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 سخن سردبیر

 بیایید طرحی نو دراندازیم
 

 ها توجه کنید:به اخبار روزنامه

 لغزه و ... لرزه، سیل، فرونشست زمین، گرد و غبار، زمینزمین

ها در سطح ملی یا جهانی چاپ نشود. در همین لحظه که شما روزی نیست که خبری از این دست در رسانه

یا چند نفر دچار خسارات مالی  خانماناثر رویدادهای طبیعی بیبر بسا چند نفر خوانید، چهاین مطلب را می

 اند!شدهو جانی 

اند تا زمین، این تنها سیارة مناسب برای سکونت انسان، را نجات دهند؛ اما چرا امروز تمام جهان بسیج شده

 شود؟!آمیزتر میروز به روز وضعیت زمین فاجعه

دانید وضعیت کشور ما از نظر مخاطرات طبیعی چگونه است؟ از مجموع چهل نوع بالی طبیعی و آیا می

های فراگیر و... کشور سالی، تگرگ، توفان، هجوم ملخ، بیماریده مانند زلزله، سیل، خشکشانسانی شناخته

 ما یکی از ده کشوری است که با بیشترین تعداد از این بالیا در چالش است.

ریزی برای آید. آیا برنامهدست میها و خانوارها، از طریق سرشماری بهآمار و اطالعات مربوط به جمعیت

ها باید همچنان بدون توجه به نیاز قدر مشکل است که دانشگاهکرده اینصیالت و قشر تحصیلآینده تح

کرده و برومندمان در جامعه پذیرش دانشجو داشته باشند؟ آیا زمان آن نرسیده است که از جوانان تحصیل

الی که هر سال بر برطرف کردن نیازهای کشور استفاده کنیم! یا اینکه هنوز نیاز کشور مشخص نشده؟! در ح

آید، آیا وقت آن نرسیده است که ها و... وارد میاثر مخاطرات طبیعی خسارات هنگفتی بر ساختارها و سازه

 جویی و اقدام بزنیم؟دست به چاره

ها مشکل نداشته باشند یا های دیگران در کشورهای مختلف هستیم؟ شاید آنچرا به دنبال پیروی از روش

ها به درد ما نخورد و از آن جویی کنند یا نتایج تحقیقات آنمانند ما نباشد تا چارهها الاقل مشکل آن

 استفاده کنیم.

ای دچار مشکل گرفتگی چاه شده چند وقت پیش برای تعطیالت خارج از تهران بودیم. در همسایگی ما خانه

خانه پرسیدند این بود از صاحب های تخلیة چاه خواستند اقدام کنند. آمدند و اولین سؤالی کهبود. از شرکت

کنونی هم از  ای که خانه را ساخته بود فوت کرده بود و صاحبخانهکه دهانه چاه کجاست؟ خوب؛ صاحب

محل دهانه چاه خبر نداشت! با حدس و گمان چند جای حیاط را کندند. اما درد سرتان ندهم؛ برای پیدا 

 راب کردند!های حیاط را خکردن دهانة چاه، تمام موزائیک

ها هستیم؛ از جمله هوشمندسازی وساز ساختمانهایی در شیوه ساختهای اخیر شاهد پیشرفتدر سال

دهند. اما آیا این کافی است؟ زمان با ارائه پالن سازه، نقشه تأسیسات آن را نیز ارائه میساختمان یا هم

 ته باشیم.ها داشکردهبیایید طرح جدیدی با استفاده از توان علمی تحصیل
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های زیرزمینی و... ها، آبهای زیرزمین از جمله درزها و گسلاوالً: در طرح کاربری اراضی کشور، بخش

ها، تراکم خاک، یابی و تبیین شده باشند، زیرا باید محل احداث سازه از نظر شیب و امتداد الیهخوبی مکانبه

سازی شود. چرا که اگر ما جانمایی و مقاومشناسی و... های زمینجنس سنگ و خاک، فاصله از پدیده

خواهیم  89های بم و کرمانشاه و سیل بهاری لرزههای زمین را نادیده بگیریم، همچنان شاهد زمینپدیده

 بود.

 
 آباد: ریزش خانه بر اثر ساخت در دامنه و رانش زمین؛ سعادت1تصویر 

 

شناسی سازه است؛ است. نقشة اول شناسنامة زمینشناسنامه برای یک سازه ضروری  3ثانیاً: وجود حداقل 

وسازها در حریم گسل، رود، آب زیرزمینی و... در نظر گرفته نشود، اگر تفاوت و حتی ممنوعیت ساخت

شناسی آموختگان زمیندنبال خواهد آورد. بنابراین باید با استفاده از دانشپیامدهایی چون حوادث اخیر را به

 آن سازه را تهیه کنیم.شناسی شناسنامة زمین

 

 
فعال منطقه )خیابان جلوی ورزشگاه فتح دانشگاه  ساختزمینهای طولی به دلیل در نظر نگرفتن : شکاف2تصویر 

 علوم تحقیقات(
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های یک ساختمان مطلوب در آن منطقه )ارتفاع و ...(، ها در مورد ویژگیدوم با استفاده از مهندس در نقشة

شناسی و همچنین اقلیمی( و... مثالً از های زمینبودن آن و مقاوم بودن آن با وقوع پدیدهنوع مصالح )بومی 

توان بهره گرفت، نوع تراورتن که در گذشته رایج بود، در اقلیم خشک و از گرانیت برای مناطق پربارش می

 سازنده گذاشت. صورت مفصل این اطالعات را تهیه کرد و در اختیارتوان بهسازی بنا و... میمقاوم

کنید از تمام ترتیب شما اگر ساختمانی را خریداری مینقشة سوم نقشه تأسیسات ساختمان است. بدین

لرزة چند ریشتری قابل دانید این ساختمان برای چند سال، در مقابل زمینشوید و میجزئیات بنا باخبر می

کشی، تأسیسات گرمایشی و... باخبر ، لولهکشیهای سیماستفاده و مقاوم است و از جزئیات دقیق سیستم

 شوید.می

 حقیقات کشورهای دیگر نیازمندیم؟!ترتیب آیا باز هم به تبدین

 سردبیر
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 89 های بهاریسیالب
 

 دکتر مهدی زارع

 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهاستاد تمام پژوهشگاه بین

 
 89ـ پل دختر ـ سیالب  1تصویر 

 مقدمه
 استتان  ختود کترد نخستت در    درگیتر  را ایتران  استتان  31 از استان 22 ،1382اسفند  22 از که سیالبی

 تترین مهم شد و آغاز گمیشان و قالآق شهرهای گرفتگیآب در پی وشمگیر سد دست پائین ناحیه و گلستان

حتدود   هتا کشته، ایتن ستیالب   22 بر افزون که دادمی نشان اولیه برآوردهای. بود ایران نوی سال آغاز اتفاق

 بته  وارده خستارات  بته  مربوط آن دالر میلیارد5/1 حدود که گذاشت برجای مالی خسارت دالر چهار میلیارد

 از بعتد  ایتران  تتاریخ  در ستیل  از ناشتی  شتدة ثبتت  خسارت دومین خسارت، مقدار این. بود کشاورزی بخش

 پایته  بتر ) شتد  کشتور  به مالی خسارت دالر میلیارد 4/5 موجب که است 1321 خرداد تا فروردین هایسیل

 (. متحد ملل سازمان سوانح کاهش راهبری برنامه و احمرهالل و سرخصلیب جهانی فدراسیون برآوردهای

 هتا موقعیت این. هستند هارودخانه و هادریاچه دریاها، سواحل شهرها، توسعه هایمحل ترینمهم از یکی

هیتدرولیک   دانش اهمیت به توجه با ایران ت  تاریخ در هستند، و بوده ایران تمدن توسعه محل بر آنکه عالوه

 صتورت  جاهتایی  در توستعه  دارنتد ت    متدون  سابقه آن در میالد از قبل اول هزاره از حداقل ایرانیان که آب

 همتین  بته  شتود؛  وارد شهرها آن به( سیل مانند) آب با مرتبط بعدی سوانح در آسیب کمترین که گرفتهمی

 قبیتل  از ستوانحی  در تخریتب  سابقه کمترین ما تاریخی مهم بناهای و تاریخی و مهم شهرهای بیشتر جهت

 این. بود لرستان استان شد متحمل فروردین سیالب را در زیادی آسیب که هاییاستان از یکی .را دارند سیل

 تعتداد  بیشتترین  ،شتده  آن ستاخته  در ساسانی دوره تا هخامنشی دورة از که تاریخی پل 22داشتن با استان

 دختتر،  پل و کشکان پل هایپایه از یکی از غیر تعداد، این از. داراست ایران فالت تمام در را تاریخی هایپل
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 شدهاحداث هایپل تمامی که است حالی در این. ماندند سالم همگی تاریخی پل 25 بقیه شدند، تخریب که

 نشان این. شدند متحمل زیادی را هایآسیب یا تخریب کلی به یا استان این در 1382-1322 سالهبیست در

 و شناستی زمتین  هیتدرولیک،  هتای دانتش  تا چه انتدازه بتا   قبل سال دو هزار در حدود ما نیاکان که دهدمی

  اند.داشته آشنایی هواشناسی

 هتم  و یافتته،  افتزایش  هتا رودخانته  سیالبی هایدشت در شهرها توسعه و ساخت هم اخیر، سال درپنجاه

 ریختتن  هتم  بته  اقلیمتی  تغییرات پدیدة با است. شده بیشتر درختان قطع با هاجنگل از رویهبی برداریبهره

  پوشتش . استت  شتده  تشتدید  هتم  ناگهتانی  و شدید هایبارش وقوع با سیل مانند طبیعی رخدادهای آهنگ

  1389ستال  ابتتدای  در. بتود  هکتتار  میلیتون هیجتده   حتدود  ش1341 دهة اوایل حدود تا ایران هایجنگل

 در جنگلی محدودة سطح درصد5 درختان را تاج پوشش اگر کشور مراتع و هاجنگل سازمان گزارش براساس

 میلیتون  1/3 حتدود  ،(گوینتد متی  «بیشته » درختان، تاج پوشش درصد11 از کمتر  با نواحی به) بگیریم نظر

 اگتر . کشتور  نتواحی  ستایر  در هکتتار  میلیتون  3/1 و شمال در هکتار میلیون 9/1حدود : داریم جنگل هکتار

 حتدود  بگیتریم  نظر در باشد پوشانده را جنگلی از ناحیه بیشتر یا درصد11 درختان تاج سطحی را که در آن

 هایسال طی فقط. شد ملی ایران های، جنگل1341 سال در. داریم کشور کل در جنگل هکتار میلیون 1/1

شتده   بترآورد . شتد  برداشتت  ایران شمال هایجنگل از چوب مترمکعبمیلیون 5/1 بیش از ،1381 و 1398

 شود.می نابود هاجنگل از هکتار هزار 23 در ایران سالی که است

 برابتر  3 حتدود  تتا  1389 فتروردین  در که شدید ناگهانی هایبارش از مازندران، و گلستان هایاستان در

 در هتا خانته  ستاخت  همچنتین  و هتا، جنگل بردن بین از و درختان قطع تاگرفته  است، بوده ساالنه متوسط

 شترق  در منطقته . کترد  فتراهم  را اخیتر  هتای سیل از ناشی هایخسارت افزایش موجبات سیالبی هایدشت

 متتر  2111 حدود رقوم از کیلومتر 5حدود  افقی فاصله در گرگان شرق دشت به مشرف ارتفاعات از گلستان

 حتدود  از) بارنتدگی  در اختالف با ارتفاع اختالف این .رسدمی( دریا از سطح ارتفاع) متر 151 حدود رقوم به

 اختالف این. است همراه کم فاصله همین در( دشت در مترمیلی 211 حدود تا ارتفاعات در مترمیلی 1111

 دیگتر  ستوی  از. کنتد متی  فراهم را منطقه در سیل و شدید بارش ناگهانی  وقوع امکان بارش، در و ارتفاع در

 شتود، متی  هتم  تشتدید  اشتتغال  و اقتصادی توسعه برای محلی فشارهای با که دامداری برای مراتع واگذاری

 چتوب  از بترداری بهتره  و ستویی  از دام چترای  استت. کترده   محدود را مراتع و هاجنگل سازمان مانور قدرت

 از محدوده این خیزتر شدنسیل نتیجه در و  منطقه گیاهی پوشش شدن کم موجب دیگر، سوی از هاجنگل

 . شودمی استان

 استت،  داشتته  مستمر روندی زمین شدن گرم اخیر سال شصت در که دهدمی نشان هواشناسی هایداده

 عتدد  ایتن  شتود. متی  بترآورد  ستال  در درجه 113/1 حدود شمالی کرةنیم در شدن گرم میزان که نحوی به

درجه در ستال استت؛    2تا حدود  5/1طور متوسط به میزان شمالی بهکرهنیمدهنده گرم شدن نشان احتماالً

 تتا  3 حدود در شدن گرم میزان  آسیا جنوب مناطق بعضی و هیماالیا ،)غرب آسیا( خاورمیانه در کهدرحالی

. استت  شتده  بترآورد  درجه 2 حد در میزان این ایران در. است شده برآورد ویکمبیست سده طی در درجه 2

 دوره با طوفان و سیل صورت به طبیعی مخاطرات وقوع اقلیمی تغییرات و زمین شدن گرم مشخصات از یکی

 1384 و 1383 ستال  در گردوغبتار  طوفان پیدرپی رخداد صورت به را آن نماد توانمی و است کوتاه تناوب
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 وقتوع  در. گرفتت  نظتر  در البرز هایکوه رشته در ناگهانی هایسیالب ساالنة وقوع همچنین و تهران شهر در

 در طبیعتی  منتابع  بتردن  بتین  از و هتا جنگل نابودی ها،رودخانه حریم به تجاوز و انسان دخالت البته، سیل،

  است. کرده بازی اساسی نقشی حتماً اخیر هایدهه

شتهرها، تمتدن هیتدرولیکی، متدیریت بحتران، مختاطرات طبیعتی، حتریم         : سیالب، توسعه هاکلیدواژه

 اقلیم ویژهرودخانه، 

 
 89اهواز ـ سیالب 

   بحران مدیریت

 «کشور بحران مدیریت سازمان» و مدیریت اجرایی است بحران مدیریت مسئول کشور وزارت ما کشور در

 روشن است که. دارد قرار کشور، وزارت زیرمجموعة در تشکیالتی، لحاظ به و است کشور وزیر برعهدة معاون

 عملکترد  از نمادی تواندنمی نروند منزل به را نوروزی تعطیالت اینکه سازمان واین  مدیران ساعتة 24 حضور

 و هتا داده دریافتت  فقتط  نه و علمی، روزبه هایداده با باید بحران مدیریت سازمان. باشد نهادی چنین مثبت

 بتوانتد  تهران، دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسه و هواشناسی سازمان مانند دیگر، هایسازمان از اداری هایگزارش

 متدیریت  ستازمان . را بروز دهتد  گیریتصمیم توان از خود اطالعات نهادن هم بر با و کند تجمیع را اطالعات

 پایتة  بتر  و بتاال  کیفیت با توانمندی و دانش پایه بر را حاکمیتی گیریتصمیم توان باید کهاست جایی بحران

 دریافتت  فقتط محتل   سازمانی چنین وقتی. باشد داشته کیفیت باالترین با فنی و علمی نیروهای گیریکاربه

 پتردازش  را هتا داده این نتواند خود باشد تا جایی که علمی چند سازمان از( ناهمساز بعضاً) مختلف هایداده

 انجتام  قابلیتت  هتم  کشور وزارت عمرانی معاونت یا کشور، وزیر دفتر که شودمی تبدیل ستادی به عمالً کند،

. کترد  به حال کشور نخواهد سازمان فرقی این نبود و بود دیگر صورتی چنین در دارد. را ستادی فعالیت این

 نیروهایی بتا  از گیریتصمیم رده در همچنان که است دلیل بدین من باور به ،نشده برطرف نواقص چرا اینکه

 عمتدة  در ضتمن . نتدارد  وجتود  تتر جتوان  و متخصتص  نیروهای به اعتمادی و شودمی استفاده اجرایی سابقة

 ایتن  فعالیتت  در مهمتی  مرحلتة  باشد. پیشگیری و ریسک کاهش مدیریت جنس از باید سازمان این فعالیت

 من که) بحران مدیریت تیم. است بحران مدیریت تیم تشکیل و بحران، وقوع مرحله آن و دارد وجود سازمان
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 را خود فعالیت مرحله چهار در باید( امکرده پیشنهاد و نامیده «تیمران» صورتبه ترکیبی واژه یک در را آن

 کنتترل  و فرمانتدهی  مستئول  کته  واحتد  فرمانتدهی  یک با پیمانهم و نظرهم و هماهنگ تیم یک صورتبه

و  مهتم  بستیار  که) راهبردی ریزیبرنامه دوم سانحه، اعالم و تشخیص نخست: دهد سازمان دارد، را عملیات

 کته در آن  ،(شتود متی  فرامتوش  متا  کشتور  مانند توسعه حال در کشورهای در طور معمولبه و است حیاتی

 بحران رخداد از بعد سوم، مرحله شود.می مشخص طور کاملبه آن کار برنامه و مأموریت و تیمران اندازچشم

 هتای داده روزرستانی بته  و یتادگیری  چهارم، و است، تیمران در هماهنگ کار براساس علمی پاسخ آن و است

 اصتلی  فرمانتده  نظتر  زیتر  هافعالیت این کل. است تیمران برخط، به نزدیک روزانه، سازماندهی برای دریافتی

 بحتران  متدیریت  در همچنتان  که است مهم رکن دو راهبردی، برنامه وجود و واحد فرمانده. شودمی هدایت

 .است مفقود ما سوانح

 مواجه سیل و بارش با کمابیش فروردین زمانی بازة همین در ساالنه تقریباً بعد به 1384 هایسال از

 1389 بهار برای کلی طور به را سنگین هایبارش ماهبهمن از هواشناسی امسال نیز سازمان. ایمبوده

 و بحران راهبردی برنامه چون با این حال،. نبود دقیق و اینقطه هابینیپیش این گرچه بود، کرده بینیپیش

به  خوزستان و لرستان در آنچه. شدیم غافلگیر نداریم،( واحد بدنه یک عنوانبه تیمران) بحران مدیریت تیم

 سیالبی هایدشت در توسعه هایطرح تمام به که بود آن نکردیم، آن توجه

 هاتنگه از بعد که دختر،پل مانند شهرهایی در ایم؛داده بودجه و مجوز و امکان

 دشت در ایم؛داده هارودخانه سیالبی پهنة در توسعه امکان هارودخانه کنار در

 و کشاورزی توسعة امکان کارون، و کرخه و دز سدهای دستپایین سیالبی

 در سیالب آنکه خیال با گذشته سالبیست حداقل در و ایم،داده وسازساخت

 سدها این دستپایین گذاری درسرمایه است، شده مهار شده ساخته سدهای

 در و شمال در مراتع و هاجنگل حفظ در. ایمکرده پذیرامکان خیالیبی بارا 

 از هر سال اقتصادی، گردش و فایده بهانه به و ایمنکرده کافی کوشش زاگرس

 در دام چرای امکان با همچنان واست شده کاسته هایمانجنگل مساحت

 هم مدیران. ایمکرده اثرتربی را آن و ترکوتاه را هاجنگل سازمان دست مراتع،

 حد در حتی نیز هاآن از بسیاری و ،اندیشیده خود مدتکوتاه مدیریتی بازة به

 تدبیر سیالبی نواحی همین در ساکن پیرزنان و پیرمردان و نیاکان تدبیر

 سنگین خسارت جانی، تلفات بر عالوه اکنون کهاست شده آن حاصل. اندنکرده

 اقلیم و کشور که پذیریمنمی وقتی. کنیم تحمل باید را نیز زیرساختی و مالی

 تصور به وقتی. نداریم هم میانبر حلراه. بود خواهد تلخ و سخت ما به طبیعت پاسخ است، خیزمخاطره ما

 هدیه نواحی این در ساکن مردمان دل کردن راضی برای را مدتکوتاه خوشبختی همراه به توسعه خود

 با ساعت چند ظرف مردم مایملک و هاسازه این تمامی بیاید، سیل وقتی که بودیم نکرده فکر دادیم،می

 شهرهای در و ایران در که باشیم مراقب باید پس این از. ماجراست اول این تازه. شد خواهد شسته سیالب

 .بکنیم باید چه بیفتد راه به سیالب اگر دارند، جمعیت نفر هزار دویست از بیش که بزرگمان

 هـ   اخیـر   سـال  پنجـاه  طی

 در شــهرها توســعه و ســاخت

 هـا رودخانه سیالبی هایدشت

ــزایش ــه  افـ ــ  و یافتـ  هـ

 هاجنگل از رویهبی برداریبهره

 شـده  بیشـتر  درختان قطع با

 اقلیمی تغییرات پدیدة با است.

 آهنــ  ریخــتن هــ  بــه

 سیل مانند طبیعی رخدادهای

 و شـدید  هـای بـارش  وقوع با

 است شده تشدید ه  ناگهانی
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 تعامتل  قتدرت  با و نظرهم و دلهم افرادی از که نیاز داریم بحران مدیریت به تیم بحران مدیریت برای ما

 بته  را آن و دهد تشخیص را بحران بتواند باید تیم این. کنند همکاری واحد فرمانده یک نظر زیر و هم با باال

 باید راهبردی برنامه این در تیم برای اندازیچشم. است «راهبردی ریزیبرنامه» بعد مرحله. اعالم کند موقع

 برنامته  پایه بر را کار این تیمران. شود مشخصی مأموریت انداز دارایچشم آن به رسیدن برای تیم و ،تعریف

 ستوانح  بترای  کته  هنگتامی  و استت  حادثته  وقتوع  از قبتل  به مربوط هااین. دهدمی انجام مشخصی عملیاتی

 و علمتی  پاستخ  بایتد   رختداد  از بعتد  استت.  آمتاده  و شتده  نوشتته  راهبتردی  برنامته  منطقه هر در احتمالی

 و هتدایت  تیمتران  طریق از کارهاست، از ایمجموعه شامل که پاسخ، این  دهیم. نشان بحران به شدهحساب

 و هدایت اشوظیفه که گیریممی دستور واحد فرمانداری یک از تیمران در. شودمی انجام هماهنگ صورتبه

 صتحبت  هتم  به شبیه و مشترک ذهنیت یک پایه بر و زبان یک به تیم اعضای درضمن. است تیمران کنترل

 بتر  عالوه سیل این خبر رسید که نیرو وزارت از. نداد رخ 1389فروردین  در ما کشور در که اتفاقی کنند؛می

 5/2 متا  بترای  کترد  پتر  درصد91 حدود تا را ما سدهای مخازن و کرد پرآب را ما هایتاالب از بسیاری اینکه

 کته  ضترری  برابر ده که کرد اظهار زیست محیط حفاظت سازمان مسئول. داشته است هم سود دالر میلیارد

نگاه  با نگاهی چنین که دهدمی نشان موضوع همین. است شده ما نصیب سود شدیم متحمل هاسیل این در

 نظر از انتظامی نیروی و ارتش سپاه، یا احمر، هالل در دیگر مسئول یک یا کشور و اورژانس در شاغل اعضای

 و توانتایی  باید تیمران فرمانده. زنندنمی حرف ادبیات یک با مشخصاً آنان و نیست سوهم بحران، به نگاه نوع

 متفتاوت  ذهنیت با فردی و اگر باشد، داشته را تیم یک در هدف یک با و ذهنهم اعضای وجویجست اجازة

 بر سازماندهی و بحران از یادگیری این از بعد مرحله. را قرار دهد بحران ذهنیت با فرد، فردی جای آنبه بود،

 . است یادگیری این پایه

 نهادهتای . دهتد متی  رخ اشتکال  بتا  همچنان مختلف واحدهای بین هماهنگی

 و پذیرندنمی را کشور بحران مدیریت سازمان فرماندهی بحران مدیریت در درگیر

 ارائته  ستازمان  ایتن  ستوی  از همتاهنگی  بترای  برنامته  مواقتع  از بسیاری در البته

 داشتته  مهمتی  مشتکل  رستد نمتی  نظتر  به بحران مدیریت قانون نظر از. شودنمی

 تصتویب شتد همچنتان    1382 سال هم که در مجلس جدید مصوبه قانون. باشیم

 همتین  اجترای  بترای  کته  است آن ما مشکل ولی. است مناسبی قانون کاغذ روی

 لحاظ به هامسئولیت این مناسب اندشده گمارده کار به تاکنون که افرادی قانون،

 سوانح از مربوطه، سازمان جدید سازماندهی با شاءاهللان. اندنبوده ایحرفه و علمی

 رخ هتم  نیروها چیدمان شده وضع قانون با متناسب و بگیریم، درس فعلی و قبلی

 .دهد
 آنچته  نیستتند؛  طبیعتی بالیتای  خود خودی به طبیعی مخاطرات :بندیجمع

 متا  پاسخ و مدیریت و زندگی طرز کندمی تبدیل خسارت جانی و مالی به را هاآن
 مناستب  ریتزی برنامه موجب  تواندسیل می وقوع بینیپیش. است مخاطره آن به

 لرستان مازندران، گلستان، در آنچه مانند) مسکونی منازل ساخت از اجتناب برای
 تفریحگتاه  بته  رودخانته  مستیل  تبدیل از خودداری و( است داده رخ خوزستان  و

 اتفتاق  کترج  و وکتن  تجتن،  گرگتانرود،  کرخه، دز، رودخانه در آنچه مانند) دائمی

 نشان هواشناسی هایداده

 سال شصت در که دهدمی

 روندی زمین شدن گرم اخیر

 نحوی به است  داشته مستمر

 کرةنی  در شدن گرم میزان که

 در درجه 310/3 حدود شمالی

 این .شودمی برآورد سال

 گرم دهندهنشان احتماالً میزان

 طورشمالی به کرةنی  شدن

 درجه 2 حدود تا 5/1 متوسط

 در کهحالی در سال است  در

 بعضی و هیماالیا خاورمیانه 

 گرم میزان  آسیا جنوب مناطق

 درجه 6 تا 0 حدود در شدن

 برآورد یک  و بیست سده در

 است شده
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 دانتش هواشناستی،   از گیتری بهره با هنگام،پیش هشدار هایسامانه در ضمن از طریق. شود( افتدمی و افتاده
 از بستیاری  در اکنتون  هتم  کار این) کنند فرار( رودخانه مسیل) خطر محل از تا داد هشدار مردم به توانمی

 سیلی رودمی احتمال که ساعاتی در بلندگو از استفاده با حتی( نیوزیلند و ژاپن متحده، ایاالت مانند کشورها
 باشند. داشته کافی وقت اندازه به که صورتی شود؛ البته درمی انجام باشد پیش در

 شناستی زمتین  نقشتة  تهیتة  و خیزسیل مناطق شناخت سیل، وقوع از ناشی مشکالت از جلوگیری جهت
 و توستعه  و مستکونی  هتای خانته  ستاخت  از ممانعت موجب نقاط، این کردن مشخص. است مهم بسیار سیل

 نگارنتده  میتدانی  هتای است. ارزیتابی  نشده انجام ایران در متأسفانه کار این. شودمی نقاط این در  شهرسازی
 2 مجوز با که هتلی مانند شده؛ داده مجوز رودخانه حریم در شده ساخته هایساختمان به که دهدمی نشان
 شتمیرانات  در رودک روستای نزدیک جاجرود رودخانه حریم در دقیقطور به و شده طبقه 13 اکنون طبقه،
 حتریم  در وستاز ستاخت  نیرو، وزارت های حریمنامهآیین طبق و شده، ساخته 1382 تا 1381 هایسال طی
 تتأمین  مستئول  کته  جتاجرود  مانند – کندمی تأمین شهرها را شرب ای که آبرودخانه بستر از متری 151
 دریافت سازندگان از وجهی مجوز این بابت. است ممنوع طور مطلقبه  -است تهران شهر شرب آب از بخشی
 اخیتر  سال چهار طی تهران استان هایرودخانه حریم در شدهساخته هایمغازه و منازل از بعضی. است شده

 سؤال هارودخانه حریم در واقع و شدهتخریب هایمغازه و منازل  مالکان(. کن رودخانه مانند) اندشده تخریب
 استت؟  شتده  داده مجوز هاآن به چرا بوده غیرقانونی هامحدوده این در مغازه و خانه ساخت که اگر کنندمی

 ماننتد  دیگری هایاستفاده به باید است، زیاد آنها در سیل خطر احتمال که هارودخانه حاشیة مانند مناطقی
 .شوند داده اختصاص دام چرای یا و خاص زراعی گیاهان از برخی کشت یا تفریحی هایمحل ها،پارک
 

 : از است عبارت آموخت توانمی درس صورت به اخیر سیل در آنچه
 وقتوع  بترای  بنتابراین  .هستتند  وقتوع  قابتل  مکترر  صورت به ما کشور در پس این از مخاطرات نوع این  -

 بته  ،ریسک کاهش برای حتمی هایروش از یکی. شویم آماده باید آن ریسک کاهش و دست این از سوانحی
 بته  آن تبتدیل  از تتوان متی  کته  است ایمخاطره سیل. است هنگامپیش هشدار برخط هایسامانه روزرسانی
  کرد. جلوگیری هنگامپیش هشدار با( شود همراه خسارت و تلفات با که رویدادی) سانحه

 تمتامی . استت  قترار گرفتته   تجتاوز  مورد وسازساخت اثر بر ایران نواحی از بسیاری در هارودخانه حریم -
آینتده   تواند درمی نواحی این در وسازساخت برای مجوز دادن که شوند توجیه باید مورد این در هاداریشهر
  شود. منجر 1389 فروردین هایسیل از تربزرگ بسیار فجایعی به

 توسعه در طبیعی مخاطرات گرفتن نظر در با. است ویژه اقلیم با کشوری ایران -
 و ایتران  هتوایی  و آب و محیطتی  شرایط با سازگاری) اقلیمی آوریتاب به توانیممی

 جاهتای  اکثتر  در اخیتر  هتای دهه در آنچه. برسیم( شرایط این در ایمن بقای قابلیت
 .دهدمی نشان را اقلیمی آوریتاب خالف روندی ایمداده انجام کشور

 
 نوشتپی

شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته شاخه المللی زلزلهاستاد تمام پژوهشگاه بین .1
علوم زمین دانشگاه شناسی فرهنگستان علوم، و استاد هدایت پژوهش مؤسسه و رصدخانه زمین

 استراسبورگ فرانسه.

