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 پیشگفتار

فروردين  2اسفند تا  26های  باران خود را با بارش ، پروندۀ پر1397-98های متوالی خشکسالی، نيمۀ نخست سال آبی  پس از سال

ها را  ها و متعاقب آن سيالب ، دامنۀ بارش1398فروردين  11-12و  4-6های زمانی  سامانۀ بارشی ديگر در دوره تکميل کرد و ورود دو

استان  25روستا در  4300شهر و  200های رسمی منتشرشده، در حدود  اساس گزارش به مناطق وسيعی از کشور گسترش داد. بر

درصد ساکنان بيش  30-100نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند؛ بين  80ها قرار گرفتند؛ نزديک به  کشور تحت تأثير سيالب

هزار واحد مسکونی  150صورت اضطراری اسکان داده شدند؛ به بيش از  هزار نفر به 400روستا و برخی از شهرها تخليه شدند و  350از 

ها هزار مشترک قطع شد و  ا شهر و گاز دهه مدرسه خسارت وارد شد؛ آب و برق چندهزار روستا، آب ده 1500و نزديک به 

های توزيع آب، برق و مخابرات، تأسيسات شهری و روستايی، مراکز درمانی و ها، شبکهها، جادههای مختلفی نظير پل زيرساخت

رت وارد ها در حجم وسيع و در مقياس صدها هزار هکتار خسا های کشاورزی صدمات جدی ديدند؛ به اراضی کشاورزی و باغ زيرساخت

 های صنعتی و صنفی نيز چشمگير بود. آمد؛ تلفات در بخش دام، طيور و آبزيان و خسارات به واحد

ها و ارتباط آن با تغيير های زيادی را در زمينۀ موضوعاتی همچون علت بارش های مزبور رخ داد، مسائل و پرسش آنچه در سيالب

ساختار، اختيارات و وظايف ها؛  ؛ مديريت حريم و بستر رودخانهسدهاها و هشدارهای سيل؛ نقش و عملکرد بينی اقليم؛ چگونگی پيش

در  های کشور و سکونتگاهها  آوری زيرساخت تاب؛ وضعيت بيمۀ سيل؛ آمادگی کشور برای عمليات امداد و نجات؛ مديريت بحران ازمانس

آثار ؛ مديريت سيالب ۀهای نظام حقوقی کشور در زمين ها و ضعف قوت؛ مديريت بحران رباجتماعی  ۀاعتماد و سرماي؛ تأثير مقابل سيالب

کشت بر کميت  ۀتغيير کاربری اراضی و توسعسيل؛ تأثير  برآورد خسارات هایمدل؛ کيفيت ها بر محيط زيست منفی سيالبمثبت و 

آموزش مديريت ؛ و وضعيت به حالت عادی بازگشتبرای کارها  و کمک به کسب یها ترين شيوه مناسب؛ سيالب و خسارات ناشی از آن

شود که پيش از عبارت ديگر، اين پرسش مطرح می کند. بهمطرح میهای متولی مديريت سيل  ريسک و شرايط اضطراری در سازمان

های بهبودی وجود دارد،  ها و زمينههای اسفند و فروردين گذشته تا چه حد آماده بوديم، چگونه عمل کرديم، چه نارسايی وقوع سيالب

های اخير چيست و چه راهکارهايی برای ارتقای سطح  های سيالب آموخته توان اين تهديد را به فرصت بدل کرد، درس چگونه می

 شود.ها پيشنهاد می آوری کشور در مقابل سيالب تاب

ای است  آنچه گذشت برای عمل در آينده، وظيفههای اخير و يادگيری از طرفانۀ ابعاد مختلف تجربۀ سيالب بررسی کارشناسانه و بی

قرار داده شد. اين « ها هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالب»جمهور محترم بر عهدۀ  براساس حکمی از طرف رئيس 1398فروردين  27که در 

ارگروه تخصصی ک 16منظور پاسخگويی به آنها  گفته بود که به های پيش های مختلف شامل سؤال سؤال در عرصه 110حکم منضم به 

 نفر از اعضای هيأت علمی، متخصصان و کارشناسان در سطح کشور تشکيل شد. 270با مشارکت و همکاری بيش از 

های داخلی و تجارب خارجی، بررسی مستقل و جامع علمی، انصاف و ابتنا بر تالش گروهی و  ملی بودن حرکت، استفاده از ظرفيت

جمهور  بندی مندرج در حکم رئيس های اجرايی، کاربردی بودن نتايج، رعايت زمان تجارب دستگاه گيری از استفاده از خِرَد جمعی، بهره

ها، از  های مثبت و منفی سيالب ها و نقاط قابل بهبود و همچنين توجه به جنبه محترم ضمن حفظ کيفيت، توجه همزمان به قوت

 دنظر بوده است.شده به اين هيأت، م هايی است که در انجام مأموريت محول ويژگی

دست آيد. در روايت سيل، صرفاً  به« روايت سيل»در تهيۀ گزارشی ملی از رخداد سيالب، ابتدا بايد توصيف دقيقی از شرح حادثه يا 

يابی در مراحل بعد انجام خواهد گرفت. گزارش حاضر نخستين  صورت خبری شرح رخدادها بيان شده است و تحليل، ارزيابی و ريشه به

شمار  های گزارش نهايی هيأت به صورت مستقل ارائه شده است، از اولين فصل هيأت با عنوان روايت سيل است که هرچند بهخروجی 

شناسی وضع موجود در مراحل  رود. ديگر فصول گزارش نهايی به تحليل و بررسی علل سيل و خسارات ناشی از آن؛ ارزيابی و آسيب می

های اسفند و فروردين گذشته و همچنين بيان پيشنهادهای  های تجربۀ سيالبآموزه ها؛ و درسسايیها، و نار قبل، حين و پس از سيالب
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 هيأت ويژۀ روايت سيل         ط

 ها گزارش ملی سيالب

 

نويس يکی از فصول گزارش نهايی است که به  توان گفت گزارش حاضر پيشاصالحی و راهبردها خواهد پرداخت. بدين ترتيب می

سؤال در  4ها و  سؤال در خصوص ميزان و حجم بارش 3جمهور،  سسؤال رئي 110پردازد. از های اخير میدر سيالب  تبيين رخدادها

حال گزارش روايت سيل،  خصوص ميزان خسارات است که به شکل مفصل يا مختصر در اين گزارش به آنها پرداخته شده است. در عين

کارگروه  9شده توسط  مطالب تهيه کند. در تدوين اين گزارش از جمهور محترم فراهم می های رئيس زمينه را برای پاسخ به ديگر سؤال

 های تخصصی مراجعه کرد.  توان به گزارش کارگروه تخصصی استفاده شد و برای مطالعۀ شرح تفصيلی مطالب می

 دهش ارائه یو علم یتيحاکم ،ینظارت ،يیمختلف اجرا یو نهادها هاسازمان توسط رياخ یها البيس خصوص در یاديز یها گزارش 

 ۀارائ ،یا رشته نيب و یفرابخش نگاهگرفته شود.   بهرهر تالش شد از آنها حاض گزارش يۀته در است و یارزشمند ارينکات بس یداراکه 

 از یکل یريتصو ۀارائ خبر، نقل هنگام به ليتحل از زيپره ،در اين مرحله ها عملکرداقدامات و  داوری ارزش به  وارد نشدن مستقل، دگاهيد

های اخير  های منتشرشده دربارۀ سيالب ای خاص، از نقاط تمايز اين گزارش از ديگر گزارش منطقه محدود نبودن به و ليس رخداد

 است.

های علمی و  غير عضو هيأت )در جامعۀ مهندسين مشاور، انجمن کارشناسانِگيری از نظر  های اتخاذشده، بهره از جمله سياست

رود نظر کارشناسان  که اميد میاست  ها قبل از ارائۀ نسخۀ نهايی آن گزارش های اجرايی( در قالب ايجاد دسترسی به متن اوليۀ دستگاه

 يست.ن اقاعده مستثن نياز ا زين «ليس تيروا» گزارشخبره بر غنای متن نهايی بيفزايد و البته 

مختلف است که  یاز افراد و نهادها شمار زيادی تيو حما یبانيپشت ،یهمدل ،یهمکار ،یثارگريا زحمات، محصولحاضر  گزارش

و  تيأه محترم یاعضا از سپاسگزاری بر افزون لميما ،نيا وجود با! استی گزارش مستقل يۀته ازمندين ،آنان ۀاز هم یتشکر و قدردان

يی و اجرا یها دستگاه ،مختلف یها استان در تيأه همکار یها دانشگاه از ژهيوصورت  گانه، به شانزده یها کارگروه مشاوران و اعضا

 مختلف یها کارگروه های الؤس و ها به درخواست ،ازين مورد اطالعاتنهادن  اريضمن در اخت که دولتی های علمی و نهادهای غير انجمن

 .نمک تشکر دادند، ستهيشا پاسخ تيأه

 
 آبادی محمود نیلی احمد                                                                                                                  

 ها رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژۀ گزارش ملی سیالب

 1398شهریور  15                                                                                                             
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 مقدمه    1-1
منجر از کشور  یعيوس یها بخشدر  ديشد یها البيسبه بروز  1398 نيفروردو  1397و مستمر در اواخر اسفند  نيسنگ یها بارش

 .همراه بود یاريبس یجانو  یمالکه با خسارات  شد

منراطق شرمال    ،نيفررورد  2تا  اسفند 26اول از  ۀسامانکردند.  يیخودنمادر کشور در سه سامانه  ليس به منتهی یبارش یها سامانه

 ،نيفررورد  6ترا   4دوم از  ۀسرامان قرار داد.  یطوالن یگرفتگ ليسغرب استان گلستان و شرق استان مازندران را در معرض  ويژه به ،یشرق

ه بر  نيفررورد  12 و 11در  نيسنگ یها بارشلرستان و خوزستان را در برگرفت. موج سوم  یها استانغرب شامل  بجنو ۀمحدود اغلب،

 .قرار داد یا رودخانه یها ليس تأثيرمناطق جنوب غرب را تحت  باز همو  وستيپوقوع 

مواجره بودنرد. از جملره شرهر      یناگهان یها ليسبا  زين یگريدذکرشده، مناطق  یها محدودهبزرگ در  یا رودخانه یها ليس بر افزون

 ۀمحردود آبگذر انتقرال روانراب،    ۀدهان تيظرفحاصل از مازاد  زيسررکه  شد یمحل ليمس کي انيطغدچار  1398 نيفرورد 5در  رازيش

 .شداز هموطنان  یتعداد سبب فوتو  ديکوبدر هم  دتش بهدروازه قرآن را 

 ترأثير روسرتا تحرت    4304شرهر و   200استان کشرور شرامل    25 ،رياخ ليس عيوقابحران کشور، در  تيريمدگزارش سازمان  بنابر

واحرد   هرزار  75از  شيبر شردند و   بير تخر يیروسرتا و  یشرهر واحد  هزار 60از  شيب جمله از. گرفتند قرار ها رودخانه انيطغو  البيس

از  کره  کردنرد مراجعه  یدرمان یواحدهابه مراکز و  ماريبنفر مصدوم و  3285 ،حوادث نيادر  .دنديد بيآس يیروستاو  یشهر یمسکون

نفرر از   76سرفانه  أمت نيهمچنر  .نفرر در محرل حادثره درمران شردند      1874و  افتنرد يانتقرال   یدرمران نفر به مراکرز   1411 شمار، نيا

 (.1398  ،کشوربحران  تيريمد)سازمان  جان خود را از دست دادند 1398بهار  یروزها نينخستو  ديجدسال  ۀآستانهموطنانمان در 

دانشگاه تهرران   سيرئبه  یحکم براساس، 1398 نيفرورد 27در محترم جمهور  سيرئ ،در کشور ها البيس يیاستثنا ۀگستر دليل به

 یهرا  حروزه مسرتقل کشرور در    یعلمر نفرر از متخصصران    20 تيعضرو با  «ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت» استير کهداد  تيمأمور

 16 به ميتقسبالفاصله با  أتيه نيارخداد را ارائه کند.  نيا یملشش ماه گزارش  در مدتو  گيردرا بر عهده  البيسبا  رتبطم یتخصص

 وسرت يپشرده در   مطررح  هرای  لسؤامجموعه خود را با هدف پاسخگويی به  کار ،(قيتلفو کارگروه  یتخصصکارگروه  15کارگروه )شامل 

و  یشناسر  مياقل ۀعرصاعالم شد:  ريزشرح  به هيأت تيفعال ایه هعرصحکم مذکور،  . در(1)پيوست  کردآغاز مختلف  یها عرصهحکم در 

، و سرالمت  امرداد و نجرات   ۀعرصر  ،یکيدروليه یها سازهرودخانه و  یمهندس ۀعرصمنابع آب،  تيريمدو  یدرولوژيه ۀعرص ،یهواشناس

 ،و رسرانه  یفرهنگر و  یاجتمراع  ۀعرص ،یفرهنگ راثيمو  یمعمارو  یشهرساز ۀعرص ،ها رساختيز ۀعرص ،مهيبو  سکير تيريمد ۀعرص

آمروزش و   عرصۀو  وکارها کسب ۀعرص ،یعيطبو منابع  یکشاورز ۀعرص ،یمال تأميناقتصاد و  ۀعرص ،ستيز طيمح ۀعرص ،یحقوق ۀعرص

 سيرئر هرای   سرؤال و پاسرخ   کنرد  یمر  لير تحلو  یبررسخود  یتخصصرا از منظر  ها البيس ،ها هاز کارگرو کيهر  .یانسانمنابع  تيريمد

گرزارش   کير را در  یتخصص یها کارگروه ليتحلو  یبررس جينتا ،قيتلف. کارگروه دهد یمخود ارائه  یتخصصحوزۀ محترم جمهور را در 

 .کند یم ميتقدبه هيأت  ،يینها بيتصونظور م بهکرده و  قيتلفو  یبند جمع

برا   ،گزارش نياشده است. در  ميتنظ ليس تيروا ايمستقل از حادثه  یفيتوصارائۀ است که با هدف  هيأتگزارش  نياولمتن حاضر 

 یاسرتان ، آثرار و خسرارات آن برا نگراه     یکشرور  ماتيتقسر ثر از أو مت زيآبر یها حوضه براساس ها البيس فيتوصبارش،  تيماهتوجه به 

 شده است. حيتشر
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 ها بارش یبررس یزمانو  یمکانمحدودۀ  حیتشر   1-2
از  یخاصر محدود بره بخرش    جمهور سيرئحکم  وستيپ های الؤاست و س یملدر سطح  ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت تيمأمور

ور معمرول،  ط بهکه بود  البيس یفنو  یعموممشخصات  فيتوص مستلزمدر آغاز  هيأت، تيمأمور حيصحاجرای . ستين زده ليسمناطق 

و  هرا  رودخانره همرۀ  در کرار   نير ا ،یمراد و  یزمران  یها تيمحدودو  رياخ ليس يیاستثناگسترۀ . با توجه به شود یمشرح رخداد خوانده 

 یولر  ،شرود  یمر در چند اسرتان بسرنده    ليسمشخصات  حيتوضمطالعه به  نيالحاظ در  نيبد. پذير نبود امکان ليسثر از أمت یها استان

در  و هرا  برارش  ۀو پهن طيشرادر نظر گرفتن  هببا توجه  بيترت نيبد داده خواهد شد.دست  به یملدر سطح  يیها یريگ جهينتو  ها ليتحل

و  سو قره یها رودخانهحوضۀ ، ليسشدن  یجاراز  یناشمختلف و تعداد درگذشتگان  یها بخشدر  یمالچون خسارات هم یعواملکنار 

هرا و   عنروان حوضره   بره  رازیششهر  یسعددروازه قرآن و  یها لیمس زير نو گرگانرود، کرخه، کارون بزرگ )شامل دز و کارون( 

و آثرار   اتير جزئ حيتشرر در  زين یکشور ماتيتقساز منظر  ( انتخاب شدند.ليس تيرواحادثه ) قيدق فيتوصبرای منتخب  یها محدوده

 بوده است. رازيشگلستان، لرستان، خوزستان و شهر  یها استان، تمرکز گزارش حاضر بر ليس

 تير موقع 1-1در شرکل  اسرت.   شرده  ميتقسر  2درجره   ۀحوضر  30و  1درجره   زيآبر ۀبه شش حوض هياول یبند دسته کيدر  رانيا

 .است کشور نشان داده شده 2درجه  یها حوضه

طرور کره در شرکل     همان یول ،دهد یمکشور را نشان  رياخ ليس تأثيرتحت  یها استانو  زده ليس یها حوضه یپوشان هم 2-1شکل 

سرتان  و خوز راحمرد يبوو  هيلويکهگ، یاريبختو  چهارمحال، المياگلستان، لرستان، همدان، کرمانشاه،  یها استان ،شود یمهده مشا 1-2

 .رنديگ یمقرار  یانتخاب زيآبر یها حوضهمحدودۀ در 

 
 کشور 2درجه  زيآبر یها حوضه تيموقع   1-1شکل 
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ها در قالرب   بارش نيااثر  یماندگارو  12/1/1398تا  1397/ 12/ 26گسترده در کشور از  یبارش ۀسه سامان تيفعالورود و  یپدر 

 1398 نيفررورد  ترا  1397اسرفند   ۀ، دور1398 نيفررورد  انير پاشدن مخازن تا  زيسررو  ها دشت البيس گرفتگی آب، ها رودخانه انيطغ

 طيشررا  عنوان به 1397-98 یآباز جمله در سال  یخيتار ۀدور یها ليسو  ها بارش که است یهيبد. شد نييتع ليس ۀديپد یبررس یبرا

 د گرفت.نمورد توجه قرار خواه نيشيپ

 
 یانتخاب زيآبر یها حوضهخسارت و  نيشتريبمتحمل  یها استان، ليسثر از أمت یها استان یپوشان هم   2-1شکل 

 

 قير دقزمران   یمعنا به لزوماً ،شکل نياخاتمه در  یها زمان. دهد یمفشرده نشان  طور بهرا  رياخ یها البيس یرخدادنگار 3-1شکل 

در اغلرب   البيسر برارش و   ،در استان گلسرتان  برای مثالاست.  ليسبحران  تيريمداقدامات  انيپا ۀدهند بلکه نشان ،ستين ليسپايان 

در  یافقر محرور   یبراال  یهرا  استانادامه داشت.  بهشتيارداول  ۀبحران تا هفت تيريمداقدامات  یول رخ داد، نيفرورد 28 و 27 یروزها

 ،لرسرتان و خوزسرتان   ،انرد. در سره اسرتان گلسرتان     شرده متحمل  را یتر نيسنگخسارات  ،محور نييپا های استان نسبت به 3-1شکل 

 ۀدهنرد  نشران  یا رهير دا نيچر  خرط صرحنه اسرت.    تيريمرد  منظرور  بره بحران  تيريمدحداکثر شدن اقدامات  ۀدهند نشانپررنگ منطقۀ 

  است. ريدرگ یها استانبحران در  تيريمدپهنۀ  یپوشان هم

 

 منابع مورد استفاده   1-3
 استفاده شده است: ريزگزارش از منابع  نيا يۀته برای

  ؛هيأتدر پاسخ به مکاتبات  ربط یذ ینهادهاها و  ها، سازمان از ارگان یافتيدرآمار و اطالعات 
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 ها گزارش ملی سيالب

 

  ؛مسئول یها سازمانگزارش 

  ؛دهايبازد طی شده یآور جمعاطالعات 

 ؛ليساز  دهيد بيآسدر مناطق  همکار یها دانشگاهتوسط  شده هيته یها گزارش 

 ؛یاستانو  یکشورن جلسه با مسئوال یبرگزار 

 ؛با کارشناسان خبره نشست یبرگزار 

 ۀتصاوير ماهوار Sentiental؛ 

  ی ديگر.کشورها ليس یها گزارشو  یجهانمرور تجارب 

 لير اواترا   شرده  یآور جمرع  اي شده افتيدر یها گزارش، اطالعات و ها دادهمحدود به  ،مرحله نياشده در  مادهآکه متن  شود یم ادآوري

کشور اسرتفاده شرده    یرسمموارد از آمار همۀ و در  پذير نبوده امکان هيأت یبرا ديجدآمار  ديتولاست که  یهيبد است. 1398 تابستان

آمرار مراجرع مختلرف، مروارد      نيبر بوده که از  نيابر  هيأت یسع. ستندينهماهنگ  از منابع مختلف لزوماً یرسم یآمارهاهرچند  ،است

را  هرا  هداد شيپراال و  یبند جمع ۀفيوظ عتاًيطبکه را انتخاب کند  یباالدست، آمار مراجع یادارمراتب  هلاز نظر سلس ايرا برگزيند تر  موثق

داده شرده   حيترج کشور بحران تيريمدسازمان  ايو وزارت کشور، آمار وزارت کشور  ها یاستاندارآمار  نيبدر انتخاب  اند. مثالً داشته زين

 کجايصورت  به یبررسمختلف را پس از  یها سازمان یها دادهکه  سجاد در وزارت کشورسامانۀ شده به  فراهم یدسترساست. با توجه به 

و  یابير ارز، ريتفسر ، لير وتحل هير تجزبره  ، هيرأت، در صرورت امکران   سرامانه اسرتفاده شرده و     نيا یها داده، در حد امکان از کند یمارائه 

 .پرداخته استآمار  يیآزما یراست

در  انرد؛  متفراوت  گريکرد يختلف برا  م ليدالبه  روينو وزارت  یهواشناسسازمان  یها دادهها،  بارش مقدارذکر است که از منظر  شايان

براسراس   ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یهواشناسو  یشناس مياقلاستفاده شده است. کارگروه  رويناز آمار وزارت  اًعمدت ،گزارش نيا

کارگروه برا اسرتفاده    نيا یها یبررس. گزارش اقدام کردندکل کشور  یبرابارش  یا شبکهدادۀ  گاهيپابه ارائۀ  یهواشناسسازمان  یها داده

 استفاده شده است. ها یبررس نيااز  زيناز گزارش حاضر  يیها بخششده است. در  هيتهجداگانه  ،مورد نظر یا داده گاهيپااز 

 

 ساختار گزارش   1-4
 لير تحلو آثار آن،  ليس حيتشرو مقدمه، شامل  یتيريمدخالصۀ  بر افزون ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت يینهاگزارش  یبند فصل

اسرت. گرزارش    یشرنهاد يپ یراهبردهاو  ها هآموخت درس نيهمچنو  ليسو پس از  نيحقبل،  تيوضع یابيارزو  ليتحل، ليسعلل وقوع 

مسرتقل برا    یعنروان گزارشر   بره در حال حاضر  یول ،خواهد داد ليتشکرا  ليس تيروابا عنوان  يینهافصل دوم گزارش  تينهاحاضر در 

 .شود یمارائه  ريزشرح  به یساختار

 اير حادثه  قيدق فيتوصخواهد شد. در  حيتشرجداگانه  یها بخشمختلف، در  یها استان کيتفکبه  ليس عيوقاپس از بخش حاضر، 

، شردت و حجرم   رياخ یها البيسبه منتهی  یها بارشو  یهواشناس تيوضعمورد نظر،  يیايجغرافمحدودۀ  فيتوص، پس از ليس تيروا

مخرازن سردها در    تيوضرع  نيهمچن یبررس نياخواهد شد. در  انيب یمکانمحدودۀ هر  کيتفکحادثه به  اتيجزئو  یالبيس یها انيجر

در  ليسر آثار  تفصيل بيشترخواهد شد.  انيب البيسدر اثر  هشداز خسارت وارد یا خالصهو  مورد توجه خواهد بود زين رياخ یها البيس

 خواهد آمد. يینهافصل سوم گزارش 
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  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران
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 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها گزارش ملي سيالب
 

 فصل دوم
 سيل گلستان
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 مقدمه   2-1
است. استان  افتهيدر استان گلستان اختصاص  1398سال  یابتداو  1397سال  یانيپا یروزهادر  ليسحادثۀ  فيتوصفصل به اين 

از برارش در   ، اغلرب مترأثر  استان نيادر  ليسگرگان و نکارود باالست و  جيخل، اترک، سو قرهگرگانرود،  زيآبر ۀحوضپنج گلستان شامل 

 و گرگانرود بوده است. سو قره زيآبر یها حوضه

 

 و گرگانرود سو قره یها رودخانهحوضۀ  فیتوص   2-2
 واقرع شرده اسرت    خرزر  یاير در یشرقخزر، در جنوب  یايدر زيآبرحوضۀ از  یبخشعنوان  به و گرگانرود سو قره یها رودخانهحوضۀ 

 (.1-2در استان گلستان واقع است )شکل  حوضه نيا ، بيشتریکشور ماتيتقس(. از نظر 1-2)شکل 

 یشررق  شرمال  در نراوه  قرره  و زاو یهرا  رودخانره  وستنيپ از به هم ابتدا در ،است گرگانرود ۀحوض یاصل ۀآبراهکه  گرگانرود ۀرودخان

 و گلسرتان  سرد  از قبرل  قوشران  یحراج  ۀرودخانر  سرپس  .زدير ر یمر بوستان  سد به و رديگ یم شکلکالله در استان گلستان  شهرستان

 یهرا  رودخانره مجمروع  . وندنديپ یم آن به گلستان سد از بعد تپه یقل ۀرودخان و گلستان در محل سد اوغان و شور قره دوغ، یها رودخانه

 نير ا سرپس  و يوندندپ می گرگانرود ۀرودخان به ارازکوسه یدرومتريه ستگاهيا از گذر با گنبد شهر جنوب در خرمالو و ، نرمابیچا چهل

 سرد  از بعرد  زير ن آباد قرن و آباد یتق محمدآباد، کبودوال،، گل نيزر ،رآباديش ،یچا قره یها رودخانه .شود یم وارد ريوشمگ سد به رودخانه

 . سدر می خزر یايدر به رودخانه نيا تينها در و وندش می وارد گرگانرود یاصلرودخانۀ به  قال آق شهر از قبل و ريوشمگ

 بره  شررق  و شرمال  از زير آبر ۀحوضر ايرن  واقع در استان گلستان پس از گرگانرود است.  یاصل یها رحوضهيزاز  سو قره زيآبرحوضۀ  

و در  شرود  یمر خزر محردود   ۀاچيدر زين گرگان و جيخل زيآبر ۀحوضنکارود و از غرب به  زيآبر ۀحوضبه  جنوب از گرگانرود، زيآبر ۀحوض

و  یا رودخانره  ۀشربک  1-2شرکل   . در(1398گلسرتان،   ای منطقره آب  یسرهام شررکت  ) شرود  یم هيتخل اچهيدر نياسو به  قره یروستا

 .است  شدهسو و گرگانرود نشان داده  قره زيآبر ۀحوض یسدها يیجانما

 
 (1398  )کارگروه هيدرولوژی و منابع آب،سو و گرگانرود  قره حوضۀ آبريز یسدها يیجانماو  یا رودخانهشبکۀ    1-2شکل 
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 و بارش یهواشناس    2-3

 استان گلستان های منتهی به سیالب یبارشسامانۀ     2-3-1

همزمران   براً يتقرو  شرد در استان گلستان آغاز  یبارش ۀو با ورود سامان 1397اسفند  26گزارش از  نياموضوع گستردۀ  یها البيس

از  یمنراطق وارد کشرور شرد و    1397/ 12/ 26در شرب   یبارشر  ۀسامان نياقرار داد.  تأثيرتحت  زيندر شرق استان مازندران را  یمناطق

 ۀمحردود  ويژه بهگلستان ) یها استاندر  یبارندگ نيااز  یناش ليس یها خسارت بيشترقرار داد.  تأثيرو شمال کشور را تحت  یغرب ۀمين

   وارد آمد. شانيگمو  قال آق یها شهرستانخاص در  طور بهو و مازندران سو و گرگانرود(  قره زيآبر حوضۀ

 

 گرگانرودو  سو قرهحوضۀ بارش  اتیخصوص   2-3-2

 یهرا  داده براسراس  کره  یطور به ،شدرو  هروب یديشد بارشبا  1397سال  یروزها نيآخردر  و گرگانرود سو قره یها رودخانهحوضۀ 

 .ديبار پنج روزباران در مدت  متر یليم 353تا  74 ازدر نقاط مختلف استان  ،یهواشناس

 

  در منطقه 1397اسفند  لیسبارش  یمکانو  یزمان عیتوز 

ترداوم داشرت. بخرش     وسرته يپ براً يتقر طور بهروز  شبانهمدت پنج  به 02/01/1398و تا صبح شد  آغاز 26/12/1397از شب  یبارندگ

، 3/1/1398و  2/1/1398 یهرا  خيترار در  یآفتراب پرس از دو روز  . اتفاق افتراد  28/12/1397تا صبح  27/12/1397اعظم بارش از صبح 

)شررکت  کررد   ديتشرد را  یقبلر  البيسر آثار و شد وارد استان گلستان روز سه مدت  به 4/1/1398 کشنبهياز روز  یگريد یبارش ۀسامان

  (.1398گلستان،  یا منطقهآب  یسهام

 برر  افرزون کره   دهرد  یمر را نشران   1398 نيفررورد  2ترا   1397اسرفند   27استان گلسرتان از   ۀروز پنجبارش  یبند پهنه 2-2شکل 

گرگران و نکرارود    جيخلاترک،  زيآبر یها حوضهبارش در  تيوضعاستان واقع شده است،  نيادر  عمدتاًو گرگانرود که  سو قره یها حوضه

 .دهد یم نشانرا هم 

 
 (1398استان گلستان،  یهواشناسکل ادارۀ ) 1398 نيفرورد 2تا  1397اسفند  27استان از  ۀروز پنجبارش  یبند پهنه   2-2شکل 
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و کاللره   کشيگرال ، نودشرت يم یها شهرستانبوستان، گلستان، نرماب و  یسدهادر شرق استان گلستان و باالدست  یبارندگتمرکز 

 354برابرر   نودشرت يم ۀمنطقر توسکاچال در ارتفاعرات   ستگاهيادر  یبارندگ نيشتريب زين یهواشناسسازمان  یها ستگاهيابوده است. در 

 ثبت شده است.  متر یليم

 

  ارتفاع و حجم بارش 

 .(1398گلسرتان،   ای منطقره آب  یسهاماست )شرکت بوده  متر یليم 190گرگانرود حدود  حوضۀدر کل  ليسبارش مولد  نيانگيم

و تعرداد   تير موقع. تفراوت  دهرد  یمر مقردار نشران    نير اگرگرانرود را کمترر از   حوضرۀ  بارش در  ،یهواشناسسازمان  یها دادهاستفاده از 

 یهواشناسر و  یشناسر  مياقلر بارش است. کرارگروه   مقداردر برآورد تفاوت  نيا یاصلعامل  ،روينو وزارت  یهواشناسسازمان  یها ستگاهيا

