25 دریاچه ارومیه

 624 2072022 2 9 71 36962.41 ارس

 463 236500 23 6 110 57168.26 سیرجان-ابرقو

 88 81085 5 3 212 47985.86 ماند

 229 65021 2 3 64 36686.1 مشکیل-هامون

 233 122687 4 1 264 66220.36 کارون

 230 542108 1 13 197 226216.4 کویر مرکزی

 179 123589 1 5 162 205993.1 کویر لوت

 1224 469523 21.27 5 131 61390.1 مهران

 361 822170 4 10 48 14434.53 نکا-هراز

 15 30445 1 0 40 45059.62 بندر عباس

 210 545836 2 12 126 59197.25 سفیدرود

 155 112319 1 5 59 48795.85 سیاهکوه

 582 1948393 12 27 476 41488.5 گاوخونی

total 1607879.48 3903 202  18469350 297.33 

 

 ( حوزه1316ها، مراتع و آبخیزداری )یکی از خسارات جبران ناپذیر سیل تلفات انسانی است که بر اساس گزارش سازمان جنگل

نفر کشته کمترین تلفات  26و  22های مهران و رابچ باهوکلات به ترتیب با نفر کشته بیشترین و حوزه 4622دریاچه نمک با بیش از 

ها به باشد. بطوری که تلفات ویژه )تعداد کشتهها بسیار متفاوت میم به ذکر است که تراکم جمعیت در حوزهاند لازانسانی را شامل شده
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نفر یک میلیون جمعیت  1291بطوریکه تلفات ویژه در حوزه تالش انزلی با  .کل جمعیت( حوزه با تلفات انسانی آنها تفاوت دارد

 ر انجیر مهارلو نخبگان، کویر لوت و دریاچه نمک در طبقات بعد قرار دارند.های ساغند دبیشترین تلفات را داربوده و حوزه

 

 1330-1383طی دوره اولویت بندی استانها از نظر نوع خسارات وارده در اثر سیل  -2-2-9

با ( خسارات واردشده رادر قالب استانهای مختلف مورد بررسی قرار دادند و 1315سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)

 دیدگاههای مختلف اولویت بندی کرده است.

 

 )باب( : خانه ها تخریب نظر از –2-2-9-1

 : اصفهان ، خوزستان ، مرکزی ، چهارمحا ل بختیاری ، مازندران ، کرمان32در دهه 

 : آذر بایجان غربی ، خوزستان،زنجان ، سمنان ، خراسان ، آذربایجان شرقی 42در دهه 

 خراسان ، خوزستان ، چهارمحال بختیاری ، آذر بایجان غربی: کرمانشاه ، 52در دهه 

 : سیستان وبلوچستان ،خراسان ، کرمان ، بوشهر ، کهکیلویه وبویر احمد62در دهه 

 : کرمان ،خراسان ، اصفهان ،گلستان ، خوزستان ،گیلان22در دهه 

 فهان: : گلستان ، فارس ، خوزستان ، سیستان وبلوچستان ،اردبیل،اص12- 13در دهه

 

 )کیلومتر( : از نظر تخریب راههای شوسه -2-2-9-2

 : اصفهان ، تهران  ، سیستان وبلوچستان ، چهارمحا ل بختیاری 32در دهه 

 : خوزستان ، کرمانشاه ، آذر بایجان غربی، همدان ،مرکزی42در دهه 

 : کرمانشاه ، آذر بایجان غربی ،همدان ،خراسان ، جهارمحال بختیاری52در دهه 

 : خراسان ، کرمان ، یزد ،اصفهان ، فارس ،خوزستان ،گلستان62دهه در 

 :  خراسان ، کرمان ، یزد ، اصفهان ،فارس ، خوزستان ،گلستان 22در دهه 

 : :  اصفهان ،خراسان ، گیلان ، فارس ، سمنان ، قزوین 12- 13در سال 

 

 از نظر تخریب مزارع )هکتار( : -2-2-9-3

 هان ، تهران  ،کرمان ، سیستان وبلوچستان ، چهارمحا ل بختیاری : مازندران ،اصف32در دهه 

 : تهران ، خوزستان ،خراسان ،اردبیل ،مازندران ، آذر بایجان شرقی ، همدان ،سمنان 42در دهه 

 : خراسان ،خوزستان ، کرمانشاه ،،اصفهان، همدان ، آذر بایجان غربی 52در دهه 

 ن ، خراسان ، کرمان ، سمنان ، همدان: سیستان وبلوچستان ، خوزستا62در دهه 

 : خوزستان، همدان ، کرمان ،زنجان ، خراسان ، گلستان ، فارس22در دهه 

 : خوزستان، گیلان ،گلستان ، فارس ،خراسان ،یزد ،کرمان ،مازندران12- 13در سال 

 

 )راس( : از نظر تلفات دامی  -2-2-9-4

 : اصفهان مرکزی ، مازندران ، سیستان وبلوچستان ،تهران ، همدان 32در دهه 

 : زنجان  ، کرمان ،مرکزی ، مازندران ، سیستان وبلوچستان ،تهران  42در دهه 

 : خوزستان ،تهران  ،سمنان ،کرمان ،خراسان ،اردبیل ،مرکزی52در دهه 

 : سمنان ،کرمان ،سیستان وبلوچستان ،خراسان ، بوشهر ، خوزستان 62در دهه 
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 : کرمان، خوزستان ،خراسان ،آذربایجان شرقی، ایلام ،چهارمحال بختیاری22در دهه 

 : : گلستان ، خراسان، کرمان ،گیلان ، خوزستان ،اردبیل ، سیستان وبلوچستان 12- 13در دهه

 

 )نفر( : یاز نظر تلفات انسان -2-2-9-5

 : تهران ، اصفهان ، فارس ، یزد ، کرمان32در دهه 

 : آذر بایجان شرقی ، اردبیل ، بوشهر، خوزستان ،تهران  42در دهه 

 خوزستان ، لرستان ،چهارمحال بختیاری ، کرمانشاه ،: خراسان ، اصفهان ، آذر بایجان شرقی52در دهه 

 سیستان وبلوچستان ،بوشهر: تهران  ،خراسان ، اصفهان ،خوزستان ، 62در دهه

 : کرمان ،خراسان ، سیستان وبلوچستان ، قزوین ، گلستان 22در دهه 

 : : گلستان ،خراسان ،اردبیل  ، سیستان وبلوچستان ،فارس 12- 13در دهه

 

تا  1332ی وقوع سیل در سالها 552فراوانی وقوع سیل در استانهای مختلف متفاوت می باشد. بطوریکه در استان خراسان باحدود 

، بیشتر وقایع سیل ثبت شده است. استانهای کرمان، خوزستان،گیلان و گلستان در رده های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است 1313

که استانهای فوق بیشتر به دلیل وسعت زیاد آنها تعداد سیلهای بیشتری در آنها رخ داده است. در بین استانهای فوق استان گیلان و 

ساحت کمتری داشته ولی وقایع سیل درآنها زیاد است. زیرا در این دو استان رودخانه های زیادی جاری بوده و بارندگی نیز گلستان م

 . علاوه بر مقدار دارای شدت بالائی نیز می باشد

استان مازندران با توجه به شدت و مقدار بارندگی و نیز رودخانه های فراوان، تعداد وقایع سیل کمتری نسبت به دو استان گلستان 

 و مازندران دارد. این امر احتمالا به نوع کاربری اراضی بالادست )اغلب اراضی جنگلی( می تواند مرتبط باشد. 

کر است که در هیچ کدام از دهه های بررسی شده استان خوزستان و لرستان از نظر به عنوان جمع بندی خسارت ها لازم به ذ

سال  62خسارت ها تخریب خانه ها، تخریب مزارع، تلفات دامی، تلفات انسانی در رتبه های اول قرار نداشته اند. علاوه بر این طی 

 تان ها بوده است.گذشته خسارتها در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان همانند دیگر اس

به ترتیب جزء حوزه 1312از نظر شدت سیلخیز حوزه های آبخیز نیز حوزه های کرخه و گرگانرود و کارون بزرگ تا قبل از دهه 

های دارای خطر سیلخیز کم، کم و متوسط بوده اند. بنابراین رخ داد سیل اخیر را باید در قالب تغییر در وضعیت بارش از یک شو و 

های موثر بر سیلخیزی دانست. به عبارت دیگر با توجه به ثابت بودن شرایط فیزیوگرافیک و همچنین مقدار بارش های  دیگر ویژگی

برابر حد نرمال( رخداد چنین سیل های خسارت آفرین را باید در قالب دیگر شرایط زمین از جمله شرایط  2/1ریخته شده )برابر با 

 سیلاب از سوی دیگر جستجو کرد.پوشش و کاربری ار یکسو و حرکت مسیر 

 

 روند افزایش سیل در استانهای کشور-2-3
( در تمامی استانها وجود داشته است. در بعضی از استانها بطور موقت 1313تا  1332سال گذشته ) 53روند افزایش سیل در طی 

، 32باشد. بطوریکه تعدادوقایع سیل در دهه  در یک دهه سیل کمتر رخ داده است که می تواند به خشکسالی ها و یا ترسالی ها مرتبط

سیل رخ داده است. آمار  521به تنهائی  12و در سه سال دهه  2253، 112، 425، 215به ترتیب 22تا  42مورد و در دهه های  129

ه های اخیر وقایع سیل به شدت افزایش یافته است. این موضوع بیانگر شدت تخریب اراضی در ده  22فوق نشان میدهد که دردهه 

نگاهی به است. در بین استانهای کشوردر استانهای گلستان، کرمان و فارس روند افزایش سیل بسیار بالاتر از استانهای دیگر بوده است. 

( نشان  1315هجری شمسی )سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری ، 1332تا اول  1316سوابق سیل های تاریخی در ایران از سال 

استانهای تهران ،بوشهر ،مرکزی، جهار محال و بختیاری که در حال حاضر از استان های نسبتا سیل خیز کشور می باشند می دهد که 
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در صده های گذشته سیل تاریخی درآنها به ندرت اتفاق افتاده است . این موضوع بیانگر نقش و دست یازی بشر به منابع طبیعی و 

 تخریب آن است. 

 

 سیل زدهپراکنش نقاط  -2-3-1

مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه بدلیل وقوع بارندگی و توپوگرافی از پتانسیل بالائی برای تولید سیل برخوردار هستند. از طرفی 

در مناطق کوهستانی به دلیل کمبود اراضی مناسب کشاورزی ویا مسکونی تمایل به استفاده از زمین های حاشیه رودخانه ها از مناطق 

است .در مواقع بارندگی شدید بخصوص در سالهای اخیر که پوشش گیاهی اراضی بالادست تخریب یافته و از طرفی تصرف دیگر بیشتر 

( نقشه 12اراضی حاشیه رودخانه نیز بیشتر شده است ، سیل ایجاد شده و خسارات زیادی را وارد می نماید. همانطور که شکل )

کم مناطق سیل زده در نواحی کوهستانی غرب و شمال غرب نسبت به مناطق دیگر پراکنش مکانی وقوع سیل را نشان می دهد، ترا

 بیشتر می باشد.

( آورده شده است.  در جنوب نیز 12پراکنش مناطق سیل زده که تلفات انسانی، نیز در آن رخ داده است مشخص و در شکل )

 اطق سیل زده همراه با تلفات انسانی بیشتر است.استان بوشهر نسبت به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان تراکم من

 

 
 1383لغایت  1330نقشه پراکنش مکانی وقوع سیل در کشور از سال   12شکل 

 

هکتار از اراضی کشاورزی در سال در معرض سیل  ، یک میلیونسد 61، آبادی 1652 استناد تحقیقات و مطالعات موجود تعداد هب

گردد. نسبت بین بارش ها در ترسالی ها و خشکسالی ها بسیار میلیارد ریال خسارت به ابنیه و اراضی وارده می هزارانبوده و هر سال 

های زیزمینی دشت های  کشور در حال پایین افتادن وبیابانی شدن بالا بوده و بدلیل برداشت بیش از حد آب تجدید شونده افت سفره

 .اراضی میباشد

( براساس حوزه های بالادست سدها،حجم رواناب و بر آورد شده برای هر زیر 1315آبخیزداری کشور )سازمان جنگلها ،مراتع و 

را از دیدگاه کنترل سیل اولویت بندی نموده اند. سازمان فوق  2و میزان افت سطح آب زیرزمینی حوزه های رتبه  2حوزه رتبه 

لایه ها را اولویت بندی نموده که لایه ها ی بررسی شده عبارتند از بررسی و هریک از  2اطلاعات فوق الذکر رادر حوزه های رتبه 
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تفکیک حوزه های بالای سد و مرزی ، نقشه کوه و دشت، افت آب زیرزمینی ،سپس لایه های سیل و رواناب و افت سطح آب زیرزمینی 

 ردید. را از دیدگاه سیل طبقه بندی و در نهایت حوزه ها از دیدگاه کنترل سیل اولویت بندی گ

 

 حرکات توده ای و زمین لغزش-2-4
زمین لغزش ها نیز یکی از خطرات طبیعی محسوب شده که هر ساله باعث خسارات مستقیم و غیر مستقیم سنگین مالی می شود. 

 6/2میلیارد دلار و در کشور ایتالیا  6/2میلیارد دلار، در کشور ژاپن  5/1کشور آمریکا به عنوان نمونه خسارات ناشی از زمین لغزش در 

( خسارات جانی و مالی حاصل از زمین لغزش را در کشور چین 1992(. لی و وانگ )Blöchl et al., 2005میلیارد دلار برآورد گردید)

کشته در هر سال  125لغزش کشته شده اند که در نتیجه آن  نفر در اثر زمین 5222،  1919-1951برآورد کرد که در سال های 

ملیون دلار خسارات سالانه اقتصادی بوده است. در ایران نیز  طی در دهه گذشته با  522خسارات جانی حاصل از زمین لغزش و 

بر لغزش شده است. به منظور  تشکیل بانک اطلاعات زمین لغزش کشور اقدام به پایش و تهیه اطلس حرکات توده ای در ایران با تاکید

جلوگیری از خسارات زمین لغزش بایستی قبل از وقوع این رخداد را پیش بینی نمود ولی به علت اینکه عوامل متعددی در وقوع زمین 

ن نیاز ها به عنوان اولین و کلیدی تریلغزش ها موثرند، پیش بینی رخداد آن بسیار پیچیده می باشد. تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش

 در این مورد است.

 
 ها، مراتع و آبخیزداری()سازمان جنگل 1391وضعیت حرکات توده ای و خسارت های آن در ایران تا سال  5. جدول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیون مترمکعب 52222 زمین لغزشهاحجم هکتار196252 لغزشها زمین احتمس

مالی خسارت میلیارد122522  آهن راه ریال  کیلومتر 6   

کشته192 جانــی تلفات جنگلی)راه  کیلومتر 3 )     

احشام تلفات راس2221  لاکان  کیلومتر4 آبیاری  

کیلومتر 4/9 ال آبقوله انتل  باب 2259 خانه  

هکتار 6296 زراعی زمین گازانتقالولهل  متر 522   

هکتار 11341 مرتع متر 12 نفتانتقاللوله    

ارتهک  2242 جنگل ها پل  متر 92   

هکتار 122 باغات عدد 23 نیروانتقالدکل   

(اصلی)راه کیلومتر 255  کیلومتر 52 راه روستایی   

نقشه افت سطح آب زيرزميني : 51شكل  

نقشه اولويت نهائي : 51شكل  
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 ها در ایران )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری(نقشه پراکنش لغزش  13شکل 

 

 و مراتع ها، لغزش کشور براساس تفسیر عکس های هوایی )سازمان جنگل نیلغزش ها در بانک اطلاعات زم یبررس تیوضعآمار  6. جدول

 (یزداریآبخ

 نام استان
 تعداد پرسشنامه

 تک صفحه ای

 مساحت کل استان

 هکتار

 مساحت بررسی شده

 هکتار

 درصد سطح

 کار شده استان

 7.7 125000 1630039 1288 چهارمحال و بختیاری

 3.1 62500 2020610 411 گلستان

 35.5 500000 1408648 194 گیلان

 9.7 187500 1932904 3015 همدان

 10.9 500000 4573154 4 آذربایجان شرقی

 5.0 187500 3736779 129 آذربایجان غربی

 1.8 125000 6872725 430 هرمزگان

 12.2 62500 512169 1120 البرز

 10.9 218750 2002253 183 ایلام

 80.3 1437500 1790180 289 اردبیل

 7.0 750000 10675102 1207 اصفهان

 5.5 125000 2276551 895 بوشهر

 13.7 187500 1369241 462 تهران



 225        گزارش نهایی کمیته آبخیز  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 نام استان
 تعداد پرسشنامه

 تک صفحه ای

 مساحت کل استان

 هکتار

 مساحت بررسی شده

 هکتار

 درصد سطح

 کار شده استان

 2.0 125000 6392771 721 خوزستان

 9.3 1187500 12722267 4738 خراسان رضوی

 3.9 500000 12846462 1938 یزد

 0.6 62500 9719265 648 سمنان

 100.0 2178287 2178287 1118 زنجان

 0.3 62500 17876857 3224 سیستان و بلوچستان

 12.1 187500 1549748 522 کهکیلویه وبویراحمد

 0.7 125000 17946889 1826 کرمان

 100.0 2486730 2486730 14274 کرمانشاه

 6.5 187500 2904839 708 کردستان

 0.5 62500 12277933 5231 فارس

 100.0 1151323 1151323 8741 قم

 72.3 1125000 1555945 2297 قزوین

 0.0 0 2819939 0 لرستان

 0.0 0 2372540 0 مازندران

 0.0 0 2908813 0 مرکزی

 0.0 0 2834145 0 خراسان شمالی

 0.0 0 8393200 0 خراسان جنوبی

 19.1 13910090 161738308 55613 کل

 
 ها، مراتع و آبخیزداری(در استان های مختلف )سازمان جنگل 1391ی میدانی تا سال ها دیلغزش ها بر اساس بازد نیزم آمار 7. جدول

 نام استان
 تعداد پرسشنامه

 چهار صفحه ای

 جمع مساحت زمین لغزش

 هکتار
 نام استان

 تعداد پرسشنامه

 چهار صفحه ای

جمع مساحت زمین 

 لغزش

 هکتار

 چهارمحال و

 بختیاری
 361 60 سمنان 529 201

 1288 86 زنجان 664 653 گلستان

 122 3 سیستان و بلوچستان 101142 194 گیلان

 293 160 کهکیلویه وبویراحمد 14 39 همدان

آذربایجان 

 شرقی
 298 82 کرمان 4160 202

آذربایجان 

 غربی
 224 116 کرمانشاه 3209 84

 403 294 کردستان 53 38 هرمزگان
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 231 161 فارس 2468 29 البرز

 6 48 قم 4579 107 ایلام

 24199 237 قزوین 10295 417 اردبیل

 33036 166 لرستان 533 69 اصفهان

 2873 681 مازندران 3 37 بوشهر

 183 100 مرکزی 518 58 تهران

 2973 83 خراسان شمالی 741 249 خوزستان

خراسان 

 رضوی
 1338 42 خراسان جنوبی 499 108

 197893 4888 جمع کل 658 84 یزد
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 بررسی وضعیت تغییر کاربری اراضی در حوزه های آبخیز متأثر از سیلاب : سومبخش 

 کاربری اراضی و نقش آن بر رواناب و رسوب

 مقدمه 
مطالعات محیط طبیعی هستند که متاثر از فرآیندهای ( دو موضوع اساسی در ارتباط با LC) 2( و پوشش زمینLu) 1کاربری اراضی

(. مدیریت یکپارچه کاربری اراضی/پوشش امکان درک تغییرات مهمی Mendoza et al., 2011طبیعی و فعالیت های انسانی می باشند )

ر سبب شده در سالیان (. همین امPelorosso et al., 2008) اجتماعی و زیست محیطی را می دهد –چون مشکلات و معضلات اقتصادی 

 GISاخیر مطالعات بر روی تغییرات کاربری اراضی/پوشش توسعه پیدا نماید که این رشد با توسعه و پیشرفت علوم سنجش از دور و 

 (.Wang et al., 2013همراه بوده است)

تغییر کاربری اراضی، یک محیط  گویند. طیهای طبیعی توسط انسان، تغییر کاربری اراضی میبه هر گونه تغییر و تبدیل در محیط

 (.2222و همکاران،  Hesselشود )به محیطی دیگر و با شرایط خاص مثل کشاورزی، مرتع، مسکن و غیره تبدیل می

گردد اما می تواند تحول اساسی در رژیم تبعات ناشی از تغییر کاربری اراضی بر چرخه هیدرولوژی به تدریج آشکار می

درسراسر جهان تغییرات کاربری اراضی در حال انجام است و بر ساختار و کارکرد اکوسیستم تاثیر می د نماید. هیدرولوژیکی جریان ایجا

گذارد. ازجمله تغییرات کاربری اراضی می توان به تخریب جنگل ها و مراتع در سطح وسیع و ایجاد زمین های کشاورزی آبی و دیم 

به  یرت تدریجی و پیش رونده اتفاق می افتد، اما گاهی به دلیل فعالیت های انساناشاره کرد. این تغییرات به طور طبیعی، به صو

صورت سریع و ناگهانی رخ می دهد. بسیاری از تغییرات کاربری اراضی بدون طراحی منطقی و شفاف و بدون توجه به اثرات محیط 

شد شهرها، فرسایش خاک و بیابان زایی همه از زیستی رخ میدهند. سیلاب ها و آلودگی هواا در شهرهای بزرگ، جنگل زدایی، ر

 (.1311پیامدهای توسعه بدون برنامه ریزی و بدون توجه به اثرات محیط زیستی هستند )احدنژاد، 

 تناسب عدم و اراضی کاربری تغییر اخیر، دهه در ایران غرب مناطق هایسیلاب دبی افزایش و سیلاب وقوع دلایل مهمترین از یکی

 ها،سازه تخریب اثر در هاییسیلاب چنین بروز از ناشی اقتصادی هایخسارت که، طوری به. است اراضی توانایی با فعلی هایکاربری

 کرده بیشتر را هارودخانه سیلابی دبی بر هاکاربری تغییر تاثیر بررسی اهمیت خاک، فرسایش و اراضی تخریب امکانات، و تاسیسات

. دارد همراه به جهانی و ایناحیه محلی، مقیاس در هیدرولوژیکی نتایج بالطبع اراضی، پوشش و کاربری تغییر(. 1311 تهرانی،) است

 در بیشتر آن مستقیم تاثیر. شودمی دیده مختلف مکانی و زمانی هایمقیاس در اراضی، پوشش و کاربری تغییرات هیدرولوژیکی تاثیر

 افزایش جنگل، تخریب و ایجاد شامل اراضی پوشش و کاربری عمده تغییرات(. 1316 فرج زاده،) شودمی مشاهده حوضه رواناب کیفیت

 این. داشت خواهند همراه به را هیدرولوژیکی اثرات شهرسازی و جاده احداث مرطوب، اراضی زهکشی کشاورزی، هایفعالیت افزون روز

 تغییر تاثیر همچنین. باشدمی مشاهده قابل فرسایش و آب کیفیت سیل، سالانه، و فصلی هایجریان روی بر هیدرولوژیکی اثرات

 (.Sala, 1993) گردد ارزیابی رواناب-بارش مدلسازی طریق از تواندمی رودخانه یک در سیل وقوع بر اراضی پوشش و کاربری

 

 روش کار -3-1
 بررسی منابع و اسنادی در زمینه مطالعات انجام شده در زمینه تغییرات کاربری اراضی متأثر از سیلاب  -

پردازش فراتحلیلی در زمینه عوامل موثر بر سیل خیزی در قالب گروه بندی سه عامل کاربری اراضی، شرایط زمین و ویژگی  -

 بارندگی

_______________________________________________________________________________________ 
1 Land use 

2 Land cover 
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های کاربری اراضی به روز برای کل به اینکه امکان دسترسی به نقشه های کاربری اراضی موجود،. با توجهجمع آوری نقشه -

های مربوطه در ارائه آخرین نقشه کاربری اراضی امکان محدوده مورد مطالعه فراهم نشد. )به دلیل موجود نبودن یا استنکاف سازمان

بنابراین برای حوزه های آبخیز مختلف و استان های تعیین تغییرات کاربری اراضی طی سه دهه گذشته برای کل عرصه فراهم نشد. 

های منابع طبیعی های موجود در ادارهها( و نقشهها پژوهشی و دانشگاهمختلف از اطلاعات موجود در بخش های تحقیقاتی )موسسه

 استان خوزستان و گلستان استفاده شد(.

، کدها در قالب جنگل، مرتع، اراضی بدون 1311 های کاربری اراضی سالبررسی اجمالی و همسان سازی کدهای نقشه -

 پوشش، کشاورزی، دیمزار، مسکونی و آب تنظیم شد. 

ها با دیگر نقشه ها )تحقیقات انجام شده نقشه سال و انطباق آن 1311های کاربری سال چک کردن دقت و مرز نقشه -

های بودن داده ها و محدودیت زمان این کار در بعد حوزه(. برای سنجش ارزیابی صحت به دلیل بعد مساحتی زیاد و عدم فراهم 1322

 آبخیز انجام شد. 

های مورد برش و تهیه نقشه کاربری اراضی )همسان سازی سیتم های مختصات( و محاسبه مساحت برای هر کاربری در دوره -

 بررسی 

کاربری اراضی بر مبنای کاربری اراضی های مورد بررسی و ارائه نتایج تغییرات های مختلف در دورهمقایسه مساحت کاربری -

   1311سال 

 

 مرور منابع -3-2
مقدار آب از  شیافزا تهم به صور یکیدرولوژیه ستمیدر کوتاه مدت باعث اختلال در س یکاربری اراض دیشد راتییاز آنجا که تغ

 یاکثر مطالعات قبل نکهیبا توجه به ا گریو از طرف د شودیم نهیکم انیحذف جر ایکاهش  قیو هم کاهش آب از طر لابیس قیطر

(، با استفاده از 1392بیات و همکاران ) بوده، یفیبه صورت ک سیلاببر  یو پوشش اراض یکاربرتغییر اثر  یبررس نهیانجام شده در زم

 1312سازی جریان رودخانه و تحلیل اثرت  تغییر کاربری روی آن در حوزه آبخیز مرک با مساحت به شبیهWatspa  مدل 

 -درصد بر اساس ضریب نش 22سازی حاصل از کاربرد مدل در حوزه، دقتی معادل کیلومترمربع در کرمانشاه پرداخت. نتایج شبیه

سازی جریان رودخانه تحت سناریوی کاربری بهینه نشان داد که هیدروگراف جریان رودخانه اندکی با دهد. شبیهساتکلیف نشان می

از طرف دیگر این مقدار در مقایسه با هیدروگراف کاربری فعلی دیرتر فروکش کرده و همچنین دبی اوج  تاخیر به اوج خود رسیده و

 هیدروگراف نیز بعد از تغییر کاربری بهینه، کمتر شده است. 

(،  اقدام به شبیه سازی فرسایش خاک  و انتقال رسوب معلق و تحلیل اثرات کاربری اراضی روی آن با 1392میرزایی و همکاران )

-ساتکلیف برای شبیه-در حوزه آبخیز گل گل ایلام نمودند. نتایج نشان داد که بر اساس معیار ارزیابی ناش Watspaاستفاده از مدل 

سازی جریان درصد بدست آمد که قابلیت مدل وتسپا در شبیه 45/62و  12/52علق رودخانه به ترتیب سازی جریان و غلظت رسوب م

دهد. همچنین در بخش اجرای مدل با سناریوی کاربری بهینه، نشان داد رودخانه و غلظت رسوب معلق در گام زمانی روزانه را نشان می

افته و حداکثر غلظت رسوب روزانه، میانگین رسوب روزانه، رسوب ویژه درصد کاهش ی 52/21سازی کاربری دبی پیک که با بهینه

 یابد. درصد کاهش می 21/14و  2/14، 66/16، 12سالانه در حالت بهینه به ترتیب 

سازی اثرات سناریوهای توسعه مناطق مسکونی بر میزان رواناب معلق حوزه آبخیز زیارت ( جهت شبیه1394فروتن و همکاران )

سازی دبی جریان در دوره استفاده نمودند. دقت شبیه WatSpa( از مدل 1316-92سال آماری ) 4تان در گام زمانی ساعتی استان گلس

 63/2سازی رسوب برای غلظت رسوب معلق و انتقال رسوب به ترتیب و ارزیابی شبیه 62/2ساتکلیف -واسنجی بر اساس معیار نش

گرم بر لیتر  22/2گرم بر لیتر در سناریوی پایه  23/2وسعت مناطق مسکونی غلظت رسوب از بود. نتایج نشان داد که با افزایش  22/2و

گرم بر  1143گرم بر ثانیه در سناریوی پایه به  253رسد و مقدار انتقال رسوب معلق از مناطق مسکونی می %122در سناریو افزایش 

 یابد.مناطق مسکونی، افزایش می %122ثانیه در سناریو افزایش 
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 پوشش تغییر تاثیر HEC-HMSهیدرولوژیکی  مدل و جغرافیایی اطلاعات سامانه تلفیق با پژوهشی در (1315) همکاران، و ثقفیان

 .کردند بررسی اراضی کاربری مختلف سناریوهای براساس گلستان سد آبریز حوضهی سیل حجم و اوج دبی بر را اراضی کاربری و گیاهی

 1325تا  1346سال  از زراعی اراضی توسعه و حوضه مراتع و هاجنگل تخریب اثر در اراضی کاربری تغییر با که کردند گیرینتیجه ایشان

دبی اوج و حجم سیل حوضه سد گلستان روند افزایشی داشته است اما به علت تغییرات مکانی در چگونگی و میزان تغییر در کاربری 

 ها متفاوت است. اراضی، تغییرات دبی اوج و حجم سیل در زیرحوضه

و بررسی عوامل مؤثر بر رواناب به تهیه نقشه  scsهای رقومی مورد نیاز برای محاسبه رواناب در روش ( با تهیه نقشه1329نصرتی )

نقشه خاک، پوشش گیاهی، GISرود اقدام نمود. در این تحقیق با استفاده از ابزار سنجش از دور و خیزی حوزه آبخیز گاوهقابلیت سیل

CN  ساعته تهیه و با کاربرد روابط  24و بارندگی حداکثرSCS  .نهایتأ نقشه ارتفاع رواناب برای هر پیکسل در سطح حوزه تهیه شد 

( مورد بررسی قرار گرفت. برای این 1392اثر تغییرکاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود توسط بهنام و همکاران )

ای تهیه شد و به منظور بررسی اثر این تغییرات بر از طریق تفسیر تصاویر ماهواره 1312و  1369سال  منظور نقشه کاربری اراضی

مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت و پس از تایید کارایی آن اثر تغییر کاربری  HEC-HMSهیدروگراف سیل، مدل بارش رواناب 

های مختلف هیدروگراف سیل برای دوره بازگشت DEMهیدرولوژیک خاک و های اقلیمی، نقشه گروه با ثابت در نظر گرفتن داده

ها، وسعت اراضی شهری افزایش پیدا کرده است البته این تغییر در تمام سازی شد. بررسی نتایج نشان داد که در تمام زیرحوضهشبیه

های نشان داد که در زیرحوضه 1312و  1369های های کاربری سالها بطور یکسان اتفاق نیفتاده است. مقایسه نقشهزیرحوضه

اصفهان، نجف آّباد، تیران و قلعه ناظر بیشترین میزان افزایش سطح به ترتیب در مناطق شهری، مراتع ضعیف و زراعت رخ داده است و 

تغییر کاربری  بیشترین میزان کاهش سطح به ترتیب در زراعت و باغات، مراتع متراکم و مراتع ضعیف مشاهده شده است. همچنین

 61,5به  66,9به ترتیب از  1312تا  1369های کل حوضه در سال CNشده و متوسط وزنی  CNاراضی سبب تغییر در توزیع مکانی 

 تغییر یافته است. 

بیشتر از  1312های بازگشت نشان داد که میزان دبی پیک و حجم سیل برای کاربری سال مقایسه هیدروگراف سیل در تمام دوره

های پایین مشهودتر بوده و با افزایش دوره بازگشت سیل، تاثیر بوده است که این افزایش در دوره بازگشت 1369های سال ربریکا

ساله،  5یابد، بطوریکه دبی اوج کل حوضه در محل پل چوم در دوره بازگشت تغییر کاربری بر واکنش هیدرولوژیک حوضه کاهش می

-یابد. همچنین زمان رسیدن به پیک سیلاب برای دوره بازگشتدرصد افزایش می 12,3ساله  222درصد ولی در دوره بازگشت  32,9

 کاهش یافته است.  1369نسبت به سال  1312ساعت در سال  3ساعت برآورد شد که به طور متوسط به اندازه  9تا  1های مختلف از 

اربری اراضی و میزان نفوذپذیری خاک و تأثییر آن در وقوع ( در بررسی ارتباط میان تغییر ک1392محمدی کنگرانی و همکاران )

در حوضه جنگلی نکارود نشان دادند که تغییرات پوشش گیاهی در بالادست، عاملی مؤثر در نفوذپذیری خاک و حجم  1321سیل سال 

 ها در آن سال بوده است. سیلاب

یارت گرگان نسبت به تغییر کاربری اراضی پرداختند. آنان های هیدرولوژیکی حوضه ز( به بررسی پاسخ1392زاهدی و همکاران )

آبخیز زیارت را تهیه کرند و برای تعیین تأثیر روند ساخت و ساز و تغییر  1352ایتدا نقشه کاربری اراضی فعلی و کاربری اراضی سال 

ه از روش شماره منحنی و به کمک نرم کاربری اراضی شهری زیارت بر هیدرولوژی آبخیز، شش سناریو در نظر گرفتند. سپس با استفاد

واکنش هیدرولوژیکی آبخیز نسبت به سناریوها تهیه شد. بررسی سناریوها نشان داد که در صورت ادامه روند ساخت و ساز و  GISافزار 

 های شدیدتری به وقوع خواهد پیوست. تغییر کاربری اراضی در آینده سیلاب

گر و همکاران ت آن تحت تاثیر تغییر کاربری در حوضه تنگ بستانک در شیراز توسط نوحهخیزی و تغییرابندی پتانسیل سیلپهنه

های برای تهیه نقشه 1314سال  IRSو  1362سال  4ای لندست ( مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تصاویر ماهواره1391)

 22,24ر و زراعت دیم و همچنین کاهش سطح جنگل )کاربری اراضی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق رشد اراضی بای

درصد( را نشان داد. در برابر این کاهش سطح مراتع با پوشش گیاهی متوسط به مراتع با پوشش ضعیف  2,45درصد( و مراتع مشجر )

 1362در سال اند. بطورکلی اند و جنگل با زیراشکوب مرتع متوسط به جنگل با زیراشکوب مرتع ضعیف تبدیل گشتهتبدیل شده
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بیشترین سطح را جنگل با زیراشکوب  1314بیشترین سطح حوضه مربوط به جنگل با زیراشکوب مرتع متوسط بوده است ولی در سال 

مرتع ضعیف به خود اختصاص داد و در کل از سطح مراتع با پوشش متوسط کاسته شده است. بررسی اثر تغییر کاربری بر سیل خیزی 

خیزتر درصد سیل 9حنی و عمق رواناب خروجی از حوزه را نشان داد و طبق نتایج بدست آمده حوزه مطالعاتی حوضه افزایش شماره من

 شده است. 

های های هیدرولوژیکی حوضه کردان را در نتیجه تغییر کاربری اراضی در سال( در پژوهش خود تغییر مؤلفه1391یمانی و مهرجو )

بندی ای لندست و طبقهها با استفاده از تصاویر ماهوارههای کاربری اراضی را برای این سالدادهبررسی کردند و  1392و  1329، 1366

استفاده نمودند. نتایج نشان  SCS-CNو روش  HEC-HMSرواناب از مدل -سازی بارشنظارت شده بدست آوردند، همچنین برای شبیه

درصد در  23,2به  1366درصد در سال  21,4ین منطقه، ضریب رواناب از داد که به علت تغییرات صورت گرفته بر کاربری اراضی در ا

 افزایش یافته است.  1311درصد در سال  22,9و  1329سال 

به بررسی آثار تغییر کاربری  HEC-HMSهای اطلاعات جغرافیایی و مدل ( در تحقیقی با تلفیق سامانه1392سلاجقه و همکاران )

ها به منظور آشکارسازی تغییرات کاربری زمان پایه سیل در بخشی از حوضه طالقان پرداختند. آن بر سه پارامتر دبی اوج، حجم و

سازی مدل هیدرولوژیکی استفاده کردند. در نهایت نتایج حاصل از شبیه 1311و  1366های های کاربری اراضی سالاراضی از نقشه

HEC-HMS  به ترتیب به 1366نسبت به سال  1311اوج و حجم سیلاب در سال نشان داد که به علت تغییرات کاربری اراضی، دبی ،

 اند. درصد کاهش یافته 13,6و  16,2طور متوسط، 

خیزی را در حوضه سد علویان مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ( اثر تغییرکاربری بر سیل1393رضایی مقدم و همکاران )

 2213و  2222، 1912تصاویر لندست با روش ماشین بردار پشتیبان برای سه بازه زمانی  اطلاعات مربوط به کاربری و پوشش اراضی از

ها بر کاهش دبی حاصل از بارش خیزی و دبی رواناب ، اثر توسعه باغبدست آمد. همچنین علاوه بر بررسی اثرات تغییر کاربری بر سیل

هایی مثل اراضی بایر، منطقه به ساعته، به علت افزایش در کاربری 24نیز مد نظر بود. نتایج حاصله نشان داد که در صورت وجود بارش 

دارد. هرچند کاربری باغ در منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است، میزان مساحت آن نسبت به مساحت خیزی گام برمیسمت سیل

کند. همچنین نتایج نشان داد که  کل منطقه آنقدر نیست که باعث افزایش در نفوذپذیری شده و از سیل خیزی منطقه جلوگیری

 درصد رابطه بین میزان بارش و دبی حاصل از آن را کاهش داده است.  14ها به میزان توسعه باغ

رود مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ( اثر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب را در حوضه چالوس1394وفاخواه و همکاران )

های کاربری اراضی برای این سه سال نشان تهیه شد. نتایج حاصل از مقایسه نقشه 1315و  1329، 1363های سال نقشه کاربری برای

درصدی اراضی  3231,46و  2142,22داد که بیشترین تغییرات مربوط به کاربری شهر و اراضی بایر بوده است و افزایش به ترتیب 

 5,99درصد و اراضی جنگلی  42,29ه است؛ بطوریکه کاهش اراضی مرتعی شهری و بایر سبب کاهش اراضی مرتعی و جنگلی شد

درصد افزایش یافته است. براساس نتایج بدست آمده بیشترین تغییر کاربری در بین  31,11درصد بود. همچنین اراضی کشاورزی 

ورد گردید که براساس نتایج عمق برآ L-THIAاتفاق افتاده است. در این مطالعه عمق رواناب توسط مدل  1315تا  1329های سال

متر افزایش یافت. بطورکلی کاهش میلی 16,326، 1315تا  1329متر و از سال میلی 361,111، 1312تا  1363های رواناب از سال

 سطح جنگل و افزایش مناطق شهری و بایر سبب افزایش عمق رواناب سطحی در این حوضه شده است. 

بر هیدروگراف سیل در حوزه کوهستانی ابوالعباس واقع در استان  1311-1369های طول سال بررسی اثر تغییرات کاربری در

ای لندست های مختلف کاربری توسط تصاویر ماهواره( انجام شد. در این مطالعه نقشه کلاس1394خوزستان توسط شنانی و همکاران )

/TM  .های کاربری اراضینشان داد که مساحت تمامی بررسی نقشهو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی با دقت قابل قبولی تهیه شد

درصد کاهش یافتند و به  12,3و  1,5های انبوه و نیمه انبوه به ترتیب های منطقه دستخوش تغییراتی قرار گرفتند و جنگلکاربری

لعه شماره منحنی برای شرایط درصد کاهش یافتند. در این مطا 1,1های تنک و مراتع تبدیل شدند. همچنین مزارع آبی و دیم جنگل

های خاک و توپوگرافی واحد به دست آمد و از آنجاییکه ویژگی 22,6، 1311واحد برای سال  21,4، 1369متوسط رطوبتی در سال 

 HEC-HMSسازی رواناب توسط مدل کالیبره شده حوزه ثابت بود تغییرات شماره منحنی نتیجه تغییرکاربری بوده است. نتایج شبیه
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باعث شده که میزان دبی اوج  1311تا سال  1369ی شرایط متفاوت کاربری نشان داد که تغییرات کاربری اراضی ایجاد شده از سال برا

درصد افزایش یابد. بطور کلی طی دوره مورد مطالعه  5,1و  5,5سیل و حجم سیلاب در حوضه ابوالعباس، به طور متوسط به ترتیب 

اد تغییراتی در نفوذپذیری منطقه موجب ایجاد تغییراتی در دبی اوج و حجم سیلاب شد. البته زمان تغییرات کاربری اراضی با ایج

ثابت ماند و این موضوع نشاندهنده بی تاثیر بودن تغییرات کاربری اراضی بر زمان  1311-1369های رسیدن به دبی اوج در طی سال

 دبی اوج هیدروگراف سیلاب بود. 

Brun و Band (2222 ،)آمریکا متحده ت درایالا واقع گیانزفالز حوضه هیدرولوژیک رفتار بر شهری مناطق توسعه و کاربری تغییر اثر 

 کاربری تغییر این که است داده نشان نتایج دادند. ار قر ارزیابی مورد تلفیق از استفاده Arc View GIS هیدرولوژیک مدل و HSPF با را

 مناطق توسعه شدید تأثیر آستانه که رسیدند نتیجه این به آنها همچنین .است شده حوضه پایه دبی در درصد 22 حدود کاهش باعث

 مورد حوضه چون و گردد نفوذ قابل غیر مناطق شامل حوضه سطح درصد 22 حدود که است وقتی حوضه رواناب ضریب افزایش بر شهری

 .است نشده مشاهده رواناب ضریب در زیادی چندان تغییر بود، نرسیده آستانه این به آنها مطالعه

Sheeder ( با2222و همکاران ،) واکنش بر را شهری اراضی توسعه اثر آمریکا، متحده در ایالات واقع کوچک حوضه سه در مطالعه 

 زمان و یافته افزایش حوضه منحنی شماره شهری، اراضی توسعه با که است داده نشان نتایج .اند داده قرار بررسی مورد هیدرولوژیک

 .شود می تولید بیشتری اوج دبی و شده تر سریع بارندگی، وقوع به حوضه هیدرولوژیک واکنش نتیجه، در، یابد می کاهش حوضه، تاخیر

 و است شهری اراضی سریع، های پیک در رواناب منشأ که کردند بیان و نموده تفکیک را سیل هیدروگراف اوج دبی منشأ آنها همچنین

 .است شهری غیر طبیعی اراضی رواناب از ناشی هیدروگراف تأخیری های پیک

Fudey ( جهت تعیین نقاط سیل2224و همکاران ،)های ماهواره اندست جهت تعیین ای در صحرای شرقی مصر از دادهخیزتر حوزه

ها سپس دبی م شد. آنهای صحرایی انجاکاربری اراضی حوضه استفاده کردند. جهت تعیین نوع و نفوذپذیری خاک نیز اندازه گیری

سازی نمودند. خروجی مدل دو منطقه را نشان داد که های آن را برای یک رگبار فرضی شدید شبیهخروجی از حوضه و زیرحوضه

 های قبلی آسیب دیده بودند. خیزی را داشتند. این مناطق در اصل مناطقی بودند که از وقایع سیلبالاترین درجه سیل

Camorani  آنها کردند، بررسی را ایتالیا شمال در پو رودخانه حوضه ی سیلاب وقوع در اراضی کاربری تغییر اثر( 2225)و همکاران 

 داد نشان آنها مطالعهی از حاصل نتایج همچنین و دادند نشان شده سازیشبیه هیدروگراف روی را اراضی کاربری تغییر توجه شایان تأثیر

 .دارد حوضه سیلاب بر زیادی تأثیر بالا شدت با بارشهایی برای اراضی کاربری تغییر که

Nearing ( با2225و همکاران ) مقدار و شدت در تغییر به را رواناب مقدار و خاک فرسایش فرآیندهای پاسخ مدل هفت از استفاده 

 و بارندگی تغییرات که داد نشان نتایج. نمودند بررسی خشک نیمه و مرطوب حوزه دو در زمین سطح پوشش تاج و پوشش و بارندگی

 .دارد تری توجه قابل تأثیرات رواناب به نسبت خاک فرسایش مقدار روی پوشش

Li ( در2222و همکاران ) مدل  از استفاده با آفریقا غرب در در حوزهای خود تحقیقSWAT  کاربری  با مناطق تغییر کهنشان دادند

شود و مناطق شهری باعث تغییر شرایط هیدرولوژی طبیعی در یک حوزه آبخیز میزار به اراضی کشاورزی و یا جنگل، مرتع و بوته

 .میباشد رودخانه ها آب پایه و زیرزمینی آب منابع کاهش تغذیه رواناب سطحی، حجم در افزایش صورت به نتیجه این تغییر

Xiaobo (2221در ) بر مستقیمی تأثیر آن تغییرات و زمین پوشش نوع که دریافت آمریکا ایندیانای ایالت از حوزهای در خود بررسی 

 دارند. حوزه از خروجی رسوب و رواناب مقادیر

Wang که رسیدند نتیجه این به چین در ای حوزه در اراضی کاربری مختلف گزینه های اثر سازی مدل با (2221)همکاران  و 

 در مرتعی اراضی به جنگلی اراضی تبدیل و دارد حوزه زیرزمینی آب و رواناب مقدار بر مختلفی اثرات دارای مختلف اراضی کاربریهای

 میگردد. حوزه تعرق و کاهش خاک نفوذپذیری کاهش اثر در زیرزمینی کاهش آب و سالانه رواناب میزان افزایش به حوزه منجر

Chio  وDeal (2221 تأثیرات هیدرولوژیکی تغییر کاربری اراضی را با استفاده از مدلسازی تغییرات هیدرولوژیکی و کاربری اراضی )

سازی پویا به وسیله الحاق یک برای حوضه رودخانه کیشواکی در نیمه غربی آمریکا ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که مدلسازی شبیه

 گیری مفیدی باشد. تواند ابزار پشتیبان تصمیمو یک مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی می مدل تغییر کاربری اراضی توزیعی
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Yang ( برای تعیین اثرات بلند مدت شهرسازی منطقه2221و همکاران )ای از ای بر رواناب و آلودگی از منابع غیرنقطهL-THIA 

درصد افزایش یافته است.  32,4اراضی مسکونی  2223-1912استفاده کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که در دوره زمانی 

کند. ای فراهم میریزی شهری و منطقهابزار پشتیبان مفیدی برای برنامه L-THIAهمچنین ترکیب یک مدل رگرسیون و 

Muhammad ( تأثیر تغییر کاربری بر رواناب سطحی در حوضه لایی نئولاه در اسلام آباد پاکستان ر2211و همکاران ) ا با استفاده از

درصدی مقدار کل رواناب خواهد شد.  122تا  51,6ارزیابی کردند و دریافتند که کاربری اراضی آینده سبب افزایش  HEC-HMSمدل 

Fox ( تأثیر تغییر کاربری اراضی را بر مقدار کل رواناب در بین سال2223-1952و همکاران ) در حوزه آبخیز  2223تا  1952های

در نزدیک سنت روپه در فرانسه بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که تغییر کاربری اراضی بیشتر در مناطق دشتی  ایمدیترانه

های ذکر شده افزایش یافته است که این افزایش در هکتار در بین سال 393,1هکتار به  32,1اتفاق افتاده و کاربری اراضی شهری از 

 ه شهری اتفاق افتاده است. اما تأثیر تغییر کاربری بر رواناب کم ارزیابی شده است. اثر تغییر کاربری اراضی روستایی ب

Chen ابتدا مطالعه این در پرداختند، چین در حوضه ای در رواناب بر اراضی کاربری سناریوهای اثر بررسی به( 2229) همکاران، و 

)افزایش مناطق شهری  A سناریوی دو در 2222 سال اراضی کاربری اساس بر و CLUE-S مدل از استفاده با 2252 سال اراضی کاربری

برای  HEC-HMSبینی شد. در نهایت مدل واسنجی شده درصد( پیش 14به  9,2)افزایش مناطق شهری از  Bدرصد( و  12به  9,2از 

بینی شده برای کاربری اراضی بررسی پتانسیل تأثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب استفاده شدو نتایج نشان داد که سناریوهای پیش

 تأثیر گذارتر است. Bبه نسبت  Aشود و سناریوی آینده باعث افزایش رواناب کل و دبی اوج می

 روش از استفاده لهستان با آبخیز های حوزه از یکی در سیل بر هیدروگراف اراضی یکاربر تغییر اثر بررسی به( 2212باناسیک و فام )

توسعه  گونه هر شروع از قبل طبیعی پوشش حالت اراضی از کاربری تغییر که داد نشان ها آن نتایج .ناش پرداختند مدل و منحنی شماره

 است. شده پیک دبی برابری 8 حدود افزایش باعث2009 سال در موجود شهری توسعه شرایط به شهری

Palamuleni طی در را رودخانه آپرشایر جریان رژیم بر اثراتش و اراضی کاربری و اراضی پوشش زمانی تغییرات (2211) همکاران و 

نشان داد در نتیجه تبدیل اراضی جنگلی به چراگاه،  SWAT( مورد بررسی قرار دادند. مدل 2222و  1919های زمانی )سال دوره دو

 تر گردیده است. کشتزار و مناطق مسکونی دبی پیک جریان بیشتر و زمان پیمایش سریع

Suriya  وMudgal (2212در ) این .پرداختند تیروسولام آبخیز حوضه در سیلاب بر اراضی کاربری تغییرات تأثیر به بررسی پژوهشی 

 در نظر مورد حوضه های اراضیکاربری بندی،طبقه روش و دور از سنجش روش از استفاده ابتدا با در .شد انجام مرحله چهار در پژوهش

رواناب با استفاده از  -سازی بارشمیلادی استخراج شد تا آشکارسازی تغییرات انجام گیرد. در مرحله دوم مدل 2225و  1926سال  دو

های انجام شد و در مرحله سوم نقشه خطر سیل محدوده مورد مطالعه با استفاده از سنجش از دور و سیستم HEC-HMSمدل 

 ( تهیه شد. HEC-RASبندی سیل با بکارگیری مدل یک بعدی )اطلاعات جغرافیایی تهیه و در نهایت نقشه پهنه

کشاورزی در کشور ترکیه پرداختند و نتیجه گرفتند که  ( به بررسی نقش تغییر کاربری اراضی از جنگل به2213میهل و همکاران )

 بیلان آبی در بخش رواناب افزایش میابد. 

