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 چکیده

این    دارد. زیادیاهمیت  آن یابی جوانب مختلف رسی و ریشهبر سال جاری،استان خوزستان در  قوع سیالب ویرانگربا توجه به و

، قابنل  قنوع حداقل از ده روز قبل از و ،ها گزارشطبق و  به وجود آمد ها حوضه در زمان هم و گسترده شدید، بارندگیدر پی سیل 

 بنه  زینادی  خسنار  و  رزیکشناو  اراضی و آه  راه ،ها راه روستاها، شهرها، وسیع گرفتگی آبموجب یادشده سیل  بینی بود. پیش

اسنتان   بررسی جوانب مختلف سیلپس از  شد. کشاورزی و صنعت و بازرگانی و ونقل حمل انرژی، و نفت شامل ها بخش تمامی

بنه   سنیل  مندیریت  انندرکاران  دسنت  و اطمینان اعتماد عدم آن،شکل اصلی در تشدید مکه  مشخص شد ،خوزستان در سال جاری

هنا و   قابلینت  ۀکلین اسنتفاده از   نینز و  سنیل  کنتنرل  اقنداما   موقنع  بنه  اجنرای  در آنمربوط به  یها سازی شبیهنتایج و  ها بینی پیش

مندیریت و کنتنرل    ۀنامن  ای نظنام  جامع فراقوه ۀسامانیک  تشکیلبنابرای ،  .بود برای کنترل و تعدیل سیل های مخازن سدها ظرفیت

 وضع قوانینی جدی برای رعاینت زیستی،  رودخانهمهندسی  توجه به اصولداری،  آبخیزداری و آبخوان به اقداما  الزم ، توجهسیل

 هنای  سنازه  اصنولی  طراحنی  و بازنگری حدود، افزایش منظور به مربوطه قانون در بازنگری ،لزوم صور  در و بستر حریم و حد

 و کنافی  اطالعنا   کسنب ، آنهنا  بنه  هاتجاوز و تعدی رفع و طبیعی های تاالب و ها مسیل بیشتر چه هر یاحیا و بازسازی تقاطعی،

تنر   مخنازن، مندیریت و کنتنرل دقینق    ذخینرۀ  کناهش ظرفینت   جلوگیری از و  سدها ۀذخیر ظرفیت افزایش، منطقه جامع شناسایی

 تنری   ضنروری از  ای اصنولی  انجام اقداما  سنازه  خیز و سیل نواحیهای هشدار سیل در  ، تعبیه سامانههای دارای تعدد سد حوضه

 .است بالی طبیعی ای  کنترل و مدیریت بهبود ،شگیریپی برای اقداما 

 کنترل سیل.سیالب، خسار  سیل،  اقداما  پیشگیرانه، :واژگانکلید

                                                           
 مسئول ۀنویسند  Email: ayyoub@modares.ac.ir 
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 مقدمه
 سهاه   همه   که   است طبیعی بزرگ مخاطرات از یکی سیل

 و کنهد  می تحمیل مختلف جوامع ب  سنگینی های خسارت

 کشورها از بسیاری عمران و توسع  در را ای عمده مشکالت

 دیگر طبیعی های پدیده مشاب  توان می اما. آورد می وجود ب 

 نهامللو   آثهار  و مهاهی  و جهانی  خسهارت  کارا، مدیریتی با

 ههای  ، سیل خسارت ساه . هر]1[ داد کاهش را آن از ناشی

هها،   ههای کشهاورزی، راه   ، مهزار،، زمهی   هها  خان فراوانی ب  

 ،در برخهی مهوارد   کنهد و  هها وارد مهی   ها، و جهاده  سدها، پل

، شهود و در نتیهه    هها مهی   سبب مهرگ بسهیاری از انسهان   

مهاهی و   ههای  تخریب ساختار اجتمهاعی جوامهع و خسهارت   

. طبههت تعریههف فرهنهه    را در پههی داردجههانی فههراوان  

 افهزایش معمهو     :بارت اسهت از شناسی یونسکو، سیل ع آ 

جهی که    مدت در سلح تهراز آ  یهر رودخانه  تها او     کوتاه

تههر ع ههب   آ  از آن اوج بهها آهنگههی آهسههت   سههلح تههراز

د ای شهدی  یل ممک  است بر اثر بروز بارنهدیی نشیند. س می

آبخیز یها   ۀها در یر حوض یا مستمر و یا ذو  نایهانی برف

حال،  شکست  شدن سدی ب  وقو، بپیوندد. ب  هر ۀدر نتیه

و تلفات  سبب تخریب و ایهاد خسارت سیال  بروز سیل و

. ]2[شهود    های مسهیر سهیال  مهی    و سازهب  مراکز انسانی 

 راه تهری   شهایع . شود ایهاد زیادی های راه از تواند می سیل

 سهرریز  هایشهان  کناره از نهرها و ها رودخان  ک  است زمانی

 شهوند  مهی  نامیهده  1ای رودخان   سیل ها، سیل ای . کنند می

 یه   سریع ذو  شکست ، خاکریز یا سد سنگی ، باران .]1[

 پهییر  آسهیب  ای ن له   در سهد  شکست  حتی یا و ها کوه در

 در را آن و کنههد سههیالبی را رودخانهه  یههر توانههد مههی

. دهههد یسههتر  رودخانهه  نزدیههر اطههراف هههای خشههکی

 شهود  مهی  نامیهده  سهیل  دشت رودخان ،  اطراف های خشکی

 ن ها   بسهیاری  در روی  بی های دخاهت دهیل ب  ،. امروزه]3[

 مشهاهده  بزریهی  ایهه  طغیهان  آمهده،  نمهی  سهیل  قهبال   ک 

 به   را ها سیال  توان می فشرده بندی دست  یر در .شود می

 سهدها،  شکسهت  از ناشی های سیال  نایهانی، فصلی، انوا،

 از ناشهی  ههای  سیال  خورها، و ساحلی نواحی های سیال 

 دریایی های وفانت، 2زده ی  و یخچاهی مناطت ی  شدن یرم

 از ناشههی یههها سههیال  سههواحل، بهه  تهههاجمی اقیانوسههی و

                                                           
1. River Flood 
2. Snow Flood 

.. .و تنهد  شهیب  بها  و کوهسهتانی  منهاطت  در تند های بار 

 بهار یا زمستان در فصلی های سیال  از بعضی .کرد ت سیم

 بها  را رودخان  سرعت ب  و دهند می رخ برف ذو  با زمان هم

 در اسهت  ممک . کنند می مواج  آ  جریان از زیادی حهم

 یافت  هشکا خاک نفوذپییری و بست  ی  زمی  ،هنگام ای 

 سهاهیان   رطوبت ک  زمانی .دشو ایهاد زیادی روانا  و باشد

 اضهافی  بار  نو، هر باشد، اشبا، نیز خاک و یافت  افزایش

 سهیال   و دکنه  رودخانه   راههی  را زیهادی  روانا  تواند می

 تواننهد  مهی  3ههای نایههانی   سیال  .ب  وجود آورد ای منل  

 آنها دشوار ارهشد و دهند رخ ساعت چند یا ثانی  چند طی

 زیهرا  ،باشهد  زیهاد  سیال  نو،ای   تلفات است ممک . است

 اثهر ر به  جریهان  سهرعت  و برد می با  را آ  سلح سرعت ب 

 شهدت  ماننهد  مختلفهی  عوامهل . اسهت  زیاد بسیار آن وقو،

عههوار   زمههی ، سههلحی بههار ، شههرای  مههدت بههار ،

 سههیال  نههو، ایه   وقههو، در حوضه   شههیب و( توپهویرافی )

 ند،هسهت  سیال  نو، ای  معر  در شهری طتمنا. ندثرؤم

 و غیهره  کاشی آسفاهت، های روکش انوا، با زمی  سلح زیرا

 واسهت   شهده  بسهت   جریهان  نفهوذ  های راه و شده پوشانده

 بیابهان  حتی .شود می توزیع شهر سلح در سرعت ب  روانا 

 فعاهیهت  و نصب. نیست امان در سیال  نو، ای  وقو، از نیز

 زیهادی  حد تا را تلفات تواند می سیال  هشدار های سیستم

 طهور   به  که   هایی رودخان  در ها برخی سیال  .دهد کاهش

 تهراز  سهلح  افهزایش  .دهد می رخ اند، زده ی  کامل یا یئجز

 ههایی  جریان و دوش ی  شکست و فشار موجب تواند می آ 

 در آنها حرکت ک  ب  وجود آورد در رودخان  را شناور ی  از

 در و شهود  می متوقف ها پل های پای  کنار ای تن  مسیرهای

 آ  زدن  په   با. ییرند می شکل یخی سدهای ها مکان ای 

 در سهیال   و شهود  مهی  سهرریز  ها کناره از آ  ،با دست در

 بها  نیهز  دسهت  پهایی   در ،همچنهی  . دههد  مهی  رخ با دست

 و آیهد  ب  وجود مهی  نایهانی سیال  یخی، سدهای شکست

 دسهت  پهایی   به   سهرعت  ب  شده ذخیره آ  از زیادی حهم

 ،یهه  هههای تههوده همراهههی بهه  توجهه  بهها. شههود مههی روانهه 

. برخهی  ]4[ یافهت  خواهنهد  افهزایش  هشدوارد های خسارت

 و ها ناشی از شکست سد و خاکریز هسهتند. سهدها   سیال 

 معیارههای  و سهیال   بریشهت  ۀدور به   توجه   با خاکریزها

 ساخت   سیال برابر در محافظت برای اقتصادی و مهندسی

                                                           
3. Flash Flood 



 8898  ...ارهای کنترل و ک راه ۀارائو  8931-8939 آبی سال طی سیل استان خوزستان بررسی همکاران:و  زاده رجبی

 طراحهی  سهیال   از تهر  بزرگ های سیال  وقو، با. شوند می

 شهده  ذخیهره  آ  ،سازه شکست با نیز و هشد مستغرق سازه

 دسهت  سمت پایی  ب  نایهانی سیال  صورت  ب با دست در

هغهزه   ها ناشی از زمهی   برخی دیگر از سیال  .افتد می ب  راه

 و سهن   از زیهادی  حههم  تهمهع  و سه و   اثهر  ربهستند. 