 یبارنردگ متوسرط   مقداربرآورد کرده است.  متر یليم 150گرگانرود را حوضۀ بارش متوسط در  مقدار ،ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت

شرکل   نير ادر  ذکرشدهعدد . ارائه شده است 3-2 در شکل روينآمار وزارت  براساسمختلف استان گلستان  یها حوضهدر  رياخ البيس

 باال باشد.   دست یکم ديآ یمبه نظر  3-2است که با توجه به شکل  متر ميلی 160 سو قرهحوضۀ  یبرا

 شيبر حجم بارش برآورد شده است که  ،مسئول يیاجرا یها دستگاه  گزارشبارش و وسعت حوضه در  مقداربا توجه به  بيترت نيبد

برارش حردود    نير ااز  یناشر حجم رواناب  گريد یسوقال بوده است. از  آقگرگانرود و باالدست شهر حوضۀ متر مکعب در  ارديليم 2.2از 

 نير ابارش به رواناب حاصرل از   ليتبد بيضر. (1398گلستان،  ای منطقهآب  یسهام)شرکت  استمتر مکعب برآورد شده  ونيليم 327

  دارد. ازين قيتدقو  یبررسبه  برآوردها

 
 ( 1398 ،گلستان یا منطقهآب  یسهاماستان گلستان )شرکت  زيآبر یها حوضهدر  1397اسفند  البيس یبارندگمقدار    3-2شکل 

 

 ها بینی پیش   2-3-3

در نقاط مختلف کشور از جمله اسرتان گلسرتان    ليسموجب بروز  1397اسفند  26 کشنبهياول به کشور که از  یبارشسامانۀ ورود 



س
 نوی

ش
پی

14        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

 نير ا(. در 1397کشرور،   یهواشناسر شد )سرازمان   بينی پيش اسفند 24 جمعهروز ی در هواشناسسازمان  يۀاخطاربار در نخستين  ،شد

و  تير تقو، پس از شود میاز سمت شمال غرب و غرب وارد کشور  یبارش ای اسفند، سامانه 25آمده است که از بعدازظهر شنبه  هياخطار

روز از  نير او در اواخرر  اسرت  از مرکرز فعرال    يیها بخشو  یشرق ینواح، روز دوشنبه در نبهکشينقاط کشور در روز بيشتر در بر گرفتن 

سرامانه ترا اواخرر     نير ا تيفعالتداوم  جيتدر بهبعد  یروزهادر  یهواشناسسازمان  یبعد یها هياخطارو  هياطالع. در شود یمکشور خارج 

سرفند سرازمان   ا 24روز جمعره   ۀير اخطار(. در 1397 ،کشرور  یهواشناسر سال نو به اطالع رسانده شد )سرازمان   یروزها نياولهفته و 

موقرت و در نقراط مرتفرع و     ديشرد و وزش براد   رعردوبرق  یگاهبارش باران،  استان گلستان یبرااسفند  26 کشنبهيدر روز  ،یهواشناس

 انيطغو  یعموممعابر  گرفتگی آب  موقت، ديشدرعدوبرق و وزش باد  یگاهرگبار باران اسفند  27و در روز دوشنبه  ،بارش برف ريسردس

اسرتان گلسرتان،    یبررا  26/12/1397 کشرنبه ي خيترار ( به 117) یبعد يۀاخطاردر  نيهمچنشده بود.  بينی پيش ها ليمسو  ها رودخانه

 و معرابر  گرفتگری  آب نيهمچنر و  ظيغلر مناطق و در ارتفاعات رگبرار بررف، مره    از  یا پارهو رگبار باران در  ديشدکاهش دما و وزش باد 

 یبررا  یبارشر  ۀسامان نيامرتبط با  یها هياطالعدر  یهواشناسسازمان  یها ینيب شيپ و اعالم شده بود. بينی پيش ها ليمس شدن یالبيس

 ديشرد : برارش براران، برارش    سرت يننقاط کشرور   ۀهمموارد مربوط به  ۀهم عتاًيطباست که  ريزنقاط مختلف کشور شامل موارد متعدد 

، برارش تگررگ در   رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و ديشدباد  موقتوزش  یگاه، یموقت ديشد، وزش باد ديشدباران، وزش باد، وزش باد 

، یآلرودگ  مره هروا،   تير فيکو  دير د موقرت ، کراهش  گردوخراک  زشير خ، احتمرال  ريسردسنقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات و نقاط 

و  هرا  هير اطالع نير ادمرا. در   چشرمگير و کراهش   یوفران ت طيشررا ، هرا  ليمسرودخانه و  انيطغ، البيس، رخداد یعموممعابر  گرفتگی آب

)بره سربب    یاحتمرال از کاهش خسرارات   یريجلوگ برایالزم  داتيتمهشد که  هيتوص ربط یذ یها ارگانو  ها سازمانبه  اغلب ،اخطارها

 هيتوصر  نامسرافر و بره   ديآعمل  به( یکوهستان یها گردنه ويژه به یا جادهو اختالل در تردد  یگرفتگ مه، یلغزندگ، خبندانيکوالک برف، 

 کامل سفر کنند. یمنيا زاتيتجهبا  که شد

 

 نقاط شاخص گرفتگی آبو سدها و  ها رودخانه ریمسدر  لیسحرکت    2-4

 استان یسدهاو مشخصات  ها رودخانه کیشمات   2-4-1

و نرد  ک مری عبور  شانيگمجنوب شهر  محدودۀو  قال آقکه از شهر  ريمس یانتهابوستان تا  یمخزنگرگانرود از سد رودخانۀ  کيشمات

 زير نو  ريوشرمگ بوستان، گلستان و  یمخزن یسدها تيموقعشکل،  نيانشان داده شده است. در  4-2در شکل  شود یمخزر  یايدروارد 

 رودخانه مشخص شده است.  نيا یانيم یها حوضه

  
 (1398، گلستان ای منطقهآب  یسهام)شرکت  قال آقگرگانرود از باالدست تا شهر رودخانۀ  یانيم یها حوضهسدها و  کيشمات   4-2شکل 

سرد   2، سد در حرال اجررا   2، یبردار بهرهسد در حال  16 در مجموعاستان  نيادر  ،گلستان یا منطقهبراساس گزارش شرکت آب  

 و بوسرتان، گلسرتان   یسردها اسرتان گلسرتان،    در یبرردار  بهرره در حرال   یسدها نيباست. در  یمطالعات ۀمرحلسد در  2اجرا و  ۀآماد
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 یبرخر برخوردارند  یشتريب تياهمدر گرگانرود از  ليس یاصل ريمسسدها و قرار داشتن در  هيبقنسبت به  ادتريزحجم  ليدل به ريوشمگ

 .(1398گلستان،  ای منطقهآب  یسهامارائه شده است )شرکت  1-2سدها در جدول  نيا یفنمشخصات 

 
 ( 1398 ،گلستان یا منطقهآب  یسهاماستان گلستان )شرکت  یسدها یفنمشخصات    1-2جدول 

 ريوشمگ گلستان بوستان نام سد

 همگن یخاک همگن یخاک همگن یخاک نوع سد

  1349  1379 1385  یبردار بهرهسال شروع 

 105  65  *130  (maslتراز تاج )

 100.82 62.05  *126 (maslنرمال )تراز 

 29.02 47.73 37 (MCMحجم نرمال )

 28 35 25 )متر( یپحداکثر ارتفاع سد از 

 100.82 62.05 * 126 (masl) زيسررآستانۀ تراز 

 785 1550 935 (cms) زيسرر ۀيتخل تيظرف ۀنيشيب

 40 90 240 (cms) یتحتان ۀکنند هيتخل تيظرف

 است. یمحلصورت  به، ريوشمگسد  یبراشده  ارائه یترازها* 

 

 سد بوستان در  لیس   2-4-2

 ،1397 اسرفند  27 البيسر . برا وقروع   باشدپر  بوستان تا حد امکان در حالت مخزن سدتالش شده بود که  1397اسفند  26قبل از 

 مترر  ونير ليم 10 یسراز  رهير ذخبا  البيسدر مجموع، سد بوستان در طول  .کرد زيسررو شروع به  افتي شيافزاسد حجم و تراز مخزن 

 البيسحجم و متر مکعب داشت  ونيليم 14.6برابر با  یا یخروجمتر مکعب،  ونيليم 24.6به حجم  یورود البيسمکعب از کل حجم 

 (.  a1398-، رانيامنابع آب  تيريمد)شرکت  دادکاهش  درصد 40.7 را یورود

وارد مخزن  هيثانمکعب بر  متر 230اوج  یدببا  البيس ،28/12/1397 شنبه سهبامداد روز  1، در ساعت یدب یساعت راتييتغاز نظر 

 یورود البيسر سد خارج شد که نسبت به  نيا زيسرراز  هيثانمکعب بر  متر 102اوج  یدبهمان روز با  21سد بوستان شد و در ساعت 

 .(1398 ، ای گلستان شرکت سهامی آب منطقه)کرد  دايپ یدرصد 55سد، کاهش  نيابه 
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 سد گلستاندر  لیس   2-4-3

شرده از سرد    رهرا  البيسر حجرم   لير دل بره قرار داشت. طبيعی پر بود و تراز و حجم آن در حالت  ليسسد گلستان هم قبل از وقوع 

 ونير ليم 120.5 مخزن سد گلستان بهبه  یورود البيسدو سد، حجم  نيب حوضۀ آبريز انيم البيس زينسمت سد گلستان و  بهبوستان 

 ژهير و بره و  دست نييپاسمت مناطق  به متر مکعب ونيليم112.6 مقدار، نيامکعب از  متر ونيليم 8 که با کنترل حدود ديرسمکعب  متر

منرابع آب   تيريمرد اسرت )شررکت   درصد بوده  6.6معادل  سد نيادر  البيسکاهش حجم  ،اساس نيبر اداشت.  یخروج ريوشمگسد 

 (.a1398-، رانيا

 27/12/1397صربح روز دوشرنبه    5سرد بوسرتان، در سراعت    از  یخروجر  البيسو دوغ با  سو یسار یها رودخانهرواناب  عيتجمبا 

 شنبه سهروز  17سد در ساعت  نيادر مخزن  ليتعدوارد مخزن سد گلستان شد و با  هيثانبر  متر مکعب 829اوج حدود  یدببا  یالبيس

از  یخروجر  البيسر  یدبر داشت.  یدرصد 35سد خارج شد که کاهش  نيا زيسرراز  هيثانبر  متر مکعب 545اوج  یدببا  28/12/1397

ای  )شررکت سرهامی آب منطقره   تا به شهر گنبد برسرد   کرد یطساعت را  5حدود  یزمانو  لومتريک 23.5به طول  یريمسسد گلستان 

 .  (1398 گلستان، 

 

 ریوشمگدر حد فاصل سد گلستان تا سد  لیس   2-4-4

 جراد يا سربب اسرفند   27در طرول روز   یبارندگ تشدو تداوم  .اسفند آغاز شد 27 روز از گنبدکاووسدر  ليس یريگ شکلرخداد و 

گرگرانرود  رودخانۀ هنوز  کهبود  یحالدر  نيا. شدمنازل  یبرخو ورود آب به  کاووس گنبدگسترده در شهر  یگرفتگ آب و یشهررواناب 

رودخانرۀ   انير طغاسرفند، ابتردا موجرب     28بره   یمنته در تمام طول شبِ ها بارشتداوم  1.و به داخل شهر وارد نشده بود نکرده انيطغ

ارازکوسه  یسنج آب ستگاهيا. با توجه به مغروق شدن  شد کاووس گنبدشهر  یجنوبدر بخش  اسفند 28روز  يۀاولدر ساعات  یچا چهل

 (.1398گلسرتان،   ای منطقره آب  یسرهام بررآورد شرد )شررکت     هيثانمتر مکعب بر  250رودخانه  نيا انيجر یدبرودخانه،  نيا یروبر 

 د.  کردن زيسرر یورود یدب چشمگير شيافزا، هر دو سد بوستان و گلستان در اثر وضعيت نياهمزمان با 

در سراعات   شرد و  شرتر يبآن  مرن يا تير ظرفرودخانه از  یدب جيتدر به ،گلستانشدن سد  زيسررتوجه به با  ،اسفند 28روز  ۀادام در

)کرارگروه مهندسری رودخانره و    و در محل پل آخوندآباد وارد شهر گنبد کاووس شرد   یشمالدر بخش  البيس ،1397اسفند  28 یانيپا

 -یسرار همچرون بزرگرراه    یاسرتان درون  یهرا  راه یبرخاسفند، مسدود شدن  28مهم روز  عيوقا گريد. از (1398 های هيدروليکی،  سازه

شرهر   گرفتگری  آبگرگرانرود، رونرد   رودخانرۀ   انير طغبرا ترداوم   (. 1398بحران استان گلسرتان،   تيريمد یهماهنگ یشورا)بود گرگان 

 یخيترار بررج   ۀيحاشر شرهر و   یمرکرز بره منراطق    ،اسفند 29به اوج خود در روز  دنيرسو با  افتيو گسترش شد  ديتشد گنبدکاووس

 شهر به مساحت چهارم کي گرفتگی آب سبب کاووس گنبدشهر  محدودۀگرگانرود در  انيطغ یکل طور به. شد دهيکش ريوشمگ  بن قابوس

 .  شد یمسکونهزار واحد  سهمشتمل بر  هکتار 400 یبيتقر
نشران   یررسرم يغ یهرا  سرکونتگاه بافرت فرسروده و    یهرا  نقشره انطباق . داده شده استشهر گنبد نشان  گرفتگی آب ،5-2شکل در 

 انيجراز محالت شهر گنبد که در  یکياتفاق افتاده است.  ها محدوده نيا در رياخ ليس انيجردر  ها گرفتگی آبکه بخش اعظم  دهد یم

برا   یررسرم يغ یسرکونتگاه  ،آباد . افغانبودآباد در غرب شهر  افغان ۀمحل ،را متحمل شد گرفتگی آبخسارات و  نيشتريب ،نيفرورد ليس

 (1398  معماری و ميراث فرهنگی،  )کارگروه شهرسازی، استهکتار مساحت  7خانوار و حدود  200

_______________________________________________________________________________________ 
 .وفان بودتو وقوع  البي، سیمختلف بر اثر بارندگ یها از وارد آمدن خسارت به بخش یحاک زيشرق گلستان ن ۀمنطق یها شهرستان گريها از د گزارش .1
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 (1398  معماری و ميراث فرهنگی،  )کارگروه شهرسازی، شهر گنبد گرفتگی آبنقشۀ    5-2شکل 

 

 دسرت  نييپرا  يیروسرتا منراطق   امرا  ،افتيکاهش  یعيطب طور به کاووس گنبد گرفتگی آب، اسفند 29از شب  ليس کردن فروکشبا 

 یچرا  چهلرودخانۀ  البيس انيجر وستنيپو پس از  گنبدکاووسشهر  دست نييپادر . قرار داشتند ليس ديتهددر معرض  همچنان شهر

رودخانرۀ   مرن يا تير ظرفاز  شرتر يب مراترب  به یشدتو   یبزرگبا  در مجموع ليس ،یقزاقلو  یکورکل یروستاهادر حد فاصل ، به گرگانرود

رودخانۀ اطراف  یاراضاز  یعيوسسطح  گرفتگی آب سببو  شد تيهدا ريوشمگسد  در نهايتو  دست نييپا یروستاهاسمت  به گرگانرود

)کرارگروه هيردرولوژی و منرابع     شدشهرستان گنبد کاووس  محدودۀروستا در  10از جمله  ريوشمگگرگانرود در حد فاصل گنبد تا سد 

 .  (1398 آب، 

 

 ریوشمگسد در  لیس   2-4-5

 666اوج  یدبر وارد و برا   ريوشرمگ به سرد   هيثانمتر مکعب در  690اوج  یدبساعت با  35حدود از شهر گنبد پس از  یعبور البيس

قبل از وقوع  ريوشمگآب سد  . تراز و حجم(1398  ای گلستان، )شرکت سهامی آب منطقهشد  زيسرر ريوشمگاز سد  هيثانبر  مکعبمتر 

در  مترر مکعرب   ونير ليم 105.7 برود کره بره     متر مکعرب  ونيليم 120 ،ريوشمگبه سد  یورود البيسبود. حجم طبيعی در حد  ليس

 (.a1398-، رانياآب منابع  تيريمدداشت )شرکت  کاهش درصد 11.9 شد و  ليتبد یخروج
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 شانیگمو  قال آق یشهرها، ریوشمگسد  دست نییپادر  لیس   2-4-6

. ديرسر شرهر   نير ابره   ليس ،اسفند 29حرکت کرد و در  قال آقشهر  سمت به متر مکعب ونيليم 160با حجم  ريوشمگسد  یخروج

ای  )شرکت سهامی آب منطقه شد قال آق شهر واردساعت  35از حدود  پس 01/01/1398در روز  ريوشمگاز سد  یخروج ليساوج  یدب

 لير دل بره  سرو  کير از  قرال  آقشهر  محدودۀبه  دنيرسقبل از  ريوشمگاز سد  یخروج ليس یبزرگذکر است که  شايان. (1398  گلستان،

رودخانرۀ   یهرا  سرشاخهاز  یناش ليسحوضه و البته  انيم ليس وستنيپ ليدل به گريد یسوو از  افتيرودخانه کاهش  انيطغو  یابيروند

 زانير م به قال آق شهر محل در رودخانه تحمل ۀآستان یدب به توجه با. پيدا کرد شيافزا قال آقو شهر  ريوشمگگرگانرود در حد فاصل سد 

مترر مکعرب در    ونير ليم 86معادل  البيس(، حجم یبررسمورد  یزمان دامنۀدر  مکعب متر ونيليم 74)معادل  هيثان بر متر مکعب 120

رودخانره،   یگرذر  آب محردود  تيظرفو  ريوشمگبعد از سد  البيس چشمگير یدب به توجه باوارد شد.  قال آقو شهر  البدشتيس محدودۀ

رخ داد و  قال آق یصنعتو شهرک  اتيشورح، قانقرمه، یلقي، دلريساز جمله  ريمس یروستاها یبرخاز شهر انبارالوم و  یبخش گرفتگی آب

و  قرال  آقدر شرهر   گرفتگری  آب حرداکثر . افتيتپه گسترش  اسالمو  یامپي یروستاهاسمت  بهو  ديرس قال آق -گرگان یاصلجادۀ به  ليس

 برخرورد  از پرس  سيل انيجر. (1398 )کارگروه هيدرولوژی و منابع آب، شد گزارش  قال آقگرگانرود در مجاورت شهر  ۀيحاش یروستاها

 یعر يطب توسرعۀ  يافرت و  ريمس رييتغ شهر، یشمال یکمربند ريمس و برون نچهيا به قال آق و آقدکش یروستا یارتباط راه رينظ یموانع با

ر اثرر ايرن انسرداد و جريران آب برگشرتی منرازل       ب. شد گرفتگی آب و انسداد سبب و متوقف آهن راه لير محل در ،ايدر سمت به انيجر

مسکونی شمال غرب شهر دچار آب گرفتگی شد و جريان سيل پس از عبور از منازل مسکونی، حرکت خود از سمت شررق بره غررب را    

را نشران   قرال  آقشرهر   یارتباط یرهايمسدر  جادشدهيا یها شکاف 6-2شکل . (1398  ای گلستان، )شرکت سهامی آب منطقه ادامه داد

شيب عمرومی زمرين از سرمت شررق بره       بر افزونذکر است که  انيشا. (1398 )کارگروه شهرسازی، معماری و ميراث فرهنگی،  دهد یم

عنروان   نراردانلی بره  زهکرش   زهکشی اراضی منطقه و خصوصراً  ۀشبکو شکافته شدن آنها، وجود  یارتباطو خطوط  ها هنقش جادغرب و 

 شران يگمسمت  به قال آقشهر  محدودۀاز  ليسانتقال تخليه، توسعه و حرکت آب در سيالبدشت و در  تأثير زيادی ،زهکش اصلی منطقه

 (. 1398گلستان،  ای منطقهآب  یسهامداشت )شرکت 

 
 (1398  معماری و ميراث فرهنگی،  شهرسازی،)کارگروه  قال آقشهر  یارتباط یرهايمسدر  جادشدهيا یها شکاف   6-2شکل 
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ی ا سره يکی بنردها  ليسر شکسته شدن  ليدل قال شده بود، به وارد شهر آق 1397اسفند  29ی که از ليسی نسبپس از فروکش کردن 

گلسرتان،   ای منطقره آب  یسرهام )شرکت گرفتگی شد  دچار آب نيفرورد 7در روز جمعه  گريدقال بار  يی از شهر آقها بخش، شده احداث

1398.)  

محتمرل   2/1/1398صربح   4از حدود ساعت  شانيگمنفس و  خواجه، رآباديبصطق امن گرفتگی آبزده بودند که  نيتخمکارشناسان 

در باالدسرت شرهر    البيس. با توجه به پخش وستيپبه وقوع خواهد  2/1/1398مورخ  18حدود ساعت  ،منطقه نيااوج در  یدباست و 

در منطقره   شده پخش یها البيس دنيرسدر اثر  شانيگمشهر  گرفتگی آب ،)غرب و شمال غرب( دست نييپاسمت  بهو خروج آن  قال آق

 دسرت  نييپرا گرگانرود و رودخانۀ در مناطق اطراف  ليس شدن به پخشعنايت . با (1398هيدرولوژی و منابع آب، )کارگروه  شد ديتشد

از  در حال حرکرت  البيسبود و  یکافشهر  نيميسشهر  محدودۀاز  البيسعبور  یبراگرگانرود رودخانۀ  تيظرف، در مجموع قال آقشهر 

 دشرت  البيسر در  ليسحرکت  یول ،به آن نرساند یبيآسبند در اطراف شهر  ليساحداث  ليدل به ،شهر نياسمت  به دشت البيس ريمس

عبرور و   یمدتتا  که  ینحو به ،شدمنجر شهر از شمال، شرق و جنوب  نيامحاصرۀ به  در نهايت شانيگمسمت شهر  بهگرگانرود رودخانۀ 

 یروهرا ينتن از  6جان باختن  به ها قيقا نيااز  یکي یواژگونروز از سال نو،  نيششم. در گرفت یمانجام  قيقاوسيلۀ  بهشهر  نيامرور به 

 (.1398، سنايا یخبرگزار)انجاميد  یمردمداوطلب 

و شرمال شرهر    قرال  آقاز جنروب شرهر    يیها بخشمختلف از جمله  ینواحرودخانه هم  نياحوضۀ ، در سو قرهرودخانۀ  انيطغ در پی

از  سرو  قرره رودخانرۀ  مجاور  یروستاهاباند پرواز،  یانتهافرودگاه گرگان و  یاراضاز  يیها بخش یحتو  قال آق -گرگانجادۀ گرگان شامل 

رودخانرۀ  دو  وسرتن يپشرد.   گرفتگری  آبو بندر تررکمن دچرار    یکردکو یشهرهااصل ف در حد ازآبادينگرفته تا  قره یحاجو  اتيشورح

آب  یسرهام کررد )شررکت    ترر  دهير چيپرا  تيوضرع که بود  رياخ ليستوجه در شايان از موارد  1قال آقشهر  یحوالو گرگانرود در  سو قره

 (.1398گلستان،  یا منطقه

 .شده استنشان داده  7-2در شکل گرگانرود  یاصلرودخانۀ  ريمسدر  ليسزمان عبور و حجم  تيوضع

 

 تأثیر تحت مناطقی بند جمع   2-4-7

 گلستان در استان ۀزد ليس مناطق .گرفت قرار 1397 اسفند 28 ليس تأثير تحت گلستان استان شهرستان 11 يیايجغراف محدودۀ

 و ساختگاه بيش به توجه با گنبد و قال آق یشهرهابود.  گنبد و ترکمن ،یکردکو ،قال آق ،شانيگم یها شهرستان عمدتاً 1398 نيفرورد

مساحت کل  درصد 40مربع، حدود  لومتريک 8500به مساحت  یوسعتبارش در  ۀحوض .رفتنديپذ را تأثير نيشتريب خود خاص تيموقع

 یزندگگستره  نيانفر در  695000بالغ بر  یتيجمع کهگسترده بود  لومتريک 50و عرض  لومتريک 170 یبيتقراستان گلستان به طول 

 و قال آق انبارآلوم، کاووس، گنبد یشهر مراکز ،ليس ميمستق اثر ۀمحدود در(. 1398ی استان گلستان، شهرساز)ادارۀ کل راه و  کنند یم

 در واقع یها یآباد انيم از .وجود دارد یآباد 82، البيس یشدگ پخش زون در نيهمچن . اند گرفته قرار( شانيگم ۀحوز) شهر نيميس

 ،یسفلصحنه  ،انيسال لمهي ،روانيش یب یب ،یسول نيچ نفس، خواجه ،آباد گدم یروستاها به ،تيجمعشمار  بترتي به توان یم ليس معرض

 .(1398اللهی،  کرد )بيت اشاره نفر 3000 بيش از یتيجمع با هرکدام ،لچهيقور و بزرگ ارخ ،رآباديبص خان، خواجه کيقرنج

 

_______________________________________________________________________________________ 
 های کرخه و دز اتفاق افتاد. مشابه آنچه در خوزستان برای رودخانه .1
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 (1398گلستان،  ای منطقهآب  یسهامدر استان گلستان )شرکت  رودخانه ريمسو زمان حرکت در  ليسحداکثر  یدب   7-2شکل 

 

  یآماردورۀ با  ریاخ یها بارش ۀسیمقا    2-5

  نیفروردتا  یجار یآبسال  یابتدابارش از  یتجمع مقدار   2-5-1

 یآبر نسربت بره سرال     بارش شيافزا شاهد 1397-98 یآبسال  در مناطق کشور بيشترهمانند  ،سو قرهگرگانرود و  زيآبر یها حوضه

 313شرور  برارش ک  نيانگير م 1397-98 یآبر سرال    31تا  روينوزارت  یها ستگاهيا یبارندگآمار  براساسدرازمدت بود.  نيانگيمقبل و 

و نسربت   دهرد  یمر نشان  شيافزا درصد 162 ،(متر یليم 120) با مدت مشابه سال قبل سهيمقادر  مقدار نيا .شده استبرآورد  متر ميلی

 یجار یآب، سال . در مجموع(c1398-  )وزارت نيرو، است شتريبدرصد  50(، متر یليم 209مشابه )دورۀ در  کشور ۀسال پنجاه نيانگيمبه 

 .(b1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران،  داده استساله به خود اختصاص  پنجاه ۀدوررا در کل  بارش اول ۀرتب نيفرورد انيپاتا 

از آن هسرتند،   یبخشر  زين سو قرهگرگانرود و  یها حوضهکه  خزر یايدر حوضۀ آبريزدر  یجارسال  نيفرورد انيپاتا  یتجمعبارش 

 نير ابارش در  شيافزا ،رويناساس گزارش وزارت  بر .(b1398-، روينوزارت )داشته است  شيافزادرصد  54 ،ساله پنجاه نيانگيمنسبت به 

 زير ن یکشرور  ماتيتقسر درصد بوده است. از نظرر   50کل کشور و برابر با  نيانگيمهمانند  ،سو قرهگرگانرود و  یها حوضهدر  یزماندورۀ 

 ،گذشرته  یآبر و نسبت به سرال   ،درصد 74 ،مدت بلندنسبت به متوسط  1398 نيفرورد 20در استان گلستان تا  یتجمع یبارندگ مقدار

 .(c1398-شرکت مديريت منابع آب ايران، ) دهد یمنشان  شيافزادرصد  87
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  1398 نیفروردو  1397حجم بارش اواخر اسفند    2-5-2

. اسرت  وسرته يپوقروع   بره  1398 نيفررورد تا  1397اسفند از اواخر  یکوتاه ۀدوردر  در کشور یجار یآبسال  یها بارشظم حجم اع

 دورۀکره در   دهرد  یمر نشران   روير نوزارت  یآمارها. ميا بودهشاهد  سو قرهگرگانرود و حوضۀ را در استان گلستان و  تيوضع نيهممشابه 

)شررکت  کررد   افرت يدراسرتان را   یآبکل بارش سال  نيانگيم درصد 38گلستان استان  ،1398 نيفرورد 12 تا 1397اسفند  26 یزمان

  .(b1398-مديريت منابع آب ايران، 

بلندمردت و   یآمرار  ۀدر دور یآبر  سالاول متوسط بارش در شش ماه  آنها با ۀسيمقاروزه و  پنج یبارندگبراساس اطالعات مربوط به 

 ،2-2جردول  بنابر اطالعات  نيهمچناسفند، و  26در  رياخ یها بارشتا شروع  یجار یآبسال  یابتدابارش از قدار منسبت به  نيهمچن

متوسرط برارش    مقردار درصرد   30حردود  در گرگرانرود   حوضۀ آبريزشاخص  ستگاهياروزه در هفت  پنجبارش  مقدارکه  شود یممشاهده 

-98 یآبر سال  یابتدادرصد کل بارش از  45تا  25معادل  ها ستگاهيا نيادر  روزه پنجبارش  مقدار نيهمچنبلندمدت بوده است.  ۀساالن

 کرل گرگرانرود نسربت بره     حوضرۀ  در روزه پرنج بارش  مقدار که شود یممالحظه  بيترت نيبدبوده است.  ها بارشتا قبل از شروع  1397

 حوضرۀ در کرل   1397-98 یآبر سرال   ،مراجع مختلرف   یبررسبراساس  حال، در عيناست و  چشمگير اريبس 1397-98 یآببارش سال 

-، رانير امنرابع آب   تيريمرد پرآب بوده است )شرکت  یسالکشور  یها حوضه گريداز  یاريبسمانند  زين سو قرهگرگانرود و  یها رودخانه

b1398  1398گلستان،  ای منطقهآب  یسهامو شرکت .) 
 

