
 

  5، پياپي1، شماره2، دوره1398 تابستانجغرافيا و روابط انساني، 

 راهكارهاي مقابله با سيل 

   *زهرا زماني

  دانشگاه تبريز ،كارشناس ارشد ژئومورفولوژي 

  1398/06/02:پذيرش تاريخ 1398/05/29                                                     :دريافت تاريخ         

 چكيده

هاي اخير، شناخت عوامل موثر در ايجاد، تشديد و يا كنترل سيالب هاي بزرگ در ايران، مخصوصا در سالوقوع سيل

اي و محلي انجام شده است، به اي، رسانهسازد. در اين پژوهش كه بر اساس مطالعه منابع كتابخانهرا ضروري مي

ي، رواني و اجتماعي تبعات و خسارات مالد در زمينه مقابله با اين مخاطره پرداخته شده است. شناخت راهكارهاي مفي

ناشي از مخاطره سيل به حدي است كه گسترش مطالعات و بهبود اقدامات در اين زمينه از ضروريات حوزه پژوهش، 

ه توجه داشت كه تمامي اقدامات بايد در زمينه مهار و كنترل سيالب بايد به اين نكت شود.مديريت و اجرا محسوب مي

اي باشند كه كمترين تغيير را در هيدرولوژي طبيعي اعمال كنند. بهترين اقدام در جهت به حداقل رساندن به گونه

هاي شهري است. در اين پژوهش سعي بر آن است ها به داخل زميندخالت در محيط هيدرولوژي، نفوذ دادن رواناب

عوامل موثر در ايجاد يا تشديد سيالب، راهكارهايي جهت كنترل و تقليل خسارات و همچنين  تا ضمن شناسايي علل و

 هاي مازاد منجر به سيل ارائه گردد.برداري و استفاده صحيح از آببهره

  ها: مخاطره، سيل، هيدرولوژي، آبكليدواژه
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  مقدمه

هاي مقابله با اين مخاطرات ن لزوم شناسايي راهبا توجه به وقوع مخاطرات طبيعي با فراواني و شدت باال در ايرا

همزمان با رشد و توسعه شهرها، فضاهاي هيدرولوژيكي دستخوش  باشد.ضروري است. يكي از اين مخاطرات سيل مي

شوند و با رشد روزافزون جمعيت، اراضي طبيعي (مانند جنگل و مرتع)، به مناطق انسان ساخت تغييرات فراوان مي

زند. يكي از نتايج اين تغييرات، وقوع اين امر تعادل هيدرولوژيكي و اكوسيستم طبيعي را بر هم ميتبديل شده و 

در  هاي زيرزميني، فرسايش خاك و ... از ديگر نتايج منفي آن هستند.هاي بزرگ است همچنين كاهش تغذيه آبسيل

ادي موثرند. وقوع اين پديده محدود به وقوع مخاطره سيل عوامل طبيعي فراوان و در تشديد آن عوامل انساني زي

منطقه خاص و يا شرايط آب و هوايي خاص نبوده و در همه مناطق ايران با شدت و ضعف رخ داده است. ذكر اين 

هاي اقتصادي و فناوري و فيزيكي، كنترل كامل سيالب ممكن نيست و نكته ضروري است كه با توجه به محدوديت

  باشند.ر جهت كاهش خسارات و پيامدهاي منفي اين پديده ميراهكارهاي ارائه شده تنها د

 در الزم هاىبينىپيش عدم و شهرى فاضالب هاىسيستم فقدان شهرها، اكثر تنگناهاى و مشكالت ترينعمده از يكى

 جهت مناسب شيب و عرض با هاىجدول حتى و سطحى آبهاى آورى جمع شبكه ايجاد بر مبنى شهرى، طراحى

 ساختن مختل ضمن بارندگى اولين نزول محض به گرديده، باعث امر همين و باشدمى سطحى ىهاآب هدايت

 چنين وجود عدم اين بر عالوه .گيرد فرا را شهر مختلف هاىمنطقه بيشتر سيالب شهر، مختلف هاىسيستم جريان