 موقتی انهار، سدهای و ها رودخان  در آشغال و هه  صخره،

 روانها   از زیهادی  حههم  ،سیال  وقو، با و آید ب  وجود می

 بها  و دنشهو  مهی  ذخیهره  مهوقتی  سهدهای  ایه   با دست در

 ههه ،  جریهان . افتهد  می ب  راه سیال  ،موقتی سد شکست

به  وجهود    هها  یهدازه  شهدن  جاری و آتشفشان وقو، هنگام

 محهل  در خهاک  شهدن  آهود یل و ی  ذو  سبب  ک آید می

 وقهو، . افتهد  مهی  به  راه  منل   شیب راستای و در  شود می

 و س و  ها دریاچ  در امواج توهید سبب تواند می هغزه زمی 

هها   رودخانه   و هها  کانال ب  داخل سن  و خاک از م ادیری

شهود که     مخربهی مهی   آثهار وقو، سیال  موجب . ]5[د شو

ههای   شسهت  و تخریهب خهاک    :نهد از ا تطور کلهی عبهار   ب 

شده و در حال تشهکیل، فرسهایش سهریع زمهی  و      تشکیل

خیزی زمی  بر اثر انباشت   ناهموار کردن آن، کاهش حاصل

دن احشهام  های درشت، تخریب قنوات، تلف ش شدن رسو 

پل و منازل، پهر شهدن سهریع     وحش، تخریب راه،  و حیات

وری  کافی برای بهره ود فرصتنبو  ها، هرز رفت  آ  دریاچ 

 . ]4[ از آ 

ههای   سهیال   1379و اوایل سال  1379اخر سال در او

ههای کشهور رخ داد که      شدید و ممتدی در برخهی اسهتان  

 بنهابرای ، های جانی و ماهی فراوان بود.  خسارت ،حاصل آن

 ۀم ایسه ها، ارزیابی و  بررسی و تح یت در مورد ای  سیال 

اندیشی برای پیشگیری از  ارهیابی و چ ها و همچنی  ریش آن

ۀ م اهه  موارد مشاب  آن در آینهده ضهروری و  زم اسهت. در   

ب  بررسی سهیل اسهتان خوزسهتان    است سعی شده  حاضر

شهده توسه  کارشناسهان، بحه  در      تهی  های یزار طبت 

کارهههای متناسههب بهها آن  راه ۀارائههمههورد علههل وقههو، آن و 

 پرداخت  شود. 

استتان خوزستتان و    مشخصات و موقعیتت جرراییتایی  

 آنیز خآبهای  حوضه

کیلومترمربههع و  74059اسههتان خوزسههتان بهها مسههاحت   

 ۀمتر دربرییرنهد  میلی 359متوس  بار  درازمدت ساهیان  

. ایه   اسهت ارون بزرگ آبریز کرخ  و ک ۀبخشی از دو حوض

 ایهران،  آبریهز  ههای  حوضه   بندی  ت سیم آبریز در ۀحوضدو 

 آبریهز  ۀحوضه  ۀزیرمهموع و روند می شمار ب  فرعی ۀحوض

 کرخ ، ۀحوض مساحت. هستند عمان دریای و فارس خلیج

کههارون بههزرگ  ۀحوضههکیلومترمربههع و مسههاحت  51400

 ۀحوضکیلومترمربع است. رود کرخ  ک  رود اصلی  79112

 ییهرد،  مهی  سرچشم  زایرس های کوه آبریز کرخ  است، از

 جنهو   جهت در کیلومتر، 955 حدود مسیری طی از پ 

 .ریهزد  مهی  عهراق  و ایهران  مرز در هوراهعظیم تا   ب  بیغر

کههارون بههزرگ و  ۀرود کههارون نیههز کهه  رود اصههلی حوضهه 

 مرکهزی  زایرس های کوه ، ازاستایران  ۀرودخانتری   بزرگ

 پیوندد می دز آ  ب  شوشتر نزدیکی در ییرد، می سرچشم 

 در . ایه  رود شهود  کارون بزرگ نامیده می ،و از آنها ب  بعد

و حفهار ت سهیم   شهیر   بهمه   ۀشاخخرمشهر ب  دو  یکینزد

مسهت یم به     شهیر  حفار از طریت اروندرود و بهم  شود. می

کرخ ، سد کرخه    خانۀرودروی  .شود خلیج فارس وارد می

ترتیهب   به  دسهت   کارون از با دست ب  پهایی   ۀرودخانو بر 

، شهید عباسپور، مسهدسلیمان 3 ، کارون4 سدهای کارون

ترتیهب   به   2و  1ههای   . شهکل ]7[ ع شده استو یتوند واق

آبریههز کرخهه  و کههارون بههزرگ را نشههان  حوضههۀ جانمههایی 

 دهند. می

 
 ]6[ آبریز کرخه ۀحوضجانمایی . 8شکل 
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 ]6[ آبریز کارون بزرگ ۀحوضجانمایی . 2شکل 

 های استان خوزستان در گذشته مرور برخی سیل

 طغیهان  راث رب سیلی خرمشهر در 1333 خرداد 2 تاری  در

 آ  ازدیههاد و دجلهه  و فههرات رودهههای در آ  آمههدن بهها  و

 به   تهوان  می سیال  ای  های خسارت از. داد روی اروندرود

 اههواز  -خرمشههر  آهه   راه همچنهی   و دهکهده  24 ویرانی

 بهمه   22 از چنهدروزه  بارنهدیی  بها  همچنهی   .کهرد  اشاره

 و طغیان کردند کرخ  و کارون مارون، های رودخان  ، 1359

 شههادیان، اهههواز، شوشههتر، مسهدسههلیمان، شهههرهای در

 شههههر در. ییاشهههت برجههها یههههای خسهههارت سوسهههنگرد

 یبحرانه  یر ب  سوخت و برق و آ  وضعیت مسهدسلیمان

 اثر بر. شدند تخریب نفت انت ال های هوه  و تمبی پل و شد

 و آ  از ای دریاچه   یبه تم در نفهت  های هوه  شدن شکست 

 شوشهتر  در ،همچنی . رفتی  شکل مسهدسلیمان در نفت

 و شهد  تخریهب  کهامال   سهیل  اثهر  بهر ( قدیم سد) یتوند سد

 از نیهز ( امهروز  آزادیان پل) شهر ورودی و اصلی پل خرابی

 رود اطهراف  نیهز  اهواز شهرستان در. بودند ها خسارت ۀجمل

 صورت دیوار درست کردند تها  ب  ش  های کیس  با را کارون

 ،سهاحلی  سهد  شدن شکست  اثر بر ند.دبنرا ب سیل راه ورود

 افسران کوی پارس، کیان نفت، شهرک نیوسایت، های محل 

 پهل  رفت، آ  زیر ب  شاپور جندی و پارس های بیمارستان و

 و یرفهت  قهرار  ریخهت   فهرو  خلر در اهواز شهر نماد سفید

 سیل ای . دش مسدود سیل اثر بر خرمشهر ب  اهواز آه  راه

 هکتهار  هزاران و کرد بتخری را روستا 70 نیز سوسنگرد در

 مسهیر  در. رفتنهد  آ  زیهر  به   آزادیهان  دشت های زمی  از

 یروسهتاها  به   فراوانهی  ههای  خسهارت  رامشیر ب  آغاجاری

 یهر  و کرد نفوذ نفت های چاه داخل ب  آ  شد، زده اطراف

 از په  . شهد  شکست  مارون رود حواهی در نفت انت ال ۀهوه

 تحهت  را درسهربن  شههر  سهیل  اهواز، در آ  کردن فروکش

 طبهت . رفهت  آ  زیهر  ب  نیز شهر ای  و داد قرار خود تأثیر

 از را خهود  جهان  حادثه   ایه   طهی  نفر 27 حدود ها یزار 

 اثهر  بهر  سهیالبی  نیهز  1370 آبهان  27 روز در. دادند دست

 پادیهان  و بیدبلند پا یشگاه توس  مسیر انسداد و بارندیی

 ههان بهب شههر  و شهد  جهاری  مهارون  رود طغیان و بخردیان

 ۀجهاد  ب  بارندیی و سیال . یرفت فرا سیال  را خوزستان

 آن انسداد سبب و کرد وارد جدی آسیب رامهرمز - بهبهان

 55 و شهدند  سهیال   طعمه   نفهر  13 بهبهان شهر در. شد

 .آورد بار ب  ماهی خسارت تومان میلیارد

ای  استان در متحمل شدن مکرر ای   ۀساب با توج  ب  

مهاهی و جهانی    ههای  آوردن خسهارت ار بالی طبیعی و ب  به 

یابی علل وقو، ای  پدیده برای  ، بررسی و ریش  ناپییر جبران

 .است  و مدیریت آن در آینده ضروری پیشگیری، م ابل
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 خوزستان  8931-8939  مروری بر سیل