Kim ( به2213و همکاران ) حوزه در رودخانه جریان بر روی توأم و مجزا صورت به اقلیم تغییر و اراضی تغییر کاربری اثرات بررسی 

 این برایاز پنجمین گزارش ارزیابی هیات بین الدول تغییر اقلیم پرداختند.  8.5و  RCP4.5جنوبی براساس سناریوهای  کره هویا آبخیز

مدل  از استفاده با و تدوین (اقلیم و اراضی کاربری توأمان تغییر و اراضی کاربری تغییر فقط اقلیم، تغییر فقط) سناریو سه منظور

 روی بر سناریوها فصلی اثراتسازی کردند. نتایج نشان داد که اثرات سناریوها را بر روی رواناب رودخانه شبیه SWATهیدرولوژیکی 

 داشته کاهش پاییز و تابستان فصل در و افزایش زمستان و بهار فصول در رواناب اول سناریوی در که طوری به .باشد می متمایزتر رواناب

است. نتایج  داشته کاهش خشک فصول در حداقل جریان و افزایش مرطوب فصول در حداکثر جریان دوم سناریوی در که حالی در .است

 اراضی کاربری تغییر اثرات بنابراین .باشد می تری بیش شدت با رواناب فصلی تغییرات اما بوده اول سناریوی نتایج مشابه سوم سناریوی

 کاهد.  نمی اراضی کاربری تغییر اهمیت از موضوع این که چند هر است بوده اقلیم تغییر اثرات از تر کم رواناب روی بر
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Maalim ( تأثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و رسوب را با لستفاده از مدل 2213و همکاران )GeoWEPP  در حوزه آبخیز لسیور

متر است. میلی 211,4سوتا در آمریکا بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین ارتفاع رواناب در کاربری شهری در ایالت مینه

متر بالاترین ارتفاع رواناب تولیدی را داشته است. الگوی میلی 91,9در حالی که قبل از تغییر کاربری اراضی، کاربری اراضی جنگلی با 

و  23,25، 15,92اند. ارتفاع رواناب تولیدی مدیریت اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی در رواناب تولیدی تأثیر زیادی داشته

به ترتیب برای سناریوهای شخم با مالچ گیاهی، بدون شخم و کشاورزی نکردن قبل از فصل رشد پوشش گیاهی  مترمیلی 22,94

 بدست آمد. 

Sajikumar  وRemya (2214 تأثیر تغییر پوشش گیاهی و کاربری اراضی را بر خصوصیات رواناب با استفاده از مدل )SWAT  در

های بررسی شده درصد در حوضه 32و  62د و دریافتند که سطح اراضی جنگلی به میزان دو حوضه آبخیز در کرالا در هند بررسی کردن

درصد افزایش یافته است که با میزان تغییر در سطح اراضی  15و  22کاهش یافته است. اما مقدار و حداکثر رواناب سطحی به ترتیب 

 جنگلی مقایسه شدنی نیست. 

Sanyal ( به ارزیابی تغی2214و همکاران )ها بر دبی اوج سیلاب در خروجی حوضه ها و تأثیر آنیرات کاربری اراضی در زیرحوضه

ای های کاربری از تصاویر ماهوارهها در این مطالعه برای تهیه نقشهپرداختند. آن 2224-1926کنار واقع در شرق هند در دوره زمانی 

به ارزیابی اثر  NRCS-CNو روش  HEC-HMSمدل هیدرولوژیکی استفاده کردند و سپس با استفاده از  ENVIلندست و نرم افزار 

 حالات مختلف پوشش زمین بر دبی اوج سیلاب پرداختند. 

Gomindoga ( تأثیر تغییر کاربری اراضی را با استفاده از تصاویر ماهواره2215و همکاران ) و  2221و  1916، 1923ای سه سال

اتیوپی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که اراضی کشاورزی در سه دوره زمانی مذکور ابای بالایی در حوضه جیلجل TOPMODELمدل 

 افزایش یافته که سبب افزایش حداکثر سیلاب در اینه سه دوره شده است. 

Lee  وBrody (2212 اثر کاربری را بر خسارات سیل در سئول کره مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور فاکتورهای موثر بر )

های خسارت سیل سئول برای خسارت سیل را با تمرکز بر وضعیت و تغییرات کاربری آزمودند. مدل رگرسیونی پانل با استفاده از داده

کند که کدام کاربری به خسارات سیل در طول دوره مطالعاتی وابسته رسیون پانل مشخص میآنالیز شد. مدل رگ 2212تا  2223سال 

کند. نتایج نشان داد که اراضی کشاورزی و مناطق نفوذناپذیر شهری باعث افزایش است درحالیکه چندین متغیر وابسته را کنترل می

های بازی رابطه منفی با خسارات سیل دارد. از بین متغیرهای های تفریحی و زمینشود و اراضی سبز مانند پارکخسارات سیل می

داری نداشت. نتایج مؤید آن طبیعی حداکثر بارش ساعتی بر افزایش معنی دار خسارت سیل مؤثر بود درحالیکه کل بارش اثر معنی

سیون پانل در منطقه سئول است که شدت بارش نسبت به مقدار بارش بر خسارت سیل اثر بالاتری داشته است. بطورکلی مدل رگر

 نشان داد که فاکتورهای کاربری اراضی و بخصوص شهری شدن بیشترین تأثیر را بر خسارات سیل دارد. 

Jodar-Abellan ( پاسخ هیدرولوژیکی 2211و همکاران ،)222,9کیلومترمربع تا  12,2ای ساحلی و کوچک )از حوضه مدیترانه 5 

سناریو کاربری اراضی مختلف شامل عدم  5در طول زمان مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه  کیلومترمربع( واقع در اسپانیا را

ها نشان داد که اراضی شهری بررسی شد. بررسی 2212و  2226، 2222، 1992های های مربوط به سالشهرنشینی )پایه(، و کاربری

شده به دلیل تبدیل به اراضی شهری کاهش یافته است.همچنین حوضه مورد بررسی افزایش یافته و اراضی کشاورزی رها  5در 

ها خصوصأ رشد شهرنشینی افزایش می یابد. در حال حاضر های مورد بررسی با تغییر در کاربریبراساس نتایج خطر سیلاب در حوضه

رساند. تغییرات می 92تا  15به اند که شماره منحنی را درصد توسط اراضی شهری اشغال شده 22های مورد بررسی تا برخی از حوضه

 های مطالعاتی افزایش پیک دبی و کاهش زمان تمرکز را به دنبال داشت. کاربری و افزایش اراضی شهری در حوضه

Chen ( 2211و همکاران ،)های روزانه، به منظور بررسی اثر تغییر کاربری بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه ای در چین در مقیاس

از  2222و  1915را مورد مقایسه قرار دادند. اطلاعات کاربری اراضی سال  HSPFو  SWATعدم قطعیت دو مدل ماهانه و سالانه ، 

( تهیه شد. بیشترین تغییرات +ETMتوسط تصویر لندست ) 2214و نقشه کاربری مربوط به سال  1:122222نقشه کاربری با مقیاس 

سال اخیر به دنبال تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل به مناطق شهری و رشد سریع شهرنشینی  32لعاتی در کاربری در منطقه مطا
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ها اتفاق افتاده بود. نتایج هر دو مدل افزایش دبی ماهانه و سالانه ناشی از افزایش اراضی شهری را نشان داد. عدم قطعیت حاصل از مدل

سازی جریان نداشت اما از نظر مقدار با یکدیگر متفاوت بود. همچنین دو مدل قادر به شبیه بر روند تغییر دبی ماهانه و سالانه تأثیری

تغییرات بیشتری را در  HSPFروزه ( دقت پایینی داشتند. مدل  2سازی مقادیر حدی )دبی حداقل روزانه و فصلی بودند اما در شبیه

ر دو مدل کاهش جریان کم و افزایش جریان بیشینه را با سطح بینی کرد. هپیش SWATرواناب ماهانه و سالانه نسبت به مدل 

 بینی کردند.اطمینان متفاوت پیش

( انجام شد. در این مطالعه پاسخ هیدرولوژیکی 2211و همکاران ) Anandای در هند توسط اثر تغییر کاربری بر بیلان آب در حوضه

های کاربری توسط نقشه 2292و  2262، 2232های ف برای سالهای کاربری مختلسازی شد و لایهشبیه SWATحوضه توسط مدل 

های مختلف کاربری سازی شد. اثر تغییرات کاربری مختلف در نتیجه فعالیت، شبیه2225و  1995، 1915های تهیه شده برای سال

های مختلف، متفاوت هیدرولوژیکی در زیرحوضهزدایی و شهرسازی مشهود بود. این مطالعه نشان داد که روند تغییرات اجزا مانند جنگل

ها بوده است رواناب زدایی، از دست رفتن اراضی کشاورزی و گسترش شهرکهایی که تغییر کاربری ناشی از جنگلبوده و در حوضه

نشان داد که  ها مشاهده شد. همچنین نتایجسطحی سالانه نیز افزایش یافته و به دنبال آن کاهش تبخیر تعرق در برخی زیرحوضه

شهرسازی بیشتری سهم را در افزایش رواناب سطحی داشت؛ درحالیکه افزایش درخواست آب جهت آبیاری سهم غالب را در مصرف آب 

 و افزایش تبخیر دارد. 

( انجام شد. 2211و همکاران ) Zhouای در شمال چین توسط مقایسه اثر شهری شدن و تغییر اقلیم بر تولید رواناب در حوضه

سازی حجم رواناب و خطرات محتمل تحت سناریوهای مختلف شهری شدن و تغییر اقلیم همچنین اثر سیستم زهکش شهری بر شبیه

درصد  413تا  221کمی شده است. نتایج افزایش  SWMMهای سازگاری آتی توسط مدل کاهش حجم سیلاب برای اطلاع از استراتژی

شان داد اما تغییرات در حجم رواناب تا حد زیادی به عملکرد سیستم زهکش شهری رواناب سطحی سالانه در اثرشهری شدن را ن

 بستگی داشت. بطور کلی اثر تغییرات در نتیجه شهری شدن بر حجم سیلاب شهری خیلی بالاتر از اثر تغییر اقلیم بر آن بوده است.

 

 واکاوی فراتحلیلی مبتنی بر تحلیل اسنادی  -3-3
دهه گذشته امکان تعیین دقیق نقش تغییر  3به دلیل ماهیت پیچیده دسترسی به نقش تغییر کاربری یا پوشش اراضی طی 

کاربری اراضی بر سیلاب رخ داده به طور کمی و عددی فراهم نشد. مهمترین معضل این مسئله عدم در اختیار قرار دادن نقشه کاربری 

 ها، مراتع و اژآبخیزداری( میباشد. ها )سازمان جنگلبه ویژه بخش مهندسی و ارزیابی طرح دقیق و جدید توسط سازمان های مربوطه

سازمان های مربوطه نقشه های کاربری اراضی شرایط فعلی را در اختیار قرار نمیدهند یا موجود ندارند. در واقع نبود 
وشش جنگل و مرتع و کشاورزی در شرایط )نقشه دقیق پاطلاعات کاربری اراضی در شرایط فعلی مهمترین چالش است. 

 .فعلی موجود نیست(
با این وجود با تکیه بر تحقیقات قابل استفاده در بخش تحقیقات و دانشگاهی برای سطوح کوچکتر ومحدودتر واقع در حوزه های 

 آبخیز واکاوی اثر تغییر کاربری اراضی به شرح زیر انجام شد:

 

 انجام شده در زمینه نقشه عوامل مختلف بر رخداد سیل با تاکید بر کاربری اراضینتایج پژوهش فراتحلیلی  -3-3-1

تعداد افراد زیان دیده از  1992تا  1911ها در جهان روند رو به رشدی دارد. در دهه شمار رخدادهای طبیعی و آثار اقتصادی آن

میلیون نفر رسیده است. سیل  211به  2222الی  1991ر دهه میلیون نفر بوده در حالی که این آمار د 142این بلایای طبیعی سالانه، 

کند. افزایش باشد، که این امر در ایران نیز کاملأ صدق میبیشترین توان ایجاد خسارت را در مقایسه با سایر بلایای طبیعی دارا می

روها، ... امکانپذیر است. در ها، پیادهها، سقف خانهها و کشتزارها، به مناطق ناتراوا، شامل جادهها، چراگاهشهرنشینی تنها با تبدیل جنگل

سال اخیر، شاهد توسعه چشمگیر شهرنشینی در جهان هستیم. تغییر در الگوی کاربری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را فراهم  52

گذارد. آثار این پدیده م پایین دست میها و بوم نظاشناسی حوزهکند، اما از سوی دیگر، اثرات منفی بر سامانه منابع آب، شرایط آبمی وضعیت زمین و 

 خاک
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توان در افزایش دبی اوج، افزایش حجم رواناب، کاهش زمان رسیدن رواناب به مخازن آبی، افزایش فراوانی و شدت سیل را در حوزه می

بالطبع نتایج (. تغییر کاربری و پوشش اراضی 2212و افزایش سرعت رواناب در طی رویداد سیل عنوان کرد )ریچهلد و همکاران، 

های ای و جهانی به همراه دارد. تأثیر هیدرولوژیکی تغییرات کاربری و پوشش اراضی، در مقیاسهیدرولوژیکی در مقیاس محلی، ناحیه

شود. اگر این تغییرات در مقیاس شود. تأثیر مستقیم آن بیشتر در کیفیت رواناب حوزه مشاهده میزمانی و مکانی مختلف دیده می

سطح قابل توجهی رخ دهد، این امکان وجود دارد که بر اقلیم مناطق نیز تأثیر بگذارد. تغییر آب و هوا خواه در مقیاس محلی،  مکانی در

اند تأثیر مستقیم و محلی تغییرات ها بر این عقیدهخواه جهانی، اثرات ثانویه بر هیدرولوژی هر دو به همراه خواهد داشت. هیدرولوژیست

های کشاورزی، زهکشی اراضی مرطوب، احداث جاده و اضی شامل ایجاد و تخریب جنگل، افزایش روزافزون فعالیتکاربری و پوشش ار

های فصلی و سالانه، سیل، کیفیت آب و شهرسازی اثرات هیدرولوژیک به همراه خواهند داشت. این اثرات هیدرولوژیکی بر روی جریان

 (.COLDER, 1993باشد )فرسایش قابل مشاهده می
 

 
 (COLDER, 1993خیزی )عوامل مؤثر بر سیل  1شکل 

 

مقاله براساس روایت به همراه نتایج و نوع  15پایان نامه و مقالاتی که در این زمینه کار شده بود،  32در قسمت روایتی از مجموع 

 روش مورد استفاده، در جدول زیر آورده شده است. 

 
 (1393پور، برخی از نتایج تحقیقات مرتبط با تأثیر تغییر کاربری اراضی بر وقوع سیل در ایران  )رستم خلاصه( 1) جدول

 نتایج تحقیق روش مورد استفاده محقق عنوان تحقیق ردیف

1 
یزی خارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل

 حوضه سد بوستان

ی مصطفی توکل

 بنیری

نوع سناریوی  2طرح 

کاربری اراضی و 

استفاده از مدل 
HEC-HMS 

ثر افزایش پوشش گیاهی باعث کاهش دبی حداک

.شودای و کاهش دبی حداکثر سیلاب میلحظه  

2 
وی بررسی عملکرد بیومکانیکی حوزه آبخیز بر ر

ند(دره و دربهیدرولیک رسوب ناشی از سیل )گلاب  

روزبه آقا 

مجیدی، غلام 

ورپ حسین بیگی  
HEC-HMS 

ج گسترش مناطق شهری سبب افزایش دبی او

ی سیلاب و حجم سیلاب شده بطوریکه در بعض

ه کوارد با انجام اقدامات آبخیزداری وضعیت حوز
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 به حالت اولیه نرسیده است.

3 
روشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی 

های زیستی مهار کردن سیلنمایشنامه  

اختری و 

 همکاران
HEC-RAS 

افزایش پوشش گیاهی موجب کاهش دبی 

شود و در نتیجه هزینه کمتری در خروجی می

 پی خواهد داشت.

4 
و  بررسی اثر تغییر کاربری اراضی در ایجاد رواناب

 خطر سیلاب حوزه کسیلیان

غلامی و 

 همکاران
HEC-HMS 

لاب تغییر کاربری موجب افزایش خطر وقوع سی

 شود، همچنین موجب افزایش حساسیتمی

 ها و رگبارها از لحاظ تولیدحوزه در برابر بارش

رواناب و دبی اوج شده که با این افزایش در 

های شدید بیشتر است.بارش  

5 

ختی شنابررسی تغییر کاربری اراضی بر رفتار آب

حوزه )مطالعه موردی زیرحوزه قلعه شاهرخ سد 

رود(زاینده  

قهفرخی و 

 همکاران
ایتصاویر ماهواره  

ن جهت شیب، تخریب مراتع و تبدیل آشخم در 

شود.به زراعت دیم سبب افزایش رواناب می  

6 
نی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تغییرات مکا

 پارامترهای نفوذ آب به خاک

دشتکی و 

 همکاران

 روش کریجینگ، مدل

 فیلیپ

 عملیات خاکورزی نامناسب با توجه به نقشه

 آبهدایت آبی به روش کریجینگ موجب نفوذ 

شود.به خاک و افزایش رواناب می  

2 
-منطقه هاینقش تغییر کاربری اراضی بر دبی سیلاب

 ای )مطالعه موردی در حوضه مادرسو(
 میرامید هادیانی

نوع سناریو و  2طرح 

 SCSبکارگیری مدل 

ای ههای انبود به جنگلدر این مناطق که جنگل

 هداشتاند توان نگنیمه انبود و مراتع تبدیل شده

از اراضی کاربری  %12آب پایین آمده است. 

د.متفاوت با پتانسیلی که دارا هستند را دارن  

1 

ی بر ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری و پوشش اراض

یک رژیم سیلابی رودخانه تجن با استفاده از تکن

 سنجش از دور

-منوچهر فرج

 زاده، مهنام فلاح

ر تصاویر سنجش از دو

TM و   ETM+ 

زراعی به همراه از بین بردن گسترش اراضی 

 درختان جنگلی و گیاهان مرتعی موجب کاهش

نفوذپذیری خاک شده و زمان رسیدن به اوج 

رواناب را کاهش داده است، عوامل اقلیمی از 

 جمله میزان بارندگی تأثیر قابل توجهی در

 رسیدن رواناب به اوج نداشته است.

9 

ی با خیزبررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیل

NRCSاستفاده از مدل  )مطالعه موردی حوزه  

 بارادوزچای در آذربایجان غربی(

خلیقی و 

 همکاران

استفاده از مدل 

NRCS در محیط  

-HECنرم افزار 

HMS 

غییر افزایش رواناب و دبی پیک سیلاب به علت ت

شار کاربری اراضی از مرتع به دیمزار و همچنین ف

 چرای دام است.

12 
-سیل سیلتغییر کاربری اراضی بر پتان بررسی تأثیر

 خیزی

گر و نوحه

 همکاران
ایتصاویر ماهواره  

های های به تهیه نقشبا استفاده از تصاویر ماهواره

ایی کاربری اراضی و پایش منطقه همچنین شناس

أ ها در سر منشخیزی و مدیریت آنمناطق سیل

 سازیهای شبیهکند، استفاده از مدلکمک می

داری ناب به رسیدن به حالت بهینه نگهبارش روا

کند.آب و جلوگیری از هرز روی آن کمک می  

اهی و استفاده نابجا از اراضی، تخریب پوشش گی

همچنین بروز رگبارهای موسمی شدید در 

تواند از علل اصلی افزایش میزان منطقه می

 رواناب در منطقه باشد.

11 

ان دبی میزبررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر 

ها با کاربرد فناوری سنجش از راه دور و سیلاب

GISسامانه اطلاعات جغرافیایی  )حوزه آبخیز  

 مادرسو پارک ملی گلستان(

تهرانی و 

 همکاران
GIS   و RS 

نگهداری آب و جلوگیری از هرز روی آن کمک 

وشش کند. استفاده نابه جا از اراضی، تخریب پمی

د ای موسمی شدیگیاهی و همچنین بروز رگباره

ن تواند از علل اصلی افزایش میزادر منطقه می

 رواناب در منطقه باشد.

12 
ه اثر کاربری اراضی بر بیلان هیدرولوژیک حوض

 HEC-HMSکردان با استفاده از مدل 

 مجتبی یمانی و

 اکبر مهرجو

HEC-HMS ،RS 

 GISو 

تغییر کاربری اراضی موجب افزایش ضریب 

شود.رواناب می  

 تأثیر اجرای اقدامات بیولوژیک دبی اوج را در HEC-HMSدهقانی بررسی عملکرد اقدامات بیولوژیک حوزه آبخیز  13
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 نتایج تحقیق روش مورد استفاده محقق عنوان تحقیق ردیف

طرزجان در کاهش سیلاب با استفاده از مدل 
HEC-HMS 

فیروزآبادی و 

 همکاران

 دهد ولی در دوره بازگشتکوتاه مدت کاهش می

نجام توان با اطولانی تأثیر آن کمتر است که می

یجه تر به نتاقدامات بیولوژیک در محدوده وسیع

 قابل قبولی دست یافت.

14 
اب بررسی تغییر کاربری اراضی بر افزایش سیل

 رودخانه خشک شیراز )مطالعه موردی حوضه صدرا(

سید محسن 

سیادت و سید 

 حمید مصباح
SCS 

ی گرایش حوزه از زراعت و مرتع به باغ و مسکون

عداد کثر سیلاب و تباشد در نتیجه دبی حدامی

های وقوع یافته نیز افزایش میابد.سیل  

15 

میزان  ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن در

رخ تولید رواناب )مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ س

 شیراز(

 SCS آهنی و همکاران
و  خیزی با تغییر کاربری از جنگلروند سیل

 مرتع به دیمزار تشدید پیدا کرده است.

 

عوامل مؤثر بر بروز سیل شناسایی شدند. این نرم افزار از نرم  EXPERT CHOISE 11با استفاده از روش فراتحلیل توسط نرم افزار 

-گیری و طراحی سؤالات محاسبه وزن نهایی و قابلیت تحلیل تصمیمباشد که علاوه بر توانایی تصمیمافزارهای تحلیل سلسله مراتبی می

گردد. نرم افزار ها استفاده میتغییرات در پارامترهای مسأله را دارا بوده و در بسیاری از موارد جهت ارائه نتایج و تحلیلگیری نسبت به 

دهی عوامل از نظر تأثیری که در ایجاد سیل این تحلیل را با تشکیل ماتریس از عوامل مؤثر در ایجاد سیل و استفاده از روش اولویت

ای که جهت تشکیل جدول فراتحلیل انتخاب گردیده است یعنی کاربری اراضی، که در هر یک از عوامل سه گانهدهد. داشته انجام می

باشند به شرایط زمین و ویژگی بارندگی خود نیز دارای پارامترهای درونی جهت اولویت داشتن از نظر تأثیر در ایجاد رواناب و سیل می

دگی عواملی چون نوع بارش، شدت، زمان و میزان بارندگی در نظر گرفته شده است که شدت عبارتی برای ضریب تأثیر برای ویژگی بارن

بارندگی از نظر قابلیت ایجاد سیل از اولویت و درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. در مورد کاربری اراضی عواملی چون تبدیل و 

ضی زراعی و مناطق مسکونی، شخم در جهت شیب و استفاده هایی چون اراتخریب پوشش گیاهی از حالت مرتعی و جنگلی به کاربری

بندی صورت گرفته است و در آخر در بخش تأثیر شرایط زمین عواملی چون شیب زمین، نوع سازند، ها اولویتاز اراضی بیش از توان آن

ک از عوامل و بدست آوردن حداقل عمق خاک در نظر گرفته شده است. سرانجام با ایجاد ماتریس توسط نرم افزار و امتیازدهی به هری

( ضریب تأثیر هر 2داری خوبی از نظر همبستگی بین عوامل بدست آمد. در جدول )سطح معنی 2,3ضریب خطا بین پارامترها به میزان 

ه است خیزی در هر یک از مقالات بدست آمدیک از عوامل و همچنین عامل اصلی ایجاد رواناب و در نتیجه عامل اصلی در ایجاد سیل

 (. 1393پور و همکاران، )رستم

از عوامل موثر بر رخداد سیلاب در حوزه های آبخیز را ناشی از وضعیت کاربری اراضی و  % 56بر پایه نتایج این بررسی در حدود 

 تغییر در شرایط پوشش دانسته اند. در مرحه بعد شرایط بارش و در انتها نیز وضعیت شرایط زمین قرا گرفته اند.

 
 (1393پور و همکاران، خیزی )رستمفراتحلیل رابطه تغییر کاربری اراضی با افزایش ضریب سیل( 2) ولجد

 عنوان تحقیق محقق، سال ردیف
موقعیت 

 جغرافیایی
 مدل و روش مناسب

مهمترین عامل 

-مؤثر بر سیل

 خیزی

درصد اثر 

 عوامل

درصد عامل 

 اصلی

1 

مجتبی یمانی و 

اکبر مهرجو 

(1391) 

اثر کاربری اراضی بر بیلان 

هیدرولوژیک حوضه کردان با 

 HEC-HMSاستفاده از مدل 

 حوزه کردان

طرح دو سناریوی 

کاربری و استفاده از 

 HEC-HMSمدل 

 65,9 کاربری اراضی

 6,15 شرایط زمین 65,9

 11,5 های بارندگیویژگی

2 

روزبه آقامجیدی و 

مهرجونژاد اکبر 

(1311) 

بررسی عملکرد بیومکانیکی حوزه 

آبخیز بر روی هیدرولیک رسوب 

 دره و دربند(ناشی از سیل )گلاب

دره و دربند گلاب

 تهران
HEC-HMS 

 61,3 کاربری اراضی

 1,5 شرایط زمین 61,3

 32,2 های بارندگیویژگی

 52,4 52,4 کاربری اراضی HEC-HMSحوزه کسیلیان کاربری اراضی در بررسی اثر تغییر غلامی و همکاران  3
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 عنوان تحقیق محقق، سال ردیف
موقعیت 

 جغرافیایی
 مدل و روش مناسب

مهمترین عامل 

-مؤثر بر سیل

 خیزی

درصد اثر 

 عوامل

درصد عامل 

 اصلی

ایجاد رواناب و خطر سیلاب حوزه  (1311)

 کسیلیان

 11,5 شرایط زمین مازندران

 24,1 های بارندگیویژگی

4 
دشتکی و همکاران 

(1319) 

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر 

تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ آب 

 به خاک

نثار تنگ بن 

چهارمحال و 

 بختیاری

روش کریجینگ، مدل 

 فیلیپ

 62,6 کاربری اراضی

62,5 
 25,2 شرایط زمین

 12,2 های بارندگیویژگی

5 
میرامید هادیانی 

(1316) 

نقش تغییر کاربری اراضی بر دبی 

ای )مطالعه های منطقهسیلاب

 موردی در حوضه مادرسو(

سمنان، گلستان، 

 خراسان

طرح دو سناریو و به 

 SCSکارگیری مدل 

 62,5 کاربری اراضی

62,5 
 19,1 شرایط زمین

 13,4 های بارندگیویژگی

6 
خلیقی و همکاران 

(1314) 

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر 

خیزی با استفاده از مدل سیل

NRCS  مطالعه موردی حوزه(

 بارادوزچای در آذربایجان غربی(

ارومیه، آذربایجان 

 غربی

در  NRCSمدل 

محیط نرم افزار 
HEC-HMS 

 66,2 کاربری اراضی

 16,2 شرایط زمین 66,2

 12,1 های بارندگیویژگی

2 
تهرانی و همکاران 

(1319) 

بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی 

ها با کاربرد بر میزان دبی سیلاب

فناوری سنجش از راه دور و سامانه 

)حوزه  GISاطلاعات جغرافیایی 

 آبخیز مادرسو پارک ملی گلستان(

سمنان، گلستان، 

 خراسان
RS, GIS 

 59,2 کاربری اراضی

59,2 
 12,2 شرایط زمین

 23,1 های بارندگیویژگی

1 
دهقانی فیروز آبادی 

 (1392و همکاران )

بررسی عملکرد اقدامات بیولوژیک 

حوزه آبخیز طرزجان در کاهش 

-HECسیلاب با استفاده از مدل 

HMS 

 HEC-HMS تفت یزد

 64,1 کاربری اراضی

 21,2 شرایط زمین 64,1

 14 های بارندگیویژگی

9 
سیادت و مصباح 

(1314) 

بررسی تغییر کاربری اراضی بر 

افزایش سیلاب رودخانه خشک 

 شیراز )مطالعه موردی حوضه صدرا(

 SCS شیراز فارس

 66,3 کاربری اراضی

66,3 
 24,4 شرایط زمین

 9,3 های بارندگیویژگی

12 
آهنی و همکاران 

(1312) 

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و 

تأثیر آن در میزان تولید رواناب 

)مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ 

 سرخ شیراز(

 SCS فارسشیراز 

 51,5 کاربری اراضی

 11,3 شرایط زمین 51,5

یهای بارندگویژگی  23,2 

 

 وضعیت تغییرات کاربری اراضی در استان های متاثر از سیلاب -3-4
همانگونه که در قبل ذکر شد امکان تعیین مقدار تغییر کاربری اراضی به تفکیک حوزه های آبخیزمورد بررسی فراهم نشد و 

میباشد. بنابراین به  1392و  1312، 1362مهمترین دلیل آن عدم دسترسی و در اختیار قرا دادن نقشه های کاربری اراضی طی دهه 

ضی به صورت استانی و در برخی موارد به صورت حوزه های آبخیز کوچکتر موجود در حوزه های منظور تعیین نرخ تغییر کاربری ارا

 آبخیز مورد مطالعه عمل شد. 
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 استان گلستان  -3-4-1

های دهد. با توجه به نقشهرا نشان می 1395و  1311های ( نقشه کاربری اراضی استان گلستان مربوط به سال3( و )2شکل )

باشد؛ همچنین های مرتع، کشاورزی و جنگل میبوط به این استان بیشترین سطح به ترتیب مربوط به کاربریکاربری اراضی مر

تغییرات سطح دیمزارها و اراضی بایر در این دوره مشهودتر است. سطح مربوط به هر کاربری و تغییرات آن برحسب درصد برای دوره 

درصد از سطح استان به  6,6بیشترین تغییرات مربوط به سطح دیمزارها بود که از ( ذکر شده است. براین اساس 3مطالعاتی در جدول )

رسد بخشی از سطح اراضی کشاورزی به دیمزار تبدیل درصد افزایش داشته است؛ که به نظر می 136درصد رسیده است و حدود  15,6

ها افزایش سطح داشته و برای بقیه کاربریدرصد  52درصد و  122شده است. همچنین اراضی بدون پوشش و مسکونی به ترتیب 

درصد کاهش سطح برآورد شد. که بیشترین آن  2,6و  4,6، 23,5، 32,6شامل اراضی کشاورزی، سطوح آبی، جنگل و مرتع به ترتیب 

 مربوط به اراضی کشاورزی و کمترین آن مربوط به مراتع بود. 

 
 -  1381نقشه کاربری اراضی استان گلستان، سال   2شکل 

 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری –کشاورزی  دوزارت جها 
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  1395نقشه کاربری اراضی استان گلستان، سال  3شکل 

 )طرح آمایش سرزمین استان گلستان(

 

 1395و  1381گلستان مربوط به دو سال  مساحت کاربری اراضی )کیلومترمربع( استان( 3) جدول

 کاربری اراضی

 1395سال  1381سال 
تغییرات کاربری 

 )کیلومترمربع(
مساحت  تغییرات کاربری )درصد(

 )کیلومترمربع(
 درصد مساحت

مساحت 

 )کیلومترمربع(
 درصد مساحت

 100 462.8 4.6 907.7 2.3 444.9 اراضی بدون پوشش

 4.6- 196.8- 20.8 4111.0 21.8 4307.8 جنگل

 23.5- 72.4- 1.3 260.7 1.7 333.2 آب

 32.6- 2014.4- 21.1 4166.8 31.3 6181.2 کشاورزی

 136.4 1781.3 15.6 3077.8 6.6 1296.5 دیمزار

 50 77.4 1.2 236.0 0.8 158.5 شهر

 0.6- 37.9- 35.4 6984.3 .35.63 7022.2 مرتع

 0.0 2,2 122 19744.3 122 19744.3 مجموع مساحت
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 سوزیرحوضه قره -3-4-2

همانطور که قبلا ذکر شده به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کاربری اراضی در قالب حوزه های آبخیز اقدام به ذکر نمونه در قالب 

در شمال استان و همچنین حوزه های آبخیز واقع در داخل آبخیز های بزرگ شد. حوزه آبخیز قره سو از زیر حوزه های بزرگ واقع 

باشد که با پیوستن به حوزه گاماسیاب مقدمه شروع حوزه آبخیز سیمره را تشکیل میدهند که از قسمت های پر آب آبخیز کرخه می

 حوزه کرخه به شمار میروند. 

 ها، مراتع واز سازمان جنگل 1311به منظور بررسی تغییرات کاربری در این زیرحوضه نقشه کاربری اراضی مربوط به سال 

از سازمان  1393( نشان داده شده است. همچنین نقشه کاربری اراضی مربوط به سال 4آبخیزداری کشور تهیه شد که در شکل )

( ارائه شده است. مقایسه اشکال 5ها و مراتع تهیه شد که این نقشه از تصاویر لندست بدست آمده است و در شکل )تحقیقات جنگل

( نشان داد که بیشترین تغییر مربوط به کاربری دیمزار بوده است؛ 1311-93ی اراضی در این دوره )( و بررسی تغییرات کاربر5( و )4)

کاربری غالب به دیمزار تغییر  1393کشاورزی بوده در حالیکه در سال  1311بطوریکه کاربری غالب زیرحوضه مورد بررسی در سال 

این افزایش حاصل تغییر کاربری  که بخش اعظم رسد. به نظر میدرصد افزایش سطح دیمزار مشاهده شد 322یافته است و حدود 

بخشی از اراضی کشاورزی و جنگل به دیمزار بوده است. پس از دیمزار، اراضی بدون پوشش بیشترین تغییر را داشته است که حدود 

کاهش سطح داشته است. البته با توجه به نقشه و بطورکلی اراضی بدون پوشش درصد کمی از سطح  1311درصد نسبت به سال  22

( در دوره مورد بررسی اراضی دیمزار و مسکونی افزایش سطح 4ه را به خود اختصاص داده است. بطورکلی براساس نتایج جدول )حوض

ها کاهش سطح مشاهده شد که بیشترین کاهش مربوط به اراضی بدون پوشش و کمترین آن برای مراتع داشته و در مورد بقیه کاربری

 ( ذکر شده است. 6سو در جدول )کاربری زیرحوضه قرهبدست آمد. جزئیات بیشتر تغییرات 
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 ها، مراتع و آبخیزداری()سازمان جنگل 1381نقشه کاربری اراضی حوضه قره سو، سال   4شکل

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 
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 ها و مراتع()سازمان تحقیقات جنگل 1393نقشه کاربری اراضی حوضه قره سو، سال   5شکل 

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 
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 1393و  1381سو مربوط به دو سال مساحت کاربری اراضی )کیلومترمربع( حوضه قره( 4) جدول

تغییرات هر کاربری 

 )درصد(

 1381سال  1393سال 

 نوع کاربری
 مساحت )درصد(

مساحت 

 )کیلومتر مربع(
 مساحت )درصد(

مساحت 

 )کیلومتر مربع(

 اراضی بدون پوشش 23.0 0.4 6.4 0.1 72.1-

 جنگل 227.1 4.3 184.3 3.5 18.9-

 آب 4.8 0.1 3.6 0.1 25.4-

 کشاورزی 2862.2 54.0 1677.1 31.6 41.4-

 دیمزار 467.7 8.8 1894.3 35.7 305.1

 شهر 117.6 2.2 125.1 2.4 6.4

 مرتع 1598.9 30.2 1410.3 26.6 11.8-

 مجموع مساحت 5301.1 100 5301.1 100 -

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 

 

 استان خوزستان -3-4-3

نیز  ( آورده شده است. در این استان2( و )6های )در شکل 1395و  1311های مربوط به کاربری این استان برای دو سال نقشه

( بیشترین درصد 5باشد. با توجه به اطلاعات جدول )بیشترین کاربری برای دوره مورد بررسی مربوط به مراتع و اراضی کشاورزی می

درصد بدست آمد. در این دوره در استان خوزستان کاهش  33و  22افزایش سطح اراضی در دیمزارها و اراضی شهری به ترتیب معادل 

 1311های کاربری برای دو سال با مقایسه نقشهدرصد( مشاهده شد.  26,6و  22,3و کشاورزی )به ترتیب سطح اراضی بدون پوشش 

رسد بخشی از اراضی بدون پوشش و کشاورزی به دیگر کاربری ها تغییر یافته اند. متاسفانه به دلیل ماهیت اختلاطی به نظر می 1395و

مراتع امکان تفکیک دقیق این کاربری ها از روی تصاویر ماهواره با دقت زیاد فراهم دو کاربری اراضی رها شده و دیمزارها به همراه 

کشاورزی،  -نیست و بنابراین در عمل همواره برخی از اراضی به صورت اختلاطی بین کاربری های مختلف قرار میگیرند )همانند مرتع

ا عمل کمبرآورد یا بیش برآورد انجام شود. همچنین در عمل دیمزار(. این مسئله موجب شده است تا در مورد برخی کاربری ه -مرتع

اراضی مرتعی را به دنبال داشته  در برخی موارد بین جنگل و اراضی باغی نیز عمل اختلاط انجام شده است؛ درنتیجه افزایش سطح

طح جنگل در سطح استان شده است. است. به علاوه قسمتی از اراضی مرتعی به اراضی باغ یا جنگل تغییر یافته که منجر به افزایش س

( بیشترین افزایش سطح جنگل مربوط به جنگل متراکم می باشد میتوان استنباط نود که  5با توجه به اینکه براساس نتایج جدول )

نزدیکی  تغییر کاربری اراضی از مراتع به سمت اراضی باغی بوده است. تغییرات مکانی این افزایش تغییر کاربری اراضی که بیشتر در

 منابع آب و پایین دست سد کرخه بوده است خود مبین تغییر کاربری اراضی از مراتع به سمت باغ بوده است. 
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 ها، مراتع و آبخیزداری()سازمان جنگل 1381نقشه کاربری استان خوزستان، سال    6شکل 

محدوده دارای بیشترین تغییر کاربری اراضی واقع 

در پایین دست حوزه های کرخه و دز. بیشترین 

نرخ افزایش جنگل در این قسمت است و به طور 

بین بازتابش پوشش باغی و قطع ناشی از اختلاط 

 جنگلی است. 
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 ها، مراتع و آبخیزداری()سازمان جنگل 1395نقشه کاربری اراضی استان خوزستان، سال   7شکل 

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 
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 1395و  1381مساحت کاربری اراضی )کیلومترمربع( استان خوزستان مربوط به دو سال ( 5) جدول

تغییرات هر 

 کاربری )درصد(

 1381سال  1395سال 

مساحت  نوع کاربری

 )درصد(

مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

مساحت 

 )درصد(

مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

 اراضی بدون پوشش 7706.2 12.1 6013.6 9,4 -22,3

 جنگل 7184.2 11.3 8939.4 15.3 35.4

 آب 3640.9 5.7 3090 4,1 -15,1

 کشاورزی 16121.4 25.2 11842.6 18.5 26.6-

 دیمزار 4339.5 6.8 7496.2 11.7 72.1

 شهر 562.1 0.9 762.0 1.2 33.3

 مرتع 24298.8 38.1 25709.0 39.0 2.4

 مجموع مساحت 63853.0 100 63853.0 122 0.0

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 

 
 با جزئیات بیشتر 1395و  1381مساحت کاربری اراضی )کیلومترمربع( استان خوزستان مربوط برای دو سال ( 6) جدول

 نوع کاربری

1381سال  1395سال    
ی تغییرات هر کاربر

 )درصد(
مساحت 

()کیلومتر مربع  
 مساحت )درصد(

ر مساحت )کیلومت

 مربع(
 مساحت )درصد(

-22,3 9,4 6213,6 12.1 7706.2 اراضی بدون پوشش  

 72.1 11.7 7496.2 6.8 4339.5 دیمزار

 66.7 4.6 2925.8 2.7 1755.8 جنگل متراکم

 14.6 4.7 3007.8 4.1 2613.2 جنگل متوسط

 36.4 6.0 3827.5 4.4 2815.2 جنگل کم تراکم

 26.6- 18.5 11842.6 25.2 16121.4 کشاورزی

-15,1 4,1 3292 5.7 3640.9 آب  

 50.8 8.9 5693.9 5.9 3776.0 مرتع خوب

 60.2 21.4 13643.1 13.3 8504.3 مرتع متوسط

 53.7- 8.7 5550.3 18.8 12018.5 مرتع ضعیف

 33.3 1.2 762.0 0.9 562.1 شهر

 - 100.0 63853.0 122 63853.0 مجموع مساحت

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 

 

 MODISهای سنجنده بررسی تغییرات کاربری اراضی براساس داده -3-4-4

 MODIS(MCD12Q1) سنجنده -3-4-4-1

 522اطلاعات مناسبی از پوشش زمین در سطح جهان با تفکیک مکانی  MCD12Q1یا  MODISمحصول پوشش اراضی سنجنده 

 هایهای اسپکتروترمال مشتق شده از دادهبندی ویژگیها ازطبقهنماید. نقشهمتر در مقیاس سالانه برای شش پوشش مختلف فراهم می

 اند. ایجاد شده  مودیس )اسپکترو رادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط(

MCD12Q1 5مجموعه داده علمی شامل  13نماید که دارای تاکنون به صورت سالانه ایجاد می 2221های جهانی را از سال نقشه 

( از LCCSبندی پوشش اراضی )ای برپایه سیستم طبقهو یک راهنمای سه لایه (PFTو  IGBP ،UMD ،LAI ،BGCبندی )طرح طبقه

و پوشش آبی  LCCS(، احتمالات قبلی برای سه لایه QAشامل یک لایه تضمین کیفیت )باشد. همچنین سازمان غذا و کشاورزی می
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برپایه اعتبارسنجی حدواسط مجموعه داده آموزشی مورد استفاده  MCD12Q1باینری زمین توسط محصولات استفاده شده است. 

 شده است.  2جهت ایجاد نقشه، اعتبارسنجی سطح 

. در (Friedl et al., 2002, 2010)ایجاد شده است  MODISهای بازتاب شده داده بندی نظارتبا طبقه MCD12Q1محصول 

بندی شده است که یکسال از داده بازتاب طبقه C4.5با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  IGBP، طرح MCD12Q1 5مجموعه 

در الگوریتم پیش پردازش و  6جموعه ( را دربرگرفته است. در مMCD43A4و  MCD43A2) MODIS Nadir BRFروزه  1تنظیم شده 

تغییرات اساسی ایجاد شده است. مهمترین این تغییرات توسعه راهنمای جدید برپایه  MCD12Q1های علمی بندی مجموعه دادهطبقه

ه جهت ، کلاس اطلاعاتی جدید به سایت پایگاه داده مورداستفادLCCSها است. برای ایجاد راهنمای بندیمجموعه تودرتو از طبقه

بندی اضافه شده است.. دومین تغییر عمده توسعه ویژگی اسپکتروترمال بدون گپ با بکارگیری صاف کننده خطوط سری آموزش طبقه

های مشاهداتی است. سری زمانی اصلاح شده برای ایجاد بلور برف برای سنجیدن داده NBARQ1های ، با استفاده از دادهNBARزمانی 

های سالانه برای باندهای طیفی و ترکیب چندین باند استفاده شد. این ون برف شامل واریانس و چندکو محاسبه معیارهای بد

 شد. ها برای هر لایه از سلسله مراتب استفاده میبندی تصادفی جنگلمعیارهای سالانه به عنوان ورودی طبقه

شود پردازش که دانش احتمالاتی قبلی را شامل می ، مجموعه ای از مراحل پسNBARهای بندی نظارت شده دادهبه منظور طبقه

 ;McIver and Friedl, 2002شود )بندی نتایج بکار گرفته میکند برای طبقههای خاص را برپایه اطلاعات جانبی تنظیم میو کلاس

Friedl et al., 2002ستند که ناشی از نویز (. احتمالات کلاس شرطی نهایی دارای سطوح قابل توجهی از متغیرهای بین سالانه ه

. به (Friedl et al., 2010)باقیمانده در سری زمانی ورودی، داده های از دست رفته و تغییرات در طول آموزش پایگاه داده هستند 

برای  منظور کاهش متغیرهای بین سالانه ناشی از ناپایداری، ما یک نگرشی را برپایه مدل مارکوف پنهان توسعه دادیم که نتایج نقشه را

(. پس Abercrombie and Friedl, 2016دهد)کند و بطورچشمگیری متغیرهای بین سالانه را در فرآورده کاهش میهر سال پردازش می

شود. علی رغم بهبود پایداری فرآورده، از خلاصه می QA( نهایی به همراه اطلاعات LEGENDراهنما ) 6بندی در از پایداری، طبقه

از محصولات برای تعیین تغییرات پوشش اراضی استفاده نکنند. مقادیر عدم قطعیت در پوشش اراضی برای  کاربران خواسته شده

ها در یک طیف غیر قابل تشخیص در رزولوشن مانند که در شناسایی تغییرات واقعی از تفاوت بین کلاسهرسال تا حد زیادی باقی می

 متر مودیس است. 522

-ارائه شده است؛که شامل طبقه C6MCD12Q1بندی مختلف برای محصول طرح طبقه 6علمی،  برای حداکثر کارایی در جوامع

ارائه شده توسط  Biomeبندی ( طرح طبقه1999و همکاران،  Belward ،1997 ،Belwardو  Loveland) IGBPبندی پوشش اراضی 

Running ( طرح طبقه بندی 2224و همکاران ،)LAI/FPAR Biome  ارائه شده توسطMyneni ( و طرح طبقه2222و همکاران ) بندی

 (، است.2222) Bonanارائه شده توسط  1تیپ عملکرد گیاهی 

شامل سه لایه است که اولین برای پوشش اراضی، دومین برای کاربری اراضی و سومین برای هیدرولوژی سطح است.  LCCSطرح 

خه تجمعی مکانی و دوباره پردازش شده محصول ( مودیس، نسMCD12C1محصول شبکه مدلسازی اقلیمی پوشش اراضی )

MCD12Q1 های را ارائه نموده است. نقشهIGBP ،UMD  وLAI  درجه در سیستم جغرافیایی تهیه شده است.  2,25با دقت مکانی

 ارائه شده است.  IGBPدرجه پیکسل و اطلاعات ارزیابی کیفیت جامع برای  2,25همچنین مقادیر کوچکتر از پیکسل در هر 

 اطلاعات ضروری مورد نیاز برای دستیابی و استفاده از این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 ها، ...(ها )پوشش زمانی، وضوح مکانی، اندازه تصویر، انواع دادهمشخصات داده 

 های علمی شامل فرآورده نوع پوشش اراضی مجموعه دادهMODIS هاو توصیفات آن 

  های علمی نوع پوشش اراضی دادهاطلاعات و مشخصات مرتبط باMODIS QA . 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Plant functional Type 
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 Land Processes DAACها، و کیفیت اطلاعات از اطلاعات به روز مرتبط با هر یک از موارد ذکر شده شامل اطلاعات علمی، فرمت داده

 https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12C1.006 forو  https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12Q1. 006 for MCD12Q1در

MCD12C1  .قابل دسترس است 

درجه در استوا با استفاده از شبکه  12درجه *  12ابعاد تقریبا با  هایی(هایی )سنگفرشمانند موزائیک MCD12Q1های داده

مانند موزاییک جهانی در سیستم طول و عرض جغرافیایی با فرمت  MCD12C1های شوند و دادهارائه می HDF4 leسینوسی در فرمت 

HDF4 le (3622  * 2222ردیف )شوند. ارائه میستون 

 

 MODISهای های تحت تأثیر سیلاب براساس دادهبررسی تغییرات کاربری حوضه -3-4-5

 2215و  2221های برای سال UMDبندی ، و طبقهMCD12Q1در این گزارش به منظور بررسی کاربری/پوشش اراضی از اطلاعات 

های دکلاسها با هم ادغام شکلاس بود که در این گزارش به منظور سهولت مقایسه برخی کلاس 16بندی شامل استفاده شد. این طبقه

 ( ذکر شده است.2در نظر گرفته شده و توضیحات مربوط به هر کلاس در جدول )

 
 های پوشش اراضی کلاس( 7) جدول

 توضیحات نام واحد

 (2mm<)شاخص سطح برگدرصد،  62هایی با تاج پوشش بالاتر از جنگل جنگل پرتراکم

 (2mm<)شاخص سطح برگدرصد،  62-32هایی با تاج پوشش جنگل جنگل متوسط تراکم

 (2mm<)شاخص سطح برگدرصد،  32-12های با تاج پوشش جنگل جنگل کم تراکم

 (2mm>پوشش غالب گیاهان علفی یکساله )شاخص سطح برگ مرتع

 ازسطح  %62زمین زراعی زیرکشت در حداقل  کشاورزی

 مواد ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه.سطح غیرقابل نفوذ شامل  %32حداقل  مسکونی

 بایر
سطح فاقد پوشش گیاهی )ماسه، صخره، خاک( یا برف و یخ دائمی با  %62حداقل 

 پوشش گیاهی %12کمتر از 

 آب
پوشش آب و کمتر از  %62-32های مغروق دائمی با پوشش آبی، زمین %62حداقل 

 پوشش گیاهی 12%

 

 حوضه گرگانرود -3-4-6

( 1( و جدول )1برای این حوضه تهیه شد و نتایج حاصل از بررسی در شکل) 2215و  2221های ای مربوط به سالماهوارهتصاویر 

شود بیشترین سطح کاربری در این حوضه به ترتیب مربوط به کشاورزی و مرتع ( مشاهده می1ارائه شده است. همانطور که در شکل )

های مختلف به همراه سکونی مشاهده شد. همچنین نتایج تعداد واحدهای مربوط به کاربریهای آبی و مبود و کمترین سطح در پوشش

( آورده شده است که با توجه به نتایج جدول بیشترین تغییرات در سطوح اراضی بدون پوشش و 1ها در جدول )درصد و تغییرات آن

های جنوب شرقی ه گرفت که بخشی از اراضی بایر در بخشتوان نتیج( می1های متوسط تراکم بدست آمد. که با بررسی شکل )جنگل

های کم تراکم اضافه شده است، همچنین های کم تراکم تغییر یافته بنابراین سطح اراضی بایر کاهش یافته و به جنگلحوضه به جنگل

