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 بحزان سیلنقص آبخیشداری درپیطگیزی اس 

 (ماسوله تاریخی ضهزک)مطالعه موردی
 (5جوالی) -(4هحوذ تاقر رفعتی) -(3)دکتر هحسي یَسف پَر -(2پرٍاًِ استاد هلكرٍدي) -(1)هحوذ حسیي هحوذیاى

  
  

 هٔاًٍت فٌی ٍ آتخیضداسی اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ آتخیضداسی گیالى سیاػت اداسُ ارش -1

 واسؿٌاع اسؿذ هٔاًٍت فٌی ٍ آتخیضداسی اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ آتخیضداسی گیالى -2

 هٔاٍى فٌی  آتخیضداسی اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ آتخیضداسی گیالى -3

 سیاػت اداسُ ًشاحی ٍ هٌالٔات هٔاًٍت فٌی ٍ آتخیضداسی اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ آتخیضداسی گیالى -4

 اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ آتخیضداسی گیالىهٌالٔات سیاػت هٔاًٍت هٌْذػی  -5
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 چكیذُ  
گزسد وِ دس ًمٌِ ای اص رْاى  وِ اتٔاد تأحیشات آى تؼیاس گؼتشدُ هی تاؿذ. ػالی ًوییىی اص هخاًشات ًثیٔی، ػیل 

اػتاى دس . هالی رثشاى ًاپزیشی تثاس ًیاٍسد ٍ هَری هٌفی دس التلاد آى راهِٔ ایزاد ًىٌذ ی ٍراً ٍلَّ ػیل،خؼاسات

ّای آتخیض ٍ  حَهِیىی اص غن اًگیضتشیي پیاهذ تْشُ تشداسی تی سٍیِ اًؼاى اص هٌاتْ ًثیٔی ٍ تی تَرْی تِ  ًیض گیالى

اصتَاتْ هاػَلِ  تاسیخی گیشد ؿْشن یل لشاس هیدس هٔشم ػ ّشػالِ یىی اص هٌاًمی وِ هی تاؿذ.تشٍص ػیل هحیي صیؼت 

 هْوتشیي آىػیل ّای هتَالی تا دٍسُ تاصگـت وَتاُ هذت ؿْشن هاػَلِ سا تحت تأحیش لشاس دادُ وِ  ؿْشػتاى فَهي اػت.

اصًشفی چَى ؿْشن هاػَلِ رضء . صیادی تِ ّوشاُ داؿتِ اػت راًی ٍهالی .وِ خؼاساتتَدُ اػت 1377ػیل هشداد هاُ 

ٍآّتخیضداسی  هی  اػت تایذ دسحفَ ًٍگْذاسی آى وَؿیذ.اص لحاٍ گشدؿگشی ٍ التلادی حائض اّویت ٍْای تاسیخی، ؿْشو

دسًتیزِ دس ایي همالِ تالؽ تش ایي اػت وِ اتتذا ٍیظگیْای ًثیٔی  تَاًذ ػْن ٓوذُ ای دسحثات ایي هٌٌمِ داؿتِ تاؿذ.

دس ًْایت  ساُ ّىاسّای ارشایی  ٍس ایزاد ٍ تـذیذ ػیل پشداختِ ٍػپغ تِ َٓاهل هؤحش د ،هٌٌمِ هَسد تشسػی لشاس گیشد

دس رْت پیـگیشی ٍ وٌتشل ػیل ٍ ػیالب ٍ  تخثیت ؿْشن هاػَلِ پیـٌْاد گشدیذُ اػت.  ٓولیات آّتخیضداسی هٌاػة

ا ٍ دس تشػین ًمـِ Excel  ، GPS، GISّ ّای، تحلیلی ٍ سٍؿْای آهاسی ٍ ًشم افضاس –اص سٍؽ تَكیفی  ایي تحمیك

 هیذ اًی اػتفادُ ؿذُ اػت.   اتتلاٍیش هاَّاسُ ای گَگل اسث ٍ هـاّذ

 آتخیس،  هاسَلِ آتخیسداري،حَضِ،سیل ٍاشگاى گلیذي: 

    مقذمه    
ػیل تِ ٌَٓاى یىی اص حَادث غیش هتشلثِ ّوَاسُ صهیٌِ ّای تشٍص خؼاسات صیادی سا دس وـَسّای دسحال تَػعِٔ فعشاّن   

 1383لغایعت   1330هیضاى خؼاسات دسوـعَس اص ػعال    اص ػیل تشاػاع تحمیمات اًزام گشفتِآٍسدُ اػت خؼاسات ًاؿی 

سأع تلفعات داهعی    1572454ّىتاس هضاسّ آػیة دیذُ 2244533ًٍفش وـتِ،  11739ًفش هفمَداالحش،  2381ٓثاستٌذ اص

سأع تلفات داهعی  هعی    46172ّىتاس هضاسّ آػیة دیذُ ٍ 69897ًفش وـتِ  69 ،حشًفش هفمَداال 26ٍػْن اػتاى گیالى 

سٍػعتا دسػعٌح وـعَس      66000ؿعْش    592تٔعذاد   ٍهیلیعَى ّىتعاس    91ػٌح ػیل خیعضی وـعَس   ٍّوچٌیي  (2)تاؿذ

ػعالیاًِ   هعَسد ػعیل   967ػعال   25هعَسد ػعیل ًعی     39ػعالیاًِ   دسهٔشم خٌعش ػعیل گیعشی ٍتخشیعة لعشاس داسًعذ      

ًفعش  تعی   2900000ػعال  25خاًِ تخشیة،ًی500ػالیاًِ  تَدُ ٍ هیلیاسد تَهاى916ػال  25ًی  وِ هیلیاسدتَهاى6/36

 (.10اػت) ًی ًین لشى اخیش دساػتاى گیالى ،هَسدػیل282( 1)خاًواى ؿذُ اًذ
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ٍیظُ هٌاًك ؿوالی وـَس دس هٔشم تْعارن   سًٍذ سٍتِ افضایؾ ػیل دس ػالْای اخیش حاوی اص آى اػت وِ اوخش هٌاًك تِ  

صایي ًِش تؼیاسی اص ؿْشّا، سٍػتاّا، تأػیؼات كٌٔتی ٍ وـاٍسصی ٍ اهاوي هؼعىًَی  ا تَدُ ٍ هخشب    ػیالتْای ادٍاسی ٍ 

لشاس گشفتي ؿْش ّعا ٍ سٍػعتاّا دس هٌعاًك وَّپایعِ ای، اص هیعاى سفعتي پَؿعؾ          د. داسلشاس گشفتگیدس هٔشم خٌش ػیل 

ػعاخت ٍ ػعاص ّعای تعی سٍیعِ دس       اص هیاى ٍ یا وٌاس ؿْشّا هی گزسًعذ،  گیاّی، سٓایت ًىشدى حشین سٍدخاًِ ّایی وِ غالثاً

اكلی ٍلَّ رشیعاى ّعای ػعیالتی     هؼیش سٍدخاًِ ّا، صیش وـت تشدى اساهی وٌاس سٍدخاًِ ّا ٍ ػایش َٓاهل هـاتِ، اص دالیل

تالیعای ًثیٔعی   تیـتشی ًؼثت  تعِ  اػتٔذاد آػیة پزیشی ٍتٌَّ اللیوی  اػتاى گیالى تاتَرِ تِ هَلٔیت رغشافیایی .اػت

ّوضهعاى رعاى تٔعذادصیادی اص     تٌعَس  صلضلعِ ٍ ساًعؾ   69، تِ ًَسیىِ دس ػال داسدؽ، خـىؼالی ٍ صلضلِ ػیل، لغض ،خلَكاً

ْ  ، ًیعض خـىؼعالی   76اًؼاًْا سا دس ؿْشّای رٌَتی اػتاى گشفعت ٍدس هعشداد ػعال     ٍ هعضاسّ تؼعیاسی اص سٍػعتاّای     هشاتع

سات رذی سا تعش ٍاحعذّای هؼعىًَی، هعضاسّ     ػیل خؼا ّوچٌیي ،ؿْشػتاى سٍدتاس ٍهٌاًك اؿىَسات سٍدػش سا اص تیي تشدُ

دس هاػعَلِ   1377تشًذ ٍ ؿثىِ ساُ ؿْشػتاًْای كَهِٔ ػشا، فَهٌات سؿت ٍ سٍدػش ٍاسد ػاخت. ٍلَّ حادحِ ػیل دس ػال 

دس تؼعیاسی اص آتشاّعِ     ْای هـعاتِ دیگعشی  . ّوچٌیي ػیل(7)ؿذ ًفش 50صیادی اصرولِ وـتِ ٍهفمَداالحش  هَرة خؼاسات

ّای آتخیض وِ َّؿیاسی ٍ آهادگی تیـتشی سا هی  حَهِصًگ خٌشی اػت تش ٓولىشد ّای تاال ٍ پاییي دػت  هاػَلِ ّای 

دس ؿْشن تاسیخی هاػَلِ،ٍ ًمؾ آتخیضداسی دس رلَگیشی اص تحعشاى   ش تیاى ٓلتْای تشٍص ػیل ًلثذ.ٍ ّذف اص تحمیك حاه

 ػیل ٍواّؾ خؼاسات ًاؿی اص آى هی تاؿذ.  

     اهذاف تحقیق       

 ّای هٌتْی تِ آى حَهِتشسػی ٓلتْای اكلی ػیل دس ؿْشن تاسیخی هاػَلِ ٍ صیش  -1

  تأحیش ٓولیات آتخیضداسی، دس وٌتشل ٍواّؾ خؼاسات ًاؿی اصتشٍص ػیل دس هٌٌمِ  -2

 اسائِ ساّىاسّای اػاػی آتخیضداسی دسهٌٌمِ هَسد هٌالِٔ -3

   ها مواد وروش      

ٍ   تحلیلی تَدُ وِ تا  –ایي تحمیك تَكیفی  ٌعیي اص ًعشم   چّو ٍ  هٌالٔعات هیعذاًی  اػعتفادُ اص هٌالٔعات وتاتخاًعِ ای 

 گشفتِ ؿذُ اػت. هَسد تشسػیگَگل اسث،ٓىؼْای َّایی،ٍ ًمـِ ّای تَپَگشافی هٌٌمِ  ،GIS، GPS ّای،افضاس

   موقعیت منطقه     

 اسداسد.لش ویلَهتشی هشوض اػتاى 65ٍ دسفاكلِ  ویلَهتشی ؿْشػتاى فَهي 25دس   ؿْشن هاػَلِ

  49الی 48 53 56ًٍَل ؿشلی آى  37 07 46تا 37  07 10     آى  یوِ ٓشم ؿوال 

 غیش ّیذسٍلَطیىی تـىیل حَهٍِیه صیش دس تاالدػت وَچىتش حَهِپٌذ صیش وِ ؿاهل

 هاػَلِ ؿْشناستفاّ ّىتاس هی تاؿذ. 4933 هؼاحت هٌٌمِ هَسد هٌالِٔ .ؿذُ اػت 

 تش ٍ اختالف تیي پاییي تشیي ٍتاالتشیي ًمٌِ ایي ؿْشه 1050ػٌح دسیای آصاد  اص        

 هتش اػت 120وَّؼتاًی تیؾ اص         

 

 

: 1ؿواسُ  ؿىل                                                                                                                      

 هَلٔیت هاػَلِ

   های طبیعی منطقهگیویض

 فیشیوگزافی   
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ّىتاس تلَست ًین دایشُ تا ؿْشن تاسیخی هاػَلِ اداهِ داسد. تاالی ؿْشن هاػَلِ تِ  4933تا هؼاحت  هٌٌمِ هَسد هٌالِٔ

تفىیه ؿذُ هیلشصاى ) خلیل دؿت ( ٍ آالتِ صهیي ) گَتي (  ،ػشاتٌذ ،آًذسُ ،صیش ٍاحذّای ّیذسٍلَطیىی تِ ًاهْای دٍلیچال

 .( 1)رذٍل ؿواسُ  اػت
 .(6)ّا دس رذٍل ًـاى دادُ ؿذُ اػت حَهِفیضیىی صیش خصَصیات   (1) ذٍل شوارُج

ٍاحذّاي 

 ّیذرٍلَشیكی

هساحت تِ 

 کیلَهتر هرتع ((

 طَل آتراِّ

 )کیلَهتر(

شیة هتَسط 

 ٍزًی

 )درصذ(

ارتفاع 

هتَسط 

 )هتر(

زهاى تورکس 

 )دقیقِ(

ضریة شكل ) 

 َّرتي (

شیة آتراِّ 

 )درصذ(

5/52 92/4 05/6 دٍلیچال  1960 30 24/0  22 

 16 46/0 3/36 1950 7/48 65/5 52/13 اًذرُ

 6/30 28/0 22 1850 54 57/3 15/6 سراتٌذ

 6/37 19/0 2/25 1912 7/54 75/4 80/6 هیلرزاى

 37 2/0 5/15 1500 44 3/2 10/2 االتِ زهیي

 

 

 

 

 

 
 

 ًمـِ صیشحَهِ ّای هٌتْی -2ؿىل 

 تِ ؿْشن هاػَلِ          

 
 

 

 

 اقلیم
شرايط آب ي ًَايي تسيار مطلوًتي را   ،خسر در تخش شمالی تيه كًَستان تخش جىًتي ي دريا گرفته شُرک  تٍ ياسطٍ قرار

كوٍ تيتوتريه   ميليمتر 839. 5ميليمترميواوگيه تارووذگي سوانوٍ     839. 5مياوگيه تاروذگي سوانوٍ   از وظر اقليمي فراَم ومًدٌ است.
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فصو    توٍ ترتيوة در وذ تارووذگي     از لحاظ فصولي َوم   ،ميليمتر 64/  5 ماٌ ي كمتريه آن تير ليمتر مي 515/  9ن تٍ مُر ماٌ  ميسا

  . ( وتان دادٌ شذٌ است1ومًدار شمارٌ)در كٍ (6مي تاشذ) 11/ 14 ي زمستان  11/   43تُار ، 54/  58تاتستان ، 39/  45پاييس

 (: در ذ تاروذگي فصلي مىطقٍ مًرد مطالع1ٍومًدار شمارٌ)

 

 

 

 

 هیذرولوصی  
 هَسد هٌالِٔ تِ ؿشح ریل هی تَاى خالكِ ًوَد: حَهِتا تَرِ تِ اًالٓات تذػت آهذُ ٍهٔیت آتذّی  

سطین ّیذسٍلَطیىی هاػَلِ سٍدخاى، تشفی تاساًی اػت. تخلَف دس صهاى رٍب تشف دتی اٍد تِ حذاوخش هی سػذ وِ 

اف هی دّذ. تیـتشیي حزن آٍسدُ دس فلل فشٍسدیي هاُ تا سا تِ خَد اختلدتی ػیالتی دسكذ تیـتشیي  35/53حذٍد 

تٌَس ولی  . (6هی تاؿذ)هیلیَى هتش هىٔة  1/65هیلیَى هتش هىٔة ٍ ووتشیي دتی دس فلل هشداد هاُ تا  9/76همذاس 

تا  10تغییشات آتذّی دس هاُ ّای هختلف ػال صیاد ًوی تاؿذ ٍ اختالف تیي  پشآب تشیي ٍ ون آب تشیي هاُ ػال حذٍد 

 دسكذ اػت. 15

 پزوفیل طولی رودخانه   
حَهعِ  صهاى توشوعض  .ٍ تغییشات آى ًؼثت تِ استفاّ یىی اص َٓاهل هْن دس تٔییيهاػَلِ  آتشاِّ ّای هٌتْی تِ ؿْشن ًَل

تعِ هٌِعَس    .دس هَسد ػشٓت حشوت آب ٍ لذست فشػایؾ سٍدخاًِ دس اختیاس لعشاس دّعذ   هفیذی هی تَاًذ اًالٓاتاػت وِ 

 .گشدیذُ اػتِ سػن پشٍفیل ًَلی هشتًَ         هاػَلِ شاِّ ّای آتتشسػی 

 ًؼثتاً صیاد تَدُ تیپْاؿیة سٍدخاًِ اكلی دس ّش یه اص  

   .صیاد خَاّذ تَدًیض لذست فشػایؾ آًْا دس ٌّگام ػیالتی ٍ 

 

 

 

     سابقه سیل در منطقه مورد مطالعه
ػعالِ تعَدُ    5دٍسُ تاصگـت ٍلَّ ػیل تمشیثعاً   1368تا  1336ػاتمِ ػیل دس ًین لشى اخیش ًـاى هی دّذ وِ اص ػال 

( ػالْای ٍلَّ ػعیالب  3تمشیثاً دٍػال ٍ ًین تَدُ اػت. دسرذٍل ؿواسُ) 88تا  70اػت اها دٍسُ تاصگـت ػیل اص ػال 

ٍ تیـتشیي هیضاى ػیل دس آتشاّعِ ّعای دٍلیچعال     ،ٍ هیضاى خؼاست تمشیثی آى ًـاى دادُ ؿذُ اػت. تا تَرِ تِ رذٍل

آًذسُ سخ دادُ. اها تیـتشیي خؼاست ًاؿی اص ػیل چِ اص ًِش هالی ٍ راًی، هشتَى تِ صیش حَهعِ هیلعشصاى تعَدُ اػعت.     

 ( ًیض تٔذاد ٍلَّ ػیل دس ػالْای هتفاٍت ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2دسًوَداسؿواسُ )

 

  1388 - 1330: تٔذاد ٍلَّ ػیل دس ػالْای اص ػال  2ًوَداس ؿواسُ 
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 ( 5(: سالْاي ٍقَع سیل ٍخسارات ًاشی از آى درشْرک هاسَلِ)3ٍل شوارُ)جذ

 

ف
دی
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 خسارت جاًی خسارت تقریثی ًام آّتراِّ سال ٍقَع سیل

1 1354،1368،1342

1336،1313،1376 

 تخریة پل چَتی هیلرزاى

 تَلیذ حجن زیاد رسَب

 ًفر 4  

 - تَلیذ حجن زیاد رسَب آًذرُ 1363،1362 2

 ًفر 50 ریال 000/000/220/5 زاىهیلر 1377 3

 - حجن زیاد رسَب هیلرزاى، دٍلیچال ٍآًذرُ 1382،1380،1375 4

5 1331،1361،1370 

1372،1385،1386 

 حجن زیاد رسَب دٍلیچال ٍ آًذرُ

 ٍسیلِ ًقلیِ 32

- 

 - اتَهثیل 9حجن زیاد رسَب ٍ تخریة  االتِ زهیي 1388 6

 

 

 

 

   در ماسوله  سیلعلل وقوع    

 توپوگزافی منطقه     
 ییاللی ِؿْشن دس هٌاًمتا تَرِ تِ ؿشایي ًثیٔی  ٍتَپَگشافی  

 ؿذُ اػت.   ٍدس تیي دٍ آتشاِّ اكلی ٍ چٌذ آتشاِّ فشٓی ٍالْ  

 ًَسیىِ چٌذیي دٌِّ پل اكلی ٍ چٌذیي دٌِّ پل فشٓیتِ  

 لی آتشاِّ ّای دس ؿْشن ٍرَد داسد. هشوض ؿْشن ًیض دس تال 

 ایي هَهَّ خؼاست ػیل سا دٍچٌذاى وشدُ اػت. اكلی ٍ فشٓی اػت 
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 ضیب منطقه      

ؿیة صهعیي اص ایعي ًِعش     ؿیة اص َٓاهل تؼیاس هْوی اػت وِ دس تشٍص  ػیالتْا ٍ ایزاد  فشػایؾ ًمؾ حؼاػی داسد  

ٍ دس ًتیزعِ اًعشطی    حائض اّویت اػت وِ آب دس ؿیثْای تٌذ تا ػشٓت تیـتشی تِ هٌاًك پاییي دػت حشوت هی وٌذ

تشاتش گشدد ػشٓت رشیاى دٍ تشاتش هی ؿَد. ٍ لعذست   4رٌثـی ٍ لذست فشػایٌذگی آى تیـتش هی ؿَد اگش ؿیة صهیي 

دس تعشٍص فشػعایؾ، لغعضؽ،     تعِ حشوعت دس آٍسدى سٍاى آب ٍ   یىی اص َٓاهعل هؤحش تشاتش هی ؿَد. تٌاتشایي  4فشػایٌذگی 

 دسكذ هی تاؿذ.   35تا 30آتخیض  حَهِ ؿیة ًَسی وِ هتَػيتِ  .ٍرَد ؿیة تٌذ اػتدس هاػَلِ ػیل، 

 تمزکش سمان  
یىی اصَٓاهل هَحشدس صهاى توشوض ؿىل حَهِ آتخیض اػت دس حَهِ ّای دایشُ ای ؿعىل صهعاى توشوعض وعن تعَدُ      

 ٍلٌشات تاساى ػشیٔاّ تِ هحل خشٍری هی سػذ ٍػیالب پذیذ هی آیذ

ؿعشایي ّیعذسٍگشافی هؼعیش رشیعاى هاًٌعذ هعشیة صتعشی ٍؿعٔاّ         صهاى توشوض تؼتگی تِ ًَل آتشاّعِ ٍؿعیة آى   

 ّیذسٍلیىی تؼتگی داسد 

. تعذیي تشتیعة تعِ هحعن یعه تاسًعذگی ٍ       (10)دلیمعِ اػعت   25تعا  20صهاى توشوض آتشاِّ ّای هٌتْی تِ هاػَلِ 

ش ؿىل اص ًشف دیگ.ٍ هَرة تشٍص ػیل هی گشدًذ .هاػَلِ تخلیِ هی ؿًَذؿْشن سگثاسؽ ؿذیذ ّشصآتْا ػشیٔاً دس 

تِ ؿذت ًغیاى آب سٍدخاًِ هی وِ ایي اهش دس ٌّگام تاسؽ ّای ؿذیذ  آتخیض دس تاال دػت تمشیثاً گشد اػت حَهِ

 افضایٌذ.  

 پوضص گیاهی 

ایٌىِ گیاّاى همعادیش صیعادی آب    پَؿؾ گیاّی ًمؾ هْوی دس رزب ٍرخیشُ ًضٍالت آػواًی داسد تِ ّویي دلیل

كشف سؿذ ٍ ًوَ هی وٌٌذ ٍهمادیش صیادی آب اص ًشیك هٌافز دس ٓوك خعان   رزب یا ،سا تِ كَست تشگاب، ػاق آّب

دسهشاتْ، چشای هفعشى،   . ّوچٌیي ٍرَد دام هاصادحَهِ پَؿؾ گیاّی هٌاػة دس تاال دػت فمش رخیشُ هی ًوایٌذ

تٌعاتشایي وعاّؾ  پَؿعؾ گیعاّی تعا افعضایؾ        رٌگلی، هَرة تخشیة پَؿؾ گیاّی دسهاػَلِ اػت لٌْ دسختاى

 ب استثاى داسد.سٍاًا

 فزسایص کنار رودخانه ای  
سا افعضایؾ هعی   فشػایؾ سٍدخاًِ ای هٌثْ هْن تَلیذ سػَتات دس هَالْ ػیالتی اػت. وعِ لعذست تخشیثعی ػعیل     

تا فشػایؾ ٍلغضؽ حاؿیِ سٍدخاًِ، ػٌگْای هَرَد دس ًشفیي سٍدخاًِ تا راتزعایی اًعذن دس هؼعیش رشیعاى     دّذ.

ٔی تشخَسد ًوایذ ٍػذّای ًاپایذاس هَلتی ایزعاد وٌعذ یعا    ًىي اػت دس هؼیش تا هاحشوت لشاس هی گیشًذ وِ ایي هو

ّا تآج اًؼذاد ٍ اًحشاف ػیل تعِ اًعشف ٍ تعا ؿىؼعت آى دتعی پیعه ٍ        دس دّاًِ پلدػت دس هؼیش پاییي ایٌىِ 

 لذست تخشیثی سٍدخاًِ افضایؾ هی یاتذ.

 بستزرودخانه        

سٍدخاًعِ ّعایی    یا واّؾ ػشٓت رشیاى سا داسًعذ ٍدس ًوَدى ػشٓت رشیاى ٍتؼتشسٍدخاًِ ّا ًمؾ هْوی دس فشاّن 

ؿعْشن   تشخی اصآتشاِّ ّعای . هی ًوایذتشای رشیاًْای ػشیْ ػیل فشاّن  سا تشی ون ؿشایيصتا تؼتش ػٌگی هشیة 

هاػَلِ اص رولِ هیلشصاى، االتِ صهعیي ٍ ػعشاتٌذ داسای ؿعیة تٌعذ ٍ تؼعتش ػعٌگی ًفعَر ًاپزیش)ػعاصًذ ؿوـعه ٍ          

 َاستضیت( تَدُ وِ تآج افضایؾ دتی ػیل هی گشدد.و

 فعالیتهای عمزانی        
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دسًِعش   ... دسٓشكِ ّای ًثیٔی هٌٌمِ  تذٍى.ػاختواى ػاصی  ٍ  ،فٔالیتْای ٓوشاًی اص لثیل  ساّؼاصی،  پل ػاصی

دس  ٔعادل هحیٌعی  گشفتي اػتاًذاسدّای فٌی الصم  ٍُشفیت هٌٌمِ هَرة  تغییش واستشی اساهی ٍ اص تیي  سفعتي  ت 

 .هٌٌمِ ؿذُ اػت

  بخیشداری در کنتزل سیل وکاهص خساراتآنقص  

تِ لحاٍ اّویت التلادی ٍارتوآی ٍ صیؼت هحیٌعی، آتخیعضداسی دس سدیعف هٔمعَالتی چعَى آهعایؾ ػعشصهیي        

ٍحفاُت هحیي صیؼت لشاس هی گیشد تا ایي تفاٍت وِ رٌثِ ّای ارشایی ٍٓولعی آى تؼعیاس تیـعتش اص هعَاسد فعَق      

اػت تِ تٔثیش دیگش آتخیضداسی دػتَسالٔول ارشایی ٍسٍؽ پیادُ وشدى هفاّیوی چَى تَػِٔ پایذاس، افعضایؾ تْعشُ   

تٌاتشایي آّتخیضداسی هی تَاًذ ًمؾ هْعن ٍػعاصًذُ ای رْعت حفعَ ٍاحیعاء       (2)هـاسوت هشدهی ٍ...هی تاؿذ ،ٍسی

ًثیٔعی تخلعَف ػعیل هعی تاؿعذ ٍاص       ٍتَػِٔ هٌاتْ ًثیٔی ٍ ّوچٌیي هْاس ٍواّؾ خؼعاسات ًاؿعی اص تالیعای   

ِ ّعای آتخیعض اًزعام ٓولیلعت آتخیعضداسی دس لالعة تشًاهعِ ّعای         هع ػیل دس حَ الذاهات اػاػی دس رْت وٌتشل

َ   .اػت هذیشیتی ٍ ارشایی ِ  هع تِ ایي هٌٔا وعِ اتتعذا ح ّعا ٍ   پتاًؼعیل  ًمعاى هعٔف ٍ لعَت   ، ِ آتخیضهعَسد هٌالٔع

وٌتشل آًْا دس آتخیضداسی  والت ٍیأ. توٌَِس سفْ هدی لشاس هی گیشاص دیذگاُ آتخیضداسی هَسد ؿٌاػای  هحذٍدیتْا

 :ٓثاستٌذ اص (5)ٓولیات آّتخیضداسی سٍؽ ّای ارشایی.سٍؿْایی ارشایی ٍ هذیشیتی پیؾ تیٌی ؿذُ اػت

 ٓلَفععِ وععاسی  هخوععش ٍ غیععش هخوععش ( ) وپععِ وععاسی ًْالىععاسی  تزسپاؿععی  تععزسواسی ؿععاهل: العذاهات تیَلععَطیىی  - 

 ػثه تٌذ ٍ  خـىِ چیي  هالتی -ػٌگی  تتٌی  گاتیًَی ػاخت تٌذّای ؿاهل: هىاًیىی  الذاهات -

 ًیىی ؿاهل: احذاث تاًىت، تشاػثٌذیالذاهات تیَهىا -

 سٍؿْای هذیشیتی ؿاهل: اكالح ؿخن، حفاُت ٍلشق -

العذام تعِ ٓولیعات     ِ ِ ؿعْشن هاػعَل  تع هٌتْعی   ّای آتشاِّتشخی اص گیالى دس اػتاى آتخیضداسی اداسُ ول هٌاتْ ًثیٔی ٍ 

  تعَدُ اػعت.   صیش حَهِ دٍلیچعال  ٓولیات آتخیضداسی دس  ْاآً هْوتشیياص ًوَدُ اػت. آتخیضداسی رْت رلَگیشی اص ػیل 

ًوًَعِ ای اص ٓولیعات هىعاًیىی      (1ؿعواسُ ) ؿعىل  وعِ دس  .وِ ؿاهل ٓولیات هىاًیىی ٍتیَلَطیىی ٍهذیشیتی  تعَدُ اػعت  

 . ى دادُ ؿذُ اػتٍتیَلَطیىی دس صیشحَهِ هزوَس ًـا
جذٍل شوارُ    -  4

 عولكردطرحْاي هٌاتع طثیعی ٍآتخیسداري درهٌطقِ

 ٍاحذ نوع عملیات

 ّىتاس 1648 ی،تزسواسی،تزسپاؿی(ؿٓولیات تیَلَطیىی )ًْالىاس

 هتشهىٔة 9436 ٓولیات هیىاًیىی )گاتیَى تٌذی،خـىِ چیي(

 هتشهىٔة 6546 ٓولیات هیىاًیىی )تٌذّای ػثه چَتی(

 ّىتاس 1963 وَدپاؿی(،لیات هذیشیتی )حفاُت ٍلشقٓو

 ّىتاس 32000 هٌالٔات ؿٌاػایی

 ّىتاس 9000 هٌالٔات تفویلی ارشایی

 ّىتاس 157 احیاء ٍغٌی ػاصی رٌگل

 ّىتاس 650 تَػِٔ رٌگل

 ٍاحذ 12000 ٍاحذ داهی 28000ػاهاًذّی اص

 داهذاسخاًَاس 102 داهذاس خاًَاس 206ػاهاًذّی اص 
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                 دس صیشحَهِ ّای تاالی ؿْشن هاػَلِ ارشاء ؿذُ ًوًَِ ای اص ٓولیات هىاًیىی ٍتیَلَطیىی :1ؿواسُؿىل 

هاػعَلِ یىعی اص    تا تَرِ تِ ؿشایي ًثیٔی، فیضیَگشافی، تَپَگشافی، اللین ٍصهیي ؿٌاػعی، ؿعْشن تعاسیخی      نتیجه گیزی  

ّای دٍلیچال ٍهیلشصاى )خلیعل   حَهِشحَهِ ّای هٌتْی تِ ؿْشن هاػَلِ صیشتحشاًی تشیي صیاػت.  هٌاًك هؼتٔذ ػیل 

رْعت   یىی اص هْوتشیي ساّْای هٌاػعة پیـگیشی اص ٍلَّ ػیل اًزام گیشد.  رْتوِ تایذ توْیذات الصم  هی تاؿذ.دؿت( 

ٍ ٓولیات هعذیشیتی تعِ   تیَلَطیىی، ٓولیات هىاًیىی،  ٓولیات  ٓولیات آتخیضداسی دس لالة هْاس ٍواّؾ ٍلَّ  ػیل ارشای

یعه  ق هٌعاتْ ٍآتثعاسات الصم ٍوعافی دس   تخلعی اػت. تذیي هٌَِس ایزاد ٍحذت سٍیِ دس اهش تلوین گیشی،  اىكَست تَأه

 ًوَدُ ٍاص دغذغِ ایزاد ػیل ٍساًؾ سّایی داد.   َتشًاهِ سیضی هذٍى هی تَاى ؿْشن هاػَلِ سا حف

یاّی، ؿیة صهیي ٍّوچٌیي هـاّذات هیذاًی،  العذاهات ریعل رْعت    پَؿؾ گ ،تا تَرِ تِ فیضیَگشافی هٌٌمِ   پیطنهادات

ریل تِ تفىیه صیش حَهِ ّای هٌتْعی  تخثیت حَهِ ّای آتخیض هٌتْی تِ ؿْشن هاػَلِ تِ ٌَٓاى ساّىاسّای پیـٌْادی 

 تِ ؿْشن هاػَلِ اسائِ هی ؿَد.

 حَهِ االتِ

َلعَطیىی دسگؼعتشُ رٌگعل غٌعی ػعاصی ٍ احیعاء رٌگعل،        الذاهاتی اص لثیل ػاهاًذّی ٍ خشٍد دام، لشق هٌٌمِ، ٓولیات تی

 .پاوؼاصی ٍ احذاث تٌذّای گاتیًَی دس تاصُ ّای هٌاػة سٍدخاًِ احذاث تٌذّای چَتی دستاالدػت

 حَضِ هیلرزاى )خلیل دشت(

 تمَیعت  ،ػعاهاًذّی ٍ خعشٍد دام   ،الذاهاتی اص لثیل احذاث تٌذّای  چَتی تذلیل فشػایؾ خٌی یا ؿعیاسی دس تعاال دػعت    

پَؿؾ گیاّی اص ًشیك ٓولیات تیَلَطیىی ٍ تشای  تىویل ٍ اكالح پشٍفیل آتشاِّ هثادست تعِ ػعاصُ ّعای رذیعذ گعاتیًَی      

دسایي حَهِ تذلیل ؿیة تٌذ ٓولیات  هىاًیىی دس لالة ػعاصّا اهىعاى    حَهِ ػشاتٌذ  ًوَدُ ٍّوچٌیي تاصػاصی ٍ هشهت 

  .ٍلشق هٌاػة اػت پزیش ًیؼت. ٍ پَؿؾ گیاّی اصًشیك تزسپاؿی، وَدپاؿی

          . دسایي حَهِ تذلیل ؿیة تٌذ ٓولیات  هىاًیىی دس لالة ػاصّا اهىاى پزیش ًیؼت :     حَهِ آًذسُ 

  .ٍ پَؿؾ گیاّی اصًشیك تزسپاؿی، وَدپاؿی ٍلشق هٌاػة اػت   

  حَهِ دٍلیچال
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سٍی آى اًزعام داد، هشهعت ٍ تاػعاصی     ایي حَهِ تا تَرِ تِ ؿشایي ًثیٔی هتٌَّ تعشیي ٓولیعات آتخیعضداسی  هعی تعَاى      

ػذّای گاتیًَی ٍ احذاث تٌذّای گاتیًَی رذیذ دس تاصُ ّای هٌاػة آتشاِّ ّوچٌیي احذاث ػذّای چپشی ٍ خـىِ چیي 

 ٍ تمَیت ٍپَؿؾ گیاّی كَست گیشد.

  یذرٍلَزیکحَضِ غیر ّ 

غٌعی   ،تیَلَطیىی اص لثیل  تمَیعت ًْالىعاسی  ارشای  ٓولیات .تا تَرِ تِ ایٌىِ ؿْشن هاػَلِ دس ایي حَهِ ٍالْ ؿذُ اػت

سٓایت حشین سٍدخاًِ ّا دس ػاخت ٍ ػاص ٍ تَػِٔ  ؿْشی ؿْشن هاػَلِ ٍ اكالح تؼتش .ػاصی ٍ احیاء پَؿؾ هٌاػة اػت

 ًوَدى آتشاِّ ٍ افضایؾ ُشفیت وـؾ اص ًشیك الیشٍتی اًثاؿتِ ّای ًثیٔی ٍغیش ًثیٔی. ٓشین آتشاِّ اص ًشیك

 ة پزیش )خلَكاٌ پغ اص ّش تاسًذگی ؿذیذ ٍ تشٍص ػیل( ؿٌاػایی ًماى آػی

 ایزاد پاسویٌگ رْت گشدؿگشاى دس راّای هٌاػة  ، ًلة تاتلَّای ّـذاس دٌّذُ حشین سٍدخاًِ ّا

   منابع ومآخذ
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