 آ  افههزایش دهیههل بهه  1379فههروردی   نخسههت ۀهفتههدر 

 و دهاسه  ای  ۀحاشی روستاهای کرخ ، و دز سدهای خروجی

رودخانۀ در مسیر  .شدند مواج  زیادی مشکالت با ها رودخان 

 استان توابع از دژ بام بخش روستای 13 یرفتگی آ  اثر ربدز 

 بهی   از بنهدها  سهیل  و آمهد  بها   ها خان  بام تا آ  ،خوزستان

 تهها 01/11/1379تههاری   ، ازههها یههزار اسههاس بر .رفتنههد

 به   مترمکعب میلیون 9717 معادل آبی حهم 31/01/1379

 از نیهز  مترمکعب میلیون 5750 و شده واردکرخ  سد  مخزن

 حههم  مهدت  ایه   طهی  ،ترتیهب  ای  ب . است شده خارج آن

 بها  که   شهده  ذخیهره  مخهزن  در نیز مترمکعب میلیون 1777

 تهاری   در نهایت در دوره، ای  از قبل موجود ۀذخیر ب  توج 

 مترمکعهب  میلیهون  5922 به   ذخیهره  حهم ،31/01/1379

 9717 میههزان از کهه  اسههت توجهه  درخههور. اسههت رسههیده

 در سههد کرخهه  مخههزن به   واردشههده آ  مترمکعههب میلیهون 

 طهی  آن درصهد  70 حدود فروردی ، و اسفند بهم ، های ماه

 ،همچنهی   .اسهت  شهده  مخزن وارد ماه فروردی  های سیال 

 کهارون  ۀرودخان کارون، آبریز ۀحوض در متعدد سدهای وجود

 در. اسهت  کهرده  لیبهد ت شده کنترل شدت ب  ای رودخان  ب  را

ههزار    15 حهدود  مخهزن  پتانسهیل  یادشده سدهای ،مهمو،

 .انهد  آورده فهراهم  کهارون  ۀرودخان روی را مترمکعبی میلیون

مهاه سهال    ابتدای مهرماه تا انتهای فروردی از  ها یزار طبت 

 22242حهدود   رد کهارون ، کهل حههم آو  1379-1379آبی 

 17005از ایه  میهزان، حههم     که   مترمکعهب بهوده   میلیون

 7239عههههب آن رهاسههههازی شههههده و   مترمک میلیههههون

مترمکعب نیز در سهدها ذخیهره شهده اسهت. شهایان       میلیون

در  یادشههدهدرصههد آورد  40اسههت کهه  حههدود   وریآیههاد

 هها  یهزار  بنا ب  . ]7[ صورت یرفت  است 1379ماه  فروردی 

آبریهز اسهتان    ههای  حوضه   سدهای مخازن 1 و طبت جدول

کشهور شهناخت     سهدهای  تری  اصلی عنوان ب  ک  وزستانخ

 .  ندشد پر آ  از ت ریبا  1379فروردی   20شوند، تا تاری   می

های آبریز کارون بزرگ  وضعیت مخازن سدهای حوضه. 8جدول 

 ]6[ 28/88/8931و کرخه تا تاریخ 

 درصد پر بودن مخزن نام سد

 77 4کارون 

 77 3کارون 

 79 پور شهید عباس

 74 مسهدسلیمان

 70 یتوند علیا

 100 کرخ 

 91 سیمره

 71 دز

 

تهوان خصوصهیات و ماهیهت سهیل      می ،ها یزار طبت 

 وجودآمده در استان خوزستان را ب  صورت زیر بیان کرد: ب 

 ؛ها حوض  در زمان هم و یسترده شدید، بارندیی -

 ؛قبل روز ده از حداقل بینی پیش قابل -

 شهمال  از مهاه  یهر  طهی  آ  تهدریهی  و آرام حرکت -

 و خلهیج فهارس   در ارونهدرود  و کارون پایا  تا آبریز ضۀحو

 ؛هوراهعظیم در کرخ 

 و آهه   راه راه، روسهتاها،  شههرها،  وسهیع  یرفتگی آ  -

 ؛کشاورزی اراضی

 و نفت شامل ها بخش تمامی ب  مدت طو نی خسارت -

.]9[ کشهاورزی  و صهنعت  و بازریهانی  و ون هل  حمل انرژی،

 
 نمایی از طریان رودخانه و جاری شدن سیل در خوزستان. 9 شکل
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 آبی دالیل وقوع و شدت سیالب استان خوزستان در سال

8939-8931 

 آن آ  ورود و دریها  مهد  علهت  ب  استان خوزستان در سیل

شهد که     ایههاد  روسهتاها  نهرهای آ  طغیان و رودخان  ب 

نل ه  و یسهتردیی آن در   شدت بارندیی در ایه  م  ۀنتیه

 سهازمان  دریاه از شده تهی  آمار ملابت .ها بود تمامی حوض 

 یهر  طی های استان خوزستان برای شهرستان هواشناسی،

 بههار  ۀسههاهیان متوسهه  ،2005 تهها 1775 از سهاه   ده ۀدور

طهور که  در    همهان  .اسهت  2 ها ب  صورت جدول شهرستان

طی ده سهال   متوس  بار  سا ن  ،مشخص است 2 جدول

 .استمتر  میلی 319استان خوزستان 

  میزان بارندیی در سال جاری ای ،3 با توج  ب  جدول

نسهبت به  آمهار     ،استان نسبت ب  سال ییشت  و همچنی 

افهزایش چشهمگیری داشهت  اسهت و      2 بارندیی در جدول

تان هها در اسهتان خوزسه    ایه  بارنهدیی   که   توان یفهت  می

 ساب   بوده است. بی

 ۀذخیهر  میزان آبی، سال ابتدای از ها بار  وقو، ب  توج  با

 3975 بههها برابههر  11/1379/ 01 تهههاری  در کرخهه   سههد 

 اسهت  بوده مخزن حهم درصد 93 معادل مترمکعب میلیون

 آورد میهزان  ،1379 ماه آبان اواس  از ،همچنی  .(4 شکل)

 که   ریطهو  ب . است داشت  افزایشی روندی کارون ۀرودخان

 مخههازن جمههع بههودن رپهه درصههد 09/1379/ 15 تههاری  در

 دهیهل  ب  آن، دنبال ب  و است بوده درصد 49 بزرگ کارون

میزان  ای  ،1379-1379 آبی سال درخور توج  های بار 

 بیهانگر  که   رسهد  می درصد 92 ب  11/1379/ 15 تاری  در

 ایه   از. اسهت  آبریهز  ۀحوضه  ایه   در آ  زیاد سازی ذخیره

 در هها  بهار   وقهو،  زیاد احتمال دهیل ب  امر وهیانمت زمان،

 حههم  کهاهش  در اهتمام رو،  پیش ماه فروردی  و اسفندماه

 آتهی  ههای  سهیال   ۀذخیر برای خاهی فضای ایهاد و ذخیره

 ظرفیت محدودیت و متواهی های بار  دهیل ب  ک  اند کرده

 (.5اند )شکل  نداشت  چندانی توفیت دست پایی  آبگیری

 های استان خوزستان شهرستان ۀسال دهمقادیر بارش . 2جدول 

 متر( متوسط بارش ساالنه )میلی شهرستان

 3/232 اهواز
 5/179 آبادان
 5/274 آغاجاری

 2/213 بندر ماهشهر
 2/352 بهبهان
 7/177 بستان
 430 دزفول
 7/247 هندیهان
 7/779 اییه

 9/417 مسهدسلیمان
 9/271 یدی ام

 4/340 رامهرمز
 2/321 آباد صفی

 1/312 شوشتر
 4/319 میانگی 

 ]6[ 28/88/8931میزان بارندگی در استان لرستان و خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا تاریخ . 9جدول 

 :اختالف نسبت به درصد متر( میزان بارندگی )میلی 

 متوسط درازمدت سال آبی گذشته متوسط درازمدت سال آبی گذشته سال آبی جاری استان

 92 271 325 155 557 خوزستان

 
 ]6[ حجم ذخیره و درصد پر بودن سد کرخه. 4شکل 
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 ]6[ آبریز کارون بزرگ ۀحوضمیزان حجم ذخیره و درصد پر بودن کل مخازن . 1شکل 