 خودی به طبیعی مخاطرات

 ؛نیستند بالیای طبیعی خود

خسارت جانی و  به را آنها آنچه

 طرز کندتبدیل می مالی

 به ما پاسخ و مدیریت و زندگی

 است مخاطره آن
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صحرا در سیالبترکمن  

 
 زادهبهروز صاحب

 مدرس دانشگاه فرهنگیان

 

 چکیده

جاری شدن سیالب در محیط زیست  از آن جهت که آب و منـابع معـدنی ارزشـمند را بـرای     

شود  نعمت است  سبب رونق کشاورزی و اقتصادهای وابسته به آن میو آورد منطقه به ارمغان می

های جانی و مـالی هـ  در مسـیر حرکـت خـود برجـای       ها و خسارتبا این همه  سیالب آسیب

گذارد که مطالعه و شناخت خصوصیات و عوامل مؤثر بر آن ضـرورت دارد. بررسـی چگـونگی    می

ی منطقه برای مدیریت و کاهش اثرات جاری شـدن  هایی منطبق بر شرایط بومایجاد سیالب و راه

محیطی است. این مقاله به شناسی زیستآن در محیط زیست از موضوعات مه  در مطالعات زمین

در استان گلستان و به زیر آب رفتن شهرهای  1089بررسی موردی جاری شدن سیالب در نوروز 

 پردازد.اطراف این شهرها و... می های شهری و کشاورزیبومق قال و گمیشان و تخریب زیستآ

 

 ها: آبدهی رودخانه  سیالب  دشت سیالبی  اثرات نفوذپذیری  دوره بازگشت.کلیدواژه

 

 مقدمه

ها و طوفانی شدن است. در معنای ای وسیع از زمینسیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره

ت دارد و مخالف معنی عدم ریزش یا فرونشینی است. شده، کاربرد این واژه بر ریزش جریان داللآب جاری

 ای از زمین است. سیالب به معنی طغیان کردن آب و زیر آب رفتن گستره

های حوضه آبریزی که بارندگی در آن حوضه بارندگی شدید یا پس از آن، مقدار دبی رودخانه طی یک

سیالبی و  شود و دشتعادی خود سرریز مییابد و درنتیجه آب از بستر سرعت افزایش میداده است، بهرخ

ای از های آن، شاید بتوان با درجهگیرد. با بررسی دشت سیالبی قدیمی و آبرفتمناطق اطراف را دربر می

ها ها و تکرار آنهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصوالً بزرگی سیالبتقریب احتمال وقوع و بزرگی سیالب

 .، میزان نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه استدر طول زمان تابع شدت بارندگی

زمین از آب پرشده باشد. بدترین از پست  ناحیةکه یک  پیونددیسیالب معموالً زمانی به وقوع م

 از توانیعنوان نمونه م. بهشودیجاری م هارود یةحاش هایینمعموالً در زم یاسیل رودخانهی هاحالت

نام برد که در آن بخش جنوب شرق  1888در ژانویه سال استرالیا ه کوئینزلند در منطق شدهیجار هاییلس

 .فرورفت یرآبکوئینزلند به ز
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دادن ی جذب و یا عبور یمنطقه توانا آنکه خاک و پوشش گیاهی  دهدیسیل زمانی رخ مدر یک منطقه، 

در دشتت   یستاز زیستی آدمیان در مناطق مختلف، همچون ساختمان هاییتکامل آب را نداشته باشد. فعال

کته مستیر    یستاز ، جتاده کننتد یجتاری را اشتغال مت    یهتا از حوضه فعالیت آب ییهاسیالبی رود که بخش

تولیدی کشاورزی و دامتداری و   هاییت، فعالنمایندیجاری را قطع و یا مسدود م یهاتوپوگرافی حرکت آب

، تخریتب ستطح   یرزمینتی ز یهتا مناسبی برای تجمع آب یهاها و ...که مکاندامنه کوه در یژهوبه یپروردام

احتمال وقوع ستیل را افتزایش    ،باشندیپوشش گیاهی و جنگلی با اهداف مختلف و ... م نبین برد زا زمین و

 . دهدیم

ب ستطحی  باعت  کتاهش مقتدار آب نفتوذی و افتزایش آ      ویژه درختتان به گیاهان نابودیو  هایشهرساز

و از طرفی با افزایش فرستایش، رستوباتی بته     افزایدیبر بزرگی طغیان م طرفیک  آب از . حجم زیادشودیم

معموالً تأثیر  یادشده. موارد یابدیها، ظرفیت بستر اصلی رود کاهش مبرجای گذاشتن آن که با آوردیوجود م

  .شوندیاثر تخریب سدها و بندها ایجاد م اغلب بر یزآمناگهانی و فاجعه هاییلس ولی دارند، تدریجی

آمتدن منتاطقی    وجودهو باع  ب دهندمی ها رخصورت طبیعی در بسیاری از رودخانهبه یادوره هاییلس

های شدید و گاهی نیز تتومم بتا ذوب   ها بارش باراند. علت وقوع این سیالبنگردهای سیالبی مینام دشتهب

ستیالب آنتی،   شتود.  ای رود متی های حاشیهبرف است  که باع  طغیان رودخانه و جاری شدن آب در زمین

ر اثتر  بت های آنی معمتوالً  سیالب شود.یو بدون هیچ فرصت قبلی ایجاد و جاری م بارهیککه بهاست سیالبی 

 . گرددیکوچک ایجاد مطور نسبی بهدر یک منطقه  از حدیش ش ببار

 رویداد، اندازه و تکرار سیالب بسته به عوامل متعددی همچون شرایط اقلیمی، طبیعتی و جغرافیتایی هتر   

از  یوسیع یهاو ساالنه جان و مال بسیاری از مردم در نقاط مختلف دنیا و ازجمله بخش استمنطقه متغیر 

و رعایتت برختی از معیارهتای     ئیجز هاییآماری همچون سر یهادر برخی از روش .کندیید مایران را تهد

احتمال وقوع این حادثه طبیعی و حداکثر بارش محتمل را در مناطق شتهری کته احتمتال     توانیمحیطی م

برای جلتوگیری از  را ( و اقدامات الزم 1382نمود )مهدی نسب و همکاران،  بینییشرخداد آن وجود دارد، پ

و  یتزی ررا برنامته  ، در صورت وقوع،حاصل از جاری شدن سیالب یهاکاهش خسارتیا جاری شدن سیالب 

 اجرا نمود.

 

 گووبحث و گفت
ر اثر رخداد بالیتای طبیعتی در   ب یجادشدهدرصد خسارات ا11 دحدو دهد کهیم آماری نشان هاییبررس

 وقوع سیالب شکل مستعدِ برای شهرهایی که در بسترهای طبیعیِ .(همان) هاستایران ناشی از وقوع سیالب

 یهتا ستکونتگاه  طتور معمتول  بته  آیتد. متی حستاب  اند، همواره این رخداد خطر بزرگی بهگرفته و رشد نموده

فتراوان از   هتای یلوجتود بستتر ناپایتدار زمتین و مست      .شتوند یغیررسمی در معرض خطر بیشتری واقتع مت  

غیررستمی ایتن شتهرها در     یهتا این شهرهاست و به دلیل اینکه اغلب سکونتگاه شناسییختر یهاشاخصه

 یتزی رسیالب همواره تهدید جدی برای این ساکنان بوده است که باید با برنامه، اندگرفتهشکل هایلجوار مس

 .(1382ها را کاهش داد )محمدی و همکاران، شهری خطرات ناشی از سیالب در این سکونتگاه
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اخیر بیش از نیمتی از کتل خستارات ناشتی از مختاطرات       ةموجود در پنج ده یهاگزارش یندبدر جمع

طتور  بته  را طغیان مستعد یهارودخانه کشورها، در اغلبهاست. طبیعی در جهان مربوط به خسارات سیالب

 بترای  رابنتد  آب و مخازن یه،چندال یوارهاید یز،خاکر قبیل از استحکاماتی. دهندیم قرار نظارت تحت دقیق

ین تتر کامتل ین و تتر بتزرگ کته  چنتان  گیرنتد؛ یمت  کاربهها رودخانه حاشیه شدن کوبیده هم در از جلوگیری

 موانع نیز با داشتن لندن توان در کشور هلند یافت. شهریماستحکامات برای مقابله با جاری شدن سیالب را 

 بته  آب ستطح  رسیدن با گردد. این موانعیم ظتمحاف تایمز رودخانه هاییلس برابر در الجثهیمعظ مکانیکی

راهنمتای   ةبرنامت نیتز  جمله هندوستتان   از زخیدر برخی از کشورهای سیل افتند.مشخص به کار می میزانی

مدیریت بحران سیالب در مناطق شهری تدوین گردیده که بر این استاس راهکارهتای پیشتگیرانه و کتاهش     

 ,Bhawan). 2111 (اثردهنده، مدنظر است

جملته   ، ازشتود یهای وسیع در سطح شهرها جتاری مت  شهری که در ایام وقوع سیالب یهارواناب یدهپد

رفتت و آمتد،    معتابر، اختتالل در   یگرفتگت از قبیتل آب  فراوانتی عواملی است که همواره مسائل و مشتکالت  

د بته همتراه دارد.   را بتا ختو   ای شتهرها حاشتیه ها در نواحی طوالنی و خرابی برخی از ساختمان هاییکتراف

اخیتر و افتزایش رونتد تخریتب باغتات و گستترش شهرنشتینی در         یهتا ایران به دلیل توسعه یشهرهاکالن

، منجر شده است به سطوح نفوذناپذیرها تبدیل آنهای نفوذپذیر و از بین رفتن زمین که بهگذشته  یهادهه

بتروز   ةند. با شناسایی عوامتل تشتدیدکنند  شهری مواجه هست یهادر فصول بارش با پدیده سیالب و رواناب

آن منطقه در جهت کاهش و یا رفتع اثترات آن اقتدام نمتود )قضتایی و       هاییژگیبراساس و توانیسیالب م

 (.1382مستوفیان، 

هتا،  هتا، راه کارخانته  یهتا زیستی شهری همچون ستازه  هاییتحریم شهرها و فعال ةرشد جمعیت، توسع

در شهرهای بزرگ از  هایلها و مستسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه .کشاورزی و .. هایینمزها، فرودگاه

شتهرها  ریزش باران برای ایجاد ستیالب در کتالن   ةآستان کهیطوربه ،دیگر عوامل ایجاد سیالب شهری است

 پتذیری بیجهت پایین آوردن آست نیز، شهری در مقابل سیالب  یهاناپایداری سازه و یداکردهبسیار کاهش پ

 (.1382است )قهرودی تالی و مجیدی هروی، یافتهیش افزا ،ناشی از آن

ایتن منتاطق،   در بته دلیتل بارنتدگی زیتاد      اند،شده ها در ارتفاعات بنادر مناطق کوهستانی که سکونتگاه

 ین رویابد و از هممیبه این نوع از شهرها تجمع  سطحی هنگام بارندگی در ارتفاعات مشرف یهاآب معموالً

که به افزایش حوادث طبیعی در دیگری سیالبی در این منطقه خواهیم بود. از عوامل  و شاهد وقوع جریانات

و  هتا به این شهرها، تخریتب جنگتل   به احداث جاده در ارتفاعات مشرف توانیمگردد. یمنجر م این مناطق

مسافر و گردشگر اشاره نمود )پورهادی  از حدیش و حضور ب هارودخانه یحواش وساز درساخت مراتع طبیعی،

 (  1389 و همکاران،

 . فراینددهدیناشی از شکست سد رخ م یا ، ناگهانی ویاصورت منطقهبه هایالببرخی س یکه گاه آنجا از

ها ازجمله اقداماتی است از رسوبات رودخانه یبردارمجاز عرضی از رودخانه و عدم بهره ة، فاصلسازییمنا

 (1389 د )ساکت،داپیش از وقوع حادثه و برای کنترل خسارت انجام  نتوایم که

جمله راهکارهای مقابله با ستیالب و کتاهش    ازنیز کاربری اراضی در مناطق شهری و نظارت بر مدیریت 

 در بستتر  یرمجتاز جمله دخل و تصترف غ  ناشی از آن است. امروزه با تغییر کاربری اراضی شهری از خسارات
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ها بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و تقاطعی نظیر پل و جاده بر روی رودخانه یهااحداث سازهها، رودخانه

شود، شتاهد تشتدید   رودخانه که به باریک شدن مسیر عبور جریان و انسداد مسیر سیالب منجر می سیالبی

وسط عوامل که ترا، در مناطق شهری هستیم. همچنین تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی  پدیده سیالب

حساب آورد. با شناسایی نتواحی  در این خصوص به یدکنندهازجمله موارد تشد توانیم ،شودمی انسانی ایجاد

احتمالی، نوع کاربری اراضی، برآورد میتزان خستارت ناشتی از وقتوع ستیالب و اجترای        هاییالبس درگیر با

 (.1382، نمود )صفریان و سردشتی یزیربرای پیشگیری از وقوع آن برنامه توانیمهندسی می هاطرح

 
 نقش سدهای شرق گلستان در تعدیل دبی اوج سیالب اخیر. 1جدول 

 دبی اوج سرریز )خروجی( سد

 (/S3m ) 

تعدیل کاهش دبی اوج 

 ( S3m/)سیالب 

ورودی  دبی اوج سیالب

 ( S3m/به سد )

 نام سد

 بوستان 231 55 132

 گلستان 928 35 545

 وشمگی 281 14 666

 (گلستان یا)منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه

 

 

 .روز بتارش مستتمر بتاران بته وقتوع پیوستت      بعتد از چنتدین    1389نتوروز  سیالب استتان گلستتان در   

 شتده از سیالبی یهابه شرق استان نسبت داد. اتصال آبراهه توانیم یطورکلمرحله آغازین این سیالب را به

هتا در  هتا و کارگتاه  تخریب خانته . به تشدید روند سیالب اصلی منجر گردیددامنه بخش انتهایی البرز شرقی 

ستطح معتابر در گنبتدکاووس،     درختتان در  یهتا قتال، شکستته شتدن شتاخه    روستای عطاآباد شهرستان آق

 و تهتران بته گرگتان،    تهتران ت    قال، لغو دو پرواز گرگتان معابر اصلی شهرستان بندر ترکمن و آق یگرفتگآب

 متتری یلتی م  211شهر بتا بتارش   معابر سیمین یگرفتگقال، آبنازل مسکونی در شهرستان آقم یگرفتگآب

شدید باران  جمله حوادثی بود که با وقوع بارش باران، ریزش دیوار مدرسه در انبارالوم و موارد متعدد دیگر از

 .و سیالب رقم خورد

 رود آب به اراضی کشاورزی، خستارت همچنین بارش باران و سیالب موجب طغیان رودخانه کارکنده و و

استان، جاری شدن سیل در  یهابرخی شهرستان یهاکلزا و باغ مزارعدرصدی مزارع گندم،  91تا  51دیدن 

اثر رانش جاده در محور روستای پادلدل و قطتع ارتبتاط بتا     کتول و قطع ارتباط بر آبادیمحمدآباد، عل دهنه

 شاهرود در گالیکش شد.  روستاهای

شرقی تتا   لیوان در برخی ساعات در محدودهرا گلستان به مازندران  ارتباطی ة، جادیگرفتگهمچنین آب

خراستان شتمالی در ایتن     در مرز استان ،در مناطق شرقی استان گلستانافزون بر این، مسدود کرد.  ،نوکنده

شتهر   هتای ختیرستا ز استان نیز شاهد خسارات محتدودی بتودیم. در ایتن ستیالب بیشتترین خستارت بته       

علت رانش و  نیز به روستایی یهاقال، گمیشان و روستاهای اطراف آن وارد گردید. برخی راهگنبدکاووس، آق

 ی در ایتن واقعته را نشتان   گرفتگت آبنمتایی از   1. تصویر ها نیز قطع گردیدریزش کوه مسدود شد و برق آن

 دهد.می
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در استان گلستان  شهرستان  1081اسفندماه  29ی در روز گرفتگآب: نمایی از 1 تصویر

 )منبع: خبرگزاری مهر( قالآق

 

 هایارتباطی و پل یهاراه دیدن رخداد سیالب در استان گلستان باع  آسیب

که مستدود شتدن    به طوری ،استان گردید هاییلمس رودخانه و یرو موجود در

دنبتال داشتت. تتا دو     روستایی را بته  یهااصلی ارتباطی و راه یهابسیاری از راه

جمله محور خوش ییالق،  ارتباطی از یهای جادههفته پس از شروع سیالب، برخ

قال به گرگان، محور یساقی به بندر تترکمن و برختی   توسکستان، محور آق محور

  .مسدود بود روستایی در استان همچنان یهاراه

بختش مرکتزی، شترقی و     یژهواستان گلستان به یهااین سیالب بیشتر بخش

غربی آن را در برگرفت. رودخانه گرگتان در بختش مرکتزی ختود در شهرستتان      

این سیالب قترار گرفتت. دبتی     یره تحت تأثکبود  ییهاگنبدکاووس، یکی از رود

شتاخه ایتن    مترمکعب بر ثانیته در محتل اتصتال دو   111برای سیالب،  شدهاعالم

داد. ستیالب پتس از    قترار  یرتأثتحترودخانه بود که روستاهای بخش مرکزی را 

پشت سر گذاشتن سدهای بوستان، گلستان و گرماب به شهر گنبدکاووس رسید 

هتا  با گذر از ستد وشتمگیر و ده   ،و پس از عبور از این شهر به سمت غرب استان

نفس گذشت تا بته  شهر و خواجهآن از سیمین از قال وارد شد و پسبه آق ،روستا

 .منتهی گردید نزدیکی دریای خزر

ارتفتاع از شترق بته     ، کاهشآنویژه با روند شرق به غرب به عظیم،سیالب این کی از علل اصلی رخداد ی

کوهستان بته   ه آبریزضترین علل ایجاد حوه آبریز دامنه شمالی البرز، یکی از مهمضحال حوغرب بود. درعین

. داردغترب   شمال یا جنوب شرق به شمالدشت در این استان است که جهت شیبی با روند غالب جنوب به 

را به دو قستمت   آن توانروشنی میای است که بهگونهاستان گلستان به ساختار توپوگرافیکدیگر  عبارت به

بارندگی شدید یـا   طی یک

ــی  ــدار دبـ پـــز از آن  مقـ

های حوضه آبریزی که رودخانه

داده  بارندگی در آن حوضه رخ

ــه ــت  ب ــزایشاس ــرعت اف  س

و درنتیجه آب از بستر  یابدمی

شـود و  عادی خود سرریز مـی 

سیالبی و مناطق اطراف  دشت

گیـرد. بـا بررسـی    را دربر می

دشــت ســیالبی قــدیمی و   

های آن  شاید بتوان بـا  آبرفت

ای از تقریــب احتمــال درجــه

های آتی و بزرگی سیالبوقوع 

منطقه را مشخص کرد. اصـوالً  

ها ها و تکرار آنبزرگی سیالب

در طــول زمــان تــابع شــدت 

بارندگی  میـزان نفوذپـذیری   

زمین و وضع توپوگرافی منطقه 

 است
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صورت دیتواری مرتفتع در مستافتی    ای البرز، بههکوهامتداد و جهت رشته .ای و کوهستانی تقسیم کردجلگه

بدین علتت، تقریبتاً در سراستر     ؛ای دریای خزر را محصور کرده استکناره هایطوالنی، خط ساحلی و جلگه

ستوی ستواحل جنتوبی و از    از شمال به جنوب به ،جلگه و دریای خزر سویاستان شیب زمین از ارتفاعات به

مشخصتی در ستیالب اخیتر     یر. ایتن دو رونتد تتأث   یابتد یم کاهش سوی سواحل شرقی دریاشرق به غرب به

 (.2)تصویر نمودندگلستان ایفا 

 

 
 : روند توپوگرافی منطقه استان گلستان و موقعیت رودهای بزرگ در این منطقه2تصویر

 

 از جنس بتاتالقی های یندر زم ،مساحت خود یندر بیشتر ،از شرق به غرب ،سیالباین با توجه به اینکه 

جنوبی ی هااز پهنه منطقه، سیالببا توجه به شیب توپوگرافی اتفاق افتاد، و نیز  یز(ر)یعنی لس و آبرفت دانه

ستطح زمتین    یرو درهتا  آبزمان زیتادی  در مسیرهای انتهایی مدت غربی جاری شد،به شمالی و شرقی به 

 طوریفراوان برای مردم شد، بهقال و گمیشان موجب مشکالت در شهرهای آق ویژهله بهئماند و این مسراکد 

، هتا و منتاطق  از شروع سیالب، با عدم نفوذ و تخلیه آب در ایتن محتدوده   بیش از دو ماه گذشت باحتی که 

رو هبا مشکالت اساسی روبهم امدادرسانی به مردم  اییژهدر چنین شرایط ومشکالت به حال خود باقی ماند. 

 یهتا در اردوگتاه  پس از سیالب را قال و گمیشان روزهای متوالیاین اساس اکثر مردم شهرهای آق گردید. بر

 .گذراندندبود شده  درنظر گرفتهکه برایشان اسکان اضطراری 

به دنبتال   سانحه جمله موارد مهمی است که گاه اثراتی بیش از خود ناشی از سوانح طبیعی از ةآثار ثانوی

از  مثتال در برختی   عنتوان . در سیالب موردبح  در این گزارش نیز شاهد چنین مواردی بتودیم. بته  آوردمی

روستتای   لغتزش ینزمت باید بته  جمله  از که منجر گردیدلغزش ینزم وقوعمناطق استان گلستان، سیالب به 

 دومانلی در شهرستان کالله اشاره نمود. 

روی داد. روستاهای  ،از توابع شهرستان مراوه تپه ،گونالله لغزشی در حوالی روستای عربهمچنین زمین

موجتب  هتا  لغتزه ایتن زمتین  لغزش گردیدنتد.  زمین بلمجرک و پادلدل از توابع شهرستان مینودشت نیز دچار

شاهرود و گرگتان   -ییالق  خوش –استان و انسداد محورهای آزادشهر  هایکیلومتر از راه22خرابی بیش از  

لغزش نقطه پنج ریزش سنگ و در بیش از  طقهمن در مجموع، حداقل در دو .شاهرود گردید -توسکستان  -

 (.3ید )تصویر دگرمحور  سبب ناامنی، کاهش عرض محور و در نهایت انسداد کامل زمین، رانشیا 
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روستای بلمجرک از . 1 . لغزش شدندر اثر رخداد سیالب گلستان دچار زمینب: نمایی از برخی روستاهایی که 0تصویر

 .روستای دومانلی از توابع شهرستان کالله. 0 .روستای پادلدل از توابع روستای مینودشت .2. مینودشت توابع شهرستان

سوانح  ةت علمی پژوهشکدئ)منبع: سعید محمد صبوری  عضو هی شهرستان مراوه تپه روستای قرناوه علیا از توابع. 4

 (طبیعی
 

 یجهخالصه و نت
 بازگشت دوره یک در که است سیالبی سطح و جریان دبی برآورد احتمال وقوع سیل، بینیپیش از هدف

 کته  بینتی پتیش  ایتن  نتتایج . دارد وجود آن وقوع احتمال( ساله 111 یا 51 ،25 دوره یک در مثالً) مشخص

 بتا  مقابله هایروش انتخاب برای مبناییعنوان به دارد، نام «طراحیسیالبْ»

 هزینته  مبنتای  بتر  معمتوالً  طراحی سیالب. گیردمی قراراستفاده  مورد یلس

 مهتار ستیالب   سیستتم  تخریتب  که مخاطراتی میزان و مهار سیل برای الزم

 .شودمی انجام دارد، هاانسان جان برای پیشنهادی

 و هتا انستان  جتان  رفتتن  دست از به آبی سازة گسیختگی که مواردی در

 دوره و کمتتر  رختداد  احتمتال  بتا  طراحتی ستیالب  منجر بشود، زیادی اموال

. شتود متی  انجتام  بیشتتر،  حتی و ساله هزار سیالب مثالً تر،یطوالن بازگشت

 رخداد احتمال از که است هاییسیالب از بیش هاسیالب این ارتفاع و گستره

 و تحلیلتی  صتورت  دو بته  طراحتی ستیالب  بینتی پتیش . برخوردارند بیشتری

 . یکدیگرند مکمل و این دو اغلب شودمی انجام شناسیزمین

 قترار توجته   متورد  ستیالب  تحلیلی بینیپیش برای که عواملیترین مهم

 اند از:عبارت گیرندمی

 کندمی ینتأمرا مطالعه  مورد منطقة به آب جریان که آبریز حوضه از بخشی توپوگرافی بررسی. 

ــرار   ــدازه و تک ــداد  ان روی

ــل    ــه عوام ــته ب ــیالب بس س

ــرایط   ــون ش ــددی همچ متع

اقلیمی  طبیعی و جغرافیـایی  

و ساالنه  استهرمنطقه متغیر 

جان و مال بسیاری از مردم در 

جملـه   نقاط مختلف دنیـا و از 

از ایـران را   یوسیع یهابخش

 کندیتهدید م
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 آب بته  شتده یجار آب نسبت تخمین جهت ،(گیاهان خاک، سنگ،) زمین سطح پوشش نوع تعیین 

 .یرشدهتسخ و نفوذی

 مطالعه موردموجود در منطقة  هایداده به توجه با محتمل، بارندگی و رگبار ینتربزرگ تعیین. 

 اشباع مثل شرایطی زیرا احتمال وقوع سیالب در منطقه؛ انیزمبرای تعیین  قصدشدهفصل  به توجه 

 .دارد آب سطحی جریان بر مستقیمی یرتأث برف از آن سطح بودن پوشیده یا آب از زمین بودن

 ظرفیتت  در احتمتالی  تغییترات  آن، اطتراف  ستیالبی  دشت و رود اصلی بستر ذخیرة ظرفیت تعیین 

 .گیرد قرارموردتوجه  نیز آینده در رودیینپا هایبخش ذخیرة

 مدنظر است بسیار بیولوژیک آبخیزدارینظر نقطه از گیاهی پوشش اهمیت روزها این. 

 در بتارش  توزیع نحوه و مقدار و بارش پتانسیل برآورد محتاج محتمَل، سیلِ حداکثرِ محاسبة طورکلی،به

 خاصی هاییمنحن توسط معموالً زمان،برحسب  رودخانه آب سطح یا آبدهی مقدار. است آبریز حوضه داخل

 مقتدار . شتود متی  استتفاده  واحد هیدروگراف از اغلب منظور این به. شودداده می نشان «گرافیدروه» نام به

 ستیل  بینتی پتیش منظتور  . بته استمحاسبه  قابل هیدروگراف روی از مشخصزمان مدت یک در رود آبدهی

 هتای بینتی یشپت  مبنتای . شتود متی  تبتدیل  آب( ارتفتاع ) تتراز  بته  جریتان  برایشده محاسبه مقادیر معموالً

 تعیتین  بترای  هتوایی،  یهتا عکتس  و فضایی تصاویر توسط سیالبی دشت مرزهای تعیین شامل شناسیزمین

 مربتوط  ستیل  وقتوع  بته  است که اشکالی شناسایی و دره در( کواترنر) جدید یهاخاک وها آبرفت پراکندگی

 .آن مانند وها گودال ها،پادگانه از جمله شوند؛می

 آن وقوع یرتأثبیان  ضمن بلکه سازند،نمی مشخص رادرگذشته  سیل یک وقوع دقیق زمان هایبررس این

 شناسی،زمین هاییبررس نتایج. کندمی گوشزد را آن مجدد رخداد احتمال شناسی،زمین جدید هایزمان در

 تتر یقدق تحلیلی روش از تواندمی ندارد، وجود هوایی و آب وضعیت از طوالنی رکود که ییجاها در مخصوصاً

 .باشد

 درختتان  بترگ  و شتاخ  با قطرات باران شوند،می هاسیالب بروز باع  که سنگینی یهاباران ریزش هنگام

 از پوشتیده  هم جنگل خاک همچنین. شودمی کاسته هاآن سرعت از زیادی حد تا و کنندمی برخورد جنگل

 وجتود  بته  رازالل  آب بتا  جویبارهتایی  و شتود متی  آب جتذب  باع  که است درختان و گیاهان برگ و شاخ

 در ایویژه اهمیت هایلس وقوع زمان باالخره و مکان مدت، شدت، حجم، جریان، چگونگی از اطالع. آوردمی

 هتای یتان ز و هتا خطر بینتی پیش همچنین و آبی یساتتأس مخصوصاً مهندسی، هایسازه نگهداری و طراحی

 ذوب از ناشی و بهاره نوع از چه ها،یالبس کشورمان هوایی و آب شرایط دلیل به. دارد سیل از ناشی احتمالی

 را مرکتزی  حوضته  رودهتای  اغلب سطحی جریان از ایعمده بخش رگبار، از ناشی ناگهانیِ نوع از چه و برف

  .دهندمی تشکیل

 در خصوص کاهش اثرات ناشی ازرا ذکر چند مورد  ،در استان گلستان زدهیلبا توجه به شرایط مناطق س

 .های آینده راهگشا باشدتواند برای مدیریت سیالبکه می دانیممیالزم  ،سیالب

وقوع یکی از عوامل مهم در شناختی، ینها در استان گلستان با منشأ زمباالی خاک پذیرییشفرسا (الف

 از خستارات  تتوان یکته بتا ارائته رویکردهتای پیشتگیرانه در ایتن خصتوص مت         استت در این استتان   یالبس

 .کاست آنناشی از 



 
 

18 

 

وذپتذیری  که پوشش گیاهی مناسب باع  طوالنی شدن زمتان تمرکتز روانتاب و افتزایش نف    دانیم ( میب

شدت تخریب و بخش زیادی گذشته پوشش درختی منطقه به یهامتأسفانه طی مهرومومولی  ،شودمیخاک 

 گردیده است؛باع  افزایش تولید رواناب و سیالب  خوداین  شده؛ ویل آبریز به اراضی کشاورزی تبدة از حوض

 جنوبی و شرقی استان(، تا حد امکان ویژه مناطق)به د پوشش گیاهی در مناطق باالدستشوپیشنهاد میلذا 

غیرمفید و غیر ضتروری بته اشتخاص حقیقتی و      هاییو دیگر کاربر یسازیالتقویت گردد و از دادن مجوز و

 .خودداری شود و مراجع قانونی در منطقه مکلف به نظارت بر این مورد به شکلی عملی گردند حقوقی

 از گذشته تا امروز، متعدد در این استان هاییالبمدیریت سینة زم آمده دردستبا توجه به تجربه به (پ

و بلندمدت است که با همین اولویت و بته   مدت، میانمدتکوتاه یارویکردهای سازه رشتهیک اتخاذ نیاز به 

 یتوستط نهادهتا   یتزی ر. در این خصوص برنامته داشته باشدو زیاد قابلیت اجرایی  ترتیب هزینه کم، متوسط

هتا بترای عتالج مشتکالت را     راه ینتراین استان قرار گیرد. یکی از مناسب یهابرنامه ر اولویتد باید یمتصد

آبخیزداری مناسب مکانیکی و بیولوژیکی در قسمت باالی حوضه آبریز توسط اداره  در انجام اقدامات توانیم

 ییهادر ایجاد مخازن در مناطق باالدست، ایجاد چاه توانیدانست. این راهکارها را م کل منابع طبیعی استان

پوشش گیاهی، ایجاد سدهای زیرزمینی و موارد دیگری  ة، توسعیریبندهای تأخ مصنوعی، ایجاد ةبرای تغذی

 .خالصه نمود

 
 

 :اقلیمی متفاوتاستفاده برای مناطق با شرایط  آبخیزداری برای مناطق باالدست  قابل یهابرخی از انواع طرح :4 تصویر

ایجاد  .2 .آن در نگهداشت آب در این شکل مشخص گردیده است یرپوشش گیاهی در مناطق باالدست که تأث توسعه .1

آب در باالدست و جلوگیری از  ةایجاد مخازن آب با دو هدف ذخیر. 0خشک. یمهمناطق خشک و ن سدهای زیرزمینی برای

استفاده از . 4. مصنوعی و جلوگیری از تبخیر آب ةستفاده از آن برای تغذیهمچنین ا و دست یینهجوم آن به مناطق پا

 (.روزنامه همشهری تارنمایو  Onder, 2009 :منابع) مصارف مختلفبرای بندهای باالدست در ذخیره آب 
 

 متورد  توانتد یعنوان طرحتی بتا چنتد هتدف مت     عنوان نمونه بندهای آبخیزداری در مناطق باالدست بهبه

با استقبال از اجترای بنتدهای آبخیتزداری،     زیستیطنظران محکه صاحب صورتینقرار گیرد. بدی برداربهره
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از  ییهتا مناسب برای رشد و نمو گونه زیستییطآن را مح ةبند و سرسبزی حاشیدر پشت شدهجمع هایآب

 شباهتیبندهای آبخیزداری ب . در نظر برخی از فعاالن صنعت شیالت هم،کنندیعنوان م جانوران و پرندگان

با احداث این بندها، ضمن تحقق اهتداف متدنظر در کنتترل     ؛ پسپرورش ماهی نیستند به استخرها و مزارع

عنوان مزرعه پرورش و تکثیر انواع ماهی استفاده کرد. از دیدگاه به هاذخیره آب آن از توانیسیل و رسوب، م

ها موجتب فقتر منتابع آب    یا فصلی بودن رودخانه یسالکه خشکآب، در مناطقی  کارشناسان مدیریت منابع

آبخیتزداری استت. کارشناستان     یهاطرح ةتولید آب و احیای منابع آب، توسعة زیرزمینی شده، بهترین شیو

سدها،  ةبهترین راهکار برای جلوگیری از تجمع رسوب در پشت سازکه  مدیریت منابع آب همچنین معتقدند

و صرف زمان و هزینه هنگفتی است، اجرای بنتدهای آبخیتزداری    آن مستلزم تخلیه سد ةکه الیروبی و تخلی

به پشت سدهایی که بتا   هایالبها و سموجود در جریان رودخانه از ورود رسوبات توانندیم است و تنها بندها

 .اند، جلوگیری کنندشده زحمت ساخته

بستتر دشتت    حواشی رودها و وساز دربا جلوگیری از گسترش ساخت (ت

کاهش اثرات ناشی از  توان بهیها مسیالبی و اخطار به سازندگان در این پهنه

 .نمود کمکهای آینده در این زمینه سیالب

هتا در چنتد   رایج جوی بر اثر بارندگی ةوقوع سیالب در گلستان پدیدث( 

ها برای حداکثر بهره از بارندگی است، بنابراین رویکرد پایداریبوده سال اخیر 

رستد تتا دغدغته    نظتر متی  ریزی کتاهش اثترات ستیالب ضتروری بته     و برنامه

هتا پیوستته متورد تهدیتد     شتود و آن منطقه تا حدود زیادی رفتع   شهروندان

 .نگیرندهای مداوم قرار خسارت

جمله  مواردی از ،برای کاهش اثرات ناشی از سیالب در مناطق شهری ج(

 هابازسازی عملکرد طبیعی رودخانه

 بینییششامل پ یزی،ر، مدیریت و برنامهیشهرسیالبی درون یهاو دشت

احتمالی و شناسایی  هاییالبمقابل س ها دررفتار هیدرولیکی رودخانه

 هامدیریت کاربری اراضی حاشیه رودخانه، همچنین یرگیلس یهاپهنه

در کنار مدیریت جوامع (. این کارها 1383براتی و همکاران، است. )ضروری 

عنوان به ی،محلی هاسازمان هاییتظرف همحلی در حوضه رودخانه و توسع

باشند یارائه و بررسی م مؤثر برای مدیریت پایدار سیالب قابل یاقدامات

 (.1382 )مقیمی و همکاران،

 باری محلی هشدار سیالب در استان به منظور کاهش اثرات خسارتهاهوشمند و سامانه ةایجاد سامان (د

 سیالب. 