 (1398 ،گلستان ای منطقهآب  یسهامآن با آمار گذشته )شرکت  ۀسيمقاگرگانرود و  حوضۀدر  رياخ یها بارشآمار    2-2جدول 

 ايستگاه رديف

بارش مولد 

سيل اخير به 

 ميلی متر

بارش سال آبی 

 25جاری تا 

به  97اسفند 

 ميلی متر

متوسط بارش 

ماهه  6درازمدت 

اول سال آبی به 

 ميلی متر

متوسط بارش 

ساالنه به 

 ميلی متر

درصد تغييرات  

نسبت به بارش 

سال آبی جاری 

 اسفند 25تا 

درصد تغييرات  

نسبت به متوسط 

 6بارش درازمدت 

 ماهه اول سال آبی

درصد 

تغييرات 

نسبت به 

متوسط بارش 

 ساالنه

 31 53 36 796 465 688 246 گاليکش 1

 34 60 45 851 485 639 290 مينودشت 2

 33 56 39 521 309 444 174 تمر 3

 23 37 25 758 462 688 171 گليداغ 4

 24 41 30 974 560 764 231 پارک ملی 5

 32 55 41 836 484 651 266 نوده 6

 29 46 32 900 574 813 262 راميان 7

 

استان گلسرتان از لحراظ خسرارات     1397اسفند  البيسگلستان  یزداريآبخو  یعيطبکل منابع  ۀادار ليسبانک  براساس اطالعات

در  1380سرال   ليساوج، بعد از  یدب یبزرگاز نظر  ليس نيااول قرار دارد.  ۀرتباستان در  رياخ یها سال یها البيس انيمه در شدوارد

 .(1398ای گلستان،  شرکت سهامی آب منطقه و 1398استان گلستان، )اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری  دوم قرار دارد ۀرتب

نظرر   ، بره شده اسرت ثبت  یخيتار ۀدوربارش در مناطق مختلف کشور در طول  اديزحاصل از شدت  یحد یها البيسگرچه رخداد ا

از  یناشر ( هير اول) نيشر يپ طيشررا حجرم، ترداوم، گسرتره و     یها مشخصه بيترک دگاهيداز  رياخ ۀشد یجار یها ليسو  ها بارش رسد یم
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، لير تحل هرا  البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یبعد یها گزارشکه در  نديآ یمحساب  بهنادر  یکيدرولوژيه عيوقااز جمله  یقبل یها بارش

 داده خواهد شد. حيتوض شتريب ها ليس نيا یها مشخصهو  یواکاو

 

 بارش یا شبکهدادۀ  گاهیپا براساس ریاخ یها بارش یبررس   2-5-3

 یافتير درو برا هردف بررآورد برارش      هرا  البيسر  یملگزارش  ويژۀ هيأتاز  رياست محترم جمهور ایه سؤالبه  يیپاسخگو منظور به

 10 هرا  هداد نيا یمکان کيتفکفراهم آمد.  مياقلو  یهواشناسبارش کشور توسط کارگروه  یا شبکهدادۀ  گاهيپا کي، رانيا یآب یها حوضه

 .دهد یمسال را پوشش  46مدت  به 29/12/1394تا  01/01/1349آن روزانه و از  یزمان کيتفکو  لومتريک

برا   یهواشناسر و سرازمان   روير نبرارش وزارت   یهرا  دادهمتفراوت،   یها ستگاهيااستفاده از  ليدل بهگفته شد،  زين پيشترکه  طور همان

 براسراس گرگانرود حوضۀ در  1398 نيفروردتا دوم  1397اسفند  26از  روزه پنج یها بارش مقدارمثال  عنوان بهتطابق ندارند و  گريکدي

 مترر  یلر يم 150برابر با  هيأتبارش  یا شبکهدادۀ  گاهيپاو  یهواشناساطالعات سازمان  براساسو  متر یليم 190برابر با  روينآمار وزارت 

 .دهد یمگرگانرود را نشان حوضۀ انباشتۀ بارش  یزمان یسر 8-2است. شکل 

 
 (1398  )کارگروه اقليم شناسی و هواشناسی، (متر یليم) 1398 نيفرورد انيپاتا  1397گرگانرود از آغاز اسفند حوضۀ انباشتۀ بارش  یزمان یسر   8-2شکل 

 

شده  سهيمقاگرگانرود حوضۀ در  روزه پنج یبارش یدادهايرو نيتر بزرگبا شش نمونه از  يادشده روز  پنجحجم بارش  3-2جدول در 

بر حوضه  چشمگيری آبحجم  ،گرگانرودحوضۀ در  یهواشناخت و آب دگاهيدکه از  ديآ یبرم نيچنو محاسبات  ها یبررس. از مجموع است

 است. دهيبار

 
 گرگانرود حوضۀ  ۀروز پنج یبارش یدادهايرو نيتر بزرگو شش نمونه از  رياخ داديرو   3-2جدول 

 روز(پنج در  متر یليمبارش حوضه ) نيانگيم )روز( مدت بارش انيپا آغاز فيرد

1 26/12/1397 01/01/1398 5 148 

2 20/02/1371 24/02/1371 5 80 

3 15/08/1384 19/08/1384 5 66 

4 27/07/1390 01/08/1390 5 64 

5 21/09/1362 25/09/1362 5 56 

6 20/02/1351 24/02/1351 5 56 

7 13/02/1351 17/02/1351 5 54 

 

  



س
 نوی

ش
پی

 23        سيل گلستان -صل دومف هيأت ويژۀ       
 ها گزارش ملی سيالب

 

  لیسخسارات    2-6
کراووس، کاللره،    ، گنبرد آبراد  یعلر ، آزادشرهر،  تپره  مرراوه ، قال آق، شانيگمترکمن،  گرگان، بندر یها شهرستاندر  ،استان گلستاندر 

و  یشرهر  یمسرکون  یواحردها و  هرا  و باغ یزراع یاراض، یاتيح یها رساختيز، البيسو وقوع  گرفتگی آب در پی ،نودشتيمو  یکردکو

. (1398سازمان مديريت بحران، ) از دست دادند البيس نيانفر جان خود را در  8استان  نيا. در دنديد بيآس شدند و بيتخر يیروستا

بره طرول    ها جادهدر  نيزمرانش باند فرودگاه گرگان،  یانتها گرفتگی آب، یمواصالت یها راه لومتريک 287، یلير ريمسمتر  200 بيتخر

 ۀمزرعر هکترار   500 و یکشراورز  یاراضر و  هرا  هزار هکتار از باغ 250 ديدن بيآسو  بيتخر، نقطه در هشت سنگ زشير، لومتريک 11

 ليسر از  یناشر  یجد یها خسارتاز  یقسمتتنها  ، یمسکونواحد  26215 یدگيد بيآسروستا و  400آب و برق  یقطع، انيآبزپرورش 

خسرارات و   گرر يداز  یرسماعالم مراجع  براساس. (1398زيرساخت، و کارگروه  1398  )کارگروه امداد و نجات، استان بوده است نيادر 

 اشاره کرد: ريزبه موارد  توان یمدر استان گلستان  رياخ ليسدر  شده گزارشپيامدهای 

 یقطعر  ،(a1398-، روين)وزارت  روستا 397آب:  یقطع ،(b1398-اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، روستا ) 31:  نيزمرانش 

 یفنر  ۀير ابن، لومتريک 34: یاصل، راه لومتريک 253: يیروستا یها ه(، را1398برق استان گلستان،  یروين عيتوز)شرکت  روستا 405برق: 

(، مراکرز  a1398-، رانير ا یاسالم یجمهور یخبرگزارهکتار ) 38: یفرودگاه یاراض(، 1398، یشهرساز)وزارت راه و دستگاه  540راه: 

های صرنعتی:   مستقر در شهرک ۀديد واحد صنعتی/صنفی آسيب ،(1398، یپزشکواحد )وزارت درمان، بهداشت و آموزش  332: یدرمان

آب  ،يیروستا آب و فاضالب ساتيتأسه به شدوارد خسارت ،یرسماعالم مراجع  براساس. (1398های صنعتی،  واحد )شرکت شهرک 93

 380(، a1398-، روير نوزارت ) 226 ،446 بير ترت بره اسرتان   یفرهنگ راثيمگاز و  یها رساختيزبرق،  یها رساختيز ،یشهرو فاضالب 

 (1398، یگردشرگر و  یدسرت  عيصرنا ، یفرهنگ راثيم)سازمان  435و  (1398)شرکت گاز استان گلستان،  39 ،(1398)وزارت کشور، 

 است. برآورد شده الير ارديليم
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 هیأت ویژۀ 

 ها گزارش ملی سیالب 

  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها سيالبگزارش ملي 
 

 فصل سوم
 سيل شيراز
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س
 نوی

ش
پی

 27        سيل شيراز -صل سومف  هيأت ويژۀ       
 ها گزارش ملی سيالب

 

 مقدمه   3-1

و  (یآبزنگر  / قررآن )دروازه  اکبرر  اهللتنگ  زيآبخحوضۀ در ارتفاعات  استان فارس ابتدا یمرکز ۀيناح، در 1398 نيفرورد لياوا البيس

و  نيفررورد  5اول در روز  البيسر . (1-3هسرتند )شرکل    رازيشر مشرف بر شهرستان  یارتفاعرخ داد که از نظر  یسعد محلۀسپس در 

و  رازيشر مقام  چهلبلوار  ريزدر  یا لوله قيطراز  دروازه قرآنحوضۀ  یجواز نزوالت  یناشرخ داد. رواناب  نيفرورد 6دوم در روز  البيس

 .  شوند یم هيتخلمهارلو  ۀاچيدر در نهايت بهخشک و رودخانۀ به  یسعد ليمس قيطراز  یسعدحوضۀ  یجونزوالت 

 

 
  (b1398-، فارس ای منطقهآب  یسهام)شرکت  رازيشنسبت به شهر  یسعد ليمسو  اکبر اهلل یها حوضه تيوقعم   1-3شکل 

 

مهرارلو   ۀاچر يدربره   تينهادر و  شود می رازيششمال غرب وارد شهر  یها قسمتاز  رازيشالقعر دشت  خط، در رازيشخشک رودخانۀ 

بره آن وارد   زير نو دروازه قررآن   یسرعد شرهرک   یها ليمس رينظ يیها آبراهه، رازيشدر داخل شهر  رودخانه نيا ريمس. در طول زدير یم

( و یآبزنگر )دروازه قررآن/   اکبرر  اهللتنرگ   یها حوضه نيهمچنو خشک  یها رودخانهو  رازيش یمطالعات محدودۀ 2-3 در شکل .شوند یم

 است. نشان داده شده  یسعد
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28        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

 
 (1398کشور،  یو اکتشافات معدن یشناس نيزم سازمان) یسعددروازه قرآن و  یها حوضهو  رازيش یها رودخانه تيموقع   2-3 شکل

 

 (دروازه قرآن لیمس) یآبزنگرودخانۀ : اکبر اهللتنگ  حوضۀ آبریز   3-2

 حوضه فیتوص   3-2-1

 از یبخشر  روانراب  ۀکننرد  یآور جمرع  ،(قررآن  دروازه) رازيشر  شرهر  یاصرل  یورود شرمال  یلومتريک 5 اکبر در اهلل تنگ حوضۀ آبريز

. دشرو  یم یمنتهن آبه دروازه قر ليمس نياو  وندنديپ یم یآبزنگ ليمسبه  اکبر اهللتنگ حوضۀ  یها آبراههاست.  رازيش شمال یها یبلند

بره قطرر    یا لولره  ،کننرده  متعرادل مخرزن   یانتها. در دشو یم کننده متعادلمخزن  کيوارد  رازيشدروازه قرآن  یوروددر  یآبزنگ ليمس

 3-3شرکل  در  کننرده  متعرادل مخرزن  اين  .دشو یم هيتخلخشک رودخانۀ مقام به  چهلبلوار  ريزشده است که از  هيتعب متر ميلی 1400

شرده   مشرخص  یسرعد دروازه قرآن و  یها ليمس ميقد ريمسدر کنار  یمشکمقام با خط  چهلبلوار  4-3در شکل . ستنشان داده شده ا

 است. 
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 29        سيل شيراز -صل سومف  هيأت ويژۀ       
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 نآو در باالدست دروازه قر یآبزنگ ليمس یانتهادر  کننده متعادلمخزن    3-3 شکل

 

 
 (1398  های هيدروليکی، )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه ميقد رازيشدر  یسعدن و آدروازه قرحوضۀ  یها ليمسنقشۀ    4-3شکل 

 

  و بارش یهواشناس   3-2-2

 بارش اتیخصوص   3-2-2-1

برخروردار اسرت.    یدار یمعنر  یمکران  راتيير تغاز  رازيششهرستان  محدودۀدر  یجونزوالت  یکل طور بهمنطقه،  یبارش ميرژاز نظر 

شرهر   یغرب/در شمال  شهرک گلستان ستگاهيا در 1398 نيفرورد 25تا  1397-98 یآبسال  یابتداشده از  ثبت یتجمع یبارندگ مقدار
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30        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

گرزارش شرده اسرت.     متر یليم 320.7 معادل رازيش یشرقدر جنوب  بيدستغ ديشهفرودگاه  ستگاهياو در  متر یليم 685معادل  رازيش

اسرت. البتره نسربت     رازيشر در شهرستان  یجودار در نزوالت  یمعن یمکان راتييتغناظر بر  ستگاهيادو  نيابارش  یبرابر دو باًيتقرتفاوت 

 .(1398آب، )کارگروه هيدرولوژی و منابع  ستين کسانيمختلف  یزمانمزبور در مقاطع 

 12صربح ترا    8اکبر از ساعت  اهللتنگ  ۀحوضدر  1398 نيفرورد 5 در روز ديشدبارش  ،استان فارس ای منطقهگزارش آب  براساس

و در  افتيادامه  قهيدق 14مدت  بهشد و آغاز  11:32از ساعت  ديشد یبارندگ ،داستيپکه از شکل  طور همان. (5-3شکل )ظهر رخ داد 

 .  ديبار متر ميلی 19 مدت نيا

 

 
 (b1398-فارس،  ای منطقهآب  یسهامدر دروازه قرآن )شرکت  نيفرورد 5 البيسدر  مؤثررگبار  یجزئو  یتجمع یها یمنحن   5-3شکل 

 

 حوضۀ آبريزدر  یبارندگبودن  ريمتغو فرودگاه،  ای منطقهباجگاه، شرکت آب  ستگاهياسه  در نيفرورد 5 یساعتمقدار بارش  ۀسيمقا

کره   ديرسر برر سراعت    متر ميلی 100به حدود  11:45، شدت باران در ساعت ای منطقهشرکت آب  نگار باران براساس. دهد یم حيتوضرا 

 .(a1398-  ای فارس، )شرکت سهامی آب منطقه استروز از  یقيدقادر  ديشدرگبار  انگريب

 

 ها ینیب شیپ   2-2-2-2

برا   نيفررورد  4 کشرنبه يشد کره از روز   بينی پيش 2/1/1398جمعه  خيتار به یهواشناسسازمان  1398 نيفرورد ۀياخطار نياولدر 

 یبارش ۀهمان سامان نياع . در واقرود انتظار میاز شمال غرب تا جنوب کشور  یسراسربارش  ،یغرب ۀميناز  یبارشسامانۀ  تيتقونفوذ و 

در جنوب استان  ها رودخانه انيطغو  البيساحتمال وقوع  ،هياخطار نيادر کرد.  متأثررا هم  رازيششهر  یزمان دامنۀ نيهماست که در 

بارش باران همرراه برا رگبرار و     زين 5/1/1398روز دوشنبه  یبرا 3/1/1398مورخ شنبه  2 ۀشمار ۀياخطاردر  شده بود. بينی پيشفارس 
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بارش براران همرراه برا     ،6/1/1398 شنبه سهروز  یبراو جنوب استان فارس و  یغرب ۀميندر  ها رودخانه انيطغ، البيسرعدوبرق و وقوع 

 کشرنبه ي خيترار بره   3 ۀشرمار  ۀير اخطاردر شرده برود.    بينری  پيشدر جنوب فارس  ها رودخانه انيطغو  البيسرگبار و رعدوبرق و وقوع 

در  هرا  رودخانره  انير طغ، البيسو وقوع  ديشدرعدوبرق و وزش باد  همراه با یگاهرگبار باران  ،5/1/1398روز دوشنبه  یبرا 4/1/1398

در اسرتان فرارس    هرا  رودخانه انيطغو  البيسبارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق، وقوع  6/1/1398 شنبه سهروز  یبرااستان فارس و 

و وقروع   ديشرد همراه برا رعردوبرق، وزش براد     یگاهرگبار باران  ،5/1/1398دوشنبه  یبرانيز  4 ۀشمار ۀياخطاردر  .ی شده بودنيب شيپ

و  البيسر بارش باران همرراه برا رگبرار و رعردوبرق، وقروع       6/1/1398 شنبه سهروز  یبرادر استان فارس و  ها رودخانه انيطغو  البيس

 .(b1398-کشور، یهواشناس)سازمان  شده بود بينی پيشدر استان فارس  ها رودخانه انيطغ

 

  لیس انیجر   3-2-3

ر، زبرو قبرل از رگبرار م   شد. رازيش( تنان هفتدروازه قرآن )بلوار منطقۀ در  ليسوقوع  سبب نيفرورد 5در  یا قهيدق 15 ديشدارش ب

 نسربت  بره  نيزمسطح  رو از اين. (a1398-ای فارس،  )شرکت سهامی آب منطقه به بعد ثبت شده بود 8از ساعت  زينباران  متر ميلی 3حدود 

 جذب آب خاک کاسته شده بود. تيظرفبود و از  سيخ

ترا   و( ظراهر شرد   تنران  هفرت ن )بلوار آبه دروازه قر یمنته ابانيخدر  12:10در حدود ساعت  البيس، یمحلنظر شاهدان  براساس 

مترر   15تا  10)حدود  هيتخل ۀلول تيظرفاز  البيس یدب. (a1398-ای فارس،  )شرکت سهامی آب منطقه  ادامه داشت 12:30حدود ساعت 

شد و  زيسرراز مخزن  یاضافبود و حجم  شتريبهم  کننده متعادلمخزن  تيظرفاز  ليسبود. در واقع حجم  شتريب اريبس( هيثانبر  مکعب

در محرل   1398 نيفررورد  5در  داده رخ ۀفاجعر از عمرق   يینمرا  6-3شکل . راه يافت (تنان هفتبه دروازه قرآن )بلوار  یمنته ابانيخ به

 .مشخص شده است ابانيخبه  البيسرود ومحل نيز  7-3شکل  در. دهد یمرا نشان  رازيشن آقردروازه 

 
 (1398)خبرگزاری تلگراف ايران،  رازيش 1398  نيفروردپنجم  ليس بيتخراز  يینما   6-3شکل 

 

بلروار   در بانرد سرمت راسرت    البيس یبيتقردرصد( شد. عمق  7)حدود  تنان هفتتند بلوار  بيشوارد  ابانيخپس از ورود به  ليس

. برا احتسراب   شرد  بررآورد  هيثانبر  متر مکعب 58تا  44 نيب البيس یدبو  هيثانمتر بر  8.5تا  6.6 نيبسرعت آب  ،متر یسانت 30حدود 



س
 نوی

ش
پی
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. شرد زده  نيتخمر  هير ثانمترر مکعرب برر     46ترا   32، حدود ابانيخبه  یورود البيس یدب(، هيثانمتر مکعب بر  12) ۀاز لول یعبور یدب

رسروب   زياد. غلظت شد ابانيخ دست نييپاقال آنها به و انت هينقل ليوسا شدن شناور موجب البيس یمتر یسانت 30و عمق  زيادسرعت 

 .بود خسارات ۀدکننديتشدعامل  زين البيس

 
 (1398های هيدروليکی،  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه کننده متعادلاز مخزن  ابانيخآب به  زيسررمحل     7-3شکل 

 

 45.4نرد از:  ا شرده بررای ايرن دبری عبرارت      . مقادير ذکراند کردهمراجع ديگری نيز برآورد  را رازيش نآالب دروازه قريس ۀدبی بيشين

 38(، 1398)اداره کرل منرابع طبيعری و آبخيرزداری اسرتان فرارس،        51ترا   33(، برين  b1398-ای فارس،  )شرکت سهامی آب منطقه

 مکعب بر ثانيه. ر( مت1398اللهی،  )بيت 50و  (1398)مهندسين مشارور اتحاد راه، 

 

 گذشته یها بارشبا  ریاخبارش  ۀسیمقا   3-2-4

 بيشرينه برابرر   1.8 ودحرد و  استسابقه نداشته  یآماردورۀ در ساعت( در طول  متر یليم 76) نيفرورد 5 یا قهيدق 15رگبار شدت 

 پرنجم در مجمروع   روز بارش شدت. (b1398-ای فارس،  )شرکت سهامی آب منطقه استسال گذشته  15در  یا قهيدق 15شدت بارش 

 .(1398  شناسی و هواشناسی، )کارگروه اقليم همان روز است درازمدت نيانگيمبرابر بارش  9که حدود  بود متر ميلی 26.9
 

  لیس خسارات   3-2-5

 .(1398 ،بحرران  کرارگروه مرديريت  )نفر بوده اسرت   21 به تعداد یانسانتلفات  متأسفانه رازيشدروازه قرآن  ليسخسارات  نيشتريب

 است. دهيرس بيآسخودرو  200گزارش شد که به حدود  نيهمچن
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 رازیش یسعدشهرک  لیمس   3-3

 حوضه فیتوص   3-3-1

 شررق  و شمال شمال یها یبلند از یبخش رواناب ۀکنند یآور جمع رازيش شهر یشرق شمال یلومتريک شش در یسعد حوضۀ آبريز

 وايرن شرکل بره دو قسرمت تقسريم شرده       آبريرز سرعدی در    ۀحوض .دهد یمحوضه را نشان  نيا محدودۀ نقشۀ 8-3 شکل است. رازيش

سرعدی )يعنری در باالدسرت خيابران وفرايی جرايی کره سررآغاز          ۀدر باالدست محل رخداد سيل اخير حوضر که بخشی از آن  ۀمحدود

 یعر يطب ريمسر در  شرده  احرداث  یهرا  سرازه از جمله  .، از کل حوضه تفکيک شده است( قرار دارداست زدگی سيالب در مسيل بوده پس

 ليمسر آن  قيطراشاره کرد که از  يیوفاکالورت بلوار  اي ینيرزميزبه کانال  توان یم یسعد محلۀباالدست  یها قسمتدر  یسعد ليمس

 یانتهرا و  یسعد محلۀ یشرق. در قسمت جنوب دهد یم ريمسادامۀ خشک رودخانۀ  ،تينها در نارنجستان و یها ابانيخ سمت به یسعد

 .دهد یمارتباط  لتيفضرا به بلوار  يیوفا ديشهو بلوار  رازيششهر حوضۀ را به  یسعدحوضۀ وجود دارد که  یتونل ،يیوفا ديشهبلوار 

 

 و بارش یهواشناس   3-3-2

 سبب 1398 نيفرورد 6در ساعت  24در بارش  متر ميلی 46استان فارس،  ای منطقهشرکت آب  یسنج باران ستگاهيابه استناد آمار 

 برود.  گرفتگری  آبو  یمتر یليم 30شاهد بارش  زين نيفرورد 5منطقه در  نيا .(9-3شد )شکل  یسعد ليمسخشک و رودخانۀ  انيطغ

مترر  )يک ميليون و چهارصد و پنجاه هزار(  1450000)يک ميليون( تا  1000000  نيب یسعد حوضۀ آبريزدر  دشدهيتولحجم رواناب 

 محلرۀ حوضره بره    ۀنقط نيدورتررواناب از  دنيرس یبرامدت زمان الزم است.  چشمگير اريبسکه  شود یمبرآورد دو روز  یطمکعب در 

 . (1398های هيدروليکی،  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه است (قهيدق 68ساعت ) کي بيش از یسعد

 

 
 (1398  های هيدرليکی، )کارگروه مهندسی رودخانه و سازهمهارلو حوضۀ در شمال  یسعدمحدودۀ حوضۀ    8-3 شکل

حوضه دروازه 

 قران

 سعدی حوضه
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34        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

 

 
 (b1398-فارس،  ای منطقهآب  یسهام)شرکت  یسعد محلۀ نيفرورد 6 البيسدر  مؤثررگبار  یجزئو  یتجمع یها یمنحن   9-3شکل 

 

  لیس انیجر   3-3-3

رودخانه و  یمهندسکارگروه محاسبات  براساس .ستيندر دسترس  یسعد ليمساز  یعبور یدب در زمينۀ یخاصاطالعات  متأسفانه

 نيفررورد  6در  یسرعد  حلۀمدر  داده رخ البيس یدبحداکثر که گفت  توان یم ،ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یکيدروليه یها سازه

هرای   )کارگروه مهندسی رودخانره و سرازه  اتفاق افتاد  اين روزظهر  12که در ساعت  استبوده  هيثانمتر مکعب بر  70تا  46 نيب 1389

 .  (1398  هيدروليکی،

بلروار   ريزو  یسعد محلۀدر  ینيرزميزتوسط کانال ، یسعد ليمسدر  ريمس یطپس از  یسعدحوضۀ از  خروج رواناباصلی  ۀفيوظ

 ،ینر يرزميزو قبرل از کانرال    یسرعد  ليمسدر طول  موجود یها کانالها و  ، پلرواناب اديزحجم  ليدل به، اما رديگ یمانجام  يیوفا ديشه

در  داديرو نيا. ندشد یسعد محلۀشدن رواناب به  ريسرازآب و  انيجرانسداد  زدگی و پس سبب ند ونداشترا  رياخ ليسعبور  شيگنجا

 مترأثر را  همحلاين از  يیها بخش یسعد ليمس انيطغ ،یسعد محلۀبه  ليمس یوروددر محل . رخ داد نيفرورد 6روز  12ساعت  حدود

توسرط   البيسر انتقال  ناتوانی درعلت  به ،ديرس)کالورت(  ینيرزميزکه به کانال  يیوفا ديشهبلوار  یابتدا یکينزددر  تينهاو در  ساخت

 يیوفرا  ديشهبلوار  ريمسدر  زيادبا شتاب  البيس نيااز  یاديزو بخش  ديدرنوردرا  یسعد محلۀاز  یعيوس یها بخش البيسکانال،  نيا

 رامرون يپ یها محلهاز بلوار نصر و  یبخشو سپس  راه يافت لتيفضبلوار  به البيستونل،  نيا قيطرشد و از  تيهدا یسعدتونل  سمت به

موجرود نشران    یانسدادهابا توجه به  رياخ ليسحرکت  ريمسو  یسعد ليمس یاصل ريمس 10-3 شکلدر  .ساخت متأثردو بلوار را  نيا

 .داده شده است

 دوبراره  البيسر انتقرال   ريمسر نارنجسرتان   ابانيخدر  تينها دارد که درنارنجستان ادامه  ابانيختا  ،يیوفا ابانيخ، کالورت یطرفاز 

 نکره يا ليدل بهنبود، اما  رياخ ليسعبور  یجوابگو وجه چيهکه به  شود می ليتبدمتر  1.6به قطر  یا لولهکالورت به  نياو  يابد میکاهش 

منتقرل شرده برود، مشرکل      رازيشر حوضرۀ  به  یسعدتونل  قيطراز  در نهايتو  هرها شد يیوفا ابانيخدر  البيساز حجم  یاديزمقدار 

 .  (1398های هيدروليکی،  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه آمده استچشم نارنجستان کمتر به  ابانيخ
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 35        سيل شيراز -صل سومف  هيأت ويژۀ       
 ها گزارش ملی سيالب

 

تونرل وارد   دسرت  نييپرا تونرل حرکرت کررد و در     ۀترا دهانر   يیوفرا  ابران يخدر  البيس نيااز  یاعظمبخش که گفته شد  طور همان

حوضرۀ  در  البيسر از حرکت  يینما 11-3 شکل. شدخشک رودخانۀ وارد  در نهايت، بلوار نصر و بلوار رسول اعظم و لتيفض یها ابانيخ

  .دده یمرا نشان  رازيشحوضۀ در  یسعدتونل  دست نييپاو  یسعد
 

 
 (1398  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هيدروليکی،)خطوط زرد(  رياخ ليسحرکت  ريمسو  )خطوط قرمز( یسعد ليمس یاصل ريمس   10-3 شکل
 

 
 (1398 هيدروليکی، های  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه رازيشحوضۀ به  یسعداز تونل  البيسحرکت  ريمس   11-3 شکل

تونل 

 سعدی
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36        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

 شيفرساو  نيزم کم اريبس یرينفوذپذ، باالدستدر اندک  یاهيگپوشش دليل  به ،دروازه قرآنحوضۀ همانند  یسعد زيآبر ۀدر حوض

 محلرۀ در  یوال گرل همراه برا   البيساست.  اديز اريبسشده توسط رواناب  رسوبات حمل مقداررواناب و هم  انيجرسرعت هم  ،خاکزياد 

 .ايجاد کرد یاديزها شد و خسارت  معابر و خانه ديشد یگرفتگ آبسبب  یسعد

 .دهد یمرا نشان  یسعدمحلۀ در  گرفتگی آب 12-3شکل 

 

 با گذشته ریاخ یها بارش ۀسیمقا   3-3-4

 یترر  یطروالن  ۀدور اين برارش، اما  باريد؛ متر ميلی 84حدود  مقدار زيادی بهبارش  نيفرورد 6 در، نيفرورد 5با بارش روز  سهيمقادر 

 112همران روز اسرت. جمرع برارش دو روز معرادل       درازمردت  نيانگير مبرابر  21 باًيتقر که اکبر داشت اهللتنگ حوضۀ بارش نسبت به 

  است. درازمدت نيانگيم برابر 17حدود  ،متر ميلی
 

 لیسخسارات    3-3-5

 1-3در جردول   ليتفصر  بهآن  قيدق و محل اتيجزئ که ندديد  بيآس در اين حادثه یمسکون واحد 253، استاندار فارس ۀگفتبنا به 

)اداره  بروده اسرت   يیوفا ديشهو بلوار  ستانيندر بلوار  بيترت به ها بيآسشدت بيشترين  ،شود یمکه مالحظه  طور همانذکر شده است. 