رب کشیده شده است به های پرتراکم که در قسمت میانی زیرحوضه واقع شده و از شمال شرق تا جنوب غبخشی از حاشیه جنگل

های کم تراکم و های پرتراکم و افزایش جنگلتغییر یافته است در نتیجه کاهش جنگل 2215های متوسط تراکم در سال جنگل

های پرتراکم، پوشش آبی و مراتع اتفاق افتاده و در متوسط تراکم بدست آمد. براساس نتایج جدول به ترتیب کاهش اراضی بایر، جنگل

 های متوسط و کم تراکم، اراضی کشاورزی و مسکونی افزایش مشاهده شد. سطح جنگل

https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12Q1.%20006%20for%20MCD12Q1
https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12C1.006%20for%20MCD12C1
https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12C1.006%20for%20MCD12C1
https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12C1.006%20for%20MCD12C1
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 2015و  2001های نقشه کاربری اراضی حوضه گرگانرود برای سال   8شکل 

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 
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 برای حوضه گرگانرود 2015تا  2001های ها در سالمختلف و تغییرات آن هایسطح کاربری( 8) جدول

 نام واحد
تعداد واحد، 

 2001سال 

درصد هر واحد، 

 2001سال 

تعداد واحد، 

 2015سال 

درصد هر واحد، 

 2015سال 

اختلاف درصد واحدهای 

 (2015-2001کاربری )

درصد تغییرات کاربری 

(2001-2015) 

 20.61- 3.12- 12.01 9040 15.13 11387 جنگل پرتراکم

 32.61 1.79 7.28 5478 5.49 4131 جنگل متوسط تراکم

 11.39 1.19 11.60 8733 10.41 7840 جنگل کم تراکم

 2.78- 0.69- 23.99 18061 24.68 18578 مرتع

 4.68 1.90 42.51 32004 40.62 30575 کشاورزی

 1.22 0.02 1.33 998 1.31 986 مسکونی

 51.64- 1.07- 1.00 753.000 2.07 1557 بایر

 6.22- 0.02- 0.28 211 0.30 225 آب

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 حوضه کرخه-3-4-7

اراضی کشاورزی های کم تراکم و در این حوضه نشان داد که بیشترین سطح حوضه توسط مراتع، جنگل modisبررسی تصاویر 

( ارائه شده است. همچنین اطلاعات مربوط 9در شکل ) 2215و  2221های های کاربری حوضه برای سالپوشیده شده است که نقشه

( آورده شده است. با توجه به نتایج جدول در این حوضه کاهش سطح اراضی بدون 9های مختلف و تغییرات آن در جدول )به کاربری

های آبی ها افزایش سطح بدست آمد، که بیشترین آن در پوششدوره مطالعاتی مشاهده شد و برای سایر کاربری پوشش و کشاورزی در

رسد با احداث سدهای مخزنی و افزایش پوشش آبی در تراکم و کمترین افزایش در مناطق مسکونی و مراتع بود. به نظر میو جنگل کم

 میانی و پایین دست حوضه به باغات )جنگل کم تراکم( تغییر یافته است. های این زیرحوضه اراضی بایر و کشاورزی بخش
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 2015و  2001های نقشه کاربری اراضی حوضه کرخه برای سال   9شکل

 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلوزارت جهادکشاورزی و 

 
 برای حوضه کرخه 2015تا  2001های در سالها های مختلف و تغییرات آنسطح کاربری( 9) جدول

 نام واحد
تعداد واحد، 

2001سال   

درصد هر واحد، 

2001سال   

تعداد واحد، 

2015سال   

درصد هر واحد، 

2015سال   

اختلاف درصد واحدهای 

(2015-2001کاربری )  

ری درصد تغییرات کارب

(2001-2015)  

 4.22 1.16 28.62 82851 27.46 79491 جنگل کم تراکم

 3.17 1.26 41.15 119110 39.88 115448 مرتع

 6.86- 1.69- 22.97 66494 24.66 71388 کشاورزی

 1.73 0.01 0.73 2114 0.72 2078 مسکونی

 13.27- 0.94- 6.12 17728 7.06 20439 بایر

 89.37 0.19 0.41 1176 0.21 621 آب

 

 حوضه دز -3-4-8

های کم شود که در این حوضه مراتع و جنگلمشاهده می 2215و  2221های سالهای کاربری حوضه دز برای با بررسی نقشه

(. در ادامه 12تراکم بیشترین سطح را به خود اختصاص داده اند و کمترین سطح مربوط به پوشش آبی و مسکونی بوده است )شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ده است؛ نشان داد که در این حوضه نیز ( ذکر ش12ها که در جدول )های مختلف و تغییرات مربوط به آنبررسی مساحت کاربری

های کم تراکم بود اما بیشترین کاهش در اراضی بایر و مراتع مشاهده شد و تغییرات بیشترین افزایش مربوط به سطوح آبی و جنگل

راضی بایر و مراتع ( بخشی از ا12( و جدول )12اراضی کشاورزی در این حوضه چندان قابل توجه نبود. بنابراین با توجه به نتایج شکل )

 تواند به دلیل افزایش سطوح آبی ناشی از احداث سدهای مخزنی در حوضه دز باشد. های کم تراکم تغییر یافته که میبه جنگل
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 2015و  2001های نقشه کاربری اراضی حوضه دز برای سال   10شکل 
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 برای حوضه دز 2015تا  2001های ها در سالتغییرات آنهای مختلف و سطح کاربری  (10) جدول

 نام واحد
تعداد واحد، 

 2001سال 

درصد هر واحد، 

 2001سال 

تعداد واحد، 

 2015سال 

درصد هر واحد، 

 2015سال 

اختلاف درصد واحدهای 

 (2015-2001کاربری )

درصد تغییرات کاربری 

(2001-2015) 

 5.17 1.90 38.60 141141 36.70 134208 جنگل کم تراکم

 2.31- 1.06- 44.71 163491 45.77 167361 مرتع

 0.58- 0.06- 10.69 39101 10.76 39330 کشاورزی

 1.20 0.01 0.90 3288 0.89 3249 مسکونی

 14.80- 0.84- 4.83 17662 5.67 20731 بایر

 25.07 0.05 0.26 953 0.21 762 آب

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 حوضه کارون -3-4-9

( آورده شده است؛ با توجه به شکل بیشترین سطح در 11برای این حوضه در شکل ) Modisهای کاربری تهیه شده از تصاویر نقشه

مناطق مسکونی کمترین سطح حوضه را اشغال های جنگل کم تراکم، اراضی بایر و مراتع است و این حوضه به ترتیب مربوط به کاربری

( نشان داد که بیشترین کاهش سطح به ترتیب 11)جدول  2215و  2221های های مختلف در سالنموده است. مقایسه سطوح کاربری

د ضمنأ های کم تراکم مشاهده شمربوط به مراتع و اراضی کشاورزی بوده است؛ همچنین بیشترین افزایش نیز در سطوح آبی و جنگل

 برای اراضی بدون پوشش و مسکونی افزایش سطح بدست آمد. 
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 2015و  2001های نقشه کاربری اراضی حوضه کارون برای سال  11شکل 

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 
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 برای حوضه کارون 2015تا  2001های ها در سالتغییرات آن های مختلف وسطح کاربری( 11) جدول

 نام واحد
تعداد واحد، 

2001سال   

درصد هر واحد، 

  2001سال 

تعداد واحد، 

2015سال   

درصد هر واحد، 

2015سال   

اختلاف درصد واحدهای 

(2015-2001کاربری )  

ری درصد تغییرات کارب

(2001-2015 )  

 6.59 3.11 50.34 111228 47.23 104364 جنگل کم تراکم

 27.79- 4.78- 12.42 27447 17.20 38013 مرتع

 13.89- 0.51- 3.16 6986 3.67 8114 کشاورزی

 4.35 0.01 0.29 649 0.28 622 مسکونی

 4.97 1.56 32.98 72875 31.42 69432 بایر

 300.71 0.61 0.81 1787 0.20 446 آب

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 EVIشاخص -3-5

، امکان استخراج اطلاعات قابل اعتماد یاهیو پوشش گ ینوع خاک، آثار جو دهیچیپ بی، ترکبا پوشش گیاهی غیر متراکمدر مناطق 

 یکه قادرند آثار ناخواسته عوامل یاهیپوشش گ یهاهمواره تلاش شده تا شاخص نیبنابرادهد. میرا کاهش  یاماهواره یرا از داده ها

 یرا برا EVI (Enhanced Vegetation Indexی )اهیاز محققان، شاخص پوشش گ یرا کاهش دهند، ارائه شود. گروه نهیمانند خاک زم

 .شده است آن آورده یمحاسبه  یبرا یباند تمیالگوری زیر کرده اند که در معادله شنهادیپ MODIS یاستفاده در داده ها

𝐸𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 ×  𝑅 − 𝐶2 ×  𝐵 + 𝐿
 (1 + 𝐿) 

 C1برابر یک،  Lی، آب باندبازتاب در  ،Bقرمز،  باندبازتاب در ، R ک،یمادون قرمز نزد باندبازتاب در  ،NIR که در آندر این معادله 

ی لهیبوس شرفتیاست که با پ نیشاخص ا نیا یای+ قرار دارد. از مزا1تا  -1 یشاخص در بازه  نیامی باشد.  5/2برابر  C2 و  6برابر 

کند و از اثرات اتمسفر و پخش  یم حیرا تصح نهی)شاخص سطح برگ(، اثرات خاک پس زم LAI یدر محدوده  یآب بازتاب باند

 C2و  C1 بی( و دو ضرLخاک) میاست که در آن فاکتور تنظ افتهی رییتغ NDVI کی EVI(. در واقع Li et al, 2009کاهد ) یم روسلیآ

 (. Huete et al, 1999شود ) یرا موجب م یو کاهش آثار جو شیرا افزا یاهیپوشش گ یبه نواح تیروش حساس نیگردد. ا یلحاظ م

دهد. رسی نشان میهای مورد برساله را برای حوضه 16و پایش  EVI( نقشه احتمال تغییر براساس شاخص 15( تا )12اشکال )

-ها تا حد زیادی با بخششود که نقاط تغییر در این نقشهمربوط به هر زیرحوضه مشاهده می %22های تغییر با احتمال باتوجه به نقشه

 شد مطابقت دارد. ها دیده میهایی از هر حوضه که تغییر کاربری اراضی بیشتری در آن

دهد،  با توجه به نتایج جدول بیشترین مقدار تغییر برای را ارائه می %22با احتمال  ( مساحت و درصد نقاط دارای تغییر12جدول )

دچار تغییر شده و  %22درصد از سطح حوضه کارون با احتمال  22,2حوضه کارون و کمترین آن برای حوضه دز بدست آمد؛ بطوریکه 

 درصد از پوشش سطح حوضه تغییر یافته است.  2,2در حوضه دز تنها 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 EVIنقشه احتمال تغییر حوضه گرگانرود براساس شاخص    12شکل 

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 
 EVIنقشه احتمال تغییر حوضه کرخه براساس شاخص   13شکل 

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 EVIنقشه احتمال تغییر حوضه دز براساس شاخص   14شکل

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 
 EVIنقشه احتمال تغییر حوضه کارون براساس شاخص   15شکل 

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 
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 EVIهای مورد بررسی براساس شاخص سطح تغییرات حوضه( 12) جدول

تار(سطح تغییر یافته )هک حوضه  سطح تغییر یافته )%( 
سطح تغییر نیافته 

 )هکتار(
(سطح تغییر نیافته )%  

 85.2 1214394 14.8 210464.5 گرگانرود

 86.5 4624658 13.5 722530.7 کرخه

 92.8 6337423 7.2 490770 دز

 22,1 3165439 22,2 901785.4 کارون

 کمیته ابخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی – USDISداده های پایگاه زمین 

 

 های آبخیز متأثر از سیلاببررسی اسنادی تغییر کاربری اراضی در حوضه-3-6
 بررسی تغییر کاربری اراضی در حوضه الشتر -3-6-1

های کرخه انجام شد اطلاعات کاربری اراضی حوضه با ( در حوضه الشتر یکی از زیرحوضه1395زاده )در تحقیقی که توسط رحیم

های حوضه الشتر یمتر تهیه شد. تغییرات کاربر 32با قدرت تفکیک زمینی  2با ماهواره لندست  2223سال  +ETMاستفاده از تصاویر 

( به صورت نمودار ارائه شده است. نتایج بررسی تغییر کاربری در این حوضه 16( و شکل )13شد، در جدول )کاربری می 9که شامل 

های کشاورزی عمومی و همیشه نشان داد که به دلایل افزایش جمعیت، صنعتی شدن، تغییر اقلیم و نیاز انسانی در طول زمان زمین

ها، مراتع شده که تغییراتی منفی را در کاربری اراضی ایجاد کرده است. در ادامه این ش چشمگیر داشته و باعث کاهش جنگلسبز افزای

تحقیق اثر تغییرات کاربری بر رواناب بررسی و اثر آن بر رواناب به واسطه تأثیر بر شماره منحنی و کاهش نفوذپذیری تأیید شد 

بدست آمد. در نهایت نتایج این تحقیق تغییر کاربری را  15,21و  12به ترتیب  2211و  2221های بطوریکه شماره منحنی برای سال

 یکی از پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد رواناب عنوان کرد. 

 
 ای مساحت و درصد مساحت کاربری اراضی حوضه الشتر در طی سه تصویر ماهواره( 13) جدول

کاربرینوع   

2003تصویر سال  2008تصویر سال   2011تصویر سال    

مساحت 

(KM2) 
 درصد از کل

مساحت 

)KM2( 
 درصد از کل

مساحت 

(KM2( 

درصد از 

 کل

 19,46 155,6 22,13 162,96 12,13 142,56 زمین کشاورزی عمومی

 21,66 123,2 22,59 164,64 22,23 161,26 زمین کشاورزی همیشه سبز

ریزجنگل برگ  21,2 1,9 69,2 1,22 64 1 

 4,94 39,5 4,62 32,34 5,22 42,16 جنگل دست کاشت

 2,26 2,22 2,26 2,26 2,26 2,21 باغ

 11,24 19,11 11,54 92,25 11,11 94,96 مراتع متراکم

 29,21 232,54 21,12 232,12 32,59 244,52 مراتع تابستانی

 4,45 35,6 4,43 4,2135,4 4,21 31,24 مراتع زمستانی

 2,9 2,21 2,1 6,43 2,51 4,22 مناطق مسکونی و صنعتی

 1395رحیم زاده 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 در حوضه الشتر 2011و  2008، 2003های تغییرات کاربری برای سال 16شکل 

 

 بررسی تغییرکاربری اراضی در حوضه سد ایلام -3-6-2

های مختلف برای زمینه تغییرکاربری انجام شد، کاربری( در 1396در تحقیقی دیگر که در حوزه آبخیز سد ایلام توسط درختی )

بندی نظارت شده تحت پنج به روش طبقه ENVIبا استفاده از تصاویر ماهواره لندست و در محیط نرم افزار  1395و  1361های سال

( 14( و جدول )11( و )12) ها در اشکالکاربری مرتع، باغ، کشاورزی، جنگل و مناطق مسکونی تهیه شد. اطلاعات مربوط به کاربری

ذکر شده است. با توجه به نتایج مساحت برای کاربری جنگل و مرتع که در کاهش رواناب نقش زیادی دارند از گذشته تا به حال 

 های باغ و کشاورزی به دلیل نیاز جمعیت منطقه به تأمین درآمد خانوارها افزایش داشت. کاهش بدست آمد؛ از طرفی کاربری
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 1363نقشه کاربری اراضی حوزه سد ایلام   17شکل 

 وزارت جهاد کشاورزی  سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری

 
 1395نقشه کاربری اراضی حوزه سد ایلام   18شکل 

 وزارت جهاد کشاورزی  سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری
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 ضه سد ایلامهای مختلف حومساحت کاربری( 14) جدول

 کاربری
1363سال  1395سال    

 درصد کاربری مساحت )هکتار( درصد کاربری مساحت )هکتار(

 21,13 5446,1 22,33 5222,5 کشاورزی

 11,23 4491,66 22,5 5114,9 جنگل

 2,25 1121,95 5,5 1322,3 مسکونی

 35,42 1132,63 11,4 4592,91 باغ

 12,49 4363,92 35,22 1122,23 مرتع

 122 24951 122 24951 مجموع

 وزارت جهاد کشاورزی  سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری 

 

 بررسی تغییرکاربری اراضی در محدوده واقع در سد کرخه -3-6-3

بندی بیشترین شباهت، تغییرات کاربری اراضی ناشی از احداث ای و روش طبقه( برمبنای تصاویر ماهواره1395بلوچی و همکاران )

 1352از سال  -ساله 42ای لندست در یک دوره زمانی بلندمدت )دوره کرخه را بررسی نمودند. در این تحقیق از ده تصویر ماهواره سد

ردیف  2بندی بیشترین شباهت، بررسی تغییرات کاربری در منطقه صورت پذیرفت و مساحت ( و با استفاده از روش طبقه1392تا 

های مستعد ، زمین2، پوشش گیاهی نوع 1ین، آب دارای املاح، منطقه شهری، پوشش گیاهی نوع بندی شده )آّب شیرمختلف طبقه

های پس از احداث سد های مختلف تعیین و ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در سالکشاورزی و انواع خاک( در تصاویر سال

ل آّب، منطقه شهری، کل پوشش گیاهی و کل خاک سخت منطقه به ( نسبت به قبل از احداث آن مقدار ک1392)تا انتهای سال 

درصد کاهش داشته است، این در حالیست که حداکثر  2,2درصد افزایش و  1,4درصد افزایش،  2,36درصد افزایش،  2,5ترتیب تا 

نسبت به قبل از احداث سد ، 1392بود. اما به رغم افزایش مقدار آّب کل و پوشش گیاهی کل در سال  1315افزایش مربوط به سال 

، به دلیل اینکه دبی ورودی به مخزن کمتر از دبی خروجی از آن بوده است، مقدار آب کل و پوشش 1392تا  1315های کرخه در سال

، در تصاویر 1352کاهش نشان داد. ضمنأ در این تحقیق بجز تصاویر سال  1315نسبت به سال  1392گیاهی کل در منطقه در سال 

 درصد بدست آمد.  92ها دقت کل و ضریب کاپا بالاتر از السایر س

 

 بندیجمع
ها و مراتع باعث افزایش دبی اوج، افزایش براساس مطالعات صورت گرفته افزایش سطح اراضی نفوذناپذیر و کاهش سطح جنگل

سرعت رواناب در طی رویداد سیل حجم رواناب، کاهش زمان رسیدن رواناب به مخازن آبی، افزایش فراوانی و شدت سیل و افزایش 

های اخیر بررسی تغییرات کاربری برای دو استان شود. در این گزارش با توجه به محدودیت اطلاعات کاربری اراضی برای سالمی

 ( ارائه شده است.15گلستان و خوزستان و زیرحوضه قره سو انجام شد. نتایج تغییرات کاربری اراضی در جدول )

های متأثر از سیل از محدودیت اطلاعات در دسترس به منظور بررسی تغییرات کاربری/پوشش اراضی در حوضه همچنین به دلیل

در ( ذکر شده است. 16استفاده شد که نتایج حاصل از بررسی در جدول ) 2215و  2221های برای سال MODISهای سنجندهداده

انجام شده بود، اشاره شد  1391های دخیل در سیل فروردین که در حوضه ادامه نیز به منظور بررسی بیشتر به نتایج برخی مطالعات

که در این مطالعات نیز تغییرات کاربری اراضی در جهت کاهش سطح اراضی جنگل و مرتع و افزایش سطح اراضی مسکونی و غیرقابل 

تان خوزستان افزایش سطح جنگل و کاهش سو مطابقت داشت. ولی در اسنفوذ بوده است که با نتایج استان گلستان و زیرحوضه قره

اراضی فاقد پوشش و همچنین کاهش پهنه های آبی مشاهده شد. تغییر و ازدیاد جنگل از یکسو با طرح های جنگل کاری در این 

 استان و ازسوی دیگر به دلیل اختلاط طیفی بین پوشش درختی جنگل وباغ میباشد. مهمتر اینکه تغییرات مکانی و فضایی آرایش
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تغییر کاربری اراضی و مرتع مشاهده شد البته در این استان نیز سطح اراضی شهری افزایش یافته است و در هر سه منطقه مورد 

 مطالعه بیشترین افزایش مربوط به سطح دیمزار بود. 

ویژه در محدوده در مجموع بیشترین نرخ تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان متعلق به محدوده دشت خوزستان و به طور 

پایین دست سد کرخه بوده است. مهمترین تغییر کاربری، تبدیل اراضی بدون پوشش به کشاورزی و مراتع به باغات و همچنین جنگل 

درصد کاهش سطح بدست آمد. این  53,2کاری های دست کاشت در سطح این منطقه است. به طوریکه در مورد مراتع ضعیف نیز 

نوبه خود موجب در معرض قرار گرفتن اراضی موجود در حاشیه رودخانه ها به ویژه رودخانه کرخه شده است.  تغییر کاربری اراضی به

تعیین دقیق این وضعیت تغییر کاربری اراضی در گزارش نهایی انجام خواهد شد. مجددا سعی خواهد شد تا به نحوی نقشه وضعیت 

رت جهاد کشاورزی تهیه شود. همچنین به دلیل اجرای طرح های توسعه در این اراضی کشاورزی در این استان و استان لرستان از وزا

)نسبت به مساحت  %52استان در عمل یکی از بیشترین افزایش اراضی متعلق به کاربری شهری و مسکونی بوده است با نرخ افزایش 

ر کاربری و پوشش پس از احداث سد کرخه ( این مورد با تحقیق انجام شده بلوچی و همکارن که در زمینه بررسی تغیی1311سال 

 15انجام شده است دارای هم خوانی است و ایشان نیز مقدرا افزایش اراضی مسکونی در محدوده سد کرخه و دشت خوزستان را طی 

درصدی اعلام  4/1سال اخیر معادل دو برابر شدن به دست آورده اند و همچنین مقدار افزایش اراضی کشاورزی را نیز دارای رشد سالانه 

 داشته اند.

بررسی وضعیت مکانی و آرایش فضایی اراضی دچار تغییر کاربری اراضی شده و منطبق بودن آنها با مدیریت صحیح کاربری اراضی 

و همچنین حضور آنها در پهنه سیلگیر دشت خوزستان از مسائلی است که نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد. به بیان ساده تر 

سدها با در اختیار قرار دادن منابع آب موجب تغییر روند کاربری اراضی در استان خوزستان شده است و در این اثنا اراضی که احداث 

دارای وضعیت خاک مناسبتر و دسترسی آسانتر به آب هستند بیشتر دچار تغییر کاربری شده اند و بنابراین حاشیه رودخانه ها و 

 رین روند تغییر کاربری شده اند.مسیرهای انتقال آب دارای بیشت

در انتها لازم به ذکر است که موارد مذکور برای تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان باید با اطلاعات اراضی بالادست سدهای 

میسر کرخه، کارون و دز تکمیل شود و بدون تکمیل آنها امکان اظهار نظر قطعی در مورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی 

نیست و در واقع سیلاب وارد شده به خوزستان از آبخیز های واقع در دیگر استان ها نشأت گرفته است و بنابراین کاربری اراضی باید در 

 آبخیزهای بالا دست مورد توجه قرار بگیرد. عدم دسترسی به نقشه بروز و قابل اتکا کاربری اراضی مهمترین چالش در این قسمت است.

نیز انجام شد و طبق نتایج  MODISهای های متأثر از سیلاب توسط دادههای تغییرات کاربری در حوضهاین گزارش بررسیالبته در 

های کم تراکم بوده است که احتمالأ این افزایش در های غرب کشور مربوط به افزایش سطوح آبی و جنگلبیشترین تغییرات در حوضه

سال گذشته و کانال های انتقال آب آنها میباشد و  22ناشی از احداث سدها های مختلف طی  درجه اول متعلق به افزایش سطوح آبی

در مزنیه جنگل های کم تراکم به دللی افزایش سطح اراضی باغی به دلیل احداث سدها میباشد. در مورد حوضه گرگانرود نیز تغییر 

های متوسط تراکم با سطح های پرتراکم حوضه به جنگللها در دوره مورد مطالعه حاصل شده است بطوریکه جنگکیفیت جنگل

های کم تراکم تغییر یافته است. همچنین تر تبدیل شده است. البته قسمتی از اراضی بایر در پایین دست حوضه به جنگلکیفیت پایین

داد. لازم به ذکر است که در این حوضه افزایش سطح اراضی مسکونی و غیرقابل نفوذ را نشان  4نتایج بررسی تغییرات کاربری در هر 

از دقت پایینی  Modisای انجام شده است کاربری دیمزار لحاظ نشده است و همچنین تصاویر ماهواره UMDطبقه بندی که به روش 

 های در دسترس در این گزارش ناچارأ استفاده از این تصاویر صورت پذیرفت.برخوردار است که به دلیل محدودیت داده

بسا ممکن پایان باید متذکر شد که مسئله کاربری اراضی باید در کنار پوشش اراضی به طور توامان مورد توجه باشد، در واقع چهدر 

های کاربری اراضی درصد و مقدار کمی کاربری اراضی در یک طبقه )همانند جنگل یا مرتع( تغییر چندانی نداشته باشد است در نقشه

یفیت و درصد تاج پوشش در آن کاربری بسیار زیاد رخ داده باشد. به عنوان نمونه در بسیاری از کشورها و ولی ممکن است تغییر در ک

است ولی در ایران این مقدار در  %12نقاط دنیا حد کمینه پوشش درختی برای در نظر گرفتن کاربری جنگل مقدار تاج پوشش درختی 

متر برای یک درخت بلوط به  2متوسط قطر تاج پوشش  است که با در نظر گرفتندر نظر گرفته شده است و این به معنی این  %5حد 
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متر( در عمل نقش این پوشش تاجی بر کنترل  35پایه قرار خواهد گرفت )با فاصله متوسط  14معنی این است که در هر هکتار تعداد 

له کیفیت جنگل و پوشش گیاهی نیز توجه شود. این مسئله رواناب بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین باید در کنار تغییر کاربری به مسئ

مبین این است که باید سازمان های متولی امر با داشتن برنامه منسجم نسبت به پایش پوشش گیاهی و تهیه تقشه کاربری/پوشش 

توصیه میشود این امر با سال نسبت به شناخت مناطق دارای تغییر و تمهید اقدامات لازم همت گمارند.  5گیاهی به طور مستمر هز 

 سال انجام شود. 5همکاری سازمان های تحقیقاتی و نظارتی مراکز دانشگاهی به طور مستمر هز 

 
 اطلاعات کاربری سه منطقه مورد بررسی ( 15) جدول

 نام استان
 کاربری غالب

 بیشترین کاهش سطح بیشترین افزایش سطح
1381 1395 

% 35,6مرتع:  استان گلستان %35,4مرتع:    
%136دیمزار:   

%122اراضی بدون پوشش:   
%32,6کشاورزی:   

%31مرتع:  استان خوزستان %39مرتع:    
%22دیمزار:   

%33شهری:   
%26,6کشاورزی:   

سوزیرحوضه قره %54کشاورزی:   %35,2دیمزار:    
%325دیمزار:   

%6,4شهری:   

%22اراضی بدون پوشش:   

%41 کشاورزی:  

 کمیته آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 MODISهای کاربری اراضی براساس داده تغییرات تایجن( 16) جدول

 حوضه
 کاربری غالب

 بیشترین کاهش سطح بیشترین افزایش سطح
2001 2015 

 گرگانرود
 %42,6کشاورزی:

 %24,2مرتع: 

 %42,5کشاورزی: 

 %24مرتع:

 %32,6جنگل متوسط تراکم: 

 %11,4جنگل کم تراکم: 

 %51,6اراضی بدون پوشش: 

 %22,6جنگل پرتراکم: 

 کرخه
 %42مرتع: 

 %22,4جنگل کم تراکم: 

 %41مرتع: 

 %21,6جنگل کم تراکم: 

 %92اراضی آبی: 

 %4,2جنگل کم تراکم: 

 %13,3اراضی بایر: 

 %2کشاورزی: 

 دز
 %46مرتع: 

 %32م: جنگل کم تراک

 %45مرتع: 

 %31,6جنگل کم تراکم: 

 %25اراضی آبی: 

 %5,12جنگل کم تراکم: 

 %15اراضی بایر: 

 %2,3مراتع: 

 کارون
 %42جنگل کم تراکم: 

 %31,4اراضی بایر: 

 %52,3جنگل کم تراکم: 

 %33اراضی بایر: 

 %322اراضی آبی: 

 %6,6جنگل کم تراکم: 

 %21مراتع: 

 %14کشاورزی: 

 آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیکمیته 
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 منابع 
  .بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل زاینده رود در محدوده 1392بهنام،  . صمدی، م. شایان نژاد، م. ابراهیمی، ع .

 .111-123(، 4شهری اصغهان، آب و فاضلاب، )

  .ای و تغییر کاربری اراضی و اثرات احداث سد کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره. بررسی 1395بلوچی، ب. دهقانی، م. نیکو، م

 .32-19بندی بیشترین شباهت. مجله مهندسی آب، سال نهم، روش طبقه

 سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل ، شبیه1392وند، حسین، غفوری، عبدالمحمد، بیات، باقر، متکان، علی اکبر، زینی

Watspa  در محیطGIS های کاربردی منابع ) مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه( ، دومین کنفرانس ملی پژوهش

 .1392آب ایران، 

  . پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران ..نقش کاربری اراضی در دبی سیلابها 1311تهرانی، نادیا. 

 خیزی حوضه سد گلستان. مجله . بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل1315نژاد، ع. . نجفی ثقفیان، ب. فرازجو، ح. سپهری، ع

 .21-11(، 1) 2تحقیقات منابع آب ایران. 

  .های حدی )مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ایلام(. پایان نامه . بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر جریان1396درختی، س

 کشاورزی، دانشگاه ایلام.  کارشناسی ارشد. دانکده

 های آبخیز با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی . ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب حوزه 1395زاده، م. رحیم

SWAT حوضه الشتر(. پایان نامه ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر -و تکنیک سنجش از دور )مطالعه موردی: لرستان . 

 فراتحلیلی بر افزایش بروز سیل با تأکید بر نقش تغییر کاربری اراضی. همایش ملی 1393وند، ح. پور، ا. صالحی، ح. زینیرستم .

 تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.

 خیزی و دبی رواناب شش اراضی بر روی سیل. بررسی اثرات تغییر کاربری و پو1393پور، ف. رضایی مقدم، م. اندریانی، ص. الماس

 .52-41، 1)مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد علویان(. هیدروژئومورفولوژی، شماره

 بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر خصوصیات سیلاب با استفاده از 1392زاده، س. خلیقی، ش. جعفری، م. سلاجقه، ع. رضوی .

 .316-323(، 3) 66آبخیز طالقان(. نشریه مرتع و آبخیزداری،  )مطالعه موردی: حوزه HEC-HMSمدل 

  .بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل )مطالعه موردی: حوزه آبخیز 1394شنانی هویزه، م. زارعی، ح. رمضانی، ح .

 .229-219(، 1) 42پژوهشی(، -ابوالعباس(. علوم و مهندسی آبیاری )مجله علمی

  ،سازی اثرات سناریوهای . شبیه1394نژاد، مجید، وند، حسین، اونق، مجید، نجفیمند، عبدالرضا، زینیمهتاب، بهرهفروتن دانش

)مطالعه موردی:حوزه آبخیز زیارت استان گلستان(. نشریه  Watspaتوسعه مناطق مسکونی بر میزان رسوب معلق با استفاده از مدل 

 وم، شماره سوم.های حفاظت آب و خاک جلد بیست و دپژوهش

 ،کاربری تغییر اثرات تحلیل و رودخانه روزانه جریان سازیشبیه. 1391ب، میرباقری، ع، غفوری، ب، بیات، ح، زینیوند، ا،. ع متکان 

 و دور از سنجش ،(کرمانشاه استان مرک، آبریز حوضه: موردی مطالعه) GIS محیط در WetSpa مدل از استفاده با آن روی بهینه
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 تخریب خاک و رسوب حمل شده توسط سیلاب : بخش چهارم
د شد. دروحله اول به مسئله زمین لغزش ها و در این بخش به دو مسئله مهم و موثر بر تخریب خاک و تولید رسوب پرداخته خواه

 .1391در وحله دوم رسوب حمل شده توسط سیلاب های بهاری 

 

 مقدمه
سازد. با وجود ای متداول در جهان و ایران است که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی به کشور وارد میناپایداری شیب پدیده

سالهای اخیر، متاسفانه هنوز آمار و اطلاعات مربوط به تعداد رخداد این پدیده مشخص  لغزش در کشور درافزایش میزان وقوع زمین

های نبوده و ابعاد خسارات ناشی از آنها به طور کامل و دقیق شناخته شده نیست. با این وجود، برآوردهای اولیه خسارات بر پایه داده

ریزی جهت جلوگیری از وقوع و یا کاهش خسارات ناشی از پدیده و برنامهتواند تا حدودی ضرورت مطالعه و توجه به این ناقص نیز می

 آن را از دیدگاه اقتصادی نمایان سازد. 

 باتوجه بنابراین .است شده لغزش آغاز زمین 900 و هزار 4 مطالعاتی کار و است شده شناسایی کشور در لغزش زمین هزار 32 تاکنون

 از جلوگیری و اهداف پیشبرد جهت در ضروری امری سوی کارشناسان از آن بیشتر چه هر توشناخ بررسی لزوم پدیده، این اهمیت به

 لرزه زمین وقوع و هیمالیا آلپ خیز لرزه کمربند روی بر ایران گرفتن قرار به توجه با همچنین .می رود بشمار به احتمالی های خسارت

 های نمونه و بوده امری عادی لرزه زمین اثر در شده تحریک های لغزش زمین وقوع زمین، از پهنه این در بیشمار بزرگ تا متوسط - های

 است ممکن که را لرستان استان در زاگرس های کوه در سیمره لغزش زمین برد همانطور که در قبل ذکر شده نام توان می را بسیاری

لغزش یکی از ازآنجاییکه پدیده زمیننموده.  معرفی تاریخی ای لرزه زمین وقوع باشد، زمین کره در شده شناخته لغزش بزرگترین زمین

شوند، بارزترین و مهمترین عوامل تخریب جنگلها، مراتع، زمینهای کشاورزی و تولید کننده رسوب در حوضه سدها و . . . محسوب می

باشد. در مورد ی اهمیت بالایی میمحیطی دارا-بنابراین مطالعات پایداری و پایدارسازی آنها به لحاظ منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست

های مهندسی اعم از خطی و متمرکز و خطرات ناشی از این پدیده در مناطق مسکونی، اهمیت سایر مسائل نیز مانند پایداری سازه

لوله  ها، خطوطهای خطی بسیاری مانند جادهشود. در حال حاضر سازهو پایدارسازی آنها دو چندان می بررسی ناپایداریهای شیب

باشند در معرض تخریب و تهدید پدیده ای در اقتصاد کشور برخوردار میههای انتقال نیرو که از اهمیت ویژانتقال نفت و گاز و دکل

های نیرو، راه و نفت و مخابرات که جهت باز خانههای میلیاردی سالانه وزارتتوان به هزینهلغزش قرار دارند. در این رابطه میزمین

های کوهستانی و استمرار جریان نفت و گاز و برق و برقراری ارتباطات صرف می شود و خسارات جانی و مالی ناشی از شتن جادهنگهدا

 گردد اشاره نمود.ها وارد میوقوع این پدیده که بطور مستمر به دیگر بخش

ارد و آن نقش اقدامــــات بشر در تحریک ها وسایر حوادث طبیعی یک تفاوت اساسی وجود دلغزشباید توجه داشت که بین زمین

ها نسبت به سایر بلایای طبیعی لغزشباشد. وجود چنین ویژگی باعث شده تا زمینو تشدید وقوع این پدیده در مناطق مستعد می

ب به ویژه در مناطق های نامناسریزی صحیح و اعمال تمهیدات لازم از کاربریتوان با برنامهپذیرتر باشند. بدین معنا که میمدیریت

 جلوگیری نمود.  آنهاجلوگیری و بدین ترتیب از وقوع بسیاری از لغزش زمیندار و مستعد شیب

ها و جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی برای بدیهی است با در نظر گرفتن موارد فوق و خصوصاٌ مسایل مربوط به ایمنی جاده

های آبخیز کشور)از بعد مسایل مربوط به کنترل ها در حوضهلغزشو پایدارسازی زمین مسافران و همچنین ضرورت توجه به کنترل

-ها بیش از بیش نمایان میها(، اهمیت کنترل و پایدارسازی زمین لغزشفرسایش و جلوگیری از تولید رسوب و افزایش عمر مفید سد

 گردد. 

لغزشهای بیشماری در سطح کشور گردیده است. این ن زمینباعث فعال شد 1391و اوایل سال  1392بارندگیهای اواخر سال 

لغزشها تاکنون علاوه بر ایجاد فرسایش و رسوب خاک و تخریب منابع طبیعی در پهنه وسیعی از کشور، باعث خسارات عمده به زمین

روستا  23تا در استان لرستان، روس 92اند. تاکنون بیش از مناطق مسکونی شهری و روستایی، راههای ارتباطی و شریانهای حیاتی شده
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روستا در گیلان و یک  5روستا در استان خراسان شمالی،  5روستا در استان مازندران،  1روستا در استان ایلام،  13در استان گلستان، 

 اند.روستا در استان سمنان دچار خسارات عمده و تخلیه سکنه بخشهای تحت خطر روستا شده

-لغزشها نیاز به مطالعه و مقابله با این پدیده را بیش از پیش نمایان نموده است. با افزایش نفوذت زمینشرایط حاضر و ادامه فعالی

لغزش، نفوذ آب از میان ترکها و شکافهای توده لغزش یافته افزایش یافته و ناپایداری بیشتر پذیری و نامنظم شدن شیب در اثر زمین

لغزشهای بندی زمینریزی برای شناسایی و اولویتمراه خواهد داشت. بنابراین نیاز به برنامهلغزش را در بارندگیهای پیش رو به هزمین

 رخ داده جهت مطالعه و پایدارسازی آنها بیش از گذشته باید در دستور کار قرار گیرد.

 

 روش کار -4-1
 بررسی منابع و اسنادی  -

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور زمین لغزش سازمان جنگلهای موجود از بانک اطلاعات تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش -

های استان لرستان از سازمان زمین های رخ داده پس از سیلاب، پراکنش زمین لغزشتهیه و تدوین موقعیت زمین لغزش -

 ها، مراتع و آبخیزداری تهیه شد.شناسی و اکتشافات معدنی و استان گلستان و مازندران از سازمان جنگل

 سطوح لغزشی از اطلاعات سطح لغزش یافتهبرآورد  -

هایی که در اراضی دارای تطابق نقاط لغزش و نقشه کاربری اراضی گذشته و فعلی )گلستان( و تعیین درصد زمین لغزش -

 تغییر کاربری رخ داده است

های تک وشهای مهم )ده ایستگاه در جنوب غرب، سه ایستگاه در شمال شرق( به رتهیه منحنی سنجه رسوب ایستگاه -

 ها خطی و حد وسط دسته

 های دبی روزانه به منظور اعمال منحنی سنجه و برآورد رسوب حمل شده اخذ داده -

-ها و همچنین سازمان آب منطقهها توسط دیگر کارگروهمتاسفانه به دلیل عدم در اختیار قرار دادن داده دبی روزانه ایستگاه نکته:

لغایت  1392اسفند  12فراهم نشد و تنها براساس آمار موجود در هیدروگراف  1391تا تیر  1392ای امکان برآورد دبی رسوب از مهر 

 مقدار دبی رسوب برآورد شد.  1391فروردین 

زه آبخیز های فروردین ماه در محدوده مورد مطالعه سه حوهای مربوط به حوزه های آبخیز زوجی طی بارشجمع آوری داده  -

های مختلف تنها موفق به اخذ زوجی کچیک )گلستان(، شوش )خوزستان( و گنبد )حوزه کرخه( موجود است ولی علی رغم پیگیری

 ها طی دوره زمانی سیلاب در اختیار قرار داده نشد. های دیگر ایستگاهگردید و داده 1391فروردین  12اطلاعات حوزه آبخیز کچیک تا 

ها در آبخیزهای شاهد و نمونه حوزه آبخیز کچیک به منظور تعیین نقش مدیریت و ایش ناشی از بارشمقایسه مقدار فرس -

 پوشش اراضی بر مقدار فرسایش خاک 

 

 :شده داده رخ لغزش زمین چند بر کوتاهی مرور و ایران در زمین لغزش وضعیت-4-1-1

 مخاطرات ایجاد در عوامل این است. فصلی بارندگیهای و پیچیده زمین شناسی شرایط با جهان خیززلزله کشورهای جمله از ایران

 شرایط دلیل به .میباشند موثر میشود، مالی خسارات و جانی تلفات به منجر که تودهای حرکات انواع و زمین لغزش قبیل از طبیعی

 همچنین و گیاهی پوشش لرزه خیزی، هوایی، و آب شرایط )فرسایش پذیر سازندهای سنگشناسی، گسلها، فعالیت( زمین شناسی خاص

 .میکند هنگفتی جانی و مالی هزینههای متحمل را جهان کشورهای از بسیاری سالیانه مختلف، مناطق در اراضی قابلیت به توجهی کم

 اینکه به علم با و طبیعی شرایط چنین داشتن با لذا است، شده تشکیل هاتپه و کوهها از کشورمان مساحت از سوم دو اینکه به توجه با

باشد. شکل کشورهای مستعد زمین لغزش می از یکی ایران که کرد گیرینتیجه میتوان میپیوندد، وقوع به شیبدار مناطق در زمینلغزش

 کشور خواهیم پرداخت.  در هازمین لغزش دهد. توزیعها را در کشور نشان می( توزیع پراکنش زمین لغزش1)
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  ایران در شده ثبت های لغزش زمین توزیع نقشه  1شکل 

 

 سیمره لغزش زمین -4-1-2

 35ایلام و در  و لرستان استانهای بین مرز در ایران در جهان، شده شناخته زمین لغزش بزرگترین سیمره، تاریخی زمین لغزش

 322 ضخامت حداقل 5/15 طول به آسماری آهکهای از ورقهای قبل، سال12222 از بیش است. شده واقع پلدختر جنوب غربی کیلومتر

 به منطقه ای و نموده حرکت کیلومتر 5/19بیشینه  در لغزیده مصالح و شده گسیخته کبیرکوه تاقدیس بزرگ شمال شرقی ضلع از متر

 در تاقدیس این درجه ای 21 عادی شیب به توجه است. با شمال شرق سمت به جابه جایی پوشانده و روند را مربع کیلومتر 123 وسعت

 نمودن مسدود با لغزشی مصالح . باشد بوده تاریخی هایزلزله بایستزمین لغزش می این آورنده به وجود اصلی عامل شمالشرق، ضلع

 حاضر حال در که شده لغزشی محدوده حاشیه در دریاچه هایی ایجاد باعث منطقه و آبراهه های کشکان سیمره، رودخانه های مسیر

 (.2است )شکل  مشاهده قابل لغزشی مصالح در اطراف دریاچه ها این رسوبات
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 سیمره تاریخی زمین لغزش  2شکل

 کمیته آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 علیا کارکن آبیکار زمین لغزش-3 -4-1

 استانشمال شرقی  ضلع در واقع )فارسان شهرستان توابع از(لملمی  و لبد منطقه در 1332 ماه فروردین دوازدهم تاریخ در

 بهمن یک و سقوط کرد لبد رودخانه دره به کوه، پیکر از جدایی از پس کینو کوه شمال شرقی دامنه از قسمتی بختیاری، چهارمحال

 .ساخت مدفون خود در هایشان و دارایی سکنه 55 تمامی با را علیا کن کار آبیکار روستای دره از عبور از پس که آورد وجود به را سنگی

 و شدت تکتونیزه به پدیده این زمین شناختی، و زمین ساختی ویژگیهای به توجه با و گرفته قرار مرتفع زاگرس در شده یاد منطقه

 فصلی، و روزانه زمانی هایدر بازه یخ ذوب و یخبندان پدیده تناوب نظیر دیگر عوامل برخی کنار در که است عاملی این میباشد. شده خرد

 دهنده تشکیل مصالح کرتاسه آهکهای کارستیک بودن و فراوان تخلخل لبد، رودخانه دره و کینو کوه قله بین زیاد بسیار ارتفاع اختلاف

نمایی از این زمین لغزش و  3وقوع بهمن سنگی آبیکار شده است. شکل  سبب رویداد، از پیش روزهای در فراوان بارندگی سنگی و بهمن

 دهد. روستای مدفون شده را نشان می
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 گردید مدفون آن سکنه نفر 55 با آبیکار روستای لغزش این اثر در که آبیکار زمین لغزش  3شکل

 کمیته آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 زاده علی زمین لغزش امام -4-1-4

 پیوسته به وقوع دماوند کوه جنوب شرقی در )هراز(آمل -تهران جاده 81 کیلومتر در 1322 سال خرداد در علی امامزاده زمین لغزش

 شده برآورد میلیمتر 511 حدود منطقه این در سالیانه میباشد. بارندگی مرطوب نیمه هوای و آب و کوهستانی اقلیم دارای است. منطقه

 امامزاده و جعفر امامزاده علی، امامزاده بقعه زمین لغزش، این اثر در گرفته صورت هایبررسی (. براساس13 همکاران، و باقریان( است

 و خوار مغازه باب سه تخریب باعث لغزش زمین این اند. همچنینشده تخریب کامل طور به اندداشته قرار جاده پایین دست در که شیرین

 بشنک روستای ییلاقی شدن مدفون مسکونی، واحد چندین بینراهی، غذاخوری سالن و رستوران واحد یک تعمیرگاه، یک بار فروشی،

 تخریب جاده، دست پایین باغات میوه تخریب مخابرات، و برق قوی فشار دکل تعدادی انهدام ،)جانی تلفات بدون ( خانواری 35 امامزاده

 به منجر و گردید مسدود ماه یک حدود هراز آن جاده متعاقب که شد هراز جاده طول از متر 781 حدود و ماهی پرورش مزرعه 33 تعداد

 خسارت میزان حادثه محل از کارشناسان بازدید نیز و محلی براساس اطلاعات .شد لغزشی مواد سقوط اثر در رودخانه آب آلودگی گل

 مسدود و زمین لغزش این از ( نمایی4باشد. شکل )می 1319میلیون ریال در سال  2212 بر بالغ زمین لغزش این از ناشی مستقیم

 میدهد.  نشان را هراز جاده شدن
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 1377سال در زمین لغزش وقوع اثر در روز 41 مدت به هراز جاده انسداد  4شکل

 کمیته آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 لغزش استانهای تحت خطر زمین-4-2
 در طی پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است. در 1391و اوایل  1392بنابر اطلاعات سازمان هواشناسی، بارندگیهای اواخر سال 

دار، تغییر کاربریهای نادرست کنار این بارندگی غیر معمول، گسترش غیر اصولی نواحی روستایی و شهری در نواحی کوهستانی و شیب

های اخیر مخصوصا در تبدیل نواحی جنگلی و مرتعی به زمینهای کشاورزی و عدم رعایت مسایل فنی در ساخت و سازها از زیاد در دهه

لغزشها و فرسایش در بارندگیهای اخیر بوده است. در این بارندگیها استانهای لرستان، گلستان، ار زمیناهم دلایل افزایش بیشم

ای از رسوبات وارد شده در نواحی شهری، مازندران، ایلام، کرمانشاه و خوزستان بیشترین خسارات را متحمل شدند. بخش عمده

ها در اثر جریان شدید ها و آبراههاع شدن خاک و یا زیرشویی حاشیه رودخانهلغزشها در اثر اشبهمچون پل دختر، به علت وقوع زمین

لغزش، در استانهای کوهستانی و ها در اثر زمینهای حاشیه جادهآب و سیلاب بوده است. تخریب زمینهای کشاورزی و باغی و یا شیب

های کشاورزی و باغی صورت گرفته بسیار ه زمینمخصوصا نواحی که تغییر کاربریهای غیر اصولی همچون تبدیل جنگل و مرتع ب

 شود.لغزشهای رخ داده در اثر سیلاب اخیر پرداخته میمشهود است. در ادامه به بررسی چند استان از دیدگاه زمین

 

 استان لرستان-4-2-1

شده است. از طرفی هماهنگ با این استان به واسطه وجود ابر بهمن سنگی جهان یا به عبارتی زمین لغزش سیمره در دنیا شناخته 

تا کنون مطالعات مفصل و منجر به عملیات اجرایی زیادی در سطح این منطقه بر روی زمین لغزش شده  22سایر نقاط کشور از دهه 

است. از دید آبخیزداری زمین لغزش ها کانون های تولید رسوب در حجم زیاد در مدت کم و در سطح زیاد در حوضه های آبخیز می 

شند. زمین لغزش در یک آبخیز علاوه بر تهدید و تخریب عناصر طبیعی موجود در آبخیز منجر به خسارات به ابنیه از جمله راه و با

منازل روستایی می شود. از آنجاییکه هر گونه تخریب ابنیه نیاز به بازسازی داشته و در این فرآیند فشار زیادی به منابع طبیعی وارد 

اری به زمین لغزش و مدیریت بر آن همه جانبه است. این به آن معناست که آبخیزداری در مناطقی که حق می شود،نگاه آبخیزد

انتخاب میان دو گزینه مدیریت زمین لغزش باشد، گزینه ای را انتخاب می کند که علاوه بر نیل به اهداف آبخیزداری در پایداری ابنیه 

 نیز بسیار موثر باشد.
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 واحد این .است ایران های ژئومورفولوژیکی واحد از یکی زاگرس است. شده واقع زاگرس های رشته بین در نلرستا استان اعظم بخش

 که است خمی و پی پر های دره گردد می مشاهده وفور به که مورد مشاهده اشکال از یکی .است ایران کوهستانی توده ترین یکپارچه

 های لغزش لایه .اند آورده وجود به را لغزش زمین وقوع شرایط و بودند شده ایجاد نامتقارن تاقدیسهای روی پهلوی معمولا طولی بصورت

 زاگرس خاص های پدیده از را آن توان تقریبا می و افتد می اتفاق وفور به زاگرس قلمرو در که است ای دامنه فرایندهای از شناسی زمین

 های لایه به و کرده نفوذ رویی آهک های لایه شکافهای و درز طریق از برف باران یا بارش از حاصل آب منطقه این در .آورد شمار به میانی

 امر و این آیند می در لغزنده و خمیری حالت به آب جذب با شیل یا مارن سست های لایه رسند، می زیر در و شیل مارن نفوذ قابل غیر

 می خالی دامنه پی رود، کنار اثر فرسایش در یا باشد زیاد دامنه شیب که جاهایی در .شود می رویی آهک های لایه ناپایداری موجب

 در آن نمونه که کرد خواهند حرکت پایین طرف به ثقل نیروی اثر آهک در های لایه بپیوندد وقوق به زلزله از ناشی تکان اگر یا و گردد

 پدیده ناگهانی این که صورتی در .گیرد صورت ناگهانی یا آرام صورت به است ممکن فرایندی چنین .افتاده است اتفاق بارها میانی زاگرس

 . میشوند پراکنده اطراف شده به خرد بلوکهای صورت به و شده متلاشی زمین سطح با برخورد در ریخته فرو های لایه باشد

 

 
 (1398معدنی، لرستان )سازمان زمین شناسی و اکتشافات  سیل از پس زمین رانش خطر در روستاهای پراکنش نقشه  5شکل 

 کمیته آبخیزداری کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

مورد زمین لغزش که غالبا پهنه های بزرگ می باشند )منظور از پهنه یعنی زمین لغزشی  2311تاکنون در استان لرستان بیش از 

مه دار کرده است.این مناطق بیش از که منطقه ای بیش از چندین کیلومتر مربع را درگیر کرده باشد( در استان شناسایی و شناسنا

هزار هکتار از منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع را به شدت  222روستا را به شدت تهدید می کنند. این مناطق لغزشی بیش از  132

کنند. و حجم  کیلومتر راه اصلی و فرعی از استان را تهدید می 222تهدید و در آستانه تخریب کلی قرار داده اند. این مناطق بیش از 

 میلیون تن بر آورد شده است.166مصالح درگیر در این مناتطق بیش از 

نقطه در  522نقطه در شهرستان خرم آباد به خصوص مناطق جنوبی و جنوب شرقی آن، بیش از  222از این مناطق بیش از 

نقطه در شهرستان دوره چگنی و مابقی در  252نقطه در شهرستان دلفان، بیش از  422مناطق جنوبی شهرستان الیگودرز، بیش از 

 سایر نقاط استان پراکنش دارند.
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وارک در شهرستان خرم -از میان این مناطق چندین پهنه بزرگ زمین لغزشی حایز اهمیت می باشند. پهنه زمین لغزشی نوژیان

مرگ -ار در شهرستان دلفان، پهنه شیخانهزار هکت 22هزار هکتار، پهنه میربگ جنوبی به مساحت بیش از  54آباد به مساحت بیش از 

جنوب –هزار هکتار در شهرستان الیگودرز، پهنه مشرف به شهر دورود و بخشی از راه آهن شمال  122موس به مساحت بیش از  -سر

این  هزار هکتار در شهرستان پلدختر از مهم ترین 32دمرود به مساحت بیش از  -هکتار و پهنه چول هول 2222به مساحت بیش از 

 مناطق می باشند.