 
  

جاری شدن سیالب در 

محیط زیست  از آن جهت که 

آب و منابع معدنی ارزشمند را 

آورد برای منطقه به ارمغان می

سبب رونق کشاورزی و و 

اقتصادهای وابسته به آن 

شود  نعمت است  با این می

ها و همه  سیالب آسیب

های جانی و مالی ه  خسارت

در مسیر حرکت خود برجای 

و شناخت  گذارد که مطالعهمی

خصوصیات و عوامل مؤثر بر 

 سازدرا ضروری میآن 
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ناشی از سـوانح   ةآثار ثانوی

جمله مـوارد مهمـی    طبیعی از

است که گـاه اثراتـی بـیش از    

. آوردمـی به دنبال  سانحه خود

در سیالب موردبحـث در ایـن   

ــین   ــاهد چن ــز ش ــزارش نی گ

مثـال   عنوانمواردی بودی . به

ــتان   ــاطق اس ــی از من در برخ

 وقــوعگلســتان  ســیالب بــه 

 از که منجر گردیدلغزش ینزم

ـ بایـد بـه   جمله   لغـزش ینزم

روستای دومانلی در شهرستان 

 کالله اشاره نمود
 

http://newspaper.hamshahri.org/id/0509
http://newspaper.hamshahri.org/id/0509
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سیلهای مراقبت  
 

 اشاره

دلیل وقوع سیل استت.   نیترمهمها های سنگین و ذوب سریع برفریزش باران

افتد که کانال رودخانه یا مسیر طبیعی جریان آب نتواند سیل هنگامی اتفاق می

ترین حوادث طبیعی در ایران و ظرفیت طغیان را تحمل کند. سیل یکی از شایع

 1389های عظیمی که در اوایل ستال  سیالب بسیاری از کشورهای جهان است.

ای گلستان، خوزستتان و لرستتان، جتاری شتد،     هدر استان ژهیوبهدر کشور ما، 

 یهتا راه و هتا پل ،ساتیتأس مزارع، روستاها، را به فراوانی مالی و جانی خسارات

چنانچته تمهیتدات بیشتتری بترای مقابلته بتا آن       کته   وارد ساختو...  ارتباطی

 بود.شده بود، میزان تلفات جانی و خسارات مالی آن بسیار کمتر می اندیشیده

 سیل، اقدامات حفاظتی، اقدامات مراقبتی، آموزشها: کلیدواژه

 
 89ـ معموالن ـ سیالب بهار  1تصویر 

 

 سیل جادکنندهیاعوامل 
های زیاد، تخریتب  ها، شیبی سنگین، ذوب سریع برفهاباراناز:  اندعبارتعوامل مؤثر در جاری شدن سیل 

 و مراتع و ... هاجنگلها و دخالت انسان در طبیعت از قبیل نابودی سدها یا پر شدن آن

بر اثر بارندگی و افزایش حجم آب  هاهفتهتدریج طی روزها و ی آرام که بههاالبیس: اندگونهها بر دو سیالب

های ناگهانی که بر اثتر افتزایش حجتم آب    بارند، و سیالبشود و کمتر خسارتها ایجاد میرودخانه و دریاچه

 بته همتراه  شوند و معموالً با خود مرگ و مصدومیت افتراد و تخریتب امتاکن را    ها جاری میها و سدرودخانه

 .(1385آورند )اردالن و دیگران، می

هـای سـنگین و   ریزش بـاران 

 نیتـر مهـ  ها ذوب سریع برف

دلیل وقوع سیل اسـت. سـیل   

افتـد کـه   هنگامی اتفـاق مـی  

کانال رودخانه یا مسیر طبیعی 

ــت   ــد ترفی ــان آب نتوان جری

طغیان را تحمـل کنـد. سـیل    

تـرین حـواد    یکی از شـایع 

طبیعی در ایران و بسـیاری از  

 کشورهای جهان است

عوامل مؤثر در جـاری شـدن   

ی هـا بـاران از:  اندعبارتسیل 

هـا   سنگین  ذوب سریع بـرف 

های زیاد  تخریب سـدها  شیب

هـا و دخالـت   یا پر شـدن آن 

ــل   ــت از قبی ــان در طبیع انس

 و مراتع و... هاجنگلنابودی 
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 89قال ـ سیالب بهار ـ آق 2تصویر 

 

 حفاتتی و مراقبتی قبل از وقوع سیلاقدامات 
     از تاریخچه وقوع سیل در منطقه زندگی خود و اینکته قتبالً در زمتان

 وقوع چه مناطقی را در بر گرفته است، اطالع حاصل کنید. 

         منزل خود را در مقابتل حتوادث بیمته کنیتد تتا از جبتران خستارات

 مطمئن باشید. هاآناحتمالی ناشی از 

  ها بپرهیزید.ها و رودخانهدر حریم مسیل وسازساختاز 

 کن یا وسایل برقی را در جایی بتاالتر از ستطح موجتود قترار     در صورت احتمال وقوع سیل، آبگرم

 دهید.

  آب سیل از طریق مجاری فاضالب به داخل منزل، الزم است در محتل  برای جلوگیری از برگشت

 نصب کنید.« دریچة کنترل فاضالب»زانویی توالت، 

  ،بسازید. بندلیسو  زیرخاکبرای جلوگیری از ورود سیالب به داخل خانه، در مسیر آن، سد 

 
 89قال ـ سیالب بهار ـ آق 0تصویر 

 

 گرفتگی مواجه هستید، بتا استتفاده از مصتالح    با خطر سیلکنید که دائم اگر در جایی زندگی می

زمتین را بتا   ویتژه دیوارهتای زیتر   مناسب و تمهیدات الزم، ساختمان ختود را ضتد آب کنیتد؛ بته    

 های بعدی گرفته شود.های ضد آب بپوشانید تا جلوی نفوذ آب و آسیبعایق

جریان آب  برق و گاز را بـرای  

گرفتگـــی  جلـــوگیری از آب

گرفتگـی و انفجـار قطـع    برق

 کنید

کمترین تماس ممکن را بـا آب  

سیل و تمام چیزهایی کـه بـه   

  داشــته انــدشــده آلــودهآن 

ا ایـن آب ممکـن   زیـر  ؛باشید

یـل یـا   است بـا رونـن  گازو   

باشـد یـا    شده آلودهفاضالب 

س بـا  اثر تمـا  براحتمال دارد 

خطوط نیروی برق زیرزمینـی   

 جریان برق پیدا کرده باشد
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  ها ختودداری  و مسیر رودخانه زیخلیسدر فصول سیالبی، از چادر زدن و توقف خودرو در مناطق

 کنید.

 های اولیه، مواد غذایی کنسروشتده، آب، متدارک مهتم،    شامل کیف کمک کیف شرایط اضطراری

 کنید و در دسترس بگذارید. تهیهرا  و ...قوه چراغ

 

 حفاتتی و مراقبتی در حین وقوع سیلاقدامات 
     ،برای اطالع از وضعیت سیل و نیز گرفتن اطالعتات الزم، بته رادیتو

دستتور   کته یدرصتورت تلویزیون یا بلندگوهای عمومی گوش دهید. 

تخلیه داده شد بالفاصله ایتن کتار را انجتام دهیتد و همستایگان و      

خبتر کنیتد    اطرافیانی را که در معرض خطر ستیل هستتند نیتز بتا    

 (.1392)پورحیدری و دیگران، 

 گیری و جاری شدن است، اگر تشخیص دادید سیالب در حال شکل

 شتما زمتان   خیلی سریع عمل کنید و خود را نجات دهید. معمتوالً 

فتوراً کیتف   بسیار کمی برای این کار دارید. در چنین وضتعی بایتد   

شرایط اضطراری را همراه خود بردارید و به نواحی امن از جمله بته  

 های مرتفع پناه ببرید.مکان

  ایتد، بته   ای بترای تخلیته اضتطراری تتدارک ندیتده     چنانچه برنامته

اسکان  احمر و سایر مراکز امدادی برایهایی که جمعیت هاللمحل

 اند، مراجعه کنید.در نظر گرفته

 ایدوقت و به کجا رفتهکه چه بهتر است به همسایگان و آشنایان خبر دهید. 

 هتا بیراهته وارد  وجته هتیچ بهو ها، از مسیرهای اصلی تردد کنید ها و پلبا اطالع از وضعیت جاده 

 .نشوید

 کند، نیاز به خروج از منزل ان نمیگرفتگی تهدیدتاگر خانة شما در محل مرتفعی است و خطر آب

ارتفاع را خیلی سریع ترک کنید و به منتاطق مرتفتع دور از   نیست. در غیر این صورت مناطق کم

 ها و نهرها بروید.رودخانه

 قیمت را بته طبقتة بتاالی    ، اسباب و اثاثیة مهم و اشیای گرانامکان در صورت، قبل از ترک خانه

 خانه منتقل کنید.

 گرفتگی و انفجار قطع کنید.گرفتگی، برق، برق و گاز را برای جلوگیری از آبجریان آب 

 هتای  خاطر داشته باشید جویبارهتا، کانتال  ظاهر آرام دوری کنید. بهها و جویبارهای بهاز فاضالب

 دچار سیالب شوند. ناگهانتوانند ها و ... نیز میفاضالب، تنگه

  نقتاطی   ژهیت وبه، عبور نکنیدفراگرفته است  آن را سیالبه ک ایمنطقهاگر پیاده هستید، هرگز از

 باالتر است. که سطح آب از زانوی شما

  شرب ممکن است با نفـت آب 

گازو یل و فاضالب آمیختـه و  

آلوده شود. بـرای اطمینـان از   

از سال  بودن آب آشـامیدنی   

های طریق رادیو و سایر رسانه

راجــع بــه اطالعــاتی جمعــی  

هـای دسترسـی بـه آب    مکان

سال  و بهداشـتی بـه دسـت    

آورید. آب آشامیدنی را قبل از 

صـورت  در  ومصرف بجوشانید 

ی آب هــایبطــرامکــان از 

 استفاده نمایید شدهیبندبسته
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  تواند باعت  بتر   متر آبِ در حال حرکت شدید میسانتی 15در جریان آب راه نروید؛ چرا که تنها

هم خوردن تعادل شما شود. اگر مجبورید برای بیرون آمدن از منطقته در آب حرکتت کنیتد، از    

مسیری بروید که آب راکد است. برای اینکه از استحکام زمین جلو پای خود مطمئن شوید از یک 

 دستی استفاده کنید.تکه چوب

 زده رانندگی نکنید. اگر هم غافلگیر شدید و ستیل اطتراف ختودروی شتما را فترا      ة سیلدر منطق

خود و همراهانتان را نجات و جان  و به یک منطقه مرتفع بروید را رها کنیدماشین  گرفت، سریعاً

 برد.خود می وگرنه سیل شما و خودرو را خیلی سریع با دهید

 کدام محل امنی در مقابتل  خودرو و هر گونه وسیلة نقلیة دیگر، هیچ

سیل نیست. اگر وسیلة نقلیه شما )به علت فرو رفتن در آب یا گتل(  

 بروید.از حرکت ایستاد، فوراً آن را ترک کنید و به جای مرتفع 

 .در جریان سیل شنا نکنید 

  محل امن استفاده نکنید. عنوانبههرگز از درختانِ در معرض سیالب 

  نکنید. عبور گرفتهة آبمنطق هایپلاز روی هرگز 
  نیترکینزدرا باید به  حملقابلوسایل نقلیه، حیوانات اهلی و اشیای 

 محل مرتفع انتقال دهید.

  وقوع سیل، از عبور دادن حیوانات اهلی در زمان بارش شدید باران و

 ها بپرهیزید.ها و حاشیة آناز عرض رودخانه

 

 حفاتتی و مراقبتی بعد از وقوع سیلاقدامات 

  یا سایر مراکز امدادرسانی برسانید، زیترا در   9احمرهاللمحل امدادرسانی  نیترکینزدخود را به

 های اولیه در آنجا موجود است.صورت نیاز، غذا، البسه و سایر کمک

  به خانه برگردیدبعد از اعالم رسمی مقامات محلی و رسمی مبنی بر رفع خطر. 

  ؛ زیترا  ، داشته باشیداندشدهآلوده کمترین تماس ممکن را با آب سیل و تمام چیزهایی که به آن

باشد یا احتمال دارد بر اثر تماس بتا   شده آلودهاین آب ممکن است با روغن، گازوئیل یا فاضالب 

 خطوط نیروی برق زیرزمینی، جریان برق پیدا کرده باشد.

 ی کرده است توجه داشته باشید، نینشعقبها به مخاطرات ایجادشده در مناطقی که سیالب از آن

جریان سیل، ضعیف شده باشد که در این  به خاطرممکن است  هاجاده ها وزیرا استحکام خیابان

 صورت احتمال دارد بر اثر وزن خودرو یا هر وسیله نقلیه دیگر فرو برود.

  باشتد،   دهیت د بیآسهای ساختمان شما احتیاط کنید. ممکن است پی کامالًهنگام ورود به منزل

 بیاید. به نظرم ولی در ابتدا خرابی دیده نشود و ظاهر خانه سال

  های روی دیوار و سقف،ترککنید. به تمام خارج  جیتدربه محل سکونت خوداز  والی راو گلآب 

و بتا کمتک یتک    و انحراف دیوارها و طبقتات دقتت کنیتد     هاخمیدگیساختمان، به  هاینشست

 .مطمئن شوید از استحکام ساختمان خودمهندس سازه 

سعی کنید هنگـام روشـنایی   

ــه روز ــا   ب ــد ت ــزل برگردی من

استفاده از وسـایل روشـنایی   

الزم نباشــد. چنانچــه مجبــور 

شدید شبانه به خانه برگردیـد  

خیلی محتاط باشید. از فانوس  

 مشعل و کبریت بـرای روشـن  

ــتفاده   ــاختمان اس ــردن س ک

را نیز قبـل از   قوهچراغنکنید. 

 ورود به ساختمان روشن کنید
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 89 ـ معموالن ـ سیالب بهار4تصویر 

 

  منزل برگردیتد تتا استتفاده از وستایل روشتنایی الزم نباشتد.        به روزسعی کنید هنگام روشنایی

چنانچه مجبور شدید شبانه به خانه برگردید خیلی محتاط باشتید. از فتانوس، مشتعل و کبریتت     

 را نیز قبل از ورود به ساختمان روشن کنید. قوهچراغبرای روشن کردن ساختمان استفاده نکنید. 

 بهتتر  تمیتز و خشتک شتود   قبالً باید که کنتور برق با آب سیل تماس پیدا کرده است، درصورتی .

 است قبل از زدن کلید، کنتور، توسط تکنیسین برق بررسی شود.

 فوراً به ادارة برق اطالع دهید.کرده برق را لمس کنید. موضوع را باید های سقوطنباید سیم 

  کنید بهداشتی کودکان و سالمندان توجهی و اهیتغذبه نیازهای. 

 هتای دسترستی بته آب    راجع بته مکتان  اطالعات الزم را های جمعی، از طریق رادیو و سایر رسانه

 دست آورید.سالم و بهداشتی به

 ها ایجاد خواهد خصوص پشهها شرایط مناسبی برای رشد حشرات بهشده در گودالجمع هایآب

ی هتا چکمته بلنتد و  قامت خود از توری استفاده کنیتد و پوشتاک آستتین   کرد. بنابراین در محل ا

 بلند بپوشید.ساق

   در این مواقع مراقتب مارگزیتدگی   شودیمی خود هاالنهشدن مارها از  خارجچون سیالب باع ،

 باشید.

  گازوئیل و فاضالب آمیخته و آلوده شتود. بترای اطمینتان از ستالم     شرب ممکن است با نفتآب ،

هتای  راجتع بته مکتان   اطالعتاتی  هتای جمعتی،   از طریق رادیو و سایر رسانهبودن آب آشامیدنی، 

در   ودست آورید. آب آشامیدنی را قبل از مصترف بجوشتانید   دسترسی به آب سالم و بهداشتی به

 استفاده نمایید. شدهیبندبستهی آب هایبطرامکان از  صورت

  ،دستگاه گتوارش از جملته    هایعفونتهای عفونی مانند احتمال شیوع بیماریپس از وقوع سیل

الزم بهداشتت فتردی و    هتای در این متورد مراقبتت  وجود دارد که باید  ...هپاتیت، وبا، حصبه و 

 .دیآور عملرا به  عمومی

 استفاده کنید بارمصرفکی یهادستکشاز ماسک و  منزل، یسازپاکنگام ه. 

 مایع یا پودر لباسشویی مانند آنیونی هایکنندهپاک(شوینده  مواد سطوح و وسایل، پاکسازی برای 

 .کنید استفاده )وایتکس مانند(کنندهضدعفونی مواد ،)ظرفشویی

 تخلیه کنید منزلممکن است محل تجمع باکتری شوند، از  که را هاییزباله. 
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 دور بریزید اندداشتهمواد غذایی را که با آب آلوده تماس و لوازم بهداشتی ، تمام داروها. 

 هتا کوستن ، هتا پشتی، هاخوشخواب، هاتشک، مبلمان نئوپانی، یاشهیش، پشمایپنبه یتمام اشیا ،

  .بریزیددور  اندداشتهکه با آب آلوده تماس را مبل  هایرویه و ،هابالش

 
 89قال ـ سیالب بهار آق ـ 5تصویر 

 

 ی والگتل حتماً ضدعفونی کنید. عطر بشویید و ة غیرمو مواد شویند تمام سطوح و وسایل را با آب

  تواند حاوی فاضالب و مواد شیمیایی خطرناک باشد.ناشی از سیالب می

 
 89قال ـ سیالب بهار آق ـ6تصویر 

 

 بتا   صتورت  نیت ابسپارید؛ در غیر  هاییشویقالرا ترجیحاً برای تمیز و ضدعفونی کردن به  هافرش

نتدافی و هتادی،   )  .دآب و پودر لباسشویی شستشو دهید و در هوای آزاد، زیر آفتاب خشک کنیت 

1389) 

 
 89قال ـ سیالب بهار آق ـ1تصویر 
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 مانند شوینده مواد و اسکاج کمک به است، کرده رشد کپک هاآن روی بر را که سفتی سطوح تمام 

 خشتک  یختوب بته  سپس و آب( تمیز لیتر یک هر در دکنندهیسف فنجان یک(سفیدکننده  محلول

 کنید. استفادهN95 ماسک  از حتماً نظافت حین . دردیکن

 
 
 بعامن

 (. درسنامة سالمت در حوادث و بالیا، جلد دوم. تهران: مهرراوش.1385اردالن، علی و دیگران. ) .1

 سیالب. از بعد اماکن مسکونی یسازپاک (. راهنمای1389ندافی، کاظم و هادی، مهدی. ) .2

 متردم  بترای  کانتادا  در حیتاتی  یهادستورالعمل(. 1389کرد؟. ) باید سیل چه از پس سیل، زمان در سیل، از پیش .3

 .اریمردم  گروه امدادرسانان. ترجمه: و عادی

. تهتران: مؤسسته   ستاخت انستان (. آمادگی برای مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعتی و  1392پورحیدری و دیگران. ) .4

 آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران. 

 منبع اینترنتی پایگاه ملی خادم.  .5

6. Flood Retrieved  May, 15, 2019 from 

http://khadem.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%84/%D9%85%D8%AE%D8%A7

%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/ 
 . احمرهاللوابط عمومی جمعیت : آرشیو رهاعکسمنبع  .2

 در:  شدههیته

 . )اداره کل آموزش عمومی، پایه و همگانی( احمرهاللمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
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 های اجتماعیآسیب

 فجایع طبیعی و افزایش علل 

 پذیری اجتماعیآسیب
 های اخیر ایراننگاهی به سیل

 1الدینیمعصومه کمال

 شناسی و پژوهشگر اجتماعی فجایع طبیعی دکترای جامعه

 

 

 اشاره

طتور کلتی عوامتل    رویة انسان در محیط و بته دهد به غیر از عوامل طبیعی، دخالت بیتحقیقات نشان می

اجتمتتاعی، اقتصتتادی، سیاستتی و فرهنگتتی در ارتبتتاط بتتا یکتتدیگر، نقتتش بستتزایی در بسترستتازی ستتیالب  

افتزایش میتزان   »انتد از:  کننده دارنتد. ایتن عوامتل از جملته عبتارت     خریبت

ها و از بتین بتردن پوشتش گیتاهی، تغییتر کتاربری       جمعیت، تخریب جنگل

هتا،  هتای رودخانته  های تأخیری سیل در سرشتاخه اراضی، ناکافی بودن سازه

هتای ستیالبی، عتدم تعتادل بتین دام و      شهرسازی و توسعه شهرها در جلگه

هتا و دستتکاری   (، دخالت در مستیل 1391)مقیمی و حقی، « مراتع ظرفیت

هتا )معیتری و انتظتاری،    ها و حتریم نهتایی رودخانته   آبگذرها، اشغال مسیل

1392.) 

هتا، متا   تبار و صتاحب نظریتة سیستتم   شناس آلمانیبه نظر لومان، جامعه

 ایتم، امتا آنچته امتری جدیتد و     همواره شاهد فجایعی در تاریخ کشورها بوده

وجتود  هایمتان بته  هتا بتا تصتمیم   نوپدید است و فجایعی است که متا انستان  

ت شود و به شکل زیستت زیانی است که از خارج وارد می« 2خطر»ایم. آورده

زیتانی استت کته ستبب آن     « 3ریستک »کته  دهتد، درحتالی  محیطی رخ می

های خود ما بوده استت. بنتابراین ریستک محصتول عتادی و نتاگزیر       تصمیم

( در این مقاله بته بررستی علتل فجتایع طبیعتی و      1328است )پل، « 4مقید کردن زمان»ما برای های تالش

 ها خواهیم پرداخت.پیامدهای اجتماعی ناشی از آن

 

 پذیری اجتماعی، پیامدهای اجتماعی سیلهای اجتماعی، فاجعه، آسیبآسیب ها:کلیدواژه

 

جامعه از طریق ارتباطات  

تواند خود را به خطر می

بیندازد. تهدیدهایی که متوجه 

ـ شود از زیستجامعه می

محیطی محیط یا فجایع زیست

شود  بلکه از ناشی نمی

شده از ارتباطات ارا ه

شود که محیط ناشی میزیست

ها را نظام اجتماعی خود  آن

ها را ایجاد کرده است  و آن

 نامدزا میارتباطات اضطراب
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تتوان در تنتوع اقتصتادی، اجتمتاعی، سیاستی و      میپذیری اجتماعی را عوامل تأثیرگذار بر افزایش آسیب

ت اقتصتادی آن  فرهنگی مالحظه کرد؛ و این تنوع، در مناطق مختلف، نسبت به فرهنگ و شرایط اجتمتاعی 

لرزه یا مختاطرات  شود که ناگهان یک سیل یا زمینمنطقه متفاوت است. اما سؤال مهم این است که چه می

پتذیری  کنتد؟ بایتد گفتت طبیعتت در ایجتاد ایتن آستیب       را متزلزل میهای یک جامعه طبیعی دیگر، بنیان

 پذیری مناطق به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله:اجتماعی مقصر نیست، بلکه آسیب

طور کلی مناطق فقیرتر در یک جامعه، در فجایع طبیعی بیشترین طور معمول فقیرترین افراد و بهبهفقر. 

گوییم در اولین مرحله فقر اقتصادی، سپس انتزوا  و چگونه؟ وقتی از فقر سخن میپذیرند؛ اما چرا تأثیر را می

انگارانه و ناشیانة مردم منطقته از  و دوری منطقه از مزایا و امکانات پیشرفته و در مرحله بعدی استفاده سهل

در افزایش این امکانات موجود را مدنظر داریم. فقر از سویی عامل مستقیم و از سوی دیگر عامل غیرمستقیم 

های نامناسب با مصالح غیراستاندارد و سکونت وسازطور مثال فقر است که باع  ساختپذیری است. بهآسیب

معیتوب نیتاز اقتصتادی و     یچرخته شود که ایتن ختود بعتد از فاجعته باعت  ایجتاد       در مناطق نامناسب می

 گردد )عامل غیرمستقیم(.اعتیاد میهای اجتماعی مانند افزایش خشونت خانگی، ازدواج اجباری و آسیب

 

هتای افتزایش   زمینهاین امر نیز یکی از پیشعدم توزیع عادالنه امکانات. 

توان گفت عدم توزیع عادالنه امکانات در میان پذیری در مناطق است. میآسیب

آحاد جامعه تقریباً رابطة مستقیمی بتا پیامتدهای فجتایع طبیعتی، و نته ختود       

نه و امکانات اقتصتادی،  ای را که از توزیع عادالفجایع، دارد. تجسم کنید منطقه

ستختی بته ختدمات عمتومی،     اجتماعی و فرهنگی محروم است و متردم آن بته  

رفاهی و درمانی دسترسی دارند و از سوی دیگر به دلیل عدم رسیدگی و توجه 

وسازهایی غیراستاندارد با شرایط اقلیمی نیز مسئوالن شهرسازی منطقه، ساخت

قعیتی به نظر شتما، در صتورت وقتوع    در آنجا صورت گرفته است، در چنین مو

یک فاجعة طبیعی، نتیجه مشخص نیست؟ اگر این منطقه در وضتعیت بهتتری   

 شد؟متناسب با شرایط مخاطرات طبیعی قرار داشت، نتیجه چه می

بین وقوع یک فاجعه طبیعتی ماننتد ستیل یتا طوفتان یتا        نیافتگی.توسعه

شتود  کته دچتار فاجعته متی     ایلرزه و وجوه اجتماعی و اقتصادی و جامعهزمین

شتود؛ یعنتی   ارتباط معناداری وجود دارد که به توسعة آن منطقته مربتوط متی   

کند به پذیرتر میتوسعه نیافتن یک منطقه، آن را نسبت به مناطق دیگر آسیب

عبارت دیگر، عدم توسعه با خود، فقر و عدم توزیع عادالنته امکانتات را نیتز بته     

 آورد.دنبال می

تقتدیرگرایی یعنتی اینکته وقتوع فجتایع طبیعتی را       افراطی. تقدیرگرایی 

ای در افزایش انفعال مردم منطقه محصول سرنوشت انسان بدانیم. چنین عقیده

شود کته بعتد از یتک حادثته     در برابر مخاطرات طبیعی تأثیرگذار است. گاه می

کنتد و در میتان متردم    هایی ناگهان مانند قارچ رشد متی طبیعی چنین دیدگاه

ــدهای   ــوی پیامـ درخصـ

های اخیر ایران اجتماعی سیل

ذکر این نکته الزم اسـت کـه   

فاجعــه از الگــوی تکــراری در 

پیامــدهای اجتمــاعی پیــروی 

کند و تفـاوت چنـدانی بـا    می

لرزه یا فجایع دیگری در زمین

طـور  این خصـوی نـدارد. بـه   

ــ  و  ــزایش خشـ ــال  افـ مثـ

ــایتی  ــاهش نارض ــومی  ک عم

ــزایش   ــاعی  اف ــاد اجتم اعتم

همبستگی بین مردم  افزایش 

خشونت خـانگی و اجتمـاعی    

های شـتابزده   افزایش ازدواج

هـای هیجـانی   افزایش آسیب

شناختی  احسـاس نـاامنی در   

زنـــان و دختـــران  ازدواج  

اجبــاری  توقــف در ادامــه   

ــاجرت   ــر  مه ــیالت  فق تحص

 اجباری
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هتا همته   داننتد. ایتن  گیرد. برای مثال گروهی وقوع فاجعه را به دلیل اعمال جامعه و تقتدیر آن متی  ت میقو

 شود.تفکراتی است که از توسعه فرهنگی و اجتماعی نیافتن منطقه ناشی می

هتای  پذیری اجتمتاعی در منطقته و آستیب   عالوه بر اینکه خود موجب افزایش آسیب افراطی تقدیرگرایی

های سازندة مقابله با عاطفی مردم خواهد شد در کاهش آگاهی و اقدام مردم نسبت به پیشگیری و راهت روانی

 فاجعه و پیامدهای روانی و اجتماعی آن نیز مؤثر خواهد بود.