 .(1398کل مديريت بحران استانداری فارس، 

 

 
 (1398  معماری و ميراث فرهنگی،  )کارگروه شهرسازی، رازيش یسعدمحلۀ در  گرفتگی آبنقشۀ    12-3شکل 

 

  



س
 نوی

ش
پی

 37        سيل شيراز -صل سومف  هيأت ويژۀ       
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 (1398)اداره کل مديريت بحران استانداری فارس،  یسعدشهرک  ليساز  یناش ۀديد خسارتواحدهای مسکونی  یکلآمار    1-3جدول 
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 هیأت ویژۀ 

 ها گزارش ملی سیالب 

  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران
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 ها زارش ملی سيالبگ

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها گزارش ملي سيالب
 

 فصل چهارم
 سيل استان لرستان
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 41        سيل استان لرستان -ل چهارمصف هيأت ويژۀ       
 ها زارش ملی سيالبگ

 

 مقدمه   4-1
 برا . انرد  شدهکارون بزرگ )دز( و کرخه واقع  زيآبر یها حوضهآنها در بيشتر دارند که  انيجردر استان لرستان  یمتعدد یها رودخانه

، 1398 نيفررورد  یبارشر  ۀسرامان با ورود  سد رودبار لرستان جز به استان لرستان یسدهاو  ها رودخانه ۀهمموجود،  یها گزارشه به توج

آن و  یهرا  سرشاخهکشکان و رودخانۀ ، انيماين اما در  ؛(b1398-ای لرستان،  )شرکت سهامی آب منطقه شدند یالبيسو  کردند زيسرر

خراص   طرور  بره دز و حوضرۀ   یهرا  رودخانره  البيسر کرخه قررار دارنرد. از   رودخانۀ حوضۀ که در مشکل را داشتند  نيشتريبدورود  رهيت

در اسرتان   رير اخ ليسر خسرارات  بيشرتر  منتشر نشده اسرت.   یتوجهشايان سزار گزارش رودخانۀ آن در استان لرستان به نام سرشاخۀ 

 خواهد شد.معطوف رودخانه  نياحوضۀ به  یشتريبدر ادامه توجه که کشکان بوده است رودخانۀ  ۀبوط به حوضلرستان مر

 

 کرخه و کارون بزرگ در استان لرستان یها رودخانهحوضۀ  فیتوص   4-2

دز قررار دارنرد.   رودخانرۀ   حوضرۀ آبريرز  آن در  یشررق  یهرا  بخرش کرخه و رودخانۀ  حوضۀ آبريزاستان لرستان در  یغرب یها بخش

کرخره و دز   یهرا  سرشراخه از  بير ترت بره و  اند کشکان و سزار هستند که هر دو در داخل استان واقع شده ،استان یها رودخانه نيتر مهم

 -و خوزسرتان  المير ا بير ترت به - مجاور یها استاناستان لرستان با  یمرزهادر  زين)دز(  یاريبخت)کرخه( و  مرهيس یها رودخانه. هستند

 (. a 1398–و bلرستان،  ای منطقهآب  یسهامشرکت دارند ) انيجر

رودخانرۀ  . شده اسرت  واقع خوزستان و لرستان ،الميا ،کرمانشاه همدان، یها استان در یکشور ماتيتقس لحاظ ازکرخه  حوضۀ آبريز

 مرهيسر  بره  کشرکان رودخانرۀ   ،نظرآبراد  سرتگاه ياو در  مرهيسر  سد از پسشده است.  ليتشک کشکانو  مرهيس یاصل ۀشاخاز دو  کرخه

وارد اسرتان خوزسرتان و سرد     زال آبرودخانۀ  وستنيپ از پس کرخهرودخانۀ  .شود یم ليتشککرخه رودخانۀ  بيترت نيبدو  وندديپ یم

 يابرد  مری راه  ميهورالعظ همان اي زهيهورالهو یها باتالق به ،بستان و سوسنگرد شوش، یشهرها محدودۀپس از عبور از  و شود یمکرخه 

کرخه نشان داده  حوضۀ آبريز یا رودخانه ۀشبک 1-4. در شکل (1391و شرکت بهان سد،  1388)شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 

 شده است.

 یهرا  شهرستان از یعيوسمناطق  یها آب ،رودخانه نيالرستان و خوزستان واقع شده است.  یها استاندر  عمدتاًدز رودخانۀ حوضۀ 

و از دو  دنر ک یمر  یآور جمرع از استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را  شهر دونيفرآباد از استان لرستان،  بروجرد و خرم، گودرزيال

رود ودر شرهر د  رهير تمراربره و  رودخانرۀ  دو  وسرتن يپسزار از به هم رودخانۀ شده است.  ليتشک( و سزار یزالک)آب  یاريبختآب شاخۀ 

در و گيررد   میسرچشمه  گودرزيالاز ارتفاعات  یاريبخترودخانۀ . وندديپ یم یاريبخترودخانۀ تنگ پنج به  ستگاهياو در  شود یم ليتشک

رودخانرۀ  به نرام  )در استان خوزستان(  دست نييپاو در  یاريبخترودخانۀ  در نهايتو  یزالکو آب  رويلالکن،  های نامبه خود  ريمسطول 

حوضرۀ  در اسرتان لرسرتان در    ليسر خسرارات  بيشرتر  کره   شرود  یم ديتأک. (1398 دزآب، )شرکت مهندسی مشاور  شود یم شناختهدز 

 .شود یمدر فصل مربوط به استان خوزستان ارائه  دزحوضۀ نقشۀ کرخه بوده است. رودخانۀ 
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 (1398، و منابع آب یدرولوژيهکارگروه ) یبردار بهرهدر حال  یسدها يیجانماکرخه و  حوضۀ آبريز یا آبراههشبکۀ    1-4 شکل

 

   کشکانرودخانۀ 

، آبراد  خررم ، کاکارضرا  یهرا  رودخانره  انير جر ريمسو در طول  رديگ یمشمال شهرستان الشتر سرچشمه  یها کوهاز  کشکانرودخانۀ 

برا   چرم مهرر   یروسرتا از  ترر  نييپرا در  پلردختر جنوب شهر  یلومتريک 25رودخانه در  نيا. شود یمرود به آن افزوده  انيمادچولهول و 

رودخانرۀ  حوضرۀ  در شرهرها   تير موقع 2-4شکل  .(b1398-ای لرستان،  )شرکت سهامی آب منطقه کند یم دايپ یتالق مرهيسرودخانۀ 

   .دهند یمرا نشان  کشکان
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 (c1398-)شرکت آب منطقه ای استان لرستان، کشکان رودخانۀ حوضۀ شهرها در  تيموقع   2-4 شکل

 

   مرهیسرودخانۀ 

 المير ا و لرسرتان  اسرتان  دو یمرز خط ابيگاماسرودخانۀ است. شده  ليتشک ابيگاماسو  سو قره یاصل ۀشاخاز دو  مرهيسرودخانۀ 

در  سرو  قرهرودخانۀ و  رديگ یم سرچشمهدر استان همدان  و نهاوند ريمال یها دشت ارتفاعات مشرف بهاز  هرودخاناين . دشو یم محسوب

 .(1388شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، ) شود یم دهينام مرهيساستان کرمانشاه به آن متصل شده و از آن پس 

 

 و بارش یهواشناس   4-3

 استان لرستان های منتهی به سیالب یبارشسامانۀ    4-3-1

واقرع در آنهرا از    یهرا  اسرتان کرخه و کارون برزرگ و   یها رودخانهحوضۀ  ،نيفرورد 12 تا 4 یروزهادر حد فاصل  یبارشسامانۀ دو 

 قرار داد. تأثيرجمله استان لرستان را تحت 

 

  اول: یبارشسامانۀ 

شدن  یالبيسباران و  ديشدموجب بارش  راه يافت وکشور  بهاز سمت غرب  1398 نيفرورد تا 4 یروزها یطدر اول  یبارش ۀامانس

لرسرتان برا خسرارات     هويرژ  هو ب الميا، یاريبخت، چهارمحال و راحمديبوو  هيلويکهگ یها استاندر  البيس نياشد.  ها رودخانهو  ها ليمس

 همراه بود.  یاديز
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    دوم: یبارشسامانۀ 

، مرکز و شمال کشور را در برگرفت یغرب ۀميناز  یعيوس یها بخش 1398/ 12/1و  11/1/1398 یروزها یطدر وم د یبارشسامانۀ 

 یهرا  اسرتان را در  سرنگينی و خسرارات   داشت یشتريبشدت ، کرخه و دز( کارون یها رودخانه یها حوضه) یغربجنوب که در مناطق 

 گذاشت. یبرجا، کرمانشاه، همدان و خوزستان الميالرستان، 

 

 کرخه و کارون بزرگ یها حوضهبارش  اتیخصوص   4-3-2

 نیفرورد 7تا  4بارش واقعۀ     4-3-2-1

دز بارش حوضۀ مناطق  ريسابه نسبت  جای دارند،دز حوضۀ مناطق واقع در قسمت شرق استان لرستان که در  ،بارش ۀواقع نيادر 

کرخره  حوضرۀ  در  یبارنردگ  نيشرتريب کرخه،حوضۀ ، واقع در پلدخترو  آباد خرم نورآباد، یها ستگاهيا در کردند. برعکس افتيدر یکمتر

 کشرور برا   سرتگاه يادر  آن مقردار  نيشتريباست که گزارش شده  متر ميلی 141ه واقع نياکشکان در حوضۀ . متوسط بارش در شدثبت 

 (.a1398- ،سازمان آب و برق خوزستان) بوده است متر یليم 270

 

 نیفرورد 13تا  11بارش واقعۀ    4-3-2-2

در  .کردنرد  افرت يدردز حوضۀ  یها بخش ديگرنسبت به  یکمتربارش  ،دزحوضۀ استان لرستان واقع در  یها بخش زينواقعه  نيادر 

 .ددنکر هتجربرا  یبارنرردگ نيشررتريب آباد خرمو  پلدخترآران،  یها ستگاهيا نيفررورد 7 ترا 4 یبارنردگ ۀواقعر مشرابه کرخرره ۀحوضرر

 181نورآبراد برا    سرتگاه يامقردار آن مربروط بره     نيشرتر يبباران آمرد کره    متر یليم 137متوسط  طور بهکشکان حوضۀ واقعه در  نيادر 

 (.a1398- ،بود )سازمان آب و برق خوزستان متر یليم

)شررکت  مترر مکعرب بررآورد شرده اسرت       اردير ليم 1.3و  1.35 بيترت به رياخ ليسواقعۀ کشکان در دو  یها حوضهحجم بارش در 

 .(d1398-ای لرستان،  سهامی آب منطقه

 

 ها ینیب شیپ   4-3-3

و جنوب کشور، و از جمله اسرتان لرسرتان،    جنوب غربمناطق  یبرا ديجدروز سال  نياولدر  یهواشناسسازمان  ۀياخطار نياولدر 

 یهرا  هير اخطار درشرده برود.    بينی پيش نيفرورد 6 شنبه سهتا  نيفرورد 4 کشنبهيگسترده از روز  رعدوبرقبارش باران همراه با رگبار و 

وقروع   رعردوبرق،  و رگبرار بارش باران،  نيز، 5/1/1398 خيتاربه  4 ۀشمارو  4/1/1398 خيتاربه  3 ۀشمار، 3/1/1398 خيتاربه  2 ۀشمار

 و بينری  پريش  در نيفررورد  13 تا 11 از دوم، یبارش ۀسامان تيفعال. شده بود بينی پيشاستان لرستان  یبرا ها رودخانه انيطغو  البيس

 ،10/1/1398مرورخ شرنبه    6 ۀشمارو  9/1/1398مورخ جمعه  5 ۀشمار یها هياخطار در. شود یم دهيد یهواشناس سازمان یها هياخطار

 هرا  رودخانه انيطغ و ها ليمس شدن یالبيس و رعدوبرق و رگبار باران، بارش ،12/1/1398و دوشنبه  11/1/1398 کشنبهي یروزها یبرا

 دو نير ا برا  مررتبط  یهواشناسر  سرازمان  یها هياخطار و ها هياطالع همۀ درذکر است که  انيشا شده بود. بينی پيشاستان لرستان  یبرا

 ینروروز خود به هموطنان و مسافران  یها هياخطاردر  یهواشناسسازمان  ،عالوه به. بود شده برده نام هم لرستان استان از ،یبارش ۀسامان

 زاتير تجهکننرد،   تير رعارا  یمنر ياموارد  ی بودن سفر،ضرور، در صورت یهواشناسسازمان  یهشدارهاکرده بود ضمن توجه به  هيتوص

الزم را  داتير تمهو کنند  یخوددار البيسو مناطق مستعد  ها رودخانهو بستر  هيحاشهمراه داشته باشند، از توقف در  به یزمستانکامل 

 هيتوصر آب و بحران  تيريمدمرتبط با  یها سازمانبه  نيهمچن. در نظر گيرند یاحتمالمخاطرات  سکيرو کاهش  یمنياحفظ  منظور به
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کشرور،   یهواشناسر )سرازمان   دير آ عمرل  بره  ینوروزمسافران  تيامن تأمينو  یاحتمالکاهش خسارات  برایالزم  داتيتمهشده بود که 

1398). 

 

 نقاط شاخص گرفتگی آبها و سدها و  رودخانه ریمسدر  لیسحرکت    4-4
 استان یسدهاو مشخصات  ها رودخانه کیشمات   4-4-1

گرزارش ملری    ۀت ويرژ أشده توسط کارگروه هيدرولوژی و منرابع آب هير   ، تهيه3-4آبريز کرخه در شکل  ۀپيکربندی شماتيک حوض

 شود. نمايش داده شده است. در اين شکل موقعيت سدهای سيمره و کرخه نيز مشاهده می ،ها سيالب

 

 
 (1398)کارگروه هيدرولوژی و منابع آب، کرخه  حوضۀ آبريز کيشمات یکربنديپ    3-4شکل 

 

آبراد برر روی    سردهای مرروک، کزنرار، حوضريان و خران      ،دز ۀرودخان ۀکشکان سدهای ايوشان و هاله و در حوض ۀرودخان ۀدر حوض

(. حجرم کرل مخرزن    4-4اند )شکل  رودبار )بختياری( در استان لرستان احداث شده ۀسزار و سد رودبار لرستان بر روی رودخان ۀرودخان

آبراد   ميليون متر مکعب است. حجم کل مخزن سدهای مروک، کزنار، حوضيان و خران  3.5 و 50دود يب حترت بهو هاله سدهای ايوشان 
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ميليون متر مکعب گزارش شرده اسرت. سرد ايوشران در شهرسرتان خررم آبراد، سرد هالره در           13.7 و 31.5 ،0.8، 105.6يب ترت بهنيز 

انرد   آبراد در شهرسرتان اليگرودرز واقرع شرده      حوضيان و خران شهرستان کوهدشت، سد مروک در باالدست شهر دورود و سدهای کزنار، 

ای  توسط شرکت سهامی آب منطقره  ،جز سد رودبار لرستان اين سدها به ۀ(.  همb1398-ای استان لرستان،  )شرکت سهامی آب منطقه

 شوند. لرستان بهره برداری می

 داير پنرام   ريير تغالکرن  رودخانرۀ  و بره   زند میرا دور  مترلويک 38 به طولشکل  U رشته ارتفاعات کيخود  ريمسدر رودبار رودخانۀ 

بره  را  یآبر  برق یانرژ ديتول برای يیاستثنا یتيموقعمذکور، ارتفاعات  نيطرفبستر رودخانه در  یمتر 300. اختالف ارتفاع حدود کند یم

احرداث شرده اسرت.     گودرزيشهرستان الجنوب  یلومتريک 100حدود  ۀو در فاصل تيموقع نيابار لرستان در دسد رو .آورده است وجود

. اسرت يدرمتر از سطح  1758متر مکعب و تراز نرمال آن  ونيليم 228رودبار لرستان  یرس ليماۀ هستبا  یا زهير سنگحجم نرمال سد 

منابع آب و نيروی ايران  ۀشرکت توسع ۀبرداری از آن بر عهد بوده و بهره مگاوات 450نصب  تيظرفبا  یروگاهيندو واحد  یداراسد  نيا

 است.

 

 ای لرستان سیل در سدهای تحت مدیریت شرکت سهامی آب منطقه   4-4-2

 0.8 سدهای تحت مديريت آن شرکت، حتی سد کزنار با حجم کل مخرزن  ۀای لرستان، هم سهامی آب منطقه بنا به گزارش شرکت

شده در سد حوضيان  اند. ميزان سيالب ذخيره داشته 1398های فروردين  سازی حجم سيالب ثری در ذخيرهؤميليون متر مکعب، نقش م

تر مکعب بر ثانيه گزارش شرده اسرت. در گرزارش شررکت سرهامی آب      م 150ورودی به اين سد  ۀميليون متر مکعب و دبی بيشين 12

های سيل ورودی و خروجی ساير سدهای استان جزئياتی ذکر نشده و از عملکرد آنها در کراهش خسرارت    ای لرستان از مشخصه منطقه

ضررونی   ۀآباد و منطق ستان خرمشهر و چغلوندی شهر دست از جمله شهرهای دورود و اليگودرز و روستاهای بخش بيران به مناطق پايين

 (.b1398-ای لرستان،  و ريکا در شهرستان کوهدشت اظهار رضايت شده است )شرکت سهامی آب منطقه

 

 در سد رودبار لرستان لیس   4-4-3

 خيترار در  .کردرا تجربه  چشمگيری یورود یدبکارون بزرگ،  ۀمجموع یسدها، سد رودبار لرستان همانند اغلب 1398 نيفرورددر 

 12 خيترار و در  بود هيثانمتر مکعب بر  206حدود  دربه سد رودبار  یورودروزانۀ  یدب ،بهاره یها البيس، همزمان با بروز 06/01/1398

ترراز سرطح آب مخرزن حردود      03/10/1398در  .افرت ي شيافرزا  هيثان بر  مکعب متر 418به مخزن سد به  یورودروزانۀ متوسط  یدب ،

را داشرت.   یورود البيسر  ۀرير ذخ تير قابلاز مخزن سرد   یمين بيترت نيبد؛ متر مکعب بود ونيليم 109متر و حجم آن حدود  1725

مترر و   1732به حردود   بيترت به اول تراز و حجم مخزن  ليس، در اثر یتحتان ۀکنند  هيتخلو  روگاهين یها یخروجاز  ليس ۀيتخل رغم یعل

رسيد متر مکعب  ونيليم 180متر و  1747حدود  بهمجدد  شيافزادوم با  ليس یبرا ريمقاد نيا .افتي شيافزامتر مکعب  ونيليم 130

برر   سرد رودبرار لرسرتان    از یبردار بهرهنکرد.  زيسرر یبهار البيسسد در طول  نيابود.  یخالدرصد از کل حجم مخزن سد  15و هنوز 

 .(a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران، است  رانيا یروينآب و توسعۀ شرکت عهدۀ 

 

 کشکانحوضۀ در  لیس   4-4-4

رودخانرۀ  کاکاشررف و در امترداد آن   رودخانرۀ   تير محورو با  آباد خرمشهر  یجنوبدر قسمت  1398 نيفرورد 5و  4اول در  البيس

 ی(. دبر 1398بحرران اسرتان لرسرتان،     تيريمرد  یهماهنگ یشورا)کرد  متأثر، معموالن و پلدختر را یچگن، آباد خرم یشهرهاکشکان، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
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متر مکعرب برر    520به  نيفرورد 5در روز  البيس نيادر  آباد خرمشهر  دست نييپادر  ريانجچم  ستگاهيادر  البيس نيا یحداکثر عبور

کره بره شرهر     یزمران و  افرت ي شيافزا هيثانمتر مکعب بر  800در باالدست شهر معموالن به حدود  ليس یدب یبراعدد  نيا. ديرس هيثان

  (.b1398-لرستان،  ای منطقهآب  یسهامبود )شرکت  هيثانمتر مکعب بر  3350حدود  ،ديرسپلدختر 

 ،ديرسر  یمر  مترر  ميلری  170بره   از نقراط  یبعضر در  کره  شرديد  اريبس یبارندگبا حجم  نيفرورد 12و  11دوم در  البيس انيجردر 

از  شيبر  آبراد  خرمشهر  دست نييپاحداکثر رودخانه در  یدب(. b1398-لرستان،  ای منطقهآب  یسهام)شرکت  شدوارد  یفراوانخسارات 

بررآورد شرده اسرت     هير ثانمترر مکعرب برر     6000از  شيبشهر پلدختر  محدودۀو در  2500از  شيب، در باالدست شهر معموالن 1000

   .دهد یمرا نشان  نيفرورد 12 البيسدر  داده رخ یا لحظهحداکثر  یدب 4-4(. شکل b1398-لرستان،  ای منطقهآب  یسهام)شرکت 

هرا در   سراختمان  بير تخرهرا و   رودخانه یروارتفاع  کم یها پل بيتخر ۀنيزمخسارات را در  نيشتريب آباد خرمشهر ، یشهراز لحاظ 

در مجاورت « کرگانه» محلۀخسارت به  نيشتريبآباد  خرم یها محله انيمدر  ها متحمل شده است. رودخانه ۀيحاش یررسميغ یها محله

معماری و ميرراث    )کارگروه شهرسازی، دهد یمارائه  را آباد خرمدر شهر  گرفتگی آباز  یريتصو 5-4. شکل نام وارد شد نيهمبه  یرود

 .(1398فرهنگی، 

 
 (b1398-لرستان،  ای منطقهآب  یسهام)شرکت  نيفرورد 12 البيسدر  داده رخ یا لحظهحداکثر  یدب   4-4 شکل
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 (1398، معماری و ميراث فرهنگی  ،یشهرسازکارگروه ) آباد خرمشهر  ۀزد ليس محدودۀ   5-4شکل 

 

 بيتخر ، سبباز شهر در شرق رودخانه یکوچکاز شهر در قوس رودخانه و بخش  یعيوسبا عبور از مناطق  البيس ،پلدختردر شهر 

بودنرد   يیهرا  مکاناز  پلدخترشهرستان  یفرمانداربلوار معلم و ساختمان  یسازمان یها خانه نيهمچنشد.  یمسکونعمدتاً  یها ساختمان

رود  یغربر  یساحل ۀواريدرودخانه به شهر،  یورود بر افزون ،پلدختر یشهر یها بافتورود آب به  یاصل ۀنقط. ديدندخسارت  شدت بهکه 

 .دهد یمارائه  پلدختردر شهر  گرفتگی آباز  یريتصو 6-4. شکل (1398)اسماعيلی،  شده است یابيارز ريتپل هفت  یکينزددر 

اسرتان   پلردختر در بخش معموالن شهرسرتان   مشکياند - آباد خرم ريمسکشکان و در رودخانۀ که در مجاورت  بيالغ اتيح یروستا

. کشرور اسرت   ۀزد ليسر منراطق   انيمدر  زياد بيتخربا درصد  یروستاهااز  یکي واستان لرستان  ۀديد بيآساز نقاط  ،لرستان واقع شده

بررق   ،قطع آب ی وارتباط یمخابرات یها راهپل، قطع  بيتخرشد. روز مسدود  70مدت  به بيالغ اتيحی روستاخودرو به  یدسترس ريمس

 یغربنوساز بخش  یها ساختمان بيتخربه  اغلب ،بيالغ اتيح یروستاخسارات در  است.بوده منطقه  نيا در ليس یها خسارتو گاز از 

 نيهمچناست.  دهيند یبيآسروستا  یشرقو ساختمان امامزاده مراد در شمال  یميقدرودخانه مربوط است و بافت  ميحرروستا واقع در 

شرکل   شدند. ینسب یها بيگرفتگی و آس دچار آب زين رودخانه ميربه ح کيچنار واقع در جنوب روستا نزد ۀواقع در کوچ یها ساختمان

 (.1398  ی، معماری و ميراث فرهنگی،شهرساز)کارگروه  دهد یمرا نشان  بيالغ اتيحی روستادر  زده ليسمحدودۀ  4-7
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 (1398معماری و ميراث فرهنگی،  ،یشهرسازکارگروه ) پلدخترشهر  ۀزد ليس محدودۀ   6-4شکل 

 

 
 (1398معماری و ميراث فرهنگی، ، یشهرسازکارگروه ) بيالغ اتيح یروستا در زده ليس محدودۀ   7-4شکل 
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  یآماردورۀ با  ریاخ یها بارش ۀسیمقا   4-5

  نیفروردتا  یجار یآبسال  یابتدااز  یتجمعبارش  مقدار   4-5-1

)وزارت نیرو، استان کشور بوده است  نيتر پرباران متر یليم 1154 یبارندگاستان لرستان با  1398تا خرداد  یجار یآبسال  یابتدااز 

-b1398) .ترا   یآبر سال  یابتدااستان لرستان از  یتجمعبارش  مقداراست.  متر یليم 550حدود در استان لرستان  ۀبارش ساالن نيانگيم

 135استان لرستان حدود  ،یجار یآبسال نخست  ماه  ششدر  بيترت نيبد .گزارش شده است متر یليم 744برابر با  1397اسفند  25

 (.  b1398-منابع آب کشور،  تيريمدکرد )شرکت  افتيدرخود را ساالنۀ درصد بارش نرمال 

 

 1398 نیفروردو  1397حجم بارش اواخر اسفند    4-5-2

درصرد برارش از    42بوده است که معادل  متر یليم 314بارش در استان لرستان  مقدار،  12اسفند تا  26 یها البيسدر در مجموع 

 عيوقرا  یهرا  بارشاز نظر نسبت  بيترت نيبدسال است.  کيدرصد بارش نرمال  57و معادل  رياخ یها البيستا قبل از  یآبسال  یابتدا

را  یآبر سرال   کير درصد بارش نرمال  72همدان که در مدت مشابه استان استان لرستان پس از  ،ساالنه نيانگيمبه بارش  رياخ یالبيس

 (.  b1398-، رانيامنابع آب  تيريمددوم است )شرکت حائز رتبۀ کرد،  افتيدر

 

  لیسخسارات    4-6
 1800در  البيسر  جراد يا سبب نيفرورد 13تا  11و  نيفرورد 9تا  5 یزماندر دو مقطع  1398 نيفرورد ۀوستيپو  ديشد یها بارش

در اسرتان   ليسر  نير ا. در (1398)کارگروه زيرسراخت،  محاصره شدند  ليسکامل در  طور بهروستا  200که  شداستان لرستان  یروستا

 یسراحل  ۀوارير داز  يیهرا  بخرش ، البيسر (. بر اثر مروج اول  1398، کارگروه مديريت بحراننفر جان خود را از دست دادند ) 15لرستان 

رودخانرۀ   انير طغبرر اثرر    نيهمچنر . راه يافتشهر  نيا یتجار یواحدهاو  یمسکونمنازل به و آب شد  بيتخرپلدختر  شهر درکشکان 

و امراکن   یمسرکون منرازل   بره  نيهمچنر . آب شدشهر  نيا یتجارو  یمسکوناماکن  سوم کياز شهر سراب دوره، آب وارد حدود  یعبور

شرد   بير تخرکامرل   طرور  بره  یچگنر از توابرع شهرسرتان    نيحسر چرم   یروسرتا ، البيس نيا. در اثر راه پيدا کردمعموالن شهر  یتجار

دوم حردود   البيس. در شدقطع  زينپل زال -آباد خرمآزادراه  یکوتاهمدت  یبرا نيفرورد 5تا  4 البيس. در (1398استانداری لرستان، )

 بيآسر دچرار   یمخرابرات  ۀشربک  ورا فلج کرد  هياولدر ساعات  یامدادرسان اتيلعمکه شد  بيتخر پلدختر–آباد خرمجادۀ از  لومتريک 70

 یانتظامپاسگاه  يیويراد ميس یببا مرکز استان توسط  یمخابراتارتباط  نياولاظهارات فرماندار وقت شهرستان پلدختر  براساس. شد یکل

 39840هرا در مجمروع    در اين سيالب (.b1398-لرستان،  ای منطقهآب  یسهام. )شرکت پلدختر انجام شد یکينزدواقع در  انکوهيمباال 

 یهرا  البيسر . در (1398  سجاد، ۀو سامان 1398  )کارگروه زيرساخت، بودندواحد آن احداثی  20067ه واحد مسکونی خسارت ديدند ک

-وزارت نيررو،  ) دچار انسرداد شرد   آباد خرمفاضالب شهر شبکۀ از  یبخشو قطع شده خطوط انتقال آب شهر معموالن  ،1398 نيفرورد

a1398). 

 :اشاره کرد ريزبه موارد  توان یماستان لرستان  رياخ ليسشده در  پيامدهای گزارشخسارات و  گريد از

راه  یقطعرر(، 1398ی، شهرسرراز)وزارت راه و  دسررتگاه 66راه:  یفنرر هيررابن، لررومتريک 254: یاصررل، راه لررومتريک 905: يیروسررتاراه 

بهداشرت، درمران و    وزارتهزار مترر مربرع( )  195مرکز )حدود  365: یدرمانمراکز  ،(1398، لرستان یاستاندارروستا ) 140: یدسترس

وازرت ) سرتگاه يا 116: يیروستاپمپاژ  ستگاهيا، لومتريک 309: يیروستاروستا، خط انتقال آب  964آب:  یقطع(، 1398آموزش پزشکی، 

)شررکت توزيرع نيرروی بررق اسرتان       آبراد  خرمماسور منطقۀ شهر پلدختر و  سوم کيروستا و  1200برق: حدود  یقطع (،a1398-نيرو، 
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 یکنردو قطعره،   4100: وريط ،رأس 6000: حدود نيسنگو  سبک، دام  الير ارديليم 7800: یکشاورز یها رساختيز، (1398لرستان، 

واحرد  ، (1398لرسرتان،   اسرتان  یسرازمان جهادکشراورز  )هکتار  5000: ها هکتار، باغ 68000، بخش زراعت:  یکلن 9960زنبور عسل: 

 الير ونيليم 474600 حدود. (1398های صنعتی،  واحد )شرکت شهرک 23های صنعتی:  صنعتی/صنفی آسيب ديده مستقر در شهرک

 پلردختر و بروجرد  هایو شهر متحمل شدخسارت را  نيتريشب آباد خرمشهر  ،نيب نيا دراستان خسارت وارد شد که  یفرهنگ راثيم به

 . (1398، یگردشگرو  یدست عيصنا ،یفرهنگ راثيمسازمان )گرفتند قرار  یبعد یها ردهدر 
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 هیأت ویژۀ 

 ها گزارش ملی سیالب 

  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها گزارش ملي سيالب
 

 پنجمفصل 
 خوزستانسيل استان 
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 مقدمه   5-1
 1398 نيفررورد  ليسر از  یجد طور به ،کرخه و کارون بزرگ قرار داشتند یها رودخانهحوضۀ  از استان خوزستان که در يیها بخش

در فصرل قبرل   کره  خاص اسرتان لرسرتان قررار دارد     طور بهو ديگر  یها استاندر يادشده  یها حوضهاز  یگريد یها قسمتشدند.  متأثر

کرخه و کارون پرداخته خواهرد شرد کره     یها رودخانهاز  يیها بخش، به ها رودخانهحوضۀ ظر فصل از من نياشد. در  انيبمشخصات آنها 

 در استان خوزستان قرار دارند.