- فاضالب شدن اضاف و سطحى هاىآب باالبودن علت به شهرى اراضى از زيادى هاىقسمت شده، باعث هايىسيستم

 آلودگى خطر با زيست، محيط منابع از زيادى هاىقسمت همچنين و گردد استفاده قابل غير صنعتى و خانگى هاى

  .)403: 1371 زارع،(شود مواجه هاهكنندآلوده اين از ناشى

  پيشينه

  شود. شاره ميدر اين بخش به چند نمونه از مطالعات صورت گرفته در زمينه سيل و مقابله با آن ا

خيزي به ها و قابليت سيلهاي ژئومورفولوژيك حوضه) در پژوهشي با عنوان ارتباط ويژگي1384يماني و عنايتي(

خيزي بيشتري آباد پرداختند  و به اين نتيجه رسيدند كه حوضه فشند از قابليت سيلهاي فشند و بهجتبررسي حوضه

 ايسازه اي، راهكارهايهاي كنترل سيالب؛ اقدامات سازهي روشقاله)، در م1393خادمي و اكبري( برخوردار است.

اي با عنوان )، در مقاله1393مسعوديان و همكاران(پديده سيل را بيان كردند.  از ناشي پذيري آسيب كاهش براي

 ر دادندنكا را مورد بررسي قرا 1378اي، سيالب سال كاهش خسارت سيالب شهري با استفاده از مديريت غير سازه

اي با عنوان )، مقاله1386پرور(قهاري و پاك .و شكستگي و گرفتگي دهانه پل را عامل سيل مردادماه تشخيص دادند.
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 مثبت نقش هاگان نوشتند نتايج تحقيق آنع آب زيرزميني دشت گربايبررسي تاثير استحصال و پخش سيالب بر مناب

 بي عاملبرداشت ي كننده خنثي نقش و گربايگان، دشت ينيزيرزم آب سطح افزايش در را سيالب پخش هاي شبكه

در مقاله مديريت بحران شهرها با تاكيد بر سيل اظهار  )،1390(را نشان داد. تقوايي و سليماني آبخوان از آب رويه

 . جهان ديده و اسدياست شهرى هاىريزىبرنامه در بحران مديريت به ها توجهآن داشتند كه نتيجه پژوهش

  ارائه دادند.  شهري رواناب مديريت در كارگيري به به منظور مدرن هايروش اي با عنوان بررسي) مقاله1397ان(نيلو

  عوامل موثر در ايجاد سيل

 هستند. عوامل طبيعي موثر در ايجاد سيل شامل عامل اقليمي، جنس خاك، توپوگرافي و شيب و پوشش گياهي

 عوامل نقش ،است شده معرفى آن از ناشى خسارت و سيل ايجاد ىاصل مسبب عنوان به يعيطب عوامل اگرچه

 و سيل ايجاد اصلى عامل يمواقع در بلكه باشدينم يعيطب عوامل نقش از كمتر تنها نه او هاىدخالت و انسانى

 )1: 1390(تقوايي و سليماني، اندبوده نيز خسارت

ت عوامل موثر در ايجاد سيل است. مهمترين اين عوامل ترين اقدام در مديريت و كنترل سيالب، شناخاولين و ضروري

  شامل عوامل اقليمي، توپوگرافي، جنس زمين، پوشش گياهي و كاربري اراضي هستند.