پذیر از سوانح طبیعی، توجه به تجارب پیشتین بستیار   در مناطق آسیبدرس نگرفتن از تجارب قبلی. 

ب از سوی مردم منطقه و دیگر مناطق مشابه و مسئوالن مدیریت بحران بتازنگری  مهم است و باید این تجار

پتذیری  توان عوامل خطرزای محیطی را در این مناطق و به دنبال آن آسیبشوند، با این هدف که چگونه می

 منطقه را کاهش داد.

نیازهتای   هنگام وقوع فجایع طبیعی ستتادهای متدیریت بحتران بایتد    سیاسی کردن مدیریت بحران. 

دیتده، رفتارهتای متدیریتی ختود را     منطقه را بررسی کنند و براساس نیازهای ضروری و زیستی مردم آسیب

کتاری سیاستی محلتی یتا     طلبانه یا محافظهتعریف و اعمال کنند، نه اینکه براساس الگوهای مدیریتی منفعت

بان سیاست با زبتان نیازهتای بازمانتدگان    ای نیازهای مردم را کمتر یا بیشتر از واقعیت تعریف کنند. زمنطقه

وآمد پیاپی سیاستمداران به منطقه بتدون انجتام دادن کتار مفیتد یتا      طور مثال، رفتفاجعه متفاوت است. به

اطالعی ایشان از نوع ارتباطات داشتن راهبردی اجرایی، حتی اگر با نیت خیرخواهانه انجام گردد، به دلیل بی

 کند.ها را بیشتر میهای طبیعی خشم مردم و نارضایتی آننو رفتارهای تخصصی در بحرا

تبتار معتقتد استت کته جامعته از طریتق       شناس آلمانیلومان، جامعهها. زا در رسانهارتباطات اضطراب

ت محیط یا فجتایع  شود از زیستامعه میتواند خود را به خطر بیندازد. تهدیدهایی که متوجه جارتباطات می

محیط ناشی شده از زیستشود، بلکه از ارتباطات ارائهمحیطی ناشی نمیزیست

ها را ارتباطات ها را ایجاد کرده است، و آنشود که نظام اجتماعی خود، آنمی

نامد. از همه بدتر، هنگامی که این ارتباطات وارد نظام سیاستی  می 5زااضطراب

هتای  صتحبت »گیرد، زیرا، به نظتر لومتان، بته    ها فزونی مید شتاب آنشومی

هتای  دهتد و متدیریت بحتران بته موضتوع صتحبت      میدان متی « غیرمسئوالنه

 (.1328شود )پل، پاافتاده بدل میپیش

پذیری اجتماعی در فجتایع  اکنون، پس از بررسی کوتاه علل افزایش آسیب

کنتیم. منظتور از   فاجعه اشتاره متی   طبیعی، به تعدادی از پیامدهای اجتماعی

هتای انستانی و   پیامدهای اجتماعی تتأثیرات فاجعته بتر زنتدگی، کتار، نقتش      

گتوییم پیامتدهای   ها و چگتونگی مقابلته بتا فاجعته استت. وقتتی متی       مانساز

و درواقع تحلیتل رفتتار منتابع    « پیامدهای ثانویه فاجعه»اجتماعی منظورمان 

گیرد یا در ابعتاد وستیع   ورد توجه قرار میانسانی و اجتماعی است که کمتر م

 (.39، 1322طلب، گردد )شادیمنعکس نمی

های مختلف اجتماعی مرتبط شناسی، هر فاجعه با پدیدهدر دیدگاه جامعه»

هتای گروهتی و طبقتاتی، تغییترات     شود؛ از جمله تأثیر فاجعه بر: همبستگی اجتماعی و وحتدت، پتویش  می

پذیر از سوانح در مناطق آسیب

طبیعی  توجه به تجارب 

پیشین بسیار مه  است و باید 

از سوی مردم این تجارب 

منطقه و دیگر مناطق مشابه و 

مسئوالن مدیریت بحران 

با این هدف که   بازنگری شوند

توان عوامل چگونه می

خطرزای محیطی را در این 

تبع آن مناطق و به

پذیری منطقه را کاهش آسیب

 داد
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اجتماعی، اثرات روانی آن بر انسان، دینداری، شرایط توسعه اجتماعی و فرهنگی، اخالقی و اجتماعی، انتظام 

نظام کنترل اجتماعی، اَشکال بومی و مردمی مقابله با آن، مدیریت مشارکتی در مقابله با آن کته در تمتامی   

 (.122، 1383)عنبری، « شوندآن انسان و روابط اجتماعی دیده می

تواند مثبت یا منفی، آشکار یا پنهان، خواسته یا ناخواسته باشد و از جملته  پیامدهای اجتماعی فاجعه، می

زمتان طتوالنی رشتد    شود. ایتن اثترات در متدت   شناختی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میشامل اثرات روان

ن بتودن  رغتم پنهتا  ها بعد ، بهها یا سالها دشوار باشد، اما ماهیابند و ممکن است هنگام فاجعه ارزیابی آنمی

توانند مشتکالت قابتل تتوجهی بترای عملکترد خانوارهتا و       ها را شناخت، زیرا میهای آنشود نشانهها میآن

 دیده ایجاد کنند.وکار در یک جامعه آسیبکسب

 

 پیامدهای اجتماعی فاجعه طبیعی
 . اثرات مستقی 1

ها، مرگ عزیتزان، نتابودی محصتوالت، از دستت دادن دام، عتدم      تخریب خانه از دست رفتن زندگی: ـ

 شده از آب.های منتقلکارکرد امکانات زیربنایی و از بین رفتن شرایط بهداشتی به علت بیماری

هتای  بته دلیتل تخریتب ارتباطتات و زیرستاخت      از دست رفتن معیشت و اقتصاد محله و منطقـه:  ـ

شتود و  جایی و اختالل در زندگی عتادی منجتر متی   ها و ... که به جابهها، پل، جادههاارتباطی، شامل نیروگاه

 تأثیر مستقیم بر تولیدات کشاورزی و صنعتی دارد.

ونقتل، ارتباطتات، آمتوزش و    و برق، حمتل  : مانند اختالل در آبهای منطقهدیدن زیرساختآسیب ـ

 های بهداشتی.مراقبت

 

 . اثرات نیرمستقی 2

که اعم است از کاهش رشد و توسعة اقتصادی یتا بترعکس افتزایش آن. پتس از     ای اقتصادی ـ پیامده

های خارجی تتأمین شتده، ممکتن    یافته به بازسازی که از طریق دولت یا کمکهای تخصیصفاجعه، سرمایه

د های توسعه در منطقه منجتر شتود و در بعضتی متوار    ها و سایر فعالیتگذاری در زیرساختاست به سرمایه

بتترعکس، فاجعتته ممکتتن استتت اقتصتتاد ضتتعیف منطقتته را فلتتج کنتتد و بتتا یتتک ستتیل مجتتدد در منطقتته  

 های بلندمدت توسط دولت و بخش خصوصی را متوقف سازد.گذاریسرمایه

مهاجرت نیروهای انسانی کارآمد و کارگران ماهر نیز ممکن است بر رشد اقتصتادی منطقته تتأثیر منفتی     

یافته است که جایی جمعیت به سمت مناطق شهری توسعهبهای یا جاجرت تودهداشته باشد. پیامد دیگر مها

گردد؛ به این ترتیب که جمعیت مهاجر در موجب افزایش جمعیت در شهرهای دیگر و افزایش فقر شهری می

یابند که این وضعیت خود مستعد فجایع یا بتروز خطترات دیگتر    ای شهرهای مجاور اسکان مینواحی حاشیه

 بود. خواهد

توزیع ناعادالنه امکانات در عملیات امدادرستانی در حتوادث مهتم، بته نارضتایتی      ـ پیامدهای سیاسی. 

شود. همچنین فقدان توسعه در مناطق مستتعد  عمومی یا از دست دادن اعتماد به مقامات یا دولت منجر می
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ود موجب تهدیتد صتلح و   های اجتماعی شود که خسیل ممکن است سبب نابرابری اجتماعی و حتی ناآرامی

 گردد.ثبات در منطقه نیز می

های اختالل استرس پس از سانحه و اثرات روانی در قربانیان سیل و خانوادهشناختی. ـ پیامدهای روان

توانتد تتأثیرات عمیقتی بتر     ها آسیب برساند. مرگ عزیزان و والدین متی آنتواند به مدت طوالنی به ها میآن

جایی از خانه، از دست دادن امتوال و معیشتت و اختتالل در امتور اقتصتادی و تجتاری       هکودکان بگذارد. جاب

 (.IFM, 2013تواند موجب ادامه فشار روانی شود )می

های اخیر ایران ذکر این نکته الزم است که در خصوص پیامدهای اجتماعی سیلـ پیامدهای اجتماعی. 

لرزه یا فجایع دیگری کند و تفاوت چندانی با زمینروی میفاجعه از الگوی تکراری در پیامدهای اجتماعی پی

طور مثال، افزایش خشم و نارضتایتی عمتومی، کتاهش اعتمتاد اجتمتاعی، افتزایش       در این خصوص ندارد. به

هتای  های شتابزده، افتزایش آستیب  همبستگی بین مردم، افزایش خشونت خانگی و اجتماعی، افزایش ازدواج

اامنی در زنان و دختران، ازدواج اجباری، توقف در ادامه تحصیالت، فقر، مهاجرت هیجانی شناختی، احساس ن

 (.1382الدینی، اجباری )کمال
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89ـ سیالب بهار  ـ آبادان 9تصویر    

89ـ آبادان ـ سیالب بهار  8تصویر    

89ـ سیالب بهار  معموالنـ  13تصویر    

 89ـ سیالب بهار  معموالنـ  11تصویر  

 
  



 
 

35 

 

 پاسخ به ابهامات
 

 ویدا وحیدنیا

 اشاره
ها در در چند استان ایران و انعکاس خبری آن 1389و فروردین  1382های اسفندماه وقوع سیالب

وطنان را دچار سردرگمی و اضطراب کرد. سؤاالت فراوانی ای بود که بسیاری از همگونههای مختلف، بهرسانه
کننده نبود. در مطلب حاضر ها قانعها وجود نداشت یا اینکه پاسخشد که پاسخ مناسبی برای آنمطرح می

ای دکتر مهدی زارع به بخشی از هروز در مقاالت و سخنرانیسعی شده است براساس اطالعات علمی و به
 سؤاالت رایج در مورد سیالب پاسخ داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 89ـ معموالن ـ سیالب بهار  1تصویر 

 

و فروردین و  1081های اسفند لغزشهای عظی  و زمینعامل اصلی جاری شدن سیالب ●

 تواند باشد؟چه می 1089اردیبهشت 
نسبت به سال آبی قبل از  1389تا اردیبهشت سال  1382ها از اسفندماه سال بارشبراساس آمارها میزان 

بوده  1389برابر متوسط پنجاه سال منتهی به سال  5/1آن دو تا سه برابر و نسبت به متوسط پنجاه ساله 
 است.

وده است، دهد که اوالً بارندگی در کشور ما از پراکندگی مناسبی برخوردار نبها نشان میمیزان بارش
های شدید قرار تأثیر بارش شدت تحتمدت مناطق کوچکی از کشور بهطوری که در یک بازة زمانی کوتاهبه

گرفته در روش توسعة شهرها و شهرنشینی نیز داشتند که به وقوع سیل منجر گردید، ثانیاً خطاهای صورت
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ای ناشی از آن گردیده است. در ایران، هها و خسارتلغزشمزید بر علت شده و از عوامل ایجاد سیل، زمین
یافته در حالی که به اقتضائات زمین توجه نشده است. در  طی پنج دهه گذشته، شهرنشینی به سرعت توسعه

های لرستان، های اخیر نکته قابل تأمل آسیب ندیدن بناهایی است که از قدیم وجود دارد، مانند پلسیل
شناختند و دهنده آن است که پیشینیان ما اقتضائات زمین را میمر نشانهای آبی شوشتر و ... . این اسازه
کردند توسعه شناختند و سعی میدانستند بناها را در کجا احداث کنند. همچنین مخاطرات زمینی را میمی

پل در مجموع کشور  411پل در لرستان و  52و رشد تمدن را با کمترین ریسک جلو ببرند. در سیل اخیر 
ها صدمة بزرگ بنیادی به اقتصاد ملی کشور است. در خصوص حوادث و مخاطرات شده است، که این خراب

بینی و پیشگیری مهم های ما باید پیشگیرانه باشد که مقدم بر آن داشتن دید پیشطبیعی عمدة فعالیت
های ر سیلهای بعدی کمتر خواهد شد. داست. در دنیا هم نشان داده شده است که در این صورت آسیب

های لغزشتوان به وقوع زمیناخیر برخی مسائل رخ داد که کمتر به آن توجه و پرداخته شد؛ از آن جمله می
ها های مازندران و گلستان که سیل به آنپس از سیل اشاره کرد. برای مثال برخی از روستاها در استان

 نمان شدن مردم منجر شد.خالغزش تخریب شدند که به بیسرایت نکرده بود بر اثر زمین
های بعد از سیل اخیر بود که سبب شد حدود لغزشهای روستایی از دیگر پیامدهای زمینتخریب جاده

دیگری به  های نسبی شوند که این امر نیز آسیبهزار کیلومتر راه روستایی تخریب یا دچار آسیبچهل
 اقتصاد ملی کشور بود.

، معموالً تصور عمومی بر این است که بعد از وقوع سیل و فروکش کردن آب، مخاطرة سیل پایان یافته است
گونه نیست. درواقع بعد از فروکش کردن سیل، آلودگی نواحی دچار آبگیری شدة قبلی ادامه در حالی که این
های لغزششود. همچنین زمینهای مختلف میها و آلودگیزیست در این نواحی دچار آسیبدارد و محیط

یگر مسائل مهمی است که کمتر های سنگین و سیل قابل انتظار است. مدیریت رودها از دبعد از وقوع بارش
ها های لرستان و خوزستان یا شهری مثل شیراز که در آنزدة استانبه آن پرداخته شده است. مناطق سیل

توجهی و دیوارچینی در اطراف رودها انجام شده و در بستر رودها شهرها توسعه ها بینسبت به بستر رودخانه
یرفتند. در لرستان نمونه بارز آن شهرهای پلدختر و معموالن بودند. یافته بودند، تأثیرات بیشتری از سیل پذ

های سیالبی کشور تحت تصرف قرار گرفتند و این در حالی است که در از بیست سال گذشته عمدة دشت
«. هااحیای رودها و مدیریت آن»و دیگری « احترام به حریم رودها»این اقدام دو کار انجام نشد: یکی 

، از خوزستان گرفته تا مازندران، اقداماتی صورت دادند و از جمله در «ساماندهی رودها»ه بهانة ها بشهرداری
ها نمودند. نمونه بارز آن ساخت این قالب مسیر رودها را یا سنگفرش کردند و یا اقدام به ساخت پارک در آن

رون، در وسط شهر اهواز هتل و رستوران در جزیرة وسط رود کارون در شمال پل معروف معلق و فلزی کا
گونه اقدامات زده باید جلوی ایناست. به هر حال، در بازسازی مناطق سیل

 کننده گرفته شود.خراب
 

های اخیر سالی با ه  ارتباط دارند؟ آیا با بارندگیآیا سیل و خشک ●

 ای ؟وارد ترسالی شده
ایران به دلیل قرار گرفتن در نوار بیابانی، کشوری است که پیوسته در مواجهه با 

سالی شناسان معتقدند ایران هنوز هم درگیر خشکسالی بوده است، اقلیمخشک

ها براساس آمارها میزان بارش

تا  1081از اسفندماه سال 

نسبت  1089اردیبهشت سال 

به سال آبی قبل از آن دو تا 

سه برابر و نسبت به متوسط 

برابر متوسط  5/1ساله  پنجاه

پنجاه سال منتهی به سال 

 بوده است 1089
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ها چندین سال مداومت های اخیر، کشور را لزوماً وارد ترسالی نکرده است. اگر این بارندگیاست و بارندگی
سالی کشور در یک های مهم خشکایم. دو مورد از کانونتوان گفت که وارد ترسالی شدهداشته باشد، می

های بودند که در سیل« گلستان»و « خوزستان»های دهه اخیر براساس آمارهای سازمان هواشناسی دشت
یالب سالی، بیشترین آسیب و تلفات را در سترتیب مناطق درگیر با خشکاخیر گرفتار سیالب شدند، بدین

های های سیالبتأثیر خسارتطور مستقیم و غیرمستقیم تحتمیلیون نفر به 5/12متحمل شدند. حدود 
میلیون نفر  1/4اخیر قرار گرفتند، در استان خوزستان طبق آخرین برآوردها 

تأثیر عواقب سیل قرار میلیون نفر تحت 2کنند که از این تعداد زندگی می
هزار نفر که در مناطقی چون دشت  211حدود  فر،میلیون ن 2گرفتند. از این 

آزادگان و شادگان سکونت داشتند، آسیب جدی دیدند. باید نسبت به رسیدگی 
به این افراد هشدار داد و گفت: در صورتی که به وضعیت این مردم توجه ویژه 

های شهرهایی چون اهواز و آبادان تبدیل نشینصورت نگیرد، در آینده به حاشیه
های ناشی از سیل، برخالف بسیاری از مخاطرات که هند شد. وسعت آسیبخوا

کنند، شامل مناطق وسیعی است. از این رو نیاز منطقة محدودی را تخریب می
ترین و توانمندترین متخصصان کشور وارد عرصة مدیریت است که باهوش

ره بحران، کاهش ریسک سوانح و مطالعة مخاطرات طبیعی شوند؛ چرا که مخاط
 شدت چندوجهی است.های سیل، یک مسئلة بهو آسیب

 لرزه ارتباط وجود دارد؟ آیا بین وقوع سیالب و زمین ●
ها، به تواند در کنار فرونشست زمین و تغییر حجم گسلها میرویه از منابع آب زیرزمینی در محدوده گسلبرداشت بی

زا نیستند وقوع زلزله در آن نقاط منجر شود. نکته قابل تأمل این است که برداشت آب و فرونشست زمین به تنهایی لرزه
هایی لرزهها شوند و حتی زمینتوانند سبب تحریک آنها اتفاق بیفتد میادزا این رویدهای لرزهاما اگر در محدودة گسل

 وجود آورند. درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( به نزدیک به پنج
دهد، زیرا این لرزه تغییر شکلی است که در پوستة زمین رخ میعلت اصلی وقوع زمین

ها های پوسته زمین تحمیل و در محل گسلتغییر شکل فشارهایی را به سنگ
ها از حد تحمل بگذرد، پوسته ضعفند که وقتی این نقطهکهایی ایجاد میضعفنقطه

 دهد.لرزه رخ میشکند و زمینزمین می
های زیرزمینی وجود دارند از یک سو به های آبهایی که درون یا مجاور مخزنگسل

های زمین کنند. فرونشستهدررفت آب و از سوی دیگر به فرونشست زمین کمک می
مدت تا اثرهای ظاهری آن برطرف گردد. همچنین در بلندمدت پر شود باید در کوتاه
برداری از منابع آبی کشور های مدیریت منابع را تغییر داد و برای بهرهباید روش
وبیش ها کمریزی اصولی صورت گیرد. نکته قابل تأمل این است که در همه استانبرنامه

 مشکل آب وجود دارد و وضعیت آن ناپایدار است. 

 

 پذیر است؟ ناپذیر زیرزمینی توجیهرویه از منابع آبی تجدیدبرداشت بیآیا  ●

درخصوی حواد  و مخاطرات 

های ما طبیعی عمدة فعالیت

باید پیشگیرانه باشد که مقدم 

بینی و بر آن داشتن دید پیش

پیشگیری مه  است. در دنیا 

که  است ه  نشان داده شده

های در این صورت آسیب

 بعدی کمتر خواهد شد
 

ایران به دلیل قرار گرفتن در 

نوار بیابان کشوری است که 

پیوسته در مواجهه با 

 .سالی بوده استخشک

یران شناسان معتقدند ااقلی 

سالی هنوز ه  درگیر خشک

های اخیر است و بارندگی

کشور را لزوماً وارد ترسالی 

 نکرده است
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درصد  21تا  11درصد باشد مشکل آبی وجود ندارد؛ اگر بین  11ناپذیر کمتر از اگر میزان برداشت از منابع آب تجدید
صد بحران شدید آب در 41درصد برسد شرایط بحرانی متوسط است و در بیش از  41تا  21باشد متعادل است، اگر به 

گیرد که خود نشان از بحران برداری قرار میپذیر مورد بهرهدرصد منابع آب تجدید 95شود. در کشور ما محسوب می
درصد است، ولی این رقم در کشور ما بسیار بیشتر  31در جهان نزدیک به  های زیرزمینیشدید آبی دارد. اتکا به آب
خیزی کشور، ورت یخ و برف در کشور وجود ندارد و به نسبت محدود است. سیلای به صاست، زیرا منابع گسترده

گرفته، ناشی از این است که توزیع بارش در بیشتر نقاط کشور نامتوازن است، بنابراین های صورتبراساس پژوهش
 پذیر دانست. همواره باید وقوع سیل را امکان

 

 های اخیر کشور قابل برآورد و جبران هستند؟ های سیلآیا خسارت ●
، افزون بر 1389ماه ماه و اردیبهشتشود جاری شدن سیل در فروردینگفته می
های وارده میلیارد دالر خسارت وارد کرده است که از نظر گستردگی آسیب 2.2

آید. امسال، شمار میهای طبیعی کشور بهترین سانحهها از بزرگبه زیرساخت
متر بوده و در نقاط گوناگون میلی 311میانگین بارندگی در کشور تاکنون بیش از 

 ایم. یانگین ساالنه، در دو ماه گذشته، بارندگی داشتهبرابر به نسبت م 3تا  1.5از 
دیدگان میلیون نفر را باید جزء آسیب 2.5دهد که حدود برآوردها نشان می
میلیون نفری استان  4.1حساب آورد. از جمعیت های اخیر به مستقیم سیل

حی ها در نوااند که اکثر آندیده هزار نفر از سیل آسیب 211خوزستان، حدود 
 1.8کنند. از جمعیت جنوب شهرستان شوش تا شهرستان آبادان زندگی می

طور هزار نفر به 251شود حدود میلیون نفری استان گلستان نیز برآورد می
میلیونی استان لرستان نیز  1.2اند و از جمعیت مستقیم از سیل آسیب دیده

ین تعداد جمعیت دیدگان مستقیم سیل هستند. بنابراهزار نفر آسیب 311حدود 
دیده از سیل قابل مالحظه است. برآورد شده تأثیر و تعداد جمعیت آسیبتحت

زدگان خسارت پرداخت شود هزار میلیارد تومان به سیل 41است که باید حدود 
های شهری ها برطرف گردد. میزان خسارت به زیرساختهای اولیه آنتا آسیب
میلیون  3.5ورد شده است. بازگرداندن این هزار میلیارد تومان برآ 111نیز حدود 

 بینانه و علمی نیاز دارد. ریزی و مدیریت اجرایی واقعنفر به چرخة زندگی به برنامه
 

 1389ماه برداشت از مقاالت دکتر مهدی زارع در فروردین و اردیبهشت
 

 منابع
https://bit.ly/2vQq1qq 
https://bit.ly/2PYGa7Q 
https://www.isna.ir/news/98022311919 

رویه از منابع آب برداشت بی

ها زیرزمینی در محدوده گسل

تواند در کنار فرونشست می

ها  به زمین و تغییر حج  گسل

وقوع زلزله در آن نقاط منجر 

شود. نکته قابل تأمل این است 

که برداشت آب و فرونشست 

زا نیستند زمین به تنهایی لرزه

ها اما اگر در محدودة گسل

ها اتفاق دزا این رویدالرزه

توانند سبب تحریک بیفتد می

و حتی  شوندها آن

 هایی نزدیک به پنجلرزهزمین

درجه در مقیاس امواج درونی 

 وجود آورندزمین )ریشتر( به
 

https://bit.ly/2vQq1qq
https://bit.ly/2PYGa7Q
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 سدهای زيرزمیني

 دو روی یك سكه

 سالی و سیلخشك
 سنجي تأمین آب برای استان سیستان و بلوچستانامكان

 شناسی مهندسی دانشگاه تهران، کارشناس ارشد زمینفاطمه توانایی

 

 

 

 

 ـ دریاچه هامون 1تصویر 

 چکیده

آبی مواجه بوده است. عالوه بر پایین بودن سرانة بارش، دورة بازگشت ها با بحران کمو بلوچستان سالاستان سیستان 

های متفاوتی برای مقابله شود. در پنجاه سال اخیر، راهکوتاه سیل نیز باع  هدررفت بیشتر ذخایر آب شیرین منطقه می

ست. ساخت روو بلوچستان همچنان با خطر جدی بحران آب روبه ان پیش گرفته شد، اما استان سیستانبا این بحر

هایی با بازدهی پایین از جمله سدهای روباز متعدد بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و کارآیی سد روباز و نیز طرح

های تأمین آب شیرین برای منطقه الش شده است راهمسائلی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. در این مطالعه ت

کن، منابع زیرزمینی، سد روباز یا زیرزمینی، تصفیة سنجی شود. تأمین آب شیرین از طریق آب شیرینبررسی و امکان

. ها پرداخته شده استهایی هستند که به آنهای آب آشامیدنی راهفاضالب و سیالب، انتقال از مناطق مجاور و کارخانه

های چندین طرح واقعی با هم مقایسه شده است تا با توجه به ها با یکدیگر، هزینهبینانة این طرحبرای مقایسة واقع
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کن و سد روباز به شیرینهای سد زیرزمینی، آباین اساس، طرح ترین روش پیشنهاد شود. برشرایط استان مناسب

هایی چون میلیون متر مکعب آب در پی دارند. به عالوه، طرحترتیب کمترین تا بیشترین هزینه را برای تولید یک 

 توانند با صرف هزینة پایین، آب زیادی را به ذخیرة آبی منطقه بازگردانند. آوری و تصفیة فاضالب و سیالب میجمع

 

 کنبحران آب  سیستان و بلوچستان  آب شیرین سازی های کلیدی: سد زیرزمینی  سدواژه

 

 جغرافیای استان سیستان و بلوچستان . 1

کیلومتر مربع، در جنوب  192512استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 

 29درجه و  31دقیقه تا  3درجه و  25شرقی ایران و در مختصات جغرافیایی بین 

ه طول دقیق 18درجه و  23دقیقه تا حدود  42درجه و  59دقیقه عرض شمالی و 

کیلومتر و با  811شرقی قرار دارد. این استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان 

طول کیلومتر مرز مشترک و در قسمت جنوب با دریای عمان به 311کشور افغانستان 

کیلومتر مرز آبی دارد. در داخل نیز، از قسمت شمال و شمال غربی با  221تقریبی 

 591طول لومتر و در قسمت غرب با استان کرمان بهکی 181طول استان خراسان به

(. این استان 1کیلومتر همجوار است )شکل 125طول کیلومتر و با استان هرمزگان به

از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته است که از لحاظ طبیعی با یکدیگر 

قسمت شمالی کیلومتر مربع مساحت در  9112اند. ناحیه سیستان با کامالً متفاوت

های دلتای قدیمی این استان قرار دارد و حوضه مسطح و مسدودی است که از آبرفت

 128395و فعلی رود هیرمند تشکیل شده است. اما ناحیة بلوچستان به مساحت 

ای وسیع و کوهستانی است که حد شمالی آن کویر لوت و حد جنوبی آن دریای عمان است. مربع منطقهکیلومتر

شهر،  12بخش،  28شهرستان،  2دارای  1325و بلوچستان در سال  خرین تقسیمات کشوری استان سیستانبراساس آ

اند از: ایرانشهر، چابهار، خاش، زابل، زاهدان، های آن عبارتآبادی دارای سکنه بوده است. شهرستان 2139دهستان  82

 شهر. سراوان و نیک

کنند. این منطقه در اواخر شناسی، منطقة شرق ایران را معموالً به عنوان یک واحد مستقل بررسی میدر مطالعات زمین

زایی از دریا جدا شده و در آن، ابتدا رسوبات آهکی از نوع دریایی و های کوهشناسی، بر اثر جنبشدوران سوم زمین

م انباشته شده است. قسمت جنوبی استان )مکران( یکی از مناطق در سپس رسوباتی با مواد نسبتاً درشت و نرم روی ه

ای دوران سوم است که عمق آن به بیش از حال فرونشستن تدریجی است و دلیل آن نیز ضخامت زیاد رسوبات ماسه

فرو رسد. بر همین اساس پوستة اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین یک کیلومتر می

های آب معدنی فراوان در این منطقه است. ارتفاعات ها و چشمهفشانوجود آمدن گِلهای بهرود که یکی از علتمی

های آن اغلب آهکی و گچی است. به شناسی تعلق دارد و سنگاستان سیستان و بلوچستان به دوران سوم و دوم زمین

فشان تفتان( به اواخر دوران سوم و اوایل دوران چهارم تعلق د آتشهای این استان )ماننشناسان، بعضی کوهعقیده زمین

های شرق چالة لوت و ارتفاعات های مرکزی ایران و شامل ناهمواریکوهدارند. ارتفاعات سیستان و بلوچستان، جزء رشته

های پستی در که حوضه طوریدیوارة شرقی و جنوبی چالة جازموریان است. این ارتفاعات در همه جا پیوسته نیستند. به

شناسی  منطقة در مطالعات زمین

شرق ایران را معموالً به عنوان 

یک واحد مستقل بررسی 

کنند. این منطقه در اواخر می

شناسی  بر اثر دوران سوم زمین

زایی از دریا جدا های کوهجنبش

شده و در آن  ابتدا رسوبات 

آهکی از نوع دریایی و سپز 

وباتی با مواد نسبتاً درشت و رس

 نرم روی ه  انباشته شده است
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کوهک  -ایرانشهر یابد و در فاصلهها از شمال به جنوب افزایش میاند. پهنای کوهستانفواصل این ارتفاعات پدید آمده

های بلوچستان است. منطقه سیستان های سیستان و کوهها مشتمل بر کوهرسد. این ناهمواریبه بیشترین حد خود می

های جوی متعدد مانند: جریان بادی تأثیر جریانوقعیت جغرافیایی خود، از یک طرف تحتو بلوچستان با توجه به م

های متوسط تأثیر فشار زیاد عرضهای موسمی اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحتشبه قاره هند و به تبع آن باران

اشناسی این منطقه بادهای شدید ترین پدیده مشهود اقلیمی آن است. در وضعیت هوقرار دارد که گرمای شدید مهم

 های قابل توجه است. آسا، رطوبت زیاد و مه صبحگاهی پدیدهموسمی، طوفان شن، رگبارهای سیل

 

 

 

 سنجی هر روش های تأمین آب برای منطقه و امکانروش. 2

سرانه بارش نسبتاً رغم هاست که جهان را درگیر خود کرده است. کشورهای اروپایی و آمریکایی، علیبحران آب سال

کنند. ایران با اقلیمی خشک و مناسب، هر ساله بودجة کالنی را صرف تحقیقات گسترده روی تأمین منابع آب پایدار می

رو بوده و حل این مشکل تنها با خشک، به جز برخی نواحی شمالی و غربی، در پنجاه سال اخیر با مشکل آب روبهنیمه

های متناوب سالی، با وقوع سیلخشک ها رخدادپایدار ممکن خواهد بود. در این سالهای کالن توسعه اتخاذ سیاست

سالی است. شرایط جغرافیایی، دسترسی همراه بوده است. تغییرات اقلیمی نشان داده که سیل روی دیگر سکة خشک

از جمله عواملی هستند که  های مصرف و...وهوایی، وسعت، سرانه بارش، تراکم جمعیت، حوزهبه منابع آبی، شرایط آب

ترین تراکمگیرند. استان سیستان و بلوچستان، دومین استان پهناور ایران و کمدر تأمین منابع آبی مورد توجه قرار می

بیابانی است. منبع اصلی آب نیمه -استان به لحظات توزیع جمعیت است. آب و هوای استان خشک و در شرایط بیابانی

سالی است. ها دچار خشکه نوسانات بسیاری را در بیست سال اخیر تجربه کرده و بیشتر سالاستان هیرمند است ک

 دهد. ( تشکیل می1کیلومتر از نواحی  جنوبی این استان را سواحل دریای عمان )شکل 221همچنین 

صد در صنعت در 1درصد در آشامیدن و  5درصد مصرف ساالنه آب استان در کشاورزی،  84براساس آمارها، بیش از 

های شدیدی استان بازگشت نسبتاً کوتاه، سیالب شود. بارش ساالنه استان بسیار کم است، با این حال با دورةمصرف می

های کشور متر است که پس از استان یزد، کمترین سرانه را در میان استانمیلی 111گیرد. سرانه بارش حدود را فرا می

 (.2114دارد )تسنیم، 
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سد شامل  33ترین رکن در بهبود شرایط فعلی است. در این استان تاکنون، مدر چنین شرایطی، مدیریت منابع آبی مه

سازی آب احداث شده است. باید ها و ذخیرهمنظور مهار روانابسد انحرافی به 11ای و سد تغذیه 15سد مخزنی،  2

 9شود، د تبخیر میمیلیارد متر مکعب( به دلیل گرمای شدی 21درصد بارش ساالنه )حدود  95توجه کرد که نزدیک به 

شود متر مکعب آن از استان خارج می 1.311.111.111صورت رواناب است که متر مکعب( به 1.211.111.111درصد 

های آب زیرزمینی متر مکعب( به سفره 1.411.111.111درصد آن ) 2و 

درصد ظرفیت  29(. به عالوه 2115ای، کند )شرکت آب منطقهنفوذ پیدا می

های نوآورانه (. لذا، جدا از اجرای طرح2119خالی است )ایرنا،  های استان،سد

تنهایی و جدید، شاید به حداقل رساندن این مقدار هدررفت آب بتواند به 

 بخش بزرگی از مشکالت آب استان را حل کند. 