 

 کرخه و کارون بزرگ در استان خوزستان یها رودخانهحوضۀ  فیتوص   5-2

  کرخه زیآبرحوضۀ 

 یشرهرها  از و دزفرول  براختر  از کرخه یمخزنو پس از سد  شود می خوزستان وارد زاگرس ارتفاعات از خروج از پس کرخهرودخانۀ 

 ميتقسر  سران ينهوفرل و   ۀشراخ سوسنگرد به دو منطقۀ در کرخه رودخانۀ . کند یم عبور بستان و سوسنگرد، هيديحمعبدالخان،  شوش،

کرخره، دز و   حوضرۀ آبريرز   یا رودخانره  ۀشربک  1-5. در شرکل  شود می ميهورالعظ همان اي زهيهورالهو یها باتالق وارد تينها در و شده

  نشان داده شده است. به آنها مربوط یسدهاکارون و 

 
 (1398)کارگروه هيدرولوژی و منابع آب،  به آنها مربوط یسدهاکرخه، دز و کارون و  زيآبرحوضۀ  یا رودخانهشبکۀ    1-5شکل 
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   کارون بزرگ زیآبرحوضۀ 

، یارير بختاسرتان اصرفهان، چهارمحرال و     هشرت  محردودۀ کارون است و در دز و  یها رودخانهمتشکل از  بزرگ کارون زيآبر ۀحوض

، برروجن، شرهرکرد،   رميسرم ، اسروج ي یشرهرها ، فارس و همردان واقرع شرده اسرت.     یمرکز، لرستان، راحمديبوو  هيلويگکهخوزستان، 

در بخرش   گرودرز يال و رود، ازناوبروجرد، د یشهرهاو  ،حوضه یايعل، در قسمت مانيمسجدسل، ذهياهفشجان، فارسان، جونقان، لردگان، 

، مشرک ياند تروان  یمر  زير ن ،انرد  کارون بزرگ واقع شرده حوضۀ مهم استان خوزستان که در  یشهرهااند. از  حوضه قرار گرفته یکوهستان

 کارون نام برد.حوضۀ ريز، گتوند، شوشتر، اهواز، آبادان و خرمشهر را در مانيمسجدسل، ذهيادز و  ۀرحوضيزدزفول و شوش را در 

 

 کارون ۀرحوضیز  ○

 ودر اسرتان خوزسرتان    ذهير ا یشمالوارد مناطق  یاريبختن چهارمحال و لردگان در استا یشمالرود کارون پس از عبور از ارتفاعات 

 ميتقسر  طيشرط گرگرر و   ۀشاخو به دو  رسد میبه شهر شوشتر  اين رود سپس. شود یمو گتوند  یالل، مانيمسجدسلسپس وارد مناطق 

، دشرو  یمر کرارون متصرل   رودخانرۀ  بزرگ دز که از سمت غرب بره   ۀشاخهمراه  بهو  پيوندند میبه هم  ريقدو شاخه در بند  نيا. شود یم

بره دو   ،به خرمشهر دنيرسو در ادامه قبل از  رسد میپس از آن به شهر اهواز کارون رودخانۀ . دهند یم ليتشکارون بزرگ را کرودخانۀ 

فرارس   جيخلر  بره  تير نهاو در شرود   مری و وارد اروندرود  گذرد میخرمشهر  انيمحفار از  ۀشاخ. شود یم ميتقس ريبهمنشحفار و  ۀشاخ

 .شود یمفارس متصل  جيخلبه  زيناست  یجارکه در شمال آبادان  ريبهمنششاخۀ . دريز یم
 

 دز ۀرحوضیز  ○
، بروجررد و  گرودرز يال یهرا  شهرسرتان  از یعيوسر منراطق   یهرا  آببزرگ است و  کارونرودخانۀ  یها شاخه نيتر مهمدز از رودخانۀ 

 پرس از سرد   رودخانره  نير ا .دنر ک یم یآور جمعاز استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را  شهر دونيفرآباد از استان لرستان،  خرم

 .  شود یمکارون ملحق رودخانۀ به  ريبندقبه نام  یمحلشهر دزفول در  ۀانيمو گذر از  دزفول یميتنظدز و سد  یمخزن
 

 و بارش یهواشناس   5-3

 استان خوزستان های منتهی به سیالب یبارشسامانۀ    5-3-1

   کرد. متأثرشد، استان خوزستان را هم  انيبکه در بخش مربوط به استان لرستان مشخصات آنها  یبارشسامانۀ همان دو 

 

 کرخه و کارون بزرگ یها حوضهبارش  اتیخصوص   5-3-2

شرده توسرط کرارگروه     هير تهکرخره و کرارون برزرگ     یهرا  حوضره در  1398 نيدرفررو  13ترا   4بارش انباشرته از  نقشۀ  2-5شکل 

 .  دهد یمرا نشان  ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یهواشناسو  یشناس مياقل

و  مترر  یلر يم 99کرارون  رودخانۀ  یسدهاحوضۀ ، در متر یليم 168سد دز حوضۀ بارش در  نيانگيم ،نيدرفرو 7تا  4بارش واقعۀ در 

حوضرۀ  ، مترر  یليم 111سد دز حوضۀ بارش  نيانگيم، نيفرورد 13تا  11 واقعۀ. در شده استگزارش  متر یليم 87سد کرخه حوضۀ در 

 (.a1398)سازمان آب و برق خوزستان،  استگزارش شده  متر یليم 108سد کرخه حوضۀ و  متر یليم 35کارون  یسدها

گرزارش شرده اسرت     مترر  یليم 223کرخه حوضۀ و در  متر یليم 234کارون بزرگ حوضۀ در  1398 نيفروردکل  دربارش مجموع 

برابر  بيترت به پلدخترنورآباد و  یها ستگاهياو در  حوضره یشررق جنروب منراطقدر  سد کرخهحوضۀ در  یا نقطهبارش  مقدار نيشتريب
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آن و برابرر برا    یشرمال  محردودۀ کارون در  یسدهاحوضۀ در  یا نقطهمقدار بارش  نيشتريب. اسرت افتراده اتفاق متر یليم 320و  340با 

 ،کشرور  یهرا  سرتگاه ياسرد دز  حوضرۀ  بابازاهد چلو بروده اسرت. در    ستگاهيادر  متر یليم 358مورز و  ستگاهيا محدودۀدر  متر یليم 470

)سازمان آب و برق خوزستان،  ندکرد افتيدر متر یليم 434و  443، 465برابر با  بيترت بهبارش را  ريمقاد نيشتريبو تنگ پنج  آباد شول

-a1398.) 

 

 
 کرخه و کارون بزرگ  یها حوضهدر  1398  13تا  4بارش انباشته از نقشۀ    2-5 شکل

 

 ها ینیب شیپ   5-3-3

 لرستان است.استان همانند در استان خوزستان  یهواشناسسازمان  یها ینيب شيپ تيوضع
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 نقاط شاخص گرفتگی آبو سدها و  ها رودخانه ریمسدر  لیسحرکت    5-4
برگفتره از   عمردتاً  ،های گذشته مشابه فصل شود، های اخير که در اين بخش ارائه می مربوط به وضعيت سدها در سيل های خام داده

و ( a1398- ران،ير منرابع آب ا  تيرياسرت )شررکت مرد    رانير منابع آب ا تيريمد شرکتمتعلق به  (irandams) رانيا یسدها تيسا یها داده

سنجی سرازمان آب و بررق خوزسرتان يرا      های آب های ايستگاه دست سدها، برگفته از داده های خام مرتبط با حرکت سيل در پايين داده

هاسرت )سرازمان آب و بررق     سريالب گرزارش ملری    ۀت ويرژ أبا همکاران هي حضوری ۀديران و کارشناسان سازمان در مصاحباظهارات م

 طرور مسرتقل کرارگروه مهندسری رودخانره و مرديريت بحرران        را به ها حرکت سيل و آبگرفتگی ۀتوصيف نحو(. b1398-و  cخوزستان، 

 است. انجام داده Sentiental ۀبراساس اين اطالعات و تصاوير ماهوار

 

 استان یسدهاو مشخصات  ها رودخانه کیشمات   5-4-1

 ارائره  3-4شرکل   فصل قبل و در درآن مطالعۀ ، ساخت و یبردار بهرهدر دست  یسدهاکرخه و رودخانۀ حوضۀ  کيشمات یکربنديپ

 7231و تراز نرمرال   هيثانمتر مکعب بر  8300 زيسرر ۀيتخل تيظرفبا  یدوقوس یبتناز نوع  مرهيس یبردار بهرهسد در دست  .است شده

و  هير ثانهزار متر مکعب برر   18از  شيب زيسرر تيظرفبا  یرسهستۀ با  یخاککرخه از نوع  یبردار بهرهو سد در دست  ايدرمتر از سطح 

 .دارند هيثانمتر مکعب بر  470حدود  یطراح یدببا  یروگاهينواحد سه ست. هر دو سد، ايدرمتر از سطح  220تراز نرمال 

سردها   دسرت  نييپا یشهرهاو حوضه  نيا یها رودخانهبر  واقع یسدها تيموقعکارون بزرگ و  حوضۀ آبريز کيشمات 3-5 در شکل

 یسدهاو مجموعه  4کارون  یسدهادر استان لرستان و  یاريبخترودبار لرستان و  یسدهاسدها،  نيامجموعۀ از  داده شده است. نشان

  .قرار دارندسدها در استان خوزستان  بقيۀ. اند شدهواقع  یاريبختخرسان در استان چهارمحال و 

رودبرار لرسرتان و دز    یسردها و  ،کارونحوضۀ اکنون در  هم ،4و کارون 3، عباسپور، کارون)گدارلندر( مانيمسجدسلگتوند،  یسدها

نرمرال   یهرا  حجرم با  یمخزن یسدها یهمگ ،مانيمسجدسلرودبار لرستان و  یسدها جز بههستند که  یبردار بهرهدز در حال حوضۀ در 

 نيبر سردها   نيا زيسرر ۀيتخل تيظرفبر عهده دارند.  زينبرق را  ديتول ۀفيوظسدها  نياهمۀ متر مکعب هستند.  ارديليم 4.6تا  2.3 نيب

در  بيترت بهگتوند و دز که  یسدهااست. عملکرد  ريمتغ هيثان( متر مکعب بر مانيمسجدسل)سد  21700)سد رودبار لرستان( تا  3450

 دارد. ميمستقتأثير خوزستان جلگۀ ، بر اند گرفتهکارون و دز قرار  یها رودخانه یسدها ديگر دست نييپا
 

 (المیا)استان  مرهیسدر سد  لیس   5-4-2

در  المير اکشور از جمله استان  یها استانهمۀ در  ليس اتيجزئپرداختن به  ،مختلف ليدالبه  .قرار دارد الميادر استان  مرهيسسد 

. دگيرر  یمر سد در بخش استان خوزستان انجرام   نيادر  ليس یبررس، مرهيسخاص سد  یها یژگيو ليدل به. پذير نشد امکانگزارش  نيا

 دارد. يیسزاب تأثيردر دشت خوزستان  ليسسد بر عملکرد سد کرخه و حرکت  نياعملکرد 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 .منظور شده است 704.5 تراز نيا زيسرر یها چهيدر نشدن نصب ليدل بهاما  ،بوده 723مطالعات  براساس مرهي. تراز نرمال سد س1
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 (1398)کارگروه هيدرولوژی و منابع آب، کارون  حوضۀ آبريز کيشمات یکربنديپ   3-5شکل 

 

 2666معرادل   یمخزنر برا حجرم    اير درمتر از سطح  723در مطالعات طرح معادل  مرهيس، تراز نرمال سد یافتيدراطالعات  براساس

نصب نشد و تراز نرمال سد  زيسرر یها چهيدر، یاراضتملک  زياد اريبس ۀنيهز ليدل بهمتر مکعب بوده است. در زمان ساخت سد  ونيليم
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 مرهيسر سرد   زيسررر  یخروجر  ،اوصراف  نير امترر مکعرب اسرت. برا      ونيليم 1830تراز  نياکه حجم مخزن در  افتيکاهش  704.5 به

 است. یتحتان ۀکنند هيتخل نيهمچنو  روگاهيناز  هيتخل مقدار، یخروجو تنها کنترل موجود بر  ستين شده کنترل

 ريسرا نسبت  به مرهيسبه سد  یوروددر  نيفرورد البيس نياولمتر بود.  694.2 برابر با 1398 نيفرورد 4در  مرهيستراز مخزن سد 

 اوجبره   نيفررورد  12در  البيسر  نيدومر  حال نيبا ا. ديرس هيثانمتر مکعب بر  830آن به حدود  یساعت اوجنبود و  ديشدچندان سدها 

 کره حردود   رسراند  یمر  713.2 تراز حداکثر مخزن را به البيسدو  نيا عيتجم در نهايت. ديرس هيثانمتر مکعب بر  3000حدود  یساعت

توسرط   ناساکن يیجا جابه یبرا الزماعتبار  تأمينعدد مستلزم  نياتراز مخزن سد به  دنيرس 1.است زيسرر ۀآستانمتر باالتر از تراز  8.7

 زير ن یتحتران  ۀکننرد  هيتخلآزاد،  زيسررعملکرد  نيهمچنو  روگاهين یخروجحداکثر  جز به، نيفرورد 19تا  12 ۀفاصلدر  بود. روينوزارت 

  یآبر سرال   ۀماهر  هفرت در طرول   .ديرسر  هير ثانمتر مکعب برر   1335به حداکثر  نيفرورد 16کل در  یخروج در نهايتوارد مدار شد و 

 براً يتقرمترر مکعرب کره     ونير ليم 2342، مقدار نيامتر مکعب بوده است. از  ونيليم 4621 ،به مخزن سد یورودکل حجم ، 98-1397

مراه گذشرته    7در  مرهيسر سد  زيسرراز  یخروجاتفاق افتاد. جمع کل  نيفرورددر  است، یجار یآبسال  یابتدااز  یوروداز کل  یمين

 .(a1398- رانيامنابع آب  تيريمد)شرکت  روی داد نيفرورددر  منحصراًمتر مکعب بود که  ونيليم 480

 

 کرخهسد در  لیس   5-4-3

مترر از   216.4 برار ترراز آب مخرزن    نياول یبراگذشته، سد کرخه  یها ماه یها بارش، در اثر 1398 نيفرورد یها بارشقبل از وقوع 

های زمستانی خروجی های  سد کرخره )و سرد   در اثر اين بارش 2متر مکعب را تجربه کرد. ارديليم 4.7 و حجم مخزن حدود ايدرسطح 

سرتان  شهرچنرد   اضی کشاورزی در حوزه دز( به نحو قابل توجهی افزايش يافته بود و به تبع آن نفوذ آب به برخی روستاها و تخريب ار

   (.1389ايجاد کرده بود )وزارت اطالعات، نگرانی های جدی  استان خوزستان،

 یخروجر ترا ترراز نرمرال، برا      یمکعبر مترر   ونيليم 600حدود  یخالوجود حجم مخزن  دليل به 1398 نيفرورد البيسواقعۀ  نياول

 اوج یدبر صرورت گرفرت.    یساز رهيذخ، دست نييپابه  چشمگيری، در مخزن کنترل شد و بدون شوک هيثانمتر مکعب بر  600 حداکثر

)شررکت مرديريت    اسرت رآورد شرده  بر  هيثانمتر مکعب بر  7000آن معادل  یا لحظهاوج  یدبو  3180معادل حدود  البيس نيا ۀروزان

 .(.a1398-منابع آب ايران، 

 شيافرزا بار در طول عمر خود، تراز نرمال را تجربه کررد و   نياول یبرا(، مخزن سد نيفرورد 13تا  11دوم )بارش  البيسعبور  یبرا

 2450بره حردود    نيفرورد 17تا  هيثانمتر مکعب بر  700از حدود  نيفرورد 11از  شيافزا نيا. شد ريناپذ اجتناباز سد کرخه  یخروج

از  شيبر مترر   4.7) ديرس ايدرمتر از سطح  224.7 به نيفرورد 15تراز مخزن در  ۀنيشيب که  ینحو به ،صورت گرفت هيثانمتر مکعب بر 

حرد وجرود    نير اتراز بره   دنيرسدر خصوص  یمالحظاتست و ايدرمتر از سطح  226سد کرخه  البيستراز کنترل  ۀنيشيب. تراز نرمال(

کرخره   یمخزنر به سرد   یورودمتوسط روزانه  یدب ۀنيشيب ،واقعه نيادر  .دينرستراز  نيادوم، آب به  البيسداشت که با فروکش کردن 

متر  ونيليم 6068رخ داد که  15/1/1398 خيتارحداکثر حجم مخزن در اتفاق افتاد.  12/1/1398بود که در  هيثانمتر مکعب بر  5908

 (.a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران،  بودمتر  224.67 و مکعب

 

_______________________________________________________________________________________ 
 است که تقريباً معادل آستانۀ سرريز بوده است. 1395فروردين متر و مربوط به سيل  704.48شدۀ اين سد برابر با   حداکثر تراز آب مخزن تجربه .1

 است. 1395متر و مربوط به سيل فروردين  214.8شدۀ اين سد برابر با  حداکثر تراز آب مخزن تجربه .2
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 سد کرخه دست نییپادر  لیس   5-4-4

 یمر يتنظکروثر و چمرران، سرد     یهرا  کانالپل، تاالب بامدژ،  یپا ايکرخه  یميتنظسد  تيموقعقسمت الزم است به نقش و  نيادر 

 مربروط  ريآبگپل و  یپا یميتنظپس از سد کرخه، سد  لومتريک 10(. 4-5کرخه نور و کانال معرض توجه کرد )شکل رودخانۀ ، هيديحم

شرمال   یلرومتر يک 40شوش و جنوب  یلومتريک 70 در دز،رودخانۀ کرخه و غرب رودخانۀ سمت شرق  قرار دارد. تاالب بامدژ در به آن

 تمجراور در  يیروسرتا  يیالهرا دز واقع شرده اسرت.   رودخانۀ  – يیالهاجادۀ اهواز و باالتر از  -مشکياند آهن راهاهواز، حد فاصل جاده و 

به  يیالها ۀجادکه به موازات و در شمال و مجاورت  زين. کانال توانا کند یمآن عبور  انيماز  مشکيانداهواز  ۀجادکرخه است و رودخانۀ 

 سرمت  بره کرخره  رودخانرۀ  را از  آب يیالهرا  یروستا محدودۀانتقال آب از کرخه به دز را دارد. کانال کوثر در  تيقابل ،دز واقع شده است

رودخانرۀ  از  یريآبگ تيقابل، کانال چمران هيديحم یميتنظاالدست سد ب یلومتريک. در دو کند یم تيهداکوثر  یزهکشو  یاريآبشبکۀ 

 یمر يتنظرا دارد. سرد   ميهرورالعظ  سرمت  بره انتقال آب از اهواز  نيهمچناهواز و  سمت بهپمپاژ و انتقال آن  ستميسکرخه با استفاده از 

کرخه  البيساز  یبخشانتقال  تيقابل هيديحمکرخه نور پس از شهر رودخانۀ دارد.  AMC، قدس و لهيوص یها نامبه  ريآبگسه  هيديحم

 ،شرد  یمر از کرخره منشرعب    هيديحم دست نييپااز  قبالً ه،رودخان نيا. درس یمبه هور  زهيهوشهر  ريمسو از  داردرا  ميهورالعظ سمت به

نرور متصرل    ۀرا به کرخ سانينرودخانۀ  ،کانال معرض زين زهيهو(. در شمال شهر 4-5)شکل  شود یم یريآبگ لهيوصاز کانال  امروزه یول

 .کند یم

آب  ۀير تخل، شراهد  هيثانمتر مکعب بر  450حدود  یعبور یدب تحت تأثير، نيفرورد یها البيسو قبل از وقوع  1397اسفند  26در 

و سرابله   سانين یها رودخانه نيب یاراضاز  یگريد یها بخشو  هيمچر یروستا گرفتگی آبکانال معرض،  قيطرکرخه نور از رودخانۀ به 

رودخانرۀ  در  انيجرشدت  ديجد. تا شروع سال ميبود ميهورالعظ سمت بههوفل و حرکت آن رودخانۀ ساحل راست  یاراضو ورود آب به 

، از سروم  دير جددر روز اول سرال   یمر يتنظسد  دست نييپاکرخه در رودخانۀ  یا هيثانمتر مکعب بر  427 یدب. افتيکاهش  یکمکرخه 

 یهرا  یگرفتگر  آب ديتشرد سربب  موضروع   نير ا. ديرسر  هير ثانمتر مکعب برر   545به  نيفرورد 7نهاد و در  شيافزارو به  دوباره نيفرورد

 .(1398  های هيدروليکی، )کارگروه مهندسی رودخانه و سازهاسفند شد  26شده در روز  اشاره

 14کرخره گرفترار شردند. در     البيسر  محاصررۀ از توابع شروش در   دريح فهيخل یروستا یاهالنفر از  100از  شيب نيفرورد 11در 

رو شرد. در   هروبر  يیهرا  مقاومتصادر شد که با  یزيجل یروستابند  ليسدستور شکستن  ،رفع خطر از شهر سوسنگرد منظور به نيفرورد

مسردود شرد )سرپاه     ليسر فکره در اثرر    -بستان و محور شروش  یکمربند، هيديحم -، خسرجچذابه -بستان ميقد یمحورهاروز  نيهم

رودخانره در   یعبرور  یدبر شرد کره    سربب از سد کرخه  یخروج یدبشدن  نهيشيب، نيفرورد 17در . (1398، یاسالمپاسداران انقالب 

پس از سره   نهيشيب یدب نيا. (b1398-  )سازمان آب و برق خوزستان،برسد  هيثانمتر مکعب بر  2098 ۀنيشيبپل به مقدار  یپا ستگاهيا

، هير ديحم سرمت  بره  ليسر ، با حرکرت  نيفرورد 17بعد از  یروزهادر  بيترت نيبد. ديرس هيديحم ستگاهيابه  نيفرورد 20 خيتارروز در 

حرد فاصرل سرد     یاراض گرفتگی آبجنوب شهر شوش(،  یلومتريک 8در  لومتريک 4)حدود  ضيعر یالبيسبستر  ليتشکشاهد  جيتدر به

. در (1398  هرای هيردروليکی،   )کارگروه مهندسری رودخانره و سرازه    ميبودعبدالخان  یحوال ويژه در به، هيديحمپل و شهر  یپا یميتنظ

مترر   120حدود  یدبمتر( و  45 )به عرض بيتخر AMCقدس و  یها کانال هيديحمآب رفتن شهر  ريزاز  یريجلوگ برای 17/1/1398

از  يیالهرا کرخره بره    البيسر  خيترار  نيهم. در (c1398-  )سازمان آب و برق خوزستان، کرخه وارد آن شدرودخانۀ از  هيثانمکعب بر 

 .(1398الب اسالمی، )سپاه پاسداران انق ديرستوابع اهواز 
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 (1398های آبی،  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه سد کرخه دست نييپاکرخه در  زيآبرحوضۀ  یاصل یها رودخانه   4-5 شکل
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بسته بودن  رغم یعلشد،  شتريب هيثانمتر مکعب بر  800از حدود  و کانال چمران هيديحم محدودۀدر  کرخه ۀرودخان یدبکه  یزمان

کانال  نيادر  هيثانمتر مکعب بر  80حدود  یدبکرد و با  زيسررکرخه به درون کانال چمران  ۀرودخانآب از به کانال،  یورود یها چهيدر

ر تجمرع  شره  نيادر شمال غرب و غرب ، نيفرورد 18در اهواز،  طرف به افتهي انتقالاز آب  یميعظ. بخش افتيشهر اهواز انتقال  طرف به

کانرال   قير طردر شرمال غررب و غررب اهرواز از      افتهي تجمعشهر اهواز شد. آب  هيمالشدو و  نيعاز آن هم وارد مناطق  یمقدارو  افتي

وارد آن  البيسر شد تا  بيتخرنقطه  کين در چمرا یبتنمنظور کانال  نيا یبرا. افتيانتقال  ميهورالعظتاالب  طرف بهو سلمان چمران 

)سرپاه  رو شرد   هروبر  يیهرا  مقاومرت برا  کرار   نير ا یاجررا . (c1398-  )سازمان آب و برق خوزستان، ابديانتقال  ميهورالعظ طرف بهو شود 

 نيفررورد  18برود. در   هير ثانمترر مکعرب برر     50حدود  لهيوصبه کانال  یورود یدب ،البيس. در زمان (1398اسالمی، پاسداران انقالب 

)سرازمان   انجاميرد کرخه رودخانۀ از اطراف  یمناطق یگرفتگ ليس که بهشد  بيتخر یمحلکوت چم و حرمله توسط مردم  یبندها ليس

 .  (c1398-  آب و برق خوزستان،

از ورود آب بره دشرت    یناشر از آن  یبخشر که  یکاهش، با ديرس هيديحم ستگاهيابه  نيفرورد 20در  یوقتکرخه  ليس ۀنيشيب یدب

 یدبر  نيفررورد  22. در ديرسر  هير ثانمتر مکعرب برر    1569متصل به رودخانه بود، به  یها کانال یريآبگمربوط به  گريدو بخش  یالبيس

 برود  افتره يکاهش  هيثانمتر مکعب بر  965پل به  یپااز  یعبور یدبکه  یحالدر ،بود هيثانمتر مکعب بر  1450حدود  هيديحم ستگاهيا

کروت  منطقۀ ( و در 5-5متصل شدند )شکل  گريکديکرخه و دز به  یها رودخانهروز  نيهم. در (b1398-  )سازمان آب و برق خوزستان،

کرخره و هوفرل ترا     یهرا  رودخانره کرخه جردا شرد و بره مروازات     رودخانۀ از  یالبيس انيجراز  یبخش( هيديحم دست نييپا) مينع ديس

 ميهرورالعظ  سرمت  بهمجاور رودخانه پخش شد و  یاراض در البيس زين)باالدست سوسنگرد(  هيشاکرمنطقۀ . در افتيانتقال  ميهورالعظ

و  یالبيسر  یدبر  شيافرزا است که  حيتوض شايانکرخه قرار دارند. رودخانۀ منطقه و سمت راست  نيهمدر  اکبر اهلل یها تپه .حرکت کرد

بحران اسرتان خوزسرتان    تيريمد بيتصوبا  نيفرورد 12در  هيشاکرمنطقۀ بند  ليس کهشد  موجبشهر سوسنگرد  گرفتگی آباحتمال 

 شيافرزا  . برا کنرد  تيهدا( 2و  1)مخازن  ميهورالعظ سمت بهرا  هيثانبر  مکعب متر 600 تيظرفبر توانست با  البيس نياو شکسته شود 

 بير تخردر چند نقطره   یمرز کيداو  یباکر ديشه زيرباالدست، خاک یشهرها یبراخطر  جادياو  یزدگ پسسطح آب در هور و احتمال 

-  )سرازمان آب و بررق خوزسرتان،   گيررد  انجرام   یشرتر يببخش هور عراق برا شردت    سمت به رانياآب از طرف بخش هور  ۀيتخلتا شد 

c1398). 
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 (1398های هيدروليکی،  )کارگروه مهندسی رودخانه و سازهکرخه و دز  های اتصال رودخانه   5-5 شکل

 

از  یريجلروگ در  ترأثير زيرادی  کره  برود   هير ديحمبنرد شرهر    ليسر ، رياخ البيسشده توسط مردم در  احداث یبندها ليساز جمله 

 هير ديحمدر شرهر   ليسر کرخه بر اثر  ۀرودخانتوسط  جادشدهيا یالبيس یها پهنه ۀدهند نشان 6-5کامل شهر داشت. شکل  گرفتگی آب

های ميدانی، تصاوير  برداشت شکل از نيا ۀيتهدر  ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یِفرهنگ راثيمو  یمعمار، یشهرسازکارگروه . است

 .(Copernicus Project)است استفاده کرده  زيناروپا  ونيسيکم کوسيکوپرنپروژۀ اطالعات  هوايی و
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 (1398  فرهنگی،معماری و ميراث   )کارگروه شهرسازی، ليسبعد از وقوع  هيديحمشهر  یگرفتگ آب یها پهنه   6-5شکل 

 

 نيفرورد در طولکرخه رودخانۀ  یدبدر اطراف رودخانه،  ليسشدن پخش  نيهمچنمختلف و  یها کانالو  رهايمسبا انحراف آب از 

 یبخش. دينرسهم  400آن به عدد  ۀنيشيبنکرد و مقدار  یاديز راتييتغ، بستان و هوفل( سانين) هيديحمپس از شهر  یها ستگاهياو در 

مختلرف   یبنردها  ليس یعيطب ايمردم(  اي)توسط مسئوالن  یعمداز شکست  یناشکرخه، رودخانۀ شده در مناطق اطراف  پخش ليساز 

عصافره، ابوروفروش،   یبندها ليسکرخه و رودخانۀ  یرو کوت چم و حرمله ،عاتيمط، هيشاکراز:  اند عبارتشده  شکسته یبندها ليسبود. 

( و عمه )که هيلولمنطقۀ ) عيرف یبندها ليس نيهمچنو  هوفل ۀرودخان یرو هياصبعو  بستان-زهيهو ۀجاد، هيدب، دفار، کسر، یآلبوحماد

 سران ينرودخانرۀ  از  ليس انتقال برای عمهمانند  يیها( وزپالگيف) نهرهافعال شدن  .سانين ۀرودخان یرو دن نهر عمه شد(فعال ش سبب

رودخانرۀ  اتصال  منظور به عيرفسوسنگرد و  یشهرها نيبشده  احداث، معرضنهر  اي، ميهورالعظ در نهايتو سابله و  سانين نيب یاراضبه 

 یدژهرا در  شکاف جاديا  آن، کردن فروکشو  ليس حرکتدر  مؤثرعوامل ديگر بودند. از  مؤثر ليسشدن به کرخه نور، در پخش  سانين

 و ،ميهرورالعظ  2شرمارۀ  مختلرف در تراالب    یهرا  سازه يیبازگشابه عراق،  رانيا ميهورالعظاز  البيس ۀيتخلو  یباکر ديشهو  یاستاندار

 .(c1398-  )سازمان آب و برق خوزستان،بود  یمرزدر دو نقطه از دژ  5شمارۀ مخزن  یانتهادر  یگذار لوله
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 در سد دز لیس   5-4-5

و در  1397اواخرر اسرفند   در متر مکعب است.  ارديليم 2.8 و حجم نرمال مخزن آن حدود ايدرمتر از سطح  352تراز نرمال سد دز 

حردود   بير ترت نيبد .متر مکعب بود ارديليم 2متر و حجم مخزن آن حدود  340، تراز نرمال سد حدود یبهار یها البيسوقوع آستانۀ 

بره سرد دز    یورودروزانۀ متوسط  یدبنسبت به حجم نرمال مخزن وجود داشت. حداکثر  البيس ۀريذخمتر مکعب امکان  ونيليم 800

  ترراز آب در سرد ترا    شيافرزا کره سربب   برود   هير ثانمتر مکعب بر  4020و  4159حدود  بيترت به ،یبهار ليسواقعۀ  نيدومو  نياولدر 

مترر   3228برابر برا   نيفرورددر ماه سد دز روزانۀ  ۀيتخل یدبنرمال فاصله داشت. حداکثر متر با تراز  0.93 شده که تنها یمتر 351.07

روز،  نيهمر از سد گتونرد در   هيثانمتر مکعب بر  1438یدببا  انيجر یرهاسازاتفاق افتاد که با توجه به  نيفرورد 14در  هيثان بر مکعب

مالحظه و ملموس بوده است شايان عموم مردم  یبراترديد  بیرها شد که  دست نييپا یبرا هيثان بر  متر مکعب 4666 انيجرمجموع در 

 .(a1398-  )شرکت مديريت منابع آب ايران،

 

 سد دز دست نییپادر  لیس   5-4-6

خراص از   طرور  بره ، ی ديگرر هرا  هداد برر  افزونرودخانه دز به کارون،  وستنيپبعد از دست سد دز و تا محل  ليسحرکت  یبررس یبرا

از باالدسرت بره    بير ترت بره سد، دزفول، حرمله و بامردژ اسرتفاده شرده اسرت کره       یخروج یها نامبه  یسنج آب ستگاهيااطالعات چهار 

 سرتگاه يا تير موقعآب و  انير مصرنعت   و کشتآب و در مجاورت  انيم یروستا محدودۀحرمله در  ستگاهيا تيموقعقرار دارند.  دست نييپا

در حد فاصل  زيندز  یانحرافو  یميتنظ یسدهابه دز است.  يیالهاجادۀ اهواز و - مشکياند آهن راهبامدژ، تقاطع  یروستا یکينزدبامدژ 

 ليسر در حرکرت   یريترأث ، یخروجر و  یورودبرودن   کسانيو  ها چهيدرباز بودن  ليدلبه  یول ،دز و محل اتصال آن به کارون قرار دارند

 .  (1398  های هيدروليکی، )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه ندنداشت

حرمله و بامردژ   ستگاهيادر دو  انيجرآورد  مقدار ،خيتار نيابود. در  هيثانبر  متر مکعب 612از سد دز  یخروج 1397 اسفند 28در 

کرارون( عبرور   رودخانۀ بازه )و کل  نيااز  منيا صورت به انيجردز، رودخانۀ  تيظرفبود و با توجه به  هيثانبر  متر مکعب 500در حدود 

 . (b1398-)سازمان آب و برق خوزستان، کرد 

 جره ينتو در  ديرسر از سد دز،  یخروج یدببا  یمساو باًيتقر، هيثانمتر مکعب بر  1076حرمله به  ستگاهيادر  یدب 07/01/1398در 

 1397-98 یآبر کرارون در سرال   رودخانۀ  یقبل یها ليسدر  ها نيزم نياآب رفتند.  ريزحرمله تا بامدژ  محدودۀاطراف دز در  یها نيزم

دز از رودخانرۀ   انير جر جره ينتو در  ديرس هيثانمتر مکعب بر  1522حرمله به  ستگاهيادر  یدب 14/01/1398آب رفته بودند. در  ريز زين

مترر مکعرب برر     3226از سد دز بره   یخروج ۀنيشيب یدبروز  نيهمدر  ،که گفته شد طور همانساحل راست به تاالب بامدژ وصل شد. 

