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  سيل -1

  مقدمه -1-1
مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بالياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و 

اي كه تنها در يك دهه ميزان خسارات ناشي از  گونهاند، به خسارات را به جوامع بشري وارد آورده
. الر خسارات ناشي از زلزله بوده استميليارد د ۱۸ميليارد دالر در مقابل  ۲۱سيل و طوفان بالغ بر 

اعتبارات ساالنه طرح % ۷۰اين امر در كشور ما نيز صادق است و در اغلب سالهاي گذشته حدود 
كاهش اثرات بالياي طبيعي و ستاد حوادث غير مترقبه صرف جبران خسارات ناشي از سيل شده 

و ساز و رعايت ضوابط و مقررات، ضمن اينكه بايد توجه داشت به دليل بهبود روشهاي ساخت . است
يابد ولي متأسفانه روند طبيعي  ها و تأسيسات در مقابل خطراتي چون زلزله افزايش مي ايمني سازه

زيست و منابع طبيعي شده و خسارات سيل  توسعه در كشورهايي نظير ايران باعث تخريب محيط
ً افزايش مي كشور در پنج دهه گذشته مؤيد اين  برابری خسارات ناشي از سيل ٥/۳رشد . يابد مرتبا

  .مدعاست
متأسفانه موضوع سيل و مديريت و كاهش خسارات آن در كشور مورد توجه جدي قرار نگرفته و فقط 

آيد، توجه مسئولين و متخصصين به آن  اي بوجود مي شود و فاجعه زماني كه سيالب مخربي جاري مي
كه به صورت محدود و پراكنده در سطح كشور  هاي مهار سيالب اگر چه بررسي طرح. گردد جلب مي

گير وجود  دهد يك راه حل مشخص و مطمئن براي كلية مناطق سيل اند، نشان مي مطالعه و اجرا شده
توان  هايش، قابل بررسي و مطالعه بوده و مي رغم همة پيچيدگي ندارد، اما بديهي است پديدة سيل علي

  .هاي مناسبي جستجو كرد حل برداري اقتصادي از آن راه در جهت مهار و كاهش خسارات و حتي بهره
ريزي و انجام اقدامات جامع جهت پيشگيري و كاهش خسارات سيل در قالب  بر اين اساس برنامه 

هاي مطالعاتي و اجرايي از اهميت بسزايي در راستاي دستيابي به اهداف توسعة پايدار برخوردار  طرح
  .باشد مي

  تعريف سيل -1-2
. شود ع مختلف بر اساس منظور و نوع استفاده از واژه سيل، تعاريف مختلفي از آن ديده ميدر مراج

اي مطلوب بوده كه باعث آبياري  براي كشاورزان اطراف رودخانه نيل در مصر باستان، سيل واقعه
در حالت طبيعي نيز چرخه زندگي برخي از گياهان و جانوران در دشت . شده است ها مي طبيعي زمين

سازی اطراف آن  هاي رودخانه و ديواره اي كه حذف پيچ و خم گونه يالبي، وابسته به سيالب است، بهس
  . شود های جانوری می موجب انقراض برخی گونه
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  )راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيل( اي سيل و اكوسيستم رودخانه - 1تصوير 

يل را حاصل برآيند شرايط آب و هوايي و توپوگرافي يك منطقه كه موجب باال آمدن ، س)۱۹۹٦( ۱ميز
البته در . كند دشت شده و ممکن است خساراتي به بار آورد تعريف مي آب و جاری شدن آن در سيالب

هاي مرجع هيدروليك و هيدرولوژي، رودخانه معموال به دو ناحيه آبراهه اصلي كه بيشتر اوقات،  كتاب
دشت كه بصورت اتفاقي در اثر زياد شدن آبدهي حوضه به زير  ان تنها در آن وجود دارد و سيالبجري

هاي بيشتري  بنابر اين بر حسب مقدار دبي جريان در رودخانه، زمين. شود بندي مي رود تقسيم آب مي
ايستي بر اساس ها ب لذا از لحاظ قانوني نيز حد بستر و حريم روخانه. روند در اطراف آن به زير آب مي
ها  هاي مسطحي هستند كه در حواشي رودخانه ها سرزمين دشت سيالب. مقدار دبي جريان تعيين شود

اين مناطق به رغم جذابيت زياد به لحاظ . دهند اي را تشكيل مي گسترده شده و بخشي از سيستم رودخانه
بارترين بالياي طبيعي  اجعهتوسعه، به دليل تغيير كاربري اراضي، محل وقوع يكي از بزرگترين و ف

  .يعني سيل نيز هستند
در . کند بندي شده است و به همراه خسارت معنی پيدا می الملل، سيل به عنوان يك بال طبقه در عرف بين

افزايش دبي جريان بصورت غيرمعمول كه از مسير دائمي خود خارج شده و «نتيجه سيل به صورت 
به همراه داشته » ضايعات جانی«ايست که  و سيل مهم واقعهشود  تعريف می» خساراتي در پي دارد

  .باشد

                                                        
1 Mays 
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  عوامل وقوع سيالب -1-3
  .پردازيم ها تاثيرگذارند که در ادامه به تفصيل آنها می دو عامل طبيعی و انسانی در وقوع سيالب

  عوامل طبيعي - الف
که به شرح زير عبارتند شود  عواملي هستند که تغيير در شرايط معمولي آنها باعث وقوع سيالب مي

  :از
  هاي مداوم و سنگين بارندگي

ها بعد از چند روز بارندگي آرام و اشباع کامل زمين که متعاقب آن يک بارندگي  بعضي از سيالب
دهي به وقوع  افتد که اين يکي از عوامل سرنوشت ساز در شکل گيرد، اتفاق مي شديد صورت مي

گير آبخيزها، شدت  به طور کلي در تمامي سطوح باران. باشد هاي مخرب و ويرانگر مي سيالب
هاي سطحي را رقم مي  اي رگبارهاي کوتاه مدت به عنوان عامل سرعت زماني، تجمع رواناب لحظه
هاي  گير آبخيزهاي مولد سيل، کميت و مقدار حجم سيالب ساير شرايط حاکم بر سطوح باران. زند

عواملي مانند شيب و جهات غالب اراضي، . کند عيين ميجاري شونده را در رابطه با شدت رگبارها ت
توپوگرافي، پوشش گياهي، نوع و ساختمان، بافت و عمق خاک، نفوذپذيري سطحي و تغييرات 

سازي سطحي و غيره عواملي هستند که نقش دوم را در  حرارتي محيط و خاک و ظرفيت ذخيره
  . ها دارند سرعت زماني تجمع رواناب

  از عدم وجود پوشش گياهي فرسايش خاک ناشي
منابع اين . ها موضوع بار رسوبي اضافي از جمله مشکالت مهم است ها و رودخانه براي بيشتر مسيل

ها، مقدار و نحوه  فرسايش خاک حوضه آبريز، فرسايش بستر و کناره مسيل: رسوبات عبارتند از
فاکتورهاي . ني بستگي داردهاي انسا ها به دو عامل وضعيت فيزيکي و دخالت توسعه اين فرسايش

نظير (گردند  طبيعي در واقع نيروهايي هستند که از سوي طبيعت وارد آمده و موجب فرسايش مي
زلزله ). سازد ها در اثر عوامل طبيعي که به نوبه خود فرسايش را آسان مي باران، باد، تخريب خاک