 ۀرودخان با دست در سدها آ  رهاسازی پی در ،همچنی 

 افهزایش  ای سهاب    کهم  شکل ب  رودخان  ای  آ  حهم کارون،

شهدید و پهر    ههای  آبریز کرخ  ب  دهیل بهار   ۀحوضدر  .یافت

دسهت سهد    هم مخزن سد کرخه ، وضهعیت در پهایی    بودن ح

ذخیهرۀ  حههم   حتی بها کهاهش   ،وجود ای اضلراری بود ک  با 

آن  ۀآینهد ههای   سهیل ذخیرۀ ظرفیت خاهی کافی برای  ،مخزن

یا احهدا    راه موجود بازسازی و ت ویت ف  پییر نبود و  امکان

دسهت   پهایی   ای در ن ا  حساس بند و سایر اقدامات سازه سیل

 ۀپهنهه بهها توجه  به  اینکهه  ارزیهابی    ،همچنهی  . ایه  سهد بههود  

های هیدروهوژیکی  سازی و مدل ها رودخان  مسیل و ییر سیال 

 از پیشهگیری  مهدیریت  ههای  برنامه   اصلی مبنایروانا  -بار 

 بنا به   ؛است رودخان  مهندسی ب  مربو  علوم در سیال  وقو،

 ۀحوضه در  خصهو    به عامل اصلی تشدید سیال   ها، یزار 

انهدرکاران مهدیریت    دسهت  و اطمینان عدم اعتماد آبریز کرخ 

روانها  و  -های بهار   مدلهای بار ، نتایج  بینی ب  پیش سیل

بهوده اسهت که  ایه  عهدم       بنهدی سهیل   های پهن  سازی شبی 

ییهری و   ههای انهدازه   دقت کافی سامان  نبوداطمینان حاصل از 

و  در ییشههت  یال هههای مربههو  بهه  بههار  و سهه  پههایش داده

 های اخیر های ممتد قبل از سیال  وقو، خشکساهی ،همچنی 

 اقهدامات  موقهع  ب در اجرای  ک  سبب شد ؛ و همی  عاملاست

و  اخهتالل  کنترل سیل و رهاسازی آ  از سهد مخزنهی کرخه    

آبریز کارون بزرگ سدهای بسهیار   ۀحوضدر . ایهاد شود تأخیر

شهده   ای کنتهرل  حوض  وجود دارد و ای  حوض  را ب متعددی 

بایهد   ،آن زیهاد  حساسهیت  تبدیل کرده است ک  بها توجه  به    

تری حاکم باشهد و خلاههای انسهانی و     تر و قوی مدیریت دقیت

 ، بایهد همچنهی   .رساند کمتری  حدنادرست را ب   های تصمیم

هها و نهادههای    همکاری، هماهنگی و اعتمادسازی بهی  اریهان  

  که  ایههاد شهود   نل ه  مربو  ب  مهدیریت و کنتهرل سهیل م   

 زم و در بعضهههی از  ۀمتأسهههفان  در ایههه  امهههر بههه  انهههداز  

اسهتفاده   ،طور مثهال  ب  .ها توج  کافی نشده است ییری تصمیم

 شهده  احهدا  های مخازن سهدهای   ها و ظرفیت قابلیت ۀکلیاز 

از  درخهور تهوجهی  توانسهت بخهش    کهارون مهی   ۀرودخانروی 

و از وارد  کنهد تعدیل  دز را کنترل و ۀرودخانهای اخیر  سیال 

که  به  همهان     کارون بزرگ بکاههد  ۀرودخانآمدن خسارت در 

 ،طه  ههای مربو  بی  سهازمان  علت عدم اعتمادسازی و همکاری

 شههرداری،  ،وزارت نیهرو . دشای  سیل با شدت بیشتری ایهاد 

 و طبیعهی  منهابع  روسهتاها،  بهرای  بنیاد مسک  زیست،  محی 

 مههدیریت در نهادههها جملهه  از اسههتانداری بحههران مههدیریت

 بسهتر  در ک  اراضی سری یر قانونی نظر از .هستند ها رودخان 

 های وابست  به  وزارت نیهرو   سازمانب   ضم  اینک  وجود دارند

 نظهر  از و ندهسهت  ههم  ملهی  منابع اختیار در ،شوند مربو  می

 هها،  سهازمان ایه    ۀعههد   به  اختیهارات  سهری  یهر  سیستمی

 بنهدها  سهیل  احهدا   برای ایر. است شهرداری و آبی سیساتأت

 همهاهنگی  مدیریت و کنتهرل سهیل  زمینۀ در  ها ای  سازمان با

 د یهل  دیگهر  از .بود کمتربسیار  هشدوارد های خسارت شد، می

 ضهعیف  اقهدامات  به   تهوان  مهی  هها،  خسهارت  و سیال  تشدید

 ضهعیف  یها  بنهد  سیل های دیواره ودنب و دست پایی  در ای سازه

 25  سهیال  بها  دز ۀرودخانه  بندهای سیل اشاره کرد. آنها بودن

 ملاهعهات  و سیل بندی پهن  ملاهعات. است شده طراحی ساه 

 عوامهل . اسهت  شهده  انههام  دز ۀرودخان برای حریم و بستر حد

 دبهی  در  سهیال  تداوم و منل   خاک نو، بندها، سیل تخریب

 و یهیاری  هوهه  ) ندا هشد تخریب مردم خود توس  یا و بوده کم

 از قبهل مربهو  به     اقدامات ای . (ها زهکش   دهیلب تخریب یا

 شسهت   زمهان  مهرور  ب  و بوده نباتی منل   خاک نو،)  سیال
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 و (اسهت  شهده  تخریب دایر و رفت  بی  از چسبندیی و شده

 ایه   هها  دایهر  منفهی  نو، کهارکرد  .است  سیال وقو، زمان یا

 شکسهت   سهبب  که   داده مهی  را آ  آمهدن  بها   ۀاجاز ک  بوده

 برخهی  . در ضهم ،  بهود  خلرناک ک  شد می آن یهانینا شدن

که  ایه     است کرده می کنترل را آ  و شده نمی شکست  جاها

امکهان   .توان جزء کارکردهای مثبهت آن دانسهت   ویژیی را می

 آهودشهت  و شعیبی  دژ، بام مناطت در دز ضۀحو درای  بود ک  

 صهورت  کهار  ایه   که   شود پخش آ  تا نندشکب را بندها سیل

 د یهل دیگهری ماننهد    .شهدند  شکست   سیال اثر رب و فتنگر

 رعایهت نکهردن حهد بسهتر و حهریم     تغییر در کاربری اراضهی،  

های مختلف ب  دهیهل   ییری کارون و تردید در تصمیمرودخانۀ 

وپهههویرافی و داشهههت  اطالعهههات کهههافی و صهههحیح از ت   ن

ها در تشهدید ایه  سهیال  تأثیریهیار      هیدرودینامیر رودخان 

 .]7[ بودند

آثهار   ،  شهود به  آن توجه  باید یکی از عوامل مهمی ک  

. سهدها بها ههدف کنتهرل سهیال  و      منفی سدسازی اسهت 

 شهوند؛ امها در صهورتی که      سیل احدا  مهی  کاهش شدت

نظهر بهرای احهدا  سهیل      مهد  ۀمنل ملاهعات و شناسایی 

با اصول و قواعد مخصهو  خهود طراحهی و     ضعیف باشد و

 دنآبریز مربوط  نباشه  ۀحوضدر حد ظرفیت  ،دناحدا  نشو

برداری تغییرات نامناسهب فیزیکهی،    هنگام ساخت و بهره و

تغییرات شهدید   نهایتدر شیمیایی، بیوهوژیکی، بهداشتی و 

کنتهرل   ۀمعکوس در زمین ۀنتیه را پدید آورند،اکوهوژیکی 

 د داشهت. نه خواه محیلهی  و همچنی  مسائل زیسهت  سیل

 با دنیا در سد 249 ییشت  سال 10 طی موجود، آمار طبت

 یونهایون  کشهورهای  در مختلهف  د یل ب  آیاهی و ملاهع 

 نیز جهانی تهارت ۀتوسع بانر آمار طبتو  اند شده تخریب

 بهوده ن ضهروری  جههان  در شهده  احدا  سدهای درصد 90

 کوچهر  و بهزرگ  سد 757 دهند ها نشان می یزار  .است

 حهدود  کشهور  سدهای مخازن حهم دارد و وجود کشور در

 میلیههارد 39 حههدود کهه  اسههت مکعههب متههر لیههاردمی 50

 در مسههئل  تههری  مهههم .دارنههد تنظیمههی قههدرت مترمکعههب

 سههد از بایههد طههوری کهه  اسههت آن سههد مخههزن مههدیریت

 وقهو،  هنگهام  و بارنهدیی  های فصل در ک  دشو برداری بهره

 شهده   تخلیه   آ  از حهمهی  آسها  سیل و سنگی  های بار 

میهزان   ایهر  ،  عالوهب. شود جلوییری سیل وقو، از تا باشد

 سهیال   مهار یوی پاس  سدها مخزن د،باش زیاد ها بارندیی

 آورد میهانگی   یهر  بهرای  هاسهد  معمهو    چراکه   نیستند،

 سهنگی   یها  اسهتثنایی  ههای  بهار   برای و دنشو می ساخت 

 فرسهایش  ایران مانند کشوری در عالوه، ب . مناسب نیستند

 و است( جهان ایرکورده با تری  حد در) زیاد بسیار خاک

 سهد،  یهر  شهدن  سهاخت   از پ  سال چند ،علت همی  ب 

 رسههو  از پههر مخههزن ظرفیههت از تههوجهی درخههور  درصههد

 باشهد  داشت  ظرفیتی چنان تواند نمی سدی هیچ شود و می

 یها ) سهال  سهی  بیسهت یها   بازیشتدورۀ  با های سیال  ک 

 سهرریزها  آ  رهاسازی ،همچنی  .کند مهار را( کمتر حتی

نادرسهت  ی سهدها در صهورت مهدیریت    هها  کننهده  تخلی  و

 1359سال  ان ال  از پیش تواند موجب بروز سیل شود. می

 ههای  سهال  درو  شهد  مهی  برداری بهره ایران در سد 27 ف  

 سد 749 عدد ب  شده برداری بهره یسدها شمار ،آن از پ 

 حال در ایران، آ  منابع مدیریت شرکت آمار ملابت. رسید

 اجرا حال در سد 147 برداری، بهره حال در سد 749 حاضر

 ایهه  بههر. هسههتند ملاهعههاتی ۀمرحلهه در دیگههر سههد 539 و

 ییشهت   ۀده س  از بیش در ایران سدسازی صنعت اساس،

بها توجه  به     بنابرای ،  است. داشت  رشد درصد 9/9 سا ن 

تهوان یکهی از عوامهل     می سدسازیزمینۀ چنی  رشدی در 

سهازی متعهدد و مهدیریت    ها در کشهور را سد  وقو، سیال 

مخههازن سههدهای اسههتان   ،اهبتهه  .آنههها دانسههتنادرسههت 

شهده و   کنتهرل مهدیریت مخهازن بسهیار     نظهر خوزستان از 

های آبریهز   اما ب  علت تعدد سدهای حوض  ،کارآمد هستند

 آبریز کارون بزرگ ۀحوضدر  خصو  ب و  استان خوزستان

ی در ای  زمین  حساسیت بیشهتر و همچنهی  در برخه    باید

  موارد بازنگری و تح ی ات و ملاهعات جدید صورت ییرد.

 ،و بررسی د یل وقهو، ایه  سهیل   ها  یزار با توج  ب  

سهیل عهالوه بهر منشهأ     یرفت ک  ایه    کلیۀ نتیهتوان  می

مهدیریت  ههای   اریان و همکاری طبیعی، در عدم هماهنگی

منشهأ   یادشهده و سهایر عوامهل    سیل و مهندسهی رودخانه   

  شت  است.انسانی نیز دا

 کارهای کنترل و مدیریت سیالب راه
 کارهای در سطح جامع راه

  متدیریت و   ۀنامت  جامع نظام یراسازمانیسامانۀ ایجاد

 کنترل سیل

 و پیشهگیری  مختلهف  ههای  فعاهیت کنون تا ایران کشور در

 و ای سهازه  ههای  زمینه   در چ  سیال  های خسارت کاهش

 عنهوان  به   نچ آ وهی ؛است پییرفت  صورت ای غیرسازه چ 
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 ایه   بهودن  پراکنهده  ،اسهت  مشهود خصو  ای  در لمعض