 هير گورو  هيبيشرع  یروسرتا  36 ريمسر  یغرببند قسمت  ليس نيفرورد 16. در (b1398-و  c  )سازمان آب و برق خوزستان، رسيد هيثان

 .(1398)سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شکست 
مترر مکعرب برر     1259حرمله بره   ستگاهيادر  یدبحالت  نيهمدر  و هيثانمتر مکعب بر  1726به  سد دز یخروج 19/01/1398در 

دز کرامالً بره تراالب بامردژ و     رودخانرۀ  ، یدب نياشد. در  زيسررمنطقه  نيادر اطراف  یاراضو آب از ساحل راست و چپ به  ديرس هيثان

آب از سرمت   نيهمچنر کامرل شرد.    نيفررورد  22اتصرال در روز   نياو اتصال يافت کرخه متصل رودخانۀ به  یغربتاالب بامدژ از جناح 

 .(b1398-و  c  وزستان،)سازمان آب و برق خدهخدا شد  شکرين یاراضاز  یبخشوارد  یميقدآبراهۀ تاالب بامدژ و 
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 باالدست سد گتوند یسدهادر  لیس   5-4-7

عبرور   تيوضرع رو  از ايرن  ؛گذارنرد  یمخوزستان اثر  دشت البيسبر  ميرمستقيغ طور بهکارون در باالدست سد گتوند حوضۀ  یسدها

 .شود یم یبررسسدها جداگانه  نيااز  ليس

 

 4سد کارون    5-4-7-1

 2.3 و حجم نرمرال آن  ايدرمتر از سطح  1028سد  نيانکرد. تراز نرمال  زيسرر رياخ البيساست که در  يیسدهاسد از معدود  نيا

 و حجم آن از 1025به حدود  1008روز از حدود  10تراز آب مخزن در مدت  ،نيفرورد یها ليسپس از وقوع متر مکعب است.  ارديليم

از  یخروجر روزانرۀ   ۀنيشر يب یدبو  2500به مخزن سد حدود  یورودروزانۀ  ۀنيشيب یدب .افتي شيافزامتر مکعب  ارديليم 2.16به  1.6

 .  (a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران،  بود هيثانمتر مکعب بر  860مخزن سد حدود 

 

 3سد کارون    5-4-7-2

کرارون  حوضرۀ  مهم در  یسدهااز  مکعب متر ارديليم 2.7از  شيب یمخزنو حجم  ايدرمتر از سطح  845با تراز نرمال  3سد کارون 

متر و حجم آن از  843به حدود  835تراز آب در مخزن از حدود  ،نيفرورددر ماه  ليسدو  نيادر مجموع پس از وقوع  .رود یمبه شمار 

 .(a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران، رسيد متر مکعب  ارديليم 2.65به 2.25 حدود

 

 1سد کارون    5-4-7-3

حوضرۀ  سردها در   نيتر یميقدمتر مکعب از  ارديليم 2.4از  شيب یمخزنو حجم  ايدرمتر از سطح  532.5با تراز نرمال  1سد کارون

متر و حجم آن از  531به حدود  525تراز آب در مخزن از حدود  ،نيفرورد ليسدو  نيادر مجموع پس از وقوع  .رود یمکارون به شمار 

بروده   هيثانمتر مکعب بر  2200سد برابر و حدود  نيادر مخزن  یخروجو  یوروداوج  یدب. رسيدمتر مکعب  ارديليم 2.4به  2.1 حدود

 .(a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران، است 

 

 )گدار لندر( مانیمسجدسلسد    5-4-7-4

 0.25 سرد )حردود   نسربت انردک   بره با در نظر گررفتن حجرم    زيناست و  یانرژ ديتولکه  مانيمسجدسلسد  یاصلبا توجه به هدف 

)شررکت مرديريت منرابع    نداشت  البيسدر کنترل  تأثيری عمالً سد نيا، خوزستان یها البيسبا حجم  سهيمقامتر مکعب( در  ارديليم

 .(a1398-آب ايران، 

 

 در سد گتوند لیس   5-4-8

مخرزن در   نيآخرر و  نيترر  برزرگ مترر مکعرب    ارديليم 4.7 در حدود یمخزنو حجم  ايدرمتر از سطح  230سد گتوند با تراز نرمال 

، ترراز  1398 نيفررورد  یها البيس. قبل از وقوع شود یمخوزستان جلگۀ کارون وارد رودخانۀ و پس از آن رود  میکارون به شمار حوضۀ 

 متر مکعب بود. ارديليم 3.9 و حجم مخزن آن حدود ايدرمتر از سطح  221سد حدود  نيامخزن 

. ديرسر  هير ثانمترر مکعرب برر     3200آن به حدود  یساعت اوجآغاز شد و  نيفرورد 5به سد گتوند در  یورود نيفرورد البيس نياول

بره   یا حوضه انيم یورود تأثير البيسحجم  نياذکر است که  شايانباالدست کمتر بود.  یسدها یها البيسنسبت به  ليس نياتداوم 
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 شد.   رهيذخو  افتي نيتسکباالدست  یسدهاتوسط  البيساز  یبخشسد گتوند بود و 

وارد  هير ثانمترر مکعرب برر     2400حردود   یسراعت با اوج  نيفرورد 12در  البيس نيدوماول،  البيسروز پس از فروکش کردن  سه

 یدبر  اوجاول،  البيسر . در زمران وقروع   نشرد  یادير زدوم، سطح آب در مخزن دچرار نوسران    البيس. در اثر وقوع شدمخزن سد گتوند 

 هير ثانمتر مکعرب برر    1400از سد به حدود  یخروج اوج یدبدوم،  البيسو در زمان وقوع  هيثانمتر مکعب بر  1000از سد به  یخروج

در . شرد  هيتخل دست نييپاسد به  زيسرر قيطراز آب از  یبخشوارد عمل شد و  زين زيسرر، روگاهين بر افزونمرحله  نيا. در افتي شيافزا

به حردود   4.15 متر و حجم آن از حدود 227به حدود  221تراز آب در مخزن از حدود  ،نيفرورددر  ليسدو  نيامجموع پس از وقوع 

 .(a1398-)شرکت مديريت منابع آب ايران،  رسيدمتر مکعب  ارديليم 4.35

 ۀلولر  قير طراز  یخروجر لولرۀ   کيسد و  یتحتان ۀکنند هيتخل، زيسررو  روگاهين یخروج بر افزون ،مخزن سد گتوند تيريمد منظور به

GRP 1-5 جردول  .در کف مخزن سد قابل استفاده اسرت  افتهي تجمع یها نمک هيتخل یبرادارد که وجود  زينمخزن  ر کفشده د هيتعب 

 ۀروزانر از مخزن سرد گتونرد، جررم     هيتخل تيوضعاز  ینيانگيم( تهيه شده است، 1398)های منتظری نمين  که با استفاده از داده

ترا   1/7/1397) 1397-98 یآبر اول سرال   ۀمر ين یطدر مخزن را  مانده یباقجرم نمک  زيناز مخزن و  یخروجبه مخزن و  یورود نمک

 (1398  زيست،  )کارگروه محيط دهد یم( نشان 17/1/1398 تا 1/1/1398) 1398 نيفرورد یالبيس ۀدور زين( و 29/12/1397

 
 ۀميندر مخزن در  مانده یباقاز مخزن و جرم نمک  یخروجبه مخزن و  یورودروزانۀ از مخزن سد گتوند، جرم نمک  هيتخل ريمقاد نيانگيم ۀسيمقا   1-5جدول 

 (1398 زيست،  )کارگروه محيط 1398سال  یالبيسدورۀ و  1397-98 یآباول سال 

 خيتار

 (m3/sآب از مخزن سد ) ۀيتخل

 
از  یخروججرم نمک 

 مخزن 

(1000 ton/day) 

 

به  یورودجرم نمک 

 مخزن

 (1000 ton/day) 

در مخزن  مانده یباقجرم نمک 

(1000 ton) GRP* 
 ۀکنند هيتخل

 یتحتان
 یخروج

 روگاهين
 زيسرر

اول سال  ۀمين

 یآب
0.09 23.36 228.10 0.00  18.62 24.25 9291.25 

تا  1/1/1398

17/1/1398 
0.44 186.47 730.05 254.00  81.90 99.33 9730.18 

 شيافزادرصد 

دورۀ در 

 یالبيس
411 698 220 -  340 310 4.7 

 

 7، حردود  2از  شيب بيترت به GRPلولۀ و  یتحتان ۀکنند هيتخل، روگاهيناز  یخروج یها یدبآن است که متوسط  انگريب 1-5جدول 

دورۀ از مخرزن در   یخروجر و  یورودجررم نمرک    مقردار  نيهمچنر است.  افتهي شيافزا البيسقبل از دورۀ به  تبرابر نسب 4از  شيبو 

 مانده یباقجرم نمک  مقدارموارد بر  نياهمۀ  تأثيربوده و  1397-98 یآباول سال  ۀميناز  شتريببرابر  3.1و  3.4حدود بيترت به یالبيس

 1398 نيفرورد یالبيسگرفت که رخداد  جهينت توان یمنمک،  شتريب ۀيتخل رغم یعل بيترت نيبداست.  یدرصد 4.7 شيافزادر مخزن 

 .در کاهش نمک موجود در مخزن سد گتوند نداشته است یريتأث

 

 سد گتوند  دست نییپادر  لیس   5-4-9

در جنروب   یعر يطب یهرا  ليمس. کانال بحره از ميهستبحره و مالح  یبرها البيس اي ها کانال تيموقعشناخت  ازمندينقسمت  نيادر 
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کنرد.   تيهردا تاالب شادگان به  در نهايتجنوب و  سمت بهکارون را رودخانۀ  یدباز  یبخش تواند یم یالبيسشهر اهواز است و در مواقع 

. گفتره  کند یم تيهداتاالب شادگان  سمت بهو شرق اهواز را  یشرقشمال منطقۀ  یآبهااست که  یگريد یعيطببر  البيسنهر مالح هم 

شرده در   یرير گ انردازه  یهرا  یدبر از اطالعرات   نيهمچنبوده است.  یکنون ريمس رييتغگرگر تا قبل از  ۀرودخانادامۀ نهر  نياکه  شود یم

ات و بحرره اسرتفاده شرده    ي)کارون بزرگ(، اهرواز، فارسر   یمالثان(، طيشطرودخانۀ  )گتوند، عرب اسد  یها ستگاهياسد گتوند و  یخروج

 .  شود یم ميتقسو گرگر  طيشطشاخۀ کارون بزرگ به دو  ليتشکو  ريقکارون قبل از اتصال به دز در بند رودخانۀ است. 

 929بره   یدبر  نير ا 7بوده است. در  هيثانمتر مکعب بر  600حدود  1398بهار  یها البيسوقوع آستانۀ گتوند در  سد یخروج یدب

کرارون   یدب ،خيتار نيهمعرب اسد شد. در  دست نييپا یاراضاز  یبخش گرفتگی آب سببموضوع  نيا. افتي شيافزا هيثانمتر مکعب بر 

بره   1000اهرواز از حردود    ستگاهيا یدبمثال  عنوان به. يافت شيافزادرصد  75 تا 65 در حدود اتيفارساهواز و ، یمالثان یها ستگاهيادر 

 هيسر يدر یروسرتا بنرد   ليسر  نيفررورد  12. در (b1398-)سازمان آب و برق خوزسرتان،   افتي شيافزا هيثانمتر مکعب بر  1670حدود 

 یسراحل جادۀ قطع شد و در شهر اهواز  نيالمب فتحشهر جادۀ شوش و سرخه،  یارتباطراه  نيهمچنشد.  هيتخلشادگان شکست و روستا 

روسرتا صرادر    44 ۀير تخلشکسته شدند و دسرتور   یگريدپس از  یکياطراف دز و کرخه  یروستاها یبندها ليسگلستان ترک برداشت. 

آن  ريمسر  کير بنرد در   ليسر  جاديا براین بسته شد و پس از تالش اآباداهواز به جادۀ  30 لومتريک ،البيسدر اثر  نيفرورد 13در شد. 

دسرتور   ليسر  یشررو يپصالح با شهرستان کارون شکسته شد. با  ديسکوت  یارتباط ميقدپل  ليس. بر اثر شدت شدتردد برقرار  مجدداً

گتوند بره مقردار    یخروج یدب شيافزاو با  نيفرورد 14. در (1398 ،یاسالم انقالب پاسداران)سپاه صادر شد  یشتريب یروستاها ۀيتخل

 دسرت  نييپرا شرد و در   گرفتگری  آبدچار  ريقعرب حسن تا بند  یروستااز  یمناطق طيشطشاخۀ ، در هيثانمتر مکعب بر  1500حدود 

 .(b1398-و  c  )سازمان آب و برق خوزستان،کرد  دايپ انيجردز  سمت به یميقدآبراهۀ  کي ريمساز کارون بزرگ در  انيجر ريبندق

-  )سرازمان آب و بررق خوزسرتان،   ديرس هير ثانمتر مکعب برر   2935به  یمالثان ستگاهياکارون بزرگ در  یدب خيتار نيادر  نيهمچن

b1398) رودخانرۀ  ، در امترداد  اسرت  هير ثانمتر مکعب برر   2200که برابر  دست نييپاکارون در  یآبگذر تيظرفبا توجه به  یدب نيا. در

)کرارگروه  شردند   یگرفتگر  آبدچرار   یاراضر از  یبرخدر جنوب اهواز،  یمناطق زيندر شمال اهواز و  بانيشتا  سيوفاصل  کارون در حد

 انير طغشهرستان اهواز در اثر  یمرکزسلمان از توابع بخش  ديس یروستا نيهمچن. (1398  هيدروليکی، های سازه و رودخانه مهندسی

 .(1398 ،یاسالم انقالب پاسداران)سپاه  آب رفت ريزدز 

 ريمسر محالت شهر اهواز مربوط به انتقال آب کرخره از   گرفتگی آباز  یبخش ،کرخه گفته شدرودخانۀ  ليسکه در بخش  طور همان

جرادۀ  و  انشرهر يکدو،  نيعر خراص محرالت    طور بهشهر اهواز و  گرفتگی آب یها پهنه 7-5شکل  شهر بود. نيا محدودۀکانال چمران به 

 یررسرم يغسکونتگاه  کي عنوان بهاهواز  دو نيع محلۀ .شود یمهکتار برآورد  251 باًيتقرشهر  نيادر  ليسپهنۀ . دهد یمرا نشان  یساحل

از  شرهر اهرواز داشرت.    ینرواح محالت و  انيمدر را  گرفتگی آب نيشتريبطرح جامع شهر اهواز وارد محدوده شده است،  یبازنگرکه در 

 شرده  سراخته  یها رستورانو  یساحلدر پارک  شده ساخته ۀموزکامل  گرفتگی آببه  توان یمواردشده به شهر اهواز  یجدخسارات  گريد

 .(1398معماری و ميراث فرهنگی،   )کارگروه شهرسازی، (Copernicus Project)کارون اشاره کرد ۀرودخانو بستر  ميحردر 
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 (1398معماری و ميراث فرهنگی،   )کارگروه شهرسازی، ليسشهر اهواز بعد از وقوع  یگرفتگ آب یها پهنه   7-5شکل 

 

در  در امترداد آن  یمنراطق  بير ترت نيبرد  .ردرا به نهرر شرادگان منتقرل کر     ليساز  یبخشو  شدفعال  زيننهر بحره  نيفرورد 14 از

در نهرر بحرره و اخرتالف     یدبر  ميمستقنکردن  یريگ اندازه(. با توجه به 8-5شکل ) گرفتگی شد دچار آبسه  یمبارکو  سهيسو محدودۀ

بروده   هير ثانمتر مکعرب برر    560بحره حدود نهر  یدب نيفرورد 14که در  شود یمبرآورد  اتيفارساهواز و  یومتررديه ستگاهيااعداد دو 

 و رودخانره  مهندسری )کرارگروه  شرد   یگرفتگر  آبدچرار   ايعل هيسيدر محدودۀ اتيفارس دست نييپادر امتداد کارون در  نيهمچناست. 

دز شکسرت و آب وارد   ۀيحاشر در بخش شراوور شروش در    بيغا تيب یروستابند  ليس نيفرورد 15. در (1398  هيدروليکی، های سازه

 انقرالب  پاسداران)سپاه  افتي شيافزا یمسکونبرگشت فاضالب به مناطق  در زمينۀ ها ینگران جيتدر بهروستا شد. در خصوص شهر اهواز 

 .(1398 ،یاسالم
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 (1398  هيدروليکی، های سازه و رودخانه مهندسی)کارگروه  14/01/1398 در امتداد آن در یمناطق گرفتگی آبفعال شدن نهر بحره و    8-5شکل 

 

 قير طر از بير ترت نيبرد  .افرت ي شيافزا هيثانمتر مکعب بر  911 شده از نهر بحره به منحرف یدب نيفرورد 19که در  شود یمبرآورد 

 یکر ينزدتراالب ترا    نير ا کره   ینحرو  بره  ،افتي شيافزامجموع تراز آب در تاالب شادگان و در فعال شد  زيناز نهر مالح  یبخشنهر  نيهم

مترر   3189کارون در اهرواز بره    یدب دنيرس(. 9-5آب رفت )شکل  ريزآبادان  -اهوازجادۀ از  یبخش نيهمچنکرد و  یشرويپ ريبهمنش

سرازمان آب و بررق   و  1398  هرای هيردروليکی،   )کرارگروه مهندسری رودخانره و سرازه     اسرت بوده روز  نيامهم  عيوقااز  هيثانمکعب بر 

 . ((c398-  خوزستان،

منطقرۀ  در  ها یگرفتگ آبتوسعۀ و  هدر جنوب شهر اهواز و باالدست نهر بحره کامل شد هيجنگمئاندر  یگرفتگ آب 22/01/1398در 

 نير ااز  یبخشر ، یخزاعصنعت دعبل  و کشتبند  ليس بيتخربا  نيهمچنخرمشهر شد.  -اهواز ميقدجادۀ آب رفتن  ريزبه سبب  ،هيطرفا

)کارگروه  شد یگرفتگ آبدچار  زينشهر  نيريشمنطقۀ  نيهمچنقسمت  نياشد. در  یگرفتگ آبآبادان دچار  -اهوازجادۀ صنعت و  و کشت

شرهر   نيادر  گرفتگی آبپهنۀ  10-5. شکل (c1398-  سازمان آب و برق خوزستان،و  1398  هيدروليکی، های سازه و رودخانه مهندسی

نقاط  یبرخکه ارتفاع آب در  یا گونه به ،شد گرفتگی آبدچار  کامالًمهر(  کنشهر )مس یجنوب یها قسمت ليس نيا. در دهد یمرا نشان 

بره دور   بنرد  ليس جاديا ليدل بهشهر )شمال شهر(  نيريش ديجد رشدند. در فاز اول شه هيتخل کامالًشهر  یاهالو  ديرسمتر هم  2شهر تا 

، شهرسرازی   )کرارگروه  (Google Earth) بودهکتار  265 در حدودشهر  یتگگرف آبمقدار  .شد یريجلوگآن از ورود آب به داخل شهر 

 .(1398و ميراث فرهنگی،  معماری



س
 نوی

ش
پی

72        يأت ويژۀه روايت سيل 

 ها گزارش ملی سيالب

 

 
 (1398  هيدروليکی، های سازه و رودخانه مهندسی)کارگروه  17/01/1398آبادان در -اتوبان اهواز گرفتگی آبتراز آب در تاالب شادگان و  شيافزا   9-5 شکل
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 (1398معماری و ميراث فرهنگی،   )کارگروه شهرسازی، (Google Earth) ليسشهر بعد از وقوع  نيريش یگرفتگ آب یها پهنه   10-5شکل 

 

 ، سيلمناطق یبرخدر  هرچند. (11-5)شکل  شد یگرفتگ آبدچار  یفارسصنعت سلمان  و کشتاز  یبخش زينکارون  دست نييپادر 

 26در شرادگان شرد.    یروسرتا وارد مرزارع شرش    البيسر  نيفررورد  24(. در 65: )رودخانره کاهش يافرت  ها  یرفتگگ آبفروکش کرد و 

 یاهرال روز گرزارش شرد کره     نيهمر شکسرت. در  را دو اهواز  نيعمنطقۀ بند  ليسو کرد مسدود را آبادان  -اهواز ۀجاد البيس نيفرورد

 26آب هسرتند. در  محاصرۀ روز است که در  10از  شيبشهرستان اهواز  ۀيلياسماعاهواز از توابع بخش  دست نييپادر  حانيمل یروستا

 .(1398)سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شادگان شد  تيوضعشدن  یبحرانسبب باال آمدن سطح آب  نيفرورد

روز خبرر   نيهمر خرمشهر دچار شکست و فرونشست شد که مشکل پس از چند ساعت رفرع شرد. در    -جادۀ اهواز نيفرورد 27در 

کرده  جاديای زيادی را بخش نانياطمسمت اهواز  آب به زيسرری از ريجلوگاز لحاظ شده که  جاديای در کانال سلمان محکمکه دژ  ديرس

ی بخرش  خروسر بره انفجرار دژ شراخه     توان یم ليسبرای کنترل حرکت  نيفروردی روزها نيآخراست. از جمله اقدامات شايان ذکر در 

 شده بود. ايدرسمت  خنافره شادگان توسط سپاه اشاره کرد که مانع عبور آب تاالب شادگان به
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شهر  نيريش یمسکونمنطقۀ  و یفارس، سلمان یخزاعدعبل  یها صنعت و کشتو  هيطرفامنطقۀ خرمشهر در -اهواز ميقدجادۀ منطقۀ آب رفتن  ريز   11-5شکل 

 (1398  های هيدروليکی، )کارگروه مهندسی رودخانه و سازه 22/01/1398 در

 

است. در  افتهيکاهش  هيثانمتر مکعب بر  500آب در مقطع اهواز حدود  یدبسدها  یخروجاعالم شد که با کاهش  نيفرورد 30در 

، اهواز، کارون، يیالها، یمالثان ،هيبيشعدزفول، شوش، شوشتر،  یشهرهادر استان خوزستان،  رياخ البيساز  متأثرمناطق بيشتر مجموع 

 .(1398کارگروه مديريت بحران،  ندبودشهرها  نيا ۀتابع یروستاهاشادگان و  شهر و نيريش، هيديحم، سوسنگرد، عيرف، یباو
 

  یآماردورۀ با  ریاخ یها بارش ۀسیمقا   5-5

  نیفروردتا  یجار یآبسال  یابتدابارش از  یتجمع مقدار   5-5-1

 برارش  کرل  مجمروع  متوسرط  طرور  بره  تراکنون  1397-98 یآب سال یابتدااز  از سازمان آب و برق خوزستان یافتيدرآمار  اساسبر

بروده   شتريب گذشته سال بارشاز درصد  232و  انهيسال حد معمولاز درصد  68 که بود متر یليم 576 ،جنوب غرب یها حوضه یافتيدر

 (.2-5ت )جدول اس
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 ( a1398-)سازمان آب و برق خوزستان،  نيفرورد انيپاتا  یآبسال  یابتدااز  جنوب غرب یها حوضهبارش در    2-5جدول 

 حوضۀ آبريز نيفرورد یانتهاتا  یآبسال  یابتدامجموع بارش از  نسبت به رييتغدرصد 

  یجارسال  سال گذشته نرمال سال گذشته بلند مدت

 کارون بزرگ 963 271 583 255 65

 کرخه 731 237 372 209 96

 متوسط 847 254 478 232 81

 

 1398 نیفروردو  1397حجم بارش اواخر اسفند    5-5-2

متوسط بلندمردت   نيهمچنماه با مدت مشابه در سال گذشته و  نيا، آمار بارش در 1398 نيفرورددرک بهتر حجم بارش  منظور به

جنروب   یها حوضهبارش نسبت به سال قبل در  مقدارمتوسط  طور به که دهد یم. جدول مذکور نشان شده است سهيمقا 3-5در جدول 

 .شده استبرابر چهاراز  شيب غرب

 
 ( a1398-)سازمان آب و برق خوزستان،  جنوب غرب یها حوضهدر  نيفروردآمار بارش    3-5جدول 

 حوضۀ آبريز 1398ماه  نيفروردمجموع بارش  نسبت به رييتغدرصد 

  یجارسال  سال گذشته نرمال سال گذشته بلند مدت

 کارون بزرگ 234 51 88 363 166

 کرخه 223 54 62 311 257

 متوسط 224 53 75 337 212

 

 بارش یا شبکهدادۀ  گاهیپا براساس ریاخ یها بارش یبررس   5-5-3

شرده در   دادهبرارش توسرعه    یا شربکه دادۀ  گراه يپا براساسکرخه و کارون بزرگ  یها حوضهانباشتۀ بارش  یزمان یسر 12-5شکل 

 .دهد یمرا نشان  ها البيس یملگزارش  ويژۀ هيأت یهواشناسو  یشناس مياقلکارگروه 

 
شناسی و  )کارگروه اقليم (متر یليم) 1398 نيفرورد انيپاتا  1397کرخه و کارون بزرگ از آغاز اسفند  یها حوضهانباشتۀ بارش  یزمان یسر   12-5شکل 

 (1398  هواشناسی،
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داده از  رخ ۀروز 9 یبارش داديرو نيتر بزرگ ،سال 46مدت  به یعني 29/12/1394تا  01/01/1349فاصلۀ کارون بزرگ در حوضۀ در 

است کره   یحالدر  نيا(. 5-4کرد )جدول  افتيدربارش  متر یليم 147آن کارون بزرگ  یطدر بود که  24/10/1382تا  16/10/1382

برابرر   1.2 حردود  رير اخ دادير رو یبزرگر  گرر يد انير بکررد. بره    افتيدربارش  متر یليم 175کارون بزرگ  ،رياخ یبارش یاپيپدر دو موج 

مقردار هرم فراترر     نير ااز  رير اخ داديرو یبزرگ یحتگذشته رخ داده است. در مورد کرخه پنج دهۀ  یطبوده که در  یداديرو نيتر بزرگ

آن کرخره   یطر رخ داد کره   04/09/1373ترا   26/08/1373فاصلۀ گذشته در پنج دهۀ کرخه در روزۀ  9بارش  نيتر بزرگزيرا  ،رود یم

برابرر   1.5 یعنر ي مترر  یلر يم 179کرخره   رير اخ دادير رواست کره در   یحالدر  نيا(. 5-5)جدول  کرده بود افتيدربارش  متر یليم 121

 کرد.   افتيدرگذشته خود بارش  ۀدهپنج  داديرو نيتر بزرگ

 
 (1398  شناسی و هواشناسی، )کارگروه اقليم کارون بزرگحوضۀ روزه  9 یبارش یدادهايرو نيتر بزرگو شش نمونه از  رياخ داديرو   4-5جدول 

 روز( 9در  متر یليمبارش حوضه ) نيانگيم )روز( مدت بارش انيپا آغاز فيرد

1 05/01/1398 13/01/1398 9 175 

2 16/10/1382 24/10/1382 9 147 

3 10/09/1380 18/09/1380 9 144 

4 26/12/1350 04/01/1351 9 143 

5 26/08/1373 4/09/1373 9 142 

6 19/11/1358 27/11/1358 9 138 

7 27/12/1350 05/01/1351 9 138 

 

 (1398  شناسی و هواشناسی، )کارگروه اقليمکرخه حوضۀ روزه  9 یبارش یدادهايرو نيتر بزرگو شش نمونه از  رياخ داديرو -5-5جدول 

 روز( 9در  متر یليمبارش حوضه ) نيانگيم )روز( مدت بارش انيپا آغاز فيرد

1 05/01/1398 13/01/1398 9 179 

2 26/08/1373 04/09/1373 9 121 

3 25/12/1350 03/01/1351 9 120 

4 14/12/1383 22/12/1383 9 111 

5 14/09/1357 22/091357 9 107 

6 27/12/1350 05/01/1351 9 106 

7 12/11/1384 20/11/1384 9 105 

 

  لیسخسارات    5-6
، کرارگروه مرديريت بحرران   )نفر از هموطنان جان خود را از دسرت دادنرد   شش  متأسفانهاستان خوزستان  1398 نيفرورد ليسدر 

سرامانه   براسراس (. a1398-خوزسرتان،   یاسرتاندار داده شرده اسرت )   نشان 13-5استان در شکل  ۀديد بيآسمناطق  تيموقع. (1398

روستا دچرار   127 است.بوده واحد آن احداثی  3691واحد ساختمانی در سيل خوزستان خسارت ديدند که  17953، در مجموع سجاد