ها و  همچنين تخريب جنگل. گردد نيز يکي از عوامل طبيعي است که باعث ايجاد فرسايش زودرس مي
تشديد . گردد هاي آبريز مشرف به شهر، موجب افزايش سريع فرسايش خاک مي در حوضه  مراتع

ها و در نتيجه تهديد اراضي و شهرها  ها و مسيل فرسايش خاک به دو دليل باعث طغياني شدن رودخانه
، (Surface Run Off)هاي سطحي  آبعامل اول اينکه، فرسايش خاک باعث تسريع در جريان . گردد مي

. يابند هاي سيالبي شديدتر و با سرعت بيشتر جريان مي لذا جريان. گردد کاهش زمان تخريب سيالب مي
هاي تا چهار شبانه روز در شمال کشور سيل جاري  به عنوان مثال تا پانزده سال قبل در اثر بارندگي

شمال  ۱۳٦۹مانند آنچه در جريان سيل سال (مقدار  هاي کمتر از اين شد ولي اکنون با بارندگي نمي
عامل دوم اينکه رسوبات ناشي . گيرند اراضي و شهرها موجب هجوم سيل قرار مي) کشور اتفاق افتاد

ها و  ها انباشته شده، کف مسيل ها و در دهانه پل ها و مسيل از فرسايش در بستر و مصب رودخانه
تر شده و در نتيجه باعث سرازير شدن سيل به پهنه  و آب گذرها تنگ ها ها باال آمده و دهانه پل رودخانه
  .گردد ها و يا اراضي مسکوني و شهرها مي دشت

هاي آبريز مشرف و پيراموني  عوامل طبيعي فوق، تنها عواملي هستند که در صورت وقوع در حوضه
، تحرک تجمع عوامل ديگري از قبيل ذوب شدن برف و يخ. شود شهر به وقوع سيالب منجر مي

ابرهاي متراکم، تقارن زماني با فصل زمستان، باال بودن گرماي نسبي و غيره، منجر به ايجاد و تشديد 
  .شوند که به دليل عدم ارتباط خاص با موضوع از ذکر و توضيح آنها خودداري شده است سيل مي
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  عوامل انساني -ب

و تأثير عوامل طبيعي به عنوان مسبب اصلي رغم دخالت  با توجه به وقوع سيل در اکثر شهرها، علي
ها نقش  رويه انسان در محيط نيز در بروز سيالب وقوع اينگونه حوادث، بايد توجه داشت که دخالت بي

هاي غير قابل نفوذ بر  روند روزافزون شهرنشيني و توسعه شهري و پوشش. اي دارد قابل مالحظه
در واقع غير از .دهد ناطق مسکوني را افزايش ميگيري در م سطح زمين هر روز احتمال وقوع سيل

عوامل ايجاد كننده سيل كه ريشه در طبيعت و شرايط جوي و اقليمي دارند،عوامل انساني را به عنوان 
عوامل تشديد كننده اين گونه حوادث مي دانند كه در اثر فعاليت هاي انساني و گاه تعرض به حريم 

كه مي تواند به عنوان يك پديده طبيعي تلقي شود تبديل به يك  مسيل ها و رودخانه ها بروز يك سيل
هاي انساني که  اي از عوامل و دخالت پاره. معضل و مساله جدي مديران و مسولين شهري مي گردد

  :باشد شوند به شرح زير مي هاي ناشي از آن مي خيزي و ايجاد خسارت منجر به سيل
  گذرها کاري آب ها و دست دخالت در مسيل

شود،  گذرها به خصوص در جايي که به شهرسازي مربوط مي کاري آب ها و دست خالت در مسيلد
ها براي  سازي بر روي رودخانه ها و يا پل ها، تنگ کردن مسيل از جمله اين دخالت. گيرتر است چشم

با در ها با محاسبه دقيق علمي و  اگر اينگونه دخالت. باشد برقراري ارتباط بين دو طرف رودخانه مي
هاي بسيار خطرناکي منجر خواهد شد که به  نظر گرفتن حداکثر دبي، محتمل انجام نشود به سيالب

يکي از موارد بارز اين . کند هاي زيادي وارد مي ها خسارت ها و رودخانه نواحي پيرامون مسيل
رودخانه هاي احداث شده بر روي  موضوع در شهر شيراز ، به عنوان نمونه ، استفاده از دهنه پل

رغم تسهيل در امر  باشد که علي خشک به عنوان زيرگذر وسائط نقليه جهت کاهش بار ترافيکي مي
قطعا اين اقدام در .ترافيک باعث تنگ شدن مسير عبور جريان سيالب و تهديد نواحي اطراف شده است

اين شهر  گذر زمان و هنگام بروز حداكثر دبي سيالبي باعث آب گرفتگي معابر و طغيان سيل در
  .خواهد شد

  ها ها و رودخانه عدم رعايت حريم مسيل
ها نه تنها آنها را  ها و رودخانه هاي کشاورزي، تأسيسات، نقاط مسکوني و غيره در مسيل گسترش زمين

بندها و ديگر تأسيسات کنترل  پذير ساخته، بلکه در بسياري از موارد مانع اجراي صحيح سيل آسيب
يي که مشکل زمين حاد بوده و ميزان تقاضا بيش از امکان واگذاري زمين در شهرها. سيل شده است
اين کار نه تنها . ها به صورت امري عادي در آمده است ها و مسيل اندازي به حريم رودخانه بوده، دست

اند  ها عامل اجرايي آن بوده هاي مسؤول منع نشده، بلکه در بيشتر اوقات خود اين دستگاه توسط دستگاه
هايي در آينده مشکالت  ون توجه به عواقب سوء آن انجام شده و در صورت ادامه چنين سياستو بد

  .زيادي از اين قبيل خواهيم داشت
هاي آبياري، حريم به  ها، انهار طبيعي و شبکه ي اجرايي مربوط به حريم رودخانه، مسيل نامه طبق آيين

شود که بالفاصله پس از بستر  بيعي گفته ميآن قسمت از اراضي اطراف رودخانه يا مسيل يا انهار ط
شود و بر  قرار داشته و حسب مورد فاصله آن از طرفين يا يک بستر، از طرف وزارت نيرو تعيين مي

ها از يک طرف يا طرفين بستر  ها و مسيل نامه حريم انهار طبيعي يا رودخانه همين آيين ٤ي  ه طبق ماد
  .شود به وسيله وزارت نيرو تعيين مي

  گيري شهرها  سيل
ً حاصل دو گروه اقدام سيل گرفته  هايي است که توسط ساکنان شهرها صورت مي گيري شهرها معموال
  :است
ساکنان اين قبيل شهرها . ها احداث شده است هاي قديمي بعضي از شهرها در حاشيه رودخانه بخش: الف

ا سهولت اجراي عمليات ساختماني کردند، ام بيني مي هاي ادواري را پيش اگرچه احتمال وقوع طغيان
در نواحي مسطح مجاور رودخانه سبب مي شد تا اماکن تجاري، مسکوني و محل کسب و کار خود را 