 توسه   اجرایهی  و ملاهعهاتی  ههای  طهر   انههام  و ها فعاهیت

 ههایی  بخهش  در دوهتهی  نیمه   و دوهتی مختلف های دستگاه

 .اسهت  ههم  بها  همهاهنگی  بهدون  بیشهتر  و مبح  از خا 

 ۀمرحلهه در ههها دسههتگاه اقههدامات همههاهنگی درخصههو 

 ههیچ  که   یفهت  تهوان  مهی  سیل رخداد زا قبل و پیشگیری

 ههای  خأل از موضو، همی  و نشده مند وظیف  خاصی اریان

 به   توجه   بها  ،طرفهی  از .شهود  می محسو  کشور در جدی

 ازیههر  هههر درییههری و سههیال  موضههو، بههودن فرابخشههی

 به   سهیال   مهدیریت  ۀچرخه  از قسهمتی  در ملی نهادهای

 و هها  وهیتمسهئ  سهازی  شهفاف  عهدم  نیهز  سهیل  بروز هنگام

 بهروز  به   آنهها  همهاهنگی  و تعامهل  چگهونگی  و آنها وظایف

 در  زم اقهدامات  انههام  و رسهانی  رکم ۀزمین در مشکالتی

 منههر  پیشهگیری  ۀمرحله  بهر  عهالوه  احیها  و پاسه   ۀمرحل

، تعامهل و  همهاهنگی  ،همکهاری  ل ئمسه  تری  مهم .دشو  می

 ایه   ب  باید زیرا است، سازمانی های حوزه بی  اعتمادسازی

ف ه    یا ها سازمان از بسیاری اختیارات ک  شود توج  ت نک

 مهرز  از اینکه   یها  دههد  می پوشش را آبریز ضۀحو از بخشی

 انتخها   بهر  رویکرد ای  در. رود می فراتر بسیار آبریز ضۀحو

 مناطت از ری هر برای مناسب و پییر انعلاف های استراتژی

 مختلهف  اقتصهادی  و فرهنگهی  فیزیکی، شرای  با خیز سیل

 معایهب  و محاسه   و مختلهف  های راه ارزیابی اهمیت کیدأت

 اصهلی  ۀوظیفه  ،حاضهر  حهال  در .دشهو   می هحاظ آنها نسبی

 هحهاظ  از سهیل  بروز هنگام ب  ها دستگاه اقدامات هماهنگی

 ملی سلح در کشور وزارت . همچنی ،است مشخص قانونی

 منل ه   سهلح  در اسهتانی  ههای  کهاریروه  و حواد  ستاد و

 هنهههوز خصهههو  ایههه  در وههههی. سهههتا منهههد وظیفههه 

یکهی از   .اسهت  نشده تدوی  رمؤث و شفاف های دستوراهعمل

های اخیر بسهیار مشههود بهود،     مواردی ک  در مسائل سیل

هها قبهل،    بودن وظایف دسهتگاه نمشخص  بح  مدیریتی و

که  عهدم انسههام     از آنهها و پ  از سیال  است.  زمان هم

بایههد  اسههت، دوهههت بسههیار تأثیریههیارپیکههرۀ در  سههازمانی

شههده و سههاختاریافت   ریههزی ای برنامهه  نامهه  براسههاس نظههام

ریت و کنتهرل سهیل در سهلح    ای جامع بهرای مهدی   سامان 

وظایف و اختیارات  دقت ب ایهاد شود ک  در آن  فراسازمانی

شهده باشهد، به  طهوری که        ریزی ها و نهادها برنام  دستگاه

ایهه  امکههان انهههام کارهههای مههوازی و همپوشههان نباشههد و 

د شهود. ایه  سهامان  بایهد     وظایف ب  همراه متصهدی ایهها  

سهههازی و  زیهههرا ضهههرورت عملیهههاتی ،باشهههد فراسهههازمانی

بخشی به  اقهدامات مهدیریتی کنتهرل سهیل قبهل،        انسهام

و پ  از سیل و مرتب  بودن ای  اقدامات به  ههر    زمان هم

نیروههای   ماننهد های دیگر  حاکمیتی و حتی بخش ۀقوس  

 ف هه نامهه ،  عمههومی در سههاختار نظههاممسههلح و بنیادهههای 

 ۀخواهد بود. ایه  سهامان  بایهد وظیفه     فراسازمانینامۀ  نظام

ها و نهادهای قوای مهریه ، قضهایی  و    پایش برخ  دستگاه

م نن  و ب  عالوه نهادهای دیگر از جمل  قوای مسلح را ههم  

 ههاى  سیال  با م ابل  هاى اقدام انهام عهده داشت  باشد.  ب

 و مهدت  میهان  مهدت،  کوتهاه  زمهان   ۀدور س  در باید شهرى

 ،هها  رو  ایه   اجهراى  ۀم دمه  که   ییهرد  صورت بلندمدت

 .اسهت  مهدت  میهان  و بلندمدت مدت، کوتاه هاى ریزی برنام 

مههدیریت سههیل و چگههونگی کهه  اینتوجهه  نکتههۀ درخههور 

 ،آبریهز حوضهۀ  سههم یهر    های ذی هماهنگی تمامی استان

و  م و تأثیرییار استز سیل بسیار مهو پ  ا زمان همقبل، 

 ههایی  سیسهتم  عنوان ب  باید را ها رودخان  آبریز های  حوض

 مهوارد  از بسهیاری  در زیهرا  ،یرفهت  نظهر  در پیوسهت   ههم   ب

 ریه  توسه   شهده  انههام  موضعی اقدامات ک  شده مشاهده

 ههدف  بها  که   خیهز  سیل مناطت از محدود بخشی در اریان

 هحهاظ  از را سهیل  ییهرد،  مهی  صورت نیز ها خسارت کاهش

 بهروز  به   و کنهد  مهی  منت ل دیگر ۀمنل  ب  مکانی و زمانی

 بنهابرای ،  .شهود  می منهر مناطت دیگر در سنگی  ای فاجع 

حوضهۀ  سازماندهی و هماهنگی مدیریت بحهران در سهلح   

 ک بررسی و حتهی بهازنگری  ها نیز باید مال بی  استان آبریز

 ستا  زم ،. همچنی واقع شود ای  سامان  ب  صورت جدی

 ههای  خسهارت  کاهش برای مناسب بستری ایهاد منظور ب 

 سهیل  جهامع  و پیوست  هم  ب مدیریت کردن نهادین  و سیل

 ربه   ذی وزرای ورحضه  بها  با دسهتی  ۀکمیت ری کشور در

 طغیهان  و سیل کاریروه در شده تعریف های دستگاه وزرای)

 ریاسهت  نظهارت  و ریهزی  برنام  معاونت ریاست ب  (رودخان 

 در سهیل  مهدیریت  ههای  فعاهیهت  و دشهو  تشکیل جمهوری

 .دکنهه هماهنهه  را پیشههگیری ۀمرحلهه در ویههژه بهه  کشههور

با  های آبخیز حوض  مدیریتنامۀ  تدوی  نظام ایر ،همچنی 

مهالک تحلیهل و    عان دوهتی و مردمینف تمام ذی استفاده از

ههای   بینهی  ریهزی و پهیش   برنامه   ۀزمیندر  ،عمل قرار ییرد

و په  از   زمهان  همو مدیریت مناسب دقیت قبل از سیال  

مهدیریت بحهران سهیل ت ویهت      ۀزمینه سیال  عملکرد در 

 د.شو می
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 ریزی صحیح و مدیریت اقدامات کنترل سیالب برنامه 

غیرقابهل  وقهو، سهیل به  صهورت بلندمهدت       ،ب  طور کلهی 

بها مهدیریت صهحیح و    ف ه   بینی و پیشگیری است و  پیش

آن  های ی و خسارتتوان میزان ویرانگر اقدامات مناسب می

را کاهش داد و از احتمال وقو، یر سیل با شدت بهیش از  

تهری    مهم ،. ضعف در مدیریت سیال کرداندازه جلوییری 

ههای   های چشمگیر سیال  دهیل در ب  وجود آمدن خسارت

 و قهبال   بایهد  بحهران  وقهو،  هنگام اقدام هریون اخیر است. 