( انجام Pacific Instituteدر یک مطالعه جامع که در مؤسسه پاسیفیک )

مبود آب در کالیفرنیا، که به لحاظ نزدیکی به های رفع مشکل کشده، طرح

دریا شرایطی مشابه استان سیستان و بلوچستان دارد، بررسی گردیده است 

(Cooley & Phurisamban, 2016خالصه هزینه .) های برآوردشده برای

ها با قیمت ارز آورده شده است. این هزینه 1های مورد مطالعه در جدولطرح

ها، طرح حفظ دست آمده است. از این طرحزار تومان بهیک دالر برابر ده ه

و استفاده مجدد کمترین هزینة واحد را داشته و پس از آن آب  سیالب

ها، با افزایش ظرفیت، هزینه کن تلخاب و پساب قرار دارد. در این طرحشیرین

درصد کاهش یابد. نکته قابل توجه آن است که احداث  91تواند تا واحد می

 بند بررسی گردیده است. این پروژه در نظر گرفته نشده و تنها طرح آب سد در

 
 های رفع مشكل كمبود آب در كالیفرنیا. هزينه طرح1جدول

 

 

 طرح

 

 ظرفیت )میلیون متر مكعب(

 هزينه )میلیارد تومان/ میلیون متر مكعب(

پمپاژ و  احداث امكانات

 انتقال

 كل

 كاركرد كاركرد

 عالي متوسط ضعيف عالي متوسط ضعيف

حفظ سيالب و استفاده 

 مجدد

58.1≥ 1 51 55 3 . 51 53 

118.≤ 1 1 1 3 1 1 1 

تصفيه فاضالب و 

 استفاده مجدد

51833≥ 51 51 5. 4 51 51 11 

51833≤ 1 55 53 4 53 51 51 

كن تلخاب آب شيرين

 و پساب

51833≥ 7 51 54 5 . 53 51 

51833≤ 7 . 51 5 . 1 55 

كن آب شور آب شيرين

 دريا

51833≥ 11 15 33 1 11 13 31 

51833≤ 51 51 51 1 57 57 11 

هاست که جهان بحران آب سال

را درگیر خود کرده است. 

کشورهای اروپایی و آمریکایی  

رن  سرانه بارش نسبتاً علی

مناسب  هر ساله بودجة کالنی را 

ترده روی صرف تحقیقات گس

کنند. تأمین منابع آب پایدار می

ایران با اقلیمی خشک و 

خشک  به جز برخی نواحی نیمه

شمالی و نربی  در پنجاه سال 

رو بوده اخیر با مشکل آب روبه

است و حل این مشکل تنها با 

های کالن توسعه اتخاذ سیاست

 پایدار ممکن خواهد بود

 

هاست که جهان آب سالبحران 

را درگیر خود کرده است. 

کشورهای اروپایی و آمریکایی  

رن  سرانه بارش نسبتاً علی

مناسب  هر ساله بودجة کالنی را 

صرف تحقیقات گسترده روی 

کنند. تأمین منابع آب پایدار می

ایران با اقلیمی خشک و 

خشک  به جز برخی نواحی نیمه

 شمالی و نربی  در پنجاه سال

رو بوده اخیر با مشکل آب روبه

است و حل این مشکل تنها با 

های کالن توسعه اتخاذ سیاست

 پایدار ممکن خواهد بود
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های ساخت ای میان هزینه( انجام شد، مقایسه(NRDC «اِن. آر. دی.سی»در مطالعه دیگری که توسط مؤسسة 

(. این مطالعه نتیجه گرفت که ساخت NRDC, 2014های مدیریت منابع آب صورت گرفت )سد و  اعمال طرح

میلیارد دالر خواهد  2/4ای برابر های مدیریتی هزینهمیلیارد دالر و اجرای طرح 5/3ای معادل یک سد، هزینه

های فرهنگی به ذخیره آبی هشتم آبی است که با طرحآید یکداشت، در حالی که آبی که از سد به دست می

 شود. افزوده می

 

 

 NRDC. نتايج مطالعه مؤسسه 2شكل 

 

توان با مطالعة های بسیاری در سراسر دنیا در حال بررسی و اجراست که میدر کنار مدیریت بهینه منابع آب، طرح

های سنجی نمود. احداث کارخانهطور خاص استان سیستان و بلوچستان امکانها را در ایران و بهدقیق، اجرای آن

هاست که در ادامه به بررسی و ... از جمله این طرح سازی، انتقال از منابع پرآب در دسترسکن، سدآب شیرین

های نوآورانه چون استحصال آب از هوا نیز وجود دارد که گرچه ممکن است در آینده بسیار پردازیم. طرحها میآن

اند که شده هایی بررسیمورد توجه قرار گیرند، لکن در شرایط بحرانی کنونی، طرح

 اند. خطا قرار گرفتهتر تا حدی مورد آزمون و پیش

 

 . تأمین آب شیرین از دریا2-1

م 1851هایی است که حدوداً از دهه کن یکی از روشهای آب شیریناحداث کارخانه

رو نشد. های گزاف اجرایی چندان با اقبال روبهدلیل هزینهمورد توجه قرار گرفت، اما به

های آن، احداث این و پایین آمدن هزینه فناوریهای اخیر، با پیشرفت اما در سال

های آب درصد کل کارخانه 45ها در جهان رشد کرده است. اکنون بیش از کارخانه

در کنار مدیریت بهینه منابع 

های بسیاری در آب  طرح

سراسر دنیا در حال بررسی و 

توان با مطالعة اجراست که می

ها را در ایران دقیق  اجرای آن

طور خای استان سیستان و به

 سنجی نمودو بلوچستان امکان
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 81اند که نزدیک به برداری قرار گرفتهفارس مورد بهرهکن دنیا در کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیجشیرین

کنند. امارات متحده عربی روزانه ده میلیون متر مکعب آب ها را تأمین میدرصد آب شرب مورد نیاز این کشور

روز است )تابناک، کند که این رقم در حدود سه برابر حجم آب مصرفی تهران در هر شبانهشیرین تولید می

روز به اندازه کل ظرفیت سد کرج آب  21توانند در کمتر از های امارات میکن(. به عبارتی دیگر، آب شیرین2119

 کنند.  تولید

برداری کن را آغاز کرده و به بهرههای آب شیرینهای اخیر چندین پروژه احداث کارخانهکشور ما نیز در سال

هاست که از هزار متر مکعب یکی از این پروژه 5/12با ظرفیت  کنارک -چابهارکن رسانده است. پروژه آب شیرین

(. با این حال، به دلیل نکات فنی پیچیده در 2111ت، برداری است )سازمان محیط زیسدر حال بهره 1398سال 

ها، چند سالی است که این پروژه عملکرد مناسب خود را از دست داده و نتوانسته است بر تعمیر و نگهداری دستگاه

تواند یکی از عوامل مهم در نیز می ای بگذارد. کمبود نیروهای متخصص در این منطقهقیمت آب در منطقه اثر ویژه

ها نیاز به تأمین برق نیز نیاز هست، گرچه با کنشیریناندازی آبهایی باشد. به عالوه، برای راهناکامی چنین پروژه

 ها به تولید برق مورد نیاز کارخانه و مناطق تحت پوشش رسید. توان از طریق همین نیروگاهطراحی بهینه می

 

شده در ایران، به بررسی چهار کارخانه احداث 2، در جدول کنهای احداث کارخانه آب شیرینبرای بررسی هزینه

کن بوشهر ، آب شیرین(2319)صدا و سیما  کن بندرعباس کنارک، آب شیرین -کن چابهارشامل آب شیرین

ها پرداخته شده است. با توجه به همراه ظرفیت و هزینة آن (2319)موج  کن قشم و آب شیرین (2319)تسنی   

های گذشته به های سالهای قابل مقایسه، الزم است هزینهدست آوردن هزینهارزش پول، برای بههای به نوسان

نظر قرار گرفته و براساس نسبت قیمت ها مدروز تبدیل شود. به همین منظور، قیمت سکه طی سالهزینه معادل به

 است. سازی شده های آن سال معادل، هزینه1382سکه در هر سال به قیمت سکه سال 

 

 كن ايران و هزينه احداثهای آب شیرين. مشخصات كارخانه2جدول

 

 ظرفیت روزانه نام كارخانه

)میلیون متر 

 مكعب(

 ظرفیت ساالنه

روز  033)

 كاری(

 هزينه

)میلیارد 

 تومان(

سال اعالم 

 هزينه

قیمت سكه در 

سال اعالم هزينه 

 )تومان(

هزينة معادل به 

روز )میلیارد 

 تومان(

 -كن چابهارشيرينآب 

 كنارك
181571 1811 5. .1 4318111 31 

 31 581118111 11 411 41 1851 كن بندرعباسآب شيرين

 57 581118111 17 131 5381 18141 كن بوشهرآب شيرين

 11 3. 118111. 17 11. 31 185 كن قشمآب شيرين
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نشدنی( یک طرح توسعه پایدار عنوان یک منبع تقریباً تماماز دریا )به گرچه در بعضی مطالعات، تأمین آب شیرین

تلقی شده، اما ورود حجم بسیار زیاد تلخاب و پساب این کارخانه به دریا قطعاً خسارات غیرقابل تخمینی به دریا و 

با آن مواجه نشده است و در پنجاه سال آینده بروز خواهند اکوسیستم منطقه خواهد زد؛ خساراتی که تاکنون بشر 

 کرد. 

 

  . تأمین آب از منابع آب زیرزمینی2-2

ی زیستی، اجتماعرویه از منابع آب زیرزمینی باع  مشکالت محیطهای طوالنی در ایران و برداشت بیسالیخشک

میلیارد متر مکعب در سال بوده  2و اقتصادی فراوانی شده است. میزان برداشت از آب زیرزمینی در استان حدود 

میلیون متر مکعب بیشتر از استاندارد جهانی برای این منطقه  211که تقریباً 

های غیرمجاز به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و عدم است. حفر چاه

شدن منابع ترین دالیل خالیا و مزارع از مهمهرسانی کافی به دشتآب

زیرزمینی است. لذا، تأمین آب از منابع زیرزمینی پیش از آنکه سطح ایستابی 

 وجه قابل توجیه نیست. به میزان قابل قبولی بازگردد، به هیچ

ای سیستان و بلوچستان، برداری منابع آب منطقهمعاونت حفاظت و بهره

بخشی ل مصرف آب زیرزمینی و با هدف احیا و تعادلهایی را برای کنترطرح

دهی و اثربخشی آن های زیرزمینی در نظر گرفته که میزان نتیجهمنابع آب

های ها شامل تقویت و استقرار گروههنوز مشخص نشده است. این طرح

ها به کنتورهای هوشمند، های زیرزمینی، تجهیز چاهبازرسی از منابع آب

های حفاری، خرید ش و بانک اطالعاتی، ساماندهی شرکتایجاد سامانه پای

های بازده کشاورزی، انجام مطالعات حفاظت از منابع آبهای کمچاه

های ممنوعه قرار دارند، استقرار هایی که در دشتشکنی چاهزیرزمینی، کف

بران و های آبهای زیرزمینی با استفاده از تشکلمدیریت مشارکت آب

 های زیرزمینی است. نابع آبمدیریت کیفیت م

 

 سازی . تأمین آب از طریق سد2-0

مورد آن در استان سیستان و بلوچستان بوده  است.  33سد ساخته شده که  121در کشور ما تا به حال بیش از 

ها و توزیع مناسب آب به مناطق اطراف است. در این استان، گرچه آوری آب باران و روانابهدف اصلی سدها جمع

ها حجم آب زیادی را روانه اقیانوس یا کشور همسایه ها و طوفانسرانه بارش بسیار پایین است، اما وقوع سیالب

آبی را حل کند. برای تواند بخش بزرگی از مشکل کمبندها میکند. آبی که در صورت حفظ به وسیله آبمی

شده در ایران به همراه ظرفیت و هزینه ثبه بررسی دوازده سد احدا 3های احداث سد، در جدول بررسی هزینه

 ها پرداخته شده است.  آن

گرچه در بعضی مطالعات  

از دریا  تأمین آب شیرین

عنوان یک منبع تقریباً )به

نشدنی( یک طرح توسعه تمام

پایدار تلقی شده  اما ورود 

حج  بسیار زیاد تلخاب و 

کارخانه به دریا پساب این 

قطعاً خسارات نیرقابل 

تخمینی به دریا و اکوسیست  

منطقه خواهد زد؛ خساراتی که 

تاکنون بشر با آن مواجه نشده 

است و در پنجاه سال آینده 

 بروز خواهند کرد
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 . مشخصات چند سد در ايران و هزينه احداث0جدول

ظرفیت  استان نام

)میلیون 

 مترمكعب(

هزينه 

)میلیارد 

 تومان(

سال 

اعالم 

 هزينه

قیمت سكه در 

سال اعالم 

 هزينه )تومان(

هزينة معادل به 

روز )میلیارد 

 تومان(

 120 038923 93 2 4 سیستان و بلوچستان بزمان ايرانشهرسد 

 98 0038333 83 14 8 سیستان و بلوچستان سد سارادان ايرانشهر

 201 4088333 98 21 11 سیستان و بلوچستان شهرسد خیرآباد نیك

 11 8138333 81 11 18 سیستان و بلوچستان سد گلوگاه زاهدان

 18308 181888333 80 833 118 بلوچستانسیستان و  سد ماشكید سراوان

 18819 0038333 83 283 231 سیستان و بلوچستان سر زيردان

 003 089288333 81 003 21 سمنان سد شهید شاهچراغي دامغان

 010 8008333 84 183 02 لرستان سد حوضیان الیگودرز

 08208 8008333 84 933 23 خراسان رضوی سد قره تیكان

 008 181888333 81 033 13 همدان تويسركانسد خرمرود 

 18 8138333 81 488 182 گلستان سد ديگچه

 088 8008333 80 113 84 آذربايجان غربي سد كرم آباد

 

(. با برازش یک نمودار توانی 1دست آورد )شکلتوان نموداری میان ظرفیت و هزینه معادل به، می3براساس جدول 

تواند راهنمایی ( که می42 ×)ظرفیت( -35.1)هزینه=  شودمیان ظرفیت و هزینه حاصل میای بر این نمودار، رابطه

یابد. اما این برای تخمین اولیه هزینه احداث سد باشد. روشن است که با افزایش ظرفیت، هزینة واحد کاهش می

رفت و تبخیر آب شدت بودن سدهای بزرگ نیست. چرا که با افزایش ظرفیت سد، هدرصرفهدهندة بهالزاماً نشان

 یابد. ی افزایش میزیستکند و مخاطرات محیطپیدا می
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 . رابطه ظرفیت و هزينه احداث سد در ايران0شكل 

 
پوشید،  توان چشمسازی در توسعه پایدار و مدیریت منابع آب نمیاز نقش کلیدی سد

ترین آبی نیست. یکی از بزرگحل مشکل کماما باید توجه نمود که سد همیشه راه

خصوص در مناطق گرم و خشک است؛ اتفاقی که هر بالیای سدها تبخیر سطحی آب، به

طور که ندهد. هماخسارات گسترده رخ می سال در استان سیستان و بلوچستان و با

شود و سهم سدها درصد از میزان بارش ساالنه تبخیر می 95تر اشاره شد، حدود پیش

در این تبخیر بسیار زیاد است؛ چرا که عمدتاً سطح وسیع آب با عمق کم در برابر تابش 

های ر سدها، راهگیرد. برای جلوگیری از تبخیشدید خورشید و درجه دمای باال قرار می

ها، استفاده از صفحات نوین گوناگونی تا به امروز آزموده شده است. یکی از این راه

خورشیدی شناور بر سطح آب سد است. این صفحات خورشیدی، ضمن تولید برق از 

 کنند. انرژی خورشیدی، از تبخیر سطحی آب نیز جلوگیری می

تر یستان و بلوچستان نیز بسیار زمانبرن سعالوه بر مشکل تبخیر، پر شدن سدها در استا

گیری قرار داشته و نتوانسته است به چرخه طوری که گاه یک سد بیش از ده سال در مرحله آبهاست، بهدیگر استاناز 

های جدید و سدهای تواند احداث شبکه قناتتوزیع آب منطقه بپیوندد. در چنین شرایطی، بهترین پیشنهاد می

توان از ظرفیت ساکنان منطقه ها میرفت آب جلوگیری شود. برای احداث قناتتا از تبخیر و هدر زیرزمینی باشد

استفاده کرد تا به این ترتیب سطح آب زیرزمینی نیز در یک حد مشخص تضمین شود. سدهای زیرزمینی نیز اگرچه 

منطقة پهناور با تراکم جمعیت پایین یک  در ظرفیت بسیار کمتری نسبت به سدهای روباز دارند، اما اتفاقاً این ویژگی

احداث یک سد روباز با ظرفیت  هزار کیلومتر مربع، 21آید. در واقع، اگر برای یکی منطقه با وسعت حسن به حساب می

میلیون متر مکعب مقایسه کنیم، واضح  5سد زیرزمینی با ظرفیت هر یک  41میلیون متر مکعب را با احداث  211

هزار کیلومتر مربع بسیار بیشتر از  21نتقال آب سد روباز به نقاط تمرکز جمعیت در سرتاسر کشوراست که هزینه ا

 زمانی است که در هر نقطه تمرکز جمعیت یک سد زیرزمینی احداث شود. 

 113در کشور ما تا به حال بیش از 

مورد آن  00سد ساخته شده که 

در استان سیستان و بلوچستان 

بوده است. هدف اصلی سدها 

ها و آوری آب باران و روانابجمع

توزیع مناسب آب در مناطق 

اطراف است. در این استان  گرچه 

سرانه بارش بسیار پایین است  اما 

ها حج  ها و طوفانع سیالبوقو

آب زیادی را روانه اقیانوس یا 

 کندکشور همسایه می
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به لحاظ محیط زیستی، سدهای زیرزمینی مخاطرات بسیار کمتری به همراه دارند و 

هایی که در سدهای روباز شایع هستند، در سدهای زیرزمینی رخ بسیاری از آلودگی

تواند برای تغذیه مصنوعی دهند. به عالوه، آب ذخیره در سدهای زیرزمینی مینمی

ها و نشست زمین شدن سفرههای آب زیرزمینی استفاده شود و مانع از خشکسفره

از سد روباز است گرچه آب سد زیرزمینی شود. هزینه احداث سد زیرزمینی نیز کمتر 

بندی سد و نبود نیاز به پایش بیشتری دارد تا ضمن حفظ کیفیت آب، از عایق

به نقل از رئیس وقت « ایران»، روزنامه 1392ها اطمینان حاصل شود. سال ریزشکاف

داری گزارش کرد که هزینه ساخت یک سد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز

میلیون  251میلیون متر مکعب تقریباً معادلِ  2/1با ظرفیتی حدود زمینی فرضی زیر

نوع  11( باید توجه داشت که عواملی چون انتخاب 2119تومان است )افشار، 

الینینگ، زهکشی و... تأثیر بسیار زیادی بر هزینة نهایی آن خواهند داشت. برای 

های پیشین های پروژههزینهبرآوردِ هزینة احداث زیرزمینی، در این مطالعه، به بررسی 

پرداخته شد. با وجود این، به دلیل سابقه کوتاه احداث سد زیرزمینی در ایران، در 

تر به آن ادامه چهار نمونه آمده است. نمونه اول، سد زیرزمینی فرضی است که پیش

( و 2114مان )مکران، (، نمونه سوم سدی در کرGur & Spuhler, 2019اشاره شد. نمونة دوم سدی در کشور کنیا )

 ( است. 2113نمونة چهارم سدی در آذربایجان شرقی )مهر، 

 
 . مشخصات چند سد زيرزمیني و هزينه احداث4جدول

 

های سالیهای موسمی باع  شده است که در عین خشکاز طرف دیگر، اقلیم استان سیستان و بلوچستان و طوفان

متر مکعب هم از دست برود؛ یعنی حجمی بیش از  1.311.111.111ها به حجم درصد رواناب 91طوالنی، بیش از 

ایی که آب را به سرعت به منابع زیرزمینی )سد بندهشش برابر ظرفیت سد زیردان و هفت برابر سد کرج! استفاده از آب

 استان نام

 ظرفیت ساالنه

)میلیون 

 مترمكعب(

 هزينه

)میلیارد 

 تومان(

سال اعالم 

 هزينه

قیمت سكه در سال 

 اعالم هزينه )تومان(

هزينة معادل به روز 

 )میلیارد تومان(

 1 1358141 7. 1811 187 - يك سد زيرزميني فرضي

 51 - - 5111 18115341 كشور كنيا سد زيرزميني كنيا

 53 1418111 13 181 1851 كرمان سد زيرزميني كرمان

سد زيرزميني آذربايجان 

 شرقي

آذربايجان 

 شرقي
18513 187 11 581118111 51 

سازی در از نقش کلیدی سد

توسعه پایدار و مدیریت منابع آب 

پوشید. اما باید توان چش  نمی

حل میشه راهتوجه نمود که سد ه

آبی نیست. یکی از مشکل ک 

ترین بالیای سدها تبخیر بزرگ

خصوی در مناطق سطحی آب  به

گرم و خشک است؛ اتفاقی که هر 

سال در استان سیستان و 

بلوچستان و با خسارات گسترده 

 دهدرخ می
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تواند عالوه بر تأمین بخش زیادی از نیاز استان، به باال آمدن سطح ایستابی آب زیرزمینی، قنات و ...( برساند، می

 زیرزمینی کمک شایانی کند. 

بختانه کشور ما تجربه و شده در این بخش، بیش از همه به مدیریت علمی نیاز دارد. خوشمجموعة پیشنهادهای ارائه

توان بخش ها و سدهای زیرزمینی را دارد و تنها با یک برنامه مدون و مدیریت پایدار میمهارت کافی برای ساخت قنات

 زیادی را مشکالت آب استان را حل نمود. 

 

 . ذخیره و تصفیه فاضالب  رواناب و سیالب 2-4

شود و در وهلة بعد یک منبع تخریب مناطق شهری و روستایی میذخیرة رواناب و سیالب، در وهلة نخست، مانع از 

 ترین عامل وجود سیستمگرداند. در خصوص رواناب و سیالب، مهمرفته را دوباره به چرخه استفاده باز میدستاز

ادی آب چندان زیاد مانع از هدررفت حجم زیای نهآوری انتقال رواناب و سیالب است؛ سیستمی که با صرف هزینهجمع

کارهای ساختاری است که شود: دسته نخست، راهکارهای مدیریت سیالب، در دو دسته اصلی خالصه میهشود. رامی

پذیری، سامانه استفاده مجدد از آب باران و ایجاد های نفوذهای ذخیره آب نزدیک منبع سیالب، سامانهشامل سازه

ناپذیری کارهای غیرساختاری است، شامل کمینه کردن سطوح نفوذمراکز غیرمتمرکز ذخیره آب است. دسته دوم، راه

 پذیری خاک. شهری، افزایش پوشش گیاهی  و افزایش نفوذ

نظر های انتقال فاضالب به مراکز تصفیه است. بهترین مسئله احداث سیستمدر خصوص تصفیه فاضالب نیز، مهم

روند، منبع بزرگی از آب هستند که تنها هزینه الً به هدر میرسد. این منابع )فاضالب، رواناب و سیالب( که معمومی

توانند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای استان باشند. دورة بازگشت کوتاه انتقال آب و تصفیه را به همراه دارند و می

رود. در میشود و هبار، حجم زیادی آب به سمت استان روانه میسیل در منطقه، به این معناست که هر چند سال یک

 پوشید. توان از چنین منابعی چشم لذا، هرگز نمی

 

 های پرآب مجاور . تأمین آب از طریق انتقال آب از حوزه2-5

های بسیار طوالنی نیاز دارد. با توجه به وسعت گذاریهای انتقال و لولههای پرآب به ساخت شبکهانتقال آب از حوزه

د پانزده برابر استان تهران و تقریباً به اندازه کشور سوریه، شبکه انتقال استان، سیستان و بلوچستان چیزی حدو

سالی هستند و جوار استان، خود درگیر خشکهای همعالوه، همة استانهای بسیار گزافی خواهد داشت. بههزینه

کیلومتری استان قرار  1211ترین منبع آب قابل انتقال کارون خواهد بود که آن هم در فاصلة حدوداً احتماالً نزدیک

ترین رسانی، انتقال آب همواره بیشترین هدررفت آب را دارد و کوچکدارد. شایان ذکر است در میان مراحل چرخه آب

 های آن منبع تغذیهها مترمکعب آب شود. از طرف دیگر، کارون و سرچشمهتواند منجر به هدر رفتن میلیونخللی می

های فراون اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. ناقشات بین استانی خواهد شد و زیانکل غرب کشور و دامن زدن به م

شود و وحدت ملی را نشانه ای اکنون در منازعات میان کشاورزان استان اصفهان و یزد دیده مینمونه چنین تجربه

 رود. می
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 های آب آشامیدنی . خرید آب از کارخانه2-6

های داخلی باشد، در واقع به امیدنی در دو حالت قابل بح  است. اگر خرید از کارخانههای آب آشخرید آب کارخانه

تواند در قالب یک طرح توسعه پایدار قرار گیرد. معنای استفاده از منابع داخلی است که عموماً رو به پایان هستند و نمی

های کشورهای عربی رفت. در کناغ آب شیرینتوان به سرمرزی باشد، میهای بروناما در صورتی که خرید از کارخانه

تواند گزینه تر بودن به استان و همچنین روابط سیاسی خوب با کشور ما میمیان این کشورها، عمان به دلیل نزدیک

شدة آبی خواهد بود که در مناسبی باشد. اما باید توجه داشت که هزینه خرید آب مورد نیاز احتماالً بیش از هزینه تمام

ای که پیشنهاد خرید آب از کارخانه خارجی )مثالً کن داخلی به دست خواهد آمد. تنها نکتهکارخانه آب شیرین یک

کند، عدم عملکرد بهینه و مناسب کارخانه داخلی در آن منطقه است، یعنی کمبود نیروی می عمان( را پررنگ

خلی بتواند بدون هدررفت انرژی گزاف و به متخصص و عدم تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری. چنانچه کارخانه دا

 شود. شکل بهینه فعالیت کند، طبعاً گزینه خارجی حذف می

 

 گیری . بحث و نتیجه0

گوناگونی را در نظر گرفت. عوامل اقتصادی، جغرافیایی، آب و  هایعاملترین روش تأمین آب، باید برای انتخاب مناسب

عنوان گام نخست، ست که در انتخاب نهایی تأثیر مهمی دارند. در این مطالعه، بههوایی و فرهنگی از جمله فاکتورهایی ا

های صرفه اقتصادی و هزینه فایده در نظر گرفته شده است. به عبارتی دیگر، هزینه تولید یک واحد آب برای طرح

آمده  5سبه و در جدول کن و سد زیرزمینی( پرداخته شد، محاشیرینها )سد، آبای که در بخش قبل به آنعملیاتی

آوری و ذخیره ای به احداث تأسیسات جمعها، باید اهتمام ویژهاست. به عالوه، در کنار انتخاب هر کدام از این روش

ها های این طرح )مانند خطوط انتقال آب( در مقایسه با سایر طرحفاضالب، رواناب و سیالب داشت؛ چرا که اوالً هزینه

 رود. ین منابع دارندة حجم زیادی آب هستند که همگی به هدر میپایین است و ثانیاً ا

، برای 5روز بر میلیون متر مکعب برای هر نمونه آمده است. نتایج جدولروز و هزینة بهدر بررسی جدول زیر، هزینة به