عالوه بر اين سهولت دسترسي به آب براي مقاصد مختلف نيز از . ها بسازند در مجاورت رودخانه
ابراين پيشروي به سمت رودخانه و بن. شده است جمله امتيازهاي زيستن در جوار رودخانه محسوب مي
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گيري شهرها محسوب  احداث تأسيسات و اماکن مسکوني و تجاري در اين نواحي يکي از عوامل سيل
  .هاي قديم، رايج بوده است بيني بودن عواقب آن در زمان شود که به رغم قابل پيش مي
هايي که  شهر بر روي خاک ها و به طور کلي توسعه ها و پارکينگ ها و خيابان احداث ساختمان: ب

هاي  هاي ناشي از ذوب برف نتواند از گذرگاه شود بخش اعظم باران و آب بالنسبه نفوذپذيرند، باعث مي
ها  ها در گودي در نتيجه، اين آب. هاي آب زيرزميني بپيوندد قديمي و معمول خود عبور کند و به سفره

ه سمت نواحي کم ارتفاع و پايين دست شهرها شود و بر سرعت حرکت آب ب و نواحي پست انباشته مي
ً حدود . افزايد نيز مي به طور کلي .درصد از سطوح شهرها در مقابل آب، نفوذپذيرند ٥۰تقريبا

  :گيري مناطق شهري معموال تحت تأثير دو منشأ درون شهري و برون شهري است سيل
ناکافي و طرح نامناسب  آوري، ظرفيت شهري به نوبه خود با سيستم نامناسب جمع منشأ درون

در اکثر قريب به اتفاق موارد، . و نامناسب بودن سيستم تخليه ارتباط دارد) سيستم انتقال(روها  سيالب
روها و نهرها به همجواري شهرها با رودخانه، مسيل و درياچه  انسداد دهانه ورودي مجاري سيالب

گيري  و کسب تجربه از مشکالت سيل با آگاهي. شود ارتباط دارد و برحسب مورد حائز اهميت مي
اند و به  ها و يا در حواشي دريا پيشروي کرده شهرهاي موجود، بويژه شهرهايي که در سيالب دشت

يابي شهرهاي  توان در مکان طور ادواري در معرض مخاطرات ناشي از اين پديده طبيعي هستند، مي
ن مسأله ما را از توجه به وضعيت شهرهاي اما اي. تر از گذشته اتخاذ کرد هايي معقول جديد تصميم

  .کند نياز نمي شوند، بي قديمي که در حال حاضر به عنوان مراکز تجمع محسوب مي
منشاء برون شهري سيالبها نيز رواناب حاصل از بارندگي در حوضه هاي آبريز باالدست شهرهاست كه 

  .اط مختلف شهر مي شودتجمع و حركت آنها به سمت شهرها باعث سيل خيزي و آبگرفتگي نق
شدن جوامع، تأثيرات نامطلوبي در هيدرولوژي حوضه آبريز مربوطه  رشد جمعيت، توسعه شهري و صنعتي

هاي پايه و کاهش تغذيه  ها، افزايش آلودگي در قسمت پاياب، کاهش جريان و موجب تشديد سيالب گذارد مي
وژيک ناشي از شهرسازي و نحوه کاربري اراضي به بيان ديگر، تحوالت هيدرول. گردد هاي زيرزميني مي آب

  :توان به اختصار چنين خالصه نمود هاي شهري را مي حوزه
  ـ تغيير حجم کل رواناب

  ـ تغيير ميزان تغذيه ناشي از بارش
  ها سيالب) پيک(ـ تغيير حداکثر آبدهي 

  ـ تغيير کيفيت آب
وح يا اراضي نفوذناپذير حوضه و ترين عوامل مؤثر در تحوالت هيدرولوژيک، شامل ميزان سط مهم

هايي که تحت  همچنين خصوصيات مسيرهاي حرکت جريان آب است که هر دو مورد در حوضه
نمايد و تغييرات مزبور، خود تحوالت  گيرند به نحو بارزي تغيير مي شهرسازي قرار گرفته يا مي

ه که ناشي از افزايش سطوح نفوذناپذير حوض. هيدرولوژيکي حوضه را در پي خواهد داشت
هاي نفوذناپذير است، به طور طبيعي از ميزان سطوح  شهرسازي و احداث انواع مستحدثات بر خاک

کاهد و در نتيجه بر حجم کل رواناب  نفوذپذير حوضه که قادر به جذب بخشي از بارندگي هستند؛ مي
ها و امثال آنها  گها و پارکين ها، سطوح خيابان سطوح روکش شده شهري، بام ساختمان. افزايد مي

کنند و منجر  همانند مانعي در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک و تغذيه سفره آب زيرزميني عمل مي
اجراي عمليات شهرسازي . گردد هاي سطحي مي به تبديل بخش بيشتري از هر بارندگي به رواناب

ً افزايش شدت سيالب زيرا کارايي سطوح نفوذناپذير . ردهاي ناشي از بارندگي را نيز به دنبال دا معموال
ها  آوري و انتقال آب ها بيش از ساير اراضي است و اين سطوح عمل جمع ها و جوي شهري، خيابان

حاصل اين تغييرات، بهبود زهکشي . دهند ناشي از بارندگي را به سهولت و سرعت بيشتري انجام مي
از طرفي کوتاه شدن . خواهد بود ها بدهي سيال حوضه، کوتاه شدن زمان تمرکز و افزايش شدت آب

دهي  توان مترادف با افزايش شدت حداکثر آب زمان تمرکز حوضه بر اثر عمليات شهرسازي را مي
هاي با تداوم کمتر و در نتيجه شديدتر، باعث  زيرا در آن صورت بارندگي. ها نيز تلقي نمود سيالب

  .شوند جاري شدن سيالب و رسيدن آن به حداکثر خود مي
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  سيل در جهان آمار -1-4
ً در تمامي كشورهاي جهان وجود  ترين بالي طبيعي در كل دنيا محسوب مي سيل، شايع شود و تقريبا

دهد و در بيشتر كشورها بيش از  هاي دنيا در هند و بنگالدش روي مي درصد از كل سيل ۷۰. دارد
قادير زيادي گل و الي و جريان سيل سبب حمل م. شوند ساير انواع باليا موجب مرگ و مير مي

گردد و چنانچه سيالبي حاوي مواد معلق باشد، ميزان تخريب و خسارات ناشي از سيل سه  رسوبات مي
كشور دنيا ساالنه با  ۹۰ميليون نفر در بيش از  ۱۹٦حدود . برابر بيش از سيل حاوي آب خالص است

ً . شوند سيل مواجه مي  ۲۰۰۰لغايت  ۱۹۸۰هاي  سال هزار مرگ در اثر سيل در بين ۱۷۰تقريبا
  .ميالدي در جهان روي داده است

ها در جهان به صورت جامع  وان اظهار داشت كه متاسفانه هيچ سيستمي براي ثبت كل سيالبت البته مي
همچنين اطالعات مربوط به شدت و . ها در مورد سيل كامل و جامع نيست وجود ندارد، لذا تحليل داده
در مورد سيل . شود اي وقوع سيالب نيز به صورت يكپارچه ثبت نميه رهانواع سيالب و مدت و دو

بايد به خاطر داشت كه سيل در كشورهاي كوهستاني با جمعيت كم مانند بوتان، اكوادور و نپال نيز 
تر از كشورهاي جنوب آسيا هستند  رغم اينكه اين كشورها كوهستاني علي. شود مشكل جدي محسوب مي