 در موضهو،  ایه   .باشهد  شهده  ریهزی  برنامه   بحران از پیش

 چشهم  به   زده ههای سهیل   های اخیر استان سیال  مدیریت

تهوان به     تری  اقدامات در ای  زمینه  مهی   از مهم .خورد می

 :  چند مورد اشاره کرد

 به   توجه   با خلرپییری و پییریآسیب ۀن ش ۀتهی -

 ؛سیال  وقو، مختلف سناریوهای

 و سهدها  مخهازن  در سهیل  هشهدار  ۀسامان است رار -

 ؛دست پایی  های رودخان 

 رهاسهازی  چگهونگی  و سهد  به   ورودی بینهی  پیش -

 ؛دست ظرفیت پایی  و ورودی براساس

 ؛سدها مخازن از آ  موقع ب کردن  رها -

 تسهکی   و انحهراف  بهرای  طبیعی های محل تعیی  -

 .سیال 

 ساز های انسانی سیل جلوگیری و مقابله با یعالیت 

سهیل به  غیهر از داشهت  منشهأ       ،طور ک  اشاره شهد  همان

ههای شهدید در مهدت کهم یها       طبیعی مانند وقو، بارنهدیی 

ها و ذو  سریع برف و ی ، منشأ انسانی نیز  طغیان رودخان 

فراوانی بر پیدایش سیل در بسهیاری از  آثار دارد ک  امروزه 

ییهاهی و    مناطت شده است. عواملی مانند تخریب پوشهش 

زدایی، تغییر کاربری و دخاهت در حریم رودخانه  بها    جنگل

بنهدها   وساز غیر اصوهی و شکست  شدن سهدها و آ   ساخت

نهد و منشهأ    هها بسهیار تأثیریهیار    در وقو، و تشدید سیال 

انسانی دارند. پرواضح است ک  با استفاده از اقدامات  زم و 

در وقهو،  مؤثر اصوهی برای جلوییری و پیشگیری از عوامل 

تهوان تها حهد زیهادی از      مهی  ،سیل با منشهأ انسهانی  پدیدۀ 

ها با شدت زیهاد و به  وجهود     سیال نو، احتمال وقو، ای  

. درخهور  کهرد ناپهییر جلهوییری    های جبران آمدن خسارت

ایه  اقهدامات بایهد در چهارچو  قهوانی  و       توج  است ک 

نظهر   نظامی استاندارد متناسب با شرای  منل   و اقلیم مد

در وقهو، ایه  پدیهده در    مؤثر انهام ییرد و تمامی جزئیات 

 رفت  شود.نظر ی

 ریزی شهری و مدیریت کاربری اراضی برنامه 

 بهر  آن مت ابل تأثیر طریت از اراضی از استفاده های سیاست

. کنههد کمههر سههیل خلههر کههاهش بهه  توانههد مههی منل هه 

 رخهداد  بتوانند شهرها تا کند کمر باید شهری ریزی برنام 

 شهر رشد و کنند بینی پیش بحران شرای  از پیش را سیل

 فاضال  و آ  انرژی، ون ل، حمل) خدمات کردن  عملیاتی و

 شههری  ۀ توسع و کارشناسی های ن ش  اجرای طریت از (...و

 .شود کنترل و ریزی برنام 

 براسهاس  بایهد  شهری ۀ توسع و اراضی کاربری مدیریت

 :شود ساماندهی زیر موارد

 جهای  به   ،نهد  پهییر  آسهیب  که   شهر از مناط ی در -

 ک   زمانی برای اتیتمهید شهری، ۀ توسع و یستر 

 در ،افتهد  مهی  اتفهاق  هها  رودخان  طغیان و آمدن با 

 .باشند امان در شهر ن ا  سایر تا شود یرفت  نظر

 تسهکی   بهرای  با دسهت  در کشهاورزی  منهاطت  ایهاد -

 طغیهان  و آمدن  با  خلر کاهش ،آن پی در و سیال 

 .(شهری مناطت نزدیر) دست پایی  در ها رودخان 

 نهواحی  در جدید ۀتوسع کردن حدودم یا جلوییری -

 و اجتمهاعی  مسائل بر تواند می اقدام ای . خیز سیل

 رشهد  ضهعف  و جمعیهت  تهدیهد  هحاظ از اقتصادی

 کهار  راه بایهد  که   باشهد  تأثیریهیار  مناطت اقتصادی

 .شود اندیشیده آن جبران برای ای جدایان 

 خصههو  بهه  با دسههت منههاطت مههدیریت ۀتوسههع -

 کاهش با تواند می اقدامات ای . آبخیزداری عملیات

 بها  سازیار کشاورزی کردن  فراهم یا خاک فرسایش

 ییشهت   تهربیهات  و ملاهعهات . افتهد  اتفهاق  محی 

 در اراضهی  از اسهتفاده  مهدیریت  که   انهد  داده  نشان

 بها   از ناشهی  سهیال   کنتهرل  در خیز سیل نواحی

 .]9[ است بوده مؤثر بسیار ها رودخان  آ  آمدن

 منظور آگاهی از پدیده و خطرهای آن آموزش همگانی به 

 در کلیهدی  پهارامتر  یهر  جوامهع  در ریسر فرهن  ت ویت

 ایه   در مههم  مهورد  دو. شهود  مهی  محسو  بحران مدیریت

 و محتمهل  خلهر  به   نسهبت  عمهومی  آیهاهی  ایهاد ،م وه 

 بحهران  با  مواجه  هنگام عملکرد و رفتار یکپارچگی ت ویت

 منهاطت  آن سهاکنان  و حهواد   در درییر افراد اغلب. است
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 به   و ندارنهد  آن از ناشهی  خلرهای و پدیده از کافی آیاهی

ههای   کاریهاه  هها،  توس  مدارس، رسان  مناسب آموز  یر

 دارند.نیاز .. .آموزشی و

 اقدامات آبخیزداری 

تههری  اقههدامات  زم و ضههروری بههرای  تههری  و کلههی از مهههم

مههدیریت صههحیح هههر منل هه  بهها هههر اقلههیم، اقههدامات      

 یهر  ههای  ویژیهی  ملاهعهۀ . آبخیهزداری  اسهت 12اریآبخیزد

 بها  هها  برنام  و ها طر  اجرای و بررسی یندفرا و آبخیز  حوضۀ

 پایهداری  تضهمی   و آبخیهز   حوضهۀ  منابع پایدار توزیع هدف

 ییهاهی  جوامع بر ک  است تأثیری ب   توج  با آن کارکردهای

 تحتهدف از آبخیزداری  .دارد حوض  آن انسانی و جانوری و

 ،دامپههههروری ،کشههههاورزی عملیههههات درآوردن نتههههرلک

 ،کلهی  طهور  به   و درختهان  قلهع ، راهسهازی  ،سازی ساختمان

 ،منفهی  چه   و مثبت چ  ،مضر چ  و مفید چ  عملی هریون 

 خصوصهیات  براسهاس  آبخیهز  وضعیت ب  توج  و آنها ارزیابی

 ،شناسهی  اقلهیم  ،ییهاهی  پوشهش  ،شناسی خاک ،شناسی زمی 

 و اجههرا بههرای پیشههنهادها و ودهههارهنم ۀارائهه و هیههدروهوژی

 ههر  زیسهتی  و طبیعهی  عوامل ۀهم مورد در صحیح مدیریت

 مهدیریت  اعمهال  و خها   طبیعهی  واحهدهای  در اکوسیستم

 ثیرتهأ  هیهدروهوژیکی  کیفیت و آ  توزیع در ک  عواملی روی

 از آبخیهز  ۀ حوضه  خهاک  ،علمی و مللو  صورت ب  تا ،دارند

به  دو صههورت   عملیههات آبخیهزداری  .دشهو  حفه   فرسهایش 

 ب ییرد. عملیات بیوهوژیکی  بیوهوژیکی و مکانیکی صورت می

 ۀعرصه  حفه   برای …و بیرکاری ،نهال کاشت های طر  ۀارائ

 و آن وضهعیت  بهبود و( ییاهی  پوشش نظر از) آبخیز طبیعی

 .پهردازد  مهی  ییهاهی  پوشهش  طریت از خاک بیوهوژیر تثبیت

 بندهای احدا  دمانن هایی طر  ۀارائعملیات مکانیکی شامل 

 نههزو ت ۀذخیههر عملیههات و چههی  خشههک  ،یههابیون ،خههاکی

 ایه   در بنهدی  بانکهت  و تهراس  ،فارو احدا  طریت از آسمانی

در برخی موارد ای  عملیات ب  صورت تلفی ی  .است مهموع 

بیوههوژیکی و   ملاهعهات  ۀعصهار  تعبیهری  به  د و شو انهام می

اجهرای   .ههد د می ارائ  کلی و جامع طرحی ک  است مکانیکی

های متنو، آبخیزداری موجب کاهش سرعت سیال ،  فعاهیت

سهیل و افهزایش   محموهۀ کردن سیال  با ترسیب مواد  فیلتر

                                                           
1. Watershed Management 
 

با اجرا  ،همچنی فرصت نفوذ آ  ب  درون زمی  خواهد شد. 

تهوان په  از کنتهرل و     مهی و مدیریت صحیح ای  عملیهات  

آ   ههای  و سهفره هها   تعدیل سیال ، آ  را ب  درون آبخهوان 

 جلهوییری شهود.   نتها از ههدررفت آ  کهرد  زیرزمینی هدایت 

با استفاده از اقدامات آبخیزداری بهرای ههر منل ه      ،بنابرای 

تهوان تمهیهداتی    متناسب با ملاهعات و خوا  آن ناحی  مهی 

 بار انهام داد.   های شدید و زیان برای پیشگیری از وقو، سیل

  ی طبیعی ها و مسیل ها ظرییت تاالب یاحیااستفاده و

 برای کاهش شدت سیل

 ک  بسهیار به  کهاهش شهدت سهیال       ای از مناطت طبیعی

ههای طبیعهی هسهتند.     و مسهیل  هها  کنند، تها    کمر می

شود ک  مشخصاتشهان   یفت  می ای مردابی مناطت ب  تا  

 صهورت  به   هها  آ  تها    چیزی بی  خشکی و آ  اسهت. 

 اریجه  یها  سهاک   آ  بها  موقت یا مدائ مصنوعی، یا طبیعی

 مههم  بسیار محیلی زیست هحاظ از ک  است شورشیری  یا 

ک  آ  باران یها آ    است یوداهی چا   ،. همچنی هستند

 بهه  ههها و مسههیل در آن مانههده و جمههع شههده باشههد سههیل

 مواقهع  در ف ه   که   شهود  می یفت  آ  سلحی های جریان

 .یابهد  می جریان آنها در آ  سیال ، شدن جاری  و بارندیی

توانند در مواقع وقهو، سهیال     طبیعی بستر میای  نواحی 

های سلحی باشهند   ها و روانا  سرریز آ  رودخان  ۀپییرند

احیهای   ب  منظورمات اقدا ،و از شدت سیل بکاهند. بنابرای 

در اسهتان   دژ ویژه تا   هوراهعظیم و بام ب ها  ظرفیت تا  

ها و از بهی    های طبیعی و حفاظت از آن و مسیل خوزستان

کارههای مناسهب    بردن یکپارچگی ای  منهابع از جمله  راه  ن

 .استبرای پیشگیری و کاهش خسارت سیل 

 های تقاطعی رودخانه با کفایتت   طراحی و بازاحداث سازه

 بازگشت سیالب طراحی ۀدورگذری برای  ظرییت آب

ها و سد انحرافهی در مسهیر    پل مانندهای ت اطعی  ایهاد سازه

ییارد. ایه  تهأثیر به      ان تأثیر میروی اهگوی جری ها رودخان 

بی  دبهی و   ۀرابلخود، اهگوی رودخان ، هندس  آبراه  و  ۀنوب

 سهبب هها   دههد. برخهی از ایه  سهازه     سلح آ  را تغییر مهی 

آن آبشسهتگی در مههاورت    ۀنتیهه انحراف جریان شده که   

هها، عمهت    . افزایش سرعت ناشی از وجود ای  سازهاستسازه 

دهد. افهت   بور جریان را افزایش میآبشستگی و افت انرژی ع

هها   افهزایش سهلح آ  در با دسهت پهل     سببانرژی بیشتر، 

را ا دسهت  ییری در ب افزایش سلح سیل و ای  خود شود می
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. میزان افزایش تهراز سهلح آ  در با دسهت    ]9[ در پی دارد

رفوهوژی رودخان  و ونو، سازه، م مانندسازه بیشتر ب  عواملی 

وقعیهت قرارییهری رودخانه  در دشهت     دشت سهیالبی آن، م 

رودخانه    سیالبی، وضعیت قرارییهری سهازه و دبهی عبهوری    

هههای  طراحههی و سههاخت سههازه ،. بنههابرای ]7[بسههتگی دارد 

تشهدید سهیل در    کمتهری   ب  منظهور ت اطعی باید اصوهی و 

 ههای  یهزار  هایی که  طبهت    سازه بنابرای ،ها باشد.  رودخان 

انهد   تهأثیر داشهت    ها خسارتکارشناسان در تشدید سیال  و 

 بایهد  ،ضهم  در نیز باید مورد بازنگری و بازسازی قرار ییرند. 

ههای بازیشهت مناسهب     عالوه بر مورد توج  قهرار دادن دوره 

ای آنها برای  ها، پایداری سازه برای سیل طراحی در ای  سازه

 د.شهو  بررسهی  نیهز  های تاریخی و بیش از سیل طراحی سیل

ی کرخه  سهدها  رودخانهۀ  روی  ویژه ب و در استان خوزستان 

ههای متعهددی بها اههداف      پهل  مخزنی، تنظیمی و انحرافی و

هها در مسهیر ایه      تعدادی از پهل  مختلفی احدا  شده است.