 یروسرتا  274 يیجا جابه نيهمچن .شدمسدود  يیروستاراه  21شادگان و  -نيدارخوآبادان،  –اهواز  یاصل یها جادهشدند.  گرفتگی آب

 .(1398بحران،  تيريمد)سازمان  دز و کارون و کرخه صورت گرفت یها رودخانه ۀيحاشدر معرض خطر در 
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 77        سيل استان خوزستان -صل پنجمف هيأت ويژۀ       
 ها گزارش ملی سيالب

 

 
 (a1398-خوزستان،  یاستانداراستان خوزستان ) ۀديد بيآسمناطق  تيموقع   13-5شکل 

 

اسرکان   شرد.  لير تعط نيفررورد  29ترا   هيبيشرع و  زهيهو، دشت آزادگان، هيديحم، کارون، یباواهواز، شوش،  یها دانشگاهمدارس و 

نور،  انيراه یها اردوگاه، ها پادگانها، مدارس،  یمصلو  ها هينيحس، ها کمپ از جمله یاضطراراردوگاه اسکان  91هزار نفر در  150حدود 

 ،یارتبراط  یهرا  راهاعرم از   یشرهر  یهرا  سراخت  رير زه به شدواردمالی  خسارات نيهمچن.. صورت گرفت. .و  انيفرهنگو دانشگاه  هاچادر

از سراکنان   نفرر  پنجسفانه بر اثر حوادث أمت برآورد شده است. الير ارديليم 18000 در حدودآب و برق  ،یعمومو  یدولت یها ساختمان

 (.1398بحران،  تيريمدرا از دست دادند )سازمان  جان خود استان تأثيرمناطق تحت 

 اشاره کرد: ريزبه موارد  توان یمدر استان خوزستان  رياخ ليسشده در  گزارشخسارات و آثار  گريد از

هرزار   255روسرتا و حردود    1081مجتمرع برا    92آب:  یقطعر ، (b1398-اسرالمی ايرران،   خبرگزاری جمهوری باب ) 506مدارس: 

)وزارت  دستگاه 96راه:  یفن هيابن، لومتريک 500: یاصل، راه لومتريک 1392: يیروستا یها راه(، 1398بحران،  تيريمد)سازمان  تيجمع

وزارت بهداشرت،  واحرد )  43: یدرمران (، مراکرز  رانير ا یاسالم یجمهور آهن راه)شرکت  لومتريک 141: آهن راه(، 1398، یشهرسازراه و 

: ورير ط، رأس 4847: نيسرنگ و  سربک (، دام 1398هزار مترر مربرع )وزارت کشرور،     131( به مساحت 1398، درمان و آموزش پزشکی

 یصرنعت  هایهکتار، واحد 5054: یپرور یآبز، مزارع واحد 386: یپرور یآبز ساتيتأس، کلنی 3681زنبور عسل:  یکندوقطعه،  55423
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واحد صنعتی/صرنفی  ، (1398)استانداری خوزستان، واحد  98: یگردشگرواحد، خدمات  1136: یديتول هایواحد، واحد 276: یصنفو 

ت رخسرا  ،یرسرم اسراس اعرالم مراجرع     برر . (1398های صرنعتی،   واحد )شرکت شهرک 76های صنعتی:  مستقر در شهرک ۀديد آسيب

 یفرهنگر  راثير مو  یکشراورز  یهرا  رساختيزبرق،  یها رساختيز ،یشهرآب و فاضالب  ،يیروستا آب و فاضالب ساتيتأسه به شدوارد

 راثيررمسررازمان  ) 747( و b1398-خوزسررتان،  یاسررتاندار) 16590 ،(1398، رويررن)وزارت  1575، 10058 ،3091 بيررترت بررهاسررتان 

 برآورد شده است. الير ارديليم( 1398، یگردشگرو  یدست عيصنا، یفرهنگ
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 هیأت ویژۀ 

 ها گزارش ملی سیالب 

  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها گزارش ملي سيالب
 

 ششمفصل 
 ترين اقدامات انجام گرفته مهم
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 81        ترين اقدامات انجام گرفته مهم -صل ششمف  هيأت ويژۀ       
 ها گزارش ملی سيالب

 

 مقدمه   6-1
هرای اخيرر را در    ها و نهادهای درگيرر در بحرس سريالب    شده توسط دستگاه سازمان مديريت بحران کشور مجموعه اقدامات گزارش

ها قرار داده است )سازمان مديريت بحرران کشرور،    گزارش ملی سيالب ۀت ويژأرا در اختيار هي ای از آن گزارش واحدی تجميع و نسخه

يکسران   در آنها شده کند و سطح اطالعات ارائه شده در اين گزارش، از قالب و چارچوب واحدی تبعيت نمی (. عملکردهای منعکس1389

اند.  کلی عملکردها پرداخته ۀها به ارائ و برخی دستگاه اند را ارائه کردهخود  گزارشتفصيلی و با جزئيات  مبسوطها  برخی دستگاه ؛نيست

شرامل اسرکان    مرتبط با مرديريت بحرران  محور عملکردی پنج ها و نهادها در  توسط دستگاه گرفته اقدامات انجامترين  ، مهمفصلاين در 

تشرريح   اضطراری، توزيع غذا و اقالم زيستی، ارائه خدمات زيربنايی، ارائه خدمات مهندسی مقابلره برا سريل و امرداد و نجرات و تخليره      

طالعرات  اها فراتر از موارد ذکر شده در اين فصرل اسرت و   شايان ذکر است که خدمات ارائه شده در مناطق تحت تاثير سيالب .شود می

 محدود به موارد زير است: در اين فصل ارائه شده

 

 1398تا خرداد ماه  گزارش های ارائه شده از طرف دستگاه ها به سازمان مديريت بحران 

  موارد جمع بندی شده در گزارش سازمان مديريت بحران 

  منتخب اين فصل محورهای عملکردی پنجگانه 

 

 اسکان اضطراری   6-2
 ،نرد ا هصرورت اضرطراری اسرکان داده شرد     های اخير به ر اثر سيالببتعداد افرادی که  ،توسط نهادهای مختلفشده  آمار ارائهبراساس 

 100 نيروهای مسرلح هزار نفر و  306 جمعيت هالل احمر ،گزارش سازمان مديريت بحران کشور است و طبق  بودههزار نفر  400حدود 

هزار نفر در سه استان خوزستان، لرسرتان   247حدود  ،از اين تعداد و (1398کشور، اند )سازمان مديريت بحران  هزار نفر را اسکان داده

های سيسرتان و   شده در استان داده اند. تعداد افراد اسکان نفر اسکان داده شده هزار 19نفر و  هزار 72نفر،  هزار 156ترتيب  و گلستان، به

 (.1398نفر ذکر شده است )کارگروه امداد و نجات،  519و  2990، 6140، 7464ترتيب  بلوچستان، فارس، ايالم و مازندران هم به

هرای اسرکان    اند. تعداد اردوگراه  اسکان داده شده که عمالً است اسکان اضطراری بيش از تعداد نفراتی بودهبرای آمادگی و هماهنگی 

و واکسيناسريون   نيروی انتظامیجمله خدمات  ها از مين امنيت اين اردوگاهأاردوگاه ذکر شده است. هماهنگی اسکان و ت 293اضطراری 

 بروده هرای اخيرر    در سريالب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشرکی سال از جمله خدمات  5فلج اطفال و سرخک برای کودکان زير 

واحرد   200سازی  به آماده اقدام زدگان استان لرستان، برای اسکان سيل وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلحها  گزارش براساساست. 

 (.1398کرده بود )سازمان مديريت بحران کشور، کونی شهرک امام خمينی )ره( مسکونی از منازل مس

 

 توزیع غذا و اقالم زیستی   6-3
وار بره شررح زيرر اسرت      صرورت فهرسرت   در خصوص توزيع غذا و اقالم زيستی به تفکيک نهادهای مختلف و به گرفته ماقدامات انجا

 (.1389بحران کشور،  )سازمان مديريت
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   جمعيت هالل احمر 
 .1-6هزار کيلو اقالم غذايی و زيستی مطابق جدول  793انتقال بيش از  
 

 (1398توسط جمعيت هالل احمر )سازمان مديريت بحران،   شده در کشور عيتوز يیو غذا یستياقالم ز   1-6جدول 

 چادر

 (تخته)
 يیغذا ۀبست

 موکت

 (تخته)

 لونينا

 (لوگرميک)

 پتو

 (تخته)

 یبهداشت لوازم

 ه(ست)ب

 ظروف

 (ست)د

 یآب معدن

 ی(بطر)

59736 262830 78060 95783 188321 119561 3175 789906 

 کنسرو

 ی(قوط)

 نان

 (قرص)

 خرما

 (لوگرميک)

 برنج

 (لوگرميک)

 روغن

 (لوگرميک)

 قند و شکر

 (لوگرميک)

 حبوبات

 (لوگرميک)

 والور

 (شعله)

382121 1923777 11457 95547 26864 37423 31711 6719 

 
    ی وزارت کشورخارج نيمهاجرامور اتباع و 

کارتن روغن، ماکرارونی، چرای و بريش از     110بيش از  کارتن انواع کنسرو، 70واع حبوبات، کيلوگرم ان 4070بيش از توزيع   -

  .زده های سيل ه آب معدنی در استانبست 1800

 .مواد غذايی پروتئينی )گوشت، مرغ، سويا( در استان کرمانشاهکارتن  104بيش از توزيع  -

 .هزار قرص نان در استان خوزستان 20 تعدادتوزيع  -

متر مربع  1348انداز حصيری و پالستيکی،  تخته زير 8715تخته پتو،  11466تخته چادر گروهی، تعداد  1210تأمين تعداد  -

های  برای استان يی و صابونکارتن مايع ظرفشو 70شعله فانوس و چراغ والور،  400عدد گالن آب،  4880عدد کفی چادر،  500موکت، 

 .فارس، گلستان، خوزستان و لرستانکرمانشاه، سيستان و بلوچستان، 

 زده. های سيل جفت کفش و چکمه در استان 816نو و تعداد  ۀدست البس 3239تأمين و توزيع بيش از  -

 

   سازمان بهزيستی کشور 

 .داشتی و البسهغذايی، به ۀبست 767076زيع تأمين و تو  -

 

   نيروهای مسلح 

 

 (1398، کشور توسط نيروهای مسلح )سازمان مديريت بحران شده در کشور عيتوز يیو غذا یستياقالم ز   2-6جدول 

 جمع کل آيتم جمع کل آيتم

 تخته 3500 چادر گروهی هزار پرس 500 غذا

 هزار تخته150 پتو ميليون قرص 1200 قرص نان

 هزار دست 20 لباس و پوشاک هزار قوطی 300 کنسرو

   ميليون بطری 3/1 آب معدنی
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تروان   مری را دستگاه تانکر آب  50صحرايی و  ۀمطبخ آشپزخان 200 دستگاه نانوايی سيار، 35مين أت  ،نيروهای مسلحاز ديگر اقدامات 

 .بيان کرد

  وزارت جهاد کشاورزی 
 پررس  10000 نيمأتر  در یهمکرار  مررغ،  تخرم  ترن  6.5 آرد، تن 1020 مرغ، گوشت وقرمز  گوشت تن 350 عيتوز و نيتأم  -

 .رايس يیدستگاه نانوا 17استقرار رم وگ یغذا

 

  ،معدن و تجارت  وزارت صنعت 
 .یو بهداشت یاساس یکاالهاوامنيت غذايی های  بستهحامل کاميون و تريلی  118ز ا شيب اعزام -

   .های ايساکو و سايپا يدک غذايی توسط شرکتهای  توزيع بسته -

 ميليارد تومان. 5/2شوينده و بهداشتی به ارزش تقريبی بيش از  مواد کاميون از سوی صنعت 37اعزام بيش از  -

شرده در گرزارش سرازمان     توزيع غذای گرم بروده اسرت. عردد ذکرر     ۀجمله نهادهای فعال در زمين از )ره( امداد امام خمينی ۀکميت 

 .برانگيز است ملأت بحران کشور در اين خصوص تمديري

 

  ره( ستاد اجرايی فرمان امام خمينی( 
   .غذای گرم و توزيع اقالم زيستی ۀهزار وعد 912طبخ و توزيع   -

. عردد  انرد  طبخ و توزيع غذای گررم فعاليرت داشرته   زمينۀ در طور چشمگيری  بهنيز  های اربعين ستاد بازسازی عتبات عاليات موکب

 . (1389. )سازمان مديريت بحران کشور، برانگيز استمل أشده در گزارش سازمان مديريت بحران کشور در اين خصوص هم ت ذکر

 

  المللی نهای بي های ملی و سازمان ها، جمعيت دولت  

بروده   3-6به شررح جردول   و از نوع غذا و اقالم زيستی طور عمده  بهالمللی  های بين های ملی و سازمان ها، جمعيت های دولت کمک

 .(1389است )سازمان مديريت بحران کشور، 
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 (1398، کشور المللی )سازمان مديريت بحران های بين های ملی و سازمان ها، جمعيت کمک دولت   3-6جدول 

 امدادی ۀمحمول نام جمعيت ملی/دولت

 دولت و جمعيت هالل احمر ترکيه
 اقالم زيستی و بهداشتی:

 عدد والور 60ظروف آشپزخانه، دست  480تخته پتو،  2225کيت بهداشتی،  100عدد ملحفه،  1000چادر، تخته  440

 دولت عمان
 :اقالم زيستی، خوراکی و امدادی

 فه ح، پتو، بالش، ملیمربع متر24 خشک، چادر برنج، آرد، خرما، عدس، شکر، روغن، چای، شير

 توزيع آبدو دستگاه  آژانس توسعه و همکاری سوئيس

 دولت و جمعيت هالل احمر کويت

 امدادی اول: ۀمحمول

تن تجهيزات  40ميليون دالر پول نقد،  3دستگاه پمپ آب،  4تن اقالم امدادی، غذايی، دارويی و تجهيزات پزشکی و  40

 تن برنج  6مواد غذايی، بسته تن  29امدادی، 

 امدادی دوم: ۀمحمول

 10غذايی خانوار به وزن هر بسته  ۀبست 600کيلوگرم،  23غذايی خانوار به وزن هر بسته  ۀبست 1000تن اقالم امدادی ) 40

 کيلوگرم( 5به وزن هر کيسه برای هر خانوار برنج  ۀکيس 1200کيلوگرم و 

 خريد اقالم غذايی و زيستی از ايرانبرای نماينده از هالل احمر کويت  اعزام دو

 )جايکا(المللی ژاپن  های بين آژانس همکاری
 تن: 6امدادی به وزن  تقريبی  ۀمحمول

 قطعه نايلون 100خواب، بستۀ کاالی  1150چادر سبک،  تخته 50چادر گنبدی، تخته  140

 –های اضطراری ارمنستان  وزارت وضعيت

 دولت روسيه

 امدادی: ۀمحمول

 مربعی متر 30چادر تخته  20و  مربعی متر 10چادر تخته  20تخته پتو،  4000تخته زيرانداز،  250

 های مردمی فرانسه سازمان غيردولتی کمک
 امدادی: ۀمحمول

 ظروف آشپزخانهدست  274تخته پتو،  4960

 دولت فرانسه

 محموله امدادی:

دست لوازم  574تخته پتو،  10210مترمکعب ،  37تن و  18به ظرفيت دستگاه چادر  210آب،  ۀدستگاه پمپ تخلي 214

 آشپزخانه

 جمهوری آذربايجاندولت 

 اقالم امدادی و زيستی:

کار، لباس  آب، قايق، لباس ۀنفره، پمپ تخلي 5نجات، چادر  ۀ، روبالشتی، روتختی، لوازم آشپزخانه، جليقتفه، بالشحپتو، مل

 نجات و دو عدد بيل مکانيکی کاترپيالر

 دولت گرجستان
 امدادی: ۀمحمول

 آب آشاميدنی ۀسيستم تصفيدستگاه  200آب و  ۀبست عدد 300خواب،  عدد کيسه 50پتو، تخته  130

نشانی جمهوری  بخش خدمات نجات آتش

 چک

 امدادی زيستی: ۀمحمول

 الکتريکی و پالت چوبی  کننده برای ژنراتور برق، پمپ لجن خواب، ژنراتور برق، لوازم تثبيت چادر، پتو، کيسه

 دولت هندوستان

 بسته: 917 تعداد بهامدادی  ۀمحمول

رول(،  65کيلوگرم ) 2000بسته(، نايلون پالستيکی  175تخته ) 1750بسته(، پتو دونفره  175تخته ) 1750نفره  يکپتو 

 و... جعبه(، 50کيلوگرم ) 1080کنسرو غذايی 

 عربی  ۀهالل احمر امارات متحد

 هالل احمر عربستان 

 تن: 80های بشردوستانه به وزن کمک ۀمحمول

 چادر تخته 292مواد غذايی،  ۀبست 2500

 المللی بين سيونراهزار دالری از طربق استمداد فد 200اعالم کمک  جنوبی  ۀدولت کر 

 دولت ايتاليا
بهداشتی،  عدد بستۀ 300دستگاه قايق بادی موتوری،  5چادر خانوادگی،  تخته 200، یوات کيلو 16دستگاه ژنراتور  5

 ملحفهتخته 1000

 تخته پتو 2500 ،چادر تخته 500 دولت پاکستان

 کاميون دستگاه  20تن اقالم غذايی،  100 دولت عراق 
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 دولت چين
 :امدادی ۀدومين محمول ارسال اعالم آمادگی برای

 تن 95چادر ضد آب به وزن تخته  2600، چادر تخته 1400

 دولت اتريش از طريق کميسيون اروپا

 :کيلوگرم 8336امدادی به وزن  ۀدومين محمولبرای ارسال اعالم آمادگی 

بار مصرف  نفره شامل پودر لباسشويی، دستمال توالت، صابون، خمير دندان، مسواک، شامپو، تيغ يک 5بهداشتی  ۀبست 1000

 و بهداشتی 

 دولت چين 
  :امدادی ۀسومين محمولارسال اعالم آمادگی برای 

 چادر  تخته 400و  کوچک یگو عدد بلند 30گو،  عدد بلند 30 ،کش دستگاه پمپ لجن 30 ،دستگاه ژنراتور ديزلی 20

 دولت اسلواکی 

 :کيلوگرم 6071امدادی به وزن  ۀمحمول

دستگاه  6،  یوات کيلو 6و  3/5،  5دستگاه ژنراتور برق  8کش بنزينی،  پمپ لجندستگاه  10تخته پتو،  144چادر،  تخته 30

 .. . جفت چکمه و 421، 20دستگاه ترموس  39، 40ترموس 

 

 ارائه خدمات زیربنایی   6-4
وار به شرح زيرر اسرت )سرازمان     صورت فهرست خدمات زيربنايی به تفکيک نهادهای مختلف و به ۀارائ گرفته در زمينۀ اقدامات انجام

 (.1389مديريت بحران کشور، 

 بخش برق -وزارت نيرو 

 95بريش از   ديرده.  آالت و تجهيرزات در منراطق حادثره    تيم عملياتی با ماشرين  837تعداد فعاليت و روستا  2323برق  اتصال -

 حادثه رفع شد. ۀها و قطعی خطوط برق در چند ساعت اولي خاموشی درصد

 آب و فاضالببخش  -وزارت نيرو 

 .دشروستا وصل  3686و  شهر 117شرب تيم عملياتی، آب  524با تالش  -

دستگاه ترانکر و بريش از    54کيلومتر لوله،  51جمله  آالت از با ارسال تجهيزات و ماشين ثيرأمناطق تحت ت مشکالت آبرسانی -

 .شد ی مرتفعبندبستهآب  287000

   نقل جاده ای و راهداری و حمل ۀحوز -وزارت راه و شهرسازی 
 

 (1389)سازمان مديريت بحران کشور،  ای نقل جاده و راهداری و حمل ۀمات وزارت راه و شهرسازی در حوزخد   3-6جدول 
 مورد دستگاه/ نفر/ مقطع/ اقدامات

 کيلومتر 7000 ناشی از سيل ۀديد ترميم محورهای آسيب

 مقطع 2920 بارندگیشده بر اثر برداری و پاکسازی محورهای مسدود ريزش

 مقطع 520 ترميم رانش محورها ناشی از بارندگی

 مورد 243 عبور موقت برایاحداث راه دسترسی 

 دستگاه 5183 مختلف فنی ۀابنيگرفتگی  رفع آب

 مورد 920 رفع انسداد محورهای مسدود

 کيلومتر/باند 117577 های کشور روبی سطح راه برف

 دستگاه11000 راهداری کارکنانمانده توسط  راه کمک به خودروهای در

 

    حمل و نقل ريلی ۀدر حوزوزارت راه و شهرسازی 
 -پرل سرفيد  های  قطعههای مسدوی مسيردن کرکار  هب بازگشايی و آماده برایروزی  آالت و تالش شبانه بسيج امکانات و ماشين -

 آهودشت و ايستگاه بيشه.-بامدژ قطعۀشيرگاه و مسير جنوب  -زيرآب و زيرآب
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صرورت   هايستگاه بندر ترکمن به ايسرتگاه گرگران و برالعکس بر     با اتوبوس از مسير ريلی گرگانروزه مسافران  ۀجايی هم هجاب -

 .ان با توجه به مسدود بودن انتهای اين مسير ريلیرايگ

 .های بين راهی به مقاصد موردنظر مسافر از ايستگاه 9706جايی ترکيبی  هجاب برایاتوبوس دستگاه  284 ۀاجار -

  وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح 
 های روستايی کوهدشت شمالی در شهرستان سوادکوه.  بازگشايی جاده برایکمک  -

    وری اطالعاتاوزارت ارتباطات و فن 
 (1389)سازمان مديريت بحران کشور، ثيرأشده در مناطق تحت ت قطع اينترنتتلفن ثابت، همراه و  ۀاندازی مجدد شبک راه -

 

 خدمات مهندسی مقابله با سیل ۀارائ   6-5
و فرصرت   رخ دادسرريع  بسريار  در برخی مناطق نظير اسرتان لرسرتان و شرهر شريراز      1398و فروردين  1397های اسفند  سيالب

 ،های گلستان و خوزستان در استان گرفته اقدامات مهندسی انجامترين  مهمچندانی برای اقدامات مهندسی در حين سيل وجود نداشت. 

ای گلستان و اسرتانداری خوزسرتان اسرت و     های شرکت سهامی آب منطقه فته از گزارشبرگر ،شود که در اين بخش به آن پرداخته می

 در سطح کشور برگرفته از گزارش سازمان مديريت بحران کشور است. گرفته اين فصل، اقدامات انجامپيشين های  مشابه بخش

 

 قدامات مهندسی در سطح کشوراترین  مهم 6-5-1

   نيروهای مسلح 
 .کانالکيلومتر  40احداث  -

 .کيلومتر خاکريز 200احداث  -

 .پل شناور 350احداث  -

   وزارت دفاع و پيشتيبانی نيروهای مسلح 
 ها، اليروبی، احداث حوضچه در شهرستان کارون. بندها، احداث پل عمليات مهندسی از قبيل تقويت سيل -

 .الومبار آباد و شهر ان روستای امين ۀو کران 2 ۀمخزن شمار ۀتحکيم نقاط ضعيف در ديوار -

 جنوب.– گذاری در محور شمال دهانه لوله 5اجرای  -

 قاشلی بندر ترکمن. کيلومتر سد خاکی در اطراف روستای قره احداث حدود يک -

 تن. 250گميشان به ميزان  –قال  آق ۀاحداث پل جاد برای بار 10ای به تعداد  حمل مصالح رودخانه -

 هزار ريال. 670اينچه برون به ارزش  – قال آق ۀروی جاد دهنه پل براحداث شش  برایهای بتنی  تأمين مصالح و لوله -

   وزارت جهاد کشاورزی 
هرای آبرسرانی    پرروری و کانرال   مورد مرزارع آبرزی   340، رفع انسداد خروجی  ها کيلومتر از رودخانه 455کشی  اليروبی و لجن -

 .زهکش ۀدهن 100کشاورزی و 

 های کشاورزی. برق چاه ۀکيلومتر شبک 10ر جاده بين مزارع و کيلومت 700بند،  کيلومتر سيل 206مرمت  -

 نهرها. ۀدهان 22پل و ترميم  ۀهاند 67بازکردن  -

 (1398)سازمان مديريت بحران کشور، 
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 استان گلستان    6-5-2

 :شود میدر اين استان به سه بخش زير تقسيم  گرفته اقدامات مهندسی انجام ،ای گلستان براساس گزارش شرکت سهامی آب منطقه

 .مديريت مخازن سدها -1

 طور جداگانه در فصل دوم اين گزارش منعکس شده است. عملکرد سدهای بوستان، گلستان و وشمگير به

 .از ورود به شهر و روستاهاپيش انحراف سيل  -2

 .های حفاظتی در شهرها و روستاها احداث يا تقويت دايک -3

 

 :شده به شرح زير است ات گزارشاقدامترين  مهم

 

 .متر کانال در سد انحرافی آقدکش 350اجرای  -

 .بازگشايی مسيل زهکش قديمی در شرق کانال انحراف سيالب آقدکش -

 .آقدکش -قال آق ۀمتر در روستای قرنجيک تا مسير جاد 700اجرای کانال انحراف آب به طول  -

 .قرنجيک در چند مرحلهمتر در روستای  3100اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .خندان متر در روستای يلمه 500اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .آهن شمال برون و راه اينچه -قال های آق ايجاد شکاف در جاده -

 .قبر متر در روستای آق 200اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 ۀرودخان ۀشد شکافته ۀنقط 10منظور ترميم  شهر تا روستای کملر به متر در محور سيمين 150اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .ودنرگرگا

 .متر در روستای بصيرآباد 500اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .کيلومتر از شهر گميشان تا تاالب گميشان 7تعريض کانال ملت به طول  -

 .ايشانخواجه نفس تا کانال صفا ۀکيلومتر در شرق شهر گميشان از ابتدای جاد 8اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .دايک حفاظتی در شرق شهر ۀکيلومتر در جنوب شهر گميشان در ادام 3اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .انتقال سيالب به سمت دريابرای های جديد متعدد  گميشان و اجرای کانال ۀهای موجود در منطق اليروبی زهکش -

 .در شرق گميشان دايک حفاظتی ۀکيلومتر تا زهکش رهبری در ادام 4اجرای کانال به طول  -

 .ود در محل پل روستای خواجه نفسرگرگان ۀاليروبی رودخان -

 .متر در شرق روستای خواجه نفس 500اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .متر در جنوب روستای گاميشلی 200تقويت دايک حفاظتی به طول  -

 .و در محل پل روستا متر از محل پل روستای چارقلی تا دريا 4680ود به طول رگرگان ۀاليروبی رودخان -

 .متر و اليروبی در مصب دريا )غرب روستای چارقلی( 700متر و اجرای دايک به طول  1400اجرای کانال به طول  -

 .دست سد الستيکی ديگچه متر در پايين 1900اجرای کانال انحراف به طول  -

 .گذاری در ساحل شمالی کانال هزيست در شمال گميشان و لول بهسازی و تعريض پل واقع بر کانال موسوم به محيط -

 .قال متر در شمال شهر آق 3500اجرای کانال به طول  -
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سنگرتپه به سمت تقراطع خرط    ۀزيست حد فاصل جاد کيلومتر در ضلع جنوبی کانال محيط 7اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .گاز ۀلول

 .تقويت دايک کانال رهبری در گميشان -

 .زيست پل موجود در تقاطع جاده و کانال محيط گذاری در مجاورت شکافتن جاده و لوله -

 .قال خندان و شهر آق روستای يلمه ۀاحداث دايک حفاظتی و کانال در محدود -

 .روستای يامپی و تقويت آن ۀسو در محدود قره ۀرودخان ۀمتر در حاشي 1500اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .در فرودگاه گرگان DVRمتر در اطراف دستگاه  700اجرای دايک حفاظتی به طول  -

 .متر در شرق پل نيازآباد 300تقويت دايک حفاظتی به طول  -

 ۀرودخانر  ۀاز وقوع سيل يا در حين سيل در حوضپيش اقدامات مهندسی  ، تعدادیای گلستان در گزارش شرکت سهامی آب منطقه

 بررسی گزارش حاضر است. ۀاترک بيان شده که خارج از محدود

 (1398ای گلستان،  )شرکت سهامی آب منطقه

 

 استان خوزستان    6-5-3

 برگرفته از گزارش استانداری خوزستان به دفتر مقام معظم رهبری است. اين بخش

 .مديريت مخازن سدها -

بيان خبری اين مديريت که نقش مهمی در حرکت سيل در دشت خوزستان داشته در فصل پنجم اين گزارش آمرده اسرت و بيران    

های استانداری و سازمان آب و بررق خوزسرتان در ايرن زمينره بسريار       ت خواهد آمد. گزارشأدر گزارش نهايی هيتحليلی و ارزيابی آن 

 مفصل است.