 

 در استان لرستان 98وضعیت فعالیت زمین لغزش در فرودین  -4-2-1-1

سال اخیر انتظار وقوع زمین لغزش های متعدد و  222و به دنبال بارش های بی سابقه، حداقل در بیش از  91در فرودین ماه سال 

رفت. بر آورد های اولیه نشان شده طبیعی در سطح  استان می فعال شدن برخی زمین لغزش های قدیمی و به عبارتی فسیل یا تثبیت

مورد زمین لغزش جدید در سطح استان حادث شده باشد. البته این تعداد زمین لغزش ثبت شده فقط متعلق به  242می دهد بیش از 

ای کارشناسی مبین این است مناطقی میباشد که قابل رؤیت هستند و بیشتر در کنار جادها و مناطق مسکونی هستند. پیش بینی ه

عدد  3222درصد از سطح استان لرستان این تعداد لغزش ثبت شده است و بنابراین تعداد لغزش ها میتواند تا بیش از 2که تنها حدود 

شی مورد پهنه زمین لغز 52برسند. هم چنین با توجه به بازدید های مقدماتی و گزارش های ارسالی از شهرستان های استان بیش از 

بزرگ و کوچک در استان که به عنوان مناطق تثبیت شده طبیعی تلقی می شدند،مجدد فعال شده اند. این مناطق لغزشی تاکنون به 

روستا را تهدید کرده و باعث بروز خسارات به ابنیه نیز شده اند. در این روستاها سایت های اسکان موقت تا  91طور مستقیم بیش از 

کیلومتر از راه های  322تاکنون بیش از  91یا پویایی زمین لغزش ایجاد شده است. زمین لغزش های سال تعیین وضعیت ایستایی 

اصلی و فرعی استان را در وضعیت تردد مشروط و ناپایدار با ریسک بالا قرار داده است. متاسفانه زمین لغزش های اتفاق افتاده باعث 

ه اند. می توان با یقین گفت همین مصالح ناشی از زمین لغزش ها باعث دفن ورود حجم زیادی رسوب به رودخانه های اصلی شد

 متر رسوب شد. 3بخشی از شهر های پل د ختر و معمولان و روستاهای مسیر رودخانه کشکان در زیر بیش از 

یر زمین لغزش شده هکتار از جنگل های بلوط استان لرستان در سال جاری درگ 13222بر آورد های اولیه نشان می دهد بیش از 

 است. این زمین لغزش ها متاسفانه با جابجایی پوشش جنگلی باعث خشک شدن جنگل ها و تخریب مراتع خواهند شد.

دهد. بر پایه ( نقشه موقعیت زمین لغزش های جدید ثبت شده در استان لرستان بر روی نقشه کاربری اراضی نشان می6شکل )

موقعیت زمین لغزش در استان لرستان بر روی اراضی متاثر از فعالیت های انسانی اعم از جاده ها بر پایه  122نقشه مذکور تعداد 

متر مربع میباشد. با 31422سنجش های اولیه زمین و همچنین استفاده از تصاویر ماهواره متوسط سطح لغزش های رخ داده برابر با 

میلیون متر مکعب  221برآوردی در تعدادی از لغزش ها در مجموع میتوان گفت برآوردهای اولیه حاکی از  2/1متوسط  احتساب عمق

جابجایی خاک در اثر پدیده زمین لغزش میباشد. البته تعیین مقدار دقیق آن در کوتاه مدت میسر نیست و با روشهای تداخل سنجی 

 رآورد کرد. راداری میتوان سطح جابجایی را دقیقتر ب
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در استان لرستان )این تعداد ثبت شده تنها متعلق به بازدید  98نقشه موقعیت زمین لغزش های رخ داده ناشی از سیلاب های فروردین   6شکل

 هکتار میباشد(، 295000روز بازدید میدانی بوده است و متعلق به حدود  7حاصل شده در مناطق قابل تردد طی 

 گروه کشاورزی و منابع طبیعی()کمیته آبخیز، کار 

 

 وضعیت عملیات اجرایی زمین لغزش در استان لرستان - 4-2-1-2

در استان لرستان تا کنون در دو مورد مطالعات منجر به پایدار سازی زمین لغزش انجام شده است. مطالعات زمین لغزش مشرف به 

هکتاری مشرف به شهر دورود و بخشی از راه آهن  2222و زمین لغزش  12پل دختر موسوم به تنگ تیر در دهه  –جاده خرم آباد 

 از این موارد است.  92جنوب در دهه  –شمال 

هکتاری مطالعه ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی داشته و این محدوده پایدار سازی شده است.  2222هکتار از پهنه  25در مورد دوم تنها 

منطقه علاوه بر اینکه مستقیما حجم رسوب زیادی وارد رودخانه سزار به عنوان سرشاخه اصلی سد دز وارد می کرده یکی از تونل این 

روستا را نیز تهدید می نمود. در هر دو مورد عملیات مطالعه و  15متر و هم چنین جاده بیش از  622های راه آهن به طول 

 فاده از نوین ترین تکنیک های مطالعاتی و پایش انجام شده است. پایدارسازی با کمترین هزینه و است
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 استان گلستان-4-2-2

بر اساس بررسی های صورت گرفته تعداد این  91و ابتدای سال  92طی بارشهای متعدد  بارندگی در ماه های منتهی به سال 

جر به ایجاد رواناب و سیلاب شده که بیشترین این مقادیر مورد بارندگی های من 6به تعداد  1/1/1391الی  21/12/92بارش ها از مورخ 

هم بارندگی های با مقادیر کمتر هم رخداده  91بوده ضمن اینکه در اوایل سال  92اسفند ماه  21تا  26مربوط به بارندگی های از 

 است. 

 

  98و ابتدای سال  97وضعیت زمین لغزش در اواخر سال -4-2-2-1

در استان  91و ابتدای سال  92گرفته با توجه به تعداد و مقادیر نسبتا  زیاد بارندگی در اواخر سال  بر اساس بررسی های صورت

تعداد زیادی زمین لغزش در سطح استان و در شهرستان های با ابعاد مختلف رخ داده است که بیشترین تعداد و خسارات مربوط به زیر 

لغزش مورد زمین 423موع بر اساس اطلاعات دریافتی از شهرستانهای استان، تعداد حوزه اوغان از شهرستان گالیکش بوده است. در مج

-هکتار در اثر بارندگیهای اخیر در سطح استان رخ داده است که رقم نسبتا بالایی است. با توجه به توزیع این زمین 262به وسعت 

ریزی برای مطالعه و پایدارسازی آنها اقدام گردد تا از نامهلغزشها در مناطق جنگلی، مرتعی، کشاورزی و باغی، نیاز است نسبت به بر

 (12الی  2) شکل های خسارات آنها به منابع طبیعی جلوگیری شود.

 

 
 زمین لغزش یانقی فارس شهرستان کلاله )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(  7شکل 

 

 
 زمین لغزش در زیر حوزه قویجق )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(  8شکل 
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 زمین لغزش در زیر حوزه کال آجی )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی( 9شکل 

 

 
 ابع طبیعی(زمین لغزش در منطقه جنگلی زیر حوزه آق سو شهرستان کلاله )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و من 10شکل 

 

 
 زمین لغزش  زیر حوزه کال شور شهرستان کلاله )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی( 11شکل 
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 زمین لغزش زیر حوزه حاجی قوشان شهرستان کلاله )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی( 12شکل 

 

 اثر تغییر کاربری اراضی بر زمین لغزش-4-3
اتفاق افتاده  1391زمین لغزش که در اثر بارش فروردین  429بررسی اثر تغییرات کاربری بر وقوع زمین لغزش موقعیت به منظور 

-های مختلف سالها در کاربریکاربری و وقوع زمین لغزش از طریق محاسبه تعداد زمین لغزش تغییر بود، تهیه شد و سپس رابطه بین

نشان  1311را در وضعیت کاربری اراضی سال  1391پراکنش نقاط زمین لغزش سال  (15بررسی شد. شکل ) 1395و  1311های 

( تعداد نقاط زمین لغزش در 1دهد، همچنین جدول )نشان می 1395( این نقاط را در کاربری مربوط به سال 16دهد و شکل )می

ن لغزش در منطقه جنگلی مشاهده شد که با وجود دهد. براساس نتایج بیشترین تعداد زمیهای مختلف دو دوره را را نشان میکاربری

درصد افزایش یافته  52,1درصد به  44,3، تعداد زمین لغزش از 1311نسبت به سال  1395کاهش سطح مناطق جنگلی در سال 

افزایش رسد که ها به نظر میو تراکم نقاط زمین لغزش در اطراف جاده 1395است. با توجه به خطوط جاده در نقشه کاربری سال 

 54نقطه یعنی حدود  222نقطه ثبت شده  429تعداد زمین لغزش در کاربری جنگل به دلیل گسترش جاده بوده است؛ بطوریکه از 

درصد از کل نقاط ثبت شده در کنار جاده بوده است. برخی دیگر از نقاط زمین لغزش مربوط به اراضی کشاورزی است که در سال 

بنابراین تعداد زمین لغزش در اراضی کشاورزی کاهش و در دیمزارها افزایش یافته است. همچنین حدود  به دیمزار تغییر یافته، 1395

درصد از نقاط زمین لغزش مربوط به منطقه مسکونی حاصل از تغییر مرتع بود. نتایج این قسمت اهمیت تغییر کاربری در جهت  3

 شهری را در وقوع زمین لغزش نشان داد.ها و مناطق منفی و افزایش سطوح نفوذناپدیر مانند جاده
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 1381های استان گلستان در کاربری اراضی سال نقشه موقعیت زمین لغزش 13شکل 

 وزارت جهاد کشاورزی وسازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور
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   1395های استان گلستان در کاربری اراضی سال : نقشه موقعیت زمین لغزش14شکل 

 

 کشاورزی وسازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشوروزارت جهاد 

 ها، مراتع و آبخیزداری(ها در هر کاربری برای دو دوره )سازمان جنگلعداد و درصد زمین لغزش( 1جدول) 

 نوع کاربری

 1395کاربری  1381کاربری 
تغییرات کاربری در طول 

 1395-1381دوره 
تعداد نقاط 

 لغزشزمین 
 درصد

تعداد نقاط 

 زمین لغزش
 درصد

اراضی بدون 

 پوشش
2 2 2 2 462,1 

 -196,1 52,1 216 44,3 112 جنگل

 -22,4 2 2 2 2 آب

 -2214,4 12,2 52 11,5 26 کشاورزی

 1211,3 22,1 111 19,2 29 دیمزار

 22,4 2,2 11 2,2 1 مسکونی

 -32,9 4,6 19 12,3 21 مرتع

 2,2 122 429 122 429 مجموع
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 استان ایلام -4-3-1

درصد افزایش نسبت به 251درصد افزایش نسبت به سال آبی گذشته و  362های فراوان )به علت بارندگی 91-92در سال آبی 

بلند مدت(، وجود سازندهای حساس به لغزش و فعالیتهای عمرانی بدون ملاحظه، فعالیت زمین لغزش در سطح استان چشمگیر بود به 

که با توجه به بازدیدهای میدانی و گزارشات ارسالی از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها سطح زمین لغزشهای  گونه ای

درصد در محدوده  22درصد آن در اراضی کشاورزی و بالادست روستاها و  32هکتار می باشد. که حدود  622اتفاق افتاده بالغ بر 

 هزار هکتار بوده است. 122مورد با سطحی حدود  522ین لغزش در استان تا قبل از این اراضی ملی واقع شده اند. سابقه زم

-، و بعد از تونل کربلا در مسیر ایلامسرابله نرسیده به تونل آزادی-در کیلومتر دو جاده ایلاملغزش به عنوان نمونه رخداد زمین

همچنین تعدادی از مردم در اثر این لغزشها در روستای  گردید. ها شدن این جاده مسدودباعث  11/11/1394مهران، در روز یکشنبه 

چم قوله شهرستان چرداول و شهر چوار شهرستان ایلام منازل مسکونی خود را از دست دادند. تعداد روستاها گزارش شده تاکنون بالغ 

ی این روستاها گردیده است. در ادامه چند لغزش باعث تخریب بخشی از منازل و راههای ارتباطباشد که متاسفانه زمینمورد می 9بر 

 تصویر از زمین لغزش های رخ داده ارائه گردیده است.

 

 
 1398رانش زمین )زمین لغزش( و ریزش کوه در جاده ایلام، ملکشاهی، فروردین   15شکل 

 )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(
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 باب منزل مسکونی  5درصدی 100هکتار و تخریب  1.5رانش زمین در شهر چوار در سطح   16شکل 

 )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 
 رانش زمین در شهر چوار از نمایی دیگر   17شکل 

 )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(
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 ام زمین لغزش در جاده ملکشاهی به ایل  18شکل 

 )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 
 زمین لغزش و قطع جاده های روستایی در شهرستان ایلام  19شکل 

 )کمیته آبخیز، کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 استان مازندران-4-3-2

-روی تصاویر ماهواره فراهم نمی های رخ داده ازبا توجه به وضعیت پوشش جنگلی این حوضه امکان شناسایی دقیق محل لغزش

زمین  422ها، مراتع و آبخیزداری( تعداد باشد برپایه آمار و اطلاعات ثبت شده توسط بانک اطلاعات زمین لغزش کشور )سازمان جنگل

ی اخیر و باشد. لغزشهای متعددی براثر بارندگمی 22ها مطابق شکل لغزش فعال در این استان وجود دارد. نقشه پراکنش این لغزش
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های ارتباطی بین شهری و سیلاب در سطح حوزه های آبخیز به وقوع پیوست؛ که باعث تخریب اراضی جنگلی، مرتعی، زراعی و جاده

اند. این لغزش ها علاوه بر فرسایش خاک و تولید رسوب، باعث مختل شدن رفت و آمد مردم و خسارات فراوان به زیر روستایی شده

در سطح استان شناسایی  لغزشمورد زمین 122ساس بازدیدهای صورت گرفته و شواهد موجود تاکنون بیش از ساختها شده است. برا

های بندی آنها جهت مطالعات و عملیات پایدارسازی، نیاز به اعتبارات ویژه دارند. برپایه دادهشده که برای ثبت و همچنین اولویت

-مترمربع برآورد شده است. با در نظر گرفتن تعداد کل لغزش 29134آن برابر با موجود متوسط سطح هر لغزش و منطقه تحت تأثیر 

های اخیر بوده است. لازم به ذکر است که این تعداد هکتار از سطح اراضی این استان متأثر از زمین لغزش 2922های رخ داده بالغ بر 

باشد و در بسیاری از نقاط صعب العبور به دلیل وجود ها میههای مجاور جادزمین لغزش براساس برآوردهای حاصل از بازدید در عرصه

 پوشش جنگلی و عدم دسترسی امکان شناسایی و ثبت نیاز به زمان بیشتری دارد که در آینده باید مورد توجه قرار گیرد. 

 

 
 های موجود در استان مازندراننقشه زمین لغزش  20شکل

 ها، مراتع و آبخیزداری()سازمان جنگل
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 نقش سیلاب ها در حمل رسوب -4-4
 مقدمه

زیست و جوامع انسانی به عنوان یک عامل و معضل فرایند تخریب خاک و سرزمین توسط فرسایش و اثرات مخرب آن بر محیط

از کل غذای  %92از سطح کل زمین دارای پتانسیل تولید است که  %22( . تنها  2225و همکاران،  Valentinآید )جهانی به شمار می

 شود با افزایش فشار بر این منابع طی چند دهه آینده:بینی می(. در حالیکه پیشMorgan ،2225شود )جهان از آن تولید می

 در سال افزایش یابد تن در هکتار 122تا  22میزان فرسایش در اراضی کشاورزی تا حد  .1

 یابد.درصد کاهش می 15-32حاصلخیزی این اراضی سالانه  .2

 رفت بیش از اندازهچندین برابر شدن مشکلات احیا اراضی به دلیل پس .3

 (Morgan ،2225و همکاران به نقل از  Pimentalمیلیون هکتار از اراضی توسط فرسایش در سال )  6تخمین نابودی  .4

های ک در ایران حاکی از آن است که همواره در زمینه میزان کمی این پدیده و سهم هر کدام از پدیدهبررسی وضعیت فرسایش خا

توان در قالب چهار دسته فرسایشی در میزان تولید رسوب اطلاعات بسیار پراکنده و اندکی موجود است. در این زمینه اطلاعات را می

های گیری توسط پلاتاندازههای تجربی، های حاصل از مدلگیریها، اندازهنکلی تقسیم بندی نمود؛ تخمین توسط افراد و سازما

 گیری. های اندازهسنجی مخازن و ایستگاههای حاصل از رسوب، بررسی132فرسایشی و سزیم 

 

 وضعیت فرسایش در ایران:-4-4-1

زه گیری ها و برآوردهای انجام شده نیز اختلاف اطلاعات دقیق و صحیح از میزان فرسایش آبی در ایران بسیار کم است و بین اندا

زیادی مشاهده می شود. جوان بودن تحقیقات این رشته و فقدان اندازه گیری های درازمدت فرسایش در ایران، مانع از دستیابی به 

هد. بیشتر اطلاعات اعداد قابل اعتماد شده است. چند برآورد از مقدار فرسایش سالیانه سطح کشور این پراکندگی را نشان می د

وپژوهش های انجام شده در قالب یک حوزه آبخیز بزرگ مانند کرخه، دز یا سرشاخه های بوده است. در زمینه کار پژوهشی انجام شده 

در سطح کل کشور میتوان به طرح پژوهشی برآورد رسوبدهی و تهیه نقشه تولید رسوب برای ایران انجام شده در پژوهشکده حفاظت 

 ( اشاره کرد. در ادامه مهمترین نتایج این طرح ارائه خواهد شد. 1313خیزداری توسط عربخدری )خاک و آب

 (1351بیش از یک میلیارد تن)فیروز نخجوانی،  

 (1369بیش از یک میلیارد تن)روزیطلب،  

کتار )منیعی، میلیون ه 62از سطح  1919میلیارد تن در سال  2میلیون هکتار و  56از  1912میلیارد تن در سال  5/1 

 (FAO، به نقل از 1369

 (ریختا)معاونت آبخیزداری، بی 1322میلیارد تن سال  5/2و  1362میلیارد تن در سال  5/1، 1352یک میلیارد تن در سال  

 (1321میلیارد تن )احمدی ،ح  2/2تا  5/2 

 ی(، به نقل از معاونت آبخیزدارHeydarian ،1999و  Sharifiمیلیارد تن در سال ) 5/3 

 ، به نقل از فائو(1311میلیارد تن )مؤسسه مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،  4تا  3 

میلیون هکتار )مؤسسه مطالعات و  122میلیارد تن در سال با فرض فرسایش یک میلیمتر خاک در سال از سطح  5/1 

 (1311پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 

تهیه شده توسط فائو در محدوده  1:5222222درصد مساحت واحدهای مختلف نقشه فرسایش آبی با مقیاس ( 1361شاهویی)

( مشاهده می شود. در این جدول سایر اراضی مشتمل بر دشت نمکی، تپه های شنی، برون 2ایران را تعیین کرده است که در جدول )

در هر کلاس را نزدیک به پایین ترین حد در نظر بگیریم میزان فرسایش زدگی سنگی و دریاچه ها می باشند. چنانچه میزان فرسایش 

تن در هکتار در سال قابل محاسبه  32تن در هکتار در سال و با فرض بالاترین حد برای هرکلاس بالغ بر  6متوسط کشور در حدود 

 است.
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 (1368اهویی، درصد مساحت واحدهای مختلف نقشه فرسایش )ش( 2) جدول

 سایر <12< 52-12 222-52 222 (t/haشدت فرسایش )

 13/2 215/2 4 42 9/41 مساحت )درصد(

 

 32تا بالغ بر 6چنانچه سایر ارقام ذکر شده از منابع مختلف نیز به مساحت ایران تقسیم شوند، میانگین فرسایش کشور معادل با 

میلیارد تن در سال ذکر شده توسط مسئولین آبخیزداری، میزان فرسایش ویژه  5/3تن در هکتار در سال بدست می آید. با پذیرش رقم 

این ارقام آنقدر نگران کننده هستند که برخی از سر به فلک زدن تلفات سالیانه  تن در هکتار در سال می شود. 21ایران در حدود 

شاورزی ارائه شده در همایش چالشها و چشم اندازهای (. در گزارش هم اندیشی آب و ک1326خاک در ایران حکایت می کنند )ثامنی، 

( موضوع بررسی مشکلات برنامه های گذشته در 1311توسعه ایران)مؤسسه مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 

خصوص انواع در ری به منظور مطالعه پدیده فرسایش، توسعه تحقیقات وگذاری ف سرمایه " جهت تدوین اصولی تر برنامه چهارم،

به عنوان اولین  و بالاخره تهیه نقشه های فرسایش حوزه های آبخیز کشور از اشکال فرسایش فرسایش، تعیین اثر رسوبگذاری هریک

 "یل آنها و پایش دایمی فرسایش در کشورایجاد پایگاههای دایمی جمع آوری اطلاعات پایه و تحل گام ذکر شده است. ضمنا به ضرورت

برای پاسخگوئی به این نیاز و در گام اول، می توان رسوبدهی خروجی حوزه ها در محل ایستگاههای رسوب  شده است. نیز اشاره

ز سنجی و همچنین رسوبات نهشته شده در مخازن سدها را برای بدست آوردن چشم اندازی از وضعیت فرسایش و تلفات خاک آبخی

 های بالادست به کار برد. 

بخشی از سطح آبخیز وارد جریان شده اند و بخشی نیز از اصولا مواد حمل شده بوسیله جریان به دو دسته قابل تقسیم هستند. 

. مواد رسوبی از نظر شیوه حمل نیز به دو دسته تقسیم می گردند. تمام فرسایش بستر و دیواره های رودخانه ها حاصل می شوند

هستند بصورت دانه ها که ریز بعلاوه بخشی از رسوبات مربوط به سایر فرسایش Upland erosionات ناشی از فرسایش سطح آبخیز رسوب

معلق حمل می شوند؛ در صورتیکه مواد درشت تر از طریق جهش، لغزش و غلطیدن تماس خود را به طور دائم با کف حفظ می کنند 

شود. علاوه بر این دو، بخشی از مواد نیز به صورت محلول حمل می شوند. از آنجا که بخش عمده  که اصطلاحا به آن بار کف اطلاق می

رسوب حمل شده بوسیله اکثر رودخانه ها را بار معلق تشکیل می دهد و بار کف نیز معمولا از آبراهه ها تامین می شود؛ رسوبات معلق 

( رسوبدهی رودخانه ها را معرف 1995و همکاران) Fraserده هستند. بطوریکه برای کسب شناخت اولیه از فرسایش بالادست قابل استفا

کلیدی فرسایش اراضی می دانند. البته نباید فراموش کرد که ایجاد چنین ارتباطاتی به سادگی مقدور نیست. زیرا علاوه بر مشکلات 

تایج و چگونگی ارتباط آن به نرخ فرسایش بالادست موجود در اندازه گیری و روشهای برآورد صحیح و دقیق رسوب، پیچیدگی تفسیر ن

 (. Walling ،1994نیز نتیجه گیری را مشکلتر می سازد)

برآورد صحیح و دقیق رسوبدهی معلق هنگامی با اطمینان مقدور است که اندازه گیری مداوم غلظت رودخانه انجام گیرد. در عمل 

وجود دارد. به این جهت تفاوتهای زیادی بین برآوردهای انجام شده توسط افراد این گونه داده ها در ایران )و سطح جهان( به ندرت 

مختلف مشاهده می شود که ناشی از اختلاف روشهای آماری به کار رفته، بویژه نوع منحنی سنجه رسوب )عرب خدری و همکاران، 

دسته ها با آمار جریان روزانه و در فقدان  ( است. از میان روشهای آماری مختلف، تلفیق منحنی سنجه رسوب به روش حدوسط1312

 (.1312آمار روزانه، آمار جریان ماهانه مناسبتر تشخیص داده شده است )عرب خدری و همکاران، 

 خلاصه نتایج مربوط به برآورد بار رسوبی معلق در حوزهای خزر و خلیج فارس به شرح جدول های زیر است:
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 (1383مشخصات مربوط به رسوبدهی ایستگاههای مطالعه شده در حوضه خزر )عربخدری ( 3) جدول

 

 
 (1383فارس )عربخدری، مشخصات مربوط به رسوبدهی ایستگاههای مطالعه شده در حوزه خلیج ( 4) جدول

 گل آلودگی

(mg/li) 

 نقشه رسوبدهی

(2t/km) 
 کد زیر حوزه ها

رسوبدهی 

 ویژه

(2t/km) 

رسوبدهی معلق 

 (tمتوسط سالانه)

حجم آبدهی 

 سالانه

(MCM) 

  دبی متوسط

 سالانه

(/s3m) 

 رودخانه ایستگاه کد جاماب

زه
حو

 

 ماسیابگا  سنگ سوراخ 32110 4.29 135 10617 354 ندارد 354 78

خه
کر

 

 تویسرکان فیروزآباد 32114 1.9 60 120323 143 ندارد 143 2007

 شهاب اقاجان بلاغی 32115 0.59 19 9950 19 ندارد 19 534

 خرم  رود آران 32116 4.64 146 297349 128 115 160 2031

 گاماسیاب پل چهر 32125 35.71 1127 2047315 189 110-114-116 211 1817

 آب مرگ خرس آباد 32216 1.67 53 76871 54 ندارد 54 1459

 قره  سو دواب مرگ 32217 6.95 219 126899 48 216 48 579

 قر ه سو قره باغستان 32222 24.66 778 552544 103 216-217 272 710

 باد آور نوراباد 32310 3.67 116 25309 43 ندارد 43 219

 هررود کاکارضا 32411 12.64 399 335415 297 ندارد 297 841

 دواب الشتر سراب سید علی 32412 8.03 253 54101 70 ندارد 70 213

 کشکان پل کشکان 32413 30.75 970 1796436 489 411-412 798 1851

 خرم آباد چم انجیر 32414 10.97 346 487227 306 ندارد 306 1407

 چلهول آفرینه 32416 3.88 122 618771 773 ندارد 773 5054

 گل آلودگی

(mg/li) 

نقشه 

 رسوبدهی

(2t/km) 

 کد زیر حوزه ها

رسوبدهی 

 ویژه

(2t/km) 

رسوبدهی معلق 

 (tمتوسط سالانه)

حجم آبدهی 

 سالانه

(MCM) 

  دبی متوسط

 سالانه

(/s3m) 

 رودخانه ایستگاه کد جاماب

زه
حو

 

 قره سو تپه انسالی 15-127 4.0 127 77472 56 25 21 612

ود
نر

گا
گر

 

 زرینگل زرینگل 125-15 2.4 74 56542 142 ندارد 142 762

 قره چای رامیان 122-15 1.4 45 225423 802 ندارد 802 4995

 گرگانرود قزاقلی 15-121 11.9 375 4466836 633 20-15 442- 11905

 قره سو اراز کوسه 15-120 6.1 192 641217 458 19-17 1656 3347

 خرمالو نوده 119-15 2.3 72 62217 71 ندارد 71 861

 نرماب پس پشته 117-15 2.1 67 29113 155 ندارد 155 435

 چلی چای دزدره 116-15 2.3 73 52152 196 ندارد 196 715

 گرگانرود گنبد 15-115 8.8 277 3981072 750 12-13-16 1135 14352

 اوغان گالیکش 113-15 2.6 83 101187 258 ندارد 258 1219

 گرگانرود تمر 112-15 1.5 48 264202 175 ندارد 175 5508

 نکاء آبلو 14-717 4.9 155 243134 124 714 136 1572

زر
 خ

ی
حل

سا
 

 نکاء سفید چاه 714-14 1.4 43 120938 114 ندارد 114 2839

 تجن ریگ چشمه 14-614 11.1 350 346160 128 611 42 989

 تجن سلیمان تنگه 611-14 6.5 206 284569 230 ندارد 230 1383

 طالار کیاکلا 14-513 10.0 317 1211830 515 510-512 2270 3829



222          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 کشکان پل دختر 32418 56.52 1784 6696286 733 416-414-413 1232 3754

 کمندان کمندان 33110 1.57 50 3339 43 ندارد 43 67

دز
 

 دره تخت دره تخت 33112 1.47 46 4571 143 ندارد 143 99

 ماربر دره تخت 33113 7.96 251 129750 59 3110-3112 59 517

 گله رود ونائی 33115 2.36 74 2968 110 ندارد 110 40

 تیره دورود 33121 17.49 552 756155 222 3115 223 1370

 آب سبزه چم چیت 33210 7.31 231 28711 83 ندارد 83 124

 زاز سپید دشت 33212 19.25 607 255080 370 ندارد 370 420

876 262 
3212-3210-

3113-3121 
 سزار سفید دشت 33213 47.16 1488 1304121 183

 سرخاب کشور 33214 6 189 801021 2391 ندارد 2391 4230

1086 580 
3310-3214-

3213 
 دز تله زنگ 33216 269.62 8509 9239237 573

 بختیاری تنگ پنج 33310 151.75 4789 5817314 910 ندارد 910 1215

 شاوور شاوورپل  33418 16.12 509 88703 254 ندارد 254 174

 خرسان بارز 34121 119.49 3771 3597737 404 ندارد 404 954

ن
رو

کا
 

 کارون ارمند 34219 106 3345 2244869 227 ندارد 227 671

 بازفت مرغک 34221 73.72 2326 1458897 619 ندارد 619 627

863 490 
4221-4219-

4121 
 کارون پل شالو 34222 323.16 10198 8797691 363

 شور بتوند 34410 4.57 144 104002 130 ندارد 130 721

 بهلول بتوند)بهلول( 34411 4.62 146 143902 122 ندارد 122 987

 

 ( است.4طبقه کلاس به شرح جدول ) 4طبقه بندی رسوبدهی حوزه ها با توجه به مقادیر برآورد شده، از نظر رسوبدهی ویژه در 

 
 دسته بندی حوزه ها به ترتیب رسوبدهی ویژه( 5) جدول

 (yr2t/km/رسوبدهی ویژه) حوزه

 122-222 گرگانرود، ارومیه، دریاچه نمک، مرزی غرب، قره قوم، کرخه ، تشت و بختگان و گاوخونی

 222-322 کارون و دز، شاپور و دالکی و مند و کل، ساحلی خزر و تالش

 322-422 اترک، سفیدرود، ارسکویرهای نمک و لوت و کال شور، 

 <222 جازموریان، میناب و بلوچستان جنوبی، مارون و زهره

 

نتایج ارزیابی در سطح کل کشور نشان دهنده این است که رابطه رسوب کل با مساحت به صورت توانی است و مقدار توان رابطه 

رسوب بیشتر افزایش می یابد. مهمترین دلیل این مسئله این است بیشتر از یک است. به عبارت دیگر با افزایش مساحت مقدار تولید 

شود و از سوی دیگر با که با افزایش مساحت فرایندهای موثر بر تولید رسوب از جمله حرکت های توده ای و خندق ها بیشتر می

که بیشتر تولید رسوب در این  افزایش مساحت مناطق کوهپایه ای و اراضی کشاورزی بیشتر خواهد شد و این مسئله مبین این است

 مناطق رخ میدهد.
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 نمودار تعییرات رسوبدهی به ازاء مساحت  21شکل 

 

  ( است:22نقش مقیاس مکانی برمقدار رسوبدهی ویژه مبین حاکم بودن روند نشان داده شده در شکل)های بررسی

 نقش مقیاس مکانی برمقدار رسوبدهی ویژه  22شکل 

 

آنچه مسلم است فرایند تولید رسوب و حمل آن در حوزه آبخیز بسیار پیچیده است و دارای مقیاس زمانی و مکانی است. در این 

بین نقش شرایط طبیعی منطقه به ویژه مساحت آبخیز و فرایندهای موثر بر فرسایش خاک همراه با کاربری اراضی به عنوان مهمترین 

دهنده نشان (A-3ه روند متداول بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی را در نظر گرفته است.  شکل )( س3شکل )عوامل ذکر شده اند. 

( نشان دهنده وابستگی فرآیندهای فرسایش غالب به کاربری اراضی و تاثیر B-3وابستگی فرسایش و فرایند رسوبگذاری است. شکل)

شناسی و توپوگرافی وهای مکانی کاربری اراضی، اقلیم، سنگدهد که چگونه الگ( نشان میC-3انسانی است، در حالی که شکل )

ای بین مساحت و رسوب ویژه ها واضح است که هیچ رابطهتواند روند بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی را تعیین کند. از این نمونهمی

غالب و الگوهای مکانی سنگ شناسی، رود، بلکه این روند به مقیاس، نوع فرسایش های مکانی انتظار نمیتولیدی در تمام مقیاس

توپوگرافی، اقلیم و کاربری اراضی در حوضه بستگی دارد. مدل مفهومی ارائه شده در شکل زیر باید به صورت کیفی و نه به صورت کمی 

گذاری به با شرایط محلی در هر حوضه تغییر خواهد کرد. همه فرآیندهای فرسایش و رسوب Aو  SSYتفسیر شود، زیرا مقادیر دقیق 

در  SSYای که حداکثر معنی شود. مساحت حوضهها مهم نیستند، بلکه ممکن است موجب ایجاد روند بیطور یکسان در همه حوضه

به طور کلی بستگی به عوامل  SSYشروع به کاهش می کند و همچنین مقدار  SSYای مساحت که در آن شود، آستانهآن مشاهده می

 (.2222اراضی، توپوگرافی و سنگ شناسی دارد )دونت و همکاران،  محیطی نظیر اقلیم، کاربری
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 (.2007روندهای رایج بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی )دونت و همکاران،  23شکل 

 

روند  1391بررسی های انجام شده در منطقه مرطوب و نیمه مرطوب شمال ایران نشان دهنده این است که طی رخداد سیلابی ها 

( است. این مسئله Cبا الگوی دو نمایی ) 32موجود بین دادهای رسوبدهی ویژه و مساحت مشابه با رابطه نشان داده شده در شکل 

 رسوبدهی تحت تاثیر فرسایش پذیری خاک و شرایط کاربری اراضی است. مبین این میباشد که در این مناطق 

 

 نتایج تحلیل منطقه ای رسوبدهی در استانهای گستان و مازندران و عوامل ایجاد آن-4-5
به منظور تعیین مهمترین عوامل موثر بر رسوبدهی در حوزه های آبخیز واقع در استان گلستان و مازندران به دلیل داشتن شرایط 

های مختلفی در اقلیمی متفاوت با جنوب غرب تحلیل منطقه ای رسوب انجام شد. برای بررسی و مقایسه رسوب ویژه و مساحت، حوضه

شناسی، کاربری اراضی و مورفورمتریک متفاوت در نظرگرفته شده اند. بدین صورت که آمار ، سنگشمال کشور با خصوصیات اقلیمی

های موجود در این های موجود در منطقه تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند، در بین ایستگاهدبی جریان روزانه و رسوب کلیه ایستگاه

ها سد وجود نداشت با در نظر گرفتن وردار بودند و همچنین در بالادست آنایستگاه که از آمار نسبتا کاملی برخ 42ها تعداد حوضه

 ها انتخاب شدند. مساحت آن
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 نقشه منطقه مورد مطالعه  24شکل 

 با همکاری کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد، نظری ، تقوی

 

 های برآورد رسوب معلقروش-4-6
های آبخیز ابداع شده است. پذیری حوضهها و تخمین توان فرسایشهای متفاوتی برای برآورد بار رسوبی دراز مدت رودخانهروش

ها بر رابطه رگرسیونی بین دبی جریان شود که اساس همگی آنهای مختلفی استفاده میها از روشجهت برآورد رسوب معلق رودخانه

های هیدرومتری است که این کار به دو برداری جریان و رسوب در ایستگاهای نیاز به نمونهری چنین رابطهباشد. برای برقراو رسوب می

های محاسبه بار معلق به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت (. روش1312شود )مجدآبادی، ای انجام میصورت روزانه و دوره

باشد که در زیر شرح داده قابل محاسبه می 2یابیو برون 1یابیصورت درونگیرد، که روش غیرمستقیم محاسبه بارمعلق به دو می

 شود:می
 

 یابیروش درون-4-6-1

باشد، مثلا در بندی خاص میبرداری دستی، دارای برنامه زمانشود ولی نمونهبردارهای اتوماتیک استفاده نمیدر این روش از نمونه

برداری را به عنوان گاه تولید رسوب بدست آمده مربوط به روز نمونهبرداری نموده و آننهروز و ... اقدام به نمو 152روز،  122هر 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Interpolation 

2 Extrapolation 
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نمایند. درنهایت متوسط تولید سالانه را از جمع زدن متوسط تولید برداری منظور میمتوسط روزانه فاصله زمانی بین دو تاریخ نمونه

 گیرد.وش در ایران انجام نمینمایند. این رروزانه بدست آمده از روش مزبور حساب می

 

 یابیروش برون-4-6-2

برداری از بار معلق رسوب کند و در طول هر ماه از سال چند نوبت نمونهبرداری از برنامه زمانی خاصی پیروی نمیاین روش نمونه

روز ضرب کرده و دبی متوسط  برداری را در دبی متوسط همانگیرد. بر این اساس غلظت بار معلق رسوب در روزهای نمونهانجام می

آید، بنابراین برای برآورد نمودن میزان تولید رسوب مربوط به یک فاصله زمانی مشخص باید با استفاده از مقادیر روزانه بدست می

ها برای برآورد گاه از رابطه بین آنشده  موجود بهره گرفته و آنهای اتفاقی برداشتمربوط به دبی رواناب و دبی رسوب حاصل، از نمونه

توان به دو روش زیر های برآورد رسوب در این قسمت میترین روشهای طول دوره آماری استفاده کرد. از متداولرسوب در سایر دبی

 اشاره کرد:

 دبی روزانه جریان.-سنجه رسوبمنحنی 

 دبی کلاسه(. 1منحنی تداوم جریان-سنجه رسوبمنحنی( 

 یابی، مقادیر دهد که تخمین تولید رسوب از روش برونمیهای برآورد رسوب نشان بررسی سوابق موجود در زمینه روش

سنجه رسوب و گزینش مربوط به شیوه استفاده از دهد. علت این امر عمدتا از اعمال سلیقه در رسم منحنیکمتر از واقعیت را نشان می

 (.1329شود )همتی، دبی جریان ناشی می

 

 ی سنجه مختلفهااستفاده از منحنی -4-7

 اند به شرح زیر است:های سنجه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهبرخی از انواع منحنی

 

 سنجه یک خطیمنحنی -4-7-1

دهنده دبی )نشان yو  xترین روش ترسیم منحنی سنجه رسوب گذراندن یک خط از میان ابر نقاط است. اگر محورهای معمول

𝑚3جریان به  𝑠⁄  و دبی رسوب𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑦⁄ به صورت حسابی باشند منحنی تابع توانی به صورت غیرخطی، و اگر از کاغذ لگاریتمی )

گیری شده روی دستگاه ها اندازههای جریان که رسوب آناستفاده شود منحنی بدست آمده خطی خواهد بود. نقاط متناظر دبی

دهند. از معادله این خط برای برآورد رسوب روزهایی که ها برازش میز بین آنگاه بهترین خط را اشوند و آنمختصات تعیین می

 (.1322توان استفاده کرد )بدیعی، برداری رسوب در طول دوره مشترک موردنظر انجام نشده مینمونه

 

 هامنحنی سنجه حد وسط دسته-4-7-2

کنند، گیری شده همان دسته را برآورد مییا برای گذر حجمی متوسط هر دسته با معلق متوسط اندازه 𝑄𝑤در این روش برای هر 

ها را براساس حجم جریان )از کوچک به گیری غلظت انجام شده مدنظر قرارداده و آنها نمونههایی را که در آنبدین ترتیب که دبی

شود به شوند و در این مرحله سعی میدسته یا بیشتر( تقسیم می 12)حدود هایی کنند، سپس این آمار به دستهبزرگ( مرتب می

های بالا ارزش بیشتری داده شود. در مرحله بعد دبی متوسط هر دسته )دبی میانه( و غلظت متوسط هر دسته )غلظت حاصل از دبی

ت به ضریب همبستگی معادله اولیه است شود که دارای ضریب همبستگی بالایی نسبمیانگین( رابطه رگرسیونی توانی برقرار می

 (.1312)مجدآبادی فراهانی، 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Flow Duration Curve 
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شود، چون میزان خطای های سیلابی که مسوول حمل قسمت اعظم رسوب هستند داده میدر این روش ارزش بیشتری به دبی

ییکه در روش همبستگی بین ناشی از تبدیل لگاریتمی به تعداد و پراکنش نقاط در نمودار منحنی سنجه رسوب بستگی دارد و از آنجا

یابد )میرزایی، رسند بنابراین خطای ناشی از تبدیل لگاریتمی تا حدود زیادی کاهش میها، تعداد نقاط به حداقل میمتوسط دسته

1311.) 

 

 روش اصلاح شده فائو-4-7-3

𝑄کند که از رگرسیون منحنی سنجه رسوبی )در این روش فائو پیشنهاد می = 𝑎𝑄𝑤
𝑏 آید کار بردن لگاریتم اعداد بدست میبه( که با

های جریان در میانگین لگاریتم دبی yهای رسوب مشاهده شده و میانگین لگاریتم دبی xکند، استفاده نشود )( عبور میx,yو از نقطه )

میانگین حقیقی دبی  𝑄𝑤) کند استفاده شود.( عبور می𝑄𝑤و  𝑄𝑠طول دوره آماری است(. بلکه از یک خط موازی با آن که از نقطه )

در رابطه فوق  aای در طول دوره آماری است(. فائو بجای ضریب های رسوب معلق مشاهدهمیانگین حقیقی دبی 𝑄𝑠ای و جریان مشاهده

 را به شرح زیر توصیه کرده است:  �́�ضریب 

�̂� =
�̅�𝑠

�̅�𝑤𝑏

 

ای در ضریب کمی دارند. های استثنایی و بزرگ تاثیر تعیین کنندههای رودخانه قرار دارد و دادهروش فائو عموما تحت تاثیر پر آبی

به طور قابل  𝑄𝑠شود مقدار علت این موضوع محدود بودن تغییرات دبی جرین نسبت به تغییرات بار معلق رودخانه است که باعث می

 (.1311افزایش یابد )میرزایی،  𝑄𝑤مقدار ای نسبت به ملاحظه

 

 ضرایب اصلاح پارامتری و غیرپارامتری-4-7-4

به نقل از میلر ضریب اصلاحی پارامتری زیر را پیشنهاد کرده است که در  1915برای اصلاح اثر تبدیل لگاریتمی، توماس در سال 

 ضرب خواهد شد: xنهایت در ضریب 

𝐶𝐹1 = 𝐸𝑋𝑃[2.65𝑆2] = 101.1513𝑆2 
𝑆2  بوده و برابر است با: 12اشتباه استاندارد برآورد منحنی سنجه رسوب در لگاریتم پایه 

𝑆2 =
Ʃ(𝑙𝑜𝑔𝑄𝑠𝑜 𝑖 − 𝑙𝑜𝑔𝑄𝑠𝑒 𝑖)

2

(𝑛 − 2)
 

ها را برای حذف اریبی داده 𝐶𝐹2با رد توزیع نرمال خطاهای باقیمانده، ضریب اصلاحی غیرپارامتری  1961کوخ و سیملی در سال 

ای زیر ضرب شده و از معادله x(. این ضریب مانند ضریب اصلاحی پارامتری در ضریب 1392اند )شمس ناطری و همکاران، کردهتوصیه 

 به دست می آید:

𝐶𝐹2 =
1

𝑛
Ʃ10𝜀𝑖 

ε𝑖 =  𝑙𝑜𝑔𝑄𝑠𝑜 𝑖 − 𝑙𝑜𝑔𝑄𝑠𝑒 𝑖 
 𝐶𝐹1لگاریتم مقدار برآوردی غلظت،  𝑙𝑜𝑔𝑄𝑠𝑒 𝑖لگاریتم مقدار مشاهده ای غلظت،  𝑄𝑠𝑜 𝑖تعداد نمونه های غلظت،  𝑛 که در آن، 

 ضریب اصلاح توزیع نرمال غیرپارامتری است. 𝐶𝐹2ضریب اصلاح توزیع نرمال پارامتری و 
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 های سنجه رسوبارزیابی روش-4-8
صورت که در هر های منحنی سنجه انجام شده است. به این ایستگاه هیدرومتری منطقه موردمطالعه ارزیابی دقت روش 12در 

(، روش 1RMSEها کنار گذاشته شده سپس با استفاده از فرمول ریشه میانگین مربعات خطا )درصد از داده 22ها، کدام از این ایستگاه

 شود:مناسب برای محاسبه رسوب انتخاب می

RMSE = √
1

N
∑(Oi − Pi)

2

n

i=1

 

ها است. روشی که در آن ریشه میانگین مربعات تعداد داده 𝑁مقدار مشاهده شده و  𝑂𝑖مقدار برآورد شده،  𝑃𝑖که در فرمول فوق، 

 (.1391شود )سپهوند، خطا کمترین مقدار را دارا بود، به عنوان روش مناسب براب محاسبه رسوب استفاده می

 

 ضریب رسوبدهی-4-9
های تجربی ضرایب ثابتی این دو مدلشوند در از آن جایی که تمامی مواد فرسایش یافته به صورت بار رسوبی از حوضه خارج نمی

( )نسبت رسوب به فرسایش( مطابق رابطه زیر SDRکنند. در این تحقیق برای محاسبه ضریب رسوبدهی )عامل را به هم مرتبط می

 (1312های آبخیز )مایل مربع( است: )رفاهی، مساحت حوزه Aشود که در آن عمل می
Log (SDR) = 1.8768 − 0.1491 Log (10A) 

 شود:( استفاده می6دهی از جدول )تعیین مقدار عددی نسبت تحویل رسوب و رسوب کل، به منظور تعیین شدت رسوبپس از 
 ( 1387تعیین میزان فرسایش خاک و شدت رسوبدهی )رفاهی، ( 6) جدول

دهی کلاس رسوب

 فرسایش
 دهیشدت رسوب

 تولید رسوب سالانه
شدت دهنده نمرات نشان

 دهیرسوب
 تن در کیلومترمربع مترمکعب در کیلومتر مربع

V 122< 2522< 1429< خیلی زیاد 

IV 122-25 2522-1522 1429-426 زیاد 

III 25-52 1522-522 426-231 متوسط 

II 52-25 522-222 231-95 کم 

I 25-2 222> 95> خیلی کم یا جزیی 

 

بررسی شامل دادهای مربوط به مرفومتری حوزه های آبخیز، جنس سنگ، کاربری اراضی، فراوای داده های مورد استفاده برای این 

های موجود در هر آبخیز می باشد. نتایج نشان داد بیشترین سطح لغزش در حوزه های آبخیز زرین گل، وطنا، تقی آباد و زمین لغزش

 سرمو دارند. 

