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 مقدمه -1- 1

نفر قرباني گردباد، ر ساله هزاران . هندگي بشر به فراواني رخ داده اندبالياي طبيعي در طول ز
. تنها مناطق معدودي در شوند ، زلزله و حوادث مشابه آن ميفوران آتشفشان، سيل، خشكسالي

 . حتي در مكانهايي كه شرايط زمينفاجعه منجر ميشوند، مصون هستند جهان از خطراتي كه به
مناطق را درمي گردبادها دورترين  .رسد، زلزله بوقوع مي پيوندد ساختي بسيار با ثبات بنظر مي

 نوردند و سيالبهاي ناگهاني حتي خشكترين بيابانها را نيز مورد تاخت و تاز قرار مي دهند . 

. اغلب اين برند مي، بيش از همه از اثر بال هاي طبيعي رنج متأسفانه كشورهاي در حال توسعه
ه تقويت داشته و كشورها فاقد سيستم هشدار دهنده بوده، سازمانهاي دفاع غير نظامي آنها نياز ب

اقتصاد شكننده شان به آنها توانايي كافي براي ايستادگي در مقابل بار عظيم مالي خسارات ناشي 
بايد توجه داشته باشيم كه يك حادثه طبيعي ناگوار زماني تبديل به يك . دهد از فاجعه را نمي

اي انساني گردد. بال بالي طبيعي مي شود كه موجب تحميل تلفات و خساراتي به جوامع و فعاليته
پردازند داراي  هاي طبيعي عالوه بر داشتن اجزاي تشكيل دهنده اي كه علوم طبيعي به آن مي

 توان از وقوع آنها جلوگيري كرد ولي مي . اگر چه نميهاي اجتماعي قدرتمندي نيز هستند جنبه
ادگي براي انجام اقدامات توان آثار و عواقب فاجعه آميز آنها را به كمك برنامه ريزيهاي قبلي و آم

امروزه انسان با بهره گيري از فن آوريهاي موجود و نيز با شناخت بيشتر . اضطراري كاهش داد
و جوي از محيط اطراف خود توانسته است از ابعاد روزافزون خسارات ناشي از بالياي طبيعي 

ين روند البته به داليل ا. ، آتش سوزي جنگل ها و خشكسالي بكاهدمانند : طوفان ، سيل، يخبندان
  . مختلف و از جمله عدم آگاهي از زمان وقوع آنها با توقف هايي نيز روبرو بوده است

  طبيعي بالياي -2- 1
 لرزه، زمين سيل، سوزي، آتش:  مانند هايي پديده به اشاره فوق عبارت در طبيعي واژه كاربرد
 به اصوال طبيعي بالياي لفظ .)http://forum.geomapia.netدارد( … بهمن، تگرگ، صاعقه، توفان،

 اختالل سبب كه اي گونه به دهند، مي رخ محيطي زيست شرايط در كه شود مي اطالق تغييراتي
 و خطرناك ، مضر عوامل و عناصر درمعرض ها آن گرفتن قرار مردم طبيعي زندگي درروند
 جهان در كه تعريفي دانشمندان، عقيده بنابر ). F.A.O،1998و  UNDP،2001( شود مي محيط مخرب
  :است زير شرح به شده توافق آن سر بر طبيعي بالياي براي
 محيطي و مادي انساني، گسترده خسارات موجب كه ازجامعه بخشي جدي گسيختگي هم از پديده
 باشد بيشتر جامعه توان از جامعه، مالي و اقتصادي منابع طريق از آن، با مقابله با مواجه و شود

  . شود مي ناميده طبيعي بالياي ،
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  بحران -3- 1
را  اي گسترده محيطي زيست و مادي انساني، هاي خسارت كه جامعه يك كاركرد در جدي اختالل
 از استفاده با صرفاً بتواند تا است ديده آسيب جامعه توانايي از فراتر كه گونه به شود مي سبب
 اصطالح گاهي همچنين. كند تحمل را آن و بربيايد ها خسارت اين عهده از داخلي خود منابع
 الگوهاي آن طي كه)  سيل يا زلزله مثل(  دهشتناك ناگهاني يك وضعيت توصيف براي بحران
 و نجات براي اضطراري و العاده فوق مداخالت و شوند منهدم مي)  اكوسيستم يا(  زندگي معمول
 چنين توان مي كل ).در1384،5گردد(بدري، مي الزامي زيست محيط يا و انساني حيات حفظ
 آيد مي وجود به ناگهاني طور به انساني و طبيعي عملكردهاي و رخدادها اثر در كه حوادثي:گفت

 اقدامات به نياز آن كردن برطرف و كند مي تحميل انساني جامعه يا مجموعه يك به را خسارتي و
  .) 52 ، 1385 مقدسي، و شكيب.( شود مي ناميده بحران دارد، العاده فوق و عمليات اضطراري و
  بحران مديريت -4- 1

 فعاليت بر مشتمل بحران با مرتبط و بحران براي ريزي برنامه هاي جنبه تمامي كه اصطالحي
 جانبه دو هر مديريت به اصطالح اين همچنين. گيرد مي دربر را بحران از و بعد قبل هاي

 اصلي ركن چهار داري بحران مديريت. پردازد(همان منبع) مي بحران نيز پيامدهاي و مخاطرات
 در بحران مديريت .است سازي عادي و بازسازي و واكنش آمادگي، ها، خسارت كاهش شامل
 با رويارويي براي الزم تداركات و تهميدات كردن فراهم و آمادگي ايجاد از است عبارت واقع

  .)8، 1376 آهنچي،(آن آثارتخريبي رساندن حداقل به يا و بحران
  طبيعي مخاطرات -5- 1
 مردم، براي تهديد يك شكل به و انساني هاي سكونتگاه مجاورت در كه طبيعي پديده يك

 مخاطرات. شود بحران به منجر است ممكن و دهد مي روي اقتصادي هاي يا سرمايه ساختارها
 در هواشناسي يا اي لرزه زمين ساختي، زمين يبولوژيكي، وفرآيندهاي شرايط دليل به طبيعي
  ). 52 ، 1385 مقدسي، و شكيب.(آيند مي وجود به طبيعي محيط

  ساماندهي -6- 1
 آنان، عملكرد مجدد برقراري و خدمات اندازي راه براي سانحه از پس كه است عملياتي مجموعه
 اقتصادي هاي فعاليت احياي و جامعه و مسكن مرمت و تعمير و خودكفايي براي مردم كمك به

 خانوارهاو( ديده آسيب مردم ساختن توانمند بر ساماندهي. گيرد مي انجام) جمله كشاورزي از(
 زيستي الگوي و) سانحه از قبل( معمولي زندگي به)  بيش و كم(  براي بازگشت) محلي جوامع
 شكل توسعه اهداف با و مدت طوالني در بازسازي و اضطراري طريق امداد از كه دارد تأكيد شان
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 و اضطراري امداد ميان گذار دوره يك عنوان به تواند مي مرحله اين ديگر عبارت به. گيرد مي
  ) 68 ،1382وديويس، آيسان(شود تلقي بلندمدت پايدار توسعه

  روستايي مناطق در مترقبه غير حوادث و طبيعي بالياي انواع بندي طبقه -7- 1
 ايران در آن نوع 31 كه است شده شناخته طبيعي بالي نوع چهل جهان در كنون تا كلي طور به
 مي كه شان، آورنده وجود به عامل اساس بر اغلب باليا بندي، طبقه يك اساس بر. دهد مي رخ

  :اند شده بندي تقسيم باشد،)  تدريجي( بشر دخالت از ناشي يا)  ناگهاني( طبيعي تواند
 آتشفشان، بهمن، زمين، رانش زلزله، نظير گيرند؛ مي منشا زمين از كه باليايي:  ناگهاني بالياي -
  . دهند مي رخ سريع بسيار و اند غيرمترقبه و ناگهاني باليا اين دريايي؛ عظيم امواج و
 تحت را جامعه تدريج به كه فراگير هاي بيماري و قحطي خشكسالي، نظير:  تدريجي بالياي -

 رخ ها دهه طول در كند و بطئي بسيار و اند همراه انسان دخالت با باليا اين.  دهند مي قرار تاثير
  . دهند مي
 ميليون مرز از سال در كشور اقتصاد به طبيعي بالياي از شده تحميل هزينه حاضر الح در

 ياستالب كاهش و جلوگيري بيني، پيش هزينه به مربوط آن از درصدي كه كند مي تجاوز تومان
 به سال آن تلفات تعداد كه است مربوط وارده خسارتهاي مستقيم هزينه به آن بيشتر درصد و

  . است متغير سال
  :كرد بندي طبقه زير شرح به آن كننده ايجاد منبع حسب بر توان مي را طبيعي بالياي انواع

  ).  طوفان و كوالك ، گردباد ، تندباد(ها طوفان شوند؛مانند مي ايجاد جوي عوامل اثر در كه باليايي
  ... و كوه ريزش بهمن، مانند هستند؛ زمين سطح در تغييرات از ناشي كه باليايي
 لرزه، زمين مانند هستند؛ زمين هاي اليه مختلف قسمتهاي جابجايي يا تكان از ناشي كه باليايي

  ... و آتشفشان
 مواقع دربيشتر و دارند انساني غير منشا كه ناميد سوانح توان مي را طبيعي بالياي از آخر نوع
 آتش به توان مي باليا اين جمله از. آيند مي حساب به ديگري طبيعي فجايع اثرات و تبعات از نيز

 كرد اشاره...  و ميكروب به عمومي، هاي آلودگي طبيعي، تصادف بناها، ريزش طبيعي، سوزي
  ). 61-56 ؛ 1371، اميراني(
 

  انواع بالياي طبيعيبرخي از مفاهيم پايه اي  -8- 1
  زلزله -8-1- 1

 از برخي دارد و زيادي تخريبي آثار كه است دروني ژئومورفيك فرآيندهاي از يكي زلزله
 رعايت عدم و گزيني شهرها مكان در آن به توجهي بي و كند مي تهديد نيز را ما كشور شهرهاي
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ش مي ذيري
زمي وقوع عد
عمران و اي 

د ايمني و ي
9 كيهان،(شد
جابج ها، سل
روي بر مواد

وج به...  و  ي
د كه شود ي

1وير شماره

(رانش زمين 
است عبارت
محمو(منه ها

جابجايي از ت
د ناپايداري 

پديد ،نمايد 
شناسي مين
هد قبيل از ،
و در. باشد 

ناپذ جبران 
مستع نواحي
توسعه يزي

 

فني نكات
باش داشته
گس ايجاد

حركت م
تسونامي

مي محيط
تصو)(42

ر-8-2- 1
عب لغزش
دام امتداد

عبارتست
انواع از

مي وارد
زم، شيب

مسكوني
مي... و

خسارات
ن شناخت
ري برنامه
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 مكان از
 بايد طق،
 زياد من
 عوامل ا

 اگر حتي
 حركت 
 بريزند ،

 3-1ره 

 

ا اند، قع شده
مناط گونه ن

بهم ايجاد ي
يا باشد زياد
ح هستند، ب
به را برف 

اند، شده اقع
تصوير شما

 

واق دار شيب
اين در شهر
برا شيب مل

ز برف حجم 
مناسب بهمن 
از بزرگي ة

وا ها آن اي
)(ت1379،63 

  

ش سطوح وي
ش ايجاد از
عام.  گيرد ت
مگر شود، ي

براي درجه
تودة قادرند

پا در كه ايي
نادرصفت،(

١٠ 

رو بر ستاني
قبل و شوند

صورت فن ل
ايجاد نمي جه

د 60 و 50
ها بهمن ز
ها پل و ها ه

( گردند يري

كوهس و سرد
ش مي سوب
اهل و ناسان

درج 23 از ر
،45 هاي يب
ا برخي .شد
جاده ها، دي

ناپذي جبران

س مناطق در 
محس خيز ن

كارشن وسط
كمتر هاي ب
شيب. كنند ك

باش سانتيمتر
شهرها، آباد 
و سوانح ث

  بهمن 
كه شهرهايي

بهمن و راني
تو الزم هاي
شيب و در ت
تحريك را آن

س 10 برف 
روي بر و 

حوادث بروز

 

ب-8-3- 1
ش اصوال
بحر هاي

ه بررسي
است مؤثر

آ خارجي
ضخامت
درآورند

ب سبب و
  بهمن).
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 جدي يد
 گدازه، ي
 ذوب ي،
 رودها ر

 تشفشان
 و...)  ل
 مطمئنًا 

 شماره 

 خاطرات
 دريا زير
 هاي ني
 و ها زه
 امواج ن
 5/10 به
 پيمايند، 

تهدي مورد ا
هاي جريان 

تسونامي واج
بستن مسير 

آتش. دهند مي
ژئوترمال اي
كه داشت ل

)(تصوير13

ومخ طبيعي 
ز هاي لرزه
ويران و سيده
لرز زمين قوع
اين. شوند مي
ب ها آن فاع

مي را نوس

ر بشر دگي
پرتابي، مواد
امو زلزله، د

الهار، حركت
م قرار تأثير 
ها چشمه ي،
مبذو كافي 

14 -82،140

  

بالياي از ي
ل زمين پي ر

رس ها كرانه
وقو بدليل كه

م ايجاد هند،
ارتف ساحل 
اقيان پهنه جت

زند همواره 
مو توسط قيم

ايجا مستقيم
ح ،) باشد ها

تحت را رها
معدني هاي
توجه ها آن
41نگارش، (ت

يكي شود، ي
در كه شود 
ك به عظيم ي
ك هستند اي 
د مي رخ ها
به رسيدن 

ج هواپيماي

١١ 

كه هستند ي
مستقي طور 
غيرم طور به
ه يخ زير در
شهر ويژه به

آب دشگر،
آ به بايد زي
است تر طقي

مي گفته باله
مي گفته ريا
هاي موج كل
اقيانوسي ج
اقيانوس ف
هنگام و شند
ه يك از ندتر

دروني دهاي
به ها شفشان
به و...  كستر

د آتشفشان 
ب مسكوني ق
گرد جذب ،ي
ريز برنامه ر

منط و تر ينه

غرب يا بلرزه
در آب شديد
شك به آمده
امواج ها نامي

كف يا نزديكي
باش داشته 
تن سرعتي با

فرآيند ديگر
آتش كلي ور
خاك هاي ن

كه صورتي 
مناطق...  و 
غني خاك(ت

در كه هستند
هزي كم وقوع

آب فارسي ن
ش لرزش به ه
در بلرزه ه
سون .آورد 

ن در كه رگ
پهنا كيلومتر
ب "آب رهاي

  تشفشان
از نيز ها ن
طو به .دهند 

بارا سوزان،
در( ها خچال

طبيعي سد ل
مثبت اثرات ي

ه زيادي نفي
و از قبل قعه

  .فشان)

  سونامي
زبان به كه 

غرباله. ست
كه آبي. آيد 
مي بار به را

بزر هاي زش
ك صدها ست
ديوار" اين. د

 

آ-8-4- 1
آتشفشان

مي قرار
س ابرهاي
يخچ شدن

تشكيل و
داراي ها

منف اثرات
واقع عالج

اتشف1-4

س-8-5- 1
سونامي
ا محيطي

مي پديد
ر عظيمي
لغز زمين
اس ممكن

متربرسد
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 5- 1ير 

 است رق
  مناطق، 
  .د

ض آتش 

مهمترين 

 يتروژنن
 به ي ها

Wildfir 
 جنگل ي
 براي ي

 حرانهاي

(تصو)1389

  م نمود:
بر و رعد ل
ينگونه ا در 

هند ديم شان
طق در معرض

نظر تعداد، م

ن چرخه ي 
آتش سوزي 
e اصطالح  

 آتش سوزي
راهكاري نيز 
بح مصاديق 

  در جنگل).

9،3نگارش،د(

  

ه زير تقسيم
علل اين از ي
.مي رود. ر

نش ها ذرخش
 ها در مناط

ست و از ن

از قسمتي 
اين از يري
در كه هيب

آ منظور  از
شده ريزي

جنگلها از 
تش سوزي د

شوند مي ث

 به سه دسته
يكي. جود دارد

شماردبه حي
آذ شدت و ق

تش سوزي

ب ايجاد آن ا

طبيعي و ي
جلوگي وريكه

مه سوزيهاي
و مي روند

برنامه ر يش
در گسترده

ات 6-1شماره

١٢ 

باعث را يعي

جاد مي توان
وجو مختلفي

نواح در هاي
برق و رعد ل

نوع ات ك اين

سان موجب
  مي رود.

پديده ي يك
به طو ي كند

اما آتش س.
شمار به ن

پي از سوزي
گ ش سوزي

(تصوير ش)

وسي تخريب

سب منشأ ايج
علل زمينه

ه ي سوز ش
فصول به ي

ريزي شدهك

 است كه انس
ن به شمار م

عنوان به ي
مي كمك نگل
. مي آيد مار
بحران و حه
آتش س. ست
آتش. است ب
)1390،64ن،

ت و شوند ي

  جنگلها در 
ها را بر حسب

اين در:  عي
آتش   شروع

زياد توجه ،
قبل برنامه ر

  مي پذيرد.
سوزي هايي

ر سطح جهان
مواردي در 
سالمتي جن 

به شم بيعت
سانح از عي

اس ش سوزي
مهيب سوزي

و همكارا ي

مي كوبيده ل
.(  

سوزي تش
وزي جنگل ه

طبيع سوزي
دليل ين تر 

ربط،ي ذ اي
سوزي از ق
مهيب، انجام
يگر آتش س
ش سوزي در

جنگل وزي
به و شده 

طب در داخله
نوع مي شود،

آتش نوع ين
آتش س ي از
منصور(ست

 

ساحل به
سونامي)

آ-8-6- 1
آتش سو

آتش س-1
عمده كه

سازمانها
آتش س-2

سوزي م
نوع د-3

عامل اتش
آتش سو
محسوب

مد نوعي
ناميده مي

اي اساساً
جلوگيري

اس طبيعي
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 احتمال 
 كشورها

 فراتر ي
 سمت به
 مانند وذ

 آب جذب
 داده ش

 تندبادها،
-7.(  

  

خشك نيمه 
ك از برخي ر
جرياني كه تد
به باقيمانده 
نفو غيرقابل 

ج براي را 
افزايش سيل 

تن: مانند يعي
1ير شماره 

  

و خشك ق
در و است ي

افت مي تفاق
جريان ورت

هاي اليه ش
زمين طبيعي
ريسك جاد

طبي بالياي 
)(تصوي1392

مناطق در كه
جدي بالي ك
ا زماني سيل
صو اين در

افزايش الوه،
ط توانايي ي

ايج آبي يانها
ديگر همراه

2،6سماعيلي،

١٣ 

ك است كوتاه
يك سيالب و

س).137،303
د و باشد ي
بعال .شود ي

صنعتي عهاي
جري عنوان

اغلب ها يل
گيرند(اس مي

ك زمان در
سيل.)137،5
77 نژاد، زي

جاري سطح
مي سرازير ت

مجتمع و ني
به را نĤبها

). سي23 –
 شكل  ردباد

آب شديد ت
71 كيهان،( ت

گودرز( دارد
روي بر ك

دست پايين 
مسكون هاي 
روان سطح و

Ramro ،18
گر و  مدي و

  سيالبها
حركت واقع 
است بيشتر 

د ت بيشتري
خاك جذب ت
در اطراف 
ساختمان 

و است اده
oop, S 20

و جزر مواج

  طوفانها

 

س-8-7- 1
در سيل
آن وقوع
اهميت نيز
ظرفيت از

زمينهاي
جاده ها،
د كاهش
05است(

ام طوفان،

ط -8-8- 1
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 تلفات و
 و شود،
 شن هاي

 خطوط 
 عديده ت
 جبران ت

 كه ست
 و النينا 
 است. ق
 گردش 
 مورد ر
 مردم، ي

 يك نوان
 محيط ر

و مادي رات
ش مي متحمل 

ه طوفان وال
انهار، رزي،

مشكالت...  و
لطمات منطقه

ا مختلف ي
النينو، چون 
حال اتفاق ر

درچارچوب
در ).بحث13
زندگي در ي

عن به كسالي
در ناپذيري 

خسار همواره
را هايي ان
اصو. گيرد ر

كشاور اضي
و رساني آب

م هر ربنايي

  

اقليمها در ر
پديده هايي

در افزايشي 
د ميتواند دتا

90،32زداني،
خشكسالي ت
خشك واقع ر

انكار حيطي
  .لي)

هم كه است
زيا رهگذر ن
قرار شهري 

ارا وستايي،
آ هاي كانال

زير و اني ر
.  

 اجتنابناپذير
تاثير پ تحت
روندي با
عمد كه ست
(يزگيرد رار

اثرات بررسي
در شد. واهد

مح زيست
خشكسا1-9

١٤ 

طبيعي ياي
اين از ساله 

ريزان رنامه
رو و شهري

ك حياتي، و ي
عمر هاي يت
طوفان)8-1ر

واقعيتي و ر
كرده، بروز
خشك نيمه

اس پرشماري
قر د بررسي

ب به نهايت 
خو منتهي ظر

و شاورزي
1صوير شماره

بال از ديگر
همه نيز ما ر

بر توجه نون
مسكوني ق
اقتصادي ات
فعالي به و ند
)(تصوير1،5

برگشت پذير
ب زماني وره

ن و خشك
مكاني و ي

مورد هوايي
در جهان ز
نظ مورد طقه

كش قتصادي،
)(تص،1388

يكي ماسه 
كشور و رد
كان در نيز ر
مناطق به خود
تأسيسا ها،
كنن مي راهم

377 العات،

ب اقليمي يده
د يك طي ي
اقليمهاي در

عوامل فيزيكي
ه و آب رات

ا اي منطقه
منط جانوري
اق-  اجتماعي
49ي صراف،

و شن هاي
دار همراه به 
امر اين است 
خو هجوم با 

فرودگاه تي،
فر مردم اي

اطال(زنند مي 

  خشكسالي
پدي نوعي لي

بارندگي مبود
د گلخانهاي 

عو معلول لي
تغيير و جو
هر براي لي
ج و گياهي ي

اثرات ليمي
كند(ساري ي

 

ه طوفان
را جاني

شايسته
ماسه و

مواصالت
بر را اي

ناپذيري

خ-8-9- 1
خشكسال

كم اثر در
گازهاي
خشكسال
ج عمومي

خشكسال
گونه هاي

اقل پديده
مي اعمال
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ن نظري 
يعتر مي 

 گرفتگي 
ثار برق 
ن ها را 
دد، قابل 

  عقه).

  

كند نمي توان
 باشند سري

ص داد. برق
مراه است. آث
 فلزي، كه آ
ن ها مي گرد

صاع10-1ير

  

 تهديد مي ك
تباط داشته

  
توان تشخيص
 را شنيد، هم
روي اشياي
شده روي آن

تصوي(نمايد.

حل هايي را
زيرزميني ارت
وجود دارد.
محل را مي ت
مي توان آن
ر به ويژه ر
رات ذوب ش
ه مغناطيس ن

١٥ 

سوزي چه مح
ا آب هاي ز
ل عبور كند و

م اكم در آن
 و وضوح م
 داد. اين آثا
جب ايجاد ذ
ي را تبديل به

يجاد آتش س
طي را كه با
 از چند محل
كسيژن مترا
كه به آساني
ن تشيخص

رده و يا موج
اشياي فلزي

اي عقه از نظر
عدتاً برق نقاط
در يك لحظه
د گوگرد يا اك
خش خشي، ك
 نيز مي توان
دي خارج كر
ان دارد كه ا

  صاعقه - 
ره كه صاعق
داد. ولي قاع
كان اين كه د
واقع بوي تند
 با صداي خ
 روي اشياء
طبيعي و عاد
 است و امكا

 

1 -8-10-
در اين با
قاطعانه د
زند و امك
بيشتر مو
نيز اغلب
زدگي را

از حالت ط
تشخيص
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  ست
.  

  خاطرات 

اين ست . 
  طبيعي 

 آن ده

،  الك

اس ممكن قش
)6 و 4  ، 13

ند . اين  مخ

 متفاوت است
ي به محيط ط

كنند ايجاد بع

كوال ، گردباد

نق اين باشند
383 هواتمر،

 انساني دار

طق مختلف
ها و وابستگي

منب حسب بر

گ ، تندباد(ها 

ب داشته نقش
ه جي و رابك

  

ي بر زندگي

 آنها در منا
 استقرار آنه

ب توان مي را

طوفان مانند

١٦ 

  

ن آن ايجاد ر
در. اي( باشد

 

تأثيرات مهمي

شدت تخريب
جه به مكان

ر طبيعي ياي

شوند؛م مي د

  اني
در اي گونه ه

ب اراده بدون

اسر جهان ت

هستند و ش
ستايي با توج

بالي انواع ت .
  :كرد

ايجاد جوي 
  ). سيل

انسا منشاء ا
به ها انسان

ب و يرعمدي

 فصل اول

بيعي در سر

تلفي مطرح ه
نواحي روسر

مالحظه است
ك بندي طبقه

عوامل اثر ر
و س  طوفان 

با مخاطرات - 
كه هستند ي
غي و اراده با

نتيجه گيري

مخاطرات طب

انواع مختدر 
مخاطرات در

بيشتر قابل م
زير شرح به

در كه باليايي
خشكسالي ،

 

1 -8-11-
مخاطراتي

ب و عمدي
  
  

  

  

ن - 1-9

م

د
م

ب
ب

ب
خ
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١٧ 

 

  ... و كوه ريزش بهمن، مانند هستند؛ زمين سطح در تغييرات از ناشي كه باليايي

 زمين مانند هستند؛ زمين هاي اليه مختلف قسمتهاي جابجايي يا تكان از ناشي كه باليايي
. غالب ترين مخاطرات محيطي در نواحي روستايي زلزله و سيل هستند  آتشفشان لرزه،

  كه بايد براي آنها تمهيداتي انديشيده شود . 

  

  

  

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


١٨ 

 

  
  
  دومفصل 

  خشكسالي
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١٩ 

 

  

  مقدمه - 2-1
اغلب در مدت چند ماه يا حتي با روندي تدريجي خشكسالي از اضطراب آورترين بالياست، زيرا 

مي يابد. خشك سالي با ديگر بالياي طبيعي فرق مي كند و و آرام در يك دوره چند ساله گسترش 
اثر و پيامدهاي آن فقط در توپوگرافي نمايان نيست، بلكه مي تواند در مقياسي برابر چند هزار 
كيلومتر مربع گسترش يابد و با تخريب زيست محيطي طوالني مدت همراه  باشد. چراي بي رويه، 

فنون نامناسب و نادرست محافظت از خاك،  روش هاي ضعيف كشت، تخريب جنگل ها و
 علمي خشكسالي را در پي دارد و به تدريج آنرا جزو بالياي خسارت بار در مي آورد. بررسي

 يك خشكسالي. باشد مي ضروري آبي منابع مديريت و ريزي برنامه منظور به خشكسالي پديده
 خاتمه و شروع زمان تعيين يلدل همين به باشد مي پيشگيري بدون بالي يك و خزنده اي پديده
 در آن اثر در ديده آسيب مناطق وسعت و خشكسالي از ناشي خسارات. باشد مي مشكل آن

 سطح در مختلفي هاي روش مذكور موارد به توجه با .بيشتراست طبيعي بالياي ساير با مقايسه
 ريسك و بحران مديريت نوع دو از كه شود مي گرفته كار به خشكسالي با مقابله براي جهان

 در انساني و مالي امكانات كليه خشكسالي وقوع از پس بحران مديريت در. شود مي استفاده
 از قبل اي گسترده اقدامات بحران مديريت برخالف ريسك مديريت در. شوند مي بسيج منطقه
 در ها داده تحليل و مراقبت اطالعات، آوري جمع روش اين در. شود مي انجام خشكسالي وقوع
 بدين و دهند مي قرار مرتبط مسئولين اختيار در را خشكسالي از دقيق شناخت زماني، مقطع هر

 حداقل به ها خسارت مناسب، العمل عكس هاي روش رد اتخاذ با خشكسالي وقوع زمان در ترتيب
  برسد. ممكن

   سالي خشك مطالعات پيشينه -2- 2
 ديرباز از ها انسان كه است طبيعي هاي بليه ترين قديمي و ترين اصلي جمله از سالي خشك گمان بي
 رخداد الوقوع قريب بيني پيش آن طي و كريم قرآن در يوسف حضرت داستان. اند بوده آشنا آن با

 هاي آيه ، يوسف سوره ، كريم قرآن( باشد مي واقعيت اين گويا است گرديده مصر در سالي خشك
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 در هياهو ايجاد و ويژه هاي طبل نواختن همچنين خاص مراسم وجود اين بر عالوه) .  49تا 43
 اين بر تابيدي جوي هاي بارش نزول عدم مواقع در آسيا آفريقا، آمريكا، قاره اوليه قبايل ميان
 استقصا نماز خواندن همچون خاص اي شيوه اجراي با مراسم اين نيز ايران در. هستند مطلب

 گرديده همراه... و نذري آش پخت گوناگون، هاي تصنيف سرودن ها، طبل نواختن ،)آب طلب(
 فرهنگ و سنن جزء حاضر حال در و شده منتقل ديگر نسل به نسلي از ها سنت گونه اين. است

 اوليه، جوامع ميان در مشخص طور به اي مسئله چنين وجود. است گرديده مختلف ملل عاميانه
 به پديده اين كه زماني دقيق تاريخ از متأسفانه ولي است كرده جلب خود به را ها انسان توجه

 نيست دست در صحيحي اطالعات باشد قرارگرفته محققين مطالعه و بررسي مورد علمي صورت
 دانش مربوط بيستم قرن اوايل در كلي اظهارات به توان مي را آن بررسي آغاز است مسلم آنچه و
. است قرارگرفته توجه مورد بيشتر موضوع اين هواشناسي و آب علم پيشرفت با تدريج به كه

) 1931( كوپن ،)1948( ترانثوايت همچون محققيني توسط هوايي و آب بندي طبقه هاي روش ارائه
 محققين اين هاي بررسي در.  نمود ذكر ها بررسي اين در عطفي نقطه توان مي را) 1350( كنراد و
 گوياي كه خوريم مي بر بارندگي مقادير نوسان يا و خاك رطوبت كمبود همچون مفاهيمي به

 اولين جزء توان مي را آمريكايي، محقق) 1946( پالمر. است خشكسالي و خشكي مسئله به توجه
 مختلف هاي ويژگي رسيرب به آماري هاي روش از استفاده با عملي طور به كه دانست محققيني

 هواشناسي سالي خشك عنوان تحت گزارشي انتشار با وي. است پرداخته آمريكا در پديده اين
 هاي تحليل جهت مختلف محققين توسط وي روش متمادي هاي سال طي. نمود ارائه را خود روش
 سامان توسط گزارشي سپس. گرفت قرار استفاده مورد ديگر نقاط و آمريكا در سالي خشك

 فهرست آن ضمن و قرارگرفته بحث مورد كشاورزي سالي خشك عنوان تحت جهاني، هواشناسي
 در. گرديد عنوان مختلف هوايي و آب متغيرهاي به توجه با سالي خشك تعاريف از جامعي نسبتاً
 هاي جنبه عنوان تحت را گزارشي يونسكو همكاري با جهاني هواشناسي سازمان نيز 1985 سال

 كشورهاي در بسيار مقاالت فوق موارد بر عالوه. است شده واقع بحث مورد هيدرولوژيك
 مختلف هاي روش از استفاده با اند نموده سعي محققين ها آن در كه است گرديده ارائه مختلف
  . نمايند بحث را پديده اين هاي ويژگي

 سالي خشك كمربند در كه كشورهايي در پديده اين مطالعه و بررسي مسئله، اهميت به توجه با
 نياز، دليل به...  و استراليا هند، نيجر، سواحل آمريكا، از هايي بخش مانند اند شده واقع جهاني
 كه گرفته صورت متعددي كارهاي نيز ايران در. است كرده جلب خود به را محققين بيشتر توجه
 رساله و) 1370( كمالي و) 1369( سيدان ،)1347( هاشمي ،)1335( گنجي هاي مقاله توان مي جمله
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 قرار استناد و استفاده مورد بعدي مطالب در كه نمود ذكر را) 1371( پژوه دين ارشد كارشناسي
  . گيرند مي

   سالي خشك مفهوم و تعريف -3- 2
 دخالت سالي خشك در غيرمستقيم چه و مستقيم صورت به چه كه مختلفي متغيرهاي دليل به

 محققين همه براي قبول قابل و جامع فيتعر جهت همين به و است مشكل واژه اين تعريف دارند
 موجب نيز سالي خشك واژه در مطلق معنايي ارزش فقدان ميان اين در. است نشده عنوان هنوز
 محققين و كاربران لحاظ بدين و است گرديده آن تعارف تنوع نتيجه در و جامع تعرف ارائه عدم

 به منحصر سالي خشك معنايي تنوع. اند نگريسته پديده اين به خود ديدگاه از گوناگون هاي رشته
 خود به خاص معنايي ارزش واژه اين ويژه، هاي مكان با دررابطه بلكه باشد نمي مختلف علوم
 عنوان به متر ميلي 300 ساالنه بارش ميانگين مانند مطلقي مقدار گرفتن درنظر مثال براي. گيرد مي

 قلمرو در بسيار هاي مكان كه چرا نيست، اعمال قابل ها مكان همه در سالي خشك رخداد آستانه
 عين در ولي است متر ميلي 500 از بيش ها آن ميانگين كه شوند مي يافت گوناگون هوائي و آب
  . كنند تجربه را خشكي هاي سال توانند، مي ها سال برخي در حال
 ها سال همه در مناطق آن همه بايست مي مذكور ارزش گرفتن نظر در با نيز ها مكان برخي در

 تواند نمي واژه اين تعريف و نيست پذير امكان امري چنين كه حالي در باشند، سالي خشك داري
 تعيين مطالعه هدف و محلي شرايط سساا بر آستانه اين بلكه باشد برخوردار مطلقي ارزش از
  . شود مي
 اين جوانب همه برگيرنده در كه جامع تعريفي تا است شده موجب مذكور مسايل كلي طور به

 دوره عنوان به را اليسخشك كلي، مهفوم يك با هوايي و آب هاي فرهنگ. نگردد ارائه باشد پديده
 طرف از واژه اين مختلف تعاريف به نگاهي. اند كرده تعريف خشك هواي و آب با مستمري
 به خود توجه ميزان يا خود تخصص براساس مزبور محققين كه كند مي مشخص محققين

 كشاورزي هاي متغيير يا ،...  و تبخير نسبي، رطوبت دما، بارش، مانند هوايي و آب متغيرهاي
 هاي جريان مانند هيدرولوژيك متغيرهاي يا و گياهي هاي گونه تطبيق شرايط و خاك رطوبت مانند

 اين از تركيبي يا و كشاورزي محصوالت مانند اقتصادي هاي متغير يا و وزيرزميني سطحي
 ذيل صورت رابه متغيرها اين جهاني هواشناسي سازمان.  اند كرده بررسي را مسئله متغيرها

  )12،1975 ج.ه.س: (است كرده بيان
   بارش  -1
   دما ميانگين با بارش  -2
   محصول ميزان هاي متغيير و خاك رطوبت  -3
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  وتعرق تخيري آوردهاي بر و هوايي و آب هاي شاخص  -4
  كلي اظهارات و تعاريف -3-1- 2

 اين بر. باشد مي بارش گردد مي استفاده سالي خشك تعريف در كه هاي پارامتر ترين عمده از يكي
 منطقه همان معمول حد از كمتر بارشي ميزان با زماني دوره يك در را سالي خشك اساس،
 سالي خشك تعريف) 1947( ترنوئايت نظر به)  130،1987 ، فرانزيني و لينسي( كنند، مي تعريف

 كافي را بارش ميزان تنها نيز برخي. شود تعريف منطقه يك در بارش كمبود با تنها تواند نمي
 دان( كنند مي عنوان گيرد قرار استفاده مورد كشاورزي در تواند مي كه را موثر بارش و ندانسته

  ) 1958 ، همكاران و
 كمي يا فقدان با كافي حد به كه خشك نامعمول هواي با اي دوره را سالي خشك) 1959( هاچكي

 گزارش در) 7،1985( رادير و بران. كند مي تعريف است روبرو هيدرولوژيك تعادلي علت به آب
 يك عنوان به سالي خشك و ندانسته كافي را بارندگي مقدار در كاهش جهاني هواشناسي سازمان
 سابرامانيام. باشد مي زيرزميني طبيعي آب به دسترسي عدم با اي ناحيه و مستمر رخداد

 وي نظر به. نمايد مي ارائه را تعريفي و نموده تفكيك يكديگر از متغيرها از يك هر) 1967،12(
 بايست مي آن در كه است اي گسترده دوره براي بارندگي بدون حالت يك هواشناسي سالي خشك

 آب كمبود عنوان به را آن كشاورزان كه حالي در شود، اخذ فصل و موقفيت اساس بر بارندگي
 كه اي دوره عنوان به را ها سالي خشك ها هيدرولوژيست گيرند، مي نظر در خود محصول براي

. كنند مي تلقي است همراه زيرزميني آب مخازن شدن تهي و سطحي جريانهاي شدن كم با
 تلقي دهد مي قرار تاثير تحت را ناحيه اقتصاد كه اي دوره عنوان به را سالي خشك اقتصاددانان

 در. طبيعي وغير مستمر رطوبت كمبود از عبارت سالي خشك) 7،1965( پالمر نظر به. كنند مي
 شرايط به نسبت توجه مورد شاخص منفي نوسان يا انحراف به طبيعي غير واژه وي، تعريف
 هر يا و رطوبت مقدار آن در كه اي دوره ديگر عبارت به. شود مي اطالق طبيعي يا ميانگين
 يا شرايط عنوان به باشد داشته منفي ناهنجاري منطقه ميانگين شرايط به نسبت ديگر شاخص

 گيرد مي قرار استناد مورد كتاب اين در كه نيز مبنايي تعريف. شود مي تلقي سالي خشك دوره
 مذكور تعريف در كنند مي فعاليت زمينه اين در كه محققيني عموم واقع در. است تعريف همين
 كه اند داده ارائه را خاصي هاي تعريف خود كاري هاي زمينه و نياز به توجه با ولي القولند متفق

 بلكه كند رابيان سالي خشك متفاوت هاي جنبه است قادر اينكه بر عالوه تعاريف اين بررسي
 صورت به ذيل مطالب در لحاظ همين به دهد، نشان را آن گوناگون هاي ومحيط حاالت تواند مي
  : شود مي پرداخته ها آن تعاريف و سالي خشك مختلف عانوا و اه ديدگاه ذكر به گذرا

   سالي خشك عمده انواع -4- 2
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   هواشناسي و هوايي و آب سالي خشك 4-1- 2
 شرايط به نسبت بارش كمبود با حالتي را سالي خشك هواشناسي و آب و هواشناسي عالمان
 است سالي خشك رخداد شرايط دهنده نشان كه تعاريف اين ترين مهم از برخي و دانند مي ميانگين

  :شود مي ارائه ذيل در
  )1967، برنو( متر ميلي 5 از كمتر بارندگي با روز ده  -
  )1933، كول( بارندگي بدون روز 15  -
 درصد 60 ماهيانه بارندگي كه زماني يا و بارش ميانگين درصد 75 ساالنه بارش كه هنگامي  -

  )1936، باتس( باشد ماهانه بارش ميانگين
  ) 1936 ، هايت( باشد بارش ميانگين صد در 85 از كمتر كه بارندگي مقدار هر  -
 و گوري مك( باشد طبيعي با ميانگين بارش از اي ويژه درصد از كمتر ساالنه يا ماهانه بارش  -

  )1957، پالمر
  ) 1942بلومنتوك،( ساعت 48 در جوي نزوالت متر ميلي 25/0 از كمتر بارش  -
  )1945 ، رامداس( باشد ميانگين بارش نصف از كمتر هفته يك براي واقعي بارش كه زماني  -
 سازمان( باشد معيني اندك مقدار از كمتر بارش خاص روزهاي تعداد آن در كه اي دوره  -

  )16،1967( سابرامانيام) 1951، كبير بريتانياي هواشناسي
 را نسبي رطوبت و باد دما،جريان متغيرهاي بارش، متغير بر عالوه متخصصين از برخي  -

  : اند نموده ارائه ذيل تعاريف مانند تعاريفي و داده دخالت
  )1915 ، النگ( باشد مشخصي مقدار از كمتر دما به بارش نسبت كه درشرايطي  -
  )1926، دمارتن(    خشكي شاخص از استفاده  -
 بر تقسيم گياهي پوشش رشد دوره طي در تجمعي روزانه ميانگين دماي ساالنه بارندگي نسبت  -

  )1925، كولسكو( 10
  )1944، كاندرا( معمول غير پايين رطوبت و زياد ،دماي كم بارش قوي، باد ورزش با اي دوره  -

 براي مهم اصلي آستانه بارندگي، فقدان يا كمبود است مشهود الذكر فوق تعاريف از كه همانطور
 شرايط به توجه با نيز آستانه ارزش. شود مي تلقي مذكور علوم هاي ديدگاه از سالي خشك رخداد
 تعاريف اين عموم در اساسي مبناي عنوان به درازمدت ميانگين ارزش ولي بوده متفاوت مكاني
 به كمتر، بارش ميانگين به نسبت دريافتي بارش ميزان كه هنگامي مسلماً. است توجه قابل

 نسبي قلت بر عالوه بود خواهد برخوردار بيشتري شدت از افتاده اتفاق سالي خشك همانقدر
 بر. دهد نشان را افتاده اتفاق سالي خشك شدت تواند مي نيز سالي خشك استمرار دوره بارندگي،
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 سالي خشك تداوم دوره پايه بر را زير بندي طبقه) 1963( بريتانيا بارندگي سازمان اساس همين
  ) 1967،16، ام اماني سابر(است داده انجام
 اينچ 01/0 ميزان به بارشي حتي متوالي روز 15 در حداقل كه اي دوره – مطلق سالي خشك)  الف

  . باشد نشده دريافت
 تجاوز اينچ 01/0 از روزانه بارش ميانگين كه اي روزه 29 اي دوره – جزيي سالي خشك)  ب

  . نكند
  . نشود دريافت اينچ 04/0 اندازه به بارش حتي متوالي روز 15 كه اي دوره – خشك دوره)  خ
  
  
   كشاورزي سالي خشك -4-2- 2

 در كه راچ آيد مي شمار به سالي خشك هاي جنبه ترين مهم از يكي احتماالً كشاورزي سالي خشك
 سالي خشك مطالعه. گردد يم تر پيچيده و تر تخصصي بسيار سالي خشك مسئله جنبه، اين

 است كشاورزي اقتصاد و گياهي فيزيولوژي خاك، فيزيكي بررسي و مطالعه مستلزم كشاورزي
 بررسي و تاكيد مورد عموم طور به سالي خشك از نوع اين در كه مهمي پارامتر) 12،1965 پامر،(

 ورليندن و اول به وان عامل، اين گرفتن نظر در با. باشد مي خاك در موجود رطوبت ميزان است
 محصول براي خاك رطوبت آن در كه عنوان به را كشاورزي سالي خشك ساده طور به) 1952(

 سالي خشك نيز) 24،1978( همكاران و وارن در) 1966( ريچارد.  اند گرفته نظر در باشد ناكافي
 نقطه زير در خاك ريشه مجاور خاك رطوبت كه داند مي يافته تحقق زماني را كشاورزي
 و وارن در) 1896( راسل تعريف مانند ديگري تعاريف ، اين بر عالوه. گيرد قرار پژمردگي
 سالي خشك وي نظر به. است گرديده عنوان سالي خشك نوع اين براي) 1978،24( همكاران

 منطقه، دماي افزايش موجب كه كم باران ريزش با ها سال يا و ايه ماه از اي دوره كشاورزي
 كشاورزي سالي خشك رخداد اينكه دليل به. شود مي احشام شدن تلف گياهي پوشش رفتن ازبين
 بايست مي آن مطالعه در كند، مي پيدا زيادي تفاوت مطالعه مورد منطقه و گياهي گونه نوع به بسته
 رشد، دوره طي در آن هوايي و آب نيازهاي به توجه با سپس و گرفته نظر در را گياهي گونه يك

 براي كه تعاريفي ترين عمده از يكي رو اين از. داد قرار بررسي مورد را سالي خشك رخداد
 اين) 1990آنگيو،( شود مي متمركز ديم محصوالت روي بر شود مي بيان كشاورزي سالي خشك

) 1966( هاتاري و) 1992( همكارانش و آپرائو و ساحل در ارزان كشت با رابطه در را موضوع
  . اند نموده بررسي برنج كشت با رابطه در را آن

  هيدرولوژيك سالي خشك-4-3- 2
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 اهميت از بيشتر كه است هيدرولوژيك ديدگاه پردازد، مي خشكسالي بررسي به كه ديگري ديدگاه
 و شدن صنعتي شهرسازي، توسعه علت به سالي خشك نوع اين امروزه. است برخوردار مهندسي
 پيچيده مسئله صورت به جهان از زيادي دربخشهاي صنعت و كشاورزي شرب، جهت آب كمبود

 ها رودخانه جريان كاهش به مربوط مسائل با سالي خشك نوع اين كلي طور به. است آمده در اي
 از نوع اين بررسي. كند مي پيدا ارتباط...  و زيرزميني آب مخازن، آب سطح دن»آ پايين ها، درياچه
 به دهد، مي قرار استفاده مورد را هيدرولوژي و هواشناسي هاي دانش كه همانقدر سالي خشك
 براي. )5،1964پالمر،(دارد نياز نيز ژئوفيزيكي علموم ساير و شناسي زمين علم به اندازه همان

 را ذيل كمي ويژگي) 1،1985( رادير و بران هيرولوژيك، سالي خشك هاي ويژگي شناخت بررسي
  :كنند مي ذكر
 روز n=5 و ،20،30،10( متوالي روز n طي در شده گيري ميانگين جريان حداقل هاي ارزش)  الف
  ) بيشتر و
   ها آن رخداد هاي تاريخ)  ب
   ها پديده فراواني هاي ويژگي)  ج

 تداوم، در تغييرات اساس بر است ممكن كه را هيدرولوژك سالي خشك نوع شش محققين همين
  :نمايند مي ذكر زير شرح به شود داده تشخيص شدت يا و سال فصل

 داشته وجود تواند مي گياه رشد و زدن جوانه دوره درطي ماهه سه يا اي هفته سه جريان كسري
 رودخانه جريان از مستقيم طور به آن ياريآب نياز مورد آب كه كشاورزي براي امر اين. باشد
  . است آميز فاجعه شود مي اخذ مخازن از استفاده بدون
 خود موقعيت در ضرورتاً اما است طبيعي حداقل از تر ياطوالني كمتر عمده طور به حداقل جريان
 را زدن جوانه دوره سالي خشك نوع اين اينكه لحاظ به. است نيافته توسعه رشد فصل به نسبت
  . دارد كمي اهميت دهد نمي قرار تاثير تحت

 تاثير بزرگ مخازن از آبياري و آبي برق توليد بر عامل اين. ساالنه جريان مجموع در مهم كسري
 كردن پمپاژ براي نياز است ممكن عامل اين.  رودخانه ساالنه معمول سطح زير جريان. گذارد مي
 ساالنه جريان كسري يعني 3 نوع با رابطه در سالي خشك از نوع اين. دهد كاهش را آبياري آب
  . گيرد مي قرار

 ها رودخانه قرارگرفته، آستانه يك زير جريان متوالي، سال چندين طي و يافته توسعه سالي خشك
  . مانند مي باقي خشك و شده خشك طوالني مدت براي
 سطح مشاهدات ديليد به موظوع اين ساختن كمي. زميني زير آب هاي سفره مهم طبيعي تخليه
  . است مشكل سالي خشك طي در زميني زير آب شديد استفاده به توجه با آب هاي سفره واقعي
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   اقتصادي سالي خشك -4-4- 2
 كاهش لحاظ به كه هستند طبيعي بالياي ترين عمده از يكي سالي خشك مشخص طور به

 نظر به. گذرد مي كشورهاي اجتماعي – اقتصادي هاي جنبه بر را مستقيمي تاثير غذايي محصوالت
 مقياس در ها سيالب و سالي خشك رخداد هند، هاي قحطي مهم طبيعي علت) 1980( مولي و بلم

 حال شود، مي غذايي محصوالت توليد به منجر نهايت در كشاوري مسلمًافعاليتهاي. هستند بزرگ
 بوجود هنگفتي هاي خسارت شود آسيب دچار سالي خشك رخداد لحاظ به توليد اين صورتيكه در
 موضوع اين. باشد مي...  و مراتع شدن نابود محصول، ميزان كاهش آن مستقيم نتيجه كه آيد مي
 و ساخته مشكل را حيوانات و ها انسان جهت غذايي محصوالت و تهيه غيرمستقيم صورت به

 بيليون 11 مورد يك و ساخته وارد ذكر) 1335( گنجي چنانچه. سازد مي مشكل دچار را آب تامين
 در سالي خشك خسارت اوليه، برآوردهاي. نمايد مي حريف طعمه را جنگل اشجار مكعب فوت

 خراسان روزنامه( است نموده عنوان تومان ميليارد 500 حدود را 1372 سال طي خراسان
 اقتصاددانان گذارد، مي جا به سالي خشك پيدده كه فراواني مالي هاي خسارت درنتيجه. )30/5/73،

  . دهند مي قرار بررسي مورد را آن خود ديدگاه از و نموده توجه آن به
  خشكي و سالي خشك -5- 2
 سالي خشك و سالي خشك مفهوم دو بين گردد مي مالحظه پژوه دين مانند تحقيقات برخي در

 واژه دو اين كه حالي در اند، كرده تلقي معني هم واژه يك عنوان به را ها آن و نشد ليقا تمايزي
 كه است منطقه يك در هوايي و آب دائم ويژگي نوعي خشكي. دارند ازيكديگر تفاوت كامال معنايي
 و عليجاني(باشد مي منطقه آن در حيات رشد براي الزم حد در بارش كفايت عدم از عبارت

 غير خشكي از عبارت سالي خشك شد ذكر قبال كه همانطور كه حالي در .)258،1371كاوياني،
 هر در و نبوده منطقه دائمي ويژگي سالي خشك بنابراين. باشد مي معمول حد از كمتر و طبيعي
 به نسبت بارندگي مقدار كه مرطوب مناطق در حتي شود، مشاهده است ممكن هوايي و آب رژيم
 نرمال حد از بارش ميزان ها سال برخي در است ممكن حال اين با. است زياد بسيار خشك مناطق

 با مواجه سال يك عنوان به مزبور سال صورت اين در. باشد كمتر درازمدت ميانگين يا
 در و باشد متر ميلي 300 منطقه يك درازمدت ميانگين اگر مثال براي. شود مي قلمداد خشكسالي

 همان سالي خشك سال عنوان به سال آن دارد، دريافت را بارندگي متر ميلي 100 مفروضي سال
  . گردد مي محسوب منطقه

   سالي خشك زمان و فضايي هاي ويژگي -6- 2
   سالي خشك خاتمه و آغاز -6-1- 2
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 كلي طور به. دارد اساس تفاوت هواشناسي هاي پديده باساير زماني لحاظ از سالي خشك
 آغاز زمان اصوال. است مشكلي بسيار مسئله سالي خشك خاتمه و ادامه آغاز، زمان تشخسص

 توقف با زمان اين كه است بديهي و است وابسته استفاده مورد تعريف به عمدتا سالي خشك
 رابطه در خاك رطوبت ذخيره اتمام زمان تا است ممكن بلكه شود نمي آغاز مفيد بارش آخرين
  . باشد
. كند مي پيدا خاصي پيچيدگي سالي خشك آغاز زمان از اندك هرچند هاي بارش با نيز حالت اين

 چه رطوبتي ذخيره كه است زماني سالي خشك آغاز زمان گفت توان مي كلي درحالت بنابراين
 خاتمه) هيدرولوژيك سالي خشك( آب مخازن در چه ،) كشاورزي سالي خشك( خاك درمحيط

  . باشد يافته
 زمان به نسبت سالي خشك پايان. شود مي محسوب توجهي قابل مسئله نيز سالي خشك انتهاي
 ، باران نزول كه است زماني سالي خشك پايان كشاورزي امر در. باشد مي تر محسوس آن آغاز

  .نمايد تامين را خاك نياز مورد رطوبت
 تغذيه زميني زير مخازن و گرفته شكل مجددا رودخانه در جريان كه زماني هيدرولوژي، در

 به سالي خشك پايان تا آغاز زمان. شود مي گرفته نظر در سالي خشك پايان زمان شود مي مجدد
 اساسي هاي ويژگي از يكي كه شود مي خوانده مفروض سالي خشك تداوم دوره عنوان
  . گردد مي محسوب سالي خشك
 تفاوت سال تا ماه ، روز از مختلف ديدگاهاي از تواند مي خسكسالي يك تداوم دروه زماني مقياس
 بيانگر 2-2 شكل آب ذخاير ميزان شود، تر طوالني سالي خشك يك تداوم دوره قدر هر. نمايد
 با سالي خشك تداوم زمان كه است مطالعه مورد زماني سري در مفروض متغير يك تداوم دروه

  . است گرديده مشخص هاشور خطوط
   سالي خشك شدت -7- 2

 به باشد كمتر ميانگين شرايط به نسبت بارندگي كمبود ميزان قدر هر شد ذكر نيز قبال چنانچه
 حالت استمرار ميزان اين بر عالوه. كند مي پيدا عيني نمود بيشتر سالي خشك تاثير ميزان همان
 كه درشرايطي يعني است منطقه همان در خشكسالي شدت گوياي نيز منطقه يك در سالي خشك
 ماه كمبود ميزان بعد ماه بارش دارد احتمال باشد داشته استمرار ماه يك براي تنها سالي خشك
 مراتب به باشد، داشته كمبود طبيعي شرايط به خود نيز بعدي ماه اگر ولي. نمايد راجبران مزبور

 شود مي ديده 2- 2 شكل در همچنانكه. خواهدبود موثر سالي خشك حالت به بخشيدن شدت در
 سالي خشك شدت بيان آن استمرار زمان همچنين و مطالعه مورد متغير در كاستي ميزان
 با محققين سالي، خشك درمطالعه عامل اين ساختن مشخص براي منظور هميمن به. باشد مي
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 مد نيز مطالعه مورد متغير منفي ناهنجاري درجه كنند مي سعي مختلف هاي شاخص از استفاده
  . دهند قرار نظر

   سالي خشك فراواني -8- 2
 شمار به منطقه دريك آن بررسي در مطالعه مورد هاي ويژگي اهم از نيز سالي خشك فراواني

 محاسبه)فصلي و ماهيانه ، ساالنه مثال براي( نزما مختلف هاي مقياس در توان مي كه آيد مي
 ارزيابي در تواند مي ها فراواني بررسي سالي، خشك مختلف هاي شدت وجود به توجه با. شود

 اين. باشد داشته كاربرد سالي خشك مختلف هاي شدت به نسبت مطالعه مورد منطقه قابليت
 هاي دوره يا و احتمال بررسي براي فراواني احتمال توزيع توابع طربق از تواند مي محاسبه
  . گيرد قرار استفاده مورد آتي هاي بيني پيش براي سالي خشك برگشت

  سالي خشك اي منطقه وسعت -9- 2
 به ولي افتد اتفاق كيلومتر صد چند وسعت با اي منطقه روي بر تواند مي سالي خشك رخداد

 قاره سالي خشك. نباشد يكسان منطقه سراسر در تواند مي آن تداوم دوره و شدت مكاني صورت
 كيلومتر هزاران بلكه صدها، كه وسيعي ناحيه در افتد مي اتفاق خشك مناطق در مخصوصا كه اي

 از نيمي پديده اين دارد احتمال استراليا، محققين نظر به. كند مي پيدا ترشگس پوشاند، مي را مربع
 سالي خشك كه وسعتي با رابطه در. )34 ،1975 ، ج هـ.س(بگيرد فرا آينده سال 50 طي را استراليا

 به را سالي خشك اي منطقه خواص خود تحقيقات اساس بر) 1975( يوجيچ افتد، اتفاق تواند مي
  :است نموده فهرست ذيل شرح
 مربع كيلومتر ميليون 15 تا 5 از كه اي قاهره حشكسالي متوسط شرايط با اي منطقه پوشش)  الف
  . گيرد مي فرا
  .گردد مي اي منطقه پوشش از فراتر آن وسعت ، بزرگ سالي خشك شدت نتيجه در)  ب
 يك تا باشد شبيه لوزي يك به بيشتر سالي خشك بوسيله تاثير تحت منطقه رود مي انتظار)  ج

  .دايره
 روشهاي سنتي و دانش بومي مقابله با خشكي و خشكسالي در مناطق روستايي  - 10- 2

. اگر بارش به اندازه اي كم باشد كه موجب از بين رفتن بي آبي ي، خشكسالي يعنبه زبان ساده
شده ايم. بر اثر  ، مي گوييم با خشكسالي مواجهاك و كاهش چشمگير آبهاي جاري شودرطوبت خ

تامين آب با مشكل مواجه مي  ؛ مردم روستا برايخشكسالي، ذخيره هاي آب كاهش مي يابد
موجب قحطي و از بين  ، خشكساليدرشرايط سختيابد و ؛ توليدات كشاورزي كاهش مي شوند

. طبيعت عامل خشكسالي است. گاهي تغييرات آب و هوا نوران و انسانها مي شودا، جرفتن گياهان
كرد كه در ايجاد خشكسالي سهل انگاري  باعث كاهش باران و برف مي شود . اما بايد توجه
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 ، تخريب پوشش گياهي،ام در مراتعد از حد . چراي بيشسان هم عامل مهمي به حساب مي آيدان
  ، تخريب جنگل و ... موجب كاهش بارش و در نتيجه خشكسالي مي شود. قطع بي رويه درختان

باشد و يا اين كه  ، چه منشا اقليمي و آب وهوايي داشتهبا اين حال، به وجود آمدن خشكسالي ها
طي قرن ها و  ، سبب شده تادليل سهل انگاري و اثرات تخريبي انسان بر محيط زيست باشند به

ي متنوع كاهش اثرات خشكسالي و كم آبي و روشهاي دنبال راه ها روستاييان و كشاورزان به
شكل گيري نوعي دانش محلي (بومي) شده كه  مقابله با آن باشند و حاصل اين تالشها منجر به

در سرزمين  حاصل تجارب، دانسته ها و آموخته هاي انسان در مبارزه با خشكي و كم آبي
  مي شناسيم . » دانش بومي«خشك و كم باران ايران است و امروزه اين دستاوردها را به 

جمع آوري اين تجارب و يافته هاي بشري درزمان حاظر هم ميتواند در روستا هاي ما به كار و 
تجارب با جمع آوري اين  آيد. دهياري ها مي توانند سالحي موثر در برابر خشكسالي ها به شمار

، اين فنون را در روستاهاي حوزه خويش به كار گيرند و نظيم در آوردن و به كارگيري آنهابه ت
ورزان در مقابل با ااز كاربردهاي مثبت آن بهره مند گردند. در اين بخش تالشهاي تاريخي كش

 خشكي و فنون استفاده شده روستاييان براي كاهش اثرات يپديده خشكي و كم آبي در سال ها
فنون در  خشكسالي آورده شده است تا دهياران  بتوانند با آگاهي از اين دانش بومي به احياي اين

  روستا همت گمارند. 
ره با ا، هموب و هوايي و شرايط نامساعد طبيعيوقعيت آم، به دليل از نظر تاريخي كشور ايران

، خشكسالي را با كم آبير زندگي معيشتي خود مسئله كم آبي و خشكسالي روبرو بوده و به مرو
جربه نند دانش وتاست. دهياران مي توا تطبيق داده دهاي گرم وسوزان و طوفانهاي شديدبا

از قبيل  ف، در زمينه هاي مختلكشاورزان ساكن مناطق خشك را، در مقابله با پديده خشكسالي
د و آن را ، بررسي كننريقه كاشت محصوالت، نوع كشت وطاستحصال، ذخيره سازي و انتقال آب

. در اين كارگيرند در مديريت مطلوب ايمني درمقابله با خطرات خشكسالي درمناطق روستايي به
 ف، كه در نقاط مختلنش درون زاي بومي روستاييان كشورقسمت درباره مفاهيم مرتبط با دا

فته مي شود، به تفصيل بحث ايران به شكلي سنتي براي مقابله با خشكي و خشكسالي به كارگر
. اين تكنينك كه تا به امروز به شكلي كامال عملياتي در مناطق روستايي كشور به كار مي شود

تاريخي در درون روستاهاي  ، شاهدي بر اين مدعا هستند كه دانش انباشته شدهمي شوند گرفته
مسائل روستايي و كشور هنوز هم قابل استفاده است و منبع تجربي مطمئني براي متخصصان 

 ، به شمار مي رود. وستاها، به ويژه دهيارانمسئوالن ر
  احداث گور آبها و استخرهاي نفوذي در باال دست قنوات - 10-1- 2
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، آبهاي رواني كه در مسيل هاي جريان مي يافت به كشاورزان اين امكان را مي در هنگام بارندگي
داشت هدايت كنند. اين گورآبها و استخرهايي كه در حوزه آبخيز هر قنات قرار  داد كه آنها را به

شود. هم  بيشتر سفره هاي استفاده امر باعث مي شد كه ازسيل و روان آبها براي تغذيه هرچه
سمت حوزه هاي آبخيز قنوات تغيير  ند كه مسير آب رابهنچنين عده اي از كشاورزان سعي مي ك

گل اندود  .اند تهكارگرف دهند در واقع در گذشته زارعان ايراني فن پخش سيالب رابه دفعات به
زان بوده ، به منظور جلوگيري ازاتالف آب، نيز از ديگر تدابير كشاوركردن مسير خشكان قنوات
. در ، از مادر چاه تا مظهر قنات، قسمت هاي تركار و خشكان دارداست. اصوال راهرو قنوات

خشكان  قسمت هاي تركار آب از اطراف مسير تراوش و آب قنات را تامين مي كند. قسمتهاي
قسمتي از مسير هاي پاييني راهروي قنوات هستند كه بدون تراوش آب اند و حتي ممكن است 

ه رفتن در مسير قنات و گل آلودكردن ا. كشاورزان با ري آب نيز در اين قسمتها تلف گرددمقدار
. مانع نفوذ آب در مسير خشكان رسوب كندآب سعي مي كردند كه ذرات معلق و گل والي در 

خشكان قنات شوند. بعضا از خاك رس و ريختن آن در آب و پامال كردن آن استفاده مي  قسمت
  .) 85-82؛  1381الحي فيروز آبادي كردند (ص

  احداث آب انبارهاي شرب دام و انسان با ذخيره كردن نزوالت و آبهاي روان  - 10-2- 2
و با ايجاد آب انبار هايي  ، كشاورزان و دامداران مناطقي را مشخص مي كردنددر مناطق بياباني

مي شد و هر كدام از آنها داراي حوزه آبخيز  كه از سنگ و ساروج و يا آجر و ساروج ساخته
انبارهاي سر پوشيده هدايت و بدين  بسمت اين آ كوچكي بود، در واقع بارندگي روان آبها رابه

  وسيله آب شرب خود و دامها را تامين مي كردند. 
  احداث و ايجاد استخرهاي ذخيره آب  - 10-3- 2

ي كه در مواقع خشكسالي حتي به كمتر از ت، به صوره بعضي از قنوات بسيار متغير استبرون د
هيچ وجه مقدور  ، امكان آبياري مزارع بهسد. بديهي است با اين برون ده كميك ليتر در ثانيه مي ر

 قنوات وباالدست مزارع آب قنات را به. بنابراين كشاورزان با ايجاداستخرهايي در مظهر نسيت
بتواند آب يك شبانه  ، ابعاد اين استخر ها به اندازه بود كهاين گونه استخرها هدايت مي كردند

تا  20آبياري  آب ، با برداشتن مانع آب، با برون دهيره كند. بعد از پر شدن استخرهايروز را ذخ
  كردند.، مزارع و باغات راآبياري مي نيهليتر در ثا 30

  هرچه بيشتر از آب آبياري  تعيين اندازه كرتها براي استفاده - 10-4- 2
مثال اگر دبي  ن. به عنوااندازه كرت ها را تعيين مي كردند،  بآّ به دبي ، باتوجهكشاورزان ايراني

دازه كرت ها به آب كم بود به همان نسبت مساحت كرت ها نيز كمتر مي شد و به طور كلي ان
  ، آن و نوع كشت بستگي داشت.جنس خاك، نفوذپذيريمقدار برون ده آب، 
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 كشت درخت در حاشيه كرت ها وزراعت در داخل كرت ها  - 10-5- 2

، ميزان بارندگي در سال ها ي مختلف متقاوت است، به نقاط كوهستاني واقع در مناطق خشكدر 
گر طوري كه ممكن است بارندگي در يك سال حتي دو برابر ميانگين بارندگي منطقه و درسال دي

ميزان آبدهي قنوات در سالهاي مختلف متفاوت  كمتر از يك سوم ميانگين بارندگي باشد. در نتيجه
شدت كاهش مي يابد ولي در سالهاي پر  است. در سال هاي كم باران، آب چشمه ها و قنوات به

، آبي براي مقابله با خشكسالي و كم، شاورزانبنابراين ك باران كشاورزان با مازاد آب مواجه اند.
زراعي مانند گندم ، جو و صيفي  درختان ميوه را در حاشيه كرتها و در داخل كرتها محصوالت

در جوي هاي حاشيه كرتها هدايت و فقط درختان  . در سالهاي كم باران آب راجات را مي كاشتند
ي ام مجرا آبياري مي كردند. در واقع كاشت درختان، در شرايط حداقل آب دسترسي، درحاشيه ان

  مي شد. شد و در صورت وجود آب مازاد محصوالت زراعي كاشته
  با خاك رس  راندود كردن جوي ها و آن ها - 10-6- 2

بافت  ، در مناطق كوهستاني به علت درشت دانه بودنمانهاي قديم كه سيمان وجود نداشتزدر 
با گل ادن خاك رس و مقادير زبادي آب در آنها تلف مي شد. كشاورزان اين مناطق ، با آب د خاك

، ذرات رس را در خلل و فرج بستر و ديواره جوي ها رسوب مي دادند و در نتيجه آلود كردن آب
  ) .85- 82؛ 1381از نفوذ آب جوي ها جلوگيري مي كردند (صالحي فيروزآبادي ،

  حذف ريشه هاي سطحي  - 10-7- 2
از ، با توجه به كمبود آب و براي صرفه جويي و پيشگيري باغداران ساكن مناطق خشك كشور
، دو سال يك بار با شخم بسيار عميق، در زمانهاي گذشه در آسيبهاي ناشي از تنش هاي خشكي

، ريشه هاي سطحي درختان راقطع مي شخم دو بيل معروف است كه در منطقه كويري ايران به
سطح خاك سريع تر خشك مي شود؛  شه رطوبت وجود دارد وليميكردند؛ زيرا در عمق ه

، رطوبت بيشتري در دسترس آنها ست. به همين اي در عمق خاك قرار گيرندريشه ه بنابراين اگر
منظور كود دهي رانيز به صورت شخم عميق انجام مي دادند تا ريشه ها براي دريافت آب و مواد 

  غذايي به عمق حركت كنند. 
  در مواقع خشكسالي  هرس شديد درختان - 10-8- 2

را شديدا هرس  ه، باغداران درختان ميورندگي كم است و در مواقع خشكساليدر سالهايي كه با
و تعرق به شدت كاهش مي يابد و نياز آبي درخت كمتر  مي كنند. در نتيجه اين عمل سطح تبخير

ش سريع رشد رويشي ترميم مي مي گردد. بديهي است درختان در سالهاي پرباران به افزاي
مقابله با كم آبي و خشكسالي است. وقتي  عمل كشاورزان روش بسيار خوبي براي . اينگردند
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بد و درخت به ، به همان نسبت سطح تبخير و تعرق كاهش مي ياحجم رويشي درخت كاهش يابد
  ). 85-82؛  1381(صالحي فيروزآبادي ،آب كمتري نياز دارد

  استفاده از يخ در مواقع خشكسالي  - 10-9- 2
شدت با كم آبي مواجه اند، باغداران بارندگي به شدت كاهش مي يابد و درختان به  در سالهايي كه

با خريد قالب هاي يخ و گذراندن درپايي درختان حداقل آب الزم آنها را تامين مي كنند و اين عمل 
باعث مي شود كه يخ كم كم ذوب شود و چون آب حاصل سرد است و تبخير كمتري صورت مي 

فعاليت هاي حياتي آن ه و ، رشد ريشدرجه حرارت خاك اطراف ريشهگيرد، ضمن پايين آوردن 
  )1380(شاكري،كمتر مي شود

  ماله زني و ديسك زدن خاك پس از آبياري  -10-10- 2
، كشاورزان اقدام به زدن بياري و در زمان گاو رو شدن زمين، بعد از آدر مواقع خشكسالي

ديسك و ماله مي كنند. اين امر باعث از بين رفتن لوله هاي مويينه خاك و در نتيجه كاهش تبخير 
  ز سطح آن و در نهايت موجب حفظ رطوبت خاك مي گردد. ا

  استفاده از ماسه بادي براي نگهداري بيشتر آب در خاك -10-11- 2
. لذا نگهداري بيشتر آب در خاك مي گرددوال استفاده از كودهاي آلي و ماسه بادي باعث صا

داري ، عامل بسيار مهمي در نگهو حاصل خيزي خاك مصرف ماسه بادي، عالوه بر اصالح بافت
  آب در خاك است. 

  استفاده از كاه و كلش در موقع آبياري  -10-12- 2
در زمانهاي قديم در سالهاي خشك كه قيمت كاه ارزان بود، كشاورزان به همراه آبياري مقاديري 

بر روي آب مي ريختند؛ كاه به دليل سبكي وزن در سطح آب قرار مي گرفت لذا پس از  كاه را
ه كاه مي پوشاند و اين عمل موجب جلوگيري از تبخير يالآبياري سطحي اراضي باغات را يك 

  ).85-82؛  1381سطحي خاك مي شد(صالحي فيروزآبادي ،
  كاشت عميق تر بذر هاي نباتات  -10-13- 2

به  ، كاشت درختانسانتيمتر 15تا  10اندازه  ، بهبهنر اين شيوه ازكاشت عمقي بذر گندم، جو و پد
، براي تقويت از خاك كوير، به دليل وجود پتاس در آنمتر و  2/1زه بيش از ، به انداصورت عمقي

  خاك استفاده مي شد. 
  استفاده از پالستيك و نايلون و پهن كردن آن در سطح خاك  -10-14- 2

در سال هاي اخير كشاورزان صيفي كار بعد از كاشت صيفي و پس از سبز شدن آن نايلون را 
كنند و بوته صيفي رابه بيرون  مي جوي هاي پهن و در مقابل بوته ها سوراخي ايجاد در سطح

مي گردد كه آب فقط در زير  ثعمل باع . اينكنند و آبياري را انجام مي دهند نايلون هدايت مي
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ي و رطوبت بيشتري در خاك حفظ شود. براي نايلون جريان يابد واز تبخير سطحي جلوگير
براي جلوگيري از  وعامل بسيار مهمي ، درسال هاي اخير اين روش رواج يافتهمصرف كمتر آب

  تبخير سطحي خاك است. 
  ايجاد گلخانه و كاشت صيفي جات -10-15- 2

ترش سدر حال حاضر كشت صيفي در زير نايلون و به صورت گلخانه هاي به سرعت در حال گ
 10، عملكرد در واحد سطح را نيز حدود است. كشت گلخانه اي، عالوه بر كاهش شديد مصرف آب

  برابر افزايش مي دهد. 
  
  

  احداث هوتك ها  -10-16- 2
امين آب درختان نخل و ختكاري و تر، براي داخل آند هاحداث هوتك ها و هدايت آبراهه ها ب

، آبخيزداري و توسعه درختكاري در مناطق كم درختان كرت، يكي از شيوه هاي جمع آوري آب
  باران است كه مي توان از آن استفاده كرد. 

  احداث خوشاب ها  -10-17- 2
. احداث خوشاب ها در مسير ه بلوچستان ايران بسيار رايج استاحداث خوشاب ها در منطق
ي زراعي منجر مي شود كه در آن روستاييان ذرت مي ضارا ايجاد رودخانه هاي فصلي هم به

 زار نفوذ جريان آب و پخش سيالب عمل مي كند كه با احداث سنگ چين بهبكارند و هم به منزله ا
و  بي در جايي كه مسير عريض مي شودرودهاي سياله در مقابل مسير جريان نوگسد  صورت

قابل ذكر است كه محاسبه طول و  باقي گذاشتن يك سرريز براي خروج آب انجام مي شود.
روش علمي آن را  عرض و ارتفاع سرريز به محاسبه اي دقيق نياز دارد كه امروزه مهندسان به

  ) .92-74؛  1380(اشرقي ي دهند و از آن استفاده مي كنندانجام م
  استفاده از سطوح صيقلي -10-18- 2

تسطيح شده يا اندود شده سطوح صيقلي سازه هايي براي هدايت آب باران هستند و شامل زمين 
خاك و يا سطوح ديگر طبيعي مانند صخره  عايق كننده سطح ، آسفالت يا مادهبا سيمان، پالستيك

ايت و ذخيره مي كنند تا پس از داخل انباره اي هد هاي لخت هستند كه آب حاصل از بارندگي را به
  ).92-74؛  1380، هدايت شود(اشرقي به آبشخورها، جهت شرب دام فجمع آوري با وسايل مختل

  كاشت انجير ديم  -10-19- 2
الگوي صحيح جمع آوري آب باران و مديريت  يكي از مهمترين مناطق كشور كه مي توان آن را

ر جنگل هاي دست كاشت انجير به اصطهبان فارس است. هزاران هكتا تموفق آب و خاك دانس
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صورت ديم در اين منطقه ديده مي شود . اين درختان انجير در منطقه اي مشابه بسياري از نقاط 
. در اين منطقه مردم درختي در اين مناطق سبز شده باشدن كه آكشور رشد كرده اند. بدون 

و حوزه هاي آبخيز  مشخص محلي منطقه با دانش بومي خود آنچنان فواصل كاشت درختان را
تفاده مي كوچك را طراحي مي كنند كه هر درخت انجير در جاي خويش از بهترين ميزان آب اس

، موسسه تحقيقات جنگل و دانش محلي مردم اين منطقه ، با توجه بهكنند. در چند سال گذشته
. را مي گذراند كه مراحل اوليه خودناطق مشابه اقدام كرده است ممرتع به انتقال اين فن آوري به 

، شاهرود و بندر عباس و انجير ديم در فارس همگي از طور كلي كاشت مو ديم در بجنورد به
براي مقابله با خشكسالي و روشهاي ويژه جذب بارندگي بااستفاده از دانش بومي روستاييان ، 

  ) 1382، هستند (زارع ، مبين وحسن پور ، كم آبي
  

  استفاده از سطح عايق  -10-20- 2
با هدايت آب از  .شده اند پوشيده به وفور ساخته رمركزي كشور آب انبارهايي س ناحيه در

ايت مي شود و با توجه به پوشش مسقف آب انبار دداخل آن ه ، آب باران بهسطوح غلطك خورده
با استفاده از دانش  مدت ها بدون تاثير تبخير از آن بهره برداري مي شود. هم اكنون از اين شيوه

- 74؛ 1380(اشراقي مين آب مشروب دام استفاده مي شوددر مراتع كشور براي تا ،مهندسي جديد
92 (.  

  تنظيم مصارف كود و تغيير در روش هاي آبياري  -10-21- 2
، كشاورزان در مواقع كم آبي ازكود سرك يعني كودهاي ل حاضر دراكثر نقاط كشورادر ح

آب كه زماني  و در مي كشند، كه آب خواهي گياه را بيشتر مي كند، كمتر استفاده روژن دارنيت
. در سال هاي اخير كه كشاورزان به كودهاي نيتروژن دار بيشتر مي شودبيشتري دارند مصرف 

كودهاي  اند، روز به روز مصرف مثبت كودهاي پتاسه در افزايش مقاومت گياهان پي برده اثرات
  پتاسه براي مقابله با خشكي و كم آبي بيشتر مي شود. 

  آبياري كوزه اي  -10-22- 2
از درون آن  ته آب مي توانسكدر سالهاي گذشته كشاورزان مناطق كويري كشور ازكوزه هايي 

پاي هر درخت  ، بدين صورت كهاري پاي درختان استفاده مي كردندبه بيرون نشت كند براي آبي
 بيرون كوزه به رار مي دادند و آب را درون كوزه ها مي ريختند و از نشت آب بهقكوزه  4تا  2

تامين مي شد . اين روش مبناي آبياري قطره اي در كشور  تدريجي آب الزم براي ريشهصورت 
  هاي پيشرفته شده است . 

  كاشت تخم هندوانه درقست زرين گياهاني مانندخارشتر -10-23- 2
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در زمانهاي گذشته برخي از كشاورزان مقداري از خاك اطراف طوقه گياه خارشتر را كنار مي 
د و روي دادن ه ايجاد مي كردند و تخم هندوانه رادر آن قرار ميزدند و شكافي در آن قسمت ريش

ريشه گياه كم آب خواهي مانند  سبز و آب آن با هواند. پس از مدتي هنخاك مي پوشاندند آن را با
، هندوانه به صورت آب وخشك در واقع در جاي كم .خارشتر، جغجغك يا درمنه تامين مي شد

(صالحي فيروزآبادي ان براي تامين آب استفاده مي شدگياه ميزبمي شود و از ريشه  ديم كاشته
  ). 85- 82؛  1381،

  سله شكني اطراف درختان  -10-24- 2
، به دو دليل در افزايش مقاومت نيز مي گويند "بهار كني"به آن ن ابتهس، كه باغداران اسله شكني

  يد است:فدرختان انجير در مقابل خشكسالي م
خصوص درخاك هاي رسي ، كه مانع از تبخير آب دراليه  بهالف ) جلوگيري از شكافهاي عميق 

  هاي پايين خاك مي گردد:
  ب )  كاهش رقابت علفهاي هرز دور تنه درخت. 

ي اطراف درخت سبب حذف تعداد زيادي از علف هاي هرز مي شود بنابراين مقدار كنسله ش
. با پژمردگي دائم مي رسدرتر به نقطه قرار مي گيرد و خاك دي رطوبت بيشتري در اختيار ريشه

نجير تحمل بيشتري در خشكسالي ها از خود نشان مي دهند (زارع ،مبين و ااين عمل درختان 
  ).56؛  1382حسنپور، 

  هرس وجوان كردن درختان  -10-25- 2
يكي از داليل مقاومت درختان  نتايج مطالعات روي درختان انجير در استان فارس نشان داد كه

. بنابراين با هرس شديد مي توان ه جوان بودن آنها بوده استي گذشتانجير درخشكسالي ها
  وايي گياه را جوان كرد و تحمل درختان را در برابر خشكسالي باال برد. هقسمت هاي 

 نتيجه گيري فصل دوم  - 11- 2

  يكي از مخاطرات اصلي در جهان خشكسالي است كه در نتيجه تغيير اقليم به وجود آمده است.
 محافظت نادرست و نامناسب فنون و ها جنگل تخريب كشت، ضعيف هاي روش رويه، بي چراي

 بررسي. آورد مي در بار خسارت بالياي جزو آنرا تدريج به و دارد پي در را خشكسالي خاك، از
. باشد مي ضروري آبي منابع مديريت و ريزي برنامه منظور به خشكسالي پديده علمي

 زمان تعيين دليل همين به باشد مي پيشگيري بدون بالي يك و خزنده اي پديده يك خشكسالي
 در ديده آسيب مناطق وسعت و خشكسالي از ناشي خسارات. باشد مي مشكل آن خاتمه و شروع

بيشتراست. انواع خشكسالي درنواحي روستايي وجود  طبيعي بالياي ساير با مقايسه در آن اثر
  دارد كه براي مقابله با آن بايد راههاي مناسبي را اتخاذ نمود. 
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 مقدمه -1- 3

 وقوع از ناشي جاني و مالي خسارات لحاظ به خشكسالي و زلزله سيل، طبيعي، بالياي بين در
 پاره در سيل از ناشي خسارات اطالعات و آمار استناد به. برخوردار است اي ويژه اهميت از آنها،
 بالياي از حاصل بين خسارتهاي در ميزان بيشترين اقيانوسيه، و آسيا در ويژه به دنيا نقاط از اي

 . دهد مي اختصاص خود به را طبيعي

 گونه اي به خرد و كالن اقتصاد منظر از و محلي و ملي ابعاد در سيالب شدن جاري خسارتهاي
 و خسارت برآورد ديگر سوي از. مي سازد ضروري را آن دقيقتر چه برآورد هر كه است

 و مشكل است امري خسارتها، و گستردگي تنوع و موضوع پيچيدگي به توجه با سيالب صدمات
 و بررسي قابل پيچيدگيهايش همة عليرغم سيل پديدة .است علمي روز به شيوه بكارگيري مستلزم
 از اقتصادي برداري بهره حتي و خسارات آن كاهش و مهار جهت در توان مي و بوده مطالعه
 جهت جامع اقدامات انجام و ريزي برنامه اساس اين بر .كرد جستجو مناسبي هاي حل راه سيل

 در بسزايي اهميت از اجرايي و مطالعاتي طرحهاي قالب در سيل خسارات كاهش و پيشگيري
 .باشد مي برخوردار پايدار توسعة اهداف به دستيابي راستاي
 تعريف سيل به عنوان يك حادثه پيش بيني نشده  -2- 3

سيل نيز يكي از حوادث پيش بيني نشده ويرانگر در مناطق روستايي كشور محسوب مي شود. 
همان گونه كه قبالً نيز گفته شد، كشور ما جزء مناطق خشك جهان به حساب مي آيد و بارندگي و 

. از اين رو هر از چندگاهي باران هايي شديد مي بارد كه سرعت زياد بارش باران در آن كم است
بارندگي و نفوذ كم آب باران در خاك موجب جاري شدن آب به صورت سيل و وقوع حوادث در 

  مناطق روستايي مي گردد.
 عوامل به وجود آورنده سيل در مناطق روستايي -3- 3

اطق روستايي كشور را به دو دسته به طور كلي مي توان عوامل به وجود آورنده سيل در من
  عوامل طبيعي و انساني تقسيم كرد:

جاري شدن سيل در روستا مي شوند:  عوامل طبيعي : شش عامل شناخته شده طبيعي باعث -1
ذوب شدن برف و يخ در كوهستان ها، به دليل وجود تابستان هاي  ،باران هاي شديد و طوالني

زودرس و يا گرم شدن زود هنگام دماي هوا؛ بارش هاي كوتاه مدت و شديد؛ كم بودن پوشش 
گياهي زمين؛ وجود خاك نفوذ ناپذير (در خاك هاي رسي، آب كمتر نفوذ مي كند در نتيجه جريان 

راه مي افتد) و شيب زمين (هر چه شيب زمين بيشتر  آب بيشتر و سريع تر مي شود و سيل به
 باشد، خطر بروز سيل بيشتر خواهد شد)
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عوامل انساني: روستاييان و كشاورزان نيز مي توانند با انجام اعمالي به جاري شدن سيالب  -2
ها كمك  كنند، اين اعمال، كه در محيط روستا بيشتر جنبه تخريبي دارند، عبارت اند از : شخم 

سب در جهت شيب زمين؛ تخريب مسيل ها و آبراهه ها از طريق ساختمان سازي و گسترش نامنا
مزارع و باغات؛ از بين بردن پوشش گياهي از طريق چراي بيش از حد ظرفيت (مفرط) دام ها؛ 

 كندن بوته ها و قطع درختان و درختچه ها؛ احداث غلط راه هاي جنگلي و ... .

 در مناطق روستايي راه هاي پيشگيري از وقوع سيل  -4- 3

درصد منابع آب شيرين  32كشور ما با دارا بودن بيش از يك درصد جمعيت جهان كمتر از 
تجديدپذير را در اختيار دارد. اما امتياز حائز اهميت منابع آب شيرين كشور ما، در مقايسه با 

صولي قابل درصد منابع آب كشور در چارچوب يك برنامه ريزي ا 90جهان، اين است كه بيش از 
درصد قابل استحصال اند. بنابراين  30حصول اند و حال آنكه از منابع آب شيرين جهان حداكثر 

كشور ما، با يك درصد جمعيت جهان، داراي كمي بيش از يك درصد منابع آب قابل استحصال 
) ميليارد متر مكعب 430 – 410جهان است. متوسط حجم نزوالت آسماني در كشور رقمي حدود (

ساله نشان مي دهد كه در  32ر سال است. از طرفي بررسي وضعيت بارندگي درطول يك دوره د
  درصد اين دوره كشور تحت تاثير خشكسالي يا ترسالي بوده است. 45

در حالي كه كشور ما از بحران خشكسالي رنج مي برد، هر ساله شاهد وقوع سيل هاي ويرانگر 
ت اقتصادي را به دنبال دارند. بررسي هاي كارشناسي هستيم كه تلفات انساني و خسارات هنگف
سيل در كشور به وقوع پيوسته  1890، 1370تا  1331نشان مي دهد كه در فاصله سال هاي 

ساله اخير بوده است، بر  32كه خشك ترين سال در طول دوره  79 – 78است. حتي در سال آبي 
گزارش  1379ر فروردين ماه سال سيل مهم فقط د 39اساس گزارش هاي رسمي وزارت نيرو، 

نيز، كه كشور ما يكي از خشكسالي هاي بسيار گسترده را تجربه كرد،  1380شده است و درسال 
شاهد وقوع سيل هاي ويران گر در غرب، شمال غرب، شمال شرق و ديگر نقاط كشور در مناطقي 

سيل مورد در  194، 1320 بوديم كه بعضاً مواجه با خشكسالي نيز بوده اند. به طور كلي طي دهه
هزار هكتار از اراضي زراعي شد؛ در حالي كه در دهه  9سال گزارش شده بود كه سبب تخريب 

در سال رسيده و تخريب حدود يك ميليون و هفت هزار هكتار  1479تعداد سيل ها به  1370
  افزايش يافته است.

يشتر به دليل رگبارهاي كوتاه وقوع سيل هاي مخرب در نواحي خشك و نيمه خشك مانند ايران ب
دقيقه اي در ايستگاه  15ميليمتر باران در يك فاصله زماني  63مدت با شدت زياد است. ريزش 

منشاد در استان كويري يزد يك نمونه از اين رگبارها است. شناخت و آگاهي از اين پديده ها، كه 
حوظ كردن آن در طراحي ها و از قضا نادر هم نيستند و جزئي از شرايط اقليمي هستند، و مل
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محاسبات مهندسي، از جمله راه كارهاي اساسي در پيشگيري از وقوع سيل هاي ويرانگر و 
ميليارد متر  50استفاده بهينه از نعمت آب است. بر اساس آمار وزارت نيرو، در سال بيش از 
ن ذخيره كرد. به مكعب سيالب در كشور هرز مي رود در حالي كه مي توان اين آب را در زيرزمي

عبارت ديگر خشكسالي و سيل دو روي يك سكه هستند كه رويارويي با آن ها برنامه ريزي 
  ).44؛1380واحد و منسجمي را مي طلبد (شاكري، 

  روش هاي مديريتي كنترل سيالب ها در مناطق روستايي  -4-1- 3
ه دهياري ها با اجراي براي پيشگيري از جاري شدن سيل در روستاها، سه راه مهم وجود دارد ك

آن ها مي توانند در مقابله با اين حادثه ويرانگر موثر باشند. اين روش هاي مديريتي عبارت اند 
  از:

 حفظ و گسترش پوشش گياهي در مناطق روستايي  -

دهياري ها بايد بكوشند با همكاري مسئوالن مراكز خدمات كشاورزي و جلب مشاركت مردم، با 
كاشت نهال و قرق مراتع پوشش گياهي منطقه را غني كنند. مشاركت درختكاري، بذرپاشي، 

  جوانان در اين امر مهم بسيار موثر است.
 عمليات آبخيزداري  -

از طريق ساختن انواع سدها، بندهاي خاكي، بندهاي خشكه چين، ديواره هاي سنگ چين و 
ا جلوگيري كرد. سكوبندي دامنه ها مي توان از بروز سيل با افزايش سرعت حركت سيالب ه

مشاركت مالي و فيزيكي روستاييان در عمليات آبخوان و آبخيزداري، به خصوص احداث 
  سدهاي خاكي، از ديرباز در مناطق روستايي ايران رايج بوده است.

 پخش كردن سيالب ها -

پراكنده كردن سيالب هاي بهاري يا فصلي بر روي زمين ها موجب مي شود آب فرصت كافي 
ر خاك را داشته باشد و تبديل به سيل هاي ويرانگر نگردد و به سفره هاي زيرزميني براي نفوذ د

تزريق شود. اين كار را از سال هاي دور كشاورزان ايراني انجام مي دادند. در زماني كه از قنات 
ها بهره برداري نمي شد، آب در زمين هدايت مي شد تا سفره ها را تقويت كند. همين طور آب 

يا سيالب ها، براي تزريق به قنات ها، بين ميله هاي آن ها هدايت مي شد. عشاير نيز با رودخانه 
پخش سيالب در مراتع آن ها را آبياري مي كردند. برنامه ريزان، با استفاده از اين دانش محلي، 
آبخوان داري يا پخش سيالب را با دانش نوين همراه كردند و هم اكنون به صورت پروژه هاي 

دهياري ها براي حفظ  و موفق با استقبال روستاييان روبرو شده و در دست اجراست.بزرگ 
جان و مال مردم روستا و كاهش خسارت هاي سيل مي توانند در سه مرحله اقدامات مهمي را 

  در روستا انجام دهند.
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 مرحله قبل از وقوع سيل  -1

بايد رعايت كنند به آن ها در اين مرحله، دهياري ها بايد بكوشند اصولي را كه روستاييان 
آموزش دهند و از عواقب سيل زدگي آگاهشان كنند؛ هم چنين بايد مردم را از عواقب بهره 
برداري نامناسب از مراتع و جنگل ها و شخم زدن غلط در دامنه ها آگاه كرد. دهياران بايد با 

راهه احداث و مشاركت روستاييان و مسئوالن سيل بندها، سدهاي و بندهايي در مسير آب 
همواره توجه كنند كه اليروبي مسيل ها، رودخانه ها و سدهاي موجود در محيط روستا به تاخير 

  نيافتد.
 مرحله هنگام وقوع سيل  -2

در اين مرحله به دهياري ها توصيه مي شود كه با بسيج كردن مردم و مسئوالن، سازماندهي 
دم مجروح و بي پناه و سالمندان تخليه منازل روستا، نجات دام ها، ياري دادن به مر

روستايي را به عهده بگيرند و هم چنين براي مراقبت از مجروحان و تامين امكانات مناسب 
  براي آنان و ساير خسارت ديدگان تالش كنند.

 مرحله پس از وقوع سيل  -3

ات و در اين مرحله دهياري ها بايد، با همكاري شوراهاي اسالمي روستايي و با بسيج كردن امكان
منابع محلي و دولتي، كوشش كنند كه خرابي هايي مانند خطوط تلفن، برق، جاده و شبكه هاي آب 
رساني را ترميم كنند؛ عمليات امداد و نجات خسارت ديدگان را مانند تهيه غذا، سرپناه و خدمات 

شده به  پزشكي و اورژانسي ادامه دهند؛ خسارت ها و تلفات را ارزيابي كنند و خسارت هاي وارد
  روستاييان را از طريق منابع دولتي و مشاركت مردمي جبران كنند.

قابل ذكر است كه اغلب سيل ها در اثر بارندگي هاي شديد (چند روزه و بدون توقف)، آب شدن 
برف ها و تكه يخ هاي بزرگ يا طغيان آب رودخانه ها جاري مي شوند. سيل هاي غير قابل پيش 

سيل آساي غير طبيعي و يا در اثر امواج مد در كنار دريا نيز مي توانند رخ بيني در اثر باران هاي 
دهند. زيان هاي ناشي از سيل مربوط به پوشيده شدن زمين از آب و نيز فشار خود آب است كه 
جابجايي ها و خسارات فراواني را به دنبال مي آورد. آلودگي آب آشاميدني، حركت توده هاي گل 

لوله هاي خروج فاضالب و باال آمدن سطح زباله و فاضالب از جمله خسارت و الي، صدمه ديدن 
  هاي ناشي از سيل محسوب مي شوند كه مسئوالن روستايي بايد به آن ها توجه كنند. 

الزم به ذكر است كه زيان هاي ناشي از سيل به تلفات و خسارات كوتاه مدت ختم نمي گردد؛ باال 
زارع و مراتع اطراف را به زير آب مي برد و آن ها را براي آمدن سطح درياچه هاي آب شور م

 1373مدتي از حيز انتفاع ساقط مي كند. ماندابي شدن كشتزارهاي اطراف درياچه اروميه در بهار 
از آن جمله اند. هم چنين  1372و  1371و مزارع حاشيه جنوبي درياچه بختگان در سال هاي 
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به درياچه مهارلو در  1371سيالب در زمستان سال  ميليون متر مكعب 300ورود افزون بر 
شرق شيراز نيز وضعي خطرناك را براي اين شهر به وجود آورده بود؛ زيرا انباشتگي تدريجي 
درياچه از رسوب گنجايش درياچه را براي هميشه كاهش داده است، و حجم چنداني براي پذيرش 

ر سال هاي كم بارش و انتقال نمك و سيل هاي بعدي باقي نگذاشته است. خشكيدن درياچه د
ديگر آلودگي ها با باد در آينده ساكنان اطراف را در معرض بيماري هايي قرار خواهد داد (آهنگ 

). كما اين كه اكنون تورم معده و سرطان گلو دامنگير ساكنان پيرامون درياچه 140؛ 1379كوثر، 
  ).1990ت (ليندن، اورال شده است كه دو سوم آب خود را از دست داده اس

 عمليات آبخوان داري و مهار سيالب ها-4-2- 3

مفهوم آبخوان داري اداره خردمندانه اليه اي متخلخل است كه آب زيرزميني فراواني دارد و بهره 
وري از آن از طريق زهكشي يا تلمبه زني ميسر است. اين اليه، در صورت متراكم نشدن، همواره 

و به مانند آب انبار عمل مي كند. خوشبختانه آبرفت هاي درشت دانه ظرفيت نگهداري آب را دارد 
آهكي كه ابتدا و ميان بند مخروط افكنه ها را به وجود آورده اند و هم چنين بيشتر خاك هاي 
واريزه اي كشور ما، به دليل استحكام نسبي، عمالً تراكم ناپذيرند. آبخوان داري، براي بيشتر پهنه 

ايش از آبرفت هاي درشت دانه آهكي و سيالب غني است، راه بخردانه مديريت ايران كه بيابان ه
و شايد مهم ترين بخش آن به شمار مي رود. با آنكه آبخوان  بخشي از آبخيزآب است، آبخوان 

ناميده مي شود به » آبخيز«ها، به ويژه در مخروط افكنه ها، از فرسايش پهنه اي كه اصطالحاً 
باط مستقيم با جريان هاي سطحي و عمقي آبخيز دارند، معموالً جزئي از وجود آمده اند و ارت

پهنه اي است كه تمام رواناب ناشي از بارش «آبخيز به حساب نمي آيند، آبخيز، بنا به تعريف، 
وارد بر روي آن را يك رودخانه، ابرو، درياچه و يا يك آب انباشت دريافت مي كند و در گويش 

  )41-39؛ 1379گويند (كوثر،  Watershedآمريكايي بدان 
تغذيه مصنوعي و كوشش در بهينه سازي مهم ترين اقدامي است كه در آبخوان داري در مناطق 
خشك و نيمه خشك صورت مي گيرد. گرچه استفاده از هر آب با كيفيتي مناسب براي اين كار 

هاي آن استفاده از  ميسر است، فراواني و رايگان بودن سيالب و نياز به كاهش خطرات و زيان
  اين آب گل آلود را الزم مي كند. 

 تغذيه مصنوعي؛ مهار كردن سيالب ها با نگرشي زيست محيطي  -4-3- 3

بناي سيل بند و دور كردن سيالب از تاسيسات وكشتزارها نخستين گزينه اي است كه به نظر 
باشد، ولي  مهندسان مي رسد. شايد گزينه مزبور براي سرزمين هاي پربارش تا حدي بخردانه

اجراي آن براي مناطق كم آب عاقالنه نيست. ساختن سد انتخاب ديگري است كه در پاره اي از 
مواقع كامالً معقول است و احتماالً تنها راه مهار كردن سيالب ها و استفاده از آن ها را فراهم مي 
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ايد جنبي آن، سازد. گسترش سيالب، به ويژه همراه با تغذيه مصنوعي و با در نظر گرفتن فو
بهترين گزينه را براي سرزمين هاي خشك، كه از آبخوان هايي بالقوه و بالفعل برخوردارند، ارائه 

  مي كند.
آبرفت هاي درشت دانه آهكي و مواد واريزه اي گنجايشي بسيار براي نگهداري آب دارند ضريب 

م (مبشري و قدرت درصد در دشت محمد آباد جهر 3/2ذخيره بعضي از آبخوان هاي ايران از 
) گزارش شده است (كوثر، 230؛ 1351درصد در گناباد(مبشري و افروز،  30) تا 230؛ 1351نما، 

  ).140؛ 1379
 كاهش خسارات سيل از طريق تعيين حريم و بستر رودخانه ها  -5- 3

هر چند شرايط اقليمي كشور، بر اساس ميزان بارندگي، خشك و نيمه خشك محسوب مي شود، 
شاهد وقوع سيالب هاي مخرب و سهمگين با خسارات زياد هستيم. يكي از مهم ترين همه ساله 

داليل تشديد خسارات سيل دخل و تصرف غير مجاز در بستر و حريم رودخانه ها و مسيل 
مجلس شوراي اسالمي، تعيين حدود  1361هاست. در قانون توزيع عادالنه آب، مصوب سال 

وزارت نيرو گذاشته شده است اما طي ساليان گذشته ابزار و بستر و حريم رودخانه ها به عهده 
اعتبار الزم براي تحقق اين هدف و حفاظت اراضي حاشيه رودخانه و در صورت لزوم 
آزادسازي اين اراضي، در اختيار وزارت نيرو و سازمان هاي تابعه قرار نگرفته است. در حال 

اعتبارات جاري و بر اساس درخواست حاضر اغلب شركت هاي آب منطقه اي با استفاده از 
متقاضي به صورت موردي و موضعي اقدام به تعيين حريم و بستر مي كنند كه اين خود موجب 
بروز مشكالت فراواني مي شود. به طور كلي حفاظت از رودخانه ها، به عنوان سرمايه هاي ملي 

نعتي، ترابري، بهداشتي، و يكي از منابع مهم آبي كشور در زمينه هاي كشاورزي، اقتصادي، ص
  شرب و تفريحي، يك ضرورت است.

ايجاد تاسيسات آبي در مجاورت رودخانه ها، از قبيل ايستگاه هاي تامين آب كشاورزي، شرب و 
تاسيسات حفاظت، ساحل سازي، ديوارهاي ساحلي، پل ها و بناهاي آبي، بايد با فراهم آوردن 

علمي انجام شود و با رعايت موازين اقدام به  اطالعات الزم و انجام بررسي هاي پژوهشي و
  سرمايه گذاري شود.

بروز سيالب هاي متعدد در سال هاي متمادي از مناطق كوهستاني، كوهپايه اي و گستره هاي 
درون دشت ها، و هم زمان فرسايش سواحل و تغيير مسير رودخانه ها، باعث وارد آمدن 

ابه بر آن مي شود و مناطق عظيم و حاصلخيز خسارات فني و حقوقي در زمينه اراضي و حق
كشاورزي را از بهره دهي باز مي دارد و سرمايه گذاري زيادي را براي تجديد آن ها مي طلبد. از 
طرفي، تغيير كيفيت طبيعي آب رودخانه ها، به دليل تخليه بي رويه زهكشي هاي مسموم به انواع 
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هري و انواع دخل و تصرف ها در اين ماده مواد شيميايي كشاورزي، فاضالب هاي صنعتي و ش
حياتي در طول مسير رودخانه، ضرورت آگاهي از آمار و دانش سنجش عوامل علمي مربوطه را 
توجيه مي كند. با توجه به اين كه هر نوع دخل و تصرف در رودخانه اعم از كمي و كيفي واكنش 

براي قانونمندي وضعيت آب و بستر هاي مختلي را بروز مي دهد و چنان چه تغييرات ايجاد شده 
رودخانه نباشد در اثر گذشت زمان مقابله پرخسارت و پرهزينه اي را مي طلبد، بايد كليه طرح 

 ني بر پايه اي علمي و صحيح باشندهاي مهندسي رودخانه مبت
)hrrp://iranrivers.com/Rivers/riversprotetion.(  

 يل پيش بيني تمهيدات الزم براي مقابله با س -6- 3

و مال روستاييان، عالوه بر اقدامات مهندسي در  نعمليات جلوگيري از وارد آمدن خسارات به جا
شرايط اضطراري، بايد طبق مقررات و پيش بيني هايي كه در طرح عملياتي شرايط اضطراري 

  دهياري ها وجود دارد صورت گيرد.
بزرگ و مهار سيل (احداث  انجام فعاليت هايي در وضعيت اضطراري كنترل سيل در سازه هاي

خاكريزها و سواحل مرتفع كنار رودخانه ها) بايد جزء وظايف سازمان مسئول ناحيه مربوط به 
  سيل گير باشد كه به كمك دهياران امكان پذير است.

  عمليات اضطراري كنترل سيل عبارت اند از :
  آماده سازي كنترل شرايط اضطراري؛

  برقراري و انجام كنترل اضطراري؛
  اقدامات پس از پايان وضعيت اضطراري؛

الزم به ذكر است كه همه اين مراحل بايد با مشاركت روستاييان ساكن در منطقه انجام شوند. لذا 
  جلب مشاركت روستاييان در هر يك از سه مرحله ضروري است.

 آماده سازي براي كنترل اضطراري  -1

  از :وظايف آماده سازي در كنترل اضطراري سيل عبارت اند 
  نگهداري و حفاظت از سازه ها، تجهيزات و سازه هاي وابسته آن ها؛
  آماده سازي، تكميل و نگهداري طرح هاي كنترل سيل و پرونده ها؛

بازرسي و نظارت منظم بر كنترل سازه ها، تجهيزات و مصالح(اين بازرسي بهتر است به كمك 
  روستاييان ساكن صورت پذيرد)؛

  رلي به كمك افراد داوطلب بومي و روستاييان عالقمند به مشاركت؛سازماندهي مانورهاي كنت

  تهيه داده هاي فني براي انجام مشاوره هاي مشخص در عمليات اداري كنترل اضطراري؛
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تهيه اطالعات مربوط به كاركنان وابسته و تعداد مشاركت كنندگان در امر كنترل اضطراري سيل 
  و داوطلبان روستايي؛
ساكن در مناطق پرخطر، براي كنترل اضطراري سيل و دادن اطالعات و  آموزش روستاييان

آگاهي به آنان در زمينه نگهداري و حفاظت از سازه ها و تجهيزات و نگهداري مشاركتي طرح 
  هاي كنترل سيل در روستا.

 نگهداري  وكنترل سازه ها -2

جلب همكاري  عمليات نگهداري و كنترل سازه ها در مناطق روستايي مشاركتي است و با
روستاييان و سازماندهي مشاركت روستاييان به كمك دهياران امكان پذير است. در كنترل سازه 
ها، تجهيزات و الحاقات آن ها بايد به منظور ايجاد امنيت در شرايط اضطراري دائماً در وضعي 

  خوب و مناسب نگهداري شوند.
 محدوده بندي  -3

از خاكريز، تخريب غير قابل اجتناب و قريب الوقوع به نظر به مجرد اين كه، در يك يا چند نقطه 
برسد، بايد بدون تاخير با اقدامات بازدارنده از پخش شدن سيل جلوگيري كرد و آن را به مسيل 

  اصلي برگرداند كه اين كار طبق برنامه محدوده بندي، و با اقدمات زير، انجام مي شود:
 يواره خاكريز درعرض و عمق؛جلوگيري از باز شدن بيشتر شكستگي در د -

 تثبيت لبه ها و انتهاي شكستگي؛ -

 بستن دهانه شكستگي خاكريز؛ -

 احداث سازه هاي محدود كننده؛ -

 ادامه بدون اختالل عمليات كنترل در شرايط اضطراري؛ -

ادامه برقراري ارتباطات و جلب مشاركت روستاييان بومي در كليه مراحل علميات مهار  -
 سيالب ها؛

 خسارات ناشي از ورود آب از دهانه شكستگي و زهكشي ناحيه سيل گرفته.  حداقل كردن -

 اقدامات امدادي -4

اقدامات امدادي، كه در فرو نشاندن مصيبت سيل زدگان به كار گرفته مي شوند، اعالم كمك 
هاي مالي و ساير كمك هاست. در سطح ملي اين كار با بسيج نيروهاي امدادي، جلب 

كيل گروه هاي داوطلب روستايي انجام مي شود. در سطح بين مشاركت روستاييان و تش
) مي تواند به سيل زدگان كمك مالي كند. معموالً UNDRCالمللي، بنياد مالي سازمان ملل (

دولت يا سازمان هاي داوطلب مثل صليب سرخ، هالل احمر و غيره كمك به سيل زدگان را بر 
  عهده مي گيرند.
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 د انجام شود : كه باياقدامات امدادي فوري 

 تخليه سيل زدگان به كمك مشاركت مردمي؛ -

 تامين مواد غذايي از طريق هوا؛ -

 برقراري ارتباط نزديك با نيروهاي ارتش؛ -

 مرور روزانه تمهيدات امدادي؛ -

 گشايش اعتبارات مالي براي پرداخت به گروه هاي محلي يا سيل زدگان؛ -

 مين جيره غذايي؛أت -

 مين علوفه براي دام؛أت -

 كمك هاي اوليه و عمليات بهداشتي؛ انجام -

 تامين نيازهاي اوليه از قبيل نفت، روغن، بنزين و غيره؛ -

 تالش هاي داوطلبانه صليب سرخ، گروه هاي داوطلب، مردم محلي و غيره؛ -

 مسدود كردن شكستگي سازه هاي سيل گير. -

  اند:اقداماتي كه بايد بالفاصله پس از فروكش كردن سيل انجام شوند به قرار ذيل 
 برقراري مجدد ارتباطات جاده اي و يا راه آهن به كمك جلب مشاركت روستاييان؛ -

 راه اندازي چاه هاي آب و ماشين آالت كشاورزي و ادوات خاك ورزي؛ -

 تخليه آب از نواحي پست داخل روستاها و نيز زيرزمين منازل؛  -

 جابه جايي شن و ماسه انباشته شده در بعضي نواحي سيل زده؛ -

 بذر مجاني بين كشاورزان براي كاشت مجدد؛توزيع  -

 راه اندازي مرغداري ها و يا حوضچه هاي پرورش ماهي، گاوداري و غيره؛ -

 به راه اندازي مجدد صنايع و تجهيزات كارخانه ها و غيره  -

 برقراري مجدد مراكز تجاري و نواحي خريد؛ -

سازه ها، نيروگاه ها، تعمير سرمايه هاي عمومي مثل جاده ها، شبكه هاي آبياري و  -
 ساختمان هاي عمومي و تامين آب، دفع فاضالب و غيره؛

 روش هاي اصلي مقاوم سازي در مقابل سيالب  -7- 3

مسئله مهم اين است كه تعادل و توازن ين مشاركت مردمي و كارهاي عمومي ناشي از مشاركت 
هاي مردمي و دولتي، بين محافظت از سيل و مقاوم سازي در برابر سيل و بين خودجوشي 

قوانين و مقررات انگيزشي حكومتي، مشخص و معلوم شود. در رهيافت از پايين به باال افراد و يا 
جوامع كوچك ياد گرفته اند كه با سيل زندگي كنند و تمهيدات مقاوم سازي در برابر سيل در 

حل هايي سال گذشته)، در م 50مقياسي محدود، مبتني بر سيالب هاي مشاهده شده (مثالً در 
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خاص صورت مي پذيرد. ولي خسارات سيالب وقتي بيشتر مي شود كه تاسيسات حفاظت از 
سيل بر مبناي سيالب دوره برگشت يك صد ساله طراحي و اجرا شده باشد؛ زيرا مردم بر مبناي 
سيالب دوره برگشت يك صد ساله طراحي و اجرا شده باشد؛ زيرا مردم به اعتبار وجود 

به ظاهر مطمئن در ناحيه حفاظت شده با خاطري آسوده اقامت مي كنند و تاسيسات حفاظتي 
همگي مقابله با سيل را به فراموشي مي سپارند. اگر در چنين وضعيتي سيل اتفاق افتاده از سيل 
مورد نظر در طراحي تجاوز كند، خسارات و ويراني هاي سيل بيشتر از حالت فوق خواهد بود. 

طراحي مقاوم سازي در برابر سيل يك تصميم گيري دولتي (رهيافت باال بنابراين برنامه ريزي و 
به پايين) است و خود مردم از خسارت پذيري شان در برابر سيل آگاهي ندارند. گزينه انتخابي 
براي مقاوم سازي در برابر سيل بايد به خوبي عمل كند. هزينه اقدامات مربوط به مقاوم سازي 

  د كه از نقش حفاظتي آن ها حاصل مي شود.نبايد بيش از منافعي باش
 انواع مقاوم سازي در برابر سيل  -7-1- 3

  چهار نوع مقاوم سازي سازه اي در برابر سيل پيشنهاد مي شود:
 حفاظت از تاسيسات زيربنايي؛ -1

حفاظت از ساختمان ها (كنترل ساخت و سازهاي مجاور رودخانه ها در حد مجاز و  -2
 كنار رودخانه ها) جلوگيري از احداث اماكن مسكوني در

تمهيدات هدايت و راهنمايي در شرايط اضطراري؛ ايجاد نواحي مفر (محل فرار) و گريز  -3
 براي مردم و دام ها و تعلقات آنان؛

ايجاد تمهيدات براي دسترسي مطمئن (مثل جاده ها و پل ها) به تجهيزات در زمان وقوع سيل (يا 
عرضه آب مناطق، وسايل بهداشتي و ذخيره  قبل از وقوع سيل) : دسترسي به تسهيالتي چون

  سيل در مناطق مفر؛
مقاوم كردن كشاورزي منطقه در برابر سيل با استفاده از احداث خاكريزها، خندق هاي  -4

انتقال آب، احداث سدهاي خاكي، استحكامات هدايت سيالب ها، كانال هاي انتقال آب، سيل 
 گير، عمليات آبخيزداري و پخش سيالب.

 بط با اجراي مقاوم سازي در برابر سيل اصول مرت -7-2- 3

). از اين ADB,1991در كاهش خرابيهاي سيل ده اصل راهنماي كاهش خرابي ها ذكر شده است (
ده اصل، اصول زير در عمليات مقاوم سازي كاربرد دارند: تمهيدات فعال كننده در كاهش خطرات 

تر از تمهيدات انفعالي هاست، موثر)، كه ناشي از انگيزش سيل (مثل مقاوم سازي در برابر سيل
ناشي از قوانين و كنترل هاي محدود كننده است. تجربه نشان مي دهد كه در كشورهاي در حال 

كم بهره، مصالح توسعه تمهيدات (فعال سازي) بيشتر موفق اند و عبارت اند از ارائه وام هاي 
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مليات آگاهي بخش، اطالع رساني اي، دادن آموزش هاي عملي به روستاييان و عساختماني يارانه 
  ترويجي و غيره. -روستايي، خدمات آموزشي

كاهش خطرات سيل (در اين جا مقاوم سازي در برابر سيل) نبايد از عناصر برنامه ريزي بالياي 
طبيعي جدا باشد (در اين جا حفاظت در برابر سيل، پيش بيني و هشدار قبل از وقوع سيل، واكنش 

  مقابله با سيل و غيره مد نظر است).در برابر سيل، 
در اين جا بايد از رهيافت هاي منفرد و غير يكپارچه حذر كرد. به ويژه وقتي كه وزارتخانه هاي 

  مختلف دولت يا ساير موسسات مسئول عناصر فهرست شده باشند.

مقاوم سازي در برابر سيل بايد از نظر تغيير بافت، نحوه مقابله با خطرات تخريب سيل و منابع 
دائماً پايش و ارزيابي شود. مقاوم سازي در برابر سيل، در شرايط زيست محيطي متغير، يك 
فرآيند فعال و پوياست كه با جلب مشاركت روستاييان، تشكيل گروه هاي هميار براي كمك در 

وقوع سيل و انجام اقدامات پيشگيري از وقوع سيل در روستا امكان پذير است. از اين رو  هنگام
مقاوم سازي در برابر سيل بايد پايدار باشد به نحوي كه در دوره هاي بلند مدت، در فاصله بين 

برو گيري شود و مردم همواره آماده روبي عالقگي و بي اعتنايي مردم جلو ازسيالب هاي بزرگ، 
  با اين پديده باشند. شدن

 مقاوم سازي ساختمان هاي روستايي در برابر سيل  -7-3- 3

در زمان سيل، طبقه همكف ساختمان ها را سيل خواهد گرفت و ساكنين به طبقات باالتر خواهند 
  رفت.

تراز طبقه همكف تا تراز مشخص سيل باال برده مي شود و سيل گيري فقط وقتي انجام مي شود 
  وقوع بپيوندند.كه سيل هاي بزرگ به 

ساختمان بايد با ديواره هايي از كيسه هاي شن (در شرايط اضطراري) در اطراف آن حفاظت 
شود (دهياري ها بايد به تامين كيسه هاي شن، كيسه هاي كنفي و ماسه بادي براي آماده كردن 

  كيسه هاي شني توجه كنند.)
بر اسكلت تيركوبي احداث شده  ساختمان در نقطه ايي قرار گيرد كه هميشه مصون از سيل و

  باشد.
 مهار سيالب ها با بندسار  -7-4- 3

ايجاد سطح گسترده كستزارهاي سيالبي، موسوم به بندسار، نمونه اي ديگر از اقدامات 
كشاورزان ايراني مناطق جنوب و نواحي مركزي استان خراسان براي حفاظت از آب است كه 

وضچه هاي كوچكي هستند كه با ايجاد سد سابقه اي طوالني دارد. بندسارها يا كرت ها ح
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خاكريز در مسير آب به وجود مي آيند و سيالب به آن ها هدايت و در آن ها نگهداري مي شود و 
به تدريج در خاك نفوذ مي كند. اجزاي تشكيل دهنده يك بندسار عبارت اند از : خشكه رود يا 

افي ساخته شده از مصالح رودخانه اي؛ رودخانه كم عمق با جريان موقتي؛ بركه بند يا بند انحر
بدنه بند يا ديواره اصلي خاكريز و ديواره هاي فرعي موازي و عمودي براي پخش يك نواخت 
سيالب و گوش بند و يا گوشه كه محل سرريز آب مازاد است. استفاده كشاورزان از بند سار 

ه سفره هاي آب زيرزميني و مزاياي بسياري دارد كه عبارت اند از : افزايش رطوبت خاك، تغذي
كنترل فرسايش خاك چون خاك ته نشين شده در بند سار عمدتاً از خاك هاي شسته شده سطح 

  االرض مناطق كوهستاني است اراضي حاصلخيزي را در محوطه بندسار ايجاد مي كند.

را فراهم  بندسارها، در سال هاي پرآبي قنات ها، امكان آبياري تكميلي و يا به طور كلي كشت آبي
مي آورند و در سال هاي خشكسالي و كاهش سيالب ها به حالت آيش باقي مي مانند (عرب 

  )1374خزري، 
 مقاوم سازي اراضي كشاورزي در برابر سيل  .10-1- 3

بايد انواع مناسبي از برنج، كه زمان نشاء كردن آن ها ديرتر است، معرفي شوند تا از خسارات 
قوع مي پيوندند در امان باشند. هم چنين بايد انواع اصالح سيل هايي كه اواخر فصل سيالب به و

  شده اين برنج هاي شناور فوق تكثير و توزيع شوند.
براي انتخاب الگوي كشت مناسب، براي شرايطي كه طرح هاي حفاظتي سيالب در مراحل اوليه 

توصيه هاي بهره برداري ايمني كاملي را كه كشاورزان در تصور دارند فراهم نمي كنند، بايد 
  الزم داده شوند.

مديريت آب، با هدف تاخير در اّب گرفتگي اراضي، با استفاده از ديواره هاي خاكي نيمه مستغرق 
و يا باز كردن دريچه ها، صورت گيرد به نحوي كه برداشت محصول قبل از وقوع سيل انجام 

  شود.
انداران موذي و محفظه هاي محيط هاي عاري از سيل، انبارهاي ذخيره غذايي مقاوم به نفوذ ج

حفاظتي ابداع و تعبيه شوند. اين محيط ها با استفاده از فناوري هاي جديد يا مصالحي كه در 
  محل قابل دسترس نيستند، ساخته مي شوند.

به نمك زدايي نواحي سيل زده با آب شور با فراهم سازي مواد مناسب (مثل گچ) كمك و خدمات 
ركت  روستاييان را در فرآيند مقاوم سازي تسهيل سازد انجام ترويجي كه به نوعي جلب مشا

  شود.
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 مسئوليت هاي دهياري در رويارويي با سيالب ها -8- 3

توصيه هاي چندي را در زمينه مسئوليت دهياري ها و مردم براي مقاوم سازي در برابر سيل 
  مي توان ارائه داد:

  مشاركت ساكنان تامين هزينه هاي اقدامات مقاوم سازي؛ –الف 
  تشويق گروه هاي محلي رسمي و غير رسمي براي آمادگي در مقابله با سيل؛ -ب
  حمايت فني و لجستيكي دولت مركزي از سازمان هاي محلي. –ج 

ت اگر تمهيدات حفاظت در برابر سيل اجرا شده باشد ولي امكان وقوع سيل هايي با دوره برگش
ساله وجود داشته باشد، بايد دقت كرد كه هوشياري مردم محلي نسبت به سيل از بين  50- 40

ساله) يك سيل  25 – 20نرود. در چنين شرايطي مناسب آن است كه در هر نسل (دوره برگشت 
و با پول صرفه  نسبت به سيل هم چنان باقي بماند اتفاق بيفتد تا هوشياري و حساسيت مردم

ر طرح هاي حفاظتي كم هزينه تر، طرح هاي مقابله با سيل و مقاوم سازي در برابر جويي شده د
  ساله اجرا شود. 50سيل اجرا شوند نه اين كه طرح حفاظتي براي سيالب 

  بايد تالش كرد كه هوشياري مردم محلي نسبت به سيل از بين نرود.
 اقدامات ساختماني براي مهار سيالب ها -9- 3

 مناطق در سيالب كنترل) سازي سازه( ساختماني هاي روش يالبس كنترل هاي روش از يكي
  : از عبارتند كه است روستايي

   سيالب برابر در سازي مقاوم -
 ساختمان در تغييرات: «است شده تعريف گونه اين سيل برابر در سازي مقاوم لغات فرهنگ در
 اين »يابد كاهش بناها آن در سيل از ناشي خسارات كه نحوي به ها آن اطراف و ها سازه ها،

 ابعاد در اقدامي گونه هر سيل، برابر در سازي مقاوم در كه كند مي مشخص وضوح به تعريف
 بدو در. برساند حداقل به را سيل مقابل در پذيري آسيب تا شود مي اعمال ساختمان فيزيكي
 اين از اقدام گونه هر و سيل، به مقاوم مصالح از استفاده و بنا كف هم تراز بردن باال بنا، احداث
 به راهبردها اين تمام شرايط، از بسياري در. آيد مي شمار به سيل برابر در سازي مقاوم دست،

 كاهش موجب اي سازه تهميدات كه معناست بدان اين. گردند مي اعمال انفرادي يا جامع صورت
 مقدار به سيل برابر در سازي مقاوم كه داشت نظر در بايد. شود مي زماني نظر از سيل خطرات
 نيازمند دو، هر يا شخصي، يا و عمومي هاي گذاري سرمايه و عمومي مشاركت زيادي بسيار
 نياز عمومي بخش از زيادي گذاري سرمايه به و عمومي مشاركت به نيز سيل از محافظت. است
 موضوعات سيل، برابر در سازي مقاوم اقدامات پيشبرد براي الزم تمهيدات ابعاد زمينه در. دارد
  :ذكراند قابل ذيل
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  جامعه؛ و فردي تمهيدات – الف
  محلي؛) دولت( تمهيدات -ب
 ملي؛ و اي منطقه تمهيدات -ج

اقدامات ساختماني مهار سيالب ها به انواع اقداماتي اطالق مي شود كه براي كاهش حجم و يا 
يا دفع جريانات  شدت طغيان ها، ممانعت از ورود سيالب ها به داخل محدوده مورد نظر و

سيالبي انجام مي شوند. بدين ترتيب اقداماتي نظير احداث سدهاي مخزني و يا استخرهاي 
تاخيري، ايجاد خاك ريزهاي طولي ساحلي و ديواره هاي سيل بند، اصالح مسير و مقطع 
رودخانه و حفر سيالب هاي كمكي، احداث ايستگاه هاي پمپاژ و اقدامات موسوم به آبخيزداري 

  گي جزو اقدامات ساختماني مهار سيالب ها محسوب مي شوند.هم
برخي از اين اقدامات در بخش هاي عملياتي حوزه به اجرا در مي آيند و اساساً باعث كاهش حجم 
روانات و يا تقليل شدت سيالب مي شوند. مثالً عمليات آبخيزداري، كه غالباً به منظور جلوگيري 

ف منابع آب انجام مي پذيرد. باعث تسهيل و تسريع نفوذ آب از فرسايش خاك و ممانعت از اتال
هاي ناشي از بارندگي در خاك مي شود و بدين طريق از حجم كل جريانات سطحي موجود براي 
ايجاد سيل مي كاهد و در عين حال باعث كاهش فرسايش خاك و حجم رسوبات انتقالي به بخش 

مومي اين قبيل اقدامات براي سيالب هاي كوچك هاي سفالي حوزه مي گردد. تاثير و سودمندي ع
و مكرر خوب و قابل توجه گزارش شده است. ولي كارآيي آن ها در برابر سيالب هاي بزرگ و 

  استثنايي ناچيز است.
سدهاي مخزني مختص كنترل سيالب و يا سدهاي چند منظوره اي كه گنجايشي ويژه كنترل 

حوزه احداث مي گردند و به واسطه ذخيره موقت  سيالب دارند غالباً در بخش هاي عملياتي
جريانات سيالبي باعث تعديل شدت طغيان و خسارات مربوطه مي شوند. بيشترين كارايي اين 
گونه سازه ها ايجاد ايمني و حفاظت در برابر سيل ها براي نقاطي است كه درست در حوالي 

ل احداث سد دورتر باشد، مي توان پاياب سد قرار دارند و هر چه فاصله نقاط سيل گير از مح
انتظار داشت كه نقش حوزه هاي مياني (حوزه هايي كه بين محل سد تا نقاط و مراكز سيل گير 
واقع اند) در توليد سيالب افزايش يابد و نتيجتاً از كارايي سد براي حفاظت از نقاط مورد نظر 

  بكاهد.
لي ساحلي يا ديواره هاي سيل بند، ساير اقدامات ساختماني، نظير احداث خاك ريزهاي طو

حفرسيالب روهاي كمكي، اصالح مسير و مقطع رودخانه، اليروبي و كندن گياهان و بوته ها از 
معبر سيل و يا استفاده از روكش هاي مقاوم و ديرپاي براي افزايش ظرفيت يا قدرت انتقال 

ي كاهش حجم يا شدت آبراهه هاي طبيعي، همگي جزو اقداماتي محسوب مي شوند كه، به جا
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جريان سيالبي، موجب دفع سريع و ممانعت از ورود سيالب به محدوده اراضي مورد نظر مي 
شوند. از قرن ها پيش، از استخرهاي ذخيره موقت سيالب به عنوان تاسيساتي براي كاهش شدت 

  جريان هاي طغياني رودخانه ها استفاده شده است.
 هاي سيل بندخاك ريزهاي طولي ساحلي و ديواره  -

خاك ريزهاي طولي ساحلي يا دايك ها از تاسيسات يا خاك ريزهايي هستند كه با استفاده از 
مصالح خاكي و يا مصالح مناسب ديگر در مجاورت رودخانه، درياچه و يا دريا احداث مي 
شوند تا از غرقاب شدن و انتشار و پخش جريان هاي طغياني در اراضي ساحلي ممانعت و 

اراضي حفاظت كنند. در مواقعي كه تاسيسات مزبور از جنس بتن، بتن مسلح و يا ساير از اين 
  مصالح مقاوم ساختماني باشند، غالباً آن ها را ديواره يا ديوار سيل بند مي نامند.

سيستم خاك ريزهاي طولي معموالً يكي از اجزاي الينفك طرح هاي عمده و عظيم كنترل 
روش هاي ساختماني معموالً به عنوان مكمل اين اقدام به سيالب محسوب مي شود و ساير 

  كار مي روند.
احداث خاك ريز يا ديواره سيل بند باعث محدود شدن مقطع عبور جريان سيالبي و در نتيجه 
افزايش تراز سطح آب مي گردد و اين به منزله تشديد وضعيت سيل گيري در پايين دست 

ل سيالب رودخانه ها بايد با توجه به تاثيرات و تبعات خواهد بود. هر گونه اقدام براي كنتر
  آن در نواحي باالدست و پايين دست محدوده مورد نظر انجام پذيرد.

بنابراين اقدامات موضعي براي مقابله با خسارات سيل را بايد در برنامه عمومي و جامعي 
سيل گير و ادغام كرد كه سراسر سطح حوزه آب گير رودخانه، رژيم سيالبي، مراكز 

  پيامدهاي انواع اقدامات را مد نظر قرار دهد.
ارتفاع خاك ريزهاي طولي ساحلي و ديواره هاي سيل بند با توجه به سيالب طراحي تعيين 

تا  50مي شود. سيالب طراحي براي حفاظت اراضي روستايي معموال سيلي با دوره بازگشت 
  ساله است. 25تا  10ساله و براي اراضي كشاورزي غالباً  100

 سيالب روهاي كمكي يا زهكش هاي كمربندي  -

يكي از روش هاي دفع جريانات سيالبي از محدوده مورد نظر حفر سيالب روهاي كمكي يا 
زهكش هاي كمربندي است. در واقع به جاي آن كه تمامي سيالب طراحي از داخل مسيري 

ن آبراهه ايجاد مي شود، بخشي انتقال يابد كه با احداث خاك ريز و ديواره سيل بند در طرفي
از سيالب را مي توان به داخل نهرها و كانال هايي كه حفر و از مسير دلخواه و معيني عبور 
داده شده اند. منحرف كرد و بدين طريق از فشار  و بار هيدروليكي بر سيستم خاك ريزهاي 

ن از سرريزهاي ثابت طولي ساحلي كاست. براي هدايت آب به داخل اين گونه كانال ها مي توا
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و دايمي يا از خاك ريزهاي موقتي استفاده كرد كه همانند فيوز عمل مي كنند و هنگامي كه 
سطح آب به تراز معيني برسد فرو مي ريزند و آب را به داخل كانال هدايت مي كنند (در 

  صورتي كه كنترل جريان ورودي متناسب با شرايط تنظيم شده باشد.)

 اصالح مسير و مقطع رودخانه  -

اصالح مسير و مقطع آبراهه ها و رودخانه ها اساساً به منظور افزايش قدرت انتقال و ظرفيت 
هيدروليكي آن ها انجام مي پذيرد و عمالً باعث كاهش تراز سطح آب و تسريع عبور موج سيالب 

ف پيچ و خم هاي رودخانه و از محدوده طرح مي گردد. بهترين اقدامات در اين زمينه بريدن و حذ
احداث ميان بر، تعريض و تعميق مقطع رودخانه و حذف اين گونه مقاومت هاي موضعي در برابر 
جريان آب و هم چنين روكش كردن مقطع آبراهه با مصالح ديرپاي و مقاوم در برابر فرسايش 

  است.
ا باعث افزايش قدرت همان طور كه اشاره شد، انواع روش هاي اصالح مسير و مقطع آبراهه ه

انتقال و تسريع عبور موج سيالبي از محدوده طرح مي گردد. اين امر به منزله كوتاه شدن زمان 
رسيدن سيالب به نواحي پايين دست است و غالباً باعث تشديد وضعيت سيل گيري در نواحي 

براي  مزبور مي گردد و در نتيجه چنان چه اصالح مسير و مقطع رودخانه به عنوان روشي
تخفيف و تعديل شرايط سيل گيري در ناحيه معيني مطرح شود بايد پيامدها و تبعات اجراي 
پروژه مزبور نيز، به ويژه تاثيرات آن در شدت طغيان هاي نواحي پايين دست، ارزيابي شوند و 
در صورت لزوم اقدامات اصالحي و پيشگيرانه براي جلوگيري از انتقال مشكل سيل گيري از 

  اي به نقطه ديگر به عمل آيد.نقطه 
 حوضچه هاي كنترل سيالب  -

يكي از روش هاي تعديل شدت سيالب ها استفاده از حوضچه ها يا استخرهاي كنترل سيالب 
است ذخيره سازي و مهار سيالب در بخش هاي عملياتي حوزه ها معموالً با احداث سدهاي 

كه بخشي از مخزن آن ها به امر  كنترل سيالب و يا سدهاي چند منظوره اي صورت مي گيرد
كنترل طغيان ها اختصاص مي يابد. ولي در مناطق مسطح و دشت ها معموالً امكان احداث 
سدهاي مزبور وجود ندارد و از اين رو مي توان سيالب را در حوضچه ها و استخرهايي 

ين روش مصنوعي ذخيره و يا جريان سيالبي را به داخل گودي هاي طبيعي منحرف كرد. از ا
  قرن ها پيش مصريان براي مهار طغيان هاي رودخانه ذيل استفاده كرده اند.

 سدهاي كنترل سيالب  -
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احداث سدهاي كنترل سيالب، و يا سدهايي كه بخشي از گنجايش مخزن آن ها به ذخيره سازي 
طغيان ها اختصاص مي يابد. يكي از روش هاي رايج براي مهار سيالب ها محسوب مي شود، 

از اين طريق مي توان تمامي يا بخشي از سيالب ورودي به مخزن را موقتاً ذخيره كرد و  زيرا
سپس آن را با سرعت و شدتي مناسب، به نحوي كه خسارات وارد بر مناطق پايين دست را به 

  حداقل ممكن تقليل دهد، تخليه كرد.
 روش هاي مديريتي مقابله با سيالب  -

بله با خسارات ناشي از سيل ها ابتدا در اياالت متحده آمريكا اهميت روش هاي مديريتي براي مقا
تشخيص داده شد. اين آگاهي اساساً بر اثر افزايش فزاينده خسارات سيل و عدم تكافوي روش 

  هاي ساختماني براي مهار فيزيكي طغيان ها رشد يافت.
ميالدي به حدود  1900ميليون دالر در سال  100خسارات ساالنه سيل در اياالت متحده از حدود 

  رسيد. 1960ميليون دالر در سال  300
بررسي ها و مطالعات نشان داد كه علت اين امر افزايش تكرار و يا بزرگي طغيان ها نبوده است 
بلكه تشديد استفاده از اراضي سيالب دشت ها يعني افزايش استفاده از اراضي سيل گير مجاور 

  ار آورد.رودخانه ها را بايد عامل اصلي به شم
 بي توجهي به اين امر كه اراضي مزبور در معرض خطر سيل گيري قرار دارند ؛ -

عدم آگاهي خريداران از سيل گيري ملكشان (فروشندگان خريداران را از اين موضوع مطلع  -
 .نمي ساختند)

 تمايل و گرايش عمومي به زيستن و كار كردن در اراضي پست و مسطح. -

 باال بودن ارزش اراضي سيالب دشت ها (در قياس با اراضي نسبتاً مرتفع و كوه پايه ها)  -

 انواع اقدامات مديريتي  - 10- 3

 منطقه بندي سيالب دشت ها  -

منطقه بندي سيالب دشت ها يك ابزار قانوني براي اجرا و پيگيري طرح هاي تفصيلي است كه 
  كاربري و عمران اراضي به كارمي برند.مسئوالن مناطق و استان ها براي كنترل و هدايت 

در مداركي كه سازمان ملل متحد انتشار داده است، پهنه سيل گير يا سيالب دشت رودخانه به 
سه منطقه ممنوعه، مشروط و اخطار (مجاز) تقسيم مي شود. منطقه ممنوعه شامل سيالب راه و 

ظرفيت ذخيره اراضي به ساخت معبر سيالب هاي متوسط است و در اين منطقه هيچ گونه كاهش 
  و ساز موجه و مجاز نيست.

 ضد سيل كردن مستحدثات  -
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مقاوم ساختن تاسيسات و سازه ها در برابر سيل يكي از شيوه هاي رايج براي كاهش خسارات 
طغيان هاست. با اين روش مي توان آسيب پذيري مستحدثات  را در برابر سيالب ها با استفاده 

ي مناسب ساختماني كاهش داد و بدين طريق از زيان ها و خسارات ناشي از مصالح و تكنيك ها
  از سيل ها كاست.

اين روش را مي توان نسبتاً به سادگي و به نحوي اقتصادي براي تاسيسات آتي به كار گرفت، 
ليكن ايجاد تغييراتي در طراحي سازه هاي موجود و تقويت و تطبيق آن ها با شرايط سيالبي نيز 

  ، ضد سيل كردن مستحدثات را مي توان در حاالت ذيل مفيد و موثر تلقي كرد:ميسر است
 هنگامي كه سرعت تداوم و تراز سيالب ها  كم و كوتاه است. -

هنگامي كه اشخاص يا گروه هاي كوچك بخواهند راساً به حل مسئله و مشكل سيل گيري  -
ه با خسارات سيل اساساً ملك خود بپردازند و يا انجام اقدمات جمعي و مشترك براي مقابل

 ميسر و امكان پذير نباشد.

هنگامي كه فعاليت هاي حياتي و اجتماعي متكي به وجود رودخانه به درجاتي از حفاظت در  -
 برابر سيالب ها نياز داشته باشند.

هنگامي كه تامين درجات باالتري از حفاظت براي برخي از مستحدثات تحت پوشش پروژه  -
 د.مهار سيالب مطرح باش

جلوگيري از ورود سيالب به داخل مستحدثات را نيز مي توان جزو اين روش ها دانست. آب 
بندي ديوارها براي جلوگيري از نشت آب به داخل ساختمان، انسداد دايمي  سوراخ ها و 
گشودگي هاي موجود و غير ضروري در مستحدثات، مهار كردن سازه براي ممانعت از شناور 

ره هاي سيل بند موضعي و ساير اقدامات مشابه را مي توان براي كاهش شدن آن، احداث ديوا
  خسارات سيل به كار برد.

 بيمه سيل  -

بيمه سيل خسارات فيزيكي ناشي از سيالب ها را كاهش نمي دهد، ولي مي تواند الگوي بسيار 
كه در طول نامنظم خسارت مزبور را به سلسله اقساط يكنواخت تبديل كند. با استفاده از اقساطي 

زمان دريافت و انباشته مي شود، مي توان خسارات مالي وارد بر افراد و مناطق سيل زده را 
جبران كرد و از ابعاد خسارات فاجعه آميز كاست. نرخ بيمه و اقساط دريافتي بايد متناسب با 

ه عمران خطرات و خسارات احتمالي و بالقوه سيل باشد و از اين رو ابزاري براي كنترل گرايش ب
  غير اقتصادي سيالب دشت ها و اراضي سيل گير نيز محسوب مي شود.

مهم ترين اقدام مديريتي براي مهار خسارات سيل كنترل و مهار كاربري اراضي مجاور رودخانه 
ها، درياچه ها و درياهاست كه از طريق تنظيم و وضع قوانين و مقررات براي نحوه استفاده از 
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ي آن ها) صورت مي پذيرد. منظور از كنترل كاربردي اراضي تقليل اراضي مزبور ( و اجرا
فيزيكي طغيان ها و يا حذف مسئله سيل گيري اراضي نيست. اين گونه اقدامات روشي براي 
تنظيم نحوه عمران سيالب دشتها به صورتي است كه پيامدهاي مخرب و زيان بار سيل تا حد 

باره عمران سيالب دشت ها در واقع ابزار قانوني ممكن كاهش يابد. وضع قوانين و مقررات در
براي تنظيم و كنترل نوع عمران و دامنه توسعه آتي مجاز اراضي سيل گير محسوب مي شود. 
تجارب عمومي حاكي از آن است كه كارآيي و موفقيت اين گونه كنترل هاي قانوني و مديريتي 

طرات و شيوه هاي موجود مديريتي مستلزم درك مسئله سيل گيري و آگاهي مردم از ميزان خ
براي مقابله با طغيان هاست. پيش از وضع هر گونه مقررات و قوانين كارا و موثر، بايد نقشه 

  ).81- 67، 1375هاي سيل گيري اراضي را تهيه كرد (طاهري و بزرگ زاده، 
  آموزش روستاييان دربرابر خطر سيالب  -الف

ر مناطق حفاظت شده بسيار به ندرت به وقوع مي با توجه به اين كه سيالب ها به خصوص د
پيوندند، خطر سيالب بسيار دور از ذهن مي نمايد. بدين ترتيب عموم مردم تمايل به دست كم 
گرفتن و حتي صرف نظر كردن از اين گونه خطرها دارند كه همين امر انجام وظيفه دهياري ها و 

  ن مردم در سطوح الزم، مشكل مي كند.مراكز خدمات رساني حرفه اي را، در آگاه نگهداشت
 يو، تلويزيون، روزنامه ها وغيره بسته به وضعيت، بايد از تمام ابزارهاي در دسترس، به ويژه راد

استفاده كرد. تمام اطالعاتي كه خطرات سيل و اقدامات پيش بيني شده مقابله با سيالب را منتقل 
ومي، كتابخانه روستا، ساختمان هاي اداري و مي كنند بايد در نقاط مهم روستا، مثل معابر عم

مدارس، در دسترس عموم باشند.بايد در نظر داشت كه تمام عوامل خطرساز در وقوع سيل با 
گذشت زمان تغيير مي كنند؛ بدين ترتيب هيچ طرح مهار سيالبي طرح نهايي نيست و بايد آن را 

قيقات تخصصي و حرفه اي يا مشاركت متناوباً تجديد كرد كه اين تجديدنظر بايد مبتني بر تح
  روستاييان باشد. 

  آماده سازي نيروي انساني  -ب
ممكن است در يك منطقه چند نسل متوالي وقوع سيل مهم و بزرگي را مشاهده نكرده باشند 
بنابراين نبايد انتظار داشت كه تجارب به راحتي از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند و آن ها عكس 

در برابر سيالب هاي بزرگ از خود نشان دهند. بنابراين آموزش هاي عملي براي  العملي مناسب
  آماده سازي بايد به طور منظم صورت گيرد. 

 نتيجه گيري فصل سوم  - 11- 3

سيل به عنوان مهمترين مخاطرات محيطي در نواحي روستايي شناخته شده است كه باعث 
  .در اين راستا عوامل مختلفي مطرح هستند تخريب روستاهاي فراواني شده است
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: شوند مي روستا در سيل شدن جاري باعث طبيعي شده شناخته عامل شش:  طبيعي عوامل
 هاي تابستان وجود دليل به ها، كوهستان در يخ و برف شدن ذوب طوالني، و شديد هاي باران

 پوشش بودن كم شديد؛ و مدت كوتاه هاي بارش هوا؛ دماي هنگام زود شدن گرم يا و زودرس
 جريان نتيجه در كند مي نفوذ كمتر آب رسي، هاي خاك در( ناپذير نفوذ خاك وجود زمين؛ گياهي

 بيشتر زمين شيب چه هر( زمين شيب و) افتد مي راه به سيل و شود مي تر سريع و بيشتر آب
  )شد خواهد بيشتر سيل بروز خطر باشد،