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ارکان در این راستا یکی از  .گیردهای زیادی را در بر میمولفه سیلرویکرد سوانح طبیعی  اارزیابی و برنامه ریزی  مدیریت بحران ب

ریزی و پژوهشی حال و آینده های برنامهبا این دیدگاه توجه به الویت .اشدببراساس تاب آوری می بحران اساسی مدیریت

های  مطالعات و برنامه ریزی توسعه پایدار ترین اولویتمیکی از مه سیل خیزدر نواحی  بحراندهد که مدیریت کشورمان نشان می

روند  یبرخوردار است برس یاژهیو گاهیاز جا یزیخ لیبارز س یهایژگیخوزستان به خاطر و هیناح .در کشور مطرح می باشد
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 مقدمه

 یریکاهش چشمگ یارتباط یرهایمس یبسته شدن احتمال لیبه دل یارتباط یهاعملکرد شبکه سیلبعد از وقوع حوادث 

 یها، شبکهیاضطرار تیبا وضع یعیاست که بعد از وقوع حوادث طب یدر حال نی(. اTai & Lee, 2013)ابدییم

 & ,Liu, Masuya, Saitoها عهده دارند )در نجات جان انسان یاتینقش ح یمدادرسانز امراک یو دسترس یارتباط

Tamura, 2003است که اغلب اوقات ای مسأله یها و مراکز امدادرسانی کاربری( بدین منظور توزیع بهینه

کالتی مانند کمبود ها، مشبد شهربا آن سر و کار دارند. چرا که به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کال یشهرریزان برنامه

امروزه، استفاده  .(AHADNEZHAD,2007) به وجود آمده است یو عدم توزیع فضایی مناسب مراکز امدادرسان

 کندیمناسب و کارآمد عمل م یبانک اطالعات جادیجهت ا یبه عنوان ابزار ییایاطالعات جغراف ستمیاز س

(Howerton, 2006) .افراد به  یسالمت هر کشورتسهیل دسترس بخشان در ستگذارسیا یاز اهداف اساس یکی

 نیاست، به نحوی که همه اقشار جامعه بتوانند از این خدمات به نحو مطلوب بهره گیرند از ا یدرمان یخدمات بهداشت

 تیحائز اهم اریبس هنگام وقوع سیل یجهت کاهش تلفات انسان یمراکز امدادرسان یرو سطح عملکرد و پوشش ده

فقط به  دیبحران را نبا تیریمد .(Khayatan, Nasiripour, Amini, & Mohammadnejad, 2010)است

در درون  رانهیگشیپ یهاتیفاجعه در نظر گرفت، بلکه به عنوان فعال کیدر هنگام رخداد  یکیعنوان واکنش تاکت

 یابیرو مکان نیاز ا .(Yang, Jones, & Yang, 2007)دوشاز بحران در نظر گرفته  یریگشیمرتبط با پ یندهایفرآ

در استفاده از منابع،  ییاز صرفه جو یبرنامه با درک منافع ناش یهادولت یهااستیاز س یانمونه یعموم التیتسه

 نیاست که چن ییحس جمع گرا شیو افزا سیل در هنگام وقوع بحران ژهیخدمات به و ییو هم افزا ییکارآ شیافزا

 ,Zolnik, Minde) است یاتیح اریبس کنندیم هرا تجرب تیجمع عید سررش که ییاهدولت یبه خصوص برا یمنافع

Gupta, & Turner, 2010).  

در این  هاروش جمع آوری داده پیمایشی واکتشافی،نظر هدف کاربردی و از نظر روش وماهیت از  حاضر نوع تحقیق

 باشد.میای اسنادی و کتابخانه مقاله

 مبانی نظری

 یتعریف تاب آور
 رفتیبه شمار م یعیمخاطرات طب یابیدر ارز یدر ابتدا استدالل کانون ،مقابله با سیل یبرا یآورفهوم تابرد مکارب

(Mileti, 1999م ،)شنهادیبا استفاده از منابع خود پ یابیباز یجامعه برا کی ییرا به توانا یآورتاب کهیدر حال یلتی 

 وندیپ یندیفرا کیجامعه تمرکز نموده و آن را به صورت  یرآو بتا یبر رو زین( 200۸و همکاران ) سیکرد. نور

پس از عوارض  راتیی(، به پاسخ ها و تغیو توسعه اقتصاد یاجتماع یها هی)مانند سرما یقیتطب یها تیدهنده از ظرف

 ییهاتیاز ظرف یابه عنوان مجموعه یآورمطلب تاب نیو حوادث ناگوار و ناسازگار قلمداد کردند. در ا یجانب

 یهاییتوانا شیکه به نوبه خود به ساخت و افزا ابدیها پرورش استیمداخالت و س قیتواند از طر یکه م باشدیم

متفاوت از  اریبس یاز مفهوم ساز یکی. دینما یانیو حصول بهبود از مخاطرات کمک شا یابیجامعه جهت پاسخ و باز

 . باشدیم یاتیح یساخت ها ریز یورآ تاب بر ساختمان ها و دیخطرات با تأک یمهندس یآورتاب

 میمفاه ژهیبه و نمودند شنهادیپ یاسازه لیبر تعد دیبا تأک یچارچوب تاب آور کی( 2003و همکاران ) برنئو

 قاتی. تحقشوندیو سرعت عمل را شامل م ریو تدب یاز حد و کاردان شیب یفراوان ،یرومندیکه ن یمهندس یهاستمیس

از  یاتیح یرساختهایدر درجه اول حفاظت از ز یمل تیامن دگاهیاز د یآورو تاب یریف پذانعطا یبر رو ریاخ

 یاجهینت یآورفرض که تاب شیپ نیتمرکز دارند با ا یاتیح یها رساختیز یآوربر تاب زیداشته و ن دیتأک سم،یترور
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 ,Emrich, BurtonCutter & ,ها است ) رساختیها به ز بیاز محدود ساختن آس ییهدف نها کیاز سنجش 

2010). 

 

 یعیطب یایدر برابر بال یتاب آور

از  ینوع نی. اباشدیم تیحائز اهم یعیاز مخاطرات طب یدرک و کاهش خسارات ناش یبرا ایدر برابر بال یآور تاب

به  یمتفاوت مکان یها یژگیاست. به خاطر انواع مخاطرات و و یعیطب یایدر برابر بال یآوراست که تاب یآورتاب

بطور مداوم  دیمختلف بدست آورد. اما با ییایفمناطق جغرا یآورو واحد از تاب یدرک کل کی توانیم یتسخ

 لیو تحل هیکند. تجز دایمناطق مستعد خطر بهبود پ یآورو تاب ردیمورد توجه قرار گ ایدر برابر بال یآورتاب

 تیموقع یدارا کیکه هر  باشدیم یاریبسنقاط  یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیزیاطالعات ف ازمندین ایبال یآورتاب

 یآورمطالعات تاب نهیمحققان در زم یدر حال حاضر سه مشکل برا کهی. در حالباشدیم یبه فرد رمنحص ییایجغراف

 وجود دارد:

 .باشدیواضح م حیتوض کیفاقد  ییایجغراف دگاهیاز د یآورتاب ،یادراک ای یدر سطح مفهوم.1

 . باشدیچارچوب واحد دشوار م کیرفتار فرد، گروه وجامعه در  یآورتاب یازمدل س یاتیدرسطح عمل.2

 & ,Zhou, Wanمختلف انتقال داد.) ییفضا یها اسیرا در مق یآورتاب توانیم یبه سخت یدر سطح کاربرد.3

2010Jia,) 
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 *  * *    (Etinay, Egbu, & Murray, 201۸) (201۸اتینای و همکاران)
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(2019) برون

(2019Brown,) 

 * *     

 *    * * * (Faust, Abraham, & McElmurry, 2016) (2016فاست ) 

     *   (Bostick, Connelly, Lambert, & Linkov, 201۸) (201۸بوستیک و همکاران)

کولیسکووسکاو  

(2016همکاران)

(2016Kuliczkowska,) 

* * *     

(2016پراگ )

(2016Proag,) 

* * * *   * 

    بحران

مشقت  د،یآ یبه وجود م یبه طور ناگهان یو انسان یعیطب یدهالکرعم است که در اثر رخدادها و یحوادث بحران

و  یفور ،یبه اقدامات اضطرار ازیکند و بر طرف کردن آن نیم لیتحم یجامعه انسان ایمجموعه  کیرا به  یوسخت

  های شهری توجه به مسیرهای ارتباطی است. یکی از راهکارهای مدیریت بحران در سکونگاهفوق العاده دارد

(2012Cirianni, Fonte, Leonardi, & Scopelliti,). مترقبه  ریحوادث غ دیاغلب موارد بحران را از د در

آن به منابع فراتر از منابع  تیریمهار و مد یشود که برایبه بحران م لیتبد یمترقبه زمان ریحادثه غ .کنند یم فیتوص

  .(,2019Lewis)گرددیم یعیوس بیو تخر یبحران معموال منجر به نابود فیتعر نیبا ا .باشد اجیاحت یمحل

حادثه  کیاست که بر اثر وقوع  یتیوضع یبحران تیوضععبارت است از:  یبحران تیاز وضع یساده و کل فیتعر کی

. به عبارت ستندیمعمول با منابع و امکانات موجود قادر به مقابله با آن ن یهامانزاکه س یداده به طور یمشخص رو

دهند و  یرخ م یعیها معموال در اثر حوادث طبگونه بحران نیمعمول و موجود است. ا یهافراتر از توان سازمان گرید

که برابر   «disaster»ۀواژ باشد. یو کشنده م رانگریها حداقل به طور بالقوه و اغلب در عمل خطرناک، واثرات آن

برهم  یبه معنا   disۀاز دو واژ یبیبال، سانحه و بحران ذکر شده، ترک بت،یآن، فاجعه، مص یبرا یفارس یهانهاده

حوزه  نیدر ا جیرا یهاستاره، اقبال و طالع مشتق شده است. واژه یبه معنا  astrumو ه،یزننده، بدون، ضد، عل

، سانحه  و بحران. است و عبارتند از: تصادف،  حادثه ریز یامدهایپ یرخداد( که دارا کیبه مثابه )عبارتند از واقعه  

بحران  فیاز تعار یکی .شودیاشاره م یانسان یهاتیو فعال یعیطب یهاتیبحران، به مجموع فعال فیامروزه در تعر

 نیشده و ا یطیمح ستیمنابع و ز ،یساننا ۀدر عملکرد جامعه که باعث تلفات گسترد یعبارت است از: اختالل جد

که به  کندیاز علل مختلف از سوانح فراهم م یدرک بهتر ف،یتعر نیا یبازساز یجامعه برا ییاز توانا شیتلفات ب

بحران اشاره  یریگها در شکلو نقش آن یکالبد طیبا مح یعیحوادث طب انیدر تعامل م ریدرگ یزوریکاتال یندهایفرآ

 .(1999al.,  tBurby e) دارد

 بحران تیریمد

بالقوه  یهابحران کندیسازمان تالش م ندیفرآ نیا یشود که طیم فیتعر افتهینظام  یندیبحران به عنوان فرآ تیریمد 

انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند. مدل سه  رانهیشگیکند سپس در مقابل آنها اقدامات پ ینیب شیو پ ییرا شناسا

بحران و بعد از بحران  نیقبل از بحران، ح یمرحله از سه مدل نیرسد. ایمدل جامع به نظر م کی نابحر ایمرحله

بحران،  نیح یاز بحران، مرحله یریجلوگ یاقدامات برا یتمام قبل از بحران شامل یشده است. مرحله لیتشک

سازمان  تیاز رفع بحران و امن نانیمل اطماشپس از بحران  یپاسخ و مقابله با بحران و مرحله یبرا ییها مربوط به گام
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است که به صورت  یختگیهم گس زا کیبحران . از رخداد مجدد آن است یریبه منظور جلوگ دادیاز رو یریادگیو 

 .دهدیقرار م دیآن را مورد تهد یاتیگذارد و محور حیاثر م ستمیبر کل س یکیزیف

 :باشدیم ریبحران به شرح ز تیریمد یندهایاز فرآ کیهر

 بار انیز آثار کاهش ای سکیاز وقوع ر یریاز وقوع بحران با هدف جلوگ شیاست که پ یمجموعه اقدامات :ینیب شیپ

  .شود یآن انجام م

 یریشگیشود. با پیم مطرح ینیب شیپ یبحران است که پس از مرحله تیریمد ندیمهم در فرآ اریبس یگام :یریشگیپ

مربوط  یهاتیفعال هیکل یریشگیشدت وقوع آنها را کاهش داد. پ ایکرد  یریها جلوگناراز بح یاریتوان از بروز بس یم

 سکیمربوط به آن ر یهاانیو ز ایبال دنیحداقل رس به باشد که باعث یم ها سکیراز اثرات مضر یبه اجتناب و دور

 .شود یم

 .دهدیم شیبحران افزا تیریمد فلجامعه را در انجام مراحل مخت ییاست که توانا یمجموعه اقدامات :یآمادگ

از گسترش  یریجلوگ و انیبه دنبال وقوع بحران بوده که با هدف نجات مال مشتر یخدمات اضطرار یارائه :مقابله

 .شودیخسارات انجام م

 ماگ نیباشد. اولیمی عاد طیاز بحران به شرا دهید بیسازمان آس طیجهت بازگرداندن شرا یاقدامات و بهبود: یبازساز

با  نیمرحله همچن نیاست، از ا بحران بحران از هرگونه عالئم و شواهد دال بر طیمح یمرحله، پاکساز نیو اقدام در ا

 (,2015Booth)شود یم ادی زیمجدد ن یو توسعه یبهبود، توانبخش م،یترم یعنوان مرحله

 یهاکرد. در سال ییدر برابر بحران را شناسا ریپذ بیمختلف، نقاط آس یایتوان قبل از بروز بالیم  GISاستفاده از با 

کار . به..و  لیمانند زلزله، طوفان، گردباد، س یعیطبی ایبحران بال تیریابزار قدرتمند در مد کیبه عنوان  GISریاخ

 رانیبحران را در دسترس مد تیریمد یزیبرنامه ر یبرا ازیاطالعات مورد ن ،یفناور نی. استفاده از ااست شده گرفته

نمود و به  ییتوان شناسا یباشند را میم رتریپذ بیکه آس یاز وقوع بحران نواح قبل طرف کیدهد. از یقرار م

اتفاق  لیمانند زلزله، طوفان، گردباد و س یعیطب یایکه بال یهنگام رگید پرداخت، از طرف یآن نواح یتوانمندساز

ها و  ستگاهیا جادیا ،یپناهگاها، تدارکات پزشک ینجات افراد مانند معرف یبرا یمختلف اتیافتد. الزم است عملیم

 یبرا .(,.2014Lee et al)ردیگ صورت مردم و ... به منظور به حداقل رساندن خسارات ینجات، آگاه یرهایمس

 قرار مرکز وجود داشته باشد تا در اسرع وقت در دسترس کیخدمات الزم است اطالعات مختلف در  نیا یهیارا

به اشتراک بگذارند  گریکدیاطالعات خود را با   GISتوانند با استفاده ازیمختلف در سطح کشور م یها. سازمانردیگ

 یشتریند و در زمان وقوع بحران به صورت بهتر و با سرعت عمل بداشته باش اریتا اطالعات جامع و بهنگام را در اخت

 . ,Khalili )2018(ندیبتوانند ارائه خدمت نما

 سیل

 .کرد بندی تقسیم انسانی عوامل و طبیعی عوامل به توان می را سیل وقوع بر مؤثر عوامل

 شدن جاری باعث باران کم گاهی و پرباران مناطق در عمده طور به طوالنی و شدید های باران بارش: طبیعی عوامل

 افتاد، اتفاق جاجرم شهرستان و گلستان سیل جریان در که چه آن مانند استثنایی کامال مواردی در حتی .شودمی سیل

 باران هایقطره شدید، هایبارندگی در. شودمی سیل ایجاد باعث انسان دست ی ساخته...  و سد بند، آب شکستن

 به آب مناسب، گیاهی پوشش بدون زمین با باران هایقطره برخورد اثر در. است زیاد نیز بارش وسعت تر درشت

 بارندگی، شدت خاطر به شرایطی چنین در. آیدمی وجود به فصلی های سیالب و شودمی جاری زمین روی راحتی

 استان در که ییها سیالب از برخی. شودمی جاری سیل صورت به اضافی آب و کندنمی نفوذ خاک در آب از بخشی

 است بوده دلیل همین به اند داده رخ شمالی خراسان
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 دلیل به گاهی آورد، می وجود به سیل نیز ها برف ناگهانی شدن ذوب: ها کوهستان در یخ و برف سریع شدن ذوب

 سیالب صورت به و شده ذوب سرعت به هاکوه روی های برف هوا، شدن گرم و حرارت درجه ناگهانی افزایش

 خود هارادر برف باران، آب و ببارد باران ای، منطقه در برف سنگین بارش از بعد است ممکن حتی. شوندمی جاری

 . گردد سیل شدن جاری باعث و ذوب

 صورت کوتاهی زمان مدت در و آسا سیل صورت به ها بارندگی اغلب باران، کم مناطق در :کوتاه و شدید بارش

 جاری سیالب خاک، در آب نفوذ کاهش و خاک بودن رسی نیز و مناطق ینا در گیاهی پوشش دلیل به. گیردمی

 تخریبی اثرهای ندارد، وجود جاری های آب راه سر بر مانعی گونه هیچ مناطقی چنین در که این به توجه با. شودمی

 .است زیاد بسیار آن

 گیاهان زیرا دارد، لسی از گیری جلو در مهمی بسیار نقش منطقه یک گیاهی پوشش :گیاهی پوشش شدن کم

 فرصت آب و شودمی گرفته ها آن سرعت نتیجه در کنند، برخورد خاک با مستقیم طور به باران های قطره گذارندنمی

 نتیجه در. شوندمی خاک فرج و خلل افزایش باعث گیاهی های ریشه عالوه به. کندمی پیدا خاک در نفوذ برای کافی

 این به و فرورفته خاک در ها بارندگی از ناشی آب گیاهان، وجود با بنابراین. کندمی نفوذ خاک در راحتی به آب

 شودمی جاری جاهایی در بیشتر سیل. شوندمی ترآب پر زیرزمینی آب های سفره وهم شودنمی جاری سیل هم ترتیب

 خاک تخریب باعث سیل، جادای بر عالوه باران گیاه، بدون های زمین در. اند شده نابود یا و کم منطقه آن گیاهان که

 و گرددمی حمل و شسته ها سیالب توسط کشاورزی برای مناسب و مرغوب خاک تن ها میلیون سالیانه. شودمی هم

 .(Mayunga,2007)کندمی وارد کشاورزی بخش به زیادی هایخسارت سیل نیز روی این از

 کود قدر هر که دانیممی. رود می شمار به سیل شدن جاری در مهمی عامل نیز خاک جنس: خاک جنس و نوع

 آب باشد، رسی بیشتر خاک، قدر هر مقابل در. کندمی نفوذ آن در بیشتری آب باشد، بیشتر گیاهی خاک مواد حیوانی،

 چون. است بهتر دهد، جای خود در بیشتری آب بتواند و باشد نفوذپذیرتر خاک چه هر. کندنفوذ می آن در کمتری

 آب نتیجه در. کند می نفوذ آن در کمتر آب، باشد، تر سفت خاک هرقدر اما. میشود جاری خاک سطح در کمتری آب

 به یا و شدت به باران که مواقعی در. آیدمی وجود به سیل یا آب شدید جریان و شودمی جاری زمین روی بر بیشتری

 آن سرعت کاهش و آب شدن جاری از گیری جلو برای مانعی و باشد کمتر خاک پذیری نفوذ و اردبب طوالنی مدت

 .شود می سنگین های خسارت موجب و شده جاری سیل باشد، نداشته وجود

 را خاک در نفوذ برای کافی فرصت آب زیرا باشد، زیاد زمین شیب که شود می جاری جاهایی در سیل: زمین شیب

 افزایش آن حجم و سرعت رود،می پیش تر پایین سمت به هرقدر آب و شودمی جاری سرعت به نتیجه در و یابدنمی

 اتفاق بسیار دارند قرار ها کوهپایه دامنه در که روستاهایی در هاسیل نوع این. شودمی بیشتر آن تخریب وقدرت یافته

 (,.2003Bruneau et al)خطرناک هستند.  و مخرب بسیار اکثرا و افتدمی

 در آدمی های فعالیت و ها گیری تصمیم اقدامات، بررسی به که شودمی اطالق عواملی به انسانی عوامل: انسانی عوامل

 که شوند می ظاهر وقتی سیل، نظیر طبیعی بالیای از برخی که عتقدندم دانشمندان. پردازد می نظر مورد خیز سیل پهنه

 طبیعی های پدیده از ناشی سیل، که هم محلی در و آیدمی پیش برخورد و تقابل طبیعت و بشری های فعالیت بین

 . است نشده ایجاد مشکلی منطقه در بشر حضور عدم دلیل به است آمده بوجود

 : شود می اشاره سیل وقوع بر مؤثر یانسان عوامل برخی به زیر در

 حوضه در صحیح مدیریت اعمال عدم •

  رودخانه در هیدرولیکی مسائل به توجهی بی •

  آبراهه مقاومت و زبری ضریب افزایش •

 ای رودخانه مصالح غیراصولی برداشت •
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 راه سیل و رودخانه حریم رعایت عدم •

  رودخانه حاشیه اراضی کاربری •

  ریزهاکخا و رودخانه سواحل تخریب •

 روستایی و شهری مناطق توسعه •

 مطالعه مورد محدوده اجتماعی و اقتصادی شرایط با طراحی در سیل تناسب عدم •

 ای رودخانه تاسیسات اجرای و طراحی مطالعه، صحیح اصول رعایت عدم •

 سیالب مهار تاسیسات اجرای و طراحی مطالعه، صحیح اصول رعایت عدم •

  سیل وقوع به واکنش نحوه از سئولینم و مردم اطالعی بی یا اطالعی کم •

 سیل خسارات

 کالس دو در دخو خسارات محسوس. کرد بندی نامحسوس طبقه و محسوس دسته دو در توان می را سیل خسارات

 نام زیر از موارد توان می مستقیم خسارات کالس در که شود می بندی طبقه مستقیم غیر خسارات و مستقیم خسارات

 برد:

 افراد شدن مجروح و معلولیت یا انسانی تلفات ❖

 دامی تلفات و اراضی یا و تاسیسات ساختمانها، دیدن آسیب یا تخریب ❖

 آبگرفتگی اثر در صنعتی تولیدات و کشاورزی محصوالت ارزش کاهش ❖

  مسیل یا رودخانه مسیر و بستر در تغییرات ❖

 بعدی های سیل در پذیری آسیب پتانسیل افزایش و گیری سیل افزایش ❖

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می مستقیم غیر خسارات سکال در

 نقل و حمل امر شدن مختل و زمینی ارتباط موقت قطع ❖

 سیل وقوع از حاصله خدماتی و درمانی های هزینه و تجارت در مشکالت ایجاد ❖

 

 دسته بندی خسارات عمومی سیل به صورت کلی آورده شده است. 1در شکل 

 
 (,1998Smith & Ward)لنمودار خسارات سی :1شکل 

 نظیر. نیستند و نبوده قابل مقایسه راحتی به که گیردمی قرار نامحسوس گروه در سیل خسارات از توجهی قابل سهم

 وارد :م این
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 منطقه در آن به اعتماد عدم و گذاری سرمایه های زمینه شدن محدود ❖

 گذشته در سیل پیدرپی خسارات دلیل به منطقه کردن رها و مهاجرت به عالقه ❖

 اقتصادی توسعه و رشد راه در محدودیت ایجاد ❖

 سیل از وند افزایش خساراتر .باشدمی خسارات از هایی نمونه مدت دراز بهداشتی و روانی مسایل و مشکالت ایجاد

 این مدیریت و کنترل جهت نو ایچاره مدرن ابزار بر اتکا با که است داشته آن بر را پژوهشگران اخیر دهه چند طی

 و باشد می غیرممکن اما است مطلوب چه اگر سیل کامل کنترل این به توجه با دیگر سوی از بیندیشند طبیعی پدیده

Peters, Pratt, & ‐House)رساند حداقل به را آن شدن جاری از سارات ناشیخ توان می تمهیداتی با فقط

2010Chang,). 

  :تجزیه و تحلیل

رودخانه کرخه پس از خروج از ارتفاعات زاگرس وارد خوزستان میی شیود و پیس از سید     : حوضه آبریز کرخه 

ور می کند. رودخانیه  عب مخزنی کرخه از باختر دزفول و از شهرهای شوش، عبدالخان، حمیدیه، سوسنگرد و بستان

کرخه در منطقه سوسنگرد به دو شاخه هوفل و نیسان تقسیم شده و در نهایت وارد باتالق های هورالهویزه یا همان 

 شبکه رودخانه ای حوضه آبریز کرخه نشان داده شده است. 2هورالعظیم می شود. در شکل 

 
 کرخه دس پایین دست در کرخه آبریز ضه های اصلی حورودخانه :2شکل 

حوضه آبریز کارون بزرگ متشکل از رودخانه های دز و کارون است و در محیدوده  : حوضه آبریز کارون بزرگ •

هشت استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکیزی، فیارس و همیدان    

فارسیان، جونقیان، لردگیان، اییذه،      ن،واقع شده اسیت. شیهرهای یاسیوج، سیمیرم، بیروجن، شیهر کیرد، هفشیجا        

مسجدسلیمان، در قسمت علیای حوضه، و شهرهای بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز در بخش کوهسیتانی حوضیه   

قرار گرفته اند. از شهرهای مهم استان خوزستان که در حوضه کارون بزرگ واقع شده اند، نیز می توان اندیمشیک،  
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ایذه، مسجدسلیمان، گتوند، شوشتر، اهواز، آبادان و خرمشهر را در زیرحوضه و دزفول و شوش را در زیرحوضه دز 

 .کارون نام برد

رود کارون پس از عبور از ارتفاعات شمالی لردگان در استان چهار محال و بختیاری وارد مناطق  :زیرحوضه کارون

شود. این رود سپس به شهر  یم شمالی ایذه در استان خوزستان و سپس وارد مناطق مسجدسلیمان، اللی و گتوند

رسد و به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می شود. این دو شاخه در بند قیر به هم می پیوندند و به شوشتر می

همراه شاخه بزرگ دز که از سمت غرب به رودخانه کارون متصل می شود، رودخانه کارون بزرگ را تشکیل 

دو شاخه حفار از می رسد و در ادامه قبل از رسیدن به خرمشهر، به هودهند. رودخانه کارون پس از آن به شهر امی

و در نهایت به خلیج  شودگذرد و وارد اروندرود میشود. شاخه حفار از میان خرمشهر میو بهمنشیر تقسیم می

  .شودشاخه بهمنشیر که در شمال آبادان جاری است نیز به خلیج فارس متصل می فارس میریزد.

از شهرستان  یعیمناطق وس یرودخانه کارون بزرگ است و آبها یشاخه ها نیدز از مهم تر رودخانه: دز رحوضهزی

شهر از استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را  دونیبروجرد و خرم آباد از استان لرستان، فر گودرز،یال یها

 یشهر دزفول در محل انهیگذر از م و دزفول یمیدز و سد تنظ یرودخانه پس از سد مخزن نیکند. ا یم یجمع آور

 شود. یبه رودخانه کارون ملحق م ریبه نام بندق

 

 آنها به مربوط سدهای و کارون و دز آبریزکرخه، حوضه هایکه رودخانهشب :3شکل 

حدود  139۸مقدار در سال  نیو ا باشدیهکتار م12400حدود  1397سطح اشغال آب سد کرخه در سال 

عدد دور از انتظار  نیا انگریکه ب باشدیهکتار م 5100آب  نید که سطح اختالف ااشب یهکتار م 17500

سطح آب دز به میزان  97مقایسه با سال  سد دز نیز. باشدیم یاختالف کار دشوار نیا ینیب شیبوده است و پ

 هکتار بیشتر شده است.که حاکی از پیش بینی دشوار این سیالب بوده است. 1550
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 (1398, ی)الله1397و 1398یسه سطح آب کرخه در سالامق :3شکل 

 
 (1398, ی)الله1397و 1398مقایسه سطح آب دز در سال :4ل شک

 

 

 آوری ناحیه خوزستانبرای ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرای جهت افزایش تاب نقشه مناطق سیل زده :5کل ش

جداول زیرتشکیل  مطابق Expert Choice در نرم افزار AHPطبق روش وزن دهی swotسیل ماتریس  ربراب در

 داده شد. 
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 ماتریس ارزیابی نقاط ضعف های داخلی :2جدول 

 (wاخلی)ضعف های د ردیف
 ضریب

(AHP) 
 )ضریب*نمره( نمره

 0.2 2 0.1 ساخت و ساز در حریم رودخانه های دز،کارون،کرخه 1

 0.085 1 0.085 مناسب نبودن شیب جاده ها برای دفع آبهای سطحی 2

 0.03 2 0.015 های دفع آبهای سطحیکافی نبودن تعداد کانال 3

 50.1 2 0.075 هاعبور زیرساخت های حیاتی در حریم 4

 0.025 1 0.025 کاربری های ارضی ناهمگون 5

6 
ای و شمالی استان پتانسیل زیاد وقوع پیوستن سیل در نواحی جلگه

 خوزستان
0.1 2 0.2 

 0.035 1 0.035 پتانسیل زیاد وقوع سیل در حوضه های شرقی استان 7

 50.06 1 0.065 پتانسیل زیاد وقوع سیل در حوضه های جنوب شرقی استان 8

 0.11 2 0.055 وجود خطر در حوزه دز 9

 0.09 2 0.045 وجود خطر در حوزه کارون 10

 0.025 1 0.025 وجود خطر در حوزه کرخه 11

 0.07 2 0.035 عدم هماهنگی مدیریتی بین سازمان ها 12

 0.08 2 0.04 عدم آمادگی امدادی بر حوادث 13

 0.134 2 0.067 هاعدم الیروبی رودخانه 14

 0.066 2 0.033 سکونتگاه ها در حریم سد ها ساخت 15

 (Sقدرت های داخلی) ردیف
 ضریب

(AHP) 
 )ضریب*نمره( نمره

 0.165 3 0.055 تراکم آبراهه ها 16

 0.18 4 0.045 تراکم گسل ها 17

 0.144 4 0.036 پتانسیل کم سیل خیزی در حوضه های مرکزی 18

 2560. 4 0.064 وجود پوشش گیاهی در ناحیه 19

 40 1 جمع
2.11 

 

 

داخلی بر باشد که بیانگر آن است که ضعف میکمتر  2.5باشد که از می 2.11مجموع امتیازات عوامل داخلی برابر 

 اساس طرح موجود ما وجود دارد.

 تهدیدات خارجینقاط  یابیارز سیماتر :3جدول 

 (Tتهدیدات خارجی) ردیف
 ضریب

(AHP) 
 )ضریب*نمره( نمره

 0.134 1 0.134 فراوان با دوره بازگشت های طوالنیش شدت بار 1

 0.2 2 0.1 شیب زیاد در باال دست 2

 0.132 2 0.066 پتانسیل کم سیل خیزی در حوضه های مرکزی 3
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4 
 کمبود سد در باال دست استان )استان لرستان(

 
0.06 

 
2 0.12 

 0 1 0.041 پتانسیل زیاد سیل در نواحی باالدست 5

 0.041 2 0.058 های فراوان بارندگی در باالدست استان شتدوره بازگ 6

 0.116 1 0.17 سال اخیر2تاثیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در  7

 0.17 2 0.121 فرسایش خاک در باالدست 8

 0.242 2 0.05 عدم الیروبی رودخانه ها در باالدست 9

 (Oفرصت های خارجی) ردیف
 ضریب

(AHP) 
 نمره

نمره نهایی 

 ب*نمره(ری)ض

 0.316 4 0.079 احداث سیل بندها 10

 0.484 4 0.121 وجود نیروهای متخصص برای برنامه ریزی سیل 11

 23 1 جمع

 

2.055 

 

کمتر است که  2.5شده که از  2.055در ماتریس عوامل خارجی مشاهده می نمایم که مجموع امتیازات خارجی برابر 

باشد یعنی و تهدیدات خارجی بیشتر طرح ما را تهدید می کنند طلوب میامبیانگر آن است که شرایط این بخش هم ن

می باشد که بیانگر این است که عوامل داخلی در وضعیت مطلوب تری   0.055که البته  اختالف مقدار بدست آمده 

 نسبت به عوامل خارجی قرار دارند. 

 ترکیب عوامل داخلی و خارجی :4جدول 

 عوامل داخلی عوامل خرجی

T )تهدید( O )فرصت( W )ضعف( S )قوت( 

1.155 0.8 
1.365 

 
0.745 

 

 مجموع ضرایب  عوامل مرکب

WO ST WT SO 
2.165 1.9 2.52 1.545 

 

باشد که در نقاط ضعف و تهدیدات پروژه می WTبزرگترین عدد بدست آمده مربوط به عوامل شد چنانچه مالحظه 

 تخاذ نمود وموقعیت پروژه در حالت مخاطره آمیز قرار دارد.ی ااین شرایط باید از استراتژی های تدافع
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 :و راهکارهای اجرایی پیشنهادها

 عبارتند از لیس برابر در یآور تاب شیافزا یبرا یبرا پیشنهادات

 مانند: حوضه سطح در یساختمان یها روش قیطر از لیس کاهش

 آب با آب مهار روش از استفاده •

 نیچ خشکه یها سد از استفاده •

 WIPP یهاوارهید از ستفادها •

 یانحراف سد از استفاده •

 استفاده از سیل بندهای •

 نگیت یپ •

 یمخزن یهاسد از استفاده •

 نگیفاروئ •

 بانکت •

 یحفاظت یوارهاید از استفاده •

 ریمس انحراف یکانالها از استفاده •

 یی مانند:روستا و یشهر یاراض مختص یساختمان یها روش قیطر از لیس کاهش

 آب دروازه دستگاه  از استفاده  •

 Quick damاز   استفاده •

 FloodBlockاستفاده از  •

• Hertiage Floodguard 

  :رواناب دفع یبرا اثر کم توسعه یها روش قیطر از لیس کاهش

 (vegetative swaleجوی باغچه) •

  (Porous Asphalt)آسفالت متخلخل •

  (Porous Pavement)ریرو نفوذ پذ ادهیپ •

 ( pstrifilterی)فیلتر نوار •

 راهبردهای مدیریتی تخفیف وتسکین آثار ناشی ازسیل:

 یشهرساز یاستانداردها و ضوابط تیرعا در یکاف و قیدق توجه •

 دشت البیس یبند منطقه و ها رودخانه و لهایمس میحر تیرعا •

 یالبیس بستر مستمر کنترل •

 گذرها آب یدستکار و ها لیمس در دخالت عدم •

 یشهر یها سازه به آزاد ینهایزم لیتبد عدم و شهر سطح در ریپذ نفوذ سطوح جادیا •

 سبز یفضا و پارک به بزرگ یشهرها گود و پست یاراض لیتبد •

 رودخانه مقطع و ریمس اصالح •

 رودخانه بیش کاهش •

 ها رودخانه و ها لیمس کردن یپلکان •

 البیس پخش •

 یزداریآبخ •
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 :لیس بحران تیریمد چرخه در یمردم مشارکت راهبرد

 یعموم شموزآ و یرسان اطالع •

 یتخصص آموزش •

 لیس تیریمد در نیمسئول و مردم نیب یساز اعتماد •

 مردم به یمحل نیسرزم تیریامورمد از یبرخ یواگذار •

 

 گیری نتیجه

و  یبه دو منطقه کوهستان یو بلند یپست از نظرباشد.و ناحیه مورد مطالعه دارای اقلیم نیمه خشک وخشک گرم می

خوزستان عمدتا در  ل.سیباشدمورد مطالعه دارای ناحیه جلگه ای با شیب کم مییه که ناح شود یم میتقس یجلگه ا

های شهری اهواز و در این راستا سکونتگاه وستندیپ گرید کیرخ داده که رودخانه کرخه و دز و کارون به  ینواح

های زیادی به ارتآبادان و روستاهای حوزه نفوذ و تاالب شادگان تحت تاثیر سیل قرار گرفت و خس ،سوسنگرد،

نفت  گاز، های آب،مزارع و سکونتگاهای ناحیه مورد مطالعه وارد شد و بسیاری از زیرساختهای تاسیساتی ازجمله لوله

محدوده  و شبکه های زیر ساختی حمل و نقل وارد شده است و در این راستا محدوده حوزه نفوذ کارون در اهواز،

شت شادگان جز نقاط بحرانی مطرح گردید و چالش های مدیریتی را در د ،حوزه نفوذ سوسنگرد و روستاهای اطراف

بر  ها ایجاد نمود.خدمات رسانی و خسارت های اقتصادی به زمین های کشاورزی و زیر ساخت سکونتگاهای انسانی،

ا در ندهاحداث سیل به است و بیشترین خسارات سیل در خوزستان به روستاها و مزارع وارد شداساس نتایج تحلیل 

مؤثرترین اقداماتی بود که در جهت مقابله با سیالب در خوزستان انجام گرفت. وهای مختلف خوزستان جزشهرستان
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