ها را به طرحآورده شده است. میانگین هزینه در هر طرح محاسبه شده است تا بتوان این  4مقایسة بیشتر در شکل 

( است و سپس 31تر مقایسه نمود. هزینة میانگین بر میلیون متر مکعب در طرح سد روباز بیشترین مقدار )شکلی عملی

میلیون متر ( قرار دارند. به عبارت دیگر، هزینة میانگین برای تولید یک12( و سد زیرزمینی )29کن )طرح آب شیرین

 برابر سد زیرزمینی است.  2.3کن حدود زیرزمینی و در آب شیرینبرابر سد  5.2مکعب در سد روباز 

باید توجه کرد که عالوه بر اختالف هزینة میانگین سه طرح، هزینة ساخت سد زیرزمینی به دلیل جلوگیری از تبخیر 

ا باید با اندکی ها رکنشیرینآب و عدم نیاز به خطوط طوالنی انتقال آب، صرفة بسیار باالیی دارد. همچنین، هزینة آب

شود. ها تا پیش از تحویل آب آشامیدنی به خطوط انتقال میتخفیف در نظر گرفت؛ چرا که این هزینه شامل تمام هزینه

 های تصفیه، گندزدایی و ... در آن لحاظ نشده است. اما هزینة ساخت سد روباز، تنها شامل احداث سد بوده، و هزینه
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 زيرزمیني سد و كنشیرين آب سد، هایطرح مقايسه. 8جدول

 

 طرح

 

 نام

 

 استان

ظرفیت )میلیون 

 متر مكعب(

روز هزينه به

 )میلیارد تومان(

روز )میلیارد هزينه به

میلیون تومان( بر يك

 متر مكعب

 

 

 

 

 

 

 سدهای روباز

 5 75 71 سيستان و بلوچستان سد گلوگاه زاهدان

 7 .5815 117 سيستان و بلوچستان سد زيردان

 1 58111 551 سيستان و بلوچستان ماشكيد سراوان سد

 1 1. 1 سيستان و بلوچستان سد سارادان ايرانشهر

 53 111 14 آذربايجان غربي سد كرم آباد

 54 137 57 سيستان و بلوچستان شهرسد خيرآباد نيك

 51 51 581 گلستان سد ديگچه

 57 311 15 سمنان سد شهيد شاهچراغي دامغان

 51 153 31 لرستان حوضيان اليگودرزسد 

 35 511 4 سيستان و بلوچستان سد بزمان ايرانشهر

 14 131 51 همدان سد خرمرود تويسركان

 513 38111 11 خراسان رضوي تيكانسد قره

 31 711 47 - ميانگين سدهاي روباز

 

 

 هاكنآب شیرين

 31 58131 41 هرمزگان كن بندرعباسآب شيرين

 11 11. 31 هرمزگان كن قشمشيرينآب 

 57 131 5381 بوشهر كن بوشهرآب شيرين

 31 .51 1811 سيستان و بلوچستان كنارك -كن چابهارآب شيرين

 .1 711 13 - هاكنميانگين آب شيرين

 

 

 سدهای زيرزمیني

 1 4 187 - يك سد زيرزميني فرضي

 51 1 18115341 كشور كنيا سد زيرزميني كنيا

 53 1 1851 كرمان سدهاي زيرزميني كرمان

 51 3 18513 آذربايجان شرقي سد زيرزميني آذربايجان شرقي

 51 1 183 - سدهاي زيرزميني ميانگين
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 های تأمین آب. نمودار مقايسة هزينة طرح4شكل 

 

ها و همچنین مسائل محیط زیستی، این مطالعه با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و هزینة طرح

آوری و ذخیره فاضالب، رواناب و سیالب و همچنین کند که احداث تأسیسات جمعپیشنهاد می

اندرکاران این حوزه قرار سنجی و احداث سدهای زیرزمینی در اولویت مدیران و دستمطالعات امکان

د. اهمیت ساخت سدهای روباز بر کسی پوشیده نیست، اما باید دانست که این سدها در ایران به گیر

اند و ساخت بیش از حد سدهای روباز تنها به تبخیر و هدررفت بیشتر آب، تعداد قابل قبولی رسیده

 زند. بازگشت دامن میهای کالنِ بیتر و هزینهزیستی گستردهمخاطرات محیط
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 هایی از سیالبدرس
 گزارشگر: اردوخاني

 اشاره
مورد  لرزه بیش از سایر مخاطرات کشور ما راسیل یکی از مخاطرات طبیعی است که بعد از زمین

های باید همه ما را به این باور و یقین برساند که سیالب 1089تهدید قرار داده است. سیل بهار 

بهره نخواهند گذاشت. بنابراین با توجه به های آتی نیز ما را از هجوم خود بیویرانگر در زمان

ای فردی و به دست آمد الزم است نسبت به اصالح رفتاره 1089های سال ای که از سیلتجربه

بخش در منابع و مخازن آبی مدیریت سازمانی خودمان اقدام کنی  تا بتوانی  با اقدامات تعادل

ها را کنار بگذاری   خوبی را اعمال کنی . از جمله اینکه همه با ه  مشارکت کنی   خودخواهی

کار گیری  ز بهشده و جامع ساخت و ساتصرفات و ساخت و سازهایمان را با توجه به مطالعات انجام

 های آینده از آناز تا فروکش کردنشان نه نقمت  بلکه نعمت باشند.تا سیالب

 ای بگیری .در ادامه پای صحبت مسئولین منابع آب هستی  تا از تجربیات آن بهره

 

 
 ـ مهندس آقابیگی 1تصویر 

 

 حوزه  بفرمایید که به نظر تان در این ! لطفاً با توجه به اشراف و ورزیدگی1اهلل آقابیگیسیف

 آفرین؟شما سیل به خودی خود یک بحران است  یا بحران

 رود. بنابراین اگر ای چندبعدی به شمار میسیل یا سیالب یک امر کلی است و در تمام دنیا مقوله

های زیادی با هم ایفای نقش کنند. در پاسخ به سؤال شما بخواهیم این پدیده مدیریت شود، باید دستگاه

ی که دارد درواقع کشوری باید عرض کنم که ما باید باور داشته باشیم که کشورمان با توجه به اقلیم خاص

متر میلی 251خشک است؛ چون میزان متوسط بارندگی بلندمدت پنجاه ساله ما حدود فقط خشک و نیمه

سوم متوسط جهانی متر است. ما یکمیلی 221تا  251که متوسط جهانی بارندگی معادل است، درحالی

طور متوازن و در یک جغرافیای گسترده و به بارندگی داریم. تازه، طوری هم نیست که این میزان بارندگی در

متر بارش را داریم مانند مناطق میلی 1111های معین ببارد. ما در مناطقی از کشور متوسط باالی زمان
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متر است. در مجموع اقلیمی که ما در آن میلی 51تا  41خزری، و در مناطق کویری بعضاً متوسط بارش زیر 

کند که خودمان را با کرة شمالی ایجاب میط توپوگرافیک و واقع شدن در نیمکنیم به لحاظ شرایزندگی می

بارندگی و سیالب با کشور ما پیوند خورده است. دلیل آن وقوع  ،این شرایط سازگار کنیم. براساس این اقلیم

همه  شود( البتهمتر است )که ثبت میمیلی 2111تا  1211طور متوسط در سال بین های شدید بهبارندگی

 ها دارای شدت باال نیستند.این

براساس مطالعات جامعی که در دنیا و در کشور ما صورت گرفته است و با توجه به خصوصیاتی که گفته 

های طبیعی و خارج از اراده و کنترل است که باالترین میزان خسارت را به شد، سیالب یکی از پدیده

سالی و ... بیش از حوادثی مانند طوفان، رانش زمین، خشک های کشور ما وارد کرده  است، یعنیزیرساخت

 لرزه و طوفان قرار دارد.ها، زمینها، بیماریالبته به لحاظ تلفات جانی در مقام چهارم است و بعد از اپیدمی

طور اش کار جمعی است. بایستی به این باور و یقین برسیم که ما بهای الزمهمدیریت چنین پدیده

خصوص در سیالب. در ها کشوری پرحادثه در مقام دهم جهان هستیم بههت تلفات و خسارتمتوسط از ج

ها مقام ها باور نداشته باشند، ایران با درصد باالی خسارتمقایسه با کشورهای آسیایی هم، که شاید خیلی

ندگی باالیی در بعضی چهارم را در این قاره دارد؛ یعنی بعد از هند، بنگالدش و مناطقی از چین که دارای بار

 متر بارندگی دارند!میلی 5111مناطق خود هستند. در چین مناطقی هست که تا 

های طبیعی دیگر با آن برخورد علمی و کارشناسی شود، قطعاً بحران نخواهد اگر مانند خیلی از پدیده

 آفرینی کند.تواند بحرانبود، ولی اگر مدیریت نشود، می

خورد با سیل انجام دهیم فراوان است. در این خصوص به سه جنبه اساسی باید کارهایی که باید در بر

 توجه داشته باشیم:

 شناسی منطقه(. توپوگرافی منطقه سیالبی )زمین1

 . رژیم بارندگی از نظر مدت و شدت2

 . مالحظات مدیریتی بحران3

و تصرف در آن دو نبوده، ما  در موضوع اول و دوم تاکنون بشر به هیچ وجه قادر به مدیریت کردن و دخل

هایی را که داریم مثالً از سنگی به غیرسنگی ها را کم یا زیاد کنیم، یا بستر زمینتوانیم شیب حوزهنمی

است که از نظر فرابخشی بودن، « مدیریت سیالب»توان کرد تبدیل کنیم. بنابراین تنها کاری که می

کند. ده تا دوازده دستگاه و وزارتخانه را درگیر آن می چندوجهی بودن و نیز نوع اقلیم هر کشور بعضاً

ها است تا ورود آب باران طور در کشور ما هم از نظر تأثیرگذاری از باالترین نقطة بارش که در سرشاخههمین

ها و ها و سپس وارد شدن به مناطق غیرشهری و روستاها و شهرها که تخریب زمینها و رودخانهبه مسیل

های زیادی درگیر این ها و ارگاندر پی دارد یا ذخیره شدن در پشت مخازن سدها و ... سازماناماکنی را 

 بحران هستند.
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 بینی بودن سیل چرا سال گذشته این قضیه در کشور ما بحرانی شد؟با توجه به قابل پیش 

 ای از دنیا سیالب را های ظاهری در هیچ نقطهسؤال شما را اصالح کنم. برخالف بعضی از گفته

های هواشناسی مسئولیت آن را دارند بینی هستند که سازمانها قابل پیشبینی کنند. بارشتوانند پیشنمی

های جهیزات و سیستمهاست که به فراخور زمان نسبت به افزایش تو مسئولیت اعالم و هشدار نیز با آن

 اند. خودشان توسعه یافته

مدت گذاری شده است و کوتاهمدت که فصلی نامگیرند: بلندمدت، میانها در سه طبقه قرار میبینیپیش

 کند.بینی میساعت قبل از بارش را پیش 22که حداکثر تا 

ا دارای عدم قطعیت باالیی می بینی دقیق وجود ندارد یمدت یا فصلی امکان پیشهای میانبینیدر پیش

شود. ولی هر چقدر به زمان بارندگی نزدیک بینی است که شامل دما و بارش میباشد. یک دامنة قابل پیش

ها نیز معموالً معطوف به ریزیشویم عدم قطعیت کمتر و میزان وقوع بارش بیشتر خواهد شد. برنامهمی

ساعت قبل از  22تا  24بین یک هفته تا ده روز و نهایتاً  مدت است که حداکثرهای کوتاهبینی بارشپیش

 بارش در کشور است.

 
 لرزه و براساس سندهای تاریخی دوره هایی که مانند زمینبه نظر شما با توجه به سیالب

 بینی کرد؟شد این مسئله را پیشبازگشت دارند نمی

 فهوم آن این نیست که چنانچه سیالبی با شده داریم اما مدر وقوع سیل هم ما دورة بازگشت تعریف

افتد یا اینکه در بعضی از سطوح جامعه سال دیگر اتفاق نمی 25ساله تعریف شد دقیقاً تا  25دورة بازگشت 

کنند این سیالبی که گویند: مثالً این سیالب دورة بازگشت صدساله دارد و فکر میاین تلقی وجود دارد می
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تواند طور نیست و چه بسا میاد تا صد سال دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اما  ایناتفاق افت 1389در فروردین 

 هفته یا ماه بعد یا نیمه دوم سال اتفاق بیفتد.

 ها و تجهیزات، از جمله تقویت کند به اینکه با توسعة مدلدر ادامه این بخش اشاره می آقابیگی

های تقریباً نه در بینیه خدمت گرفت. براساس پیشتری را بهای جامعتوان مدلرادارهای هواشناسی می

های هواشناسی قادر سیستمرا ها روز خیلی از بارندگی 15تا  11ساعت بلکه  22تا  24مدت و نه در کوتاه

 بینی کنند.هستند پیش

 کار گرفته و اقداماتی انجام شده است کههایی بهها مدلدر وزارت نیرو بدون تقابل یا تعارض با آن

 51افتادة مثالً تواند میزان بارش را تبدیل به میزان جریان کند. به این معنی که میزان بارش اتفاقمی

تواند جریان پیدا کند و به سیالب تبدیل شود. چون آن چیزی ای از کشور، چه میزان میمتر در نقطهمیلی

نه صرفاً میزان و عدد بارش بلکه میزان  که در مجموع در منابع آب و وزارت نیرو قابل استفاده و کاربرد است

 جریان و آبی است که حاصل بارش است و برای ما کاربردی و تأثیرگذار است.

ربط به های ذیها و دستگاهسازمانای را با تأکید بگویم، هنوز در سطح جامعه و مردم و مسئولین، نکته

عنوان یک رسانه ین رخداد طبیعی است. شما بهترایم که در چنین کشوری سیالب مهماین باور قلبی نرسیده

از صد  11الی  11تأکید کنید که میزان باور و آمادگی ما در مواجهه با این مخاطره طبیعی عددی معادل 

 است.

 ایم در سطح جامعه به این شناخت برسیم و به ما کند که ما هنوز نتوانستهتأکید می آقابیگی

گوید اولین رسالت شما این است که با زبانی به خوانندگان مجله این مسئله را یادآوری کنید؛ چرا که می

جدی  کنند سیالبی که در جریان است،عدم باور این موضوع موجب شده است که گاهی مردم احساس می

که سیالب در حال وقوع است! بنده، به لحاظ مسئولیتی که زنند، درحالینیست و خودشان را به آب می

داشتم، موارد زیادی را مشاهده کردم که بدون رعایت نکات ایمنی، افراد خودشان و خانواده را در معرض 

 ور به این موضوع طعمه سیل شد.خطر و تهدید قرار دادند و خودم دیدم موتورسواری را که به دلیل عدم با

 
 در رابطه با مسا ل قبل یا پیشاسیل ه  چه نکاتی وجود دارد که باید بدانی ؟ 

 :کنم که بینی دو رکن از ارکان مدیریت بحران است. تأکید میموضوع پیشگیری و پیش آقابیگی

شده در دنیا احتمال وقوع همورد بالیای طبیعی شناخت 42آب و هوای ما از بین کشور چهار فصل و خوش

 ها را دارد! یعنی ما کشوری بالخیز هستیم.مورد از آن 31
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افتد چهار مرحله مدیریت بحران برای آن رخداد طبیعی که در کشورمان اتفاق می 31برای هرکدام از 

 بینی، آمادگی، بازسازی.بینی شده است: پیشگیری، پیشپیش

حادثه اتفاق افتاده و سیالب جریان پیدا کرده است، که باید اقداماتی  مقابله، به قول شما، زمانی است که

مربوط به آن مرحله را انجام دهیم. هنگامی که سیالب اتفاق افتاد و فروکش کرد زمان بازسازی و بازتوانی 

صورت بینی و آمادگی است که در کشور ما بهوگوی من با شما پیشگیری، پیشاست اما مهم در گفت

 شده دوازده سازمان و وزارتخانه وظیفه و مسئولیت دارند.ی و مشخصاختصاص

 

 شناسی و انسانی هرکدام چه نقشی در سیالب دارند؟عوامل زمین 

 توانید در عنوان مثال، شما میتوان تغییر داد. بهدر رابطه با جنس خاک، نوع برخورد با خاک را می

زدن در کاهش رواناب مؤثر باشید. وقتی زمین شیب دارد و شخم دار با نوع شخم ها و در اراضی شیبدامنه

بندی را عرض کردم( ما در بح  تواند مؤثر باشد )به خاطر همین تقسیمشما عمود بر شیب باشد، خیلی می

بندی ایجاد کنیم یا سکوبندی توانیم تراستوانیم انجام بدهیم. خیلی کم میحوضه و مورفولوژی کاری نمی

شکن ایجاد کنیم تا سرعت جریان را بگیریم و در کنار آن بار معلق آب را کم بندی و شیببیونکنیم یا گا

شود که سرعت شوید و باع  غلظت آب میدانید وقتی سرعت آب باال باشد خاک را همراه خود میکنیم. می

یجاد کنیم، هم سرعت و ها اهای باال و سرشاخهای در حوضهکند. اگر بتوانیم سازهتخریبی بیشتری پیدا می

طور شود. این وظایف و تکالیف به عهدة وزارت کشاورزی است. در این صورت بههم غلظت سیالب کم می

توانند داری و منابع طبیعی، در اینجا میعنوان متولی امر آبخیزداری و آبخوانمثال وزارت جهاد کشاورزی به

های اجرایی در جهت توانند یاور دستگاهعنوان مراکز علمی میبهها های فراوانی انجام دهند یا دانشگاهفعالیت

های علمی های علمی ارائه کنند که متناسب با هر اقلیم اجرا شود. پایگاهعملی کار کردن باشند. پژوهش

 توانند در این کار سهیم باشند.ها میدانشگاهی و پژوهشگاه
ا ایمن کنیم. الگوهای رفتاری ساخت و ساز و نحوه در مرحلة بعد باید در مناطق روستایی، روستاها ر

همکاری بین انسان و طبیعت را در نظر بگیریم. در اینجا بنیاد مسکن باید الگوهای پیشرفتة ساخت و ساز را 

ای که روستاها در معرض تهدید دست روستایی برساند، به گونهها شروع کند و به اراضی پاییناز سرشاخه

ها، متناسب ها و آبراههای یخی نباشند. شرطش این است که رودخانهها و تودهیخچال سیالب، بهمن، حرکت

 ها هستند، حریمشان رعایت شود.های کوچک که در سرشاخهبا هیدرولیک جریان رودخانه

ها در مناطق ها و پلها، جدولنکته مهم الگوی کارهای زیربنایی در سطح روستاها است مانند جوی

باید متناسب با هیدرولیک رودخانه باشد تا به راحتی آب را عبور بدهند. چنانچه گذر آبی روستایی که 

 تواند عامل شدت بحران باشد.شده متناسب با هیدرولیک رودخانه نباشد میدیدهتدارک

کننده در جهت نفوذ آب تواند عامل تعدیلاگر از باالدست رفتارمان را اصالح کنیم، جاری شدن سیل می

 ها باشد.زیر زمین، و کمک به آبیاری درختان و حاصلخیزی خاکبه 

طور قطع آب در مقطع روستا وقتی معبر ما امکان و اجازه عبور آب را داشته باشد از جهت آبخیزداری به

 شود.کند و موجب تخریب اراضی روستایی و کشاورزی نمیعبور می
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حتماً همراه خودش گل و الی و خاشاک و اجسام ولی اگر این مجرا نتواند آب را از خود عبور دهد، 

کند. در نتیجه با ایجاد یک شود، و دهانه را مسدود مینشین میآورد و در اولین مرحله تهشناور را با خود می

دست خواهد داشت. ضمن اینکه سد موقت ناپاپدار که به زودی تخریب خواهد شد اثرات تخریبی برای پایین

زند و وارد مناطق روستایی و سکونتگاهی شود، پس میسازه یا مانع موقت جمع میوقتی آب در پشت یک 

 شود.هم می

افتد. اگر این نتیجه اینکه در مناطق روستایی رفتار ما باید متناسب با میزان جریانی باشد که اتفاق می

ای با بحران و مخاطره ایم در راستای مدیریت سیالب اقدام کنیم و دیگرچند اقدام ما درست باشد توانسته

 رو نخواهیم شد.روبه

کیلومتر  52111ای بیش از های بزرگی مانند سد کرخه که وسعتش به گسترهطبیعی است که حوضه

گذرد تا در نهایت از طریق استان مربع است، یا در حوضه قزل اوزن که آب با گذر از هشت استان غربی می

ها از ها و نهرهای کوچک و عبور آنمتر مربع است، با تلفیق آبراهکیلو 42111گیالن وارد دریای خزر شود 

 شوند.مناطق روستایی در آخر وارد مناطق شهری می

ها و مجاری قبل از ورود آب به مناطق شهری، وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد در زمان ایجاد پل

تیار گرفتن اطالعات مربوط به رژیم های آبریز و با در اخانتقال آب با مطالعه و شناخت دقیق حوضه

ها را از جهت دهانه، و عرض ها، تأسیسات عبوری، و تقاطعی با رودخانهها، و هیدرولیک رودخانهرودخانه

 ها و ارتفاع پل متناسب با اقلیم طراحی و اجرا کنند.پایه

 

 وزارت نیرو در چه چارچوب قانونی فعالیت دارد؟ 

 کنم. در سال س قانون که چارچوب فعالیت ما را مشخص کرده عرض میدر پاسخ این سؤال، براسا

ها و مجاری آبی به بح  قانون توزیع عادالنه آب تصویب شده که در آن مسئولیت و مدیریت رودخانه 1342

 وزارت نیرو اختصاص یافته است.

شود، ین ما جاری میهایی است که در سرزمهای زیرزمینی، سطحی، و دیگر آباین قانون که ناظر بر آب

ها چند ماده دارد. وزارت نیرو موظف است نسبت به انجام مطالعات و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

گاه این مسئولیت از وزارت نیرو سلب نشده ها اقدام کند. تا امروز هیچسالة سیالب 25براساس دورة بازگشت 

 کند.و دستگاه دیگری هم در اجرای آن تداخل نمی

 هزار کیلومتر رودخانه دائمی را بررسی کنیم. 23تا  22در راستای این تکلیف باید معادل  ما

 

 یابد. رود ه  قادر است دانی  که به تدریج آب رود کاهش میسازی  میوقتی سدی را می

که شما حری  را برای اینجا قا ل شدید. وقتی سیل بیاید به مسیر خود را تغییر بدهد. در حالی

 کند. آیا برای این فکری شده؟حری  جدید شما توجه نمی

 ها اصل بر این است که سدّی نباشد.ریم رودخانهدر نظام مطالعات طرح جامع در بستر و ح 

سازیم که هدف از آن مهار یا کنترل سیالب باشد نه اینکه آب را قطع کند و رودخانه ما در جایی سد می

 قدر تصرف و تجاوز باشد؟!دست آنرا خشک کنیم! چنانچه سد پر شد آیا باید در پایین
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دست نیز باید شده تعیین حد بستر فرض بر این است که سدی وجود ندارد و در پاییندر مطالعات انجام

 ها انجام شوند. الگوهای ساخت و ساز به عالوه کشاورزی خارج از بستر و حریم رودخانه

 

 ه دست را گرفت این موارد رعایت شدقال مناطق پایینآیا در مورد سیالبی که در گنبد و آق

ها رعایت شده بود؟ آیا الگوهای کشت در استان خوزستان مناسب بود و یا حری  رودخانه  بود؟

کنی . یک یا دو بار سیل طوری است؟ گفته بودند که ما در حری  بستر کشت و کار میچرا این

 شود؛برد. اما وقتی فروکش کرد از نظر محصول برای ما بهتر میآید و اراضی را زیر آب میمی

 شود. آیا این کار و نگرش به لحاظ منطقی و عقلی صحیح است؟ یعنی زمینمان حاصلخیزتر می

 کنیم و در نهایت دهیم و تصرف میخیر. چون با این کار خود عرض و پهنای رودخانه را کاهش می

 های ناصحیح شهرسازی نیز از همین نوع هستند.سازیم. طرحعبور مطمئن آب را دچار اختالل می

ها ها وزارت نیرو و مدیریت منابع آب مطالعات حریم و بستر رودخانهاعتقاد دارم برای مناطقی که در آن

ها های شهری و طرح تفصیلی و جامع متناسب با این نقشهاند اگر شهرسازی، با تصویب طرحرا انجام داده

ها پارک را در وسط ر مسیر رودخانهاند دآمد. ولی این کار نشده و آمدهشد این مشکالت پیش نمیانجام می

کنم این را بنویسید تا نسل بعدی که مسئول است این اند نه در حاشیة آن! خواهش میرودخانه ایجاد کرده

 ها کاهش پیدا کند.اشتباه را تکرار نکند تا تخریب

رودخانه خواه اگر قرار است تسهیالت تفریحی و خدماتی ایجاد شود در حریم رودخانه نباشد. چون رژیم 

 رود. دیدیم که مسیر خود را با تخریب ساخت و سازهای حریم طی کرد.ناخواه مسیر خود را می

ها یا مؤسسات ها )ساخت( دانشگاهها نباید باع  شود تا در بح  شهرسازی دولتیبهانة کاهش هزینه

ها غیرواقعی چون این کاهش هزینهها بنا کنند ها دیگر را در حریم و بستر رودخانهعلمی و تفریحی و کاربری

 برد. گذاری را به مخاطره انداخته و با خود میهستند، سیالب یک بار و برای همیشه تمام سرمایه

ها برای ایجاد فضاهای گذاری آنگاه برای مردم هستند باید توجه کنند که سرمایههایی که درصدد ایجاد تفریحسازمان

 ها باشد. میزان هیدرولیک رودخانهتفریحی و گردشگری متناسب با 

 

 ـ مهندس اسکویی 2تصویر 
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 ها دارید  مسئولیت شما درون سازمانی ها و واکنشبا توجه به سهمی که در کنش 2عبداهلل اسکویی

ها در دهی و تحرک سایر سازمانتوانید در حرکتآید شما میسازی؟ به نظر میتعریف شده یا برون

داشتید توضیح  1089های گر باشید؟ نقشی را که در دورة سیالبها مؤثر و مطالبهراستای اجرای طرح

 د. دهی

 کنیم در بخش آب طور که اشاره کردید نوع نگاه ما به روابط عمومی متفاوت است با نوع مرسوم آن ما فکر میهمان

 های زیادی وجود دارد.کشور که تبلور آن در مدیریت منابع آب است. چالش

گری، کاری که مطالبه سازی وسازی در حوزه آب است، همچنین فرهنگها در گرو آگاهمسائل زیادی هست که حل آن

روست و روابط هایی روبهشناسی به معنی اینکه بخش آب با چه چالشهای گذشته انجام دادیم شامل چالشدر سال

ها شاید مصرف آب در بخش کشاورزی، تا مدت ها. مثالً در مورد چالشتواند بکند برای حل آنعمومی چه کمکی می

باور بود که عمدة مصرف آب در حوزه آشامیدن و شرب و این مسائل است. ولی  ها بر اینذهنهفت تا هشت سال پیش

شکلی خودش را نشان گری بهها را متوجه مصرف آب در کشاورزی کردیم. این مطالبهبا کارهایی که انجام دادیم. ذهن

وری آب را سال میزان بهرهکنند تا بگویند ما داریم سال بهداد که بعضی از همکاران ما در وزارت کشاورزی تالش می

های صحیح استفاده و در جهت تغییر الگوی کشت حرکت کنیم و از ا روشکنیم از آب بدهیم و تالش میش میافزای

عنوان رسانی بههای زیرزمینی داشتیم که سعی کردیم با تدوین یک برنامه اطالعاین دست مسائل. ما مشکالتی در آب

بخشی منابع آب زیرزمینی قرار دادیم و در کنار آن پیوست فرهنگی و رح احیا و تعادلپیوست فرهنگی در برنامه و ط

بندی نمودیم شامل کشاورزان، فرمانداران، استانداران، قضات و ای هم تعریف کردیم که در آن مخاطبان را دستهرسانه

رسانی تدوین کردیم که اثرات آن در حال اطالع برداران، کسانی را که در این طرح مرتبط هستند برایشان برنامةبهره

طور مثال حدود هفت، هشت سال پیش اگر چاه غیرمجازی را تعطیل شود. بهصورت مثبت مشاهده میحاضر به

طور نسبی قوه قضائیه شدیم اما االن وضعیت کامالً برعکس شده و بهکرد ما محکوم میو کشاورز شکایت می کردم،می

 کنید! دعی ماست که من حکم را صادر کردم چرا اقدام نمیاز ما جلوتر است، و م

تواند کمک کند بح  سیل و سیالب بود. ما متوجه شدیم های دیگر که احساس کردیم روابط عمومی مییکی از چالش

آن بخشی از مدیریت سیالب باید برگردد به بح  مدیریت ریسک یا پیشگیرانه، نه اینکه بگذاریم اتفاقی رخ دهد و بعد 

 را مدیریت کنیم. 

 رسانی تبدیل کردیم. به برنامهتواند کمک کند. که آن را به یک اطالعرسانی خیلی میدر مدیریت پیشگیرانه آگاهی

افتد؛ چگونه باید مردم آگاه باشند، چه راهکارهایی برای رسانی و در قالب فیلم که چگونه سیالب اتفاق میاطالع

سازی مردم دربارة حریم و بستر رودخانه دند. همچنین در آگاهیجلوگیری از سیالب است، که این را مهندس توضیح دا

ام که اگر دهیم که چگونه از سیالب آگاه شوند و اشاره کردهمی رسانی اطالعهای آگاهیاقدام کردیم. در یکی از برنامه

گوییم که ارتفاع ارک اتومبیل میها دربارة پروید تا چه حد باید از آن فاصله بگیرید؛ یا به آندر تابستان کنار رودخانه می

 برد. دهد و میآب اتومبیل را حرکت می سانتی 15

ساخته نشده بودند.  ها برای این سیالبمدیریت ریسک و پیشگیرانه ما ارتباطی به سیالب اخیر ندارد. حتی این فیلم

ها ایراداتی گرفتند و پخش نکردند ولی ها را آماده داشتیم و قبل از عید در اختیار صدا و سیما گذاشته بودیم. آنآن

 بینی کردید که سیل خواهد آمد! وقتی سیل آمد تماس گرفتند که شما چگونه پیش
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خیز افتد. به احتمال زیاد در فصل پاییز که سیلها به طور فصلی اتفاق میدانستیم چون سیلالبته ما هم تا حدی می

طور عمده کیفی هستند عددی نیستند که به طور دقیق هواشناسی نیز به هایبینیاست اتفاق خواهد افتاد. حتی پیش

دانستیم سیل به لحاظ کیفی خواهد آمد، اما به لحاظ حجم آب عددی بگویند چه میزان قرار است ببارد. ما هم می

 ها را در فضای مجازی قرار دادیم حدود یک میلیون نفر بازدید داشتیم. نداشتیم. وقتی این فیلم

 

  شما و همکارانتان چیست؟  آیندهبرنامه 

 در استان خوزستان و سد  1385گوید: زمانی که سیالب فروردین سال : در تاریخ این سؤال میمهندس آقا بیگی

گرفتیم. بعد از آن وزیر وقت نیرو دستور دز اتفاق افتاد، اگر منطقی فکر کنیم، باید از آن برای اصالح رفتارمان درس می

ای باشیم که در آن امکان رصد فعالیت و اقدام هر شخص از وزیر تا نامهما بایستی دارای یک دستورالعمل و نظامداد که 

 اپراتور، مشخص باشد. 