 مخروبه  هسهتند که    نظیر پل باستانی و پل فلهزی   رودخان 

بهبود وضعیت تشدید  ب  منظوربازسازی و ترمیم اصوهی آنها 

   .رار ییردتوج  ق باید موردسیل 

 های آبریز کارون بزرگ و کرخه کارهای در سطح حوضه راه

 ای اقدامات سازه 

 افهزایش  سهیال ،  پیهر  کهاهش  ای با ههدف  اقدامات سازه

 و هها  رودخانه   طغیهان  از جلهوییری  و هها  رودخانه   ظرفیت

 و دنشو می انهام دیگر مناطت ب  اضافی آ  هدایت و انت ال

از جمله    .یابهد  می اهشک سیل های خسارت ،وسیل  ی   اب

 کهردن  محهدود و  اقدامات ضروری ک  بهرای کنتهرل سهیل   

در  ههها رودخانهه  از معینههی عهر   یههر در سههیال  جریهان 

مهورد توجه  قهرار    بایهد  استان خوزسهتان  های آبریز  حوض 

و خاکریزههای   هابند بازسازی، ت ویت یا احدا  سیل ،ییرد

 از هها  سهازه  ایه  دسهت سدهاسهت.    مناسب در ن ا  پهایی  

 اطههراف هههای زمههی  در سههیال  یسههتر  و شههدن پخههش

 مههرای  و مسهیر  یهر  در را آن و کرده جلوییری رودخان 

 سههاخت ،همچنههی  .کنههد مههی هههدایت محههدود و مشههخص

 نیز و تری  رایج ،تری  قدیمی( بند سیل خاکریزهای) ها یوره

 بهوده  کنون تا دیرباز از سیال  مهار مهم های رو  از یکی

 مختلهف  فواصل در ک  است کوتاهی اکیخ بند ،یوره. است

به    تها  شهود  مهی  سهاخت   آن امتهداد  در و رودخان  ۀکنار از

 آ  کهه  سههیالبی هههای دوره در مصههنوعی سههواحل عنههوان

 و دباشه  ،رود مهی  بیهرون  خهود  طبیعهی  سواحل از رودخان 

 یرفتگهی  آ  از را رودخانه   اطهراف  ههای  زمی  ۀعمد بخش

 ارز  که   منهاطت  سایر و شهری مناطت در .دکن محافظت

 بنهد  سهیل  ههای  دیهواره  از یوره جای ب ، است زیاد ها زمی 

 .دشو  می استفاده

 هتای   هتای هشتدار ستیل در رودخانته     سامانه ۀتعبی

 سیالبی

 و بهتههری  عنههوان بهه  سههیل هشههدار هههای سیسههتم امههروزه

 ۀهزینه  ماننهد  د یلهی  به   ای، غیرسازه های رو  مؤثرتری 

 زیست محی  با سازیاری ،یادز عملکرد و کارایی ،کم بسیار

 کشهورهای  در وسیعی طور ب  برداری، بهره و اجرا سهوهت و

 در سهیل  هشدار های سیستم. دشو می استفاده دنیا مختلف

 و سیال  ۀبیم نظیر ای، سازه غیر های رو  سایر با م ایس 

  زم، ههای  آمهوز   ۀارائه  صهورت  در اراضی، کاربری تغییر

 بههومی ناسههاکن و افههراد ویسهه از را م ههاومتی یونهه  هههیچ

 عمهومی  اقبهال  با معمو   و نداشت  دنبال ب  ها دشت سیال 

 کهارایی  و اجرایهی  قابلیهت بنابرای ،  و است بوده رو  روب نیز

تا کنون  .]10[ست دان ها رو  دیگر از تریشب توان می را آن

 هها در ایهران تعبیه  شهده و  زم     تعداد کمی از ای  سهامان  

 های رودخان  خصو  ب  کشور های دخان رو تمامی در است

ههای آبریهز    حوضه   .شهود  تعبیه   سیستمی چنی  سیالبی،

ههای مههم و      رودخان شتکرخ  و کارون بزرگ ب  دهیل دا

ملهزوم به  تههیهز     نهد؛ ا شهده  کنترلبیشترشان ک   سیالبی

های هشدار سیل هستند ک  بایهد طهی تح ی هات و     سامان 

 ب  عمل آید.  ملاهعات یسترده در ای  منل   

  مخزن سدمدیریت صحیح 

اسهتان   های آبریز بح  مهم دیگر در کنترل سیال  حوض 

مههدیریت صههحیح و اصههوهی مخههازن سههدها در  ،خوزسههتان

بها  بایهد  اسهت که     نهی موقع آ  در زمهان بحرا  ب رهاسازی 

منظهور،  ایه   ب  ریزی صحیح اجرا شود.  بینی و برنام  پیش

هههای تنظههیم  ازهوجههود سههرریزهای مههههز بهه  دریچهه ، سهه

در شرای  سهیالبی و نرمهال   و کنترل کامل مخزن متحرک 

نیازمنهد  برداران بسیار ضروری و در عهی  حهال    توس  بهره

 . استتر نیز  تر و قوی کنترل جدی

 های با سدهای متعدد تر در حوضه کنترل دقیق 

کههارون بههزرگ  ۀضههویههژه در حو بهه در اسهتان خوزسههتان و  

ای    ای  منل   را ب  حوضه  ود دارد کسدهای متعددی وج
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 ب ای  منل   ی ، ابنابرده تبدیل کرده است. ش بسیار کنترل

 نیهاز دارد دقیت نسبت ب  سایر مناطت دیگر کنترل جدی و 

ریزی و مهدیریت آن بها کمتهری  خلاههای      و باید در برنام 

بهرداری صهورت ییهرد.     نادرست بههره های  تصمیمانسانی و 

هشدار سیل به  مهدیریت   رفتۀ پیشهای  استفاده از سیستم

   بهتر در ای  منل   کمر شایانی خواهد کرد.

 ها دشت و سیالب رعایت حد بستر و حریم رودخانه 

که  موجهب وقهو، سهیل در اسهتان       ای یکی از عوامل انسانی

حهریم   حهد بسهتر و   نکهردن  رعایت ، بح  شود میخوزستان 

ههها و  تهههاوز بهه  حههریم . سههتها دشههت رودخانهه  و سههیال 

بهروز  خلرههای   هها  رودخانه  حاشیۀ های غیرمهاز در  ناسکا

ر شده در بسهت  انهاموسازهای  ساختکنند.  سیل را تشدید می

هها،   ییاهی اطراف رودخانه    رودخان ، عالوه بر نابودی پوشش

و وجهود   ردرا ب  همراه دا تخریب خاک و دیگر منابع طبیعی

ا سد ها ب  عنوان مانع، حرکت طبیعی آ  ر ها در مسیل سازه

و سهیل را بها شهدت بیشهتری داخهل شههر جهاری         ندک می

 ههای  دشهت  که   نکته   ایه   به   توجه   با ،همچنی  سازد. می

 و وسهیع  آبریهز کهارون بهزرگ   حوضۀ  در دز ۀرودخان ۀحاشی

 بهی   ارتفا، فالاخت وجود یرفت  نظر در و هستند ارتفا، کم

 خهارج  صهورت  در آن، پیرامهون  دشهت   سیال و رودخان  ۀهب

 در شههدن  جههاری و رودخانهه  م لههع  از  سههیال شههدن

 سهرعت  و عمهت  بها  جریهان  نهو،  دو شهاهد  هها،  دشت  سیال

 خهواهیم  دشهت   سهیال  و رودخانه   اصلی م لع در متفاوت،

 امکهان  هها،  دشهت   سهیال  کهم  شیب دهیل ب  ،همچنی . بود

 و ندارد وجود رودخان  اصلی م لع ب   سیال سریع بریشت

 در مههدتی تهها یبسههیال جریههان  ،سههیال حهههم بهه  بسههت 

و  بسهتر  حهریم  بایهد  بنهابرای ،  .مانهد  می باقی ها دشت  سیال

اسهتان   ههای آبریهز   حوضه   ههای  رودخانه   های دشت سیال 

 ههای  اریهان  توسه   کارون بهزرگ حوضۀ ویژه  ب و  خوزستان

و نظهارت جهدی در    ندشهو  بهازنگری  و بازبینیب  آن  مربو 

   .مل آیدها ب  ع خصو  امنیت حدود بستر و حریم رودخان 

 سدهاذخیرۀ رییت ایزایش ظ 

ای در راستای مهدیریت   ز دیگر مباحثی ک  باید توج  ویژها

و کنترل سیل در استان خوزسهتان به  آن صهورت ییهرد،     

آبریز است  های سدهای حوض ذخیرۀ بح  افزایش ظرفیت 

شهود.   هدف با اقهدامات  یروبهی انههام مهی    ای   ک  معمو  

 عمیهت  شهامل  اختصهار  ب  ک  دارد پی در را اهدافی  یروبی

 پهر  بنهادر،  ۀحوضهچ  یها  و هها  دریاچه   یا و ها رودخان  کردن

 بها  مهواد  جهایگزینی  خشهکی،  یا آ  زیر در ها یودی کردن

 آ  زیهر  در ضهعیف  مهواد  جهای  ب  مناسب و خو  کیفیت

 یسهتردیی  که    یروبهی  عملیهات  بایهد  ،همچنی شود.  می

 متفهاوت  محیلهی  زیسهت  ثیراتأته  و دارد منل   در زیادی

 دارد، را فیزیوهوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات مانند

 اقهدام  ایه   مهوارد  بسهیاری  در ،طهور مثهال   ب . شود بررسی

 رودخانه   دسهت  پهایی   در رسهوبات  غلظهت  افزایش موجب

 ایهههاد اخهتالل  ماهیههان برخهی  ریهزی  تخههم در و شهود  مهی 

بهتهر اسهت که  قبهل از      بنابرای ، تها حهد ممکه    . کند می

سهدها  ذخیرۀ یروبی اقدامات پیشگیران  از کاهش ظرفیت  

 انهام ییرد و از ورود رسوبات ب  مخهازن جلهوییری شهود.   