همچنين بيشترين تعداد متاثرين و . نندک ها زندگي مي يت آنها در حاشيه رودخانهاما بسياري از جمع
مشاهده نمود ) ۲(توان در تصوير  به خوبي مي. شدگان از سيل در منطقه آسيا و اقيانوسيه هستند كشته

در اين . گيرند كه كشورهاي چين، هند، افغاستان، بنگالدش، نپال در صدر كشورهاي متاثر قرار مي
پذيري نسبي را در برابر سيل دارد، كه شايد دليل عمده  وير، كشور ونزوئال بيشترين ميزان آسيبتص

دليل ديگر باالبودن آمار مرگ و . تر وقايع مرگ و مير در اثر سيل در اين كشور باشد آن ثبت دقيق
بر . ميالدي در اين کشور است ۱۹۹۹مير در اثر سيل، وقوع يك سيل مخرب و سهمگين در سال 

هاي ناشي از گل و الي  در مورد سيل، بيشتر مرگ EM-DATاساس اطالعات استخراج شده از سيستم 
  . ها دهند نه در حريم و بستر رودخانه هاي فشرده روي مي سيالب در مناطق شهري با بافت

 
  )راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيل( از آن پراكندگي متوسط مرگ و مير ناشي از سيل به جمعيت متاثر - 2تصوير 

اي هشدار زودهنگام در سطح ه ، بررسي جامعي در مورد سيستم۲۰۰٦سال  در متحد ملل سازمان
هاي هشدار سيل در سطح جهان مرور  در بخش سيل اين گزارش، سيستم. جهان به انجام رسانيده است

هاي  هاي ناگهاني را به سرويس برخي كشورها سيالب. شود ئه میاي از آن در ادامه ارا شده كه گزيده
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ملي هيدرولوژي و هواشناسي و برخي ديگر اين مسئوليت را به طور جداگانه به مؤسسات 
هاي ناگهاني  بيني سيالب اگرچه امكان پيش. اند هاي هيدرولوژي واگذار نموده زيستي و سرويس محيط

توان به محض وقوع، آنها را رديابي  دارهاي هواشناسي، ميوجود ندارد وليكن در صورت وجود را
دهند كه خارج از محدوده ديد رادارهاي  هاي ناگهاني در كشورها و مناطقي رخ مي اكثر سيالب. نمود

در . شود ها باعث از دست رفتن جان بسياري از ساكنين منطقه مي اين سيالب. باشند هواشناسي مي
هاي تخصصي و فني به  بيني سيالب از طريق سازمان هاي پايش و پيش يافته سيستم كشورهاي توسعه

ها همچنان در كشورهاي در حال توسعه همچون  گيرند، وليكن اين سيستم خوبي مورد استفاده قرار مي
اي  در اكثر مناطق حاره. باشند هايي از آسيا، آفريقا و درياي كارائيب داراي گستردگي الزم نمي بخش

هاي پايش و هشدار سيل تا حد قابل توجهي  سيستم) COI(ت پوشش كميته اقيانوس هند همچون منطقه تح
هاي جهاني سيالب قادرند از طريق  بيني پيش. اند اي در هم آميخته هاي هشدار گردبادهاي حاره با سيستم
هاي مخصوص تا سه روز قبل، وقوع سيل را هشدار دهند و همچنان متخصصان براي افزايش  سيستم
ً در سطح ملي فعاليت دارند  اكثر سيستم. باشند زمان در حال تالش مي اين هاي هشداردهنده سيل صرفا

رصدخانه سيالب دارتموث در اياالت . اند هاي جهاني متصل شده ها به شبكه ولي برخي از اين سيستم
در . نمايد يگيري و تحليل م گذاري، اندازه ها را در سطح جاني رديابي، عالمت متحده آمريكا سيالب
هاي  يک سيستم هشدار سيل را با همراهي سرويس ۳و سازمان جهانی هواشناسی ۲حال حاضر يونسکو

  ).۱جدول (ملي هيدرولوژي و هواشناسي راهبري مي نمايد

                                                        
2 UNESCO 
3 World Metreology Organisation 

kilikmadrese.ir
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  )وين برنامه عملياتي مديريت بحران سيلراهنماي تد( هاي هشدار زودهنگام سيل المللي فعال در زمينه سيستم هاي بين سازمان - 1جدول 

 شرح فعاليت نام سازمان

ADRC4 هاي خطرپذيري در كشورهاي آسيايي هتهيه نقش  

Flood Observatory, 
Dartmouth University 

 هاي بزرگ در سطح جهان ثبت سيالب
  هاي بزرگ در يك سال خاص ارائه جزئيات مربوط به سيالب

SOPAC5 
 ها با توجه به تجارب تغيير كاربري زمين يالبتحليل دليل رخداد س
 هاي كوچك ها و مديريت حوضه تهيه نقشه سيالب

  هاي مرتبط با هيدرولوژي ظرفيت سازي از طريق آموزش
UNDP6  ايجاد ابزار تحليل ريسك بحران)DRI(  

UNEP7 
 اي و منطقه هاي مراكز پايش خشكسالي در سطح ملي پذيري در پشتيباني از فعاليت ارزيابي آسيب

اي هشدار انواع  هاي ملي و منطقه هاي محيط زيستي در راستاي پشتيباني از سيستم افزايش ظرفيت سازمان
 خطر در كشورهاي مورد هجوم سونامي

  همساز نمودن تجهيزات ارزيابي محيط زيست به منظور استفاده براي مديريت ريسك بحران

WMO 
 هاي خطرات آب و هوايي لوگتدوين روشي استاندارد براي تهيه كاتا

به منظور تهيه كاتالوگ ) هاي ملي هيدرولوژي و هواشناسي آنها از طريق سرويس(كمك به ساير كشورها 
  خطرات طبيعي مربوط به هوا، آب و آب وهوا

 

 ۲۰۰٥المللي كاهش بحران در ژانويه سال  که در طي كنفرانس بين IFI/P(۸(المللی سيالب  برنامه بين
المللي خطرات آب و  اين سيستم توسط مركز بين. باشد مي WMOو  UNESCOزي گرديد، همكار اندا راه

برداري قرار  مورد بهره ۱۰هاي عمومي ژاپن زيرمجموعه مؤسسه تحقيقات فعاليت ۹مديريت ريسك
المللي سيالب از طريق سيستم هشدار جهاني، اطالعات مربوط به رطوبت و  شبكه بين. خواهد گرفت

المللي خود قرار  اي بصورت رايگان در اختيار اعضاي بين بر مبناي اطالعات ماهوارهبارش را 
  .دهد مي

  آمار سيل در كشور -1-5
گرديده و منبع اصلي  آوري نمي يافته جمع در گذشته، آمار و اطالعات سيل كشور بصورت نظام

شده  ط خبرنگاران تهيه ميها بوده كه توس هاي وقايع سيل در روزنامه اطالعات گردآوري شده، گزارش
کميته ملی - وزارت نيرو ۳۸، نشريه شماره )شركت جاماب(بانك اطالعاتي خسارات سيل . است

های سوانح طبيعی کشور  ، پايگاه داده»های تاريخی کشور بررسی سيل«سدهای بزرگ ايران با عنوان 
)DesInventar ( و پايگاه اطالعات سيل سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي

در حال حاضر نيز بانك اطالعات سيل وجود ندارد و اطالعات . اند بر همين اساس شكل گرفته
                                                        
4 Asian Disaster Reduction Center 
5 Pacific Islands Applied Geoscience Commission 
6 United Nations Development Programme 
7 United Nations Environment Programme 
8 The International Flood Initiative/programme 
9  International centre on Water Hazard and Risk Management 

10 Public Work Research Institute 
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هاي  در شركت. گردد اي ثبت مي هاي مختلف بصورت سليقه هيدرولوژي و خسارات سيل توسط دستگاه
ً تنها در مورد سيالباي مع آب منطقه در ستادهاي حوادث . شود هاي مهم گزارش سيل تهيه مي موال

بصورت غيركارشناسي و (ديدگان  هاي حادثه غيرمترقبه استاني، جهت برآورد خسارات از اظهارنظر
های موجود بخصوص از نظر  بنابر اين ارقام ثبت شده در فرم. شود استفاده مي) گاهي غيرواقعي
سازمان جنگلها و مراتع نيز از سالها قبل، . آيد تنها يك برآورد اوليه به حساب مي خسارت ريالی،

آوري كرده و در حال  هاي اتفاق افتاده در نقاط مختلف كشور جمع اطالعات زيادي در مورد سيالب
حاضر اين اطالعات را به بانك اطالعاتي تبديل نموده است، اما به دليل مشكالت اعتباري و محدوديت 

هاي اخير بصورت ناقص وارد بانك شده است و در آينده سرنوشت نامعلومي  بودجه، آمار سيل در سال
آوري شده و جزئيات آن بر اساس نيازهاي آن سازمان  خواهد داشت، ضمن آنكه نوع اطالعات جمع

  .هاي فني و تخصصي ديگر كمتر مورد استفاده قرار گيرد تدوين شده و ممكن است در بخش
  

 زلزله نظير كشور، در زلزله بزرگ فجايع هرچند كه دهدمي نشان كشور در طبيعي بالياي آمار همقايس
 تحت بشدت را عمومي عواطف و احساسات و داشته دنبال به زيادي بسيار كدام خسارات هر بم، يا و گيالن
سال،  هر در اقعهو چند بصورت هم آن كشور، و كنار گوشه در سيل وقايع تعدد اما اندداده قرار تأثير

  .شود شناخته متأثر جمعيت ميزان لحاظ از كشور طبيعي بالي ترينبزرگ عنوان به سيل تا گرديده موجب
تهيه شده ) ۲۰۰٤-۱۹۰۳(که توسط پايگاه اطالعات بين المللی باليای طبيعی برای ده سال ) ۲(جدول 
 شد آمار داده توضيح نيز قبالً  كه طورانهم البته. كندمي مقايسه هم با را طبيعي بزرگ وقايع آمار است،
بانك اطالعات جامع  ناشي از عدم وجود يك اين كه باشند داشته هم با است اختالفاتي ممكن مختلف منابع

  .باشدباليا مي
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 )بحران سيل راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت( )2004- 1903(آمار بالياي طبيعي در ايران  - 2جدول

  
هاي  ترين استانمورد بوده و مهم ۱۰٥هجري شمسي  ۱۳۳۰تا  ۱۳۱٦تعداد حوادث مهم سيل از سال 

. باشند زده كشور در طي اين دوره خراسان، خوزستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان مي سيل
وقوع ، )۱۳۳۰-۱۳۸۳(سال گذشته  ٥۳های خسارت آفرين در سيل هايهمچنين بررسي گزارش

زده  هاي سيلترين استاندر اين دوره نيز مهم. دهدمورد حادثه سيل را در كشور نشان مي ٤۱۸٥
كشور از نظر تعداد حوادث سيل خراسان، كرمان، خوزستان، فارس، گيالن، گلستان، اصفهان و 

كشور در  هاي اخير حاكي از آن است كه اكثر مناطقرو به افزايش سيل در سال روند. اندتهران بوده
هاي ادواري و مخرب قرار دارند و ابعاد خسارات و تلفات جاني و مالي سيل  معرض تهاجم سيالب
به بعد نشان  ۱۳۳۰خيز در كشور را از سال  ، پراكندگي نقاط سيل)٤(تصوير . افزايش يافته است

نقطه از  توان گفت در هرشود، بطور تقريبي مي همانطور كه در اين تصوير مالحظه مي. دهد مي
 .متر در سال، احتمال وقوع سيل وجود دارد ميلي ۱۲۰كشور با متوسط بارندگي بيش از 
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  )راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيل( 1383تا سال  1330پراكندگي مكاني وقوع سيل در كشور از سال  - 3تصوير 

جدول  اين در .استشده ارائه) ۳(جدول  در كشور، در گذشته ههد پنج در سيل خسارات آمار خالصه
اما  است،بوده بخش اثر گذشته هايسال در انساني تلفات كنترل براي تالش هرچند كه شودمي مشاهده
 پل دهانه تعداد رشد روند مثال عنوانبه. دارد صعودي سير مختلف هايبخش در خسارات كلي بطور

  .كندمي پيروي سيل حوادث دادتع روند از ديده خسارت
 )راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيل( 1383تا سال  1330خسارت مختلف سيل در كشور از سال  -3جدول 
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مشابه  ۸۰های آخر دهه  ، چنانچه روند ايجاد خسارت در سال)۳(با استفاده از جدول ) ٦(و ) ٥(تصاوير 

  .اند های ابتدايی آن فرض شود، رسم شده سال

 
  )راهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيل( تعداد حوادث و تلفات جاني ناشي از سيل -4تصوير 

 
  )اهنماي تدوين برنامه عملياتي مديريت بحران سيلر( ديده تشابه روند تغييرات تعداد حوادث و تعداد دهانه پل خسارت - 5تصوير 

  آمار استاني سيل .1- 6-5
ً  و بوده فراگير پديده يك ايران در توان گفت كه سيلبه جرأت مي نوعي  به كشور نواحي تمامي تقريبا

ً  آن از ناشي خسارات مسلم  آنچه البته. اندشده متحمل غيرمستقيم صورت به يا و كرده تجربه را مستقيما
نيز  كمتري روستاهاي و شهرها و بوده حال زمان كمتر از بسيار سيل وقوع دفعات تكرار گذشته، در است
زمان  از ترضعيف گذشته بسيار در ارتباطات شبكه كه نمود اذعان بايد هرچند. اندبوده مسئله اين درگير
شديد  تخريب ديگر سوي زا ولي شدندنمي درج جرايد در يا و نيافته انتقال خبرها از ايپاره و بوده فعلي

 وقوع دفعات افزايش روند صورت هر به كه است آن دهنده نشان جمعيتي مراكز توسعه و محيط طبيعي
هاي  ريزي و اجراي طرح گير روند افزايشي دارد و در صورت عدم برنامه نقاط سيل تعداد سيل و

- چاره و شده تبديل بزرگتري اي وقوع سيل، اين مسأله سال به سال به مشكل زيربنايي جهت حل ريشه
 .خواهد بود دشوارتر آن جويي
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 ۲٥سيل و  در  ۱۸۹۰سال گذشته  ٦۰، در ۱۱هاي سوانح طبيعي کشور بر اساس اطالعات پايگاه داده
سيل بسيار مهم و يا خسارات و  ۱۱۷مورد سيل در ايران رخ داده كه از اين ميان  ۹٦۷سال گذشته 

سيل در سال، بالغ بر  ۳۹طي اين سالها به طور متوسط با وقوع  در. تلفات فراوان همراه بوده است
ميليارد  ۳٦۰لایر به كشور خسارت وارد شده است كه متوسط خسارت ساالنه بيش از  ميليارد  ۹۱٦۰

ميليارد لایر  ۹۰۰بيش از ) مورد ۳۰٤(با بيشترين تعداد وقوع سيل  ۱۳۷۱در سال . لایر بوده است
  . شده است خسارت مالي به كشور وارد

 زير بندي طبقه جهان، مختلف كشورهاي در شده انجام بررسي با شده، جاري هايسيل بندي طبقه لحاظ از
 قرار نظر مد مالي هايخسارت و انساني تلفات عامل دو گرديد كه در آن انتخاب مطالعات مبناي به عنوان
 .اندگرفته

 هزار دالر؛ ۱۳۰ا ت مالي خسارت انساني، تلفات بدون عادي، هايسيل -
 دو؛ هر يا دالر و هزار ۱۳۰۰تا  ۱۳۰خسارت  انساني، تلفات نفر ٤بين يک تا  متوسط، هايسيل -
 دو؛ هر يا دالر هزار ۲٦۰۰تا  ۱۳۰۰خسارت  نفر تلفات انساني، ۱۰تا  ٥بين  مهم، هايسيل -
  .ار دالر يا هر دوهز ۲٦۰۰بيش از  خسارت انساني، تلفات نفر ۱۰از  بيش مهم، خيلي هايسيل -
 مركزي بانك دريافتي جدول اساس بر وارده، خسارت نظر از يكديگر با هاسيل صحيح مقايسه منظور به

هاي  تبديل شده و بنابر اين خسارت سال ۱۳۷٥سال  قيمت به هاخسارت ايران، تمامي اسالمي جمهوري
 لایر ۳۸۰۰معادل  ۱۳۷٥سال  انتهاي در دالر قيمت. اندقبل از آن با اعمال ضرايب الزم، تعديل گرديده

 به توجه با آنها از سال، هريك ۲٥مدت  در شده هاي جاريسيل تلفات و خسارات بررسي با. است بوده
در  مختلف هايتاريخ در تلفات تعداد و خسارات با ميزان آنها اهميت و شده بنديدرجه فوق، بنديطبقه

 .اندتان ذكر شدهاس هر هايشهرستان براي) ٤(جدول شماره 
 كل پيوسته، وقوع به هايسيالب تعداد مجموع توانمي، استان هر هايشهرستان در خسارات بنديجمع با

 آورد بدست را استان هر در افتاده اتفاق مهمبسيار  هاي سيل تعداد و جاني تلفات مجموع، مالي خسارات
   ).۷تصوير (

 
  ساله 25هاي بسيار مهم به وقوع پيوسته در هر استان در دوره آماري  د سيلتعدا - 6تصوير 

                                                        
11 DesInventar 
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، ۱۳۷٥تا  ۱۳٥۱مورد سيالب به وقوع پيوسته از سال  ۹۳٤مجموع  از كه دهد نشان مي) ٤(جدول 
مورد عادي  ٤۹۹و  متوسط مورد ۱۹۸مهم،  مورد ۱۲٤مهم،  خيلي اهميت درجه داراي مورد ۳٤۲
ميليون دالر بيشترين خسارت مالي و استان تهران با  ۳خسارت مالي معادل  فارس با استان. باشدمي

  .اندتن، بيشترين تلفات انساني را متحمل شده۳۹۸
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-1351هاي  در سال ها به تفكيك استان خسارات جاني و مالي سيالب -4جدول 
1375
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استان کشور در طی  ۲۸انی و خسارات مالی وارد شده به ، مجموعه تلفات انس)٥(آمار ارائه شده در جدول 
  .کندسال را بر حسب درجه اهيت سيالب خالصه می ۲٥

 مجموع خسارات جاني و مالي به تفكيك درجه اهميت سيل - 5جدول 

  
، ۸/۸۰به ترتيب  های خيلی مهم، مهم، متوسط و عادیدهد خسارات مالی ناشی از سيالبنشان می ٥جدول 

باشد و به همين ترتيب درصد تلفات جانی مربوط به هر سيالب با درصد کل خسارات می ۰/۹و  ٥/٤، ۸/۱۳
درصد مجموع کل تلفات  ٥/۹و  ۰/٦، ٤/۱۳، ۱/۷۱درجه اهميت خيلی مهم، مهم، متوسط و عادی به ترتيب 

  .باشدجانی می
آوری نموده و در يک ها را جمعز آمار و اطالعات سيالبها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی نيسازمان جنگل

های رخ داده در پنج دهه ، تعداد سيالب)٦(بر اساس آمار ارائه شده در جدول . نمايدبانک اطالعاتی ذخيره می
های خراسان، کرمان، خوزستان، فارس، گيالن و گلستان بيشترين وقايع را گذشته به تفکيک در استان

در کل کشور  ۷۹-۷۰طور کلی روند وقوع سيل در کشور سير صعودی داشته و در دهه چنين، بههم. اند داشته
نفر، در  ٥٥٥۳برابر  ۳۰براين اساس، ميزان تلفات جانی در دهه . واقعه سيل ثبت شده است ۲۰۰۰بيش از 

برابر  ۷۰نفر، در دهه  ۳۳۹۹برابر  ٦۰نفر، در دهه  ۷۸۳برابر  ٥۰نفر، در دهه  ۷۱۸برابر  ٤۰دهه 
 .استنفر بوده ٥۳٦برابر ) ۱۳۸۳تا سال ( ۸۰نفر و در دهه  ۱۲٦۸۹
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هاي مختلف در هر  فراواني وقوع سيل در دهه -6جدول 
استان
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  هاي كشور بندي سيل طبقه .6-1
باشد كه حاصل خصوصيات بارش و  جريان سيل به طور عمده ناشي از رواناب سطحي مي

آبخيز است كه در اين ميان، تأثير پوشش گياهي و خاك در كاهش جريان سيل  خصوصيات حوضه
  .باشد هاي با مساحت زياد مي هاي كوچك كمتر از حوضه حوضه

  :بندي نمود هاي زير تقسيم هاي رخ داده در كشور را در دسته توان سيالب بندي كلي مي در يك طبقه
ً كوچك مانند سيل گالبدره تهران  ناشي از بارش شديد در حوزه: ۱۲سيل ناگهاني) الف هاي معموال

وقوع اين ). ۱۳۸۰و  ۱۳۸۱(، گلستان )۱۳۸۰(شهر   مشكين ، خياوچاي )۱۳۷۷(ماسوله  ، )۱۳٦٦(
ً در فصل بهار و تابستان ناشي از عكس العمل سريع هيدروليكي حوضه نسبت به  نوع سيالبها معموال

اين نوع سيالب، منجر به خسارات و ضايعات قابل   ندةباشد و به دليل ماهيت غافلگيركن بارش شديد مي
  .شود توجهي مي

ً شديد و طوالني: ۱۳اي سيل رودخانه) ب هاي با مساحت زياد و يا  مدت در حوضه ناشي از بارش نسبتا
در جنوب كشور  ۱۳۷۱هاي متوالي بيش از ظرفيت نفوذپذيري حوضه مانند آنچه كه در  سال  بارش

هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستان را در  تاناتفاق افتاد و سيل اس
  .برگرفت

خزر   ها مانند باال آمدن سطح درياچة به خاطر باال آمدن سطح آب دريا و يا درياچه: ۱٤سيل دريايي) ج
  ۱۳۷٥تا  ۱۳۷۱هاي  در سال

ل افزايش ناگهاني دما كه مي هاي باالدست به دلي ناشي از ذوب برف: ۱٥سيل ناشي از ذوب  برف) د
  .۱۳۷۷تواند توام با بارندگي نيز باشد، نظير سيل رودخانه كارون در فروردين سال 

  خسارات سيل كشور .6-2
باشد كه خسارت محسوس  مي ۱۷و خسارت نامحسوس ۱٦خسارات ناشي از سيل شامل خسارت محسوس
  .گردندبندي مي خود به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم طبقه

  :تواند باشدمحسوس مستقيم شامل موارد زير مي خسارات
 تلفات و ضايعات انساني؛

 آبگرفتگي منازل و اماكن مسكوني و صنعتي؛
 آبگرفتگي مزارع و از بين رفتن محصوالت كشاورزي و تلفات دامي؛

 .هاي آب و گازها و خطوط انتقال برق و شبكهها و پلتخريب تاسيسات زيربنايي نظير جاده
ّي كرده و در محاسبات سوس را ميخسارت مح   .اقتصادي مدنظر قرار داد توجيهتوان براحتي كم

ّي ضايعات مشخص  جهت تخمين خسارات سيل پس از تفكيك خسارات در هر بخش، بايد مقدار كم
  .اند هاي مختلف تفكيك شدهخسارات در بخش) ۷(در جدول . شود

                                                        
12 Flash Flood 
13 River Flood 
14 Sea Flood 
15 Snow Flood 
16 Tangible Losses 
 
17 Intangible Losses 
 



19 
 

 

  هاي مختلف ناشي از سيلخسارات بخش -7جدول 

 خسارت نامحسوس خسارت غير مستقيم خسارت مستقيم خسارت ديده بخش

 مناطق مسكوني

هاي ايجاد مسكن هزينه -
 موقت

 احساس عدم امنيت - -

پاكسازي منطقه مسكوني و  -
 احداث مجدد

 هاي اجتماعيايجاد آشفتگي- -

احياء سيستم خدماتي مانند  -
 آب و برق

- - 

 كشاورزي

اضي ازبين رفتن كامل ار -
 كشاورزي

 فرسايش خاك - هاهزينه احياء اراضي و راه -

از بين رفتن محصوالت  -
 زراعي و باغي

هزينه عدم توليد و يا تاخير  -
 در توليد

ايجاد عدم امنيت در  -
 گذاريسرمايه

- 
خسارات صنايع و خدمات  -

 وابسته
- 

 - تخريب مراتع - -

 تاسيسات زير بنائي
هاي كهتخريب انهار و شب -

 آبياري و زهكشي
 پرشدن مخازن از رسوب - هزينه اليروبي -

 كشاورزي

 تخريب قنوات -
تاخير در آبياري اراضي و  -

 كاهش توليد
- 

هاي آسيب ديدگي ايستگاه -
 پمپاژ

- - 

آسيب ديدگي سرريز سد و  -
 بند انحرافي

- - 

 تلفات دامي - دامداري
 ايجاد عدم امنيت - شيوع بيماري -
كاهش بازدهي محصوالت  -

 دامي
اختالل در چرخة زيست  -

 محيطي

 صنعت

 ضايعات زيست محيطي - كاهش توليد - كارخانه ها -
هاي پست آب و ايستگاه -

 برق
- - 

ضايعات مربوط به مواد  -
 اوليه

- - 

 خدماتي
ها، خسارت به شبكة راه -
 ها و راه آهنپل

 ايجاد رعب و وحشت - -
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 خسارت نامحسوس خسارت غير مستقيم خسارت مستقيم خسارت ديده بخش

هاي ساختمانتخريب  -
 خدمات عمومي

 - اختالل در حمل و نقل -

تخريب خطوط انتقال نيرو  -
 و تلفن

 - هاي موقتاحداث راه -

خسارت وارده به شبكة آب  -
 آشاميدني

 - هاپاكسازي راه -

 بهداشتي

بازسازي واحدهاي  -
 بهداشتي

 هاشيوع بيماري -
هاي دراز مدت زيان -

 بهداشتي
و هزينه درمان  -

 واكسيناسيون
 ضايعات رواني - تلفات جاني -

 - سالم سازي - هزينه حمل مجروحين -
هاي احداث درمانگاه -

 اضطراري
- - 

 زيست محيطي

تغييرات شرايط فيزيكي  -
 حوضه

 فرسايش خاك -
هاي افزايش دبي اوج سيل -

 بعدي

 هاي جديدايجاد باتالق-
هاي بيولوژيكي تغيير ويژگي -

 آب
 اجرت روستائيانمه -

 هاازبين رفتن تاالب - هاي آبيتغيير در زيستگاه - هاشيوع بيماري -

 - هابايرشدن زمين - -
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  كشور  مهمترين داليل تشديد خسارات سيل .6-3
هاي كشور، بارش در حوزه آبريز مناطق ها و مسيلها در رودخانهترين علت وقوع سيلشك مهم بي

باشد بررسي داليل تشديد خسارات سيل ناشي چه كه مهم ميباشد اما آن مي  هاسيل گرفته و باالدست آن
ترين عوامل مؤثر در تشديد خسارات سيل بطور مختصر باشد در زير مهمهايي مياز چنين بارندگي

  :شود تشريح مي
ب در ها كه مطابق قانون توزيع عادالنه آ دخل و تصرف غير مجاز در بستر و حريم رودخانه و مسيل

اشغال . شودساله تعيين مي۲٥اختيار وزارت نيرو بوده و معموال با توجه به سيالب با دوره بازگشت 
هاي حادثه اصوال عامل اصلي ايجاد خسارت و تلفات انساني مجرا و بستر رودخانه تقريبا در تمام سيل

  . باشدمي
هاي اخير و از سالي سالتخريب منابع طبيعي و پوشش گياهي منطقه از يك طرف ناشي از خشك

بدليل . رويه و دخل و تصرف غيرمجاز توسط عوامل انساني بوده است طرف ديگر در اثر توسعه بي
ً تا بيش از  برابر  ۳۰كاهش پوشش گياهي و تغيير كاربري اراضي، رواناب ناشي از بارش بعضا

پذير  ناسي داراي خاك فرسايشش افزايش يافته و در بخشي از مناطق كه داراي شيب تند و از نظر زمين
 .استاست، گل و الي زيادي جابجا شده و خسارات و تلفات بسياري به بار آوردهبوده

هاي تقاطعي نظير پل و جاده بر روي آنها بدون توجه به شرايط هيدروليكي و سيالبي  احداث سازه
ً حتي انسداد مج هاي  در سيل. شود را ميرودخانه كه منجر به تنگ كردن مسير عبور جريان و بعضا

اخير اين مسئله عامل عمده افزايش تلفات جاني كه اغلب از سرنشينان خودروهاي عبوري از 
  .رود اند، به شمار مي محورهاي ارتباطي منطقه بوده

هاي  بيني سيل و اتخاذ تدابير مناسب در مواجهه با آن توسط دستگاه عدم توجه مناسب به هشدار و پيش
 .ذيربط و مردم

  روشهاي پيشگيري و كاهش خسارات سيل  .6-4
ربط و با عنايت به داليل وقوع و تشديد خسارات سيل و  هاي ذي با توجه به نظرات واصله از دستگاه

هاي ساماندهي رودخانه و  نيز توجه به عملكرد و تجربه ده ساله گذشته در زمينه مطالعه و اجراي طرح
. گردد و كاهش خسارات سيل به شرح ذيل ارائه مي هاي پيشگيري مهار سيل، پنج محور اصلي طرح

گانه مي تواند به نتايج مؤثري جهت كاهش  بديهي است اجراي هماهنگ و تؤام اين محورهاي پنج
  .خسارات ناشي از سيل منجر شود

  اي مهار سيل  هاي سازه مطالعه و اجراي طرح: محور اول
راي بخشهاي مختلف آن مي تواند توسط دستگاههاي اين محور شامل سه بخش زير مي باشد و مطالعات و اج

  :اجرايي ذيربط انجام شود
ساماندهي و مهندسي رودخانه به منظور اصالح و حفاظت مسير رودخانه، تثبيت بستر و كنترل ) الف

  ...فرسايش و رسوب و طراحي سازه هاي كنترل سيل نظير گوره هاو 
ر از طول رودخانه هاي مهم كشور در اولويت كيلومت ٥۰۰براساس برآورد صورت گرفته مجموعا 

 ۷۰جهت انجام مطالعات ساماندهي و مهندسي رودخانه مي باشد كه از اين مقدار عمليات اجرايي 
بنابراين طول باقيمانده . كيلومتر ديگر در دست مطالعه مي باشد ۲۰۰كيلومتر آن به اتمام رسيده و 

به دليل رفتار . كيلومتر برآورد مي شود ۲۳۰انه حدود جهت انجام مطالعات ساماندهي و مهندسي رودخ
طبيعي رودخانه و عدم تثبيت سواحل، ساالنه شاهد جابجايي مسيل و فرسايش در نقاط ديگر رودخانه 
ها مي باشيم و لذا تاخير در اجراي پروژه هاي ساماندهي رودخانه ها، منجر به افزايش حجم كارهاي 

  .باقيمانده مي گردد
  .بي و بازگشايي مسير رودخانه به منظور افزايش ظرفيت عبوري جرياناليرو)  ب
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هاي تقاطعي رودخانه و نيز حفاظت پاية پلها در مقابل  بهسازي و افزايش ظرفيت آبگذري سازه)  ج
  .شستگي آب
  

  اي  هاي غير سازه مطالعه و اجراي طرح: محور دوم
مؤثر در كاهش خسارات سيل مي باشد كه در   اين محور يكي از محورها و راهكارهاي بسيار كارآمد و

هدف اصلي اين محور، دور كردن مردم از جريان سيل مي باشد و . دنيا مورد توجه قرار گرفته است
  :شامل سه بخش اصلي است

ها به منظور مديريت  سازي حد بستر و حريم رودخانه بندي سيل و پياده هاي پهنه نقشه  تهية) الف
  توسعه سيالبدشت

ها و دخل و  هاي اخير در كشور، توسعه ساخت و ساز در سيالبدشت از مهمترين عوامل تشديد خسارت سيل يكي
ها و مسيلها و تهيه  تعيين بستر وحريم رودخانه. باشد مسيلها مي ها و تصرفات غيرمجاز در بستر و حريم رودخانه

اي پيشگيري و كنترل سيالب از جمله نيازهاي كليه طرحه بندي سيل يكي از ملزومات و پيش هاي پهنه نقشه
سيستمهاي هشدار سيل ، بيمه سيل، نحوه تعيين كاربري اراضي حاشيه رودخانه و آزادسازي محل عبور ايمن جريان 

ها در تعيين و ارزيابي خسارات وارده مورد نياز بوده و ضرورت اجراي آن مورد تأئيد  وجود اين نقشه. باشد رودخانه مي
  .باشد عنوان مسئول ستاد حوادث غير مترقبه كشور نيز ميوزارت كشور به 

كيلومتر از طول رودخانه هاي كشور تعيين حد بستر و حريم شده و برآورد  5000الزم به ذكر است كه تاكنون مجموعا 
 كيلومتر ديگر از طول رودخانه ها، داراي اولويت جهت انجام مطالعات پهنه بندي سيل و تعيين حد 37000شود  مي

  .بستر و حريم باشد
  مديريت حوزه و حفاظت آبخيز : محور سوم

يكي از محورها و راهكارهاي بسيار مؤثر در پيشگيري و كاهش خسارات سيل انجام پروژه ها و عمليات آبخيزداري 
است و خوشبختانه مطالعات و پروژه هاي زيادي در كشور انجام شده است، ولي به دليل عدم حفاظت عرصه ها و 

  .يزها، ضرورت توسعه و افزايش اين اقدامات ، هم از طريق افزايش اعتبارات و هم پشتيباني هاي اجرايي وجود داردآبخ
آبخيزداري شامل عمليات بيولوژيك و مكانيكي به منظور تقويت پوشش گياهي ، حفاظت خاك ) الف

  .و افزايش نفوذپذيري و در نتيجه كاهش پتانسيل سيلخيزي منطقه
  .ت آبخوانداري و پخش سيالب به منظور استفاده موثر از جريان سيل و كاهش خسارات آنمطالعا)  ب
هاي مجاز خصوصاً با توجه به مطالعات  مطالعات اصالح و تغيير كاربري اراضي و ارائه كاربري)  ج

  .مدت و دراز مدت خيزي در كوتاه بندي سيل و سيل پهنه
  در مواقع بحران ) Action Plan(ت سيل و طرح عمل تهيه و تدوين نظامنامة مديري: محور چهارم

به منظور ايجاد آمادگي و هماهنگي بين مسئولين دستگاههاي ذيربط در سه مرحلة زماني قبل و بعد از وقوع سيل تهيه 
... ها و  اي مانند تخليه شهرها و روستاها يا بستن جاده شود كه براساس آن تمهيدات سازماني از قبل مشخص شده مي

براي اجراي اين پروژه پيشنهاد . شود تا خسارات و خصوصاً تلفات ناشي از سيل به حداقل برسد به مورد اجرا گذاشته مي
  .هاي ذيربط تشكيل گردد شود گروه كاري متشكل از نمايندگان دستگاه مي

  آموزش همگاني و تخصصي  : محور پنجم
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جه به هشدارهاي صادره در اين زمينه و ارائه هدف اين محور ايجاد آمادگي در برابر سيالب، لزوم تو
تواند از طريق چاپ و انتشار  باشد كه مي هاي ايمني و امدادي جهت كاهش خسارات سيل مي پيام

انجام اين پروژه از . انجام شود... پوستر، بروشور، كتاب، تهية فيلم و برگزاري كارگاه و نمايشگاه و 
  .شود يل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه پيشنهاد ميطريق كميتة فرعي تخصصي پيشگيري از س

kilikmadrese.ir
       