انجام شد و روشی  CFها، فائو و های خطی، حدوسط دستهایستگاه روش 12های سنجه ابتدا در برای انتخاب روش ترسیم منحنی

( مشخص 2های دیگر اعمال خواهد شد. همانطور که از جدول )را داشت به عنوان روش اصلی در ایستگاه RMSEکه کمترین مقدار 

 ها دارا بود.درصد از ایستگاه 22ها کمترین مقدار را در سط دستهروش حدو RMSEاست در این ده ایستگاه 
 ایستگاه منتخب 10)تن در هکتار بر سال( در  RMSEمقدار ( 7) جدول

 𝑪𝑭𝟐روش  𝑪𝑭𝟏روش  هاروش حدوسط دسته روش فائو روش خطی ایستگاه کد ایستگاه ردیف

 15/2413 22/2212 46/1949 34/2911 24/3492 تالار-شیرگاه 14221 1

 23/1232 33/231 94/416 22/215 43/422 لوارک-آبادعلی 41163 2

 13/519 22/493 62/461 22/1642 11/525 گالیکش 12222 3

_______________________________________________________________________________________ 
1 Root Mean Square Error 
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 14/35122 64/34166 12/34142 54/12333 93/39266 هوتن 11223 4

 42/416 99/494 63/415 51/494 62/521 سفیدچاه 13225 5

 62/4129 51/4191 23/4296 24/4112 26/5234 صومعهده 41295 6

 63/233 24/231 23/222 11/225 62/262 بلده 15213 2

 53/3121 92/3121 43/2192 14/2994 39/3223 خرمالو-نوده 12212 1

 21/22 24/22 56/31 31/35 46/24 ماشالله آباد 16233 9

 26/52 15/49 22/52 39/41 29/52 دلیچای 15225 12

 222/4152 151/4643 292/4423 429/9121 693/5322 میانگین کل 11

 منبع: نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

شود. نتایج حاصل از منحنی سنجه به روش ها به عنوان روش اصلی انتخاب می( روش حد وسط دسته6بنابراین طبق جدول )

( آورده شده است. همانطور که 1ها در جدول )شامل رسوب کل، رسوب ویژه و ضرایب آلفا و بتا در هر یک از ایستگاهها حدوسط دسته

( در رودخانه گز و کمترین آن مربوط به 49/4222دهد بیشترین مقدار رسوب ویژه مربوط به حوزه آبخیز وطنا )این جدول نشان می

تا  122ی بین های مورد مطالعه در این تحقیق در محدوهاست. میزان رسوبات اکثر حوزه ( در رودخانه دوغ12حوزه آبخیز تنگراه )

 تن بر کیلومترمربع در سال است. 1222

 
 های هیدرومتریها در ایستگاههای سنجه به روش حدوسط دستهنتایج حاصل از منحنی( 8) جدول

 βضریب αضریب ایستگاه رود کدایستگاه
 رسوب کل

 )تن در سال(

 رسوب ویژه

)تن در سال در 

 کیلومترمربع(

 رسوبدهی

(SDR) 

شدت 

 رسوبدهی

22/33 تنگراه دوغ 12221  22/1  45/26165  23/15  92/29  کم 

گرگان-تمر گرگانرود 12225  25/113  29/1  21/422215  44/321  43/32  کم 

25/19 گالیکش اوغان 12222  92/1  23/122256  39/445  15/36  کم 

تپهقلی 12229 تپهقلی   22/14  26/1  23/1253  15/33  22/49  کم 

چایچهل 12213 92/15 لزوره   13/2  59/122121  52/422  22/39  کم 

خرمالو-نوده خرمالو 12212  32/11  11/2  24/93595  61/112  11/33  کم 

چایقره 12221 21/23 رامیان   92/1  11/221221  34/113  35/39  کم 

44/121 قزاقلی گرگانرود 12223  59/1  23/3532511  45/521  52/24  جزیی 

 گرگانرود 12225
-سدگرگان

 وشمگیر
93/122  14/1  21/211925  61/92  21/24  جزیی 

جویسیاه 12222 سیاه-شیرآباد   31/1  22/1  62/2142  19/116  24/52  متوسط 

رودسرمه 12229 رودسرمه-زرینگل   31/12  12/1  36/2292  65/14  46/52  متوسط 

گرگ-آبادتقی جعفرآباد 12233  33/152  13/1  24/14962  12/291  31/44  کم 

31/121 نهارخوران زیارت 12243  62/1  49/12192  42/131  96/44  کم 

کلاتهشصت 12245 کلاتهشصت   15/22  63/1  31/3413  15/31  41/45  کم 

جنگلبانی-باغو باغو 12252  14/44  53/2  16/5535  12/349  22/51  متوسط 

59/541 وطنا گز 12253  92/1  25/62691  49/4222  16/59  متوسط 

زرینگل-زرینگل زرینگل 12221  61/2  44/2  22/111319  22/352  22/32  کم 

54/22 سرمو محمدآباد 12213  94/1  25/12131  42/215  22/36  کم 

سوقره 12292 آبسیاه   11/139  14/2  25/94252  21/56  29/32  کم 

69/52 سفیدچاه نکا 13225  12/2  11/52121  25/52  15/32  کم 

23/11 گلورد نکا 13229  99/1  24/265523  24/115  23/32  کم 

59/23 دارابکلا دارابکلا 13212  94/1  11/42222  52/213  62/41  کم 

تالار-شیرگاه تالار 14221  31/22  95/1  13/421112  11/261  15/29  کم 

یانکسیل-شیرگاه کسیلیان 14225  26/19  23/1  23/32112  15/91  11/32  کم 
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29/122 پنجاب نمارستاق 15211  12/1  21/119624  12/522  69/39  کم 

سنگکره هراز 15212  12/1  24/2  45/1222224  21/324  55/26  کم 

51/14 هریجان هریجان 16212  16/1  21/5269  42/62  92/45  کم 

رودکاظم 16233 62/2 ماشالله آباد   54/1  29/19412  63/125  12/42  کم 

کیلهچشمه 16241 چشمه-برهرات   69/3  29/1  96/191266  91/255  53/33  کم 

21/11 دینارسرا آزادرود 16219  43/1  12/22994  12/91  12/39  کم 

 منبع :نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 با مساحت SYرابطه رسوب کل -4-10
(. همانطور که مشخص است با افزایش 5با مساحت برقرار شده است )شکل ای بین رسوب کل در سال در این قسمت یک رابطه

و در حالت  6/2یابد و روند صعودی را تشکیل داده است. این نمودار دارای ضریب تبیین بیشتر مساحت رسوب کل، افزایش می

 است. 1/2بندی شده گروه

 

 
 حوضه آبخیز 42و مساحت در  SYرابطه بین  25شکل 

 

 با بارش SSYرابطه  -4-11
رابطه بین بارش و رسوب ویژه  های آبخیز شده است.در این قسمت اقدام به ایجاد رابطه بین بارش و رسوب ویژه تولیدی در حوضه

میلیمتر، در  26/521های کمتر از (. در بارش6میلیمتر است )شکل  26/521تولیدی یک رابطه غیر خطی و نقطه بحرانی آن در بارش 

رخ  تواند از خاک در برابر فرسایش حفاظت کند و میزان بارش برای تولید رواناب در سطح فرسایش کمگیاهی ضعیف نمیابتدا پوشش

یابد و بیشترین مقدار رسوب در نتیجه بارش دهد، با افزایش مقدار بارش سالیانه، رسوب ویژه در نتیجه فرسایش، افزایش میمی

تن در کیلومترمربع در سال )حوزه آبخیز وطنا( بوده است. در این مرحله تاثیر حفاظتی پوشش آشکار  4222میلیمتر یعنی  26/521

میلیمتر، با وجود افزایش بارش، نقش  26/521ش اساسی را در تولید رسوب دارد. اما در بارش بیش از نیست بنابراین، بارش نق

کند و در این مرحله پوشش شود و رسوب ویژه تولیدی کاهش پیدا میحفاظتی پوشش گیاهی برای کاهش رسوب تولیدی آشکار می
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کند، شود، رسوب ویژه تولیدی افزایش پیدا نمیسالیانه بیشتر می کند. زمانیکه بارشگیاهی نقش موثرتری نسبت به بارش بازی می

 زیرا پوشش گیاهی حفاظت کافی را در برابر فرسایش خاک و تولید رسوب بوجود می آورد.

 

 
 و بارش به صورت لگاریتمی در کل حوضه آبخیز SSYرابطه بین رسوب ویژه   26شکل 

 

دهد (. نتایج این جدول نشان می9های بررسی شده همبستگی برقرار شد )جدول ژگیی بعد بین ضرایب آلفا و بتا و ویدر مرحله

های جنگلی و مرتعی، سنگ مارنی، مساحت، تراکم دار داشته است(، با کاربریکه ضریب آلفا )که با رسوب ویژه همبستگی معنی

رض جغرافیایی، شیب، محیط، ارتفاع متوسط و با طول و ع 21/2ها، رسوب ویژه و رسوب کل در سطح زهکشی، تعداد زمین لغزش

ها، طول آبراهه اصلی، دما، کاربری شهری، های هیدرومتری، تعداد و طول آبراهه، میانگین متوسط طول آبراههحوزه، ارتفاع ایستگاه

 همبستگی معنادار داشته است. 25/2ها و طول حوزه در سطح لغزشثابت نگهداری کانال، مساحت زمین
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 های آبخیز موردمطالعهنتایج حاصل از همبستگی بین رسوب کل و ویژه با خصوصیات حوزه( 9) جدول

 
SY SSY  SY SSY 

SY 1 
 

P 345/2- * 24/2-  

SSY 25/2  1 T 12/2  22/2  

elev_tamab 12/2-  11/2-  LU1 12/2  11/2-  

area 912/2 ** 23/2-  LU2 22/2-  21/2-  

X 22/2  22/2  LU3 29/2  29/2-  

Y 422/2 ** 23/2  LU4 241/2 ** 25/2-  

Area_mean 231/2 ** 26/2-  LU5 233/2 ** 24/2-  

Priemeter_km 222/2 ** 11/2-  LU6 166/2 ** 23/2-  

Slope 322/2- * 24/2-  LU7 15/2  23/2-  

elev_mean 13/2-  22/2-  LU8 224/2 ** 26/2  

N_total 225/2 ** 22/2-  Az_b 21/2-  221/2-  

Rb_total 11/2  32/2-  Az_d 26/2-  24/2-  

Lm 259/2 ** 12/2-  ahak 21/2-  23/2-  

L_total 242/2 ** 26/2-  M 12/2-  16/2-  

Lsm_mean 145/2 ** 21/2-  De 24/2-  22/2-  

Rl_total_cumu 22/2  22/2-  aval 12/2-  22/2-  

Rl_total 16/2  21/2-  dovom 29/2  14/2-  

Lg 13/2-  22/2-  sevom 23/2-  24/2-  

Lb 211/2 ** 11/2-  K_T 25/2-  29/2-  

D 12/2  312/2 * K_F 14/2  11/2-  

C 13/2-  25/2-  Loess 22/2  24/2-  

F_total 316/2- * 21/2  marn 22/2  625/2 ** 

Rc 311/2- * 13/2  Road 329/2 * 29/2-  

Re 23/2-  24/2-  a 523/2 ** 221/2 ** 

Rf 22/2-  26/2-  b 22/2  22/2  

Cc 323/2 * 15/2-  N_la_sl 956/2 ** 219/2  

Rt_total 542/2 ** 14/2-  A_la_sl 525/2 ** 212/2-  

 با رسوب کل و رسوب ویژه هستند 25/2دار در سطح متغیرهایی که دارای همبستگی معنی *
 با رسوب کل و رسوب ویژه هستند 21/2دار در سطح متغیرهایی که دارای همبستگی معنی **

Az_d  ،آذرین درونیAz_b  آذرین بیرونی وDe  دگرگونیK_T  کواترنر متصلK_F  ،کواترنر منفصلahak  ،سنگ آهکM سنگ، مختلط: مارن، شیل، ماسه

aval, dovom sevm ،کنگلومرا+شیل+ماسه سنگ دوران اول، دوم و سوم :loess  ،لسmarn  ،مارنN_la_sl ها،لغزشتعداد زمین A_la_slلغزش، ، مساحت زمین

elev  ،ارتفاع ایستگاه هیدرومتریH ،متوسط ارتفاع حوزه آبخیز LU  

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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 مورفولوژی پارامترهای محاسبه برای شدهپذیرفته هایروش(10) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های آبخیز موردمطالعهنتایج حاصل از همبستگی بین ضرایب آلفا و بتا با خصوصیات حوزه( 11) جدول

ج

 وانب

پارامترهای 

 مورفومتریک
 رفرنس شرح/فرمول 

ی
خط

 

بندی رتبه

هاآبراهه  
Nu بندی سلسله مراتبیرتبه  

استرالر 

(1964)  

نسبت 

 انشعاب
Rb 

𝑅𝑏 =
𝑁𝑢

𝑁𝑢+1
⁄  

𝑁𝑢 های رتبه تعداد کل آبراهه  u و ،𝑁𝑢+1 تعداد  

 رتبه بالاتر بعدی

 

(1956شیوم )  

طول آبراهه 

 اصلی
Lm 

ترین مسیر آب از نقطه طول در امتدا طولانی

مرز حوزهخروجی تا بالاترین حد   
هورتون 

(1945)  
طول آبراهه 

 uرتبه 
Lu طول آبراهه 

متوسط طول 

 آبراهه
Lsm 𝐿𝑠𝑚 =

𝐿𝑢
𝑁𝑢

⁄  
استرالر 

(1964)  

نسبت طول 

 آبراهه
RL 

𝑅𝐿 =
𝐿𝑢

𝐿𝑢−1
⁄  

𝐿𝑢 های رتبه طول کل آبراهه  u و ،𝐿𝑢−1 طول  

ترآبراهه رتبه پایین  

هورتون 

(1945)  

 جریان طول

 سطحی
Lg 𝐿𝑔 = 1

𝐷2⁄    D شبکه زهکشی   
هورتون 

(1945)  

 حوضه مرز نقطه دورترین و خروجی بین فاصله Lb حوضه طول
رتنام و 

(2225همکاران )  

 P حوضه محیط
 کرده احاطه را حوضه که حوضه تقسیم طول

 است
 

 

ی
ح

سط
 

مساحت 

 حوضه
A مساحت محصور شده در محدوده تقسیم حوضه  

شبکه 

 زهکشی
D 𝐷 =

𝐿𝑢
𝐴⁄  

هورتون 

(1932)  

ثابت 

 نگهداری کانال
C 𝐶 = 1

𝐷⁄ (1956شیوم )   

Fs 𝐹𝑠 فراوانی آبراهه =
𝑁𝑢

A⁄  
هورتون 

(1932)  

Rc 𝑅𝑐 نسبت گردی = 4 × 𝑃𝑖 × 𝐴
𝑃2⁄ (1953میلر )   

نسبت 

 کشیدگی
Re 

𝑅𝑒 =
√4 × 𝐴

𝑃𝑖
⁄

𝐿𝑏

⁄
 

(1956شیوم )  

Rf 𝑅𝑓 فاکتور شکل = 𝐴
𝐿𝑏

2⁄  
هورتون 

(1932)  

ضریب 

 فشردگی
Cc 𝐶𝑐 = 0.2821 𝑃

𝐴0.5⁄  
هورتون 

(1945)  

Rt 𝑅𝑡 بافت زهکشی =
𝑁𝑢

P⁄  
هورتون 

(1945)  
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a b  a b 

a 1 
 

P 215/2-  211/2-  

b 231/2-  1 T 322/2 * 262/2  

elev_tamab 326/2- * 153/2-  LU1 269/2  213/2-  

area 41/2 ** 243/2-  LU2 225/2-  225/2-  

X 332/2 * 152/2  LU3 235/2  251/2-  

Y 321/2 * 251/2  LU4 429/2 ** 123/2-  

Area_mean 326/2 * 242/2-  LU5 416/2 ** 222/2-  

Priemeter_km 333/2 * 223/2-  LU6 413/2 ** 226/2  

Slope 341/2- * 261/2  LU7 291/2  161/2-  

elev_mean 311/2- * 229/2-  LU8 335/2 * 114/2  

N_total 321/2 * 254/2-  Az_b 261/2-  222/2  

Rb_total 122/2-  251/2-  Az_d 156/2-  262/2  

Lm 322/2 * 246/2-  ahak 112/2-  246/2-  

L_total 312/2 * 25/2-  M 151/2-  216/2  

Lsm_mean 361/2 * 246/2  De 221/2-  334/2- * 

Rl_total_cumu 292/2-  126/2-  aval 125/2-  291/2  

Rl_total 121/2  221/2-  dovom 211/2-  293/2-  

Lg 3/2-  215/2-  sevom 139/2-  122/2-  

Lb 34/2 * 231/2-  K_T 125/2-  22/2-  

D 394/2 ** 225/2  K_F 122/2  212/2-  

C 339/2- * 295/2-  Loess 115/2-  262/2-  

F_total 223/2  211/2  marn 511/2 ** 222/2  

Rc 292/2-  262/2-  Road 163/2  222/2-  

Re 25/2-  212/2  SY 523/2 ** 223/2  

Rf 265/2-  213/2  SSY 221/2 ** 221/2  

Cc 124/2  243/2  N_la_sl 52/2 ** 222/2-  

Rt_total 112/2  221/2  A_la_sl 33/2 * 224/2-  

 با رسوب کل و رسوب ویژه هستند 25/2دار در سطح همبستگی معنیمتغیرهایی که دارای 

 با رسوب کل و رسوب ویژه هستند 21/2دار در سطح متغیرهایی که دارای همبستگی معنی **

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 های مختلفبا مساحت در اقلیم SSYرابطه -4-11-1

های مختلف شده است. منطقه مورد بررسی و حوزه در این قسمت اقدام به ایجاد رابطه بین رسوب ویژه تولیدی با مساحت در اقلیم

ای و مرطوب، مدیترانه، مرطوب، نیمه1، خیلی مرطوب 2های خیلی مرطوب های سیلابی گرگان رود، قره سو، نکا و هراز در اقلیم

و  SSYو مرطوب قرار دارد که در هر کدام از این مناطق بین  1های خیلی مرطوب اعظم منطقه در اقلیمخشک قرار دارند. قسمت نیمه

A دهد.های مختلف نشان میها در اقلیم( نمایی از هر یک از حوضه29(. شکل )21( و )شکل 22رابطه برقرار شده است )شکل 
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 ی بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی در اقلیم مرطوبرابطه  27شکل

 

 
 1مرطوبی بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی در اقلیم خیلیرابطه  28شکل 
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 های مختلفبا مساحت در اقلیم SSYرابطه   29 شکل

 

 ی آبخیز گرگانرودبا مساحت در حوزه SSYی بین رابطه-2 -4-11

های بزرگی که دارای تعداد کافی ایستگاه باشد برقرار شده است. این و مساحت در حوضه SSYی بین در این قسمت ی رابطه

ی بزرگ قرار دارند که در منطقه مورد مطالعه این تحقیق، حوضه آبخیز گرگانرود این شرایط را ها در مسیر جریان یک رودخانهایستگاه

(. همانطور که این نمودار نشان 32بزرگ دارای تعداد کمی هستند )شکل های ها در حوضهها و زیرحوضهدارا است مابقی ایستگاه

با مساحت در حوزه آبخیز گرگانرود مشابه رابطه ایجاد شده در کل منطقه، یعنی به صورت روند کاهشی است  SSYدهد نوع رابطه می

 (.31دارد )شکل  23/2بندی شده و در حالت گروه 2224/2و ضریب همبستگی پایین در حدود 
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 های حوزه آبخیز گرگانرودها و زیرحوضهایستگاه   30شکل 

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 
 ی بین مساحت و رسوب ویژه تولیدی در حوزه آبخیز گرگانرودرابطه  31شکل 

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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 با تراکم زهکشی و آلفا SSY رابطه -3 -4-11

ها ( بررسی شد. همانطور که این شکل33( و ضریب آلفا منحنی سنجه )شکل32رابطه بین رسوب ویژه و تراکم زهکشی )شکل 

دارد. به بیان ساده تر متغییر تراکم زهکش به  31/2و با تراکم زهکش  25/2دهند رسوب ویژه با ضریب آلفا ضریب همبستگی نشان می

مهمترین متغییر فیزیوگرافیک بر مقدار رسوب حمل شده سالانه موثر است و از سوی دیگر مقدار ضریب آلفا منحنی سنجه نیز عنوان 

 با رسوب ویژه سالانه رابطه معناداری دارد.
 

 
 و تراکم زهکشی SSYرابطه   32شکل 

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 
 SSYرابطه آلفا ورسوب ویژه  33شکل

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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های آبخیز متاثر از سیلاب و عموال محیطی موثر بر آنها با بررسی وضعیت رسوبدهی حوضه -4-12

 تاکید بر شرایط اقلیم و کاربری اراضی
شناسی، عوامل فیزیوگرافی و توپوگرافی، زمینو انسانی است. ای از عوامل طبیعی رسوب، نتیجه و حاصل تاثیر متقابل مجموعه

برداران و هرهبرداری و به طور کلی وضعیت بژئومورفولوژی، خاک، اقلیم، خصوصیات هیدرولوژیک، پوشش گیاهی، نوع وشیوه بهره

بر حسب شرایط خاص هر منطقه یک ساکنان حوزه آبخیز و... همگی درتأثیر متقابل با یکدیگر، در شدت وضعیت فرسایش مؤثرند. اما 

ریزی و اعمال مدیریت لازم است شناخت کافی در کنند که برای برنامهیا چند فاکتور به عنوان عوامل اصلی و تعیین کننده عمل می

 (.1312رابطه با تأثیر هر یک کسب نماییم )الشیخ، 

(  12رد بررسی بر پایه مقدار رسوبدهی سالانه )جدول های آبخیز منطقه مودر این بخش از گزارش برای بررسی رسوبدهی حوزه

های آبخیز از نظر کلاس رسوبدهی سالانه در قسمت اعظم حوزه سشدت رسوبدهی حوزههای مورد طبقه بندی قرار گرفت. بر این اسا

ها مالا در این حوزهها متوسط است؛ که احتها شدت رسوبدهی در آندرصد از حوزه 15باشد و فقط در حدود طبقه کم و جزیی می

های آبخیز باغو و وطنا، شود. همانطور که در حوزهسازندهای حساس به فرسایش در مرحله نخست سبب بروز فرسایش و رسوبزایی می

 دهد.درصد زیادی از حوضه را سازندهای حساس به فرسایش مارنی و در حوزه آبخیز شیرآباد سازندهای رسوبی تشکیل می

های منطقه موردمطالعه شامل تمر، گالیکش، نوده، رامیان، قزاقلی، ای موجود رسوب ویژه در بعضی از ایستگاههبا مقایسه داده

های بدست آمده در زمین تهیه ، با داده1312الدوله و سیرا، تا سال زرینگل، سفیدچاه، تالار، کسیلیان، دینارسرا، ده صومعه، پل آصف

ها بدست آمده است. این (، روند افزایشی در مقدار رسوب ویژه طی این سال1395رس سالانه این گزارش )و بر پایه دادهای در دست

تن بر  125ها نزدیک به دو برابر بوده است مانند ایستگاه هیدرومتری تمر که مقدار رسوب ویژه آن از افزایش در بعضی از این ایستگاه

رسیده است که میتواند از یکسو به دلیل وجود سازندهای لسی و مراتع با  تن بر کیلومتر مربع در سال 321کیلومترمربع در سال به 

ها این افزایش پوشش ضعیف باشد،و از سوی دیگر بر ویژگی های پوشش و کاربری اراضی مرتبط است. در بعضی دیگر از این ایستگاه

تن بر  113تن بر کیلومترمربع در سال به  122محسوس نبوده است مانند ایستگاه هیدرومتری رامیان که مقدار رسوب ویژه آن از 

 کیلومتر مربع در سال رسیده است.

سطح اراضی مرتعی ضعیف، شهری و مسکونی،   به عنوان جمع بندی اولیه انجام شده نشان دهنده رابطه همبستگی قوی بین

  مساحت لغزش های رخ داده با مقدار رسوب تولید کل در محدوده مازندران و گرگان دارد:

 
 همبستگی بین موثرترین متغییر های محیطی با رسوبدهی حوزه های آبخیز گرگانرود تا هراز ( 12) جدول

 
 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 نتایج برداشت های انجام شده در حوزه های آبخیز زوجی کیجگ در گرگانرود-4-12-1

نوعی حوزه تحقیقاتی می باشدو به منظور تسریع در انجام تحقیقات از آنها استفاده  PAIRED CATCHMENTSحوزه های زوجی 

می شود و ممکن است در داخل حوزه معرف قرار داشته باشد. نحوه کار بدین ترتیب است که در یکی از زیر حوزه های فرعی ، دو 

یب، لیتولوژی، فرسایش،آب و هوا و غیره تا حد امکان آبراهه را که از نظر سطح، توپوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی، خاک، ش
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یکسان باشند انتخاب نموده، در یکی از حوزه ها شرایط ثابت باقی مانده و بعنوان شاهد در نظر گرفته می شود و در حوزه دیگر 

 خوانده می شود.تغییراتی توسط روشها و تکنیک های آبخیزداری صورت می گیرد و اثرات آنها مطالعه می شود، که نمونه 

دند، گراکولوژیک استقرار و راه اندازی می  –اقلیم، هیدروادافیکی و هیدرو  –هیدرو  همگناز آنجائیکه آبخیزهای معرف در مناطق 

نه مناطق خواهد بود. بر همین اساس اکثر کشورهای در حال پیشرفت و گوبنابراین نتایج بدست آمده از آنها قابل تعمیم برای این

دنیا آبخیزها را بعنوان واحد برنامه ریزی انتخاب نموده و کلیه برنامه های توسعه پایدار خود را در محدوده آبخیز ها دنبال می  پیشرفته

نمایند. بنابراین داشتن اطلاعات از منابع آبخیز برای برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت لازم و ضروری می باشد. این مهم فقط با 

امکانپذیرخواهد بود. لذا برای جبران کمبود معیارهای لازم جهت  همگناستقرار و راه اندازی حوزه های معرف در مناطق استفاده از 

 ارزیابی مناسب آبخیزها و در نهایت مدیریت آبخیز از اطلاعات آبخیز های معرف استفاده خواهد شد.

. حوزه زوجی کجیک در استان گلستان یکی از بهترین نمونه در محدوده سیلاب های اتفاق افتاده چندین حوزه زوجی وجود دارد

 ها برای مقایسه نقش مدیریت فعلی و کاربری اراضی بر سیلاب های اتفاق افتاده است.
 

 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی حوزه معرف و زوجی کچیک-4-12-2

هکتار  3622شده و داری مساحتی در حدود حوزه آبخیز معرف و زوجی کچیک در منهی الیه شمال شرق استان گلستان واقع

باشد که در شمال آن ارتفاعات باباشمل، در شرق متر از سطح دریا می 1264و حداکثر  622باشد. این حوزه دارای حداقل ارتفاع می

اشد. این حوزه داری بتپه میهای عنابلی و در غرب آن محور ارتباطی بخش کلاله به مراوهآن رشته کوههای شلمی، در جنوب آن جنگل

پنج روستا است که شامل روستاهای آلتی آغا  بزرگ و آلتی آغا  کوچک در جنوب، روستای آق امام در شرق و روستاهای خانگه و 

که روستای کچیک در دهانه خروجی حوزه قرار گرفته است. محدوده منطقه مطالعاتی در ایران و طوریکچیک در حد غربی بوده به

 آمده است. 34ن در شکل استان گلستا
 

 
 محدوده منطقه مطالعاتی در ایران و استان گلستان  34شکل 

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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 های موجود در حوزهتعیین کاربری -4-13
سطح زمین را با توجه به باشد. نقشه کاربری اراضی، پوشش فیزیکی تعریف کاربری اراضی، استفاده از زمین در شرایط حاضر می

های موجود در یک محل یا انواع مختلف استفاده دهد. بررسی کاربری اراضی و استفاده از زمین یعنی تمام فعالیتاستفاده آن نشان می

ان های مختلف و به بیهای انسانی در قسمتاز زمین در یک محل به تصویر کشیده شود. اطلاع از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت

ای برخوردار است. بنابراین داشتن اطلاع های مختلف از اهمیت ویژهریزیدیگر نحوه استفاده از زمین، به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه

در شکل چهار  .گذاری در کشور استریزی و سیاستاز نوع استفاده از اراضی و تغییرات آن در طی زمان از موارد مهم در برنامه

 (.36و35مختلف موجود در حوزه آورده شده است )شکل  هایکاربری

 

 
 های حوزه معرف و زوجی کچیکنقشه انواع کاربری  35شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان
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 حوزه معرف و زوجی کچیک نمایی از کاربری های مختلف 36شکل 

 کمیته آبخیز کشاورزی و منابع طبیعی

 

 1398فروردین  2تا  1397اسفند  26معرف و زوجی کچیک از گزارش بارندگی درحوزه  -4-14
شروع شد و به طور متناوب تا ساعت  22:12، بارندگی در ساعت 1392اسفند  26مارس( مصادف با  12)  12/3/2219از تاریخ  

متر بوده  است، یمیل 1/121)دوم فروردین(  ادامه داشته است. میزان کل بارندگی در این مدت   3/2219/ 22صبح روز   5:12

میلمتر رخ داده است و بیشترین شدت بارش هم مربوط به بارش   6/61اسفند( به میزان  22مارس ) 11بیشترین مقدار بارندگی در 

 (.13اسفند( بوده است )جدول  22مارس ) 11روز  15:32تا  14:32میلیمتر در ساعت از ساعت 1/12مارس با شدت  11

وم خروجی حوزه معرف کچیک رواناب مشاهده شد که به علت خراب بودن سطح سنج رادار، اعدادثبت ها در  فلدر طی این بارش

 22صبح ارتفاع رواناب  9: 12و    1:  52( در ساعات 1392اسفند  22) 2219مارس  11باشد و به طور دستی در شده قابل قبول نمی

گیری و ثبت شد که نتایج سانتیمتر اندازه 41صبح ارتفاع رواناب   1: 32و   1: 22اسفند( در ساعات  29مارس ) 22سانتیمتر و در 

 است.   1تا  5نمونه برداری آن طبق جداول  

که از در این مدت فلوم حوزه نمونه و  فلوم حوزه شاهد برای اولین بار در چند سال اخیر، داده مثبت ثبت کرده است به طوری

هایی با دامنه ( فلوم حوزه نمونه داده1391فروردین  3مارس )  23روز  12:  32ا اسفند( ت 22مارس ) 11روز   16:  25ساعت 

 سانتی متر را ثبت نموده است.  31تا  13هایی با دامنه تغییرات سانتیمتر و  فلوم حوزه شاهد، داده 12تا  3تغییرات 

مقدار   12گیری شد که بر اساس جدول اندازههای نمونه و شاهد، رسوب مشاهده و های پلات حوزهدر اثر بارش مذکور در سایت

تن در هکتار بوده است. به عبارت دیگر شرایط  546/2تن در هکتار و در حوزه شاهد  234/2رسوب حاصل از این بارش در حوزه نمونه 

افزایش شده  %215فعلی کاربری و پوشش گیاهی در مقایسه با شرایط استاندارد بهره برداری موجب افزایش رسوب تولیدی تا حد 

 است )برای یک واقعه(.
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 2019مارس  22تا    17مقایسه بارش روزانه ایستگاه کلیماتولوژی کچیک از   37شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی  و منابع طبیعی

 

 
 2019مارس  22تا  17کلیماتولوژی کچیک  از مقایسه حداکثر شدت بارش روزانه ایستگاه  38شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی  و منابع طبیعی
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 2019مارس  22تا    17کلیماتولوژی از   های ثبت شده )میلیمتر برساعت( در ایستگاهبارش حداکثر شدت بارندگی( 13) جدول

 ردیف نام ایستگاه تاریخ میلادی تاریخ شمسی مقدار بارندگی حداکثر شدت بارندگی )میلیمتر برساعت(

1/5 2/1 26/12/1392 12/3/2219 

 کلیماتولوژی کچیک

1 

1/12 6/61 22/12/1392 11/3/2219 2 

2/3 5/33 21/12/1392 19/3/2219 3 

1/2 1/2 29/12/1392 22/3/2219 4 

4/1 3/4 1/1/1391 21/3/2219 5 

3 2/4 2/1/1391 22/3/2219  6 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان 

 

 2019مارس  22تا  17معرف زوجی از  حجم بارش دریافتی در حوزه( 14) جدول

 تاریخ حجم بارش دریافتی )مترمکعب(

313200 12/3/2219 

2469600 11/3/2219 

1206000 19/3/2219 

75600 22/3/2219 

154800 21/3/2219 

169200 22/3/2219 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان 

 

 2019مارس  19و  18ارتفاع رواناب در فلوم خروجی حوزه نمونه کچیک در  ( 15) جدول

 mارتفاع اشل mmبارندگی  ساعت میلادیتاریخ  تاریخ شمسی
ای حوزه حداکثر دبی لحظه

 s3m/نمونه 

27/12/1397 18/10/2018 15:00 9.2 0 0 

27/12/1397 18/10/2018 16:20 1.3 0 0 

27/12/1397 18/10/2018 17:00 2.8 0.045 0.01 

27/12/1397 18/10/2018 18:00 5.1 0.050 0.013 

27/12/1397 18/10/2018 19:00 5.1 0.051 0.014 

27/12/1397 18/10/2018 20:00 3.2 0.06 0.019 

27/12/1397 18/10/2018 21:00 2.2 0.054 0.015 

27/12/1397 18/10/2018 22:00 2 0.04 0 

27/12/1397 18/10/2018 23:00 1.9 0.035 0 

27/12/1397 18/10/2018 24:00:00 2.2 0.03 0 

28/12/1397 19/10/2018 1:00 0.4 0.03 0 

28/12/1397 19/10/2018 2:00 2.5 0.03 0 
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 طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیاداره کل منابع 

 

 2019مارس  19و  18ارتفاع رواناب در فلوم خروجی حوزه شاهد کچیک در ( 16) جدول

28/12/1397 19/10/2018 3:00 2 0.03 0 

28/12/1397 19/10/2018 4:00 2.1 0.032 0 

28/12/1397 19/10/2018 5:00 2.5 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 6:00 2 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 7:00 1.9 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 8:00 2.5 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 9:00 2.3 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 10:00 2.1 0.05 0.013 

28/12/1397 19/10/2018 11:00 1.1 0.055 0.016 

28/12/1397 19/10/2018 12:00 1.4 0.053 0.015 

28/12/1397 19/10/2018 13:00 1.8 0.05 0.015 

28/12/1397 19/10/2018 14:00 3.1 0.066 0.024 

28/12/1397 19/10/2018 15:00 1.9 0.085 0.042 

28/12/1397 19/10/2018 16:00 0.7 0.067 0.025 

28/12/1397 19/10/2018 17:00 0.4 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 18:00 0.2 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 19:00 0 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 20:00 0.1 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 21:00 0.1 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 22:00 0.1 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 23:00 0.3 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 24:00:00 0.3 0.04 0 

28/12/1397 19/10/2018 1:00 0 0.04 0 

 mارتفاع اشل mmبارندگی  ساعت تاریخ میلادی تاریخ شمسی
ای حوزه حداکثر دبی لحظه

 s3m/شاهد 

27/12/1397 18/10/2018 15:00 9.2 0 0 

27/12/1397 18/10/2018 16:20 1.3 0.12 1.3 

27/12/1397 18/10/2018 17:00 2.8 0.3 2.8 

27/12/1397 18/10/2018 18:00 5.1 0.1145 5.1 

27/12/1397 18/10/2018 19:00 5.1 0.419 5.1 

27/12/1397 18/10/2018 20:00 3.2 0.574 3.2 

27/12/1397 18/10/2018 21:00 2.2 0.462 2.2 

27/12/1397 18/10/2018 22:00 2 0.215 2 

27/12/1397 18/10/2018 23:00 1.9 0.173 1.9 

27/12/1397 18/10/2018 24:00:00 2.2 0.12 2.2 
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 آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعیاداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته 

 

  2019مارس  19و  18ارتفاع رواناب در فلوم خروجی حوزه معرف کچیک در ( 17) جدول

 ( به طور دستی91فروردین  2تا  92اسفند  26) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و منابع طبیعیاداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی 

28/12/1397 19/10/2018 1:00 0.4 0.12 0.4 

28/12/1397 19/10/2018 2:00 2.5 0.12 2.5 

28/12/1397 19/10/2018 3:00 2 0.12 2 

28/12/1397 19/10/2018 4:00 2.1 0.199 2.1 

28/12/1397 19/10/2018 5:00 2.5 0.235 2.5 

28/12/1397 19/10/2018 6:00 2 0.235 2 

28/12/1397 19/10/2018 7:00 1.9 0.235 1.9 

28/12/1397 19/10/2018 8:00 2.5 0.235 2.5 

28/12/1397 19/10/2018 9:00 2.3 0.247 2.3 

28/12/1397 19/10/2018 10:00 2.1 0.1145 2.1 

28/12/1397 19/10/2018 11:00 1.1 0.479 1.1 

28/12/1397 19/10/2018 12:00 1.4 0.232 1.4 

28/12/1397 19/10/2018 13:00 1.8 0.393 1.8 

28/12/1397 19/10/2018 14:00 3.1 0.71 3.1 

28/12/1397 19/10/2018 15:00 1.9 1.124 1.9 

28/12/1397 19/10/2018 16:00 0.7 0.729 0.7 

28/12/1397 19/10/2018 17:00 0.4 0.247 0.4 

28/12/1397 19/10/2018 18:00 0.2 0.235 0.2 

28/12/1397 19/10/2018 19:00 0 0.235 0 

28/12/1397 19/10/2018 20:00 0.1 0.235 0.1 

28/12/1397 19/10/2018 21:00 0.1 0.235 0.1 

28/12/1397 19/10/2018 22:00 0.1 0.235 0.1 

28/12/1397 19/10/2018 23:00 0.3 0.235 0.3 

28/12/1397 19/10/2018 24:00:00 0.3 0.235 0.3 

28/12/1397 19/10/2018 1:00 0 0 0 

 mارتفاع اشل ساعت تاریخ میلادی تاریخ شمسی
ای حداکثر دبی لحظه

 s3m/حوزه معرف 

27/12/1397 18/10/2018 8:50 0.2 0.41 

27/12/1397 18/10/2018 9:10 0.2 0.41 

29/12/1397 20/10/2018 8:00 0.48 3.059 

29/12/1397 20/10/2018 8:30 0.48 3.059 
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 نکته: رادار خراب بوده است و اندازه گیری ارتفاع رواناب به طور دستی بوده است.

 
 (2019مارس  19و  18) 1397اسفند  28و  27هایتوگراف بارش  در   39شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 
 (2019مارس  19و  18) 1397اسفند  28و  27هیدروگراف رواناب در فلوم خروجی حوزه نمونه در   40شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی



296          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 (2019مارس  19و  18) 1397اسفند  28و  27هیدروگراف رواناب در فلوم خروجی حوزه شاهد در   41شکل 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
 

 (2019مارس  18) 1397اسفند  27نمونه برداری از خروجی حوزه شاهد  در ( 18) جدول
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1 22/12/1392  11/3/2219  52  :1  22 223/2  2/2  6/222  1/119  4/116  1/31  

2 22/12/1392  11/3/2219  52  :1  22 223/2  2/2  5/141  3/12  6/22  9/25  

- 22/12/1392  11/3/2219  - 20  7/2     4/32  

 

 (2019مارس  18) 1397اسفند  27نمونه برداری از خروجی حوزه نمونه  در ( 19) جدول
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1 22/12/1392  11/3/2219  12  :9  22 223/2  1/2  4/19  2/42  4/44  1/14  

2 22/12/1392  11/3/2219  12  :9  22 223/2  1/2  192 2/121  4/91  1/32  

- 22/12/1392  11/3/2219  - 20  8/2     8/23  
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 (2019مارس  20) 1397اسفند  29نمونه برداری از خروجی حوزه شاهد  در ( 20) جدول
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1 29/12/1392  22/3/2219  22  :1  41 223/2  2/2  122 5/29  1/26  6/25  

2 29/12/1392  22/3/2219  22  :1  41 223/2  2/2  92 121 3/125  1/35  

- 29/12/1392  22/3/2219  - 48  7/2     35/30  

 

 (2019مارس  20) 1397اسفند  29نمونه برداری از خروجی حوزه نمونه در ( 21) جدول
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1 29/12/1392  22/3/2219  32  :1  41 223/2  2/2  4/222  6/122  9/99  3/33  

2 29/12/1392  22/3/2219  32  :1  41 223/2  2/2  9/162  5/95  1/92  9/32  

- 29/12/1392  22/3/2219  - 48  7/2     1/32  

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

مساحت و بارش و با دو شیوه مدیریتی همانگونه که از نتایج مستفاد میشود طی بارش های اخیر در دو ضعیت کاملا مشابهه شیب، 

متفاوت )شاهد بدون برنامه مدیریتی و نمونه دارای فعالیت های حفاظت خاک و پوشش( مقدار رواناب اوج حاصل شده دارای تفاوت 

ش حاصل از برابری نسبت به یکدیگر هستند. علاوه بر این برای واقعه بارش آخر اسفندماه در حوزه آبخیز گرگانرود مقدار فرسای 25

میباشد. در صورتیکه  %215فرایندهای شیاری و پاشمان ثبت شده در پلات های فرسایش مقدار خاک تخریب شده دارای تفاوت 

فرایندهای ناشی از جریان متمرکز و حرکت های توده ای را به این فرایندهای اضافه شود مقدار رسوب تولیدی دارای تفاوت چندین 

 برابری خواهد شد.



 
 2019های معرف و زوجی در مارس های پلات رسوب حوزهآماربرداری از ایستگاه( 22) جدول

 هکتار ( 112نمونه ) مساحت حوزه  هکتار  ( 112حوزه شاهد )مساحت 

 واحد

 نام حوزه

 نام میدان C B A C B A ردیف

 شماره پلات 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 طول 424122 423651 423212 4255425 425413 4256125

 عرض 412121225 4112421 41212112 41212332 41212456 41212531 1 مختصات

 ارتفاع متر 132 متر 165 متر 122 متر 121 متر 242 متر 293

 میلادی 24/3/2219 21/3/2219 21/3/2219 21/3/2219 21/3/2219 21/3/2219
 2 تاریخ برداشت نمونه

 شمسی 4/1/1391 1/1/1391 1/1/1391 1/1/1391 1/1/1391 1/1/1391

 3 ساعت برداشت وقت محلی 16:12 16:15 16:25 1:22 1:32 1:32 - - - 11:22 11:21 11:11 11:42 - 11:41 12:25 12:35 12:42

1/121 1/121 1/121 - 1/121 1/121 mm 4 مقدار بارندگی 

 5 مدت بارندگی دقیقه 6312 6312 - 6312 6312 6312

1/12 1/12 1/12 - 1/12 1/12 
mm(hr) 

 
 6 حداکثرشدت بارندگی

S S S S S S W W W E E E W W W S S S 2 جهت شیب هشت گانه 

 1 درصد شیب درصد 16 16 16 33 33 33 21 21 21 44 44 44 56 56 56 13 13 13

 12 ابعاد پلات متر 11*5 23*1/1 5/12*5 24*1/1 24*1/1 24*1/1

 12 مساحت پلات مترمربع 92 92 92 4/41 4/41 4/41 5/12 5/12 5/12 2/43 2/43 2/43 2/43 2/43 2/43 2/43 2/43 2/43

 11 نوع کاربری بدون پوشش - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 12 درصد پوشش درصد - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 13 بافت خاک  سیلتی لوم سیلتی لوم سیلتی لوم سیلتی لوم سیلتی لوم سیلتی لوم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - cm 14 عمق خاک پلات 

a= 100 cm 

b= 50 cm 
c= 60 cm 

R= 25 cm  و 
h= 120 cm 

a= 100 cm 

b= 50 cm 

c= 60 cm 

R= 25cm  و 
h= 120 cm 

cm 15 ابعاد مخزن پلات 

322 222 322 222 lit 16 حجم مخزن 

41 62 52 32 - 22 42 32 62 0 0 0 45 62 35 62 52 22 cm 12 ارتفاع آب داخل مخزن 

225 322 262 152 - 122 212 152 322 0 0 0 225 322 125 122 91 132 lit 11 حجم آب داخل مخزن 

3 3 3 3 - 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 lit 112 حجم نمونه برداشت شده 

1/2 2/2 2/2 1/2 - 1/2 2/2 2/2 1/2 0 0 0 1/2 2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 gr 22 وزن کاغذ صافی خشک 

4/63  4/91  1/15  5/35  - 1/42  1/52  4/62  122 0 0 0 5/22  3/95  2/65  4/11  9/96  1/125  gr  21وزن رسوب مرطوب به 
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 همراه کاغذ

2/29  4/53  9/42  6/14  - 4/19  2/65  2/36  2/65  0 0 0 31 1/49  1/32  5/42  1/52  5/26  gr 
وزن رسوب خشک به همراه 

 کاغذ
22 

9/26  2/52  2/31  1/11  - 6/16  1/22  5/33  4/62  0 0 0 2/35  4/46  3/22  2/32  52 2/23  gr 23 وزن رسوب خالص هرنمونه 

9/1  9/16  2/12  9/3  - 5/5  3/9  2/11  1/22  0 0 0 2/11  5/15  1/9  6/12  2/16  6/24  gr/lit 24 غلظت نمونه 

1131 5222 6/3312  592 - 3/553  1946 1625 6242 0 0 0 2642 4642 5/1592  1533 3/1633  6/3365  gr 25 وزن رسوب خالص هرپلات 

6/10218 3/1143 9861 0 5/8872 6532 gr 26 وزن رسوب خالص هردامنه 

254/98 223/42 ton 22 مقدار کل رسوب هر حوزه 

546/0 234/0 Ton/hec 21 مقدار رسوب هر حوزه 

 *R   ، قطر دایرهh    ، ارتفاع استوانهa   ، طول مخزنb   عرض مخزن وc باشد.ارتفاع مخزن می 

 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 



 

گرگانرود نتایج حاصل از تحلیل منحنی های سنجه رسوب در ایستگاهای مهم حوزه های آبخیز  -4-15

 :1398و قره سو و رسوب حل شده در واقعه سیلاب 
از شب  یسو وگرگانرود، بارندگ قره زیبر وقوع بارش در حوضه آبخ یمبن یسازمان هواشناسبر پایه اطلاعات ارائه شده توسط   

فروردین ماه  2 شروع و تا صبحاه اسفندم 25بارش ها از روز تداوم داشت.  وستهیپ با یطور تقرذبه مدت پنج شبانه روز به 5932/52/21

گرگانرود حدود  زیدر کل حوضه آبخ لیس مولدبارش  نیانگیاستان گلستان، م یا به نقل از شرکت آب منطقه ادامه داشتند. 1391

نیز گزارش شده است.وجود سازندهای لسی فرسایش زا و همچنین  متریلیم 354تا مقدار  ستگاههایاز ا یبوده که در برخ متریلیم192

ذوب برف، عدم کامل بودن وضعیت پوشش گیاهی در اراضی طبیعی و زراعی همراه با تغییر کاربری و پوشش رخ داده موجب شده تا 

از ون یابی منحنی های سنجه حجم زیادی از رسوبات توسط این سیلاب ها حمل شوند. به طوریکه مقادیر غلظت رسوب برآوردی از بر

میلی گرم در لیتر در ایستگاه تمر متغیر بوده  36121میلی گرم در لیتر )ایستگاه زرینگل با بیشترین درصد پوشش جنگل( تا  1226

نایی است. این مقادیر گل آلودگی بر پایه دادهای بلند مدت برون یابی شده اند و درصورت وجود داده برداشت شده غلطت رسوب و توا

 دستیابی آنها این مقادیر به طور قطع بیشتر خواهد بود. 

، 1507232روز سیلاب در ایستگاهای تمر، قزقلی، زرینگل و گالیکش به ترتیب برابر با  23مقادیر رسوب حمل شده طی مدت 

 5/1مین ایستگاه ها نسبتهای تن بوده است. با مقایسه این مقادیر با رسوب سالانه بلند مدت ه 684152.11، و 296090.7، 4978245

در گالیکش به ثبت رسیده است. بیشترین نرخ افزایش رسوب متعلق به ایستگاه گالیکش میباشد. مهمترین دلیل آن از  1/6)قزاقلی( تا 

 یک شو رخ داد بیشترین مقدار بارش در محدوده مرکز و جنوبی استان گلستان و از سوی دیگر واقع شدن در محدوده ای است که

درصد زمان سالانه(  2روزه )حدود  23بیشترین نرخ تغییر کاربری اراضی را داشته است. همچنین مقدار رسوب حمل شده طی مدت 

مبین این مسئله است که در درجه اول فرسایش پدیده ای حدی است و به عبارت دیگر نقش رویدادهای استثنایی در تولید رسوب  

سوب در مدت زمان بسیار اندکی حمل میشود. این موجب شده است تا داده های رویدادی و سالانه بسیار زیاد است و حجم زیادی از ر

از توزیع نرمال تبعیت نکنند و بنابراینبه منظور تکمیل گزارش و تفسیر بهتر نتایج  نیاز به دراختیار داشتن دادهای دبی روزانه از  رسوب

 رسوب در زمان سیلاب و تا ارئه گزارش نهایی پیگیری ها انجام خواهد شد. میباشد به همراه دادهای غلظت 92ابتدای مهرماه 

همچنین لازم به ذکر است که اگرچه با در نظر گرفتن مساحت حوضه آبخیز این ایستگاه مقدار رسوب ویژه تولیدر از مقدار عددی 

 2تشکیل نین نرخ خاکسازی کم در شرایط ایران )تن بر هکتار کمتر خواهد شد ولی با در نظر گرفتن مسئله بار کف از یکسو و همچ 6

( بنابراین به جای نرخ مطلق رسوبدهی باید مقدار رسوبدهی را به فرسایش تیدیل کرد و سال 1222تا  122متر خاک بین سانتی 1تا 

حد قابل تحمل فرسایش وابسته  قدارمانرا با مقدار خاکسازی در شرایط ایران مقایسه کرد تا خسارت خاک از دست رفته را برآورد کرد. 