اگر بارندگي شديد و طوالني باشد . آيدشمار مي به سيالب وقوع در عنصر ترينمهم بارندگى اقليمى، عوامل ميان در

يابد. در اواخر زمستان و اوايل بهار همزمان با دوب ن رواناب سطحي افزايش ميخاك به سرعت اشباع شده و ميزا

هاي دهد و در شيبها، وقوع يك بارندگي بويژه باران گرم، سرعت و ميزان ذوب شدن را افزايش ميشدن برف

  ت. ها ضروري اسكنند. لذا محاسبه دوره بازگشت بارشهاي بهاري شروع به جريان ميكوهستاني سيالب

-الراس، خطهاي سطح زمين متشكل از سه عنصر شامل خطعامل مهم ديگر توپوگرافي است.به طور كلي ناهمواري

ترين عوامل موثر در تغيير و تحوالت باشد. عنصر شيب يا دامنه از مهمها يعني دامنه ميالقعر و سطح شيبدار بين آن

هاي بحراني سيالب بسيار حائز اهميت است مخصوصا شيبسطح زمين است. از جمله تاثير آن در تشكيل و جريان 

  و خيلي زياد.

هاي شهري از اهميت زيادي برخوردار است. آسفالت، عامل جنس زمين در مناطق شهري به علت نفوذناپذيري زمين

نتيجه ها از مهمترين عوامل كاهش نفوذپذيري و در سنگفرش، ايزوگام و نبود زمين خالي و اختصاص آن به ساختمان

  شوند. هاي زير زميني محسوب ميافزايش رواناب سطحي و كاهش تغذيه سفره

ها و تغيير عامل چهارم پوشش گياهي است، اين مساله بخصوص در مناطق شمالي كشور به علت از بين رفتن جنگل

ان مانعي براي عنوآيد. پوشش گياهي بهها به مناطق مسكوني زنگ خطري در سيالبي شدن به حساب ميكاربري آن

را كند كرده و باعث نفوذ هر چه بيشتر آب به زمين تواند سرعت حركت آنشود كه ميروان شدن آب محسوب مي

  شود.شود. نبود پوشش گياهي زمان تمركز آب را كم كرده و موجب ايجاد سيل مي



 5، پياپي1شماره، 2، دوره1398تابستان جغرافيا و روابط انساني،                      

305 

 

  حريم رودخانه توجه كرد.در مورد تغيير كاربري اراضي بايد به مساله از بين رفتن فضاي سبز و عدم رعايت 

  وضعيت سيل در ايران

هاي آبريز قرار دارند، همين مساله ضرورت انجام شهرهاي ايران از نظر موقعيت جغرافيايي عموما در مسير حوضه

هاي اخير افزايش جمعيت شهرها در دهه دهد.هاي الزم در جهت مقابله با سيل را نشان ميريزيها و برنامهبينيپيش

ها ها و اقدامات متناسب با آنريزيو به تبع آن رشد شهرها، همچنين پديده تغيير اقليم و در نهايت فقدان برنامه

  خسارات ناشي از سيل را افزايش داده است.

 وقوع از ناشي سوء راتاث موارد بعضي در آن، مناطق برخي خيزي،حادثه ميزان و طبيعي جغرافياي اساس بر ايران در

 .گذارد جاي بر را ناپذيري جبران مالي و جاني خسارات واندتمي آن وقوع از پيشگيري عدم و نبوده زلزله از كمتر سيل

 و هارودخانه بستر تغيير باعث كه خاص جغرافيايي منطقه يك در برف يا شديد باران هنگام در سيل كلي طور به

 هواي و آب و ايكوهپايه موقعيت از برخورداري لحاظ به ايران .آيدمي وجود به ودشمي بندها آب و سدها تخريب

 ميزان نرمال، هايسال طي و بوده كم آن در بارش مقدار كشورها ديگر با مقايسه در اگرچه خشك، نيمه و خشك

 نظر در با و گرفته صورت سريع دبي و شدت با كشور نقاط برخي در هابارش اما دارد متر ميلي 651 حدود بارشي

 شودمي باعث بارش شدت صورت در و شده ايجاد هاباروان بالفاصله بارش يك از پس طبيعت، خشكي گرفتن

  )2: 1393خادمي و اكبري، برسد( مردم مالي و كشاورزي منابع به هنگفتي خسارات و آمده پديد سيالب

 آبريز هاى حوضه مسير در شهرها قرارگيرى به وجهت با كه است امر اين بيانگر ايران شهرهاى جغرافيايى موقعيت