 .زدايی نهر در مصب تاالب شادگان بازگشايی نهر بحره شامل رفع موانع باالدست و نی -

کارون شرامل ترفيرع بررم سرمت راسرت       ۀبرگشت آب از سيالبدشت باالدست اهواز به رودخانبرای تمهيدات الزم انديشيدن  -

برم سرمت چرپ کانرال سرلمان، اليروبری زيرگرذر و        هکانال سلمان، بازگشايی، تعميق و تعريض زهکش قديم دهخدا، شکافتن سه نقط

 .انتهای کانال سلمان

 .های منتهی به هورالعظيم بازگشايی انسداد انتهای رودخانه -

 .های بين مخازن )شطعلی، امام رضا و غيره( رزی و جادههای دايک م ها و دريچه کالورتهمۀ بازگشايی  -

 .سيالب ورودی به کانال شهيد چمرانمسير مسدود کردن  -

 .کرخه در باالدست شاکريه ۀسيالب رودخانمسير بازگشايی و انحراف  -

 .روستای ابورفوش ۀکرخه در محدود ۀسيالب رودخان مسير بازگشايی و انحراف -

 .دست رفيع سان در پايينني ۀبند رودخان بازگشايی سيل -

 (a1398-)استانداری خوزستان، 
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 امداد و نجات و تخلیه   6-6
   ها ها و فرمانداری استانداری 

 های امن مکاناسکان در و  درصد100تا  30بين روستا و برخی از شهرهای درگير سيالب  350ساکنان بيش از  ۀتخلي -

   جمعيت هالل احمر. 
بالگرد، قايق و خودروهای  وسيلۀ بهشهر، روستا و محورهای کوهستانی  3800نفر در بيش از  500000نجات بيش از  و امداد -

 .امدادی

هزار نيروی  23مورد تخليه آب از منازل و فعاليت امدادی بيش از  7930دستگاه خودرو از برف و بيش از 4821رهاسازی  -

 .سيالبتأثير تيم امدادی در مناطق تحت  5300عملياتی در قالب 

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  .ساعت به مراکز درمانی 6مصدوم در کمتر از  150انتقال  -

 .آنهامادر باردار پرخطر به مناطق امن و مراقبت درمانی از  709اعزام بيش از  -

 ینفر به مراکز درمان 1411 ،از اين ميان که یدرمان یها  گروهو  یبه مراکز درمان مارينفر مصدوم و ب 3285جمعاً مراجعۀ  -

 نفر در محل حادثه درمان شدند. 1874و  افتنديانتقال 

 کرمانشاه. و خوزستان الم،يگلستان، مازندران، لرستان، اهای  استاننفر به مناطق امن در  2850و انتقال  اعزام -

 خوزستان. و الميگلستان، لرستان، ا یها استان در یبه مراکز درمان ماريمصدوم و ب 748و انتقال  اعزام -
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  روایت سیل  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران  
 

 هيأت ويژة

 ها گزارش ملي سيالب
 

 منابع و مآخذ
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 منابع و مآخذ

 .«گزارش سيل استان گلستان» .a1398- .اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان .1
 .«شده در جلسه توضيحات ارائه» .b1398- .استان گلستان یاداره کل راه و شهرساز .2
، سازمان «شيراز ۀگزارش اقدامات شورای هماهنگی مديريت بحران استان در حادث» .1398. اداره کل مديريت بحران استان فارس .3

 مديريت بحران کشور.
 .، ناصر خليلی«شيراز 1398گزارش سيالب دروازه قرآن در فروردين » .1398. اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس .4
گزارش مطالعات و وضعيت سيل استان گلستان: عملکرد اقدامات » .1398. اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان .5

 «.استان گلستان 1397اسفند  29و  27آبخيزداری در مديريت سيالب؛ رخداد سيالب 
و 1397گزارش اقدامات اداره کل هواشناسی استان گلستان در سيالب اسفند » .1398 .اداره کل هواشناسی استان گلستان .6

 .«1398فروردين 
ات و يو تجرب یعلم یساز مستند ۀ، پروژیظم رهبرخوزستان به دفتر مقام مع البيگزارش س» .a1398- .خوزستان یاستاندار .7

 .1398ر يت .12 ۀگزارش شمار .«ل خوزستانيس یها آموخته درس
 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي» .b1398- .استانداری خوزستان .8
 معاونت اقتصادی. ،«گزارش برآورد خسارت» .c1398- .استانداری خوزستان .9

 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي» .1398 .لرستاناستانداری  .10
  .. کارشناس مهندسين مشاور فجر توسعه«شخصی ۀمصاحب» .1398 ا.اسماعيلی،  .11
تحقيقات راه، مرکز  ،پذيری خطر ی ومهندس یشناسزلزلهکارگروه مخاطرات، بخش  «.گلستانسيل گزارش » .1398. لیالهی، ع بيت .12

  شهرسازی.مسکن و 
 https://www.isna.ir/news/98011404051                                                                           .1398 .خبرگزاری ايسنا .13
 https://irtag.info/ir/news/26032019555                                                       . 1398. (ايرتاگ)خبرگزاری تلگراف ايران  .14
  /a1398.                                                                 https://www.irna.ir/news/83268604- .خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران .15

 b1398.                                                              http://www.irna.ir/fa/News/83292962- .خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران .16

های  نیبي و مقايسه با پيش 98های سيالبی فروردين ماه  بندی وقايع بارش بررسی و پهنه». a1398- .سازمان آب و برق خوزستان .17

 .«های آبريز استان در سطح حوضه GFSمدل 
های  ها در خصوص داده گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي» .b1398- .سازمان آب و برق خوزستان  .18

 .«های آبسنجی ايستگاه

 «حضوری با مديران ۀجلسات و مصاحب» .c1398- .سازمان آب و برق خوزستان  .19

 امور و یزير معاونت برنامه دفتر «.بخش کشاورزی خسارت برآورد ۀيزارش اولگ». 1398 .لرستاناستان  یکشاورز سازمان جهاد  .20

 .یاقتصاد
 ديدگاه شيراز از شهر 1398 فروردين 6 و 5 سيالب مقدماتی گزارش». 1398 .شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمين  .21

 جنوب کشور )شيراز(. ۀ. مرکز منطق«شناسی زمين

 

https://www.isna.ir/news/98011404051/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://irtag.info/ir/news/26032019555
https://www.irna.ir/news/83268604/
http://www.irna.ir/fa/News/83292962
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ها و  ها، اقدامات دستگاه ها، تشريح حادثه به تفکيک هريک از استان گزارش ميزان بارش». 1398 .سازمان مديريت بحران کشور  .22

 .ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأدر پاسخ به درخواست هي «.98نهادهای ذيربط، علل، نقاط قوت و پيشنهادات سيالب فروردين 

در  1398 نيفرورد لياز س یخسارت ناش زانيبرآورد م ۀيگزارش اول». 1398 .یو گردشگر یدست عيصنا ،یفرهنگ راثيسازمان م  .23

 .«گلستان، لرستان و خوزستان یها استانی فرهنگ راثيم ۀحوز
 .«127تا  125 ۀهای شمار و اطالعيه 118تا  115 ۀشمار ۀاخطاري». 1397 .سازمان هواشناسی کشور  .24

 .«4تا  1 ۀهای شمار اخطاريه». 1398 .سازمان هواشناسی کشور  .25
 . «1398ای کربال در سيل فروردين  گزارش عملکرد قرارگاه منطقه». 1398. سپاه پاسداران انقالب اسالمی  .26
 .«آبريز کرخه ۀکشور، حوض آب جامع طرح سازی بهنگام». 1391 .سد شرکت بهان  .27
  https://ped-golestan.ir/news/1008                                                     1398 .شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان  .28

 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي». 1398 .آهن جمهوری اسالمی ايران شرکت راه  .29
 .«سنجی های باران ايستگاه ۀشد مهای استعال داده». a1398- .ای فارس شرکت سهامی آب منطقه  .30
برداری،  معاونت حفاظت و بهره «.در شهر شيراز 1398بررسی سيالب فروردين ماه ». b1398- .ای فارس شرکت سهامی آب منطقه  .31

  .ها و سواحل مديريت رودخانه
 .«(98ن و فروردي 97گزارش سيالب گلستان )اسفند . »1398 .ای گلستان سهامی آب منطقه شرکت  .32
  /http://www.lsrw.ir                    استان: یمعرف ۀصفح «.شرکت یتارنما». a1398- .لرستان یا آب منطقه یشرکت سهام  .33
 .«استان لرستان 1398گزارش سيالب فروردين ماه ». b1398- .ای لرستان شرکت سهامی آب منطقه  .34
 .«کارشناسان همستقيم ب ۀمراجع» .c1398- .ای لرستان شرکت سهامی آب منطقه  .35
 .«منابع آب ۀمستقيم به دفتر مطالعات پاي ۀمراجع». d1398- .ای لرستان شرکت سهامی آب منطقه  .36
 «.ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي» .1398 .های صنعتی شرکت شهرک  .37
 .«بحران سيلگذر از ». 1398 .شرکت گاز استان گلستان  .38
ت أدسترسی مستقيم هي ،http://dams.wrm.ir (Irandams) «:سايت سدهای ايران» .a1398- .شرکت مديريت منابع آب ايران  .39

 .ها گزارش ملی سيالب ۀويژ

 . «1398و فروردين ماه  97اسفند های  گزارش تحليل بارش و رواناب سيالب». b1398- .شرکت مديريت منابع آب ايران  .40
 «.گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفکيک استان» .c1398- .شرکت مديريت منابع آب ايران  .41

http://wrs.wrm.ir/m3/gozareshOstan.asp 

 اول. ويرايش«. بآريزی منابع  مطالعات برنامه-های دز و کارون مطالعات سيستمی حوضه» .1398 .شرکت مهندسی مشاور دزآب  .42
 .«کرخه سيستمی طرح». 1388 .قدس مهندسی مشاور مهاب شرکت  .43

. وزارت راه «قرآن دروازه ۀمحدود سيل بر اثرات هيدرولوژيکی کنارگذر گزارش مطالعات». 1398 .مهندسين مشاور اتحاد راهشرکت   .44

 و شهرسازی.
 .«یاز اهم اقدامات استاندار یا گزارش خالصه». 1398 .ت بحران استان گلستانيريمد یهماهنگ یشورا  .45
-ت بحران استان لرستانيريمد یهماهنگ یشورا یها تياقدامات و فعال». 1398 .ت بحران استان لرستانيريمد یهماهنگ یشورا  .46

 .«98ن يفرورد

https://ped-golestan.ir/news/1008-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.lsrw.ir/
http://dams.wrm.ir/
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 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأاول، هي ۀگزارش مرحل». 1398 .شناسی و هواشناسی کارگروه اقليم  .47
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأهي «اول ۀگزارش مرحل». 1398  .نجاتکارگروه امداد و   .48
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأهي «.اول ۀگزارش مرحل». 1398  .کارگروه زيرساخت  .49
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأ. هي«اول ۀگزارش مرحل». 1398  .معماری و ميراث فرهنگی  کارگروه شهرسازی،  .50
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأ. هي«اول ۀگزارش مرحل». 1398  .کارها و کارگروه کسب  .51
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأهي «.8پيوست   :اول ۀگزارش مرحل». 1398  .زيست کارگروه محيط  .52
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأهي «.اول ۀگزارش مرحل». 1398  .کارگروه مديريت بحران  .53
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأهي«. اول ۀگزارش مرحل». 1398. هيدروليکیهای  کارگروه مهندسی رودخانه و سازه  .54
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأ. هي«اول ۀگزارش مرحل». 1398  .کارگروه هيدرولوژی و منابع آب  .55
 .«مراودات شخصی». 1398 سعود.منتظری نمين، م  .56
 «ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي. »1389وزارت اطالعات،   .57
 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي». 1398 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .58
 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي». 1398 .سازی وزارت راه و شهر  .59
 ها. گزارش ملی سيالب ۀت ويژأدسترسی مستقيم هي «.(جامع امداد و بازسازی دولت )سجاد ۀسامان». 1398 .وزارت کشور  .60
 .«ها گزارش ملی سيالب ۀت ويژأپاسخ رسمی به درخواست هي». a1398- .وزارت نيرو  .61
 .«98تا ابتدای خرداد ماه  97-98ی کشور در سال آب یها استان یبارندگ تيضعو». b1398- .نيرووزارت   .62
 اطالعات و فناوری دفتر .اقتصادی و ریزی برنامه معاونت .21 ةبولتن شمار «.برق و آب صنعت آمار ةماهان گزارش» .c1398- .وزارت نیرو  .63

 .1398 فروردین .آمار
64. Copernicus Project. European Commission. https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-

components/EMSR352/ALL/ALL, (Accessed: 21/7/2019). 

65. Google Earth. Google. (Accessed: 21/7/2019). 
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 جمهور پیوست حکم رئیس های ؤالس

 شناسی هواشناسی و اقلیم ۀعرص -1

 های گذشته در ايران، چه وضعيتی داشته است؟ های جوی اخير در مقايسه با ريزش ريزش -1

 اند؟ های اخير چگونه عمل کرده برداری قبل و حين سيالب های داده تجهيزات سنجش متغيرهای هواشناسی و ديگر سيستم -2

و قبل از وقوع سيالب چه کيفيتی داشته  1397-98و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی سال آبی ها  بينی پيش -3

 است؟

 های اجرايی است؟ بينی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نياز دستگاه های پايش و پيش توانمندی سامانه -4

رسانی  رسانی، و محتوا و زبان اطالع  زمانی اطالع ۀبازبينی و اخطار،  های سازمان هواشناسی، اعم از دقت پيش کيفيت گزارش -5

 های کشور در سيالب داشته است؟ چه تأثيری بر عملکرد دستگاه

بينی و اخطار سيالب در  افزاری سازمان هواشناسی برای پيش افزاری و نرم های سخت منابع مالی، تجهيزات دانش و قابليت -6

 ايران مناسب است؟کشور تا چه اندازه برای مديريت سيالب در 

آبی ايران  ۀها و آيند چيست؟ تغيير اقليم چه تأثيری بر بارش 1397 -1398های شديد و ترسالی در سال آبی  علت بارش -7

 کند؟ ها در اين سال آبی، ضرورت تغييراتی در نظام مديريت منابع آب کشور ايجاد می دارد؟ آيا کميت بارش

 هواشناسی کشور چيست؟های سيالب برای سازمان  آموخته درس -8

 ها برای ارتقای کيفيت عملکردی آن ضروری است؟ چه اصالحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با ساير دستگاه -9

 

 های آبی و مدیریت منابع آب هیدرولوژی، سازه ۀعرص -2

ی بر کل رخداد سيالب و های بزرگ گذشته در ايران چيست؟ و چه تأثير های اخير با سيالب های سيالب ها و شباهت تفاوت -1

 مديريت آن باقی گذاشته است؟

 برداری قبل و حين سيالب چگونه بوده است؟ های داده تجهيزات سنجش متغيرهای هيدرولوژيک و ديگر سيستم -2

 تبديل آن به اقدامات مديريتی چگونه بوده است؟ ۀسيالب و ساختار آن در وزارت نيرو و نحو ۀرسانی دربار اطالع ۀنحو -3

...( در پاييز و  بندها و های آبی )نظير مديريت سدها، سيل مديريت منابع آب و سازه ۀهای مسئول در زمين سازمان عملکرد -4

 و بعد از آن برای مديريت سيالب چگونه بوده است؟ 1397زمستان 

ب سازمان های آبی به هشدارها و اخطارهای سيال های متولی مديريت منابع آب و سازه کميت و کيفيت واکنش سازمان -5

 هواشناسی چگونه بوده است؟

 اند؟ های آبی مرتبط با سيالب چه نقشی در تشديد يا مديريت و تعديل سيالب داشته سدها و ساير سازه -6

اند در تسکين  توانسته ...( در بهترين عملکرد تا چه اندازه می های آبی )مخازن سدها و ها چقدر بوده و سازه حجم بارش -7

 د و چه ميزان سيالب ناگزير بوده است؟سيالب نقش داشته باشن

...( چگونه بر سيالب اثر  سازی و ، ديوارهحرائمصحيح )اليروبی، حفظ  ۀانجام شدن يا نشدن عمليات مهندسی رودخان -8

 گذاشته است؟

ها )جلوگيری از دخل و تصرفات، حفظ حريم، برداشت شن و ماسه،  مشکالت قانونی و ساختاری در مديريت بستر رودخانه -9

 ...( چيست؟ نخاله و ۀتخلي
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سيل و خسارات آن باقی  ۀای در کشور، چه اثری بر حادث های غيررودخانه کشور در مقايسه با پروژه ۀجايگاه مهندسی رودخان -10

 گذاشته است؟

زيست، وزارت راه و  ها، بخش کشاورزی، سازمان محيط ها )شهرداری تعارضات نهادی/سازمانی در مديريت رودخانه -11

 ...( چگونه بر سيل و خسارات آن مؤثر بوده است؟ تجارت، بخش خصوصیو معدن  ،صنعتشهرسازی، 

کارهايی صورت گرفته و چگونه بر سيالب و خسارات  و ها در چه مقياسی و با اتکا به چه ساز تجاوز به حريم و بستر رودخانه -12

 آن اثر گذاشته است؟

 ر سيالب و خسارات آن تأثير گذاشته است؟انجام شدن يا نشدن آبخيزداری چگونه و در چه مقياسی ب -13

ای مديريت منابع آب چگونه بر سيالب و خسارات آن تأثير  کميت و کيفيت استفاده يا عدم استفاده از عمليات غيرسازه -14

 گذاشته است؟

ونه بر بروز و ها و اقدامات در نظام مديريت منابع آب کشور چگ ها، برنامه بندی سياست رويکردهای کالن و بلندمدت و اولويت -15

 خسارات سيالب اثر گذاشته است؟

های آبی )وزارت نيرو و  های مختلف درگير در مديريت منابع آب و سازه تعامالت ميان سطوح )سطح ملی و محلی( و سازمان -16

 ...( چگونه بر مديريت سيالب اثر گذاشته است؟ ها و های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری شرکت

 گذارد؟ ثيرات مثبتی بر منابع آب ايران باقی میسيالب چه تأ -17

 های آبی کشور چيست؟ های سيالب برای مديريت منابع آب و سازه آموخته درس -18

 آوری در مقابل سيالب، مستلزم چه اصالحاتی است؟ های آبی کشور برای افزايش تاب ارتقای سطح مديريت منابع و سازه -19

  
 مدیریت بحران ۀعرص -3

نيروی انسانی، اختيارات و وظايف ستاد مديريت بحران کشور چگونه بر کميت و کيفيت عملکرد اين  ۀها، بودج رويهساختار،  -1

 سازمان در مديريت سيالب اثر گذاشته است؟

 ۀهای مديريت بحران در عملکرد کلي بندی، ميزان استاندارد بودن و تطابق داشتن با پروتکل کميت، کيفيت، هماهنگی، زمان -2

 های درگير در مديريت بحران سيالب، چگونه بر خسارات حادثه اثر گذاشته است؟ نسازما

افزارها، نظام ارتباطی، منابع مالی، کيفيت فرماندهی و  های سازمانی، تجهيزات، سخت وضعيت کشور از نظر آمادگی -3

 های نيروی انسانی برای مقابله با سيالب چگونه است؟ توانمندی

 اند؟ يندهايی اتخاذ شدهاهای مختلف بر اثر چه فر يت بحران سيالب در استانتصميمات نادرست در مدير -4

های مديريت بحران سيالب در کشور چگونه است؟ ميزان عمل به اين استانداردها،  ها، استانداردها و دستورالعمل وضعيت رويه -5

 ها چقدر است؟ ها و دستورالعمل رويه

 مديريت بحران در کشور چيست؟  نمندیهای سيالب برای ارتقای سطح توا آموخته درس -6

 چه اصالحاتی در ساختار ستاد و نظام مديريت بحران کشور برای بهبود و ارتقای مديريت بحران سيالب ضروری است؟ -7

  

 امداد و نجات ۀعرص -4

 زمانی شروع تا پايان سيالب چقدر بوده است؟ ۀگرفته در باز کميت عمليات امداد و نجات صورت -1

 عمليات امداد و نجات چه بوده و از چه عواملی تأثيرپذيرفته است؟های  کاستی -2
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های امداد و نجات در کشور چيست؟ آنها به چه اندازه در جريان  ها و دستورالعمل کميت و کيفيت راهنماها، پروتکل -3

 اند؟ سيالب عملياتی شده

 عمليات چگونه بر خسارات جانی اثر گذاشته است؟سازمانی در اين  فرماندهی عمليات امداد و نجات و کيفيت هماهنگی بين -4

 وضعيت آمادگی کشور برای عمليات امداد و نجات چگونه و در چه سطحی است؟ -5

 های مردمی چه نقشی در عمليات امداد و نجات ايفا کرده است؟ کمک -6

 های کشورهای خارجی چه اثری بر عمليات امداد و نجات داشته است؟ کمک -7

 های امداد و نجات کشور )دولتی، غيردولتی، مدنی( در جريان سيالب چگونه بوده است؟ ازمانکميت و کيفيت عملکرد س -8

 های سيالب برای عمليات امداد و نجات کشور در آينده چيست؟ آموخته درس -9

 امداد و نجات سيالب چيست؟ ۀهای کشور در زمين منظور ارتقای آمادگی اصالحات مؤثر به -10

  

 مدیریت ریسک و بیمه ۀعرص -5

 کيفيت قوانين مربوط به بيمه در مقابل سيالب در ايران چگونه است؟ -1

 هايی است؟ ها و قوت سيالب دارای چه ضعف ۀبيم ۀکشور در زمين ۀصنعت بيم -2

 ای در معرض سيالب چيست؟ ها و ساير اقدامات توسعه ها، زيرساخت سکونتگاه ۀجايگاه مديريت ريسک در توسع -3

زدگان به جريان عادی زندگی اثر  جريان سيل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سيلهای مديريت ريسک و بيمه در  ضعف -4

 گذاشته است؟

 اند، چگونه است؟ هايی که در معرض سيالب قرار گرفته زيرساخت ۀوضعيت بيم -5

چگونه بر هايی داشته و  های ذيربط در مقوله سيالب با صنعت مديريت ريسک و بيمه، چه نقصان کيفيت تعامل همه دستگاه -6

 بروز خسارات سيالب اثرگذار بوده است؟

نسبت نظام فنی و اجرايی کشور با مديريت ريسک و صنعت بيمه، چه تأثيری بر مديريت سيالب و تشديد خسارات باقی  -7

 گذاشته است؟

 سيالب در کشور چيست؟ ۀهای سيالب برای مديريت ريسک و بيم آموخته درس -8

 سيالب صورت گيرد، چيست؟ ۀکشور در زمين ۀريسک و بيماصالحاتی که بايد در صنعت مديريت  -9

  

 ها زیرساخت ۀعرص -6

 ها چه ميزان است؟ شده به زيرساخت شده بر اثر سيالب چيست و ميزان خسارات وارد های تخريب کميت زيرساخت -1

ها،  آب و برق، فرودگاهبندها، تأسيسات فنی  ها، سيل ها، خطوط ريلی، ساختمان ها، پل های کشور )جاده آوری زيرساخت تاب -2

 ...( در مقابل سيالب چگونه بوده است؟ تأسيسات بهداشتی و درمانی و

چه اندازه بوده  ،اند هايی که در معرض سيالب قرار گرفته آور در مقابل سيل در زيرساخت رعايت استانداردهای طراحی تاب -3

 است؟

شده  های تخريب اند و باالخص زيرساخت سيالب قرار گرفتههايی که در معرض  کيفيت اجرا و نظارت بر اجرای زيرساخت -4

 چگونه بوده است؟
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ها و نظام فنی و اجرايی کشور چگونه بر کيفيت و  ريزی، اجرا و نظارت بر ساخت زيرساخت گيری، بودجه ساختار تصميم -5

 ها در مقابل سيالب اثر گذاشته است؟ آوری زيرساخت تاب

ها، اراضی کشاورزی و تأسيسات  چگونه و تا چه اندازه بر بروز خسارات در سکونتگاه ها در برابر سيالب، تخريب زيرساخت -6

 صنعتی اثر گذاشته است؟

ريزی، ساخت و نظارت بر  ريزی، طراحی، بودجه برنامه ۀهای سيالب برای نظام فنی و اجرايی کشور در زمين آموخته درس -7

 ها چيست؟ ساخت زيرساخت

 های کشور در مقابل سيالب چيست؟ آوری زيرساخت يت و تاباصالحات ضروری برای ارتقای کيف -8

  

 شهرسازی و معماری ۀعرص -7

آور در مقابل سيالب، چگونه بر  های شهری و روستايی و رعايت نکردن استانداردهای شهرسازی تاب سکونتگاه ۀتوسع ۀشيو -1

 ها تأثير گذاشته است؟ بروز خسارات به سکونتگاه

پذيری در مقابل سيل و بروز  ها چگونه سبب آسيب سکونتگاه ۀريزی، طراحی و توسع برنامهعدم رعايت قواعد و قوانين  -2

 خسارات شده است؟

چيست و تحت تأثير چه  ،ها که سبب تشديد خسارات شده است سکونتگاه ۀگرفته در توسع ترين تخلفات صورت عمده -3

 وکارهايی رخ داده است؟ ساز

 زده چگونه سبب تشديد خسارات سيل شده است؟ شهری و روستايی سيل های مناطق ها و دهداری عملکرد شهرداری -4

 های شهری و روستايی ايران چيست؟ سکونتگاه ۀريزی، طراحی و توسع های سيالب برای نظام برنامه آموخته درس -5

اداری،  های های شهری و روستايی در مقابل سيالب، مستلزم چه اصالحاتی در قوانين، رويه آوری سکونتگاه افزايش تاب -6

 جلوگيری از تخلفات و اقدامات مديريتی است؟

  

 و رسانه اجتماعی و فرهنگی ۀعرص -8

های مسئول آموزش و  آوری در برابر سيالب در کشور چه وضعيتی داشته است و دستگاه های مربوط به ارتقای تاب آموزش -1

 اند؟ هايی داشته ضعفها و  ارتقای فرهنگ عمومی ايمنی در اين زمينه چه کارکردها، قوت

 اند؟ رسانی در بحران سيالب چه عملکردی داشته ها و اطالع رسانه -2

 رسانی بحران چيست؟ نگاری و اطالع روزنامه ۀهای رسمی در زمين مشکالت رسانه -3

ی کننده به احيای زندگ های پيش از سيالب، امداد و نجات هنگام سيالب و کمک نهاد مرتبط با فعاليت های مردم سازمان -4

 زدگان در کشور چه وضعيتی دارند؟ سيل

آب با لحاظ  ۀهای حفاظتی تخلي بسيج آنها در احداث دايک ۀنقش همکاری و همراهی مردم در مديريت سيالب )در حوز -5

 موارد فنی و اجتماعی( و ساير اقدامات چگونه بوده است؟

 تأثيری بر عملکرد مديريت بحران داشته است؟اجتماعی در روزهای مديريت بحران و امداد و نجات چه  ۀاعتماد و سرماي -6

 ترين راهکارهای تعديل و جبران خسارات برای ايشان چيست؟ زدگان چه بوده و مناسب تأثيرات اجتماعی سيالب بر سيل -7

 های اجتماعی ناشی از سيالب چگونه است؟ مقابله با آسيب ۀهای کشور در زمين وضعيت آمادگی -8
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آوری کشور در مقابل سيالب  تاب ۀها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسع ها، برنامه استهای سيالب برای سي آموخته درس -9

 چيست؟

 آوری اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سيالب چيست؟ اصالحات ضروری برای تقويت تاب -10

  

 حقوقی ۀعرص -9

 مديريت سيالب چيست؟ ۀهای نظام حقوقی کشور در زمين ها و ضعف قوت -1

زيست  ها، شهرسازی، مديريت بحران، محيط جمله اجرای زيرساخت های مختلف )از ضوابط حقوقی در عرصهچگونه تخطی از  -2

 پذيری کشور در مقابل سيالب شده است؟ ...( سبب افزايش آسيب و منابع طبيعی، مديريت منابع آب و

 های مختلف چيست؟ آن در استان مدهای ناشی ازاسيالب و پي ۀشده در جريان بروز حادث قصورها و تقصيرهای حقوقی محقق -3

 های حقوقی و قانونی سيالب چيست؟ آموخته درس -4

آوری و افزايش ظرفيت مديريت سيالب  اصالحات ضروری برای تقويت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقويت تاب -5

 چيست؟

 

 زیست محیط ۀعرص -10

کشاورزی، تغيير  ۀهای آبی، توسع دستکاری در پيکرهزيستی )وضعيت جنگل، مراتع، پوشش گياهی،  نقش متغيرهای محيط -1

 ...( در پيدايش خسارات سيالب چه بوده است؟ حرائم و

 سيالب و خسارات آن چيست؟ ۀزيستی تشديدکنند های محيط ها و اقدامات مديريتی منجر به تخريب وکارها، رويه قوانين، ساز -2

 ؟زيست و طبيعت ايران چيست ها بر محيط آثار منفی سيالب -3

 زيست و طبيعت ايران چيست؟ ها بر محيط آثار مثبت سيالب -4

 زيست ايران شود، چيست؟ آوری و پايداری محيط زيست که سبب افزايش تاب های سيالب برای مديريت محيط آموخته درس -5

 ها چيست؟ کشور از منابع آبی ناشی از سيالب ۀاصالحات ضروری برای افزايش ظرفيت استفاد -6

 ها و خسارات ناشی از آنها چيست؟ منظور کاستن از احتمال بروز سيالب زيست به بهبود کيفيت محيط اصالحات ضروری برای -7

  

 کارگروه اقتصاد سیالب و تأمین مالی -11

 ريزی امور مربوط به مديريت سيالب در ساليان گذشته چگونه بوده است؟ بودجه -1

مديريت سيالب، چگونه بر سيالب و خسارات ناشی از آن تأثير  ۀهای متولی در زمين دستگاه ۀريزی و مقدار بودج نظام بودجه -2

 گذارده است؟

 هايی است؟ چه نقصان ۀمدل برآورد خسارات ناشی از سيالب در کشور چيست و دربردارند -3

 ساختارهای کلی اقتصاد ايران چگونه بر سيالب و خسارات آن اثر گذارده است؟ -4

 چگونه تحت تأثير اقتصاد سيالب قرار خواهد گرفت؟های آينده  و سال 1398اقتصاد کشور در سال  -5

 زده و اقتصاد کالن چيست؟ مدهای اقتصادی سيل برای اجتماعات حاضر در مناطق سيلاپي -6

 های سيالب برای اقتصاد ايران و تأمين مالی مديريت سيالب چيست؟ آموخته درس -7

 مقابل سيالب چيست؟آوری کشور در  منظور افزايش تاب اصالحات ضروری در بخش اقتصادی به -8
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 کشاورزی و منابع طبیعی ۀعرص -12

 ها چيست؟ اند، چقدر است؟ و ميزان خسارت کميت اراضی و منابع طبيعی که تحت تأثير سيالب قرار گرفته -1

 کشت چگونه بر کميت سيالب و خسارات ناشی از آن تأثير گذاشته است؟ ۀتغيير کاربری اراضی و توسع -2

 و منابع طبيعی در مقابل سيالب مستلزم چه اصالحات و اقداماتی است؟ آوری کشاورزی افزايش تاب -3

  

 وکارها کسب ۀعرص -13

 اند؟ ميزان خسارات چقدر است؟ وکارها از سيالب خسارت ديده کدام کسب -1

 گذارد؟ وکارها باقی می مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب مدت، ميان سيالب چه اثرات کوتاه -2

 کند؟ وکارها ايجاد می کسب ۀهايی برای توسع چه ظرفيترغم خساراتش،  سيالب علی -3

 چيست؟ ،کارها برای آنکه به حالت عادی بازگردند و ها برای کمک به کسب ترين شيوه مناسب -4

ها و اقدامات برای تبديل کردن خسارت ناشی از سيالب به فرصتی برای توليد و رشد اقتصادی  ها، برنامه ترين سياست مناسب -5

 چيست؟

 

 های تمدنی آموخته میراث فرهنگی و درس ۀعرص -14

 سيالب چگونه و به چه ميزان ميراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟ -1

 آوری ميراث فرهنگی در معرض سيالب چه ميزان بوده است؟ تاب -2

 چيست؟ سيالب برابر در آوری تاب افزايش برای اسالمی – های تاريخی و فرهنگی و شهرسازی ايرانی های سازه آموخته درس -3

های ناشی از  آموخته ها و ساير تأسيسات در مقابل سيالب براساس درس آوری سکونتگاه اصالحات ضروری برای افزايش تاب -4

 های تاريخی در معرض سيالب چيست؟ ارزيابی ميراث فرهنگی و بافت
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