حد قابل تحمل فرسایش در ایران کمتر از نیم تن در هکتار در سال است و با  است وبه اقلیم، شرایط زمین شناسی و پوشش گیاهی 

 .برابر حد قابل تحمل است 12توجه به اینکه ایران اقلیم خشک و نیمه خشک و کوهستانی است، و این میزان فرسایش بیش از 

)کار انجام شده توسط  نتایج حاصل از منحنی های سنجه رسوب در ایستگاهای مهم حوزه های آبخیز کرخه، دز و کارون-4-15-1

 نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 است:ایستگاه در آبخیزهای جنوب غرب ایران به شرح زیر  12یافته های منحنی سنجه به دست آمده از آمار بلند مدت 

ها مقدار دبی روزانه در زمان سیلاب در منحنی قرار داده شده و با جمع دبی رسوب برای برآورد مقدار رسوب حمل شده طی سیلاب

روزانه مقدار رسوب کل حاصل خواهد شد. متاسفانه تاکنون تنها موفق به اخذ دادهای دبی روزانه چهار ایستگاه شده است و پیگیریها 

 ام برای اخذ دادهای دیگر ایستگاه ها میباشد.همچنان در حال انج

 

 (183-21پلدختر کد ) -ایستگاه کشکان-4-15-2

این ایستگاه در محدوده شهر پلدختر واقع شده است و در واقع رودخانه کشکان در این محدوده از قسمت های بسیار پرشیب وارد 

محدوده دشت میانکوهی پلدختر میشود. بر اساس دو روش تک خطی مبتنی بر همه دادهها و روش حد وسط دسته ها دو منحنی 



 321        گزارش نهایی کمیته آبخیز  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

تن در سال براورد شده 3452222,21ار رسوبدهی سالانه بلند مدت این ایستگاه برابر با سنجه رسوب به دست آمد. بر این اساس مقد

مقدار رسوب حمل شده بار معلق در این ایستگاه برابر با  1391فروردین  25لغایت  92اسفندماه  11است. بر پایه دادهای دبی روزانه 

برابر مقدار متوسط سالانه است. به عبارت دیگر  51معادل ز رو 32تن برآورد شده است. این مقدار رسوب حمل شده  121619342

میلی گرم در  992سال رسوب حمل شده توسط رودخانه. علاوه بر این دادهای غلظت رسوب این ایستگاه مقدار متوسط  51معادل 

با دو برابر شدن دبی جریان  گرم در لیتر خواهد شد. البته در عمل 52برابر شدن آن معادل   51لیتر است و با احتساب روش خطی و 

 برابر افزایش خواهد یافت.  32مقدار رسوب حمل شده تا حد 

امکان  91تا تیر ماه  1392متاسفانه به دلیل موجود بودن  یا در اختیار قرار ندادن دادهای دبی آب و رسوب از ابتدای سال آب 

 وب در حین سیلاب نیز در اختیار نمیباشد.تحلیل دقیق تر فراهم نشده است. به ویژه آنکه داده های غلظت رس

 

 

 
 42شکل 

 

 
 43شکل 
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 سال اخیر  30مقدار رسوب بر آوردی بلند مدت ایستگاه پلدختر برای دوره ( 23) جدول

 حد وسط دسته ها تک خطی
 

146127441.90 200336744.07 Total sed (t) 

 (t/day) روزانهمتوسط رسوب  4642.58 3417.87

 (t/year)رسوب سالانه 3452777.01 2518486.93

272.86 374.09 t/km2/yrرسوب ویژه 

 )کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 (185-21) یستگاه جلوگیر کرخها-4-15-3

بر پایه اطلاعات بلند مدت مقدار دبی متوسط سالانه رسوب برابر با  این ایستگاه بعد از اتصال دو شاخه سیمره و کشکان قرار دارد.

تن برآورد  80801760تن در سال برآورد شده است. ولی مقدار رسوب حمل شده در واقعه سیلاب فروردین ماه برابر با  8415907.98

روز رسوب حمل شده است. این در حالی است که بر پایه  32برابر رسوب سالانه در این مدت  12شده است و به مقدارنزدیک به 

برابر مقدار متوسط بلند مدت بوده است. البته دلیل اینکه ایستگاه  5/1اطلاعات اولیه اقلیمی مقدار بارش در فروردین ماه معادل 

رغم بیشتر بودن مساحت حوزه آبخیز ولی نسبت به پلدختر رسوب کمتری را از خود عبور داده است مسئله ای  جلوگیر کرخه علی

 است که باید در تحلیل نهایی مورد توجه قرار گیرد.

 

 
 44شکل 

 

 
 45شکل 
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  مقدار دبی رسوب کل و سالانه بلند مدت در ایستگاه جلوگیر کرخه( 24) جدول

  حد وسط دسته ها تک خطی

420242024.39 573880139.00 Total sed (t) 

 (t/day) متوسط رسوب روزانه 13299.04 10557.78

 (t/year)رسوب سالانه 11492716.49 8415907.98

213.78 291.94 t/km2/yrرسوب ویژه 

 طبیعی()کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع 

 

 
 (1398منحنی سنجه تک خطی ایستگاه پل زال )نظری،   46شکل 

 

 
 (1398ها ایستگاه پل زال )نظری، منحنی سنجه حدوسط دسته  47شکل 
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 مقدار دبی رسوب کل و سالانه بلند مدت در ایستگاه پل زال رودخانه زال )کرخه(( 25) جدول

  هاحد وسط دسته  تک خطی

7050944.55 15809874.80 Total sed (t) 

 (t/day) متوسط رسوب روزانه 505.95 228.48

 (t/year)رسوب سالانه 378747.99 168915.38

281.09 630.27 t/km2/yrرسوب ویژه 

 )کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 (295-21) ایستگاه تله زنگ -4-15-4

این ایستگاه در پایین دست دو سرشاخه مهم دز به نام های بختیاری و سزار میباشد. مقدار دبی رسوب براوردی سالانه بر اساس 

 23286806.67روز مقدار رسوب حمل شده برابر با  32تن در سال میباشد در حالیکه طی مدت  8733988.4سال اخیر برابر با  32آمار 

برابر رسوب سالانه رسوب حمل شده است. لازم به ذکر است که سرشاخه بختیاری  3بیان دیگر در این ایستگاه معادل  تن بوده است. به

گرم در لیتر میباشد. در میلی 1249جزء سرشاخه های رسوبزا رودخانه دز میباشد و مقدار گل آلودگی ثبت شده بلند مدت آن برابر با 

داشت نمونه از آب آن فراهم نبوده است ولی در رودخانه بختیاری مقدار گلآلودگی ثبت شده در حالیکه در زمان سیلاب ها امکان بر

میلی گرم در لیتر بوده است. قدر مسلم گل آلودگی در زمیان سیلاب های  2922ابتدای اردیبشهت ماه )فروکش کردن سیلاب( برابر با 

 پرداخته خواهد شد.مقدار بسیار زیادتری بوده است که در گزارش نهایی به آن 

 

 
 48شکل 
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  49شکل 

 

 ز مقدار دبی رسوب کل و سالانه بلند مدت در ایستگاه تله زنگ رودخانه د( 26) جدول

  حد وسط دسته ها تک خطی

536180495.09 462829597.66 Total sed (t) 

 (t/day) متوسط رسوب روزانه 10368.05 12869.16

 (t/year)رسوب سالانه 8733988.37 10118182.23

628.79 542.77 t/km2/yrرسوب ویژه 

 )کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

 ی ایستگاه ارمند )رودخانه کارون(رسوب ده-4-16
با توجه به اینکه بر روی رودخانه کارون سدهای متعددی اخداث شده است. بنابراین برای تهیه منحنی سنجه از ایستگاهای واقع در 

بالاست این سده ها استفاده شده. ایستگاه هایی همچون ارمند و بازفت. متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به دادهای دبی روزانه سیلاب 

( محاسبات انجام شد. منحنی سنجه این ایستگاه مطابق با روش های حد وسط و تک خطی 231ه ارمند )کد تنها بر اساس ایستگا

 میباشد است. 22و جدول  52مطابق با شکل 

 مقدار دبی رسوب کل و سالانه بلند مدت در ایستگاه ارمند رودخانه کارون( 27) جدول

  حد وسط دسته ها تک خطی

70384518.01 63278671.67 Total sed (t) 

2079.18 1441.56 
 (t/day)متوسط رسوب روزانه 

2158490.09 1940574.29 
 (t/year)رسوب سالانه

217.99 195.98 
t/km2/yrرسوب ویژه 

 کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی() 
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 خطی ایستگاه ارمند )رودخانه کارون( منحنی سنجه تک شکل 50شکل 

 

 

 
 منحنی سنجه حد وسط دسته ها ایستگاه ارمند )رودخانه کارون(  51 شکل

 

برابر مقدار رسوب کل سالیانه است. لازم به ذکر است که  9/1در این ایستگاه نیز مقدار رسوب حمل شده طی واقعه سیلاب برابر با 

ن به دو دلیل وجود سدهای بیشتر از یکسو و دوتر بودن از هسته بارش های رخ داده شده به مقدار دبی جریان در حوزه آبخیز کارو

نسبت حوزه های دز و کرخه کمتر بوده است. برای تعیین مقدار رسوب کل خارج شده از این حوضه نیازمند به داشت دادهای دبی 

نی های سنجه پیش از احداث سد مقدار رسوب معلق را برآورد جریان سیلاب در محل سدهای عباسپور و گتوند میباشد تا بر پایه منح

 کرد. 
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 برآورد مقدار کل رسوب حمل شده و تخمین مقدار رسوبدهی -4-17
آنچه مسلم است مقدار رسوب برآورد شده در محل ایستگاهای مذکور استان های دچار سیلاب شده تنها متعلق به بار معلق بوده 

است. به منظور برآورد مقدار کل رسوب باید مقدار بار رسوبی حمل شده توسط بار کف براورد شود. متاسفانه به دلیل عدم وجود آمار 

 اید بر اساس پژوهش های انجام شده قبلی عمل کرد. معتبر در این زمینه تنها ب

درصد  در رودخانه  1322تا  3/2معلق بین  بار به کف بار ( مبین این است که نسبت1912) Webb  و Walling نتایج پژوهش های

ک و نیمه خشک و متوسط مقدار بار کف در مناطق خش Babinski (2225)شده است . بر پایه نتایج  گزارش جهان مختلف مناطق های

 محاسبه شده است. %52و درمناطق معتدل و  یخبندان  %35ساوانا 

( مربوط به تعیین نسبت بار کف بر پایه رسوب سنجی مخازن سدهای 1393،1312در ایرن پژوهش های انجام شده عرب خدری )

میباشد ایشان مقدار نسبت بار کف برای  کوچک و برگ میناب و دز مبین این است که مقدار نسبت بار کف در شرایط مختلف متفاوت

حوزه آبخیز شد دز را بر پایه اطلاعات عمق سنجی سدهای بزرگ طی دو سناریو مختلف تفکیک رسوبات دلتایی و دریاچه ای برابر با 

. در این محاسبه کردند  %31محاسبه کردند و همچنین بر اساس اطلاعات سدهای کوچکتر در منطقه قمرود برابر با   %23و  45%

از کل رسوب معلق در نظر گرفته شد. این مسئله میتواند جای بحث  %25گزارش بر پایه موارد مذکور مقدار نسبت بار کف برابر با 

بیشتری داشته باشد و به ویژه اینکه در واقعه سیلابی مقدار بار کف حمل شده بسیار بیشتر از مقدار نسبت بار کف سالانه است. ولی با 

 زمان در دسترس برای تهیه این گزارش مجال پرداخت بیشتر به آن فراهم نشد.توجه به 

 
 مقدار رسوب کل برآوردی در ایستگاهی مختلف حوزه آبخیز گرگانرود، کرخه، دز و کارون( 28) جدول

 ایستگاه رودخانه کد
مساحت کیلومتر 

 مربع

رسوب کل سیلاب 

 تن

 ومتررسوب ویژه تن در کیل

 مربع

 17418.9 128619240.7 9229.9 پل دختر کشکان 21-183

 364.9 11492716 39366.6 جلوگیر کرخه 21-185

 1508.6 725255.5121 600.9 پل زال زال آب 21-189

 3107.8 23160057.11 6408.8 بختیاری -تنگ پنج  بختیاری 21-293

 245.0 1940574.29 9901.8 ارمند کارون 21-231

 786.0 10118182.2 16091.5 تله زنگ دز 21-295

 896.3 6322370.703 7054 گرکانرود قزاقلی 12-023

 )کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

به منظور برآورد مقدار کل رسوب حمل شده در حوزه های آبخیز کرخه، کارون، دز و گرگانرود بر اساس مقدار رسوب ویژه به دست 

آمده از ایستگاه های موجود و در نظر گرفتن مساحت کل حوزۀ آبخیز در محل ایستگاه گتوند، دریاچه سد دز و کرخه و سد وشمگیر 

 7944125اساس مقدار کل رسوب حمل شده معلق و بار کف در حوضه های مذکور به ترتیب عبارتند از: )گرگانرود( عمل شده. بر این 

تن در دوره سیلاب فروردین ماه برآورد شده است. با جمع کردن مقادیر فوق  7903125.25و   276524523.8،  34115793.81، 

آید. از تن به دست می  327197388.9برابر با  1391مشخص خواهد شد که کل رسوب حمل شده در مناطق سیلابی طی فروردین ماه 

ین مقدار رسوبدهی نشان دهنده این است تن متعلق به حوزه های آبخیز غرب و جنوب غرب است. مقایسه ا318584442.6این مقدار 

که طی واقعه سیلابی فوق در مساحتی حدود یک شانزدهم کل کشور معادل کل کشور در سال خاک تخریب یافته است. به عبارت 

 برابر مقدار متوسط کل سالانه این مناطق دچار رسوبدهی شده اند. 16دیگر 
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 تعیین مقدار خاک فرسایش یافته-4-18
تعیین مقدار خاک از بین رفته نیاز است تا مقدار رسوب توسط ضریب رسوبدهی به فرسایش تبدیل شود.رابطه بین  به منظور

 میباشد. 52مساحت و مقدار سوب حمل شده در واقعه سیلابی نشان دهنده رابطه شکل

دان معنی است که با افزایش بر پایه رابطه فوق نسبت این دو متغییر افزایش است ولی شیب منحنی کمتر از یک است. این ب

مساحت مقدار رسوبدهی کل با همان نسبت افزایش نمیابد. به عبارت دیگر بیشترینمقدار رسوب تولید شده متعلق به مناطق بالادست 

حوزه های آبخیز میباشد. مسئله دیگر ناشی از ماند و نگهداشت رسوب در مناطق پایین دست و به ویژه دشت های سیلابی است. به 

طور ویژه رودخانه کشکان بعد از وارد شدن به پلدختر از محدوده کوهستانی خارج و به منطقه کمشیب تر وارد میشود و همین مسئله 

موجب نگهداشت و ماندن رسوب زیاد در منطقه پلدختر شده است. به طوریکه در ایستگاه جلوگیر علی رغم پیوست شاخه سیمره 

ت. این از یکسو به دلیل رسوبگذاری رودخانه در منطقه پلدختر و از سوی دیگر اثر سد سیمره در مقدار رسوبدهی افزایش نیافته اس

گرفتن رسوبات شاخه های گاماسیاب و قره سو میباشد. همچنین مبین این است که نقش فرایندهای رودخانه ای در تولید رسوب این 

این نگهداشت رسوب به منزله بوده است. (WASH LOADحوضه ای ) رودخانه کمتر بوده است و بیشتر رسوب حمل شده متعلق به بار

آن است که طی وقایع سیلابی سال های آینده حمل مجدد رسوب انجام خواهد شد. به منظور برآور مقدار ضریب رسوبدهی روابط 

متعدد زیادی وجود دارند. در این زمینه با توجه به بزرگ بوده حوزه های آبخی زمورد نظر از یکسو و همچنین الگوی رسوبدهی 

از رابطه زیر برای تعیین رسوبدهی حوزه هیا آبخیز استفاده شد. البته روابط متعدد دیگری نیز وجود دارند SDRین مساحت و معکوس ب

 ارائه شده اند. 29که در جدول  

 

 
 رابطه بین رسوب کل سیلاب ها و مساحت حوزه های آبخیز  52 شکل

 

آبخیزها در جدول ... آورده شده است. در این گزارش از رابطه زیر برای نمونه ای از رابطه بین رسوبدهی و ویژگی های فیزیک 

 (. در این رابطه مساحت به مایل مربع است.1315برآورد نسبت رسوبدهی استفاده شد )رفاهی ، 
Log (SDR) = 1.8768 − 0.1491 Log (10A) 

 میباشد.  21ول بر پایه نسبت فوق مقدار فرسایش وتخریب خاک در حوزه های مرود مطالعه به شرح جد
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 (1383به نقل از عرب خدری Walling ،1994نمونه هایی از رابطه بین نسبت تحویل رسوب و ویژگیهای حوزه )(29) جدول

 

به طول  نسبت ناهمواری R/Lمساحت حوزه،  Aطول حوزه،  Lحوزه،  Reliefناهمواری  Rنسبت تحویل رسوب،  DRدر این روابط 

تراکم خندقها است.  RCرواناب سالانه،  SCS ،ROشماره منحنی  CNدرصد شیب رودخانه اصلی،  SLPضریب انشعاب،  BR، حوزه

 کنند.واحدها در معادلات فوق با هم فرق می

 
 مقدار فرسایش برآوردی بر اساس نسبت تحویل رسوب در حوزه های آبخیز مورد مطالعه (30) جدول

 %SDR رسوب کل سیلاب تن مساحت کیلومتر مربع ایستگاه رودخانه کد
 فرسایش کل

ton 
 فرسایش ویژه

2Ton/Km 

 69675.44 643096203.5 22.24 128619240.7 9229.9 پل دختر کشکان 21-183

 1459.70 57463580 17.92 11492716 39366.6 جلوگیر کرخه 21-185

 6034.48 3626277.561 33.43 725255.5121 600.9 پل زال زال آب 21-189

 12431.37 115800285.6 23.49 23160057.11 6408.8 بختیاری -تنگ پنج  بختیاری 21-293

 979.90 9702871.45 22.01 1940574.29 9901.8 ارمند کارون 21-231

 3838.80 61772246.02 20.47 10118182.2 16091.5 تله زنگ دز 21-295

 4838.75 34132568.6 23.15 6322370.703 7054 گرکانرود قزاقلی 12-023

 )کار انجام شده توسط نظری و کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی(

 

حوضه های بزرگ و مقدار مساحت حوزه های آبخیز بزرگ کرخه، کارون، دز و گیری از مقادیر فرسایش ویژه در بر پایه میانگین

گرگانرود مقدار فرسایش کل برآورد شد. در مجموع مقدار خاک فرسایش یافته و هدر رفته از سطح حوزه های آبخیز طی واقعه سیلاب 

 تن برآوردمی شود. 1293341226 ها برابر با

ب خاک بر شرایط اکوسیستمی میتوان آنرا با مقدار فرسایش مجاز خاک در شرایط ایران به منظور مقایسه نقش این مقدار تخری

تن در هکتار در سال میباشد )رفاهی،  2مقایسه کرد. طی شرایط متعادل و به طور متوسط مقدار خاکسازی در شرایط ایران برابر با 

میلیمتر در  2,122 می باشد. و مقدار خاکسازی طبیعی معادل میلیمتر 6,43 (. مقدار خاک فرسایش یافته معادل با ارتفاع خاک1316

برابر مقدار خاکسازی است و این بدان معنی است که  64معادل با  1391سال. بنابراین مقدار خاک تخریب یافته طی سیلاب های 

سانتیمتر به  32فتن عمق خاک با در نظر گر  سال زمان نیاز است تا اکوسیستم مقدار خاک از دست رفته را جبران کند. 64حداقل 

 هکتار زمین کشاورزی می شود. 331621 عنوان خاک سطحی کشاورزی این خاک معادل

لازم به ذکر است که مقدار رسوب و فرسایش به دست آمده بر پایه درون یابی بر اساس منحنی سنجه دادهای عادی هستند وبه 

رسوب در زمان سیلاب در عمل این روش کم  براورد میباشد. این مسئله یکی از دلیل نبود )یا در اختیار قرار ندادن( دادهای غلظت 

معضل های مهم برداشت داهای رسوب در ایران است و نیاز است تا به استفاده از تکنولوژی های جدید نسبت به نصب دستگاه های 

 معادله منطقه

Kansas; U.S. LogLLogRLogDR 854.0869.0962.2  

Southeastern U.S. LogBRLRCoALogLogDR 786.2/log510.01023.05.4  

Brushy Creek, Texas, U.S. 430.0627.0 SLPDR  

Texas, U.S. 444.5363.0100.011 )/(10366.1 CNLRADR  

Pigeon Roost Creek-Mississppi, 

U.S. RoADR 010.0006.0488.0  

Dail River Basin, Shassnxi, China LnALnRCDR 025.037.129.1  



312          هیأت ویژۀ کشاورزی و منابع طبیعیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

دیر واقعی غلظت رسوب به دست آید. در عمل مقدار  برداشت و نمونه بردار خودکار در زمان سیلاب نمونه های رسوب گرفته شود تا مقا

گرم در لیتر نیز برسد. بر پایه مقدار رسوب براوردی و در نظر گرفتن مقدار آورد  322غلظت رسوب در وقایع سیلابی میتواند تا حد 

ست می آیدکه مقدار بسیار گرم بر لیتر به د 2/2جریان سیلابی در کل حوضه های مورد مطالعه مقدار گل آلودگی متوسط برابر با 

 متفاوتی از مقادیر گلآلودگی سیلاب است.

گرم در لیتر)محاسبه شده در ایستگاه پلدختر( در نظر بگیریم و مقدار آورد کل  41در صورتیکه مقدار غلظت رسوب را معادل 

 252طی واقعه سیلابی را میتوان تا حدمیلیارد متر مکعب در نظر گرفت در عمل مقدار رسوب معلق حمل شده  5/15سیلاب را برابر با 

میلیون تن خواهد رسید. البته این برآورد بیشتر بر پایه نظر  942میلیون تن خواهد رسید و با در نظر گرفتن بار کف مقدار فوق برابر با 

ا دقت قابل قبول اظهار کارشناسی خواهد بود و مادامیکه مقادیر غلظت رسوب در دوره زمان سیلاب در دسترس قرار نگیرد نمیتوان ب

 نظر کرد.
 

 جمع بندی مقدار رسوب و خاک تخریب یافته-4-19
جمع بندی مقدار رسوب حمل شده طی دوره سیلاب نسبت به میانگین بلندمدت مبین این است که در حوزه های غربی نیز مقدار  

متوسط سالانه است. همچنین مقدار غلظت رسوب روز معادل چنین برابر مقدار  32رسوب حمل شده طی  واقعه سیلاب و در مدت 

فروردین  22فروردین ماه تا  4گرم در لیتر است و در صورتیکه طول دوره سیلاب را از زمان  41براوردی در این دوره معادل با حدوده 

گیری غلظت رسوب در زمان سیلاب  گرم در لیتر خواهد بود. البته تا زمانیکه دادهی اندازه 2/53ماه در نظر بگیرم مقدار غلظت برابر با 

ارائه نشوند نمیتوان مقدار دقیق را برآورد کرد. همچنین لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن مقدار بار کف مقدار رسوب حمل شده 

ار زیادی بسیار بیشتر خواهد شد و با در نظر رگفتن ضریب رسوبدهی مقدار خاک فرسایش یافته و خسارت ناشی از آن به مقدار بسی

خواهد شد. قدر مسلم این براوردها بر پایه برون یابی دادهای سالانه قبلی است در حالیکه همه تحقیقات قبلی نشان دهنده این هستند 

که مقدار غلظت رسوب در زمان سیلاب بسیار بیشتر از مقادیر برون یابی دادهای سالانه خواهند بود. با این وصف اگر مقدار حجم آب 

میلیون متر مکعب در نظر  22/2424فروردین ماه در ایستگاهی مانند پلدخر برابر با  22تا  4ا مطابق هیدرو گراف سیلاب های عبوری ر

برابر رسوب متوسط سالانه  32تن خواهد شد و معادل با  122921443,2 روز معادل با 16گرفت مقدار رسوب حمل شده در مدت 

( ولی 1312میلی گرم بر لیتر است )عربخدری،  3254یز متوسط ایستگاه پلدختر برابر با خواهد شد. از نظر غلظت رسوب عبوری ن

 برابر مقدار متوسط سالانه به دست آمده است.  16بر اساس روش برونیابی  1391مقدار غلظت سیلاب 

ه دلیل سازندهای حساس به این مسئله از یک سو به بزرگی سیلاب و از سوی دیگر به فرسایش پذیری اراضی موجود در بالادست ب

از مدت زمانی  %5رسوب در  %95فرسایش و کمبود پوشش گیاهی مرتبط است. اصولا فرسایش دارای مقیاس زمانی است و در حدود 

روز ، سهمی معادل  12درصد،  31سهمی معادل   حمل میشود. به عنوان نمونه در رودخانه های منطقه کالیفرنیا، طی مدت سه روز

 61و  61، 49، 32از کل رسوب حمل شده است. از سویی دیگر انتقال متوسط   درصد 26روز حداکثر، سهمی معادل  25و  درصد 61

رودخانه کوچک و متوسط در ایلینویز آمریکا به ترتیب توسط بزرگترین سیل، دو سیل بزرگتر، سه سیل  22درصد از کل رسوب سالانه 

درصدی بالاترین  62 -15(. همچنین در ایران نیز سهم Demissie، 2226و  Markusست )بزرگتر و چهار سیل بزرگتر انجام شده ا

احتمال وقوع جریان در حمل رسوب هفت رودخانه در ایران مهم شناخته شده است و نقش دهک های پایین بسیار ناچیز است  دهک

 (.1393)عرب خدری و همکاران، 

برآورد صحیح و دقیق رسوبدهی معلق هنگامی با اطمینان مقدور است که اندازه گیری مداوم غلظت رودخانه انجام گیرد. در عمل 

این گونه داده ها در ایران )و سطح جهان( به ندرت وجود دارد. به این جهت تفاوتهای زیادی بین برآوردهای انجام شده توسط افراد 

اشی از اختلاف روشهای آماری به کار رفته، بویژه نوع منحنی سنجه رسوب )عرب خدری و همکاران، مختلف مشاهده می شود که ن

( است. از میان روشهای آماری مختلف، تلفیق منحنی سنجه رسوب به روش حدوسط دسته ها با آمار جریان روزانه مناسبتر 1312

ین گزارش نیز از این روش استفاده شده است. به منظور تعیین ( و در تحلیل ا1312تشخیص داده شده است )عرب خدری و همکاران، 
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محاسبه شود. در واقع فقط بخشی از مواد فرسایش یافته از سطح حوزه  (SDRمقدار فرسایش خاک رخ داده باید نسبت حمل رسوب )

شیبها، مخازن بین مسیر، به خروجی می رسند و مابقی در مسیر نهشته می شوند. رسوبگذاری و ذخیره موقتی یا دائمی در پای 

توان فرسایش خام آن دست داشتن نسبت تحویل رسوب و تولید رسوب یک حوزه می دشتهای سیلابی و خود آبراهه رخ می دهد. با در

حوزه را بدست آورد )با تقسیم تولید رسوب به نسبت تحویل رسوب( متقابلا  با در دست داشتن نسبت تحویل رسوب و فرسایش خاک 

 تولید رسوب را محاسبه کرد )با ضرب فرسایش خاک در نسبت تحویل رسوب(.  توانمی

Walling  وWebb (1913 حد پائین نسبت تحویل رسوب را )اند که این مسئله اهمیت ذخیره رسوب در درصد ذکر کرده 5

درصد از مواد  32ود که فقط متذکر می ش Shownو  Hadley( به نقل از 1994)Wallingرساند. بخشهای مختلف حوزه آبخیز را می

کیلومتر مربع واصل شده است.  1/124کیلومتر مربعی به خروجی حوزه اصلی به مساحت  2/5تا  5/2فرسایش یافته از سرشاخه های 

 1/32تا  1/2منطقه کشاورزی بین  125نسبت رسوبدهی حوزه ها به فرسایش دامنه ها را در سطح  Headyو  Wadeوی به نقل از 

 ارش کرده است. درصد گز

اند برای بدست آوردن این نسبت، معادلات تجربی ارائه نمایند. در اغلب این معادلات مساحت حوزه بعضی از محققین سعی کرده

ای بین مساحت حوزه و نسبت حمل رسوب ارائه کرده که بطور وسیع عامل غالب ذکر شده است. سازمان حفاظت خاک آمریکا رابطه

رود. در این رابطه، نسبت حمل رسوب با مساحت حوزه رابطه عکس دارد و علت این لات متحده آمریکا به کار میدر شرق و مرکز ایا

شود. تلاشهای دیگری است که با افزایش سطح، شیب حوزه و شیب رودخانه کاهش یافته و در نتیجه فرصتهای رسوبگذاری زیاد می

 یهای حوزه از قبیل نسبت ناهمواری و شیب رودخانه اصلی انجام گرفته است.بینی بر اساس سایر ویژگبرای ارائه معادلات پیش

بر پایه مقدار غلظت رسوب اندازه گیری شده در ایستگاه های زوجی طی وقایع شدید بارندگی در ایران مقادیر غلظت های بسیار 

میلیمتر مورد پایش قرار  15یع بارندگی بیشتر از گرم بر لیتر. معمولا این پلاتها بعد از وقا 25تا  2/2متفاوتی به دست امده است 

متر میباشد. در این مقیاس از زمین فرایندهایی همچون پاشمان، سطحی و شیاری مسئول کنش و  22میگیرند و طول آنها در حدود 

ه آبخیز در نظر حمل خاک هستند و دیگر فرایندها همچون خندق فرسایش آبراهه ای و حرکت های توده ای را باید در مقیاس حوز

گرم در لیتر در ایستگاه پلدختر میتوان استنباط کرد که بیش از دو سوم این مقدار از رسوب  53گرفت. با در نظر گرفتن غلظت رسوب 

( و سهم Nazari et al., 2011به فرایندهای غیر از پاشمان و شیار و به ویژه حرکت های توده ای زمین لغزشهای رخ داده مرتبط است )

 از مقدار رسوب حمل شده طی این واقعه سیلاب است. %62ن فرایندها در تولید رسوب در حدود ای

 ،34115293,11، 2944125 بر این اساس مقدار کل رسوب حمل شده معلق و بار کف در حوضه های مذکور به ترتیب عبارتند از:

است. با جمع کردن مقادیر فوق مشخص خواهد شد که  تن در دوره سیلاب فروردین ماه برآورد شده 2923125,25 و 226524523,1

 آید. از این مقدارتن به دست می 322192311,9 برابر با 1391کل رسوب حمل شده در مناطق سیلابی طی فروردین ماه 

طی تن متعلق به حوزه های آبخیز غرب و جنوب غرب است. مقایسه این مقدار رسوبدهی نشان دهنده این است که  311514442,6

 16واقعه سیلابی فوق در مساحتی حدود یک شانزدهم کل کشور معادل کل کشور در سال خاک تخریب یافته است. به عبارت دیگر 

 برابر مقدار متوسط کل سالانه این مناطق دچار رسوبدهی شده اند.

آبخیز بزرگ کرخه، کارون، دز و گیری از مقادیر فرسایش ویژه در حوضه های بزرگ و مقدار مساحت حوزه های بر پایه میانگین

گرگانرود مقدار فرسایش کل برآورد شد. در مجموع مقدار خاک فرسایش یافته و هدر رفته از سطح حوزه های آبخیز طی واقعه سیلاب 

 تن برآوردمی شود. 1293341226 ها برابر با

 1391مقایسه نقش این مقدار تخریب خاک بر شرایط اکوسیستمی مبین این است که مقدار خاک تخریب یافته طی سیلاب های 

سال زمان نیاز است تا اکوسیستم مقدار خاک از دست  64برابر مقدار خاکسازی است و این بدان معنی است که حداقل  64معادل با 

هکتار  3316218 سانتیمتر به عنوان خاک سطحی کشاورزی این خاک معادل 32عمق خاک  با در نظر گرفتن  رفته را جبران کند.

 زمین کشاورزی می شود.
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های اعلام شده توسط سازمان جنگل های مراتع و آبخیزداری در قسمت مقدار خاک تخریب یافته مبین تخریب خاک  دهروآبر

 است 31مطابق با جدول 
 برآورده های اعلام شده توسط سازمان جنگل های مراتع و آبخیزداری (31جدول) 

انگلست استان اهکرمانش ایلام خوزستان   لرستان 

(مقدار خاک تخریب یافته )هزار تن  24222 54622 32222 32522 44122 

 

معادل حدودل کمتر از مقایسه کل خاک تخریب یافته در این استان ها مبین این است که مقدار کل خاکر فرسایش یافته 

هزارتن خواهد شد. این عدد بسیار کمتر از مقدار فرسایش برآوردی حاصل از رسوبدهی میباشد و باید در ارزیابی مد نظر قرار 222222

 داد.

گرفته اند و طی وقایع  رعلاوه براین بر اساس مقدار ضریب رسوبدهی مقدار از خاک فرسایش یافته در محل های رسوبگیر قرا

شوند. لذا عملیات کنترل و ممانعت از جابجایی های با مقدار و شدت کمتر در سال های آتی دچار جابجایی مجدد میسیلابی و بارندگی

رسوبات مجدد این مواد باید در اولویت قرار بگیرند. قدر مسلم در پاکسازی ابنیه ها ورسوبات وارد شده به اراضی کساورزی و شهری و 

بر جای مانده در حاشیه دشت های سیلابی باید توجه ویژه داشت و از ریخت این رسوبات به داخل رودخانه ها و حاشیه آنها باید پرهیز 

فروردین ماه مشاهده شد که بسیاری از رسوبات وارد شده به مناطق  22کرد. متاسفانه در بازدیدهای میدانی از منطقه پلدختر در 

 (.53شود )شکل به داخل رودخانه ها منتقل شدند و این خود باعث حمل رسوب بیشتر می مسکونی مجددا
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نقش حرکت های توده ای در ایجاد بار رسوبی )الف( مقدار رسوب واد شده به مناطق مسکونی )ب( تخلیه مجدد رسوبات وارد شده  53شکل 

 (.98فروردین ماه  20توسط سیلاب به شهر به داخل رودخانه در پلدختر )

  منبع : کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی ومنابع طبیعی
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 ارت های سیلاب به کانونهای بحران فرسایش بادی و تولید غبارمقدار رسوب وارد شده و خس-4-20
استمرار خشکسالی های چندین ساله و در نتیجه رها سازی اراضی کشاورزی و خشک شدن تالاب ها در کشور های همسایه و 

ده است. تکرار و شدت استان خوزستان، موجب بروز پدیده ریزگرد ها بر اثر وزش بادهای شدید غالب غربی و شرقی در منطقه گردی

وقوع این پدیده بویژه در فصل زمستان موجبات تهدید سلامتی مردم و خسارت بسیار شدید به نهادهای اقتصادی و اجتماعی گردید و 

 اختلال شدید در خدمات رسانی آب و برق در استان را بوجود آورد.

هیئت محترم دولت برای کنترل ریزگردها در  1395بهمن  23و  11درپی وقوع یکی از شدیدترین اشکال این پدیده در روزهای 

 استان، طرح مقابله با ریزگردها را مصوب نمود تا در گستره  کانون های بحرانی گرد و غبار بطور ضربتی اجرا شود.

ه است که هزار هکتارشناسائی گردید 352پراکنش کانون های اصلی داخلی تولید گردو غبار در استان خوزستان در سطحی معادل 

 هزار هکتار در جنوب، شرق و جنوب شرق اهواز واقع گردیده است. 65کانون های فوق بحرانی آن در سطح 

براساس تصمیمات هیآت محترم وزیران، وزیر محترم جهادکشاورزی موظف به اجرای فوری طرح مقابله با گردو غبار گردید و 

 را شد.عملیات کنترلی در مناطق مختلف به ویژه خوزستان اج

رخ داد سیلاب از جنبه های مختلفی موجب تاثیر گذاری بر این کانون های شده است. بر خلاف اذهان عمومی که با پرشدن تالاب 

تر و ها این مسئله حل شده است بررسی جنبه های آب گرفتگی، تخریب فعالیت های نهالکاری، ورود رسوبات جدید و حساس

از تبخیر آب وارد شده به تالاب ها موجب خواهد شد که در عمل عملیات کنترل گردو غبار با  همچنین جاگذاری املاح فراوان پس

 پالش مواجه شوند.

هکتار از کل این عرصه های برداشت، 194152بر پایه نقشه های مناطق بحانری فرسایش بادی و گردو غبار در مجموع در محدوده 

آب گرفتگی از یکسو موجب ایجاد خسارت به عرصه های نهالکاری شده است و از حمل و رسوبگذاری دچار آبگرفتگی شده اند. این 

 جنبه دیگر نیز موجب برجای گذاشتن حجم زیادی از رسوبات شده است. 

متر مکعب آب در این  1525871640متر در نظر گرفت در مجموع معادل  1در صورتیکه ارتفاع آب گرفتگی را به طور متوسط 

در این محدوده نهشته شده  33569176 گرم در لیتر میتوان برآورد کرد 22. و با در نظر گرفتن غلظت رسوب اراضی وارد شده است

اگرچه این رسوب ارتفاع چندانی ایجاد نکرده ولی به دلیل ماهیت ریزدانه و  میلیمتر ارتفاع میشود. 1است. که به طور تقریب معدل 

 و به راحتی میتواند وارد چرخه برداشت و حمل شود. وجود املاح همراه آب بسیار فرساینده میباشد

هکتار  3222و در حدود  هکتار از اراضی نهال کاری شده به دلیل آبگرفتگی دچار تخریب شده اند 3622از طرف دیگر در حدود 

 نیز به دلیل ورود جریان آب و شوری حاصل از آن نهال ها دچار آسیب و زوال قرار گرفته اند. 
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 قعیت مناطق آبگرفته و مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان خوزستانمو 54شکل 

  منبع : کمیته بیابان سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و رآستی آزمایی توسط کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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استقرار گونه گز بومی و آلروپوس در ردیف های نهالکاری 

جای نهال های کهور پاکستانیبصورت خودرو. به   

ب املاک بر جای مانده در اثر خشکیدگی بخشی از بستر تالا

 هورالعظیم

 نمونه ای از خشکیدگی و رسوبات بر جای مانده در سطح کانون های بحرانی ایجاد غبار در ماهشهر 55شکل 
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به درو. استقرار گونه گز بومی و آلروپوس در ردیف های نهالکاری بصورت خو

 جای نهال های کهور پاکستانی

 نمونه ای از خشکیدگی و رسوبات بر جای مانده در سطح کانون های بحرانی ایجاد غبار در ماهشهر 56شکل 
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 تاب آوری-4-21
 مقدمه و کلیات

 سومین سوال مطرح شده توسط ریاست محترم جمهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است:

  آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستلزم چه اصلاحات و اقداماتی است؟ افزایش تاب -

 قبل از وارد شدن به پاسخ سوال فوق لازم است تا پیرامون سوال مطرح شده به مقدمه زیر پرداخته شود.

مسئله منابع طبیعی و کشاورزی مقوله تاب آوری از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از طرف دیگر به دلیل چند بخشی بودن 

در عمل ایده ها و نظرهای موجود در این بخش بسیار مختلف و چند بعدی است. برای تبیین بهتر مسئله باید گفت خسارت های 

یا  (Intangible( و قابل تبدیل به ارزش ریالی و غیر ملموس )Tangibleحاصل از بلایایی طبیعی به طور کلی در قالب دو گروه ملموس )

غیر قابل تبدیل به ارزش مادی قابل تقسیم است. هر دو حالت مذکور به به بخش مستقیم و غیر مستقیم گروه بندی میشوند. خسارت 

های نامحسوس در قالب تأثیرهای روانی، محیط زیستی و تخریب اکوسسیتم و دیگر موارد است. رابطه بین این دو نوع خسارت در 

ت است و متاسفانه در ایران تا کنون رقم و نسبت مشخصی ذکر نشده است. به طور کلی رابطه بین این کشورها و شرایط مختلف متفاو

اظهار نظر وزیر ابتدا مسئله انواع خسارت های وارد شده مورد و انواع  بر پایه برآورد دو خسارت در دنیا به صورت نمودار )( است. 

هزار میلیارد تومان خسارت سیل برآورد شده. ار سوی دیگر خسارت ها  42تا  35رقم حدودی  یاسلام یکشور در مجلس شورامحترم 

دفترمدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی ( وارد شده به بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط Tunjibeleملموس )

برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت  میلیارد ریال می باشد )معاونت 137087برآورد شده است مبلغی معادل  وزارت جهاد کشاورزی

از کل خسارت وارد شده  %39(. این برآورد نشان دهندۀ این است که در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی معادل 1391جهاد کشاورزی، 

د شده میلیلار تومان برآور 16515ها معادل سیلاب قرا دارد.از سوی دیگر مقدار خسارت برآوردی کل توسط بخش کارگروه زیرساخت

بوده است. با وجود تفاوت زیاد در مقدار خسارت کل وارد شده سیلاب شهم بخش و بر پایه  ( %24است )سهم بخش کشاوری معادل 

از کل خسارت متلق به این بخش است. این در حالی  %39تا  24کشاورزی و منابع طبیعی بسیرا زیاد است و در هر دو گزارش بین 

ووارد شده به اکوسیستم های طبیعی همچون نابودی خاک و ازبین رفتن بستر تولید و نابودی است که سهم خسارت نامحسوس 

  پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع لحاظ نشده است.

 

 حسوس و نامحسوس سیلابرابطه خسارت های م  57 شکل
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از طرف دیگر بررسی اجمالی  بسیاری از خسارت های نامحسوس همچون تخریب خاک و اکوسیستم تا مدتهای مدید ماندگار است.

وضعیت دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و وزات راه، مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که 

متعلق مورد آن  15دستورالعمل و استاندار در زمینه مطالعات مرتبط با جریان آب )کمی و کیفی( وجود دارد و به طور ویژه  139تعداد 

به سیلاب است. بنابراین در زمینه افزایش تاب آوری مهندسی در زمینه سیلاب موارد بسیار زیادی وجود دارد ولی متاسفانه در مورد 

 نیآئ نیکه در مورد ا ینکته مهم نیاولشرایط مرتبط با تاب آوری بخش اکوسیستمی و نامحسوس موردی وجود ندارد. از طرف دیگر 

 نیمهندس ،یاجرائ یستگاههادی هستند که نامه ها از نوع گروه نیآئ نیاغلب ا .نبودن آنهاست ایالزام آور بودن  نامه ها وجود دارد

 یکه روش، دستورالعمل و راهنماها یو در صورت ندیبه عنوان راهنما استفاده نماآنها توانند از  یم گریو عوامل د مانکارانیمشاور، پ

و حد  لیس یپهنه بند یراهنما 322هی. به عنوان مثال نشر"عنوان  هب ) ستیلزام آور نآنها امفاد  تیداشته باشند رعا اریدر اخت یبهتر

و دستورالعمل  یضوابط فن و ارهایمع لزومرعایتخدمات مشاوره  یقراردادها یعموم طیاست که در شرا یدر حال نی. ا(رودخانه میحر

ذکر میشود. علاوه بر این در زمینه آمایش سرزمین و نوع کاربری معتبر  یاستانداردها ریکشور و سا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یها

 تعیین میشوند باید مفاد استانداردهای مذکور را رعایت کرده باشند. ریگلیس یپهنه ها اراضی که در

 لابیدر مقابل س یتاب آورافزایش مهندسی  نهیدر زم یمطالب مهم و ارزشمنداین در حالی است که در آئین نامه های مذکور 

مورد بهره برداری قرار نگرفته است. به بیان ساده تر اگر مفاد کشور  یمطالب در عمل در جامعه مهندس نیامتاسفانه  یول .وجود دارد

 فت. یااین استاندارها رعایت میشد به طور قطع سهم کلیه خسارت های محسوس و حتی نامحسوس اکوسیستمی تقلیل می

 مهمترین دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده را میتوان به موارد زیر مرتبط دانست:

 بودن این استاندارهای توسط کارفرمائیان و مشاوران و مجریان و ناظرانشناخته ن -الف

 شودمتعدد بودن دستورالعمل ها و بخشی بودن آنها موجب میشود که در زمان اجرا سردر گمی و سلیقه فردی حاکم  -ب

 ها و استاندارها نامه  نییآ ی کمی ذکر شده در اینارهایمعدر عدم صراحت  -ج

فقدان و ضعف نظارت کافی در زمان تهیه طرح های مشاوره ای و اجرایی خود موجب شده است تا رعایت این استاندارهای به  -د

 فراموشی سپرده شود. 

بنابراین مواردی که در زمینه افزایش تابآوری شرایط حوزه های آبخیز ذکر خواهد شد در بیشتر موارد جنبه جدید نیست و موارد 

 بنیادی است که بیشتر آنها در این استاندارها و دستورالمل ها ذکر شده اند.  

و دیگر بلایای  لابیس مقابلدر افزایش تاباوری و مقاومت حوزه های آبخیز و اکوسیستم ها  یبرا دیکه با یقدم نیاول نیبنابرا

آنها در  جیو آموزش و ترو یو الزام آور شدن موارد اصل ی موجود از یکسونامه ها نییدستورالعملها و آکردن برداشته شود غربال  طبیعی

در پایان نیز باید دستور العمل های مرتبط با افزایش تاب آوری  .باشد یم)مشاوران، مجریان و ناظران(  یسطح جامعه مهندس

 آوری تهیه شود.اکوسیستم های طبیعی در زمینۀ تاب

 

 کلیات متون در زمینه تاب آوری محیطی:-4-22
 شده ترجمه ارتجاعی و خاصیت فنری همچنین و کشسانی شناوری، تغییر، سریع، بهبود بازیابی، توانایی لغات، فرهنگ در آوری تاب

 دیگر برخی و شناسی بوم حوزه به مربوط را آن برخی . دارد بحث وجود است علمی حوزه کدام به مربوط آوری تاب کلمه اینکه در .است

 به مربوط و است شده گرفته پزشکی روان و روانشناسی قوانین از آوری تاب واژه که معتقدند ای هم عده .دانند می فیزیک به متعلق را آن

 علوم در آن کاربرد گسترده دلیل به اما است، شده بیان آوری تاب از متنوعی و متعدد تعاریف تاکنون .است اسمیت و گارمزی، وارنر

 میان در حوزه یک آوری تاب رویکرد حقیقت . در1392)همکاران،  و رفیعیان( است نشده ارائه آوری تاب از جامعی تعریف هنوز مختلف،

 مسائل برای ای رشته بین مشارکتی و یکپارچه علمی خلق برای است  )پایداری علوم- - اقتصادی اکولوژیکی پذیری آسیب(حوزه  چندین

 (Lambin,2005 ) .است بشر روی پیش های چالش ترین بزرگ از یکی که پایدارتر توسعه مسیرهای سمت به رویکرد انتقال مدیریتی
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 بقاء، سیستم برای یک ظرفیت :از است عبارت دارد رابطه این در ( EPA ) آمریکا زیست محیط حفاظت سازمان که تعریفی آخرین

 است.  2224 سال در و همکارانش Walker تعریف از برگرفته تعریف ناگهانی؛ این تغییر با مواجهه در شکوفایی و سازش

 
 (1390تعاریف مختلف تاب آوری )رفیعیان و همکاران، ( 32) جدول

 و تولید در توقف ها، آسیب خسارات عمده، دچار آنکه بدون است شدید طبیعی سوانح تحمل به قادر جامعه که معناست این به آوری تاب

 بیرون جامعه. از زیاد کمک دریافت بدون و شود زندگی کیفیت کاهش یا
Mileti,1999 

 می وجود به ... و سیاسی تغییرات اجتماعی، نتیجه در که است هایی تخریب و خارجی فشارهای با انطباق برای جوامع و ها گروه قدرت

 آید.
Adger,2000 

 Pellig,2003 آمیز مخاطره های تنش با انطباق یا مقابله برای اجتماعی عامل یک توانایی
برایدادن  تغییر یا کردن مقاومت شدن، سازگار برای خطرات معرض در اجتماع یا جامعه سیستم، یک ظرفیت  قابل سطح به رسیدن 

 آموختن ظرفیت، افزایش و سازماندهی به قادر اجتماعی که سیستم ای درجه وسیله به موضوع آن. این ادامه و ساختار و عملیات از قبولی

 شود می تعیین است، خودش خطر امکان های کاهش ارزیابی بهبود و گذشته بلایای از
UNISDR, 2005 

 Paton &Johnston,2006 است جدید امکانات از بهره گیری و تغییریافته واقعیتی با سازش در جوامع و افراد عملکرد چگونگی گیری اندازه وسیله آوری تاب
 آسانی به اینکه یا و متعادل بازگشته شرایط به سرعت به دارد، آوری تاب فشار و خطر مقابل در که شهری یا اکوسیستم، جامعه، فرد،

 دهد می تغییر جدید ای گونه به را خود شرایط
Pendal etal. 2007 

 
 ( 1392تعریف تاب آوری در علوم مختلف )رضایی، ( 33) جدول

 تعاریف علوم

 مجدد سازماندهی و آشفتگی جذب برای یک سیستم ظرفیت . اولیه حالت به سیستم یک بازگشت سرعت . تغییرات جذب برای سیستم توانایی سنجش اکولوژی

 بماند باقی وضعیت همان در هنوز و کند جذب تواند می سیستم که یک آشفتگی مقدار . فشار تحمل برای سیستم یک توانایی .

 به دانش گوناگون انواع ترکیب . شود می از سوانح یادگیری قابلیت افزایش باعث پرورش تنوع . قطعیت عدم و تغییرات وجود با زندگی برای یادگیری اکولوژی اجتماعی

 .سازماندهی خود برای فرصت ایجاد . یادگیری منظور

 بازیابی های فعالیت انجام مخاطرات، در تقلیل اجتماعی واحدهای توانایی . ها آشفتگی و خارجی های تنش با انطباق برای جوامع یا ها گروه توانایی اجتماعی

 ها فرصت از گیری برای بهره توانایی . اجتماعی گسیختگی هم از کاهش جهت

 سازد. مخاطرات از ناشی بالقوه های خسارات زیان کاهش به قادر را ها آن که طوری به مخاطرات برابر در جوامع و افراد ذاتی سازگاری و واکنش اقتصاد

 و مدت طولانی های شوک پی در مثبت . عملکرد موفق سازگاری ظرفیت . حوادث و مصائب مقابل در کردن نشینی عقب و شدن دور برای فرد توانایی روان شناسی

 شدید.