 شهرى، ريزانبرنامه و شهرسازان بايستيم و شودمي احساس هاسيالب براى الزم هاىيبينپيش ضرورت مختلف

 و بپردازند شهرى مناطق در طبيعى بالياى اين ايجاد عوامل و علل دقيق بررسى به جغرافيدانان و شناسانزمين

  .)401: 1371شهرتهران،  ريزى برنامه و مطالعات دفتر(كنند بينىپيش آن اثرات كاهش براى را مالز راهكارهاى

  اهكارهار

ها را به داخل شبكه فاضالب شود اين است كه مازاد آب روانابمعموال اقدامي كه براي كنترل سيالب انجام مي

شود. سه ايراد بزرگ بر اين اقدام ها يا دريا ميانهاي وارد رودخكنند كه در نهايت بدون هيچ تصفيهشهري هدايت مي

وارد است. اول اينكه آب بدون اينكه در زمين نفوذ كند، بعد از جاري شدن در سطح شهر و ورود به شبكه فاضالب 

 دهد. ايراد دوم اين است كه با ورود حجم زياد آبهاي زيرزميني را كاهش ميشود، بنابراين تغذيه آبوارد دريا مي

ها ظرفيت تصفيه اين حجم از آب را ندارند در نتيجه بخشي از آب بدون تصفيه وارد خانهها، تصفيهبه فاضالب

شود. سوم آنكه شبكه فاضالب شهري گنجايش عبور اين همه آب را ندارد در نتيجه فاضالب ها يا مخازن ميرودخانه

باران به خودي خود بسيار آلوده است و اگر بدون  شود. ضمن اينكه آبباال آمده و سبب آلودگي محيط زيست مي

  دهدرا به شدت كاهش ميتصفيه وارد رودخانه شود كيفيت آب آن
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 هيدرولوژيكى محيط در دخالت و دستكارى رساندن حداقل به و تقليل براى كه رسيدند نتيجه اين به كارشناسان

  .دهيم نفوذ شهرى مناطق كهاى خا داخل به را يبارندگ از ناشى روانابهاى ممكن جاى هر در كه است آن بهتر

  ).52: 1374د(ليندگونار، كنن

 احتمالي هايسيالب از جلوگيري دليل به سيل وقوع از بعد رودخانه مسير كردن باز و اوليه پاكسازي ميان اين در

 طرف از مدون ايرنامهب داشتن مستلزم كه نمايدمي ايفا را موثري نقش ناچيز، هايبارش اثر در حتي الوقوعقريب

 همچنين. نمود مديريت را بحران اضطراري، مواقع در بتوان تا بوده هافرمانداري و هاشهرداري مانند شهري مسئولين

 سيالب مديريت خواهان هادولت بيشتر امروزه كه دارد نكته اين به اشاره سيالب مديريت بر جهاني تجارب بررسي

؛ به 2010(قاليباف و رمضان زاده،  باشندمي بعدي صدمات و خسارت كاهش گيردرچشم تاثير علت به وقوع از قبل

  ).2: 1393نقل از مسعوديان و همكاران، 

و عدم  از راهكارهاي موثر و مهم در اين زمينه، نظارت بر ساخت و سازها جهت اطمينان از رعايت حريم رودخانه

ها و آموزش مردم در مورد حفظ هت برآورد دوره بازگشت بارشهاي غير مجاز، استفاده از متخصصان جتغيير كاربري

  باشند.پوشش گياهي و ساخت و ساز ايمن مي

 نتيجه گيري

شود كه سيل قابل كنترل است، به اين معنا كه بشر با بررسي علل و عوامل موثر در ايجاد سيل اين نتيجه حاصل مي

كند، دچار اختالل مي را اتي كه هيدرولوژي طبيعي و پوشش گياهيتواند تا حد زيادي با جلوگيري از انجام اقداممي

هاي شهري مناسب، افزايش تواند از بروز يا تشديد سيل بكاهد. همچنين ايجاد سدهاي مناسب، جداول و جويمي

ها از جمله اقداماتي هستند كه نقش چشمگيري در كاهش خسارات سيل و و حفط حريم رودخانه نفوذپذيري زمين

جلوگيري از بروز آن دارند. در اين ميان آموزش متخصصان جهت اقدامات فني و تخصصي و همچنين مردم  حتي

شود عادي جهت اقدامات پيشگيرانه بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به تجربه تلخ سيالب اخير، پيشنهاد مي

ان امر، آموزش مردم، و استفاده از متخصصان تر اقدامات بنيادي و پيشگيرانه با همت متخصصان و صاحبهر چه سريع

تر از اقدامات جبراني و مربوطه انجام شود. ذكر اين مورد ضروري است كه انجام اقدامات پيشگيرانه بسيار به صرفه

ها است. ضمن اينكه خسارات جاني و رواني غير قابل جبران بوده و تبهات اجتماعي منفي آن بر جامعه بازسازي

هاي نظير سدها متناسب با آن ها به درستي محاسبه گردند و زيرساختهد بود. اگر دوره بازگشت بارشاثرگذار خوا

  ها، ديگر سيل بعنوان يك فاجعه غير قابل كنترل شناخته نخواهد شد.ساخته شوند، ضمن رعايت حريم رودخانه
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  منابع

، فصلنامه علمي پژوهشي سيل بر كيدتأ با شهرها بحران مديريت، 1390تقوايي، مسعود؛ سليماني، فهيمه،  -

  .66-73، صص 79، شماره 20اطالعات جغرافيايي سپهر، دوره 

 مديريت در كارگيري به منظور به مدرن هايروش بررسي، 1397اميد؛ اسدي نيلوان، اميد، ديده، جهان -

 صيانت ملي همايش سومين و ايران آبخيزداري مهندسي و علوم ملي همايش سيزدهمين، شهري رواناب

 ، اردبيل.زيست محيط و طبيعي منابع از

 دومين، ياسازه اقدامات سيالب؛ كنترل هايروش، 1393السادات؛ اكبري، محمود، خادمي، فائزه -

 ، تهران.شهري هاي سيالب رويكرد با سيالب مهندسي و مديريت مّلي كنفرانس

 در طبيعى بالياى المللي بين فرانسكن اولين مقاالت مجموعه تهران، شهر ريزىبرنامه و مطالعات دفتر -

  .402و  401،صص1371 دوم، بخش شهرى، مناطق

 از پيشگيرى هاىراه و ايران شهرى مناطق در گرفتگى آب و سيالب عوامل و علل ،1371 جمال، زارع، -

-برنامه و مطالعات دفتر شهرى، مناطق در طبيعى بالياى المللى بين كنفرانس اولين مقاالت مجموعه آن،

 .تهران شهر يزىر

 زيرزميني آب منابع بر سيالب پخش و استحصال تاثير بررسي، 1386قهاري، غالمرضا؛ پاكپرور، مجتبي،  -

-390، صص 3، شماره 14، جلد ايران بيابان و مرتع تحقيقات پژوهشي-علمي فصلنامة، گربايگان دشت

368. 

 استفاده با شهري سيالب خسارت كاهش، 1393مسعوديان، محسن؛ فندرسكي، نيايش؛ قره گزلو، محمد،  -

 سال ،آبخيز حوزه مديريت پژوهشنامه)، 1378 نكا، سيالب: موردي مطالعه( ايغيرسازه مديريت از

 .1-14، صص 10 شماره ،پنجم

خيزي ها و قابليت سيلهاي ژئومورفولوژيك حوضه، ارتباط ويژگي1384يماني، مجتبي؛ عنايتي، مريم،  -

هاي فشند و بهجت آباد)، نشريه سيل از طريق مقايسه ژئومورفولوژيك حوضههاي (تجزيه و تحليل داده

  .47-57، صص 54هاي جغرافيايي، شماره پژوهش

  