گفت قرار ای میپارچه و متمرکز شد، چنانچه اگر کسی درنقطهای قبلی یکهای جزیرهحصل آن این شد که فعالیتما

تا  1382اسفند  25شد؛ در حالی که قبل از آن ساختاری نداشتیم. از اینجا متمرکز می است سیالبی اتفاق افتد همه در

 129های آقای اسکویی بود، مجموعه این کمیته یا تیم راهبری مدیریت سیالب، که در صحبت 1389فروردین  21

متر مکعب مطرح نبود.  1111یا  111یا  11سد بزرگ داریم که بایستی مدار فرمان آن دست ما باشد. اعداد کوچک 

متر مکعب در ثانیه سیالب وارد مخزن سد کرخه شد. این اعداد خیلی بزرگ هستند. کسی که مشغول این  9411

ها بود هم کار خودش را. این هنر با هم کار داد و کسی که مشغول مدیریت رودخانهسدها بود کار خودش را انجام می

رت نیرو به کار گرفتیم؛ نه فقط در سیالب، بلکه در آب و فاضالب و بخش بود و در وزا 1385کردن درسی از سیالب 

برق و توانیر نیز نباید در صورت بروز اتفاقی مردم از خدمات آب و برق محروم شوند. تا تمام خدمات دیگر هم 

زارت نیرو در نامة سیالب و، تأمین و گسترش نظام1389های سیالب الشعاع آن قرا گیرد؛ و در ارتباط با درستحت

های کشور و نیز باال رفتن سطح همکاری و مشارکت در مدیریت بحران سیالب و پیشگیری از سطح تمامی دستگاه

آفرینی آن. همه ما باید باور کنیم که دیر یا زود سیالب خواهد آمد. بنابراین باید الگوی شهرسازی با لحاظ نمودن بحران

سازی های ایمنکنیم که باید در زمان اجرای طرحساله باشد. تأکید می 25زگشت حدّ بستر و حریم رودخانه با دوره با

ساله اجرا شوند. براساس مطالعات حتی  25رسانی براساس دورة بازگشت ها و مجاری آبدر مقابل سیالب کانال

در کوچک نگیریم که فقط قبازگشت صد تا دویست سال را هم برای نجات در نظر گرفت. مثالً دهانه را آن توان دورةمی

سازی برای آمادگی شهر در برابر های ایمنطرح 1389گو باشد. درس دیگر از سیالب ساله را جواب 25دورة بازگشت 

 ساله است.  25خطر سیل با پهنای 

ی از ساله باشد. یک 25ها متناسب با دوره هایی بسازیم، باید دهانه ارتفاع و عرض ستونآموختیم اگر قرار است پل

کند. در سیل دهد این است که اتفاق خواهد افتاد هر چند با تأخیر زمانی، ولی خبر نمیهایی که طبیعت به ما میدرس

متوجه شدیم که الگوی شهرسازی ما براساس سطح تراکم و میزان عرض پهنای باند و متناسب با رژیم  1389

 ها مورد مالحظه قرار نگرفته است.رشده رژیم رودخانهها نیست و در مجوزهای مسکونی و غیرمسکونی صادرودخانه

پیشنهادهای خود را برای اصالح ضوابط ساخت و ساز در شهرها و  1389در این راستا وزارت نیرو بعد از سیالب سال 

ری سند کتباً اعالم کرده، تا در استقرار واحدهای مسکونی و غیرمسکونی کارب 31صورت مشخص و با بیش از روستاها به

 ها باشد. شهری متناسب با رودخانه
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 صدنامة وزارت نیرو از بینی است. در نظاملزوم توجه ویژه به موضوع پیشگیری و پیش 1389درس دیگر ما از سیالب 

های ما در بح  مدیریت سیالب، به بح  یعنی قریب نیمی از فعالیت ها،مورد آن 49اقدامی که تعریف کردیم 

 چه کردیم.  1389های آتی بعد از سیالب شود؛ دربارة اینکه برای برنامهمعطوف می بینیپیشگیری و پیش

یک قبل از بحران، در جریان بحران و بعد از آن، یعنی در زمان فروکش کردن سیالب، مکتوب بهها را یکما تمام فعالیت

بر بنیاد مسکن به نیروی انتظامی، به ثبت ها، قانون شهرداری 55کردیم و آن را به وزارت راه و شهرسازی، و طبق ماده 

اسناد، به طرح جامع امداد و نجات و جاهای دیگر ابالغ کردیم و گفتیم که چه کارهایی باید انجام دهند؛ کارهایی که 

 باید هماهنگ و بدون تداخل صورت گیرد. 

از وقوع سیل؛ ما باید بدانیم قرار عهدة صدا  و سیماست. به ویژه برای زمان قبل در بح  اجتماعی سیل، این بخش به

 نیست فقط یک مجموعه فعال باشد. همه باید با هم تالش کنیم. 

 

 را مدیریت کردند چگونه  1089عنوان تی  و کمیته در کنار شما سیالب هایی را که بهعملکرد مجموعه

 کنید؟ ارزیابی می

 ای که از سرریز هیچ سدی غافل نشدیم و سیالبی رخ نداد مگر آنکه ما در داخل مجموعه خیلی خوب بود؛ به گونه

ساعت قبل از آن خبر داشتیم. مثالً در سیالب هیرمند سیستان و بلوچستان یک هفته قبل از آنکه وارد ایران شود.  22

متر مکعب سیالب سنگین را  325اده کردیم و توانستیم سنگی آم دستگاه 151هماهنگ کردیم و با تمهیدات الزم 

 مدیریت کنیم. 

ساله آن در طول دو هفته بارید. در استان لرستان درصد بارش یک 21ها بیش از در یکی از استان 1389در سیالب 

متر بارندگی یمیل 1211متر بارندگی داشتیم، در استان ایالم و لرستان بیش از میلی 1211برای اولین بار بیش از 

 متر است.میلی 1211اش داشتیم. درحالی که فقط استانی پرباران مثل گیالن متوسط بارش ساالنه

توانست در هر زمان و هر مکان دیگری اتفاق بیفتند. این جمله را بنویسید که اگر از نگاه مدیریتی، این سیالب می

جای دیگری تکرار شده باشد و اگر در فاصلة قبل از اتفاقات گرفته در دروازه قرآن شیراز در اقدامات ناصواب صورت

 22نسبت به اصالح رفتارها گذشته اقدام نشود، در صورت وقوع بارش با شرایط دروازه قرآن، که بسیار شدید و با  شدت 

 تر را رقم بزند. تر و شدیدهایی به مراتب سختتواند خسارتمتر در ساعت بود، میمیلی

خواهیم با آن همزیستی داشته باشیم باید متناسب با ظرفیت آن رفتار کنیم. در ن است  که اگر میدرس طبیعت ای

آفرین ها را ببینیم. اگر چنین باشد سیالب بحرانها و رودخانهبح  سیالب حتی باید آمار و ارقام هیدرولوژیکی حوضه

 نخواهد بود. 

ها وظیفه وزارت نیروست. قانون دیگری هم مربوط به سال خانهبراساس قانون توزیع عادالنه آب، مدیریت کردن رود

ای از آن گوید در شهرهایی که رودخانهداریم که در کنار آن مدیریت سیالب وظیفه وزارت کشور است که می 1339

عه هشدار عبور کرده شهردار باید مسیر سیالب احتمالی را ایمن کند. یعنی طرح جامع سیل را داشته باشد و بتواند مطال

 سیل انجام دهد. 

کنیم حداقل سه تا چهار روز آینده در بینی میما در وزارت نیرو سامانة هشدار سیل را کار کردیم که به وسیلة آن پیش

کجا چه میزان بارندگی خواهیم داشت و چه میزان از آن به صورت سیل جریان پیدا خواهد کرد؛ که ما این را براساس 

 کنیم.یمدیریت خود اعمال م
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 هایی الزم است؟برای باور سیل و اینکه چگونه باید از آن عبور کرد و خطر را کاهش داد چه آموزش 

 درصد  51طور کلی گردد، اما بهاینکه اگر سیالب اتفاق افتاد چه باید کرد، یک بخش آن به وزارت نیرو باز می

درصد نیز در زمان  21رصد مربوط به زمان وقوع بحران و د 31سازی در جای خود است، بینی و آمادهپیشگیری و پیش

که پیک اول رخ دهد باید بالفاصله مناطق ها بعضی دارای دو تا سه پیک هستند. زمانیفروکش سیالب است. سیالب

 ترین زمان اقدامات اضطراری صورت گیرد. پذیر شناسایی شوند و در کوتاهآسیب

ایم. حظه؛ ما در مجموعة وزارت نیرو اقدامات ضروری برای این بخش را فراهم کردهاتفاقات در حال وقوع هستند و در ل

رسد. لذا همکاران ما با فارس میشود و از آنجا به خلیجمثالً خروجی آب استان فارس در بخش جنوب وارد بوشهر می

جریان پیدا کرد، اعداد  ، زمانی که سیالبدهندهایی که انجام میگیریهایی که داریم، با توجه به اندازهتوجه به ایستگاه

کند. براساس رسانند. بوشهر نیز قبل از رسیدن سیل خودش را آماده میو ارقام را از شیراز به اطالع استان بوشهر می

مسیر سراسری بوشهر برازجان را شکافتند تا سیالب وارد مناطق مسکونی نشود.  1389همین اطالعات بود که در سیل 

متر مکعب آب سیالب را  5111تباط بخشی از اقداماتی است که با توجه به فرصت موجود انجام شد و توانست این ار

انگاری و عدم باور به بروز سیالب و وارد خلیج فارس کند. بدون آنکه آسیب جدی وارد کند در همین حال، سهل

بسیار خطرناک قرار دهند.. که سبب شد خطرات آن موجب شد سه جوان برای گرفتن عکس، خودشان را در موقعیتی 

 متر مکعبی هم مشکل نداشتیم. 5111ها را با خود برد! با سیالب سیالب، متأسفانه، آن

آسیبی نداشتیم، در حالی که همین پدیده در افغانستان و  گونهای که هیچگونهسیالب هیرمند نیز مدیریت شد، به

ها که از همدان، کرمانشاه! ایالم، پاکستان خساراتی به بار آورد و جان افرادی را هم گرفت! یا در خوزستان که آب

شوند، که متوسط زمانی طی این فاصله دو تا سه روز است، در این بویراحمد و کهگیلویه و لرستان وارد سدهای آن می

ای که در خوزستان حتی یک نفر هم تلفات جانی نداشتیم و سیالب با گونههای الزم انجام شد بهرسانیفاصله اطالع

 کمترین خسارات و بدون تلفات جانی مدیریت شد. 

 

 ز توضیحاتی بفرمایید. لطفاً در رابطه با اقدامات بعد از وقوع سیل  نی 

 های الزم را انجام بدهیم و بینیهاست. درست است که اگر اقدامات پیشگیرانه و پیشیکی از اقدامات ترمیم خرابی

های ما حداقل خواهد بود، ولی به هر حال در هر سیالبی که بیاید مدیریت در زمان بحران داشته باشیم خسارت

ها را برآورد این خصوص ما اولین دستگاهی بودیم که خسارت شوند. دربینند و دیوارها تخریب میمی ها آسیبرودخانه

ربط قرار دادیم. در اقدامات بعد از وقوع باید مکان جایی را که فوریت زمانی داشت های ذیکردیم و در اختیار دستگاه

وسع مالی و زمانی،  شدند که با توجه بههایی که خودمان تخریب کرده بودیم باید ترمیم میکردیم. مثالً کانالترمیم می

 همکاران ما اقدامات اضطراری را انجام دادند. 

بینی آلودگی باشد که چنین چیزی نداریم؛ ولی در زمان سیالب معموالً آب در مورد آلودگی آب، اگر منظورمان پیش

الب که با سرعت زیاد شود سینشین میچه از نظر کدورت و چه از نظر بار ذرات معلق قابلیت استفاده ندارد و به مرور ته

 شود.  ها تا حد امکان خارج میکند که با باز کردن دریچهها حرکت مییچهبه طرف در

های باالیی های بزرگ، سد کرخه و دز معموالً در تراسدر بعضی جاها که امکان آن وجود نداشته باشد مثل دریاچه

شود. زالل و شفاف است و ما دغدغة آلودگی را خارج میها بینید از دریچهکنند. آبی که میورودی مخزن رسوب می
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کند که خودش را به کیلومتر آب فرصت نمی 25نداریم. مانند وقتی طول دریاچه سد زیاد است دریاچة سد دز با طول 

 ها برساند. دریچه

 

 عوامل طبیعی و چند درصد عوامل انسانی دخالت داشتند؟ در وقوع این سیل چند درصد به 

 شود آب پس بزند و کند تخلیه شود، در یر از یک بخش از سطح استان گلستان که شیب پایین زمین موجب میغ

کنم که عموماً ناشی از عوامل انسانی بود؛ لذا اگر در آینده در روابط اجتماعی و سایر مناطق کشور با قاطعیت عرض می

توان گفت که خسارت و نواقص برطرف شود با اطمینان مینظر گردد ساختارها و کارهای فنی و الگوهای شهری تجدید

 به کمترین میزان خواهد رسید.

 

 تواند برای مخاطب ما مؤثر باشد بیان کنید.می وگو چنانچه پیامی دارید که طرح آندر پایان این گفت 

 رفتار آب در  آب مایة حیات است و در ذات خود عامل تخریب نیست. ما باید تالش کنیم با شناخت دقیق

 های مختلف روش صحیح استفاده از آن را بیاموزیم. بخش

سیالب ناشی از بارش فراوان در یک زمان کوتاه است. ما وظیفه داریم روش ارتباط صحیح با این پدیده را در زندگی 

تی در زمان سیالب اش را حفردی و اجتماعی بشناسیم و به کار ببندیم. در این صورت خواهیم دید آب همان ذات اولیه

 حفظ خواهد کرد. 

های فراوانی هم شد. در کشور اتفاق افتاد موجب نعمت 1389و اوایل سال  1382باید دانست سیالبی که در اواخر سال 

های آبی سدها پرآب شدند و تضمینی برای آب شُرب، مصارف کشاورزی و رونق اقتصاد کشور شد و زنده کردن محیط

شود اصالح کنیم. این نعمت ناشی از نزول ها میداشت. باید بتوانیم رفتارهایی را که موجب خسارت ها را در پیو تاالب

 بخش باشد. بخش و امیدتواند برای ما نجاترحمت الهی همواره می

 

 ها و رهنمودهای پایانی خود را بفرمایید.جناب اسکویی! توصیه 

 که  -رسانی و آگاهی دادنام، تکیه دارد بر موضوع پیشگیری، اطالعهای اولیههای پایانی بنده، مانند صحبتصحبت

 خیلی باید روی آن کار کنیم. 

شود که اختصار آن می« آموزان نجات آّبطرح دانش»پرورش طرحی را داریم با عنوان ودر همین راستا با کمک آموزش

جویی در آن. یک هدف دیگر تربیت نسلی است آگاه هدف ما استفاده درست از آب است و صرفهدر این طرح « داناب»

ای نزدیک نسل مسئول و آموزان با توجه به سرعت گذر زمان در آیندهو مسئول نسبت به موضوع آب، چون این دانش

 ؤثر و اثرگذار باشند. های مشابه آن بسیار متوانند در این عرصه و عرصهمدیران  کشور خواهند شد و می

 

 رسد. وگو و نشست به پایان میهای پایانی مهندس آقابیگی و جناب اسکویی این گفتبا صحبت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 هانوشتپی
 . مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل و مدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران1

  کل روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران . مدیر2
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 خطر در کمین است
 مجید کوهستانیان

 مشهد 2شناسی ناحیه دبیر زمین

 چکیده

طی است که یا بر اثر محیفرونشست زمین یکی از مسائل زیست

شود و یا اینکه ناشی از خواهانة انسان ایجاد میهای زیادهفعالیت

تواند ناشی از موارد گوناگونی مانند های طبیعی است؛ از جمله میپدیده

ها و دیگر بناهای های زیرزمینی، فشار وزن ساختمانرویة آببرداشت بی

فتی، استخراج مواد های آبرسنگین سخت و متراکم شدن طبیعی خاک

معدنی و دیگر مواد جامد از زیر زمین، فرونشست ژئوتکتونیکی، انحالل 

های فرورونده و تشکیل حفرات های آهکی و دولومیتی توسط آبسنگ

خالی و ریزش متعاقب آن و ... باشد. برای در امان بودن از خطرات 

ط فرونشست سطح زمین، باید سعی کرد مناطق مسکونی دور از نقا

های زیرزمینی را مدیریت و عالوه باید برداشت آبخطرخیز بنا شوند. به

های زیرزمینی، کنترل کرد. از سوی دیگر، بعد از برداشت نفت و گاز و آب

ها یا دیگر سیاالت زاید را به درون زمین تزریق کرد تا با ایجاد باید شوراب

از عملیات های رویی جلوگیری شود. بعد فشار سیال، از ریزش سنگ

ها و بازسازی معدن زیرزمینی، کاری نیز باید با محکم کردن سنگمعدن

 مانع از فرونشست و ریزش زمین شد.

 

فرونشست زمین، برداشت آب زیرزمینی، فروچاله، : هاکلیدواژه

 کاری، ریزش، برداشت نفت و گاز.معدن

 

 مقدمه

در یک قرن اخیر، نیاز انسان در بعضی از نقاط رویة جمعیت افزایش بی

به آب، مواد غذایی و مواد معدنی را به شدت افزایش داده است. دسترسی 

دانیم، طور که میبه مواد غذایی مستلزم وجود آب است. لذا، همان

های زیرزمینی استخراج و جهت آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده پیوسته و با سرعتی افسارگسیخته، آب

فرونشست زمین یکی از 

محیطی است که مسا ل زیست

های یا بر اثر فعالیت

خواهانة انسان ایجاد زیاده

شود و یا اینکه ناشی از می

های طبیعی است؛ از پدیده

تواند ناشی از موارد جمله می

گوناگونی مانند برداشت 

های زیرزمینی  رویة آببی

ها و دیگر فشار وزن ساختمان

بناهای سنگین سخت و 

های متراک  شدن طبیعی خاک

آبرفتی  استخراج مواد معدنی 

و دیگر مواد جامد از زیر زمین  

فرونشست ژ وتکتونیکی  

های آهکی و انحالل سن 

های دولومیتی توسط آب

فرورونده و تشکیل حفرات 

خالی و ریزش متعاقب آن و ... 

 باشد
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سوی دیگر، استخراج و فرآوری مواد معدنی و محصوالت صنعتی هم غالباً نیازمند آب فراوان شود. از می

مصرف آب به شدت افزایش یافته است. در  است. بنابراین برای تأمین نیازهای این جمعیت رو به افزایش،

باران، باع  خالی ماندن فضاهای رویة آب در مناطق کماین میان استخراج بی

ا و رسوبات شده و در نبود فشار سیّاالت در زیر زمین، فرونشست هدرون سنگ

 آورد.زمین را در پی می

گویند سطح زمین به سمت پایین را فرونشست زمین میحرکت عمودی 

(Marker, 2013که می )های انسان ناشی تواند از عوامل طبیعی و یا از فعالیت

صورت ریزش محیطی است که بهشود. این پدیده یکی از خطرات زیست

صورت فرونشست آرام سطح زمین ظاهر ناگهانی زمین و تشکیل گودال یا به

اند، البته به های جدی همراهندرت با آسیبناگهانی به 1هایشود. ریزشمی

فشان، سونامی یا لرزه، آتششرطی که نزدیک به مناطق در معرض خطر زمین

تواند دهد، میتر رخ میلغزه نباشند. اما فرونشست آرام زمین هرچند که در یک دوره زمانی طوالنیزمین

. در این نوشتار عوامل و چگونگی ایجاد فرونشست زمین ناشی از های مالی زیادی دربر داشته باشیدخسارت

کنیم. قسمت عمدة این های انسانی را بررسی و در هر مورد راهکار مناسب برای کاهش آن را ذکر میفعالیت

 اقتباس شده است. Nelson (2016)نوشتار از کار 

 

 انواع فرونشست زمین

 (:Marker, 2013با عوامل زیر مرتبط دانست ) تواندر بیشتر موارد فرونشست زمین را می

 های انسانی(؛های زیرزمینی )ناشی از عوامل طبیعی یا فعالیت. فعالیت1

 ها؛جایی عمودی زمین توسط گسل. جابه2

 . برداشت مایعات )نفت و آب( و گازها از زیرزمین؛3

 های ضعیف در زیر بار وزن رسوبات باالیی.. متراکم شدن خاک4

های دیگری نیز وجود دارد که متداول نیستند؛ مانند حرکت البته موارد

 زده و ... .های یخجانبی زمین، سرزمین

 

 فرونشست ناشی از برداشت سیّاالت

ها را در خود توانند در زیر سطح زمین سنگخصوص آب( میسیّاالت )به

حل کرده و به ریزش زمین منجر شوند. از سوی دیگر، هر سیّالی که در 

تحت فشار وزن  ها وجود دارد،های سنگفضاهای خالی یا در شکاف

ها برای نگه های باالتر است. بنابراین فشار سیّاالت موجود در سنگسنگ

های رویی و جلوگیری از فرونشست کافی است، اما با تن بار سنگداش

هایی باالیی را در پی داشته برداشت سیاالت از زیرزمین، کاهش فشار سیاالت ممکن است فروریزش سنگ

صورت آب زیرزمینی( و دیگری نفت خام و باشد. دو سیّال مهمی که در زیرزمین وجود دارند، یکی آب )به

رویة جمعیت در افزایش بی

یک قرن اخیر  بعضی از نقاط 

نیاز انسان به آب  مواد نذایی 

و مواد معدنی را به شدت 

افزایش داده است. دسترسی 

به مواد نذایی مستلزم وجود 

 آب است

 

حرکت عمودی سطح زمین به 

سمت پایین را فرونشست 

تواند از که میگویند زمین می

عوامل طبیعی و یا از 

های انسان ناشی شود. فعالیت

این پدیده یکی از خطرات 

محیطی است که زیست

صورت ریزش ناگهانی زمین به

 صورتو تشکیل گودال یا به

فرونشست آرام سطح زمین 

 شودتاهر می
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های زیرزمینی است )تصویر از حد آب د. بیشتر فرونشست زمین مربوط به برداشت بیشگاز طبیعی هستن

شده در ایاالت متحده، درصد فرونشست شناسایی 91(. برای مثال، بیش از 1

(. به Todd and Mays, 2005های زیرزمینی است )مربوط به برداشت آب

ها در حوضه انرسد فرونشست زمین و تخریب آبخونظر میهمین ترتیب، به

مرکزی و شمال شرق ایران، ناشی از همین امر باشد که معضلی فراگیر است 

(Motagh et al, 2008( همچنین بنابر اظهارنظر .)قسمت عمدة 2015 )

رویه از های شمالی استان همدان، ناشی از برداشت بیها در دشتفرونشست

 هاست.آبخوان

 

 
. شکاف بلند و پهنی که در پی فرونشست زمین در قسمت جنوبی دشت دامغان ایجاد شده است 1تصویر 

(Parhizkar et al, 2015.) 

 

 های زیرزمینیالف( آب

ها را در منطقة های سنگجا در زیر سطح زمین، فضاهای خالی و شکافهای زیرزمینی تقریباً در همهآب

های زیرزمینی یا تغییر شرایط رطوبت کند. کاهش سطح آباشباع( پر میزیر سطح ایستابی )منطقه 

تواند مسبب رویه آب توسط انسان، میهای خشک و برداشت بیسالی، فصلزیرسطحی در اثر خشک

ای را در شدت تخریب کند و مشکالت ویژهها را بهتواند چاهفرونشست سطح زمین باشد. این پدیده می

های مربوط به زهکشی، جلوگیری از سیل و انتقال آب ایجاد نماید. دست کم چهار هطراحی و اجرای ساز

 (:Todd and Mays, 2005پدیده زیر در این رابطه شناسایی شده است )

افت شدید سطح پیزومتریک در مناطقی که برداشت آب از آبخوانِ . افت سطح پیزومتریک. 1

خوزة کالیفرنیا تواند فرونشست زمین را در پی داشته باشد. برای مثال در منطقة سنفشار، زیاد است میتحت

بوده است که نشان  13به  1( نسبت میانگین فرونشست، معادل 1835تا  1821طی یک دوره پانزده ساله )

های زیرزمینی تقریباً در آب

ا در زیر سطح زمین  جهمه

های فضاهای خالی و شکاف

ها را در منطقة زیر سطح سن 

ایستابی )منطقه اشباع( پر 

های کند. کاهش سطح آبمی

زیرزمینی یا تغییر شرایط 

رطوبت زیرسطحی بر اثر 

های خشک سالی  فصلخشک

رویه آب توسط و برداشت بی

تواند مسبب انسان  می

 فرونشست سطح زمین باشد
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 Todd andمتر فرونشست کرده است ) 1متر افت سطح پیزومتریک، سطح زمین  13ازای هر  دهد بهمی

Mays, 2005.) 

دهد. رسوبات مستعد ها نیز رخ میفرونشست سطح زمین به علت خروج آب از بعضی خاک. 2. تحکی 2

های کرطوبت هستند. خاهای گل( و رسوبات لسی کمرطوبت )جریانشامل رسوبات آبرفتی سست و کم

مترمکعب(، گرم بر سانتی 4/1تا  1/1دارای منافذ زیاد و چگالی کم )

گاه گذاری، هیچها از زمان رسوبشوند. بیشتر این خاکتر خشک میآسان

ها فرو از آب اشباع نیستند، اما با خروج آب، ساختار داخلی منافذ آن

الوه، تحکیم عکند. بهریزد و فرونشست نامنظمِ سطح زمین را ایجاد میمی

های رسی )بر اثر برداشت آب یا خشک صورت خروج آب از کانیتواند بهمی

ها ها باع  کاهش حجم و انقباض آنشدن( نیز باشد. خشک شدن رس

 شود و در نتیجه به فرونشست سطح زمین خواهد انجامید.می

افت سطح ایستابی )مثالً بر اثر های آلی. . خروج آب از خاک0

حیوانی که  های مسطح دارای تورب یا دارای فضوالتزهکشی( در زمین

تواند فرونشست زمین را ایجاد کند. عمقی دارند، میسطح ایستابی کم

اند از: انقباض به علت خشک شدن، سفت دالیل این فرونشست عبارت

شدن به علت از دست رفتن نیروی شناوری آب زیرزمینی، فرسایش بادی، سوزاندن مواد آلی، اکسایش 

که سرعت فرونشست متناسب با عمق سطح ایستابی است. برای  ها نشان داده استزیست شیمیایی. پژوهش

ها به آن های آلی، سطح ایستابی باید در عمقی بماند که علفحفاظت از زندگی جانداران موجود در خاک

 دهد.نیاز دارند و شرایط منطقه اجازه می

ها به طور کلی فروچالهبه حفرة انحاللی بزرگی است که به سطح زمین راه دارد. 3فروچالهها. . فروچاله4

 Hyndmanپوشانی نیز میان این سه دسته وجود دارد )شوند که البته در مواردی، همسه دسته تقسیم می

and Hyndman, 2017:) 

های زیرزمینی اسیدی از آن هنگامی که خاک نازک و بسیار نفوذپذیر باشد، آب های انحاللی:. فروچاله1

شوند. هایی میکنند و باع  تشکیل حفرههای آهکی زیرین را حل میها، سنگعبور و در امتداد شکستگی

هایی را در ها فرو ریزد و در نتیجه گودالآهستگی به درون شکاف تواند بهرویی میدر این حالت، خاک 

 عمق و خطرناک نیستند. ها کمسطح زمین ایجاد کند. معموالً این گودال

بستر آهکی وجود  ای نفوذپذیر بر روی سنگها متر رسوب ماسهامی که دههای نشستی: هنگ. فروچاله2

های فراوانی های در حال بزرگ شدن، فروچالهها و شکافداشته باشد، با ورود آهستة خاک به درون حفره

 شوند.تدریج تشکیل میها بهوجود آیند. در این حالت، گودالتوانند بهمی

رسوبات باالیی )بار رویی( مقدار چشمگیری رس داشته باشند، به علت های ریزشی: اگر . فروچاله3

شوند. در نتیجه به های سنگ آهک وارد نمیها به درون حفرهچسبندگی زیاد و نفوذپذیری اندک، رس

تواند منجر به ریزش ناگهانی سقف نازک شود که ناپایدار است و میتدریج حفرة بزرگی در خاک ایجاد می

همة انواع استخراج مواد 

ای از تأثیرگذاری معدنی  درجه

ا به همراه محیطی رزیست

دارند. از این رو  در بیشتر 

یافته  کشورهای توسعه

اکنون استخراج مواد ه 

معدنی قانونمند است و اثرات 

طور فزاینده محیطی بهزیست

 شوندکنترل می
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توانند خطرناک و مخرّب باشند های پرشیب میعلت نبود عالیم هشداردهنده، این فروچالهآن شود. به 

 (.2)تصویر 

 

 
 (.Marker, 2013. رخداد و توسعة فرونشست زمین به علت انحالل سن  بستر )2تصویر 

 

ها تا ها از یک تا چند صد متر و عمق آنر آنمدوّر باشند و قطاین ساختارها ممکن است مدوّر یا نیمه

نامند. از آنجا های قیفی میها را حفرهتر این فرورفتگیهای بزرگ(. نمونهSoriano, 2013چند ده متر برسد )

که در این نوشتار پرداختن به خطرات و مشکالت مربوط به فرونشست زمین 

 کنیم.زمین را بررسی میها بر اثر ریزش مورد نظر ماست، تشکیل فروچاله

های زیرزمینی و ها ممکن است بر اثر برداشت بیش از حدّ آبفروچاله

های زیرزمینی که درست در پایین آمدن سطح ایستابی تشکیل شوند. داالن

شوند. پایین آمدن سطح اند با آب پر میزیر سطح ایستابی تشکیل شده

مدن سطح آب زیرزمینی در های متمادی، منجر به پایین آایستابی در سال

گردد. هنگامی که سطح ایستابی باال باشد، آب موجود های زیرزمینی میداالن

کند. اما با پایین داشتن سقف داالن کمک میهای زیرزمینی به نگهدر داالن

رود، بنابراین سقف دارنده از بین میآمدن سطح ایستابی، این عامل نگه

ها تشکیل شود و بر اثر ریزش، فروچالهر میهای زیرزمینی ناپایداداالن

ها و نمایان شدن سطح ایستابی در سطح زمین، شوند. با ریزش فروچالهمی

 (.3شوند )تصویر های حلقوی کوچک تشکیل میفروچاله با آب پر و دریاچه

شده از ها در مناطق پوشیدهعالوه بر متداول بودن وجود فروچاله

پذیر )مانند سنگ نمک های شدیداً انحاللای که سنگتوانند در هر منطقهمی های آهکی، این حفراتسنگ

 و ژیپس( در نزدیکی سطح زمین قرار دارند، تشکیل شوند.