 نوسان از نظر صرف سیستم یک آن با که . سرعتی شود می خم شکل تغییر یا شکست بدون که بار یک زیر ارتجاعی طور به و فشار انرژی ذخیره توانایی علوم پایه 

 گردد برمی تعادل حالت به جایی جابه از بعد نیاز مورد

 

 سازشی های آوری سیستم تاب که است آن از حاکی آوری تاب منابع و ناگهانی تغییرات بین مقیاسی فرا و پویا تعامل به توجه

 عنوان به تحقیق ادبیات در اخیرا   آوری تاب .موجود نیست ساختارهای از حفاظت و تغییرات برابر در مقاومت با رابطه در تنها پیچیده

 ویژگی ساختار عملکرد، همان ضرورتا  که درحالی است تغییرات جریان در مجدد و سازماندهی اختلالات جذب برای سیستم یک ظرفیت

 یعنی دارند تأکید تعریف این اول قسمت بر اکوسیستم آوری تاب روی بر کارها (. بیشترین2224 همکاران، و والکر( شود حفظ دبازخور و

 از 2224سال  در نیز همکارانش و Anderies  .دهد می را مقاومت اجازه که بافری ظرفیت یا و اختلال و نظمی جذب بی ظرفیت

 محیط یا و آن اجزای رفتار در تناوبات علیرغم سیستم مطلوب های برخی ویژگی نگهداری معنای به را )) قدرت  robustnessمفهوم

 :داد ارائه مفهوم این کلی تعریف عنوان به را (34) جدول توان می اساس همین بر .کردند استفاده اطرافش
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 بندی تعاریف تاب آوری دسته( 34) جدول

 محتوا تأکید بر مشخصه مفهوم تاب آوری

 باثبات تعادل یک مجاورت ثبات بازیابی، برگشت زمان وری، بهره تاب آوری مهندسی

ی اکوسیستم-تاب آوری اکولوژیک

 و تاب آوری اجتماعی

 شوک حفظ تحمل بافر، ظرفیت

 و عملکرد
 مناظر ثبات چندگانه، تعادل قدرت دوام،

اجتماعی-تاب آوری اکولوژیک  
 سازماندهی مجدد، و متقابل اختلال

 توسعه دادن و کردن حفاظت

 تغییر شکل توانایی سازش ظرفیت

 یادگیری، نوآوری پذیری،

 پویا یکپارچه، تعاملات بازخورد سیستم

 مقیاس در

 

 دیگر عبارت به .است ها یا محرک و اختلالات به پاسخگویی در سیستم یک توانایی و است پایداری مفهوم با رابطه در کاملا   مفهوم این

 ابتدا بایست می آوری تاب مفهوم تر دقیق درک برای .شود تری مواجهه بزرگ های چالش با تواند می باشد آورتر تاب سیستمی چه هر

 شیشه ظرف یک مثال عنوان به دارد قرار آن در که ای عمومی ساختار از است عبارت که سیستم داشت وضعیت مفهوم از درستی درک

 برای و شود نظر گرفته در سیستم یک عنوان به مزرعه یک اگر یا و است دیگری سیستم شود خرد که درحالی و است یک سیستم ای

 مختلفی های روش اغلب .است شده تبدیل سیستم جدیدی به گفت توان می حقیقت در شود تبدیل جنگل به و نباشد توجه مورد مدتی

 بایست می ما .دارد وجود نیز آن تغییرات و ها وضعیت تعریف برای نیز مختلفی های بنابراین روش دارد وجود سیستم یک تعریف برای

 آن توانیم می بدین ترتیب باشیم داشته شوند می تعریف مختلف های روش به که ها وضعیت ها سیستم تصور برای پذیری ذهنی انعطاف

 .کنند می تعریف را ها آن چطور سایرین که درک کنیم توانیم می بنابراین و کنیم تعریف باشند مؤثر ما اهداف برای که ای گونه به را ها

 توانایی آوری تاب :که ترتیب بدین نمود تعریف تر دقیق را آوری تاب مفهوم توان شد می ایجاد سیستم وضعیت از روشنی درک که حال

 عظیم قدر آن اختلال یک اگر که معناست بدان (. این1392 رضایی،(.است اختلال یک از بعد اولیه وضعیت به بازگشت برای سیستم یک

 شد. خواهد جدید وضعیت یک وارد بنابراین سیستم کند می تجاوز سیستم آوری تاب از که است

 

 )محیطی(اکولوژیک  آوری تاب-4-23
 توصیف منظور به 1973 در سال C.S.Holling نام به کانادایی اکولوژیست توسط بار اول اکولوژیک های سیستم در آوری تاب مفهوم

 :شود می تعریف طریق دو به و شد مطرح طبیعی یا دلایل انسانی با مرتبط اکوسیستم متغیرهای در تغییرات با مواجهه در مقاومت

 و متغیرها تغییر از طریق را خود ساختار اکوسیستم اینکه از قبل تواند می که اختلال بزرگی از مقیاسی یا معیار یا اندازه .1

 اختلال یک بدنبال اکوسیستم حالت این در عبارتی به جذب شود. اکوسیستم توسط و دهد تغییر کنند می کنترل را رفتار که فرآیندهایی

معیار  دیگر بیان به یا است شده تعریف stability عنوان به مؤلفین برخی توسط که باثبات یک شرایط یا و تعادل حالت به دارد نیاز

 نامیده مهندسی آوری تاب عمدتا   و بنابراین شود می برده کار به نیز مهندسی و فیزیک نظیر ها رشته سایر در تعریف این است مقاومت

 شود. می

 عملکرد، همان تا است تغییرات جاری که درحالی مجدد سازماندهی و اختلال جذب برای سیستم یک ظرفیت آوری تاب .2

 شود. می نامیده آوری اکولوژیک تاب که بماند حفظ همچنان بازخوردها و ساختار

آوری حوزه های آبخیز و منابع طبیعی موجود در آن نیاز است تا رهیافت با توجه به موارد مذکور به منظور افزایش طریف تاب

اکولوژیک و انسانی برای افزایش سطح توانایی سامانه منابع طبیعی کشور مورد توجه قرار گیرد. این به معنی آن است  -جامع مهندسی

یده شوند. قدر مسلم در نظر گرفتن همه این موارد که باید هر سه جنبه محیط طبیعی، بهربردارن و سازمان های حکمران با همدیگر د

در کنار یکدیگر کاری دشوار است. آنچه مسلم است میتوان برای هر بخش مواردی را بیان کرد ولی ظرف اجرایی این موارد همگی در 

در قالب مدیریت کاربری  قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز قابل طرح است. لازم به ذکر است که ستون فقرات مدیریت جامع حوزه ابخیز
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شود. در مدیریت کاربری اراضی سه گانه ای است که بر پایه های ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ازیک سو و وضعیت اراضی تجمیع می

 انسان بهره بردار به همراه ظرفیت سازمانی مدیریت منابع طبیعی استوار است.

 یزسه گانه افزتیش تاب آوری حوزه های آبخ -شکل   

مجموع اقدامات قابل طرح برای افزایش سطح تاباوری آبخیزها در برابر مخاطرات طبیعی و سیلاب را میتوان در قالب موارد زیر 

 خلاصه کرد:

های حفاظت از اکوسیستم ها در قالب روش : مدیریت کاربری اراضی، تقویت روشهای اکوسیستمی مدیریت آبخیزهاجنبه

 های بیولوژیک و سازه ای؛

 توانمند سازی بهربردارن و افزایش ظرفیت تحمل پذیری و سازش دربرابر مخاطرات طبیعی برداران:های انسانی و بهرهنبهج

ایجاد ساختار حکمرانی چند مرکزی در زمینه مدیریت منابع طبیعی هرماه با مشارکت و مسئولیت پذیری  جنبه های سازمانی:

 پژوهش و اجرا(. -آموزشهای موثر بر پیکره منابع طبیعی )سازمان

 

در ادامه گزارش با توجه به حیطه سوال سوم رئیس محترم جمهور بر جنبه های اول مرتبط با جنبه های اکوسیستمی حوزه های 

 آبخیز پرداخته خواهد شد

 

 یتاب آور شیو افزا لابیس تیریمد نیسرزم شینقش آما-4-24

مملو از  یپخش آبها قیاز طر ستگاهیز جادیو ا یکشاورز یبرا نینمودن زم زیرو، حاصلخ شیپ یهمواره منافع و چالشها لابهایس

نباشد. جوامع  رممکنیسازد، اگر غ یرودخانه را دشوار م یدائم یگذرگاهها جادیداشته اند، اما ا یارزان لابدشتیرسوب در سرتاسر س

 لابدشتیمنفعت جستن از س یبرا یدائم یکه سکونتگاهها یگرفتند، اما همانطور ادیرا  لابهایس نامنسجم عتیبا طب یزندگ نیچادرنش

جوامع اقدام به  ن،یکردند، نمود. بنابر ا یم یکه در آنجا زندگ ییآنها یبر زندگان یشروع به گذاشتن اثرات منف لابهایشدند، س جادیا

 شیافزا تیجمع کهیبود. همانطور یزندگدر سبک  یاندک راتییتلاشها حداقل بودند، که شامل تغ نیکردند. در ابتدا، ا لیکاهش اثر س

از مناطق  لابهایدور نگهداشتن س یبرا یاست، جوامع شروع به اقدامات ساختار افتهی یفزون لابدشتیس نیزم یاقتصاد تیو اهم افتهی

آنچه مسلم است  . ه میشدنددر هم شکست یبزرگ بعد لیاغلب دشوار و همواره در اثر س یاقدامات نیاز چن یمهم نمودند. نگهدار

تا اواخر  لابیشده جامعه در مواجهه با سثبت یهاتلاش نیتلاشها، چالشها همچنان پابرجا هستند. از اول نیامروزه، هزاران سال پس از ا

 مجموع این اقدامات در قالب سازه های مهندسی همچون .ه استبود لیکنترل سبر لابهایکاهش اثرات س یاصل قهیطر ستم،یقرن ب

 ای یرودخانه ها و امواج ساحل یو دوره ا یعیطب انیکنترل طغ یمرتبط برا یو سازه ها اسده ،یانحراف یکانالها کها،یدا زها،یخاکر

به منظور  یا رسازهیو غ یاستفاده از اقدامات سازه ا کردیرو ستم،ی. در اواسط قرن ببوده است میعظ یوفانهاتهمراه با  یزآبهایخ

 جیبه تدر لیس های و توسعه، خسارت تی. با رشد جمعدچار دگرگونی شد لیکاهش خسارات به هنگام وقوع س و لابیاز س یریشگیپ

 یرا م هکه جامعه با آنها مواجه شد ییامدهاینه تنها مخاطرات و پ دیجد کردیرو در. دیآشکار گرد یبند تیالو یبرا ازیو ن افتی شیافزا

 جیبه تدر لابیس سکیر تیریمد دیجد کردیرو نیرو بود. ا شیپ یسکهایر ینسب تیاهم یابیبلکه  قادر به ارز د،ینما ییتوانست شناسا

 رفتهیبزرگ جهان پذ یاز چالشها یکیمناسب در مواجهه با  کردیرو کیبه عنوان  یدر کمتر از سه دهه، بطور گسترده ا و افت،یتکامل 

 .    شودیم فیتوص ریز روندپنج دوره مهم توسعه مطابق  یدر ط دهیچیاوقات پ یو گاه یغن خچهیارت نیشد. ا



 323        گزارش نهایی کمیته آبخیز  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 افزایش ظرفیت سازگاری و تاب آوری حوزه های آبخیز در برابر سیلاب 58شکل 

 

  
 59شکل 

 

همچنان  افته،یدر مناطق توسعه نولی بود.  لابهایدر سر تا سر جهان، با هدف کنترل س یحیراهبرد ترج ستم،یشروع قرن ب اگرچه با

 یاز اراض لابهایهمچنان بر ضرورت دور نگهداشتن س لابدشتهایدر س یکشاورز لیو پتانس تیجمع شیبود، افزا یدیمف کردیرو یسازگار

شد که توسط  یم یتلق یمنطقه ا ای یمحل تیمسئول کیبه عنوان  لابیدارد. کنترل س دیتاک یارزش و مناطق شهر با یکشاورز

با  زیدر همان حوزه آبخ لابیکنترل س یسازمانها ی. هماهنگدیگرد یاداره م یمل ای یدر سطوح محل یشبه دولت ینهادها ایدولتها 

. فاقد اهمیت بودمناطق  دیگربر  ریتاثو آن را داشتند،  تیبود که مسئول یمنطقه ا زمسامحه همراه بود. تمرکز آنها بر حفاظت ا

. در سراسر جهان، میدهدقرار  طررا در معرض خ یشتریب یهاییافراد و دارا ،یلابیس یهاسکونت و توسعه مداوم در دشتمتاسفانه 

جای خود را  لابیکنترل س یتهایفعال یبزرگ برا یمنابع مل صیو تخص تیریمد تا دشبزرگ منجر  عیبه فجا میوخ لابیس یدادهایرو

 .   معطوف نماید نیگزیجا یکردهایتفکر درباره رو به

های سه گانه گلستان، خوزستان و لرستان هیچ گونه تخصیص کاربری اراضی مطابق با الگوی مناسب در دشت های سیلابی استان 

 وجود ندارد. لذا در وحله اول لازم است تا در اختصاص کاربری اراضی در این مناطق مطابق با الگوی زیر شکل .... عمل شود.
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ساله تنها کاربری کشاورزی وجود داشته باشد و البته  به  25به عبارت ساده تر باید در محدوده سیلاب دشت با دوره بازگشت 

متر فاصله افقی  112منظور رعایت نقش این کاربری بر کیفیت آب رودخانه باید حداقل فاصله آنها تا بستر متوسط سالیانه معادل 

 باشد.

 ی و تجاری قرار گیرد.ساله میتوان کاربری اراضی همچون مسکونی، صنعت 152در محدوده سیلاب با دوره بازگشت 

 سال قرار گیرند 222در نهایت مراکز خدماتی مرتبط با مخاطرات طبیعی باید در محدوده سیلاب 

 

 
 ((:HNFMSC, 2006توزیع کاربری های زمین بر روی سیلابدشت به منظور کاهش ریسک سیلاب )   60 شکل

 

لذا همواره رقابت بر سر تصاحی اراضی  .سرزمین به حساب میآیندهر  ینواح نیزتریاز جمله حاصلخ لابدشتهایسبا توجه به اینکه 

ان در هر منطقه ای وجود دار. در استان خوزستان به دلیل احداث سدهای متعدد بر رودخانه های بالادست و فراهم شدن آب بخش 

ر اراضی نزدیک به کانال اصلی رود و زیادی از اراضی پایین دست سدها دچار تغییر کاربری شده اند و در انی اثنا بیشترین تغییر د

مجاری انتقال آب میباشد. این مسئله بدون در نظر گرفتن مسئله مدیریت جامع کاربری اراضی انجام شده است. لذا باید به منظور 

 تغییر این الگو مطابق با چار چوب نشان داده شده در شکل    عمل شود.

د گفت هر زمان که سیاستهای ملی اصلاح گرایانه مد نظر قرار بگیرد. راهبردها در تحلیل چارچوب ارئه شده در شکل مذکور بای

توسعه خواهند یافت و طرحهای محلی ارتقاء می یابند و در آن سوی طیفی از منفعت ها مربوط به بخش های مختلف )مدیریت ریسک 

لت در سطوح ملی، منطقه ای و محلی موثر واقع گردد، سیلاب، منابع آب، توسعه، انرژی و نظایر آن( ایجاد خواهد شد. برای اینکه دو

می باید برنامه های چندگانه ای که توسط دستگاه های مختلف انجام میشود به طور منسجم انجام شوند )انسجام سازمانی(. نمای ساده 

ی اتصال دهنده بینش ها و شده ای از این ارتباطات افقی و عمودی در شکل زیر نمایش داده شده است. همسو کردن عمودی به معن

 اقدامات است و تلفیق افقی مبین همراستایی بین منفعتهای بخش های مختلف می باشد.  
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 الگوی اجرایی در زمینه مدیریت کاربری اراضی در دشت های سیلابی 61شکل 

 (2222کمیته جهانی سدها )سال 

 

فراهم  بالا را مطابق جدول  لابیس تیریمد یجامع برا کردیرو کی یاز اجزا یخلاصه ساده ا کی( 2222سدها ) یجهان ونیسیکم

رسد نقش  ی. به نظر ماست هالابیس اسیکاهش مق یبرا یا وهیشی جامع هماره به عنوان زداریآبخ . بر این اساسکرده است

 "لابهایدور نگه داشتن مردم از س یبرا" نیسرزم شیو آما "از مردم لابهایدور نگه داشتن س یبرا" یاقدامات سازه ا نیدر ب یزداریآبخ

مدیریت مولفه باید  لابیجامع س تیریمد رامونیپ یوجود، امروزه هر گونه بحث نیبا ا ،یافکنده شده است. بطور کل یبه بوته فراموش

 شد.با یم تیحائز اهم اریبس یاز ابزارها یکیهنوز  یزداریآبخ لاب،یس رانیاز نقطه نظر مد و ردیرا در برگ زیآبخ جامع
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 سیلاب مدیریت برای جامع رویکرد یک مکمل رویکردهای( 35) جدول

 کاهش مقیاس )زمانی و مکانی( سیلاب محدود ساختن خسارت سیلابها افزایش ظرفیت مواجهه مردم

 برنامه ریزی اضطراری

 پیش بینی

 هشدار

 تخلیه

 جبران خسارت

 بیمه

 سیل بندها

 ضد سیل سازی

 محدودسازی توسعه سیلابدشت

 

 آبخیزداری بهتر

 کنترل رواناب

 حوضچه های نگهداشت

 سدها

 حفاظت از تالابها

 

 1رویکرد مدیریت پایدار سیلاب -4-52
افزایش تاب آوری نسبت به ریسک سیلاب جزء مهمی از مدیریت سیلاب پایدار است. تاب آوری نسبت به وقوع سیل می تواند از 

)به عنوان مثال: ذخیره سیلابدشت( و  4، مدیریت طبیعی سیلاب3، استحکامات دفاعی سیلاب2اقدامات منجمله هشدار سیلطریق انواع 

 واکنشهای سریع و موثر نسبت به وقوع سیل افزایش یابد. 

ر یک سوم پایین های آبخیز واقع شده اند و مناطق دچار خسارت دبا توجه به اینکه مناطق ایجاد سیلاب در یک سوم بالای حوزه

 حوضه لذا برنامه های افزایش تاب آوری مطابق با شکل     باید مورد توجه باشد.

 

 
 ساختار شماتیک افزایش تاب آوری حوزه آبخیز در برابر سیلاب 62شکل 

 منبع : مراجعه شود به فهرست منابع

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Sustainable Flood Management 

2 Flood warning 

3 Flood defences 

4 Natural flood management 
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 مورد توجه قرار گیرد:بنابراین در زمینه اجرای پروژهای آبخیزداری باید دستورالعمل زیر 

 عملیات اجرا شده با الگوهای موجود رواناب و نفوذ در حوزه آبخیز تطابق داشته باشد.   .1

 های آب را در درون حوزه آبخیز یا پائین دست آن تشدید نکند.مقادیر جریان اوج یا حجم .2

 ساختار زمین ریختی انشعابات اصلی رودخانه را در درون حوزه آبخیز حفظ کند. .3

 بارهای رسوب درشت، فرآیندهای ذخیره و انتقال را تعدیل کند. .4

 از انواع راهبردها و برنامه ها برای حفاظت از کیفیت آب استفاده کند.  .5

همچنین در دستورالعملهای برنامه ریزی و مدیریت آبخیز برای توسعه آینده باید از اصول برنامه ریزی آبخیزهای پایدار مطابق با  

 وی کرد:موارد زیر پیر

 شناسایی و در نظر گرفتن واکنش هیدرولوژیک انواع مختلف اراضی در مقیاسهای زیرحوزه و حوزه آبخیز. .1

 پیروی تا حد امکان از الگوهای رواناب و نفوذ موجود بواسطه عوارض ویژه زمین، انواع خاک و پوشش زمین.  .2

 درولوژی.توجه به اثرات بالقوه تغییرات کاربری زمین در آینده بر روی هی .3

 به حداقل رساندن تغییرات زمان بندی جریانهای اوج هر زیرحوزه نسبت به نهرهای مسیر اصلی رودخانه. .4

 حفظ و یا احیای ساختار زمین ریختی انشعابات اصلی و سیلابدشتهای آنها. .5

 حفظ بارهای رسوب درشت، فرآیندهای ذخیره و انتقال. .6

، 1هبردها با تاکید ویژه بر سیستمهای درمان طبیعی نظیر تالابهای کیفیت آبحفاظت از کیفیت آب با استفاده از انواع را .2

در نواحی توسعه برای تضمین کردن درمان جامع کیفیت آب   (BMPs)جوی باغچه ها و نواحی نفوذ و کاربرد بهترین عملیات اجرایی 

 .2قبل از تخلیه رواناب شهری به مجرای سیلابدشت

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Water quality wetlands 

2 Floodplain corridor 
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 شکل 63 رویکرد منشاء-گذرگاه-دریافتگر1

 

نمونه اثرات انسانی بر روی ریسک سیلاب و پیشرانهای تغییر دهنده وضعیت متوسط سامانه ریسک سیلاب شامل گزینه های 

 ( Merz, 2006کاهش ریسک سیلاب )اقتباس از:
 

 
64شکل   

 

شد و همچنین تاثیر فراین های تغییر اقلیم و با توجه به اینکه با افزایش سطح حوزه آبخیز فرایندهای تاثیر گذار بیشتر خواهد 

حرکت رگبارها نیز بسیرا تاثیر گذار هستند بنابراین باید در طراحی عملیات کنترل سیلاب و رسوب موارد کاربردی زیر مورد توجه اکید 

 قرار گیرند:

حوزه های آبخیز کوچک را را کاهش داده و بدین طریق بزرگی اوج سیلاب در  2فرآیندهایی که ممکن است زمان تا اوج .1

افزایش دهند، ممکن است در حوزه های آبخیز بزرگ اثر کمتری داشته باشند. از آنجایی که نقش همزمان تمرکز بودن حوزه های 

آبخیز کوچک کمتر محتمل استف لذا باید بر روشها کنترل جریان که از طریق زمان تمرکز عمل میکنند توجه بیشتری داشت. در واقع 

بنابراین باید تمرکز عملیات آبخیزداری بر  ای بالادست به دلیل شیب دامنه ها و جریان آبراهه سرعت آب بسیار زیادتر است،بخش ه

 سر شاخه ها و دامنه ها باشد. 

 تغییر متناسب در کاربری زمین محتمل است در حوزه های آبخیز کوچک بیشتر باشد. .2

_______________________________________________________________________________________ 
1 Source-Pathway-Receptor 

2 Time to peak 
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نمودن حوزه های آبخیز بزرگ محتمل است دارای بیشترین بزرگی باشند و رگبارهای با مقیاس مکانی کافی برای اشباع  .3

 برای این رگبارهای رویداد حدی، اثرات تغییر کاربری زمین بر واکنش سیلاب پیش بینی می گردد کمتر چشمگیر باشد. 

 

ی به راهکارهایی است که با بطور فزاینده ای، نگرشها برای مدیریت ریسک سیلاب در حال تغییر از راهکارهای مهندسی سازه ا

 2و توسعه روستایی پایدار سازگار هستند. مطابق با کمیسیون جهانی سدها 1کارکردن با فرآیندهای طبیعی و ارتقای تنوع زیستی

،  انگیزه این تغییر رویکرد ناشی از تعدد رویدادهای سیلابی مخرب در چند دهه گذشته می باشد که در نتیجه منجر به (2000)

 یرات قابل ملاحظه ای در سیاست سیلاب در سراسر جهان گردید. تغی

 122در پایان باید یادآور شد که تنها در یک دنیای ایده آل رویکرد مهندسی و سازه ای کنترل سیلاب می تواندتضمین دهد که

زه فعالیت در منطقه پرخطر سیل درصد سازه کنترل سیلاب میتواند سیلاب را کنترل کند و یا به هیچ شخص یا فعالیت اقتصادی، اجا

داده نمی شود. البته واقعیت این است که در عمل هیچیک از این دو امکان پذیر نیست. در واقع، از طریق ارتقای این ایده که سیلابها 

 می توانند کنترل شوند یا کنترل می شوند، منتج به خاتمه هیچ مشکلی نگردیده است. 

 رفتهیمهم پذ یستیز طیشاخص ثبات مح کیبه عنوان  یپوشش جنگلنقش  توسعه هزارهذکرر شده در برنامه  اهدافمطابق با 

 لیو تعد نانیمنابع آب پاک و قابل اطم یداریدر پا یاتینقش ح یها دارا (. جنگل2223کل سازمان ملل متحد،  ریشده است )دب

با درآمد بالا و  یاز کشورها یشوند، هستند. در بعض یم لابهایس دیدکنند و باعث تش یرسوب که مخازن را مسدود م یسرعت رهاساز

 ،یوجود داشته است اما بطور کل یمنافع کم گر،ید یجنگلها را ممکن ساخته است و در جا یایاح ییاقتصاد گذار کاهش نفوس روستا

و پژ.هش های  لی(. دلا 2223جنگلها سازمان ملل متحد ،  یشیکل هم اند ریش است )دبیجهان در حال افزا یها فشار بر جنگل

 ;Haigh,1999) بروز سیلاب در پایین دست میدانند یمنشاء اصلرا  زیجنگل در مناطق سرآب حوزه آبخ لیتبدمتعددی وجود دارند که 

Verolme and Moussa, 1999.)  یلیخ یاز بارندگ یبزرگ ناش یلابهایجنگلها به منظور کاهش شدت س توانولی لازم به ذکر است که 

به بیان ساده تر اینکه تنها به ذکر  (.2222، (UK Forestry Commission)کمیسیون جنگلداری بریتانیا  نسبتا محدود است نیسنگ

تخریب جنگل و اثر آن بر بروز سیلاب تمرکز شود چندان علمی نخواهد بود وآنچه مهمتر است مسئله آمایش سرزمین و مدیریت 

 ری اراضی در حوزه آبخیز باید مورد توجه باشد.کارب

دهد. سراب  یرخ م ینیرزمیآب ز هیو بخش عمده تغذ رندیگ یآب سرچشمه م انیاست که خطوط جر یمحل زیحوزه آبخ  سراب

که به هنگام  ییباشند. از آنجا یم  نیریبخش عمده آب ش یهستند و  منشاء اصل زیدر هر حوزه آبخ یاراض نیحوضه ها مرتفع تر

حائز  زیدهند، سراب حوزه آبخ یقرار م ریدست را تحت تاث نیپائ یآن اراض یامدهایآب در سراب حوضه، پ تیو کم تیفیک رییتغ

 (. Tognetti, 2000است ) تیاهم

پابرجاست. در  یتیریمد یهااز چالش یاریبسهمواره است و  رییدر حال تغدر بسیار از کشورهای جهان  لابیس سکیر تیریمد 

و بومی سازی آن برای  گرانیتجربه د و تنها راهکاراستفاده از وجود ندارد، لابیس رانیمد یبرا ینقشه راه منحصر به فرد چیه کهیحال

 . هر منطقه است

 

 توسعه شهری و پراکندگی شهری و استفاده از رویکرد آبخیزداری شهری -4-26

افزایش خواهد یافت  2252تا سال  %22به تقریبا  2212در  %52مناطق شهری از در سرتاسر جهان، درصد مردم ساکن در 

(. این امر منجر به توسعه و یا فشرده سازی مناطق شهری خواهد گردید. همانطوری که مهاجرت به مناطق 2213)سازمان ملل متحد، 

ئز اهمیت می باشد. در یک بافت شهری، این شهری در سطح در حال جریان است، لزوم توسعه شهری پایدار بطور فزاینده ای حا

_______________________________________________________________________________________ 
1 Biodiversity 

2 The World Commission on Dams 
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هم سامانه های کارآمد منابع و هم طراحی شهری دلپذیر و خوب برای شهرهای جاذب  با کیفیت زندگی خوب دلالت   موضوع بر خلق

 دارد. 

ویپه در زمینه به منظور خنثی کردن اثرات منفی توسعه و پراکندگی شهری می باشد، اما اثرات منفی به  1توسعه شهر متراکم

  آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی بسیار زیاد است.

تکه شدن فضای سبز شهری هستیم، نظیر در کشورهای در حال توسعه جهان، خصوصا  در قاره آسیا، شاهد کاهش سریع و تکه

له عمومی در محیطهای متراکم کلانشهرهای، مشهد، کرج، شیراز و شهرهای شوشتر و دزفول، قزوین و دیگر موارد در ایران. مسئ

ریزی فضای سبز را به چالش تواند برنامهشهری، توسعه فضای سبز جدید است. کمبود فضا در شهرهای متراکم در حال حاضر می

( هنگ کنگ را چنین توصیف می کنند که دارای کوره راههای )پیاده روها( باریک، جریان 2212) Ng. et alبکشد. به عنوان مثال، 

ای عابر پیاده، محدودیتهای ترافیکی و فقدان نور خورشید )سایه( ناشی از ساختمانهای بلند به عنوان مشکلات در مسیر افزایش بال

 فضای سبز در خیابانها می باشد.

ارد که توسعه شهری با ایجاد اراضی نفوذ ناپذیر موجب تشدید فرایند آبگیری و تولید رواناب میشوند. این مسئله به قدری اهمیت د

به عنوان نمونه در روش هایی هموچون شمااره منحنی و روش استدلالی در حوزه های شهری ملاک ضریب رواناب سطوح نفوذ ناپذیر 

، یا مازاد  2است. در سطح اراضی طبیعی با سطوح نفوذپذیر، بارندگی به رواناب سطحی و نفوذ براساس مفهوم هیدرولوژیک مازاد نفوذ

گردد. شهرسازی می تواند منجر به فشردگی خاک و نفوذناپذیری، افزایش رواناب ناشی از مازاد نفوذ  علاوه بر  ، تقسیم می 3اشباع

کاهش زبری سطحی و امکان سرعتهای بیشتر رواناب و زمان پیمایش کوتاهتر رواناب سطحی از سطح زمین به کانال رودخانه و مقادیر 

 ی در مناطق شهری گردد.پیک بیشتر رواناب در طی رویدادهای بارندگ

یکی از مهمترین عوامل در استان های تحت سیلاب همچون گلستان و خوزستان در زمینه عدم توانایی زمین های شهری در نفوذ 

جریات سیلاب بوده است. این مسئله به دو لیل زهکشی کم اراضی این مناطق به دلیل اشباع بودن از یکسو و وجود هار پن ها و سخت 

ی نفوذ ناپذیر ناشی از افزایش کشاورزی مکانیزاسیون بوده است و طی دهه های اخیر موجب شه تا نفوذ پذیری در اعماق به لایه ها

 شدت کم شود.

نامیده  5متحده مطرح و بکار برده شد و قبلا به عنوان بهترین اقدامات مدیریتیبرای اولین بار در ایالات   4پروژه های توسعه کم اثر

عه کم اثر برای کاهش اثرات منفی شهرسازی و شهرنشینی )به عنوان مثال: افزایش سطح نفوذناپذیر( پیشنهاد گردید که می شد. توس

شود. از آن هنگام، مفاهیم مشابهی نیز در انگلستان، استرالیا و سایر کشورهای توسعه یافته پیشنهاد منجر به رواناب شهری بیشتر می

نج می برند. هدف آن کنترل رواناب و آلودگی با استفاده از کنترل منبع کوچک مقیاس غیر متمرکز است که از مسائل مشابهی رشده

می باشد. توسعه کم اثر نوعی روش اکولوژیکی است که به سهولت به جمع آوری و بهره برداری از آب باران شهری  تحقق می بخشد. 

مخزن زیرزمینی( و تمهیدات نفوذ )نظیر گودال نفوذ (  تقسیم بندی می  تمهیدات توسعه کم اثر به گروه بزرگ تمهیدات ذخیره )نظیر

 شوند. 

)ساخت و سازها( پتانسیل  توسعه ها 7، طرحهای مدیریت آب سطحی و ضد سیل سازی6سامانه های زهکشی شهری پایدار

های اخیر، توسعه باشند. در طی دههمحدودسازی افزایش و یا حتی کاهش تعداد افراد و اموال )دارائی( در معرض ریسک را دارا می 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Compact city development 

2 Infiltration excess 

3 Saturation excess 

4 Low Impact Development (LID) 

5 Best Management Practices (BMPs) 

6 Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) 

7 Flood proofing 
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است. توسعه سنتی بخش وسیعی از پوشش زمین را شهری به طور اساسی چین را به خصوص از لحاظ کاربری زمین دگرگون ساخته 

 است. در نتیجه، این امر حجم رواناب سطحی را افزایش داده، نفوذپذیری را کاهش داده،  تنشنفوذ تبدیل کردهبه سطح غیرقابل

است. علاوه بر این، گرمایی شهری را افزایش داده و سطح آب زیرزمینی را کاهش داده و منجر به افزایش ریسک سیلاب شهری گردیده

یافته است. سیلاب شهری با سایر اثرات منفی نظیر تنزل کیفیت آب، خسارات های اخیر به شدت افزایشفراوانی سیلاب شهری در سال

درصد شهرها  62، 2212شهر چین در سال  351مراه است. مطابق با اولین گزارش ملی سیل باران زاد برای اقتصادی و حتی تلفات ه

گردیده است، که  1ها منجر به ابداع برنامه شهر اسفنجیاین چالش اند.به واسطه رویدادهای بارش شدید، از آبگرفتگی خیابانها رنج برده

ردید. برنامه شهر اسفنجی برای مقابله با سیل باران زاد در مناطق شهری پیشنهاد شد. تا توسط دولت چین آغاز گ 2214در پایان سال 

 12، 2232درصد از مناطق شهری  از مقررات شهر اسفنجی تبعیت خواهند نمود و تا سال  22، دولت چین انتظار دارد که 2222سال 

سیر زمانی توسعه کم اثر در سطح بین المللی مطابق شکل زیر درصد مناطق شهری طبق برنامه از مقررات شهر اسفنجی پیروی کنند. 

 است:

 

 
 65شکل 

 

از تحقیقات تاثیر جذب شهر بر جمعیت روستایی پیرامون نشات می گیرد که توسط محققان استرالیایی   2مفهوم شهر اسفنجی

است، که به نسل جدید روش مدیریت آبهای سیلاب شهری اطلاق می گردد. شهر اسفنجی آب را طی دوره زمانی بارش پیشنهاد شده

آب ذخیره شده را در مواقع ضروری رهاسازی می کند. طراحی شهر  جذب می کند، نفوذ می دهد، تصفیه می کند و ذخیره می کند و

ای میتواند رهیافی مناسب برای اسفنجی، بر حسب توسعه کم اثر به عنوان روش مدیریت آب رگبار و تصفیه آلودگی منبع غیر نقطه

هر های تحت مخاطره سلاب افزایش تاب آوری مناطق شهری در حوزه های آبخیز شهرب همچون شهر شیراز و پلدختر و دسگر ش

 مانند آق قلا و گمیشان و سوسنگرد مورد پیشنهاد قرارگردید. 

 

دریافتگر برای تحلیل و افزایش تاب آوری به سیلاب در حوزه -گذرگاه-توسعه رویکرد منشاء-4-27

 های آبخیز شهری

با گذشت زمان، توسعه شهرکهای با تراکم بالا، توسعه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری  منجر به افزایش مناطق سنگفرش شده 

)نفوذ ناپذیر( و کاهش در فضاهای سبز گردیده است. در طی یک رویداد رگبار، این امر منتج به افزایش در جریانهای اوج می گردد که 

می شود و سریع تر به سامانه زهکشی در طی یک دوره زمانی کوتاه تر جریان می یابند، بجای اینکه از  در آن رواناب بیشتری تولید

چالشهای افزایش شهرنشینی و اثرات تغییر اقلیم، یک رویکرد توجه به طریق نفوذ در خاک و از طریق تبخیر و تعرق تعدیل شوند. با 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Sponge City Programme (SCP) 

2 Sponge City 
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می باشد، همانطوری  1دریافتگر-گذرگاه-، رویکرد منشاءدر مقیاس حوزه آبخیز برای مدیریت ریسک سیلاب بطور کارآمدتر جامع نگر

 که در شکل زیر نشان داده شده است.

 
 66شکل 

 

محلی که رواناب ناشی از آب رگبار تولید می شود )منشاء جریانهای آب رگبار(. راهکارها برای منشاء عبارتند از: کاهش  : 2منشاء

 از طریق مخازن یا حوضچه های نگهداشت یا تاخیری.  3سرعت و گیرش رواناب شهری در محل

 نمونه مثالها:  

  4حوضچه های نگهداشت موقت و دائمی .1

  5مخازن نگهداشت .2

  6م سبزبا .3

  7باغچه بارانی .4

  8سنگفرش متخلخل .5

افزایش ظرفیت  راهکارها برای گذرگاه عبارتند از: روشها یا معبرهایی که از طریق آن آب رگبار انتقال داده می شود. : 9گذرگاه

 آن.سامانه های انتقال از طریق عریض سازی و عمیق سازی زهکش و سامانه های نگهداشت سطح حوزه آبخیز و نظایر 

 نمونه مثالها: 

  1اصلاح کانال .1

_______________________________________________________________________________________ 
1 Source-Pathway-Receptor 

2 Source 

3 On-site 

4 Detention/retention ponds(basins) 

5 Detention tanks 

6 Green roof 

7 Rain garden 

8 Porous pavement 

9 Pathway 
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  2کانال گذرگاه انحرافی .2

است که مطلوب و ایده آل برای اراضی به  4: یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس دشت سیلابی3رعایت حریم رودخانه .3

پذیر جلوگیری می کند، اما ها و آبراهه ها می باشد که از رواناب ناشی از سطوح نفوذ ناطور مستقیم واقع شده در مجاورت رودخانه

 برای اجرا و جانمایی نیازمند اراضی بزرگی در مجاورت رودخانه می باشد.

است که مطلوب و ایده آل برای نگهداشت  6: یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس آبخیز5حوضچه نگهداشت موقت .4

اب ناشی از سطوح نفوذ ناپذیر جلوگیری می کند، اما برای متر مربع( می باشد که از روان 322رواناب ناشی از سطوح آبگیر بزرگ )

 ساخت و جانمایی نیازمند یک قطعه زمین بزرگ می باشد.

: یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس آبخیز است که مطلوب و ایده آل برای نگهداشت رواناب 7حوضچه نگهداشت دائمی .5

که از رواناب ناشی از سطوح نفوذ ناپذیر جلوگیری می کند، اما برای ساخت و  ناشی از محوطه پارکینگها و مناطق مسکونی می باشد

 جانمایی نیازمند یک قطعه زمین بزرگ می باشد.

: محلی که جریان های آب رگبار ممکن است به طرف زیرساختار )برای مثال: زیرزمینها و محوطه های پارکینگهای 8دریافتگر

را تحت تاثیر قرار دهند. راهکارها برای گیرنده عبارتند از: اقداماتی برای حفاظت نواحی که زیرزمینی( منتشر شوند و زیرساختار 

 جریانهای آب رگبار  ممکن است به آنجا منتهی شود.

 نمونه مثالها:

 9سیل بندها

  10سیلابدشتهای شهری

 (Raised platform levels)ترازهای بالا آمده سکو 

 و سازها و توسعهترازهای سکو برای سطوح زمین ساخت 

 ترازهای تاج برای ورودیهای زیرزمینها

است که مطلوب و ایده آل برای جمع آوری رواناب  12: یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس متوسط11باغچه باران زاد .1

ا و پارکینگهای پشت بام ها و رواناب حاصل از حیاط ها و پیاده روها و همچنین مناسب برای جمع آوری رواناب حاصل از جاده ه

 کوچک می باشد که از رواناب حاصل از سطوح نفوذ ناپذیر جلوگیری می کند، اما برای ساخت و جانمایی نیازمند زمین می باشد.

: یک روش جایگزین اغلب توصیه شده توسط مسئولان و مقامات محلی می باشد. مشابه با چاله های نفوذ، 1چاههای نفوذ .2

آب و اجازه نفوذ آب در خاک در حین جذب آلاینده ها می باشد و ممکن است عمیق ساخته شوند و یا  عملکرد آنها نگهداشت موقت

                                                                                                                                                                                                 
1 Canal improvement 

2 Diversion canal 

3 Riparian buffer 

4 Reach 

5 Detention pond 

6 Catchment 

7 Retention pond 

8 Receptor 

9 Flood barriers 

10 Urban flood plains 

11 Rain garden 

12 Intermediate 
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عمیق نباشند. چاههای نفوذ دارای ظرفیت خیلی زیادی نیستند و می توانند در طی رویدادهای رگبار شدید به سرعت اشباع شوند، در 

ی توانند از آب مازاد مراقبت کنند، در ارتباط باشند. چاههای نفوذ به آن صورت، چاههای نفوذ می بایست با سایر روشهایی که م

سهولت طراحی و ساخته شده و با سرمایه و هزینه های نگهداری کم حفاظت می شوند. تقاضای فضای کم چاههای نفوذ بدان معناست 

ا یک باغ خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. در که آنها می توانند در انواع مکانها نظیر زیر یک محوطه پارکینگ، یک زمین بازی و ی

 نهایت، چاههای نفوذ باید در دسترس باشند بطوری که هر دوره مورد بازرسی قرار گرفته و از انسداد بالقوه پاکسازی شوند. 

 
 67شکل 

 

یا سنگریزه پر می شوند.  :  بسیار شبیه به گودالها هستند به استثنای اینکه آنها با مواد متخلخل مانند شن2چاله های نفوذ .3

آب رگبار و یا رواناب آن  آب رگبار از طریق لوله ها و یا رواناب مستقیم وارد آنها می شود و سپس بطور موقت در چاله ذخیره می شود.

واد متخلخل  می تواند از طریق یک خروجی به محیط دریافت کننده تخلیه شود و یا در خاک نفوذ داده شود، در حالیکه آلاینده ها در م

 )شکل ب( باشند.4)شکل الف( و یا روباز )بدون پوشش( 3جذب می شوند. چاله های نفوذ می توانند سرپوشیده

 
  68شکل 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Infiltration wells 

2 Infiltration trenches 

3 Covered 

4 Uncovered 
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: طویل، کم عمق و دارای شیبهای ملایم از هر طرف می باشند که آب را از طریق 2و گودالهای نگهداشت دائم 1گودالهای نفوذ .4

شکل الف( و یا از  رواناب حاصل از سطوح مجاور دریافت می کنند، آنگاه در زمین نفوذ داده می شوند)گودال نفوذ:لوله ها یا مستقیما از 

 طریق یک خروجی تخلیه می شوند)گودال نگهداشت دائم: شکل ب(.
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آوری رواناب جریان : یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس متوسط  است و مطلوب و ایده آل برای جمع 3جوی باغچه .5

حاصل از جاده ها و بزرگراهها و همچنین جمع آوری رواناب از قطعات زمین می باشد که از رواناب ناشی از سطوح نفوذ  4ورقه ای

 ناپذیر جلوگیری می کند، اما برای ساخت و جانمایی نیازمند زمین می باشد.

نواحی تا درجه   است که مطلوب و ایده آل برای 6لی: یکی از روشهای توسعه کم اثر در مقیاس مح5سنگفرش متخلخل .6

 زیادی توسعه یافته نظیر پارکینگها، راههای اختصاصی و جاده های کم حجم می باشد که جایگزین سطوح نفوذ ناپذیر می گردد.

 

 مولفه های ریسک سیلاب در حوزه های آبخیز شهری مطابق شکل زیر خواهد بود: -4-28
 

_______________________________________________________________________________________ 
1 Infiltration swale 

2 Retention swale 

3 Vegetated swale 

4 Sheet flow 

5 Porous pavement 

6 Local 
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بر جایگاه و روش های به کار گرفته شده برای اولویت بندی سیلخیزی و فعالیت های  تحلیلی-4-29

 آبخیزداری
اقدامات  مورد توجه برای کنترل سیلاب  طی سالی های گذشته به شرح زیر است. مسلما روش های مذکور دارای نقاط قوت و  

 ضعفی بوده است  مه باید مورد توجه قرار گیرد
 

 جام شده در زمینه پخش سیلاباقدامات ان-4-29-1

های مختلف، مورد نقطه کشور احداث شدهاند و اثرات آن از جنبه 32های تحقیقاتی،آموزشی و ترویجی پخش سیلاب در ایستگاه

بررسی قرار گرفته شده است که گزارش های تفصیلی آن توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارئه شده است. نتایج مبین آن 

های ها نتایج مثبتی از قبیل بهبود کمی و کیفی آب زیرزمینی، افزایش تولید گیاهان مرتعی، توسعه جنگلدر بسیاری از حوزه است که

خیزی خاک، امکان اسکان عشایر، جلوگیری از گسترش اراضی کاشت، مهار سیل وتغذیه سفره های آب زیرزمینی، افزایش حاصلدست

 غیره به دست آمد.  فاقد پوشش و توسعه منابع خاکی و

 

 وضعیت قانونی مدیریت و مهندسی سیل-4-30

های آبخیز بالادست است و همراه با آن وزارت نیرو به عنوان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی منابع طبیعی و مسئول حوزه

مسئله رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز متولی آب در کشور فعالیت دارد. این تقسیم جغرافیایی و مکانی به نوعی موجب شده است تا 

ها که موجب غرقاب شدن و یا تخریب منابع ملی، اراضی کشاورزی مجاور با چالش های متعددی همراه باشد. آن دسته از طغیان سیل

ان بخش خصوصی و نفعبرداران و ذیشوند، علاوه بر بروز خسارات مستقیم و غیر مستقیم به بهرهآنها و بروز خسارات مالی و جانی می

ربط نسبت به این خسارات، واکنش نشان های ذینماید، بدیهی است که دستگاههای اجرایی ذیربط را متضرر میتعاونی، تمامی دستگاه

های اجرایی، وزارت کشور و ستاد حوادث غیر مترقبه و تشکیلات وابسته، پژوهشکده کاهش اثرات بلایای دهند. اما در کنار این دستگاه

 باشند.مدخل میهای کمابیش مرتبط، در کنار سازمان محیط زیست ذیطبیعی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه
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های اصلی و پایین ها و عملیات مهندسی رودخانه عمدتا  در رودخانههای وزارت نیرو بیشتر در بحث تعیین حریم رودخانهفعالیت

شود. وزارت ها  که به عنوان نقاط اصلی بروز سیلاب هستند، میها و میان حوزهر توجهی به سرشاخهها متمرکز شده است و کمتحوزه

دهد. در برخی موارد فعالیت ها و زیر ای عملیاتی انجام میها که دارای ساختار  میباشد به صورت منطقههایی از رودخانهراه در محدوده

و موجب تشدید مسئله سلاب و آبگیرفگی میشود. نمونه بارز آن خط را آهن استان  ساختها خود به طور نقطه ای انجام شده است

ها و گلستان میباشد که در طی علیات انحراف آب شاهد تخریب ان بودیم. وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خود را در میان حوزه

ت جبرانی پس از وقوع حادثه است و برخی به صورت های وزارت کشور عمدتا  محدود به اقداماها متمرکز کرده است. فعالیتسرشاخه

 های عمرانی و موضعی نیز فعالیت دارد.طرح

شود، هنوز تقسیم کار شفاف و همگرای رسمی های متنوعی که در کشور انجام میشود، علیرغم فعالیتهمان طور که مشاهد می

 جدی است.های اجرایی صورت نگرفته و حال آن که ضرورت آن بسیار بین دستگاه

 

 وضعیت مدیریت سیل و مخاطرات در مراکز آموزش عالی و پژوهشی-4-31
متاسفانه علی رغم اهمیت زیاد مخاطرات طبیعی در ایرن تاکنون برنامه درسی منسجی در زمینه مدیریت چندگانه آنها مطرح 

قشه های پهنه بندی و ریسک و مقابله باید به طور نبوده است. به بیان دیگر مسائیل مخاطرات را باید به طور تجمیعی در نظر گرفت و ن

مجتمغع تهیه شود. برای نمونه مسئله مخاطره سیلاب، لغزش و فرونشست باید در کنار همدیگر دیه شوند. در عین حال در بسیاری از 

شود. بنابریان در عمل میهای آبیاری درس  های مرتبط با مخاطرات طبیعی به عنوان درس انتخابی تدریس های عمران یا گروهگروه

بسیاری از مهندسان فنی فارغ التحصیل کمتر با مقوله های منابع طبیعی و مخاطره شناسی آنها آشنایی پیدا میکنندو و لذا در زمینه 

یل کنترل آنها بیشتر دیدگاه های فنی و مهندسی و مقابله ای جلوگر میشود. در حالیکه شناخت و کنترل سیلاب باید در قالب تحل

و  "موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو"سیسمتی حوزه آبخیز و مناطق منشاء انجام شود. مراکز پژوهشی در این زمینه منحصربه دو 

باشند. در مراکز های پژوهشی میاندرکار اجرای طرحاست که دست "پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی"

کنترل سیلاب و شبیه سازی فنی سازه های کنترلی کار میشود و کمتر در زمینه روش های ریسک فوق نیز بیشتر بر جنبه های فنی 

 سیلاب، تعیین روش های بومی و کار سیلخیزی و کاربردی روشهای بیولوژیک در کنترل سیلاب کار شده است. 

 

 اهمیت آبخیزداری در حوزه های آبخیز -4-32
آبی همچون باعث شده که در کشور کم و کم توجهی به مسائل آبخیزداری و خاک کشوربرداری از آب عدم مدیریت صحیح در بهره

های طولانی مدت را به وجود آورند های ویرانگر شده و به دنبال خود، خشکسالیها زمانی تبدیل به سیلهای ناشی از بارشبایران، آ

ها از نظر فیزیکی، ت منظم و طبیعی خود خارج گردد. کیفیت آب.در واقع این امر باعث می گردد که رژیم جریان آب کاملا  از حال

ها بشدت کاهش یابد و شرایط نامناسبی به انحطاط رود، تولید گیاهی در بخش کشاورزی و مراتع و جنگل شیمیایی و بیولوژیکی رو

سرعت مملو از گل و لای گردد. بدیهی برای زندگانی جانداران بوجود آید و منابع انرژی نیز روز بروز کمتر شود و سدهای کشور به 

ریزی در زمینه آبخیزداری باشد و توسعه پایدار در حوزه آبخیز را است اجرای هر گونه برنامه توسعه پایدار نمی تواند جدائی از برنامه

و حیوانی و در  توان در چهار هدف مهم یعنی تنظیم رژیم جریان آب، حفظ و بهبود کیفیت آب ، حفظ کیفیت اکولوژیک گیاهیمی

از منابع آب زیرزمینی نسبت به تغذیه اضافه برداری در مناطق خشک و نیمه خشک، به دلیل استمرار بهره نهایت منابع انرژی دانست.

برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوع های متعددی توسعه و یا بهرهو در دشتاند شده با مشکل افت شدید سطح آب مواجه، آنها طبیعی

 دیده است. گر

هکتار از اراضی کشاورزی در سال در معرض سیل  ، یک میلیونسد 61، آبادی 1652 استناد تحقیقات و مطالعات موجود تعداد به

گردد. نسبت بین بارش ها در ترسالی ها و خشکسالی ها بسیار میلیارد ریال خسارت به ابنیه و اراضی وارده می هزارانبوده و هر سال 
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های زیزمینی دشت های  کشور در حال پایین افتادن و بیابانی شدن بالا بوده و بدلیل برداشت بیش از حد آب تجدید شونده افت سفره

 .اراضی میباشد

توزیع بارندگی در ماههای مختلف سال و همچنین تغییرات  ،ثیر مقدار بارندگی در مناطق مختلفهای سطحی تحت تأ رواناب

مؤثر  توزیع زمانی و مکانی آنهاو  سالانه آن قرار دارد. از طرفی مشخصه های توپوگرافی و اقلیمی کشور در پیدایش منابع آب سطحی

 آن وبارندگی توزیع زمانی  یط مساعد شبکه زهکشی آبهای سطحی، مقدار ودر رشته کوههای البرز و زاگرس با توجه به شرا باشد.می

که  ایرانتنوع آب وهوایی در . بدلیل های جوی، بیشترین تعداد و پر آب ترین رودخانه های ایران متمرکز گردیده اندنوع ریزشنیز 

آبخیز متفاوت می باشد. از سوی دیگر بعلت متفاوت خود عدم پراکنش یکسان بارندگی را بدنبال دارد، منابع آب موجود در حوزه های 

زیرحوزه، میزان مصارف مربوطه از تغییرات زیادی برخوردار می باشد. لذا در هر بودن دامنه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی وشهری 

تری دقیقوسیع و های ررسیدر هر یک از زیر حوزه ها ونهایتا  کل کشور نیاز به مطالعات وبفصلی دستیابی به احجام مازاد آب سطحی 

 دارد. 

های توسعه برنامهبه منظور نهشته ها و این  حدود نیمی از مساحت کشور از نهشته های کواترنر پوشیده شده استبا توجه به اینکه 

 محیط زیست تجدید شونده، استفاده بهینه از زمین، حفظ ای، احداث تأسیسات زیر بنایی، حفظ و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی

از دیدگاه هیدروژئولوژی این نهشته ها با داشتن تخلخل بالا، بستر  حائز اهمیت هستند وکاهش خسارت ناشی از بلایای طبیعی  و

ای و ها، رسوبات دریاچهاین نهشته ها شامل آبرفتها، رسوبات تبخیری، بادرفت آیند.مناسبی جهت ذخیره منابع آب بشمار می

از بین این نهشته ها، رسوبات آبرفتی از اهمیت ویژه ای جهت ذخیره منابع  ی، رسوبات دریایی و ساحلی می باشند.های آتشفشاننهشته

وجود داشته باشد در صورت نداشتن سایر فصلی آب مازاد بر مصرف یا آبهای زیرزمینی برخوردارند. در نقاطی که هدر رفت آب و 

تغذیه و ذخیره این بستر مناسبی جهت  با ضخامت های مختلف هافت و ...، این نهشتهمحدودیتها نظیر شیب، توپوگرافی، کیفیت آبر

 باشد.ها و مصرف در فصول دیگر میآب

های دارای پتانسیل مازاد آب و دارای پتانسیل پخش سیلاب جهت تغذیه سفره های زیرزمینی آب هستند، بر این اساس عرصه

( ،مورد 1315انی توسط معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور )شناسایی و همزمان دشت های ممنوعه و بحر

تحلیل قرار گرفته و جهت مکان یابی و اولویت بندی حوزه های آبخیز خارج از سدها مورد استفاده قرارگرفته است. براساس حوضه 

را از  2و میزان افت سطح آب زیرزمینی حوزه های رتبه  2های بالادست سدها،حجم رواناب بر آورد شده برای هر زیر حوزه رتبه 

دیدگاه کنترل سیل اولویت بندی نموده اند . سازمان فوق اطلاعات مرتبط به سیل را طبقه بندی و در نهایت حوزه ها از دیدگاه کنترل 

ه نقشه فوق اقدام به تحلیل آن سیل اولویت بندی گردید و در قالب نقشه های متعددی ارائه کرده است. در ادامه ضمن نشان داد

 خواهد شد.

بررسی وضعیت نقشه اولیت بندی حوزه های آبخیز خارج از سدها مبین این است که در عمل برای کنترل سیلاب در حوزه های 

مناطقی آبخیزی که سد وجود دارد نیازی به عملیات کنترل سیلاب نمی باشد. این مسئله خود جای تامل دارد و سیلاب های اخیر در 

رخ داد که بزرگترین سدهای ایران قرار دارد. به بیان ساده تر در زمینه اولویت بندی سیلخیزی نباید تنها به مسئله بروز سیلاب توجه 

 کرد. همچنین در زمینه روش های تعیین اولویت بندی سیخیزی نیازمند بازنگری در روش ها و شاخص ها هستیم. 

 د زیر است:در این مورد لازم به ذکر موار

برای تعیین سیلخخیزی باید مجموع عوامل فیزیوگرافی زمینی، کاربری اراضی و اقلیم با هم دیده شوند. لذا در نظر گرفتن  -1

جنبه هایی همچون دبی سیلاب و افت آب زیرزمینی و شرایط کوهستانی بودن به تنهایی نمیتواند پاسخ گو باشد. برای این منظور 

میتواند روش بهتری برای تعیین سیلخیزی باشد. بنابراین نیاز است تا شرح خدمت های موجود در این بخش استفاده ار رابطه زیر 

 اصلاح شود و کلیه عوامل موثر مورد توجه قرار گیرند. 

نتایج مبین این است که سیلخیزترین زیرحوضه الزاما به معنی مناسبترین زیر حوضه برای اجرای اقدامات کنترل سیل  -2

و نتایج اولویت بندی سیلخیزی با اولویت بندی کنترل سیلاب تفاوت زیادی با هم دارند. لذا باید نقش کانون های بحرانی  نمیباشد
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ایجاد مخاطره طبیعی سیلاب در کنار نقشه سیلخیزی به عنوان مبنای تصمیم گیری تهیه شوند. در این راستا لازم به ذکر است که 

مان جنگل ها، مرتع و آبخیز داری در عمل هیچ کدام از حوزه های دچار سیلاب شده و منبع نقشه سیلخیزی تهیه شده توسط ساز

ایجاد سیلاب را به عنوان مناطق سیلخیز شدید یا حتی متوسط نیز ذکر نکرده اند )شکل   (. به عنوان نمونه در حوزه آبخیز کرخه زیر 

 حدوده بالادست کشکان پلدختر در محدوده کم خطر قرار دارد.حوضه گاماسیاب به عنوان سیلخیز شدید شناسایی شده است و م

 روی رودخانه بر سیل کنترل های سازه ساخت و طراحی از طریق غالبا   نقطه، یک در سیل از ناشی خسارات شته کنترل گذ در -3

 بر تأکید ، پایین دست در تهدید سیل مورد نواحی روی بر تمرکز جای به امروزه حالی که در گرفت، می انجام نظر مورد محل در

(. به بیان دیگر باید نقشه های شدت 1394باشد )ندافی و حسینی،  می حوضه بالادست نواحی در آن درسرمنشا سیل کنترل و شناسایی

 خسارت سیل، مورد مبنا قرار گیرند. 

 که گردد تعیین حوضه به گونه ای بایدب و زمان تمرکز  سیلا اوج به بیان دیگر برای افزایش کارایی اقدامات کنترل سیلاب بر دبی 

 شوند. واقع حفاظت برای نظر محل مورد در دقیقا  حوضه خروجی

 

 تحلیل پروژه های آبخیزداری )اثر بخشی/ناتوانی(:-4-33
حوزه  پروژه آبخیز داری عبارتند از اقدامات جدید یا تغییر شکل یافته ای که به منظور بهره برداری اضافی از عوامل موجود در یک

(. 1311نظری سامانی، آبخیز در سطحی بیشتر از ظرفیت فعلی یا به منظور حفاظت و اصلاح منابع طبیعی اجرا می شود اتلاق میگردد )

این گونه عملیات در قالب ابزارهایی برای حفاظت آب و خاک، بر روی دامنه های و در مسیر آبراهه ها در قالب پروژه هایی همچون 

کی و بیومکانیکی اجرا میشوند. بدون تردید در صورتیکه این اقدامات در قالب چارچوب منسجم و مدیریت جامع حوزه بیولوژیک، مکانی

آبخیز اجرا شوند میتوانند از بازدهی زیادی برخوردار باشند. ولی متاسفانه در بیشتر موارد داشتن دید تک محوری و همچنین کوچک 

ون عدم نظارت و ارزیابی در حین اجرا و پس از اجرا موجب شده است تا رسیدن به اهداف بودن عرصه اجرا شده و موارد دیگر همچ

 مورد نظرشان فاصله داشته باشد.

بازدید های میدانی و همچنین گزارش های ارئه شده رسمی از سازمان های مرتبط با این پروژه ها درسطح استانی و کشوری مبین 

 این پروژه ها طی واقعه سیلاب دچار خسارت های زیادی شده اند.  این هستند که علی رغم اثر بخشی آنها

 

 گلستان استان عملکرد آبخیزداری در-4-34

در  یمرتبط، جستار ییاجرا یو کارشناسان دستگاه ها یعلم اتیه یو تبادل نطر گسترده با اعضا یدانیم یبر اساس بررس

و استخراج درس آموخته ها  یشناس بی( استان گلستان با هدف آس91-1392) ریاخ لیکننده س دیتشد ایو  یخصوص عوامل سبب

 شود.  یم میتقد ریز رحانجام شده است که به ش ندهیاستفاده در آ یبرا

 لیس دهیتواند باشد و پد یم یمتعدد بوده و متاثر از عوامل مختلف لیس جادیا یها ندیفرا نکهیتوجه است که با توجه به ا انیشا

استان گلستان تاثبر  ریاخ لیشدت، گستره و تداوم س ،یبر  بزرگ گریکدیدر کنار  ریعوامل ز یدارد قطعا تمام ایو پو یچندبعد تیماه

 یلیتفص یها لیدر تحل دیبا شتریب یو محاسبات یآمار یها لیاز عوامل و اثر اندرکنش آنها با کمک تحل کیهر  مسه نییداشته اند. تع

آب مخازن  یرهاساز یواقع ریو مقاد یدرومتریه یها ستگاهیا یدب یمشاهدات یبه داده ها یابیکه پس از دست ردیمورد توجه قرار گ

وقوع  یعامل به عنوان علت اصل کیاست. مسلم است منحصرا ذکر  ریامکان پذ یتدر فرصت آ ریبوستان، گلستان و وشمگ یسدها

ودر  یشناس بیدر آس قیجامع خواهد شد که به نوبه خود مانع توف یابی شهیر ساده انگارانه بوده و بلکه موجب فاصله گرفتن از ل،یس

استان گلستان  ریاخ لیاساس، عوامل موثر بر س نی. بر ادخواهد ش لیس سکیر تیریمد یبرا ندهیآ یها یزیناکارا شدن برنامه ر جهینت

 عبارتند از:

 یعیعوامل طب •

 یعوامل انسان •
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 یعیطب عوامل4-34-1

  رواناب  بیضر جهی( و در نترندهیگ های¬بالا و رودخانه یستابیپر شده، سطح ا یکانال رهیزمستان پر باران )خاک مرطوب، ذخ

 (1)شکل  ادیز

   (. حجم متریلیم 122روزه حدود  5بارش  نیانگی)سراسر حوضه گرگانرود با م عیروزه با دوره بازگشت بالا و پهنه وس 5باران

بوده و حجم رواناب )با در نظر  اردمترمکعبیلیم2/1بارش )با صرفنظر از بارش برف در ارتفاعات بالا( در حوضه گرگانرود معادل حدود

 (2مکعب بوده است.)شکل  اردمتریلیم22/1(، معادل حدود 6/2رواناب=  بیگرفتن ضر

 

 یانسان عوامل4-34-2

 (زخی لیمناطق بالادست )س در

 (3بالا()شکل  زایی ) رواناب و رسوب دار بیش یدر اراض یاصول ریزراعت غ*

 (4بالا()شکل  زایی )رواناب و رسوب حیناصح یکاربر صیو تخص نیسرزم شیاصول آما تیعدم رعا *

 (5جنگل )شکل  تیفیک بیتخر ایو  زدایی جنگل *

 (6)شکل یو جنگل یکوهستان یدر اراض یراصولیغ یجاده ساز *

 یاهیحذف جوامع گ ،یکانال رهیرودخانه ها، کم شدن ذخ یآبگذر تیرودخانه ها و ساخت و ساز )کاهش ظرف میتجاوز به حر *

 (2و در معرض قرار گرفتن()شکل  یریپذ بیبالارفتن آس ن،یپریرا

اقدامات  نیو بهتر ای و سازه یستیز یاز راهکارها یبالادست و استفاده ناکاف یزهایآبخ یاصول تیریبر مد یتوجه ناکاف *

 بالادست یدر حوضه ها یتیریمد

 .یرودخانه ا یدر حوضه ها لیهشدار س ستمینبود س *

 (رگی لیدست )س نییمناطق پا در

 بالا( یریو در معرض قرار گ یاصول ریغ یاراض صیمحور )تخص سکیر نیسرزم شیعدم توجه به آما *

 لیس سکیاز ر حینداشتن ادراک صح *

 رساختیز ریو سا هیابن ادیز تیکم و حساس یمدارا تیکم، ظرف یسازگار تی)ظرف یجوامع انسان ادیز یریپذ بیآس *

 (1ها()شکل 

 یستیبا شهیاز حجم مخازن سدها که هم ینسبت صیتخص تی)عدم رعا رهنگامیو د یآب مخازن سدها در حد ناکاف یرهاساز *

 شود( ینگهدار یها خال لابیبه منظور کنترل س

 رودخانه ها و ساخت و ساز میتجاوز به حر *

 (9پل ها )شکل  یآبگذر تیظرف ژهیبه و یتقاطع یو ساز ه ها یابیاز جنبه مکان  اصولی ریغ یمواصلات های رساختیز *

 (12مصب)شکل  ژهیو بو یاصل یکانالها یناکاف یروبیلا *

 (11)شکل یلابیس های دشت حیصح تیریعدم مد *

 (12رودخانه )شکل  ریمجاور مس یعیطب یهایانحراف آب به تالابها و گود یرهایمس حیصح تیریعدم مد *

 

 یتیریمد -یسازمان عوامل4-34-3

 و برنامه اقدام جامع یطیمخاطرات مح ینداشتن سند جامع راهبرد *

 شده ییشگویپ طیشرا سازی هیو شب یوسازیسنار ی( برامیتصم بانی)سامانه پشت یرگی مینداشتن ابزار تصم *
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 وکارشناسان رانیمد نیب لیس سکیاز ر حینداشتن ادراک صح *

 فیناکارا و ضع لیس سکیتبادل ر *

 واحد و متمرکز ینبود فرمانده *

 وقوع خطر نیح های ستیو چک ل یلیتفص های نداشتن پروتکل  *

به  لیس سکیعدم توجه به عناصر ر جهیو کارشناسان و در نت رانیمد شتریمحور در ب سکیر یوجود تفکر خطر محور به جا *

توجه  ل،یهشدار س های ستمیبه س یتوجه ناکاف ل،یس مهیبه ب ی)توجه ناکاف ها یزری و در معرض بودن در برنامه یرپذی بیآس ژهیو

 (ریپذ بیآس های به گروه یتوجه ناکاف ،یبه روابط اجتماع یناکافتوجه  رساختها،یز تیبه حساس یناکاف

 (13)شکل  یکیمکان های حل به منشاء رسوب و تمرکز بر راه یتوجه ناکاف *

خاک ورسوب  شیو کاهش فرسا یچرخه آب یها ندیبهبود فرا یبرا زیآبخ یجامع حوزه ها تیریمد کردیتوجه نکردن به رو *

 کمتر است(. یبار رسوب یدارا لیاز س شتریب اریبالا بس یبار رسوب یدارا لیخسارات س زانی)م

 بحران  تیریمد یاتاق فکر برانداشتن  *

 بحران تیریناکارا بودن جلسات مد *

 قبل از وقوع لیخروج س یرهاینبود کنترل به موقع مس *

 سد های چهیمنظم و قبل از وقوع در سیعدم سرو *

 حوزه بحران رانیکارشناسان و مد ی)مانور( برا نیضعف آموزش و تمر *

 یرپذی بیکاهش آس یلازم قبل از وقوع برا های و ارائه آموزش یبا جوامع محل مینبود ارتباط مستق *

از عوامل مذکور صرفا مختص  یبرخ یاز عوامل مورد اشاره در بالا، در سراسر کشور مصداق دارند ول یذکر است که تعداد انیشا

داشته  یکمتر یلیخ یثرگذاردرجه ا ایوجود نداشته باشند  ای گرید یحوضه رودخانه گرگانرود هستند و ممکن است در حوضه ها

از عوامل  مورد اشاره، اثرات  یکه بعض نیا گریکنند. د رییتوانند تع یم یعوامل سبب لیس جادیا ندیباشند. مسلم است که بر اساس فرا

 ارائه شود.  شتریب حیمورد تشر نیلازم است در ا یلیتکم یها لیاثرات درازمدت و در تحل گرید یکوتاه مدت دارند و برخ

 یستیاست و با یضرور یطیمخاطرات مح ریو سا ها لیس های و استخراج درس آموخته یمستندساز ،یاست بازخوان یهیبد

چنانچه همکاران و کارشناسان  ،یبیجامع و بدون ار یلیمساله و لزوم داشتن تحل یچند بعد تیباشد. با توجه به ماه ندهیآ یراهگشا

 بهره نگذارند.  یرود ما را ب یدارند انتظار م یلیو تکم یبالا  هر نظر اصلاح موارددر خصوص  یطیو مخاطرات مح لیدر حوزه س

 

 

 

سرشاخه گیر چهل چای مینودشت( در مدیریت آبخیزداری )اثربخشی پروژه 

 سیلاب

پخش سیلاب( در کاهش پیک و حجم سیلاب آبخیزداری )اثربخشی پروژه 

 شهرستان آزادشهر
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تراس بندی( با هدف مدیریت سیلاب و کنترل فرسایش ) پروژه آبخیزداری آبخیزداری )بند خاکی خمبی( درسیل حوزه آبخیز گرگانرودپروژه اثربخشی 

 شهرستان مینودشت

 

 

 71شکل 

 منبع : کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 
 

سرشاخه گیر چهل چای مینودشت( در آبخیزداری )اثربخشی پروژه 

 مدیریت سیلاب

پخش سیلاب( در کاهش پیک و حجم آبخیزداری )اثربخشی پروژه 

 سیلاب شهرستان آزادشهر
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پروژه آبخیزداری )بند خاکی خمبی( درسیل حوزه آبخیز اثربخشی 

 گرگانرود

تراس بندی( با هدف مدیریت سیلاب و کنترل ) پروژه آبخیزداری

 فرسایش شهرستان مینودشت

 

 72شکل 

 استان لرستان -4-35
منجر به تحمیل خسارات مالی و جانی فراوان و گسترده در شهرستان  1391های دهه اول فروردین بر اساس آمار موجود سیلاب

 های مختلف استان گردید که میزان آن بسیار قابل توجه و تامل است. 
مترمکعب عملیات گابیونی  432222ات خاکی، مترمکعب عملی 1222222در این میان و علیرغم وجود مشکلات اعتباری تاکنون، 

هکتار از استان انجام شده که نقش و عملکرد آنها در کنترل  422222مترمکعب عملیات سنگی ملاتی و غیره در سطح  362222و 

 حجم قابل توجهی از روآناب چشمگیر بوده است.

ع توپوگرافی، ساختار زمین شناسی و شرایط اقلیمی استان دوازده میلیارد مترمکعب رواناب سالانه لرستان به دلیل خصوصیات متنو

درصد از مساحت آن را اراضی ملی تشکیل می دهد پیوسته سبب خسارات فراوان مالی و جانی شده بطوری که کلیه  25که حدود 

آبخیزداری ذکر شده، شهرستان های استان تحت تاثیر این موضوع هستند. این در حالی است که در صورت عدم وجود عملیات اجرایی 

بود. به عنوان مثال سدهای خاکی خسارات مالی و تخریب منابع و زیرساخت ها و نیز لطمات جانی و غیره در استان چندین برابر می

متر مکعب مانع از انتقال رواناب و رسوب به شهر ازنا شده و  3112222ملاطالب، دره باغ و خروسان شهرستان ازنا  با حجم مخازن

 2و  1مترمکعب ، سدهای خاکی دوگر و چگنی  2232222ی دره حیدر، کندر و دهنو شهرستان الیگودرز  با حجم مخازن سدها

مترمکعب از انتقال این حجم از رسوب و  1222222مترمکعب و سد خاکی رومشگان کوهدشت  3562222شهرستان دوره چگنی 

مترمکعب  1622222بر این سد خاکی بسطام شهرستان سلسله با حجم مخزن رواناب به مناطق یاد شده جلوگیری بعمل آوردند. علاوه 

مترمکعب نیز موجب نگهداشت این حجم از رواناب و جلوگیری از انتقال آن به  1522222و سد خاکی دهکرد بروجرد با حجم مخزن 

هکتار دارای  632222ن صرفا  هکتاری استا 2122222محدوده شهرهای خرم آباد و بروجرد گردیدند. از طرف دیگر از مساحت 

هکتار از آن لزوم انجام مطالعات تفضیلی اجرایی  422222مطالعات تفضیلی اجرایی است که با توجه به انجام عملیات اجرایی در سطح 

تخصیص  ای در خصوصهای آبخیز استان که پیش زمینه انجام عملیات اجرایی است بسیار حائز اهمیت بوده و توجه ویژهدر سایر حوزه

ای به جاری باعث وارد آمدن خسارات عمدههای سال آبی نماید. همچنین، سیلاعتبارات لازم جهت انجام مطالعات مذکور طلب می

 (.36سازه های ابخیزداری، عملیات بیومکانیکی و بیولوژیکی در استان لرستان گردیده است )جدول 

 
 شده به بخش منابع طبیع استان لرستان خسارات وارده (36) جدول
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 استان

 گیاهیآسیب به پوشش فرسایش خاک

های دسترسی جنگلی جاده

های دسترسی به و راه

 های طبیعیعرصه

مرمت عملیات مکانیکی 

 آبخیزداری و آبخوانداری
 جمع کل

 مبلغ هزار مترمکعب مبلغ کیلومتر مبلغ هزار هکتار مبلغ هزار تن
میلیارد )

 (ریال

 6.949 522 174 386 257.4 772 103.0 5.268 44800 لرستان

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 مازندران استان –ه 
 ه به بخش منابع طبیع استان مازندرانخسارات وارده شد (37) جدول

 استان

 گیاهیبه پوشش آسیب فرسایش خاک

های دسترسی جاده

های جنگلی و راه

های دسترسی به عرصه

 طبیعی

مرمت عملیات مکانیکی 

 آبخیزداری و آبخوانداری
 جمع کل

 مبلغ کیلومتر مبلغ هزار هکتار مبلغ هزار تن
هزار 

 مترمکعب
 مبلغ

میلیارد )

 (ریال

 1.717 25 8.3 125 83.7 250 33.3 1.317 11200 ـ ساری مازندران

 منبع : وزارت جهاد کشاورزی و رآستی آزمایی کمیته آبخیز کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
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در کاهش  (1396پلدختر: سال احداث  علی تنگ حوزه ملاتی سنگی آبخیزداری )بند اثربخشی پروژه

 حجم روانابها
 

 
 در کنترل سیلاب (ارغوان دره) ایلام شهر آبخیز آبخیزداری در حوزه پروژه اثربخشی 73شکل 

 

 یریگ جهینت-4-36

 وردها:ا: دستالف

کشور انجام گرفته  زیآبخ های هکتار از حوزه ونیلیم 26در سطح  یو آبخواندار یزداریآبخ های طرح یکنون مطالعه و اجرا تا

 است که بر اساس آن:

 .یدر مناطق کوهستان یزداریمترمکعب در هر هکتار آبخ 532بطور متوسط  انهیشده سال رهیحجم آب ذخ .1

 (.1315 ،یزداری. )پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیمترمکعب آب در هکتار در آبخواندار 1222بطور متوسط   انهینفوذ سال .2

بطور کامل انجام گرفته است  یو آبخواندار یزداریآبخ های تیکه فعال یدر مناطق دهد¬یگذشته نشان م های لیس یابیارز .3

و  لابیاوج، کاهش حجم س ی)کاهش دب لابیس ریباعث کاهش چشمگ یالباق %62و در  لابیس یرگی موارد مانع از شکل %33در 

 است. دهی( گردلابیدر زمان تمرکز س ریتاخ

 را کنترل و مهار کردند. ریاخ یها لابیمترمکعب از س اردیلیم 2از  شیب ،یو آبخواندار یزداریآبخ یهاطرح

 ریهاب اخ لابیاز س ی:خسارات ناشب

ی نشان م ی هاواصله و بررس های گزارش ،یدانیم یدهایبازد ،یماه سال جار نیاستان کشور در فرورد 22در  لیاثر وقوع س در

 الیر اردیلیم 41224بالغ بر  یکشاورز های و عرصه یو تجار یاماکن مسکون ،ییربنایز ساتیعلاوه بر خسارات وارده به تاس دهد

 1925 ،یاهگی به پوشش بیآس الیر اردیلیم 4329خاک،  شیفرسا الیر اردیلیم 32312مشتمل بر  1خسارت )مطابق جدول شماره 

 خسارت به سازه الیر اردیلیم 2353و  یعیطب های به عرصه یدسترس های و راه یجنگل یدسترس های به جاده بیآس الیر اردیلیم

 است. دهیگرد اردو زیآبخ های حوزه یعیطب های ستمی( به اکوسیو آبخواندار یزداریآبخ های

 

 واکاوی و تحلیل نقاط ضعف -4-37
با توجه به وجود آمار و ارقام مختلف و همچننی عدم در اختیار وبدن وضعیت پروژهای آبخیزدار یاجرا شده در حوزه یها مختلف 

تحت تاثیر سیلاب نمیتوان به تنهایی بر گزارشهای ارائه شده توسط یک سازمان اکتفا کرد. لذا با در نظر گرفتن بازدیدها، اطلاعات جمع 

های استانی، اطلاعات ارائه شده توسط سازمان های مرکزی نسبت به واکاوی سازهای و روش های آبخیزداری آوری شده توسط ستاد
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اقدام شد. هدف از این کار شناسایی نقاط قوت و ضعف انها به عنوان ابزاری قوی در زمینه افزایش تاب آوری )رفع عیوب عملیات( 

 های آبخیز در بروز سیلاب بوده است.حوزه

یدانی و مصاحبه ای و استفاده از تجربه های پژوهشی ارزیابی اقدامات آبخیزداری مبین این است که بررسی م

مهمترین نقاط ضعف در عملکرد سازه های آبخیزداری به شرح زیر است. در ادامه در هر بند مصادیق موجود مورد بحث 

 قرار میگیرد:

و اجتماعی حوزه آبخیز منطبق بوده اند. این امر مستلزم شناخت بسیار  سازهای احداث شده کمتر بر شرایط فنی، اکولوژیکی -الف

بررسی ها مبین این است که دقیق از شرایط پایه حوزه های آبخیز میباشد. این مئله به شرح خدمات اولیه زمان تهیه طرح برمیگردد. 

 میباشد. 32لفیق به قرار جدول در طرح های آبخیزداری تهیه شده سهم اثر مطالعات پایه اولیه در طرح سنتز و ت

لذا در درجه اول نیاز به بازنگری در شرح خدمات طرح های آبخیز داری، مرتعداری و بیابانزدایی می باشد. برای نمونه گوشه  

کوچکی از این موارد را میتوان در بخش های مربوط به طراحی، فرسایش و رسوب اشاره کرد. در شرح خدمات موجود هیچ گونه 

اده از روش های منشاء یابی رسوب در کنار مدلهای جدید برآورد رواناب، فرسایش و رسوب وجود ندارد. در حالیکه باید از مدل استف

قابلیت بازنمایی MPSIACهایی استفاده شود که بتوان نقش عملیات آبخیزداری پیشنهادی را پیش از اجرا مورد ارزیابی قرار دهد. مدل

 ط به عملیات فنی( را ندارد. بنابراین امکان ارزیابی پیش از اجرا با مدل موجود فراهم نخواهدشد.اقدامات آبخیزداری )مرتب

 
 بررسی کمیت و کیفیت گزارش های پایه و نقش آنها در تهیه طرح سنتز و تلفیق نهایی.( 38) جدول

 گزارش طرز استفاده مقدار کاربرد%

 فیزیو گرافی واحدهای کاریبیان توصیفی  12

 هواشناسی ساعته 24بارش  14

6 CN هیدرولوژی ی هیدرولوژیکواحد ها 

 خاکشناسی اجزای واحد اراضی برای واحدکاری 15

 زمین شناسی حساسیت سنگها به فرسایش 12

 فرسایش و رسوب ------- 2

 پو شش گیاهی بیان توصیفی وضعیت .گرایش 9

 دامداریکشاورزی و  ------- 2

 اقتصادی و اجتماعی ------- 2

 

سازه های انتخابی و پیشنهادی با رعایت اصول فنی طراحی  اولیه نبوده اند و از سویی دیگر منطبق بر استاندارهای رایج  -ب

نیستند و تنها سلیقه ناظر در زمان اجر موثر بوده است. در این زمینه باید مسئله تغییرات اقلیمی رخ داده به همراه در نظر گرفتن 

سال  52بی طرح مورد نظر مد نظر باشد. معمولا سازه های آبخیزداری با دبی های با دوره برگشت کمتر از روش های مناسبتر برای د

 ساخته میشوند. 

در بیشتر بررسی های انجام شده بیشتر سازهای تخریب شده از نوع گابیون بوده اند )شکل    (. این مسئله از یکسو به دلیل زیاد 

رخ داده میباشد و از سوی دیگر به دلیل طراحی ها و ساخت غیر اصولی آنها. با در نظر گرفتن عمر بودن دوره برگشت بارش و سیلاب 

خواهد بود. به بیان دیگر در نظر  %22و بیشتر در این دوره معادل  122سال مقدار احتمال رخداد سیلاب با دوره برگشت  25مفید 
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( در ارزیابی دلایل شکست و موفقیت 1992ی مقول باشد. اگرچه هادسون )برای این سازها میتواند مسئله ا %22گرفتن ریسک تخریب 

از پروژه ها با مشکل دسترسی به %16طرح های حفاظت اب و خاک در افریقا و آسیا اعلام میدارد که مطابق با مطالعات بانک جهانی ،

یدارد که از نظر علمی نرخ عدم موفقیت این سازه ها از آنها دچار شکست شده اند. وی در پایان اعلام م % 35اهداف روبرو بوده اند و 

قرار داشته باشد. متاسفانه آمار و اطلاعات در زمینه عملیات اجرا شده به طور واضح توسط سازمان های مربوطه  %15باید در محدودۀ 

اختلاف زیادو عدم هموخوانی است. به  در اختیار قرار نگرفته اند. ولی نمونهایی از آمارهای ارائه شده در برخی استان ها نشان دهندۀ

متر مکعب )کلیه انواع عملیات سازه ای مکانیکی( انجام شده است )اعلام نظر  223922سال گذشته  6عنوان نمونه در استان ایلام طی 

خسارت مربوط به ( مقدار 1391اداه کل منابع طبیع استان( و از سویی دیگر بر اساس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری )

از عملیات میباشد.  %42متر مکعب است. این مقدار مبین تخریب حدود  91322سازهای مکانیکی و مرمت آنها در این استان معادل 

در گزارش های مربوط به کار گروه مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی خسارت های وارد شده به بخش سازه ها مورد توجه نبوده 

 وایی سنجی را بررسی کرد. در اینجا میتوان دو پیشنهاد کاربردی داشت: است تا بتوان ر

نیاز است تا در فرم های ارزیای خسارت مسئله خسارت وارد شده به سازه های آبخیزداری و همچنین اکوسیستم در نظر  -1

 گرفته شود

عملیات ابخیزداری در محدوده بالادست لزوم بازنگری در شرایط مطالعات پایه و طراحی و تعیین دلایل شکست و موفقیت  -2

 حوزه های آبخیز

 

بخش اعظم تخریب ایجاد شده در سازها در قسمت های کناری بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل رسوبگذاری در پشت سازها 

ابراین در سیلاب های در دوره های جریان های قبلی است و بنابراین مقطع رسوبات در پشت سازه ها به صورت محدب بوده استو بن

بعدی جریان بیشتر متمایل به کنارها خواهد بود و این موجب تخریب کنارها و دستکها خواهد شد. بنابراین لزوم انجام اقدامات 

 نگهداری ضروری است. 

 همچنین و انحرافی های در عمل سازه های گابیونی یکی از سازه های مناسب برای اصطحلاک انرژی سیلاب میباشند و در بند

 سازه این تا شده باعث امر این .دهند می را تشکیل سازه این اصلی مصالح فلزی، های توری و ها سنگ .شود می استفاده اصلاحی بندهای

 برخوردارباشد.  بالایی اهمیت از خود پیرامون زیست محیط با مناسب تطابق و ها هزینه نظر از

 سد اصلی سرریز شوت یا تنداب بستر در تغییر پلکان، درواقع و بوده ی اصلی سازه مکمل بخش عنوان به پلکانی این سدها سرریز در

 در که درصورتی سریز. دست پایین باید زیاد باشد و متناسب با ارتفاع سازه و شیب ها پله تعداد معمولا  شرایط این در .(    است)شکل

 تعادل در مؤثر پلکان دست پایین شیب و ها پله ارتفاع و شود می طراحی پلکان صورت به سازه ی بدنه تمام کوتاه، گابیونی های سازه

 G2  و G1 .پله با اسامی  3و  1،2.پله تعداد به توجه با را ها سازه نوع این که است مرسوم اجرایی کارهای است در طراحی معیار و سازه

،G 3   .)(می نامند. بیشتر نرخ اصطحلاک انژی جریان در حالتی است که پله ها زیاد و کشیده باشند شکل زیر 
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 نوع دو پله پلکانی سرریز با گابیونی بند 74شکل 

 

 
 

 
 تخریب سازه گابیونی به دلیل سیلاب. عدم وجود ساختار پله کانی در پایین دست سازه 75شکل 
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در عمل بخش اعظم سازهای گابیونی تخریب شده فاقد هر گونه پله کان در قسمت سریز و پایاب بوده اند. در صورتیکه این سازه 

بیشتر از سازهای صلب خوهاد بود. به طوریکه در  %22الی  15ها با شرایط سرریز شکل زیر ساخته شوند مقدار تلفات انرژی آنها تا حد 

 در آبراهه های کوچک خواهد شد.  %12تا حد  نهایت موجب تلفات انرژی

 

 
 پلکانی گابیونی سرریز برروی جریان و تلفات انرژی  رژیم انواع 76شکل 

 

 

 
 سازه تخریب یافته در لرستان 77شکل 
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 تخریب سازه در قسمت پایین دست ناشی از آبشویی بعد از سازه.  78شکل 

 

عملیات بیولوژیک باشد. در بخش اعظم پروژه های اجرا شده عمر مفید سازهای بند عملیات مکانیکی پینهادی باید در کنار  -ج

سال )حوزه  1( و 1391سال )حوزه لتیان، عباسی،  2سال )استان لرستان، عرب خدری(،  14(؛ 1311سال )نظری،  1اصلاحی تا حد 

سال میباشد. پس از دوره فوق اثر بخشی  12تر از ( برآورد شده است. بنابراین در عمل عمر مفید سازها کم1394فشند، تیموریان، 

سازها در کنترل رسوب بسیار کم میشود. این مسئله به دو دلیل اصلی است: نخست اینکه این سازها بخش اعظم بار کف را میگیرند و 

راین تنها راه تدام اثر بخشی در درجه دوم نسبت طولی از آبراهه که این سازها تحت تاثیر قرار میدهند نسبت به کل حوز کم است. بناب

انها تلفیق با فعالیت های بیولوژیک است. لذا لازم است تا در یک سوم انتهایی عمر سازه ها و قبل از اینکه سازه به محدوده پرشدن 

سیلاب و  نهایی خود برسد نسبت به استقرار پوشش گیاهای در پشت و به ویژه در سواحل کناری آنها اقدام شود تا اثر بخشی کنترل

 رسوب در انها ادامه داشته باشد.

لزوم در نظر گرفت اصل چند منظوره برای سازهای آبخیزداری همچون کنترل رسوب، احیای پوشش، ذخیر نزولات و تولید  -د

 علوفه.

ن بزرگتر باشد در این زمینه لازم به ذکر است که در صورتیکه هدف سازه رسوبگیری باشدباید احداث سازه بر پایه ایجاد سطح مخز

 ودر صورتیکه هدف سیلاب باشد باید هدف احداث سازه در مناطقی باشد که بیشترین حجم مخزن ایجاد شود.

بر پایه مطالعات انجام شده برای ته نشست رسوب باید مدت زمیان پیماش ذره رسوب در مخزن باربر با سرعت ته نشینی آن باشد 

بیفتد. بنابراین علی رغم باور رایج در مزنیه احداث سازه در مناطقی با حجم مخزن بیشتر برای تا این طریق ذهر در داخل مخزن به دام 

 بندهای رسوبگیر باید احداث سازه در مناطق باشد که سطح و طول مخزن بیشتر باشد.

یکسو نسبت به انجام ارزیابی ساله پس از اجرا مورد نظارت و نگهداری قرار بگیرند. تا از  2سازه های احداثی باید تا مدت دوره  -ه

 آنها و رسیدن به  ادهاف و از سوی دیگر اثربخشی آن اطلاعات کافی تهیه شوند. 

ساله باشد. این بدان معنی است که  12مدت زمان اجرای پروژه باید به صورت بخش های جداگانه ولی پیوسته در دروه زمانی  -و

در بسیاری موارد ساز طی دوره زمانی چند ماهه احداث شده و به مدتهای مدید فعالیت ها در آن حوضه متوقف میشوند. در حالیکه 

رات باید طی دوره زمانی بلند مدت نسبت به انجام اقدامات آبخیزداری و تلفیق عمل شود. در صورتیکه برای اثر بخش کردن و تداوم اث

انجام کار موضعی در اندک زمانی بی اثر میشود. تجربیات سازمان های جهانی مانند فائو نیز مبین این بوده است که پروژه های کوتاه 
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روبرو بوده اند. در طی این مدت میتوان جوامع محلی را در زمینه  %42کست برای حفاظت آب و خاک با خطر ش 12مدت کمتر از 

 آماده سازی حفظ و نگهداری سازه ها مورد آموزش قرار داد.

بنابراین توصیه میوشد که حداقل باید یک چهارم مساحت هر آبخیز تحت تیمارهای طرح های آبخیزداری، مرتعداری قرار گیرند تا 

 بر کل شرایط حوزه آبخیز در بلند مدت داشته باشند. بتوانند نقش اثر بخشی

ساماندهی مکانی حوزه آبخیز برای تخفیف سیلاب بسیار مهم است. بواسطه خصوصیات مختلف حوزه آبخیز، عکس العمل -و

آوری حوزه  زیرحوضه های مختلف نسبت به بارندگی متفاوت خواهند بود. به منظور کنترل سیلاب درمناطق منشاء وافازیش توان تاب

به عنوان مثال، اگر جریانهای اوج دو سرشاخه  در ممانعت از رخ داد سیلاب، همزمانی حوزه های آبخیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود:

همزمان باشند، آنگاه بزرگی جریان رودخانه افزایش می یابد، در صورتیکه اگر جریانهای اوج زیر حوزه همزمان نباشند، آنگاه این 

کمتر خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده دو مورد فوق الذکر است: )الف( وقتی که جریان سرشاخه ها قبل از رودخانه اصلی به   افزایش

میزان اوج خود می رسد و بنابراین در ایجاد جریان سیلابی در پائین دست مشارکت ندارند و )ب( وقتی که مقادیر اوج سرشاخه و 

ستند، بدان معناست که سرشاخه در جریان اوج پائین دست مشارکت دارد مقدار دبی سیلاب و تداوم رودخانه اصلی بسیار نزدیکتر ه

بنابراین در چیدمان سازه های حفاظت آب و خاک باید این مسئله مورد توجه باشد که مقدار تاخیر در   آن نیز بیشتر خواهد شد.

  ه تبع آن افزایش پیک سیلاب نشود.زمیان تمرکز موجوب همپوشانی با جریان در ابارهه اصلی و ب

 
 

 اثر همزمانی سرشاخه نسبت به رودخانه اصلی بر مقادیر جریان اوج در پائین دست  79  شکل

 

 زمان تهیه طرح، زمان اجرا و پس از اجرا.های آبخیزداری در قالب سه بخش در نظر گرفتن چارچوب ارازیابی پروژه -ز

: اهداف و خط مشی مدیران و برنامه ریزان، خط مشی افراد ذی نفع و طراحی مد نظر باشددر زمان تهیه طرح باید سه عامل 

پروژه. به بیان ساده تر چون در بیشتر موارد دستگاه های اجرایی به دلایل مختلف خاهان حفظ و تسلط خویش  هستند لذا جنبه 

 مشارکت مردم در نگهداری کمتر خواهد شد.

در واقع شرایط و نوآوری مورد استفاده، بهره برداران و ذینفعان، تحقیقات و نظارت بر . در زمان اجرا: نوع تکنولوژی

ژی استفاده برای اجرای پروژه ها باید آسان و قابل انتقال به مردم باشد. در زمینه تحقیقات نیز در بسیاری از موارد فقدان کارایی تکنولو

در یک منطقه بوده است. لذا باید طی هدایت و حمایت از پژوهش های بنیادی و ها به دلیل واردات و انتقال موارد بوم ناسازگار 

 های حفاظت آب و خاک مطابق با شرایط محلی کشور اقدام شود.کاربردی در زمینه اجرای هر چه بهتر روش

تا زمانی که دسترسی جمع بندی نهایی در زمینه ارزیابی اثر بخشی پروژه های آبخیزداری و حفاظت آب وخاک مبین این است که 

آزاد و بیطرفانه به اطلاعات و داهای همه طرح های اجرا شده در مناطق حوزه های آبخیز دچار سیلاب شده در دسترس نباشد نمیتوان 

دفتر بر پایه موارد موردی قضاوت نهایی انجام داد. یکی از تجربه های ارزنده در زمینه ارزیابی، نقد طرح های مرتع و آبخیزداری توسط 

( اقدام به ارزیابی چندین طرح آبخیزداری مهم گردید. تجربه فوق مبین 1366تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه وقت )
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کاربرد ( 3.(ضعف مبانی تئوریک2 .های مخلف مطالعاتی پروژهعدم ارتباط میان بخش( 1نکات ارزنده بسیاری بود از جمله: 

عدم وجود ارتباط بین پژوهش های بنیادی ( 4 استانداردهای متفاوت به دلیل اعمال سلیقه فردی،های ناهماهنگ و روش

 در پروژه اجرا شده. ضعف بنیادی در لحاظ کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه ( 5به همراه  و مطالعات کاربردی

هرگز چنین  1392و  1312، 1322ه اول و دوم در دهه با وجود راهگشا بودن ارزیابی فوق برای هدایت پروژه ها در برنامه توسع

مطالعه ای به طور مجدد انجام نشد. لذا در این مرحله یکی از توصیه های جدی در زمینه بهبود و افزایش سطح تاب آوری حوزه های 

بودجه کشور با همکاری دانشگاه آبخیز در برابر سیلاب و دیگر مخاطرات طبیعی مرتبط، انجام مطالعات ارزیابی توسط سازمان برنامه و 

تواند در بهبود سطح پروژه های اجرایی در سال های بعد مفید به ها و مراکز پژوهشی بیطرف است. نتایج حاصل از این ارزیابی ها می

مورد توجه فایده واقع شود. در انجام این توصیه  مباحثی همچون آینده نگری برنامه های حفاظت آب و خاک و آبخیزداری نیز باید 

 قرار گیرد تا سناریوهای برتر مدیرت سیلاب و حفظ خاک تعیین شوند.

 

 سیلاب های رخ داده و تجارب بین المللیفرا گرفته شده از  یهادرس-4-38

لزوم بازنگری در شرح خدمات طرح های مطالعاتی و اجرایی. شرح خدمات ها به عنوان اولین گام ددر تهیه طرح و پروژه  (1

هستند. بسیاری از جنبه های موجود در مطالعات پایه فاقد ارتباط بین بخشی هستند و نحوی استفاده از آن اطلاعات برای آخیزداری 

ارئه طرح سنتز و تلفیق مشخص نیست. مضاف بر این بسیاری از روش های موجود در شرح خدمات های طرح های مرتع داری، 

ه قبل است و با پیشرفتهای علمی انجام شده روش های نوین و با دقت زیادتر ارائه شده آبخیزداری و بیابان زدایی متعلق به چندین ده

اند. به طوریکه دغدغه پیاده سازی روش های مذکور نیز با توصعه تحصیلات تکمیلی در کشور رفع شده است و رد عمل میتوان بسیاری 

 کرد.از روش های مطالعاتی جدید را در کوتاه مدت در کشور پیاده سازی 

لزوم بازنگری در ماموریت دستگاه های اجرایی،آموزشی و تحقیقاتی. به منظور کاربردی کردن برنامه های درسی لازم است تا  (2

بخش های بین رشته ای تقویت شود. لذا میتوان نسبت به ایجاد ساختار آموزشی شرایط را برای گذراندن درس های کاربردی بین 

ها(، شرایط را برای تربیت نیروهای مبحث آموزشی در دانشکده یا رشته دیگر )به صورت مجموعه درسهای مرتبط با رشته ای یا درس

 با دید افق وسیعتر فراهم کرد. 

لزوم تلفیق برنامه های حفاظت خاک در منشاء تولید سیلاب به صورت تلفیقی مکانیکی و بیولوژیک. مادامیکه برنامه های  (3

و تلفیقی نباشند نمیتوان تضمین کننده تداوم اثر بخشی باشند و در کوتاه زمان اثر آنها مسطحلک آبخیزداری به صورت چند منظوره 

 خواهد شد. 

های مسئول در این بخش به ویژه سازمان لزوم تهیه بانک اطلاعات منابع طبیعی و جریان آزاد اطلاعات آن توسط سازمان (4

ساله برای کل کشور تهیه شوند. همچنین  5های اربری اراضی به طور دورهجنگل ها، مرتع و آبخیزداری. لازم است تا نقشه های ک

نقشه های مخاطرات زمینی، سیلاب، سیلخیزی و فرسایش و دیگر موارد باید به طور دوره ای با مقیاس های مکانی مختلف تهیه و به 

شوند با استناد به موارد متعدد در مومی تهیه میروز شوند. متاسفانه بسیاری از دادهیکه توسط سازمان های مرتبط توسط بودجه هایع

گیرد و بنابراین محققان ناگزیرند تا مدت زمان زیادی از وقت خویش را صرف تهیه داده دسترس محققان و جامعه تحقیقاتی قرار نمی

ی از کشور های مقوله فرسایش و حفاظت آب و خاک به دلیل ماهیت شان در بسیارهای مورد نیاز کنند. لازم به ذکر است 

مدل های حاصل آنها به ها و حتی و بنابراین نتایج، داده مختلف همچون امریکا و اروپا با حمایت بخش های دولتی انجام میشود

 ,WEPP,Eurosem. نمونه بارز امکان استفاده رایگان از مدل هایی همچونراحتی و رایگان در اختیار همه افراد قرار داده میشود

AGNPS, WEPS دهه  4تا 3است. این مدلها حاصل  های زمینی، اقلیمی و بانک های اطلاعاتیو دیگر مدلها ساخته شده به همراه داده

 گان است.کارهای پژوهشی و صرف هزینه هستنندولی بدون کوچکترین انتفاع مادی در اختیار همه

را وادار به مواجهه با عدم  زانیکند، برنامه ر یم تیمدت را حما-دراز یمنطق یهاراه حل هاتیعدم قطع قیدق یبررس (5

 رهی. انتخاب زنجدینما یم ندهیآ طیو در باره شرا یمسائل امروز ریو سا تهایجمع ،یموجود در استحکامات دفاع یدر داده ها تیقطع
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 رییتغ د،یبازگشت جد یدوره ها ا،یتراز آب در شیمحتمل شامل افزا یها ندهیاز آ یگسترده ا فیط ندهیمحتمل آ یوهایاز سنار یا

 سازد. یاتخاذ شده در نظر شوند، ممکن م ماتیتوسعه را که قرار است در تصم یرودخانه و الگوها یانهایجر

مکان انجام ا یتیریو اقدامات مد ی/پوشش سرزمیناراض یکاربر ،یمیاقل طیشرا رییاست و تغ ریزمان متغ یط لابیس سکیر (6

بنابراین باید سیستم های هشدار سیلاب تهی شده با در نظر داشتن ویژگی های پویا از هر سازند.  یر مدشوامقایسه های تاریخی را 

 سیستم آبخیز کارایی خود را طی زمین حفظ کنند.

. بگیرنددر نظر با هم را  لیسچند گانه رخداد بع امن زانیکه برنامه رکارا میشود که  یدر زمان لیخطر س تیریمد یزیربرنامه  (2

  این نظر باید رهیافت بالادست، مسیر گذر و دریافت کننده سیلاب با هم  و ترکیبی مورد توجه قرار گیرند.از 

مراکز پژوهشی و آموزشی باید ضمن متمرکز کردن خویش بر ارائه و بومی کردن چندین مدل برآورد سیلاب  )در مقیاس   (1

از وارد شدن به مقوله بهره گیری از هر مدل و توصیه آن به عنوان  های زمانی و مکانی مختلف( مطابق شرایط کشور همت گمارند و

 ها شود.مدل برتر تا حد امکان پرهیز نمایند. تنها در زمینه پژوهش های بنیادی اقدام به واکاوی دیگر مدل

آنها  تیحما و دکاهش دهرا  لابهایس تحت تأثیر اضطراب افراد یادیز حدتواند تا  یم ها سکیرو شفاف  اطلاع رسانی صحیح (9

 ینقش مهم لابیس سکیکاهش ر یشده برابرداشته یهادهد. مطلع نگهداشتن عموم از گام شیدر دست انجام افزا یتهایفعال یرا برا

عموم را  یخواهند بود و نگران دهیفا یغلط ب یامهایپ ،یکند. در صورت فقدان ارتباطات رسم یم فایا هایرساندن نگران داقلدر به ح

 خواهد داد. شیافزا

 یتیریمد یواکنشها یاز برنامه ها و پروژه ها یبر استفاده از مجموعه ا یمبتنباید  لابیس سکیموثر و کارآمد ر تیریمد (12

 یرا فراهم م کردیرو نیدارتری( و پانی)تاب آورتر نیرتریانعطاف پذ ن،یتوانمندتر یا رسازهیو غ یاز اقدامات سازه ا یقی. معمولا تلفباشد

 سازد. 

را  یو خسارات اقتصاد ریمرگ و م یتواند بطور قابل ملاحظه ا یطور کنترل شده باشد، مهب کهیدر صورت ،یوسعه شهرت (11

در این زمینه لزوم توجه به قابلیت های آبخیزداری شهری و پتانسیل های موجود در آن برای مدیریت سیلاب شهری قابل کاهش دهد. 

 توجه است.

و  یامنطقه ،یدر سطح مل مدیریتی با مرز حوضه های سیلابی موجب ایجاد اختلاف نظرهاعدم انطباق مرزهای سیاسی و  (12

میتواند  یمحل ساختار هاینمودن  روادا مدیریت و یبالا وح سطاعمال شده از  میبرنامه ها و مفاه ،یموارد نیدر چن خواهد شد یمحل

 . بشود یسطوح حکمران نیب عدم توافقموجب رخداد 
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