آبریز کرخ ، فرسایش بستر حوضۀ طی وقو، سیل اخیر در  

پلهدختر   مناطت کرخ  و رسوبات حاصل از تخریبرودخانۀ 

 کشهکان )دبهی  رودخانهۀ  ی سهیالبی  توسه  دبه   و معمو ن

برابر حهد معمهول    3در ثانی  یعنی حدود  مترمکعب 7400

انت ال ایه  رسهوبات به  مخهزن سهد      سبب ، در ای  فصل(

 سدسهازی مخزن ای  سد شد. ذخیرۀ کرخ  و کاهش حهم 

 سد ۀدریاچ یا و مخزن در ک  ای رودخان  رسوبات کاهش با

 در را ییاری رسو  پتانسیل طبیعی توازن کنند، می رسو 

 شهدید  فرسهایش  موجهب  و زنهد  مهی  هم ب  سد دست پایی 

 در که   آبهی  معمهو    شهود.  مهی  دست پایی  ۀرودخان مسیر

 یهاه  ک  است  ی و یل حاوی ،شود می ذخیره سدها پشت

 سهدها  مخهزن  در شده جمع سیالبی مواد حهم سوم یر تا

  ی و یهل  سهد  سهرریز  خروجی در اصل شود. می شامل را

 مخهزن سهد و  ذخیرۀ و ای  مورد سبب کاهش حهم  ندارد

افهزایش شهدت   بیهانی،  افزایش ظرفیت انت ال رسو  یا به   

 ورودی رسهو   کاهش شود. سیال  و فرسایش رودخان  می

 داری، جنگل آبخیزداری، عملیات با یا مخزن سد دریاچ  ب 

 .است ممک  محیلی زیست و داری مرتع

 در اطراف رودخانته  موجود پوشش گیاهی استفاده از 

 برای کاهش شدت سیل

 ۀرودخانه ویژه در اطهراف   ب آبریز کرخ   ۀحوضاز در مناط ی 

تراکم یونایون وجهود   زارهایی با کرخ  پوشش ییاهی و بیش 

 واقع ای ن ل  در بیسیال بستر عر (. 9و  7 های دارد )شکل

 4 حههدود بهه  شههو  شهههر جنههو  کیلههومتری 9 حههدود در

 نهو،  از بیسیال بستر در غاهب رسوبات. است رسیده کیلومتر
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 مناسهب  شهرای   ایهاد سبب ل مسئ ای . است تسیل و ماس 

 شیب م دار کاهش. است دهش زارها بوت  و ها بیش  رشدبرای 

 بیسهیال  بستر تشکیل کناری، فرسایش ایهاد رودخان ، بستر

 ۀبهاز  در انبوه های بیش  تشکیل در ک  هستند عواملی عریض

 جنهوبی  و شماهی نواحی و شو  ۀمنل  خصو  ب ) یادشده

سهیر  در م پوشهش ییهاهی   .انهد  داشت  اساسی یکارکرد (آن

و در  روانا  کاهش سرعت جریان سیل موجب افزایش نفوذ،

 درشهود.   مهی  آن های نتیه  کاهش شدت سیال  و خسارت

 یجهو   نزو ت از بخشی حرکت ،ییاهی پوشش وجود صورت

 آن پهای  آههی  و ییهاهی  ب ایهای  و ییاههان  پوشش تاج توس 

 ییاهی پوشش میزان با باران تسرع یعنی. شود می بازداشت 

 هرچه   ،بررسهی  ایه   ملهابت . دارد عک  نسبت ،آن تراکم و

 جریهان  سهرعت  ،باشهد  بیشهتر  ییاهی پوشش میزان و تراکم

 ییهری  شهکل  و ایههاد  امکهان  و دوب خواهد کمتر باران و آ 

بهتر است در مواقع سیالبی، . ]11[ یافت خواهد کاهش سیل

 شهده،  کنتهرل  یهها   آبراهه  بها اسهتفاده از  جریان سهیال  را  

و احدا  سهد انحرافهی متناسهب بها      های کنترل جریان سازه

حههم   ب  سمت ای  منهاطت متمرکهز کهرد تها     محل مد نظر

کهاهش سهرعت   سهبب  از ای  جریان نفهوذ یابهد و یها    زیادی 

   جریان سیل شود.

 
 هسرخ ۀمنطقکرخه در  ۀرودخاندر جوار ساحل راست زار انبوه  تشکیل بیشه. 6 شکل

 
 شوش ۀمنطقکرخه در جنوب  ۀرودخانزار انبوه در بستر سیالبی  بیشه. 9 شکل
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 و شناسایی جامع منطقه کسب اطالعات کایی 

شناسههی،  شههناخت منل هه  از نظههر زمههی   ،طههور کلههی بهه 

برای مدیریت بهتهر و صهحیح   .. .شناسی، توپویرافی و خاک

مفید آن بسیار  های سیال  و پیشگیری از شدت و خسارت

شهناخت هیهدرودینامیر    ،رآمد خواهد بهود. همچنهی   و کا

استان خوزستان و  های آبریز حوض  های موجود در رودخان 

  کارشناسهان  بررسی و کسب اطالعات مناسب از آنها توس

 متوهیان امر بسهیار و مسئو ن ییری  مربوط  در امر تصمیم

و شهدت یهافت     هها  بسهیاری از خسهارت  زیرا دارد، اهمیت 

شهناخت   نبهود  در برخهی منهاطت به  دهیهل     سهیل رویۀ  بی

ییهری نادرسهت در راسهتای آن     صحیح از منل   و تصمیم

. حتی بهازنگری در برخهی منهاطت که  در آنهها      بوده است

   زم و مهم است. ،یرفت  ملاهعات و تح ی اتی نیز صورت

 گیری نتیجه

 از بسهیاری  جهان  سهیل  از ناشیخلرهای  اینک  ب  توج  با

خلرها  یون  ای  با آشنایی امروزه کند، می یدتهد را ها انسان

 ارزیهابی  کارهای راه همچنی  و آنها، از ناشی های خسارت و

 یمهدیریت  ههای  سیسهتم  در یزیهاد  اهمیهت  ،آن با م ابل  و

استان خوزستان در وقو، مکرر ایه    ۀ. با توج  ب  ساب ددار

جهانی و مهاهی    ههای  و ب  بهار آوردن خسهارت  بالی طبیعی 

ای  استان بسیار ضروری بررسی و ارزیابی سیل در فراوان، 

و تح ی هات  هها   یهزار  په  از بررسهی    رسهد.  ب  نظر مهی 

طهه  در ایهه  زمینهه  مشههخص شههد کهه    کارشناسههان مربو

در کشور و  ها تری  دهیل وقو، سیل و تشدید خسارت اصلی

 اندرکاران مدیریت سیل عدم اعتماد دستاستان خوزستان، 

روانها   -ههای بهار    سهازی  شهبی   ها و نتهایج  بینی ب  پیش

کنتهرل   اقهدامات  موقع ب در اجرای  یادشده مربو  ب  سیل

های مخهازن   ها و ظرفیت قابلیت ۀکلیاستفاده از  نیزو  سیل

عدم  دیگر، یبیانب   .استبرای کنترل و تعدیل سیل  سدها

هها و نهادههای    بهی  اریهان  اطمینان، همکاری و هماهنگی 

و بعهد از   زمان همدر قبل،  سیل کنترل مرتب  با مدیریت و

 تری  عامهل بهروز سهیل و تشهدید آن بهود.      وقو، سیل مهم

براسهاس   جهامع  فراسهازمانی سهامانۀ  ایههاد یهر   بنابرای ، 

. اسهت ضهروری  شده و ساختاریافت   ریزی ای برنام  نام  نظام

انسانی بودن عوامل پیدایش سهیل در   ب  با توج  ،همچنی 

م ابلهه  بهها ایهه  اقههدامات  یری واسههتان خوزسههتان، جلههوی

 ریهزی  برنام  مانندمواردی ب  ساز اهمیت فراوان دارد.  سیل

 به   همگهانی  آمهوز  ، اراضهی  کهاربری  مهدیریت  و شههری 

 و اسهتفاده ، آن خلرههای  و سیال ۀ پدید از آیاهی منظور

 کهاهش  بهرای  طبیعی های مسیل و ها تا   ظرفیت یاحیا

 رودخان   اطعیت های سازه بازاحدا  و طراحی، سیل شدت

 سهیال   بازیشهت  ۀدور بهرای  آبگهیری  ظرفیهت  کفایهت  با

توجهه  بهه  اقههدامات توجهه  ویههژه شههود. بایههد نیههز  طراحههی

بسهیار مههم   آبخیزداری نیز برای مدیریت و کنترل سیال  

عملیهات آبخیهزداری در قاههب مهدیریت جهامع       ایهر است. 

سایر عملیات از جمله  سدسهازی   آبخیز انهام شود، حوضۀ 

های ویرانگر  توان با سیل نیز کارآمد خواهد بود و میاصوهی 

بها مهدیریت و اجهرای عملیهات      ،طهور کلهی   به  . کردم ابل  

تهوان تهدیهد    خیزداری ب  صهورت اصهوهی و صهحیح مهی    آب

آبهی و خشکسهاهی      را ب  فرصتی برای م ابل  بها کهم  سیال

   تبدیل کرد.کشور 

ر و کنترل سهیل د کارهایی برای مدیریت  راه ،همچنی 

ارائ  شهد که     های آبریز کارون بزرگ و کرخ  سلح حوض 

تشدید سیال  و خسهارت در سهال   سبب آنها ب   یتوجه بی

 بازسهازی،  ماننهد اقهداماتی  شد. با توجه  به     1379-1379

 ن ها   در مناسب خاکریزهای و بندها سیل احدا  یا ت ویت

نواحی های هشدار سیل در  تعبی  سامان  ،سدها دست پایی 

 سهدها  مخازن اصوهی و صحیح مدیریت خیز، ی و سیلبحران

 تهر  دقیهت  کنترلمناسب،  زمان در آ  موقع ب  رهاسازی در

 حهریم  و بسهتر  حد رعایت، متعدد سدهای با های حوض  در

 سهدهای  ۀذخیر ظرفیت افزایش ،ها دشت سیال  و رودخان 

، استفاده از پوشش ییاهی موجهود در منل ه    آبریز ۀحوض

 اطالعهات  کسب و ر و کاهش شدت سیال برای نفوذ بیشت

ییهری و   تصهمیم  ب  منظهور  منل   جامع شناسایی و کافی

توان تا حد  می ،صحیح سیال  در استان خوزستان مدیریت

و خسهارات آن   زیادی از بروز و شهدت ایه  بهالی طبیعهی    
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