 

صورت سن  بهمعادن زنال

گسترده در زیر سطح زمین 

های وجود دارد که به آن الیه

گویند. مواد معدنی میزنالی 

دیگر معموالً با حفر تونل و در 

اکثر موارد در منطقة باریکی 

که دارای مادة معدنی است 

شوند  اما در مورد استخراج می

سن  چون همة مادة زنال

معدنی آن باارزش است حج  

 شودبزرگی از آن استخراج می
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 (.Nelson, 2016. یک فروچاله که در اثر ریزش سقف یک داالن زیرزمینی حاصل شده است )0تصویر 

 

 ب( نفت و گاز

توانند در نفت و گاز طبیعی سیاالتی هستند که دقیقاً مثل آب، می

ها وجود داشته باشند. با استخراج نفت و گاز فضاهای خالی و شکاف سنگ

زمین، فشار ناشی از این سیاالت بر طبیعی از مناطق نزدیک به سطح 

ها یابد. با کاهش این فشار، فضاهای خالی سنگدیوارة مخازن کاهش می

کنند تا جایی که ممکن است با تحکیم رسوبات و شروع به بسته شدن می

در نتیجه با فرونشست سطح زمین همراه باشد. برای مثال این وضعیت در 

 داده است. های نفتی جنوب کالیفرنیا رخمیدان

 

 کاریریزش مرتبط با معدن

محیطی ای از تأثیرگذاری زیستهمة انواع استخراج مواد معدنی، درجه

اکنون یافته، همرو، در بیشتر کشورهای توسعهرا به همراه دارند. از این

طور فزاینده محیطی بهاستخراج مواد معدنی قانونمند است و اثرات زیست

کشورهای در حال توسعه، که به دالیل اقتصادی یا شوند. اما در کنترل می

محیطی از شدت کمتری برخوردار است، تأثیر دالیل دیگر، کنترل زیست

های استخراج مواد معدنی ممکن است بارزتر باشد. به هر حال در فعالیت

های توانند بار سنگهای زیرین میکاری، باید مطمئن شد که سنگمعدن

تواند صورت استخراج مواد از زیرزمین میر غیر اینرویی را تحمل کنند، د

 ریزش را در پی داشته باشد.

 

 الف( استخراج نمک

اند و شود که این مناطق در یک دورة زمانی در زیر آب بودهنمک در زیر زمین در مناطقی مشاهده می

ها در مراحل نشینی رسوبات بر روی این نمکنشینی نمک شده است. تهها منجر به تهتبخیر زیاد در آن

گیرند. ولی از آنجا قرار میتر چگال در زیر رسوبات پرچگالهای کمکند که نمکبعدی، شرایطی را ایجاد می

کند و در بسیاری از موارد، از الیة اولیة پذیر است، به سمت باال جریان پیدا میکه نمک تا حدودی شکل

شهرهای بناشده بر رسوبات 

ها  سیلت  نشده )رسسخت

شن( در معرض خطر 

فرونشست قرار دارند. چنین 

مناطقی انلب  در دلتاها  در 

های سیالبیِ امتداد دشت

ها  و در مجاور رودخانه

های ساحلی واقع زمین

اند. در این مناطق که شده

فرونشست یک پدیدة طبیعی 

شود  رسوبات محسوب می

برجای گذاشته توسط 

ها  در زیر اقیانوس ها ورودخانه

شود رسوبات جدید مدفون می

و بر اثر فشارشان  تحکی  

یافته و شروع به فرونشست 

 کنندمی
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کند. حال، با توجه به اینکه اکنون نمک در نزدیکی شود و گنبد نمکی را ایجاد مینمک در اعماق جدا می

تأثیر ن را حل کند و تحتتواند آسطح زمین قرار گرفته است، آب می

 ها را بر جای بگذارد.ریزش، فروچاله

کنند. یک روش عالوه نمک را برای مصارف مختلف استخراج میبه

برای استخراج نمک این است که سیّاالتی را به درون نمک تزریق 

آورند و کنند تا آن را حل کند. سپس این محلول را به سطح زمین میمی

فرات انحاللی کنند. از آنجا که در این روش حنمک آن را استخراج می

تواند ناپایداری و در نتیجه ریزش را در شود، میبزرگی در نمک ایجاد می

 پی داشته باشد.

دهد، استخراج نفت در یک نوع ریزش دیگر که در معادن نمک رخ می

 نزدیکی گنبدهای نمکی است.

 

 سن کاری زنالب( معدن

کنند، این کار ها، از زیر زمین خارج میکردن آنکاری مواد را مستقیماً و بدون حل از آنجا که در معدن

 کنند.شوند و ریزش میتواند در زیر زمین حفراتی را ایجاد کند که به مرور ناپایدار میمی

گویند. های زغالی میصورت گسترده در زیر سطح زمین وجود دارد که به آن الیهسنگ بهمعادن زغال

و در اکثر موارد در منطقة باریکی که دارای مادة معدنی است استخراج  مواد معدنی دیگر معموالً با حفر تونل

سنگ چون همة مادة معدنی آن باارزش است حجم بزرگی از آن استخراج شوند، اما در مورد زغالمی

شود. اتاق نامیده می« کاری اتاق و پایهمعدن»رود، سنگ به کار میکاری زغالشود. روشی که در معدنمی

ای است که آن را نشدهاستخراج ها زغالسنگ آن استخراج شده و پایهفضای خالی است که زغالدرواقع 

 51سنگ استخراج و درصد زغال 51دارند. در یک معدن معموالً های رویی نگه میبرای حفظ بار سنگ

های کمتری برجای (. اما چون گاهی اوقات پایهKeller, 2011شود )عنوان پایه نگه داشته میدرصد دیگر به

کنند. های رویی به داخل معدن ریزش میها دارای درز و شکاف هستند سنگشود، یا اینکه پایهگذاشته می

تواند خطرساز این رخداد نه تنها برای کارگران خطرناک است بلکه برای نواحی مجاور منطقة ریزش نیز می

 (.4باشد )تصویر 

 

 
 (.Marker, 2013سن  )کاری زیرزمینی زنالمعدن. فرونشست همراه با 4تصویر 

مکان و زمانِ دقیق خطر 

مرتبط با فرونشست را معموالً 

توان با قطعیت پیشگویی نمی

کرد. این مسئله ه  دربارة 

فرونشست آرام )مرتبط با 

برداشت سیاالت( و ه  دربارة 

فرونشست ناگهانی )مربوط به 

یا ریزش ها تشکیل فروچاله

 معادن( صادق است
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تواند خطر ریزش را در پی داشته باشد. سنگ نیز میسوزی زیرزمینی در معادن زغالوقوع آتش

سنگ و یا آتش گرفتن گاز متان خودی گرد و غبار زغالتواند ناشی از آتش گرفتن خودبهسوزی میآتش

یابد. برای مثال ها ادامه میهایی مشکل است و اغلب تا سالزیسوآزادشده باشد. خاموش کردن چنین آتش

سوزی در معدن باع  سال ادامه داشت. آتش 25سنگ در ایالت پنسیلوانیا، تا بیش از سوزی معدن زغالآتش

 شود و در نتیجه، بر اثر تحمل نکردن بار رویی، ریزش به دنبال خواهد داشت.سنگ میاز بین رفتن زغال

 

 در معرض خطر فرونشست مناطق 

ها، سیلت، شن( در معرض خطر فرونشست قرار دارند. نشده )رسشهرهای بنا شده بر رسوبات سخت

های ساحلی واقع ها، و در زمینهای سیالبیِ مجاور رودخانهچنین مناطقی اغلب، در دلتاها، در امتداد دشت

شود، رسوبات برجای گذاشته توسط می اند. در این مناطق که فرونشست یک پدیدة طبیعی محسوبشده

شوند و بر اثر فشارشان، تحکیم یافته و شروع به ها، در زیر رسوبات جدید مدفون میها و اقیانوسرودخانه

 ساز خواهد شد:کنند. بنا کردن شهرها در چنین مناطقی، به چند دلیل زیر، مشکلفرونشست می

کند که در نتیجه تحکیم فشار وزن زیادی بر منطقه وارد میها، کشی و بنا کردن ساختمان. خیابان1

 بیشتر رسوبات را در پی خواهد داشت.

. چون برای مسکونی شدن باید این مناطق را زهکشی کرد، این عمل منجر به پایین آمدن سطح 2

 ایستابی شده و تحکیم هیدرولیکی را در پی خواهد داشت. 

شود نیز باع  لب برای مصرف انسان و مصارف صنعتی استخراج می. آب زیرزمینی که در این مناطق اغ3

 افت سطح ایستابی شده و تحکیم هیدرولیکی بیشتری را در بر خواهد داشت.

شوند. این عمل معموالً باع  جلوگیری از ورود ها ساخته می. بندها و سدها اغلب برای کنترل سیالب4

شود که ها باع  میادی، ورود رسوبات جدید همراه سیالبرسوبات جدید به منطقه خواهد شد. در حالت ع

شوند نشین میرسوبات قدیمی فرونشست کنند و بنابراین مواد جدید بر روی رسوبات در حال فرونشست ته

 یابد. دهند. اما با وارد نشدن رسوبات، مقدار فرونشست افزایش میو مقدار کلی فرونشست را کاهش می

 

 رات فرونشست زمینبینی و کاهش خطپیش

توان با قطعیت پیشگویی کرد. این مسئله هم مکان و زمانِ دقیق خطر مرتبط با فرونشست را معموالً نمی

دربارة فرونشست آرام )مرتبط با برداشت سیاالت( و هم دربارة فرونشست ناگهانی )مربوط به تشکیل 

د همة مناطقی که در معرض خطر فرونشست آل، بایها یا ریزش معادن( صادق است. در حالت ایدهفروچاله

زمین قرار دارند خوب شناسایی شوند و اگر این عمل ناشی از فعالیت انسان است، از ادامة آن جلوگیری 

دهد از اسکان دادن جمعیت در آن پرهیز شود. توجه به طور طبیعی رخ میشود، و اگر هم فرونشست به

 های زیر نیز سودمند است:روش
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گیری ها، باید چند اندازههای ناشی از ریزش ناگهانی سطح زمین و تشکیل فروچالهد فرونشست. در مور1

آهک، ژیپس یا نمک ها از جنس سنگمناطقی را که زمین آن تواند نقشةشناس میانجام داد. در ابتدا زمین

که آیا منطقه )این بارةکند. بر اساس اطالعات موجود در است و امکان حل شدن در سیاالت را دارند، تهیه

ها در انحالل فعال در حال وقوع است یا در گذشتة نزدیک رخ داده است( و با دانستن عمقی که این پدیده

 کرد. خطر را تهیه توان نقشهدهند، میآن رخ می

ات توان حفرها یا با تصویربرداری راداری زیرسطحی، می. بعد از شناسایی این مناطق، با حفر گمانه2

 توان این مناطق را کنار گذاشت.خالی زیر سطح زمین را شناسایی کرد؛ سپس در هنگام کاربری زمین می

. در مناطقی که احتمال ریزش ناگهانی وجود دارد، باید مترصد پیدایش هرگونه شکافی در زمین بود. 3

ة نزدیک بودن ریزش سطح تواند نشانای یا بیضوی پدیدار شوند میها به شکل دایرهخصوص اگر شکافبه

 زمین باشد.

تر انجام شده است، شود یا پیشکاری انجام میها عملیات معدن. در مناطقی که در زیر زمین آن4

ها را کرد. این نوع نقشه هایی را، براساس اطالعات موجود، از حفرات خالیِ زیر سطح زمین تهیهتوان نقشهمی

روند که از کار برد. اکنون قوانین به سمتی پیش می ریزی کاربری زمین بهعنوان راهنما برای طرحتوان بهمی

های مناطق مسکونی جلوگیری شود اما این قوانین همیشه وجود ندارند و از کاری فعال در زیر زمینمعدن

 ساز باشند.توانند مشکلسوی دیگر معادن قدیمی هنوز هم می

ت و ...( عامل اصلی فرونشست زمین است، اطالعات مربوط به . در جاهایی که برداشت سیّاالت )آب، نف5

ها را با مطالعات مواد موجود در زیر سطح زمین که از شده را باید مشخص کرد و آنمقدار سیال برداشت

دست آمده است، تلفیق نمود. اگر احتمال فرونشست وجود داشته باشد یا اگر فرونشست های حفاری بهمغزه

های انسانی را تغییر داد تا از فرونشست بیشتر جلوگیری شود. برای مثال توان فعالیتد، میمشاهده شده باش

ها را به درون زمین تزریق کرد تا فشار الزم برای توان منابع جدید آب پیدا کرد یا فاضالباغلب می

 دار شوند.آب شده، دوبارههای خشکها و توربهای رویی تأمین شود و در ضمن رسداشتن بار سنگنگه

 

 بندیجمع

خواهانة انسان رخ های زیادهصورت طبیعی یا بر اثر فعالیتتواند بهای است که میفرونشست زمین پدیده

 کاریرویة جمعیت و نیاز به مواد غذایی و منابع معدنی بیشتر، سبب رو آوردن انسان به معدندهد. رشد بی

کاری های زیرزمینی و معدنروی در برداشت آبگسترده و کشاورزی افسارگسیخته شده است. زیاده

تواند فرونشست و ریزش زمین را در پی داشته باشد. در بیشتر کشورهای دنیا و از جمله در گسترده، می

الً تبدیل به معضلی های زیرزمینی، هر روز بیشتر و عمرویة آبایران، فرونشست زمین به علت برداشت بی

اند و متأسفانه فرونشست در حال تشدید ها به این مشکل دچار شدهفراگیر شده است. در ایران بیشتر دشت

 است.

در کشور ایران که میانگین بارندگی ساالنة آن بسیار کمتر از متوسط جهانی است، برداشت بیش از حد 

دن فضاهای خالی زیرزمینی و مانع تشکیل و تغذیة تواند سبب بسته شآب زیرزمینی و فرونشست زمین می

که به خطرات و کاری در ایران هم رو به افزایش گذاشته است در حالیها گردد. از سوی دیگر، معدنآبخوان
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تواند افزایش خطر ریزش ناشی توجهی میشود. یکی از نتایج این بیمحیطی آن توجه الزم نمیمسائل زیست

 کاری باشد. از معدن

قبل از آنکه خیلی دیر شود، باید مناطق در معرض خطر فرونشست را شناسایی، کنترل و مدیریت کرد 

رو شدن با خطر فرونشست باید سه اصل ناپذیر جلوگیری شود. برای روبههای جبرانتا از بروز خسارت

ای مختلف همچون هتوان از روشبینی، تشخیص و پایش را مورد توجه قرار داد. در این راستا، میپیش

 یاب جهانی، ترازیابی دقیق و... استفاده کرد. سنجی راداری، سیستم موقعیتتداخل
 

 هانوشتپي
1. collapse 
2. consolidation 
3. sinkhole 
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 نامهچکیدة پایان

لرزه ـ گسلش تحلیل  و  برآورد خطر زمین

 شهر اسدیّه  ةفعال در گستر
 )خاور ایران(

 
 آبادیقاس   فیروز مهجن

 دانشجوی دکتری

 
 54درجه و  32کیلومتری شمال شرقی شهرستان بیرجند، در موقعیت جغرافیایی  111شهر اسدیّه در 

های نوزاد و پرنگ قرار گرفته است. با بررسی درجه، در شمال محل تالقی گسل 21دقیقه و طول جغرافیایی 

 33ت بر اثر فعالیت گسل اسدیه به طول های  فعال، بیشترین شتاب ثقل افقی وارد بر شهر خیزی گسللرزه

نقشة هم شدت »کیلومتری از شهر است. با بررسی  42/1ت در فاصلة  5/2زایی کیلومتر و توان لرزه

بیشترین شدت شکستگی در گسترة مورد مطالعه، محل تالقی روندهای اصلی شمال غربی ت « شکستگی

های در گسترة مورد مطالعه رسی روند شکستگیجنوب شرقی با روند شمالی ت جنوبی در منطقه است. بر

دهد و روند های قبل از کواترنری و کواترنری نشان میروند غالب شمال غرب ت جنوب شرق را در شکستگی

باشد که بیانگر فراوانی و رشد شکستگی در ها در کواترنری، شمال غرب ت جنوب شرق میغالب شکستگی

ای و ژئودتیک شناسی، لرزهکواترنری است. با تعیین گشتاور زمینجهت شمال غرب ت جنوب شرق در زمان 

ژول و  22E + 9229/2 دتیکی  با مقداردر گستره مورد مطالعه، بیشترین مقدار گشتاور مربوط به گشتاور ژئو

نیوتن متر بر  1452598/1× 1211شناسی در ارتباط با سیستم گسلی آبیز، )بیشترین مقدارگشتاور زمین

 ر قسمت شرقی منطقه است.   سال(، د

دهنده های هم شدت شکستگی، نشانها و همچنین بررسی نقشهتحلیل فراکتالی سیستم گسلی و زمین لرزه

ساختی و های ریخت زمینخیزی باال در گسترة نزدیک شهر اسدیّه است. با بررسی شاخصمیزان خطر لرزه

 نسبی باال در منطقه وجود دارد.نوزمین ساختی در گسترة نزدیک شهر اسدیّه، فعالیت 

های مغناطیس هوایی، امتداد گسل اسدیه های ریخت زمین ساختی، صحرایی و پردازش دادهبررسی شاخص

دهد و حاکی از گسلش فعال در رسوبات جوان نزدیک شهر اسدیّه را در جهت جنوب شرق شهر نشان می

در شرق شهر اسدیّه را  ،N40Eد گسلش در جهت های مغناطیس هوایی، رونباشد. همچنین پردازش دادهمی

 دهد. نشان می
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ـ گسل در منطقه اسدیه )خراسان جنوبی( 1تصویر    

ـ گسل در منطقه اسدیه )خراسان جنوبی( 2تصویر    

ـ گسل در منطقه اسدیه )خراسان جنوبی( 0تصویر    

 

ـ گسل در منطقه اسدیه )خراسان جنوبی( 4تصویر    
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 افزارنرممعرفی 

 ة سه بعدی سطح زمین و مشاهد

 های جوی آنپدیده
 مصطفي سهرابلو

 شهرستان بيجار -دبير علوم تجربي
 چكیده

( را بر روی رایانه خود دارند و هر گاه google Eearthافزارهایی چون گوگل ارث )بسیاری از افراد تجربه استفاده از نرم 

صورت سه بعدی بپردازند. اما در این مقاله به معرفی یکی از مشاهده کره زمین بهتوانند به کمک آن به بخواهند می

های بعدی کره زمین و پدیدهتر از گوگل ارث، که آن را سازمان ناسا در زمینه مشاهدة سهافزارهای جالب و کاملنرم

افزارهای دیگر چون گوگل ت به نرمتری نسبپردازیم که مزایای بیشتر و ابزارهای کاملجوی آن تولید کرده است، می

شناسی استفاده روز آن در آموزش و یادگیری زمینها و ابزارهای بهتوانند از ویژگیآموزان میارث دارد و معلمان و دانش

 (1نمایند و ... )تصویر 

 

 های جوی، مشاهدة سه بعدی زمین شناسی، پدیدهافزار زمیننرم ها:واژهکلید

 

 NASA World Windافزار نرم
های افزارهای قدرتمند برای مشاهده سطح زمین و پدیدهافزار که توسط سازمان ناسا توسعه یافته از جمله نرماین نرم

های طوری که  کاربر قادر است نقاط مختلف کره زمین را از باال مشاهده و پدیدهصورت سه بعدی است، به جوی به

 2تواند تصاویر را از افزارهای دیگر دارد؛ برای مثال، میفزار مزایای زیادی نسبت به نرماجوی آن را بررسی نماید. این نرم

کند و.... ماهواره تجاری تصاویر را دریافت می 3افزار گوگل ارث تنها از که نرمماهوارة پیشرفته دریافت کند در حالی

 (1)تصویر
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 افزارهای نرمـ آیکن 1تصویر 

 

افزارها، که چند افزارهای مشابه بیشتر است و تصاویر دریافتی آن برخالف سایر نرمافزار از نرمنمایی این نرمقدرت بزرگ

افزار از باالی صفحه اصلی و یا از باشد. ابزارهای مختلف نرمروز و چند هفته قبل هستند، مربوط به چند ساعت پیش می

  طریق زبانه زیر قابل دسترسی هستند:
Tools-…. 

های جوی زمین و توان پدیدهگیرند. برای مثال میهای الزم در دسترس قرار میها، ویژگیو با انتخاب هر کدام از آن

 (.4و  3و  2نما و ... بهره گرفت )تصاویرطول و عرض جغرافیایی سطح زمین را به آسانی مشاهده کرد یا از ابزار قطب

 

 

 های جویـ پدیده 2تصویر 
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 طول و عرض جغرافیاییـ  0تصویر 

 

 

 انتخاب بخش مورد مطالعهـ آیکن  4تصویر 

 

ها، تغییرات هواشناسی و های مربوط به آن مانند: مسیر طوفانتوان از تصاویر و انیمیشنهای مختلف میبا انتخاب بخش

 (5... استفاده نمود. )تصویر
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 هاسیر طوفانـ  5تصویر 

 

افزار دریافت کرد و در برنامه مورد شده را از طریق خود نرمهای جانبی مختلف تولیدتوان برنامهمیعالوه بر این موارد، 

افزار اعمال کرد و به مرور با های نرمتوان تغییرات الزم را در بخشاستفاده قرار داد. همچنین از بخش تنظیمات می

 (.2گردد )تصویر میتر تر و به روزافزار کاملاطالعات نرم های بیشتر،کشف

 

  

 اعمال تغییراتـ آیکن  6تصویر 

 

افزار امکان دسترسی به اطالعات و مشاهدة سه بعدی سطح ماه، مشتری و ...  و دسترسی به ویژگی دیگر این نرم

 (2شود. )تصویرها مربوط میاطالعات جوی و سطح آن
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 اطالعات جوی و سطحیـ  1تصویر 

 

نظر جهت استفاده در موارد های مدافزار و پدیدهافزار، قابلیت گرفتن تصاویر از صفحات نرمهای نرماز دیگر ویژگی

های مختلف کره زمین براساس شناسی است. همچنین امکان مشاهده و بررسی بخشآموزشی توسط معلم زمین

 افزار است. های کاربردی این نرمویژگی ای و طول و عرض جغرافیایی و ... نیز از جملههای منطقهساعت

 

 بندی جمع
ناپذیر است. در این مقاله یکی از و پژوهشی انکار های آموزشیافزارهای سه بعدی در زمینههای نرمتأثیر و کاربرد

فی از ها و ابزارهای مختلهای سطح و جوی زمین معرفی شد که دارای قابلیتافزارهای کاربردی در زمینه پدیدهنرم

ها و ... های جوی یا طول و عرض جغرافیایی، تصاویر و انیمیشنهایی چون وضعیت پدیدهجمله: نمایش براساس ویژگی

 باشد. می

 

 باشد:پذیر میهای زیر امکانافزار از روشدسترسی آسان به نرم

 ایمیل نگارنده .1

Mus. Sa92@ yahoo. com 
 کاربردی افزارهای آموزشی وسایت محتواها و نرم  .2

www. Amuzeshikarbordi. Sellfile. ir 
 

 

 منابع 

 /https:// worldwind. arc. nasa govسایت ناسا:  .1

 آموزان: افزارهای آموزشی و کاربردی معلمان و دانشسایت محتواها و نرم  .2

www. Amuzeshikarbordi. Sellfile. ir  
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 معرفی کتاب
 

  ویدا وحیدنیا

 

 هاها و جامعه: تالقی رشته1سازگانبومآب، نام کتاب: 

 جایانتا باندیوپادمیای: نویسنده

 فرویدا نوشینمترج : 

 عنوان اصلی: 

(water, ecosystems and society: a confluence of disciplines,2009) 

  1382، چاپ اول، ناشر: پژوهشگاه فرهن   هنر و ارتباطات

آید. سطح بار به حساب میسیل رویدادی غیرمعمول و فاجعه»

طور دائم در حال تغییر است. آب رودها طی ایام مختلف سال به

های آب، نه به ناپذیر جریانهای طبیعی، بخش جداییطغیان

اند، و نه فقط خیر و برکت. هم مزایایی برای زندگی کلی مصیبت

عبارت « هایی.مضرات و خرابیو اقتصاد بشر به همراه دارند و هم 

سازگان و جامعه )با آب، بوم»باال بخشی از فصل دوم کتاب 

موضوع سیل( است که به قلم جایانتا باندیوپادمیای، رئیس مرکز 

گذاری محیط زیست در هند به رشتة تحریر توسعه و سیاست

ه است. کتاب را ترجمه کرد فر آندرآمده و خانم ویدا نوشین

محیطی آن بر دفمند در مورد آب و تأثیرات زیسترویکردی ه

روی جوامع مختلف خصوصاً کشور هند دارد تا با بیان اهمیت و اثربخشی این مادة حیاتی در رونق اقتصاد 

مناطق مختلف و حتی در شرایط فعلی جهان، نقش سیاسی آن را نشان دهد. در این بین، نویسنده کوشیده 

ها را بیان کند. او در پایان از رودها با عنوان جایی برای و مزایا و مضرات آنها ، انواع سیلتفصیلاست به 

 عدالت و پایداری نام برده است. 

دانیم که آب مایة حیات است و زندگی تمام جانداران به آب بستگی دارد. با این حال ارزش واقعی آن همه می

شده در طبیعت تقریباً ثابت است، در آب تولید دانیم که میزانبرای برخی از افراد هنوز مشخص نیست. می

طور مثال سرانه آب برای هر ایرانی، طبق یابد؛ بهروز افزایش میکنندة آن روزبهحالی که جمعیت مصرف

متر مکعب در سال خواهد رسید که این به معنای ورود ایران به  1411به کمتر از  1411ها، در سال بینیپیش

های اخیر بسیار پرکاربرد بوده است؛ از این رو در سال ح مدیریت یکپارچة منابع آببحران آبی است. اصطال

، 3شناسیهایی از قبیل آب، حوزه«های آبای در سامانهرشتهدانش میان»نویسنده فصل اول کتاب با موضوع 

تخاذ یک رویکرد هم مرتبط نموده و طی آن ضرورت ارا به و اقتصاد کشاورزی 5هواشناسی ،4شناسیآب زمین
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های آب در سطح جهانی را مدلّل و محرز ساخته است. نقش آب در رشد سریع جدید نسبت به مدیریت سامانه

خصوص هند( و بسیاری از آثار آن مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه توسعة اقتصادی کشورها )به

آب به سطح زمین رسیده و در چرخة آب در شود که سازگانی، سهم آب در رفاه انسان از جایی شروع میبوم

سطحی همواره مشهورترین نمود آب برای بشر بوده  های آبعرصة خاکی قرار گرفته باشد. باران و نیز سامانه

 است. 

شوند که یا ذخایر می های زیرزمینی و جریانات سطحی از طریق اتصاالتی به هم مربوطشرایط طبیعی، آبدر 

رسانند. آنچه اهمیت دارد سازوکارهای سازمانی ها را به سطح زمین میکنند یا آنمین میآب زیرزمینی را تأ

های زیرزمینی است که برای رسیدن به پایداری در اولویت قرار الزم برای دگرگون ساختن نحوة استفاده از آب

 دارند. 

یریت و کاربرد آن به خوبی شناخته آب رابطة تنگاتنگی با جامعه بشری دارد، با وجود این ابعاد اجتماعی، مد

وجود آورده و هر نشده است. دانش آب یک نقطه تالقی برای علوم اجتماعی، علوم طبیعی و علوم مهندسی به

 آنچه با این دانش ارتباط دارد در فصل اول کتاب به تفصیل تشریح شده است. 

اند آن هایی را بپوشاند که زیرآب نبودهقدر باال بیاید که سطح زمیناز دید عمومی، وقتی آب در یک ناحیه آن

مناطقی که »به « اندمناطقی که زیر آب نبوده»های سیالبی نامند. افزایش حضور انسان در دشترا سیل می

های اخیر دی ناشی از طغیان رود در دهههای اقتصا، تغییر کرده و خسارت«رود زیر آب باشندانتظار نمی

های متنوع آب، از سازگانهای زمانی مختلف، بومافزایش یافته است. براساس نظام طبیعی جریان آب، در دوره

گیرند. موضوع سیل، انواع آن، تأثیر مداخله دست رود تا نقطة تالقی با سایر رودها یا اقیانوس، شکل میباال

اند. انداز و علل و شرایط جاری شدن سیل در فصل دوم کتاب بررسی شدهالبی، چشمهای سیانسان بر دشت

ساله دارد، اما میزان مداخالت ساختاری و تغییر هزارای هشتایجاد تغییرات مصنوعی در گذرگاه رودها، سابقه

زمینة دو نوع از  طور چشمگیری افزایش یافته است. مسئولیت ایجاد شرایط یاها در صد سال گذشته، بهجریان

های های غیر معمول در عصر حاضر، در هم شکستن سدها، مدیریت غیر علمی سدها در زمان بارشسیل

 باشد. بندها و سدهای خاکی و مانند آن میشدید در باالدست، رخنه یا شکاف در سیل

ذاری در حل گگذاری آب  و مضامین آن؛ موضوع فصل سوم کتاب است و اهمیت آن در نقش ارزشارزش

عنوان ورودی در فرایند تولید و گذاری خدمات اقتصادی آب شامل آب بهآید. ارزشاختالفات آب به شمار می

گذاری آب کشاورزی نیز از مطالب کاربردی شود.  قیمتکننده میعنوان کاالیی در بسته رفاهی مصرفآب به

لی یا نامطلوب است. ارزش آب در بخش عمگذاری حجمی، غیرشود؛ زیرا گاهی قیمتکتاب محسوب می

های تولید دارد. گیرد که نقش فعالی در فرایندعنوان کاالی همگانی واسطه، نشئت میصنعت، از نقش آن به

عنوان ها، بهای از موضوعات فصل چهارم کتاب؛ پروژه اتصال رودخانهحوزهکمبود جهانی آب و انتقال آب میان

بینی رشد دهندگان آب همواره براساس پیشریزان و توسعهباشد. برنامهمی جایی برای عدالت و پایداری

اند. بر این جمعیت، تولید صنعتی و کشاورزی و سطح توسعة اقتصادی، برای برآورد تقاضای آتی آب عمل کرده

 هایی مهندسی تجویز شدند تا این مقادیر آب را تأمین کنند. حلاساس، راه

د و در پایان هر فصل مقاالت مرتبط و مورد استفاده آن آورده شده است. در پایان صفحه دار 281این کتاب 

نامه قرار گرفته است. متن کتاب به زبان ساده چنان نگاشته شده است که عالوه بر خوانندگان نیز واژه
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ز آن توانند به سادگی اهای مختلف، افراد عادی نیز، حتی بدون دانش تخصصی، میمتخصص علوم در حوزه

 استفاده و اطالعات مفید آن را کسب کنند. 

 

 

 هانوشتپی

1.ecosystem services 

2. Intergrated water Resource Management.  

3. Hydrology 

4. Geological water 

5. Meteorology 

6. River- link 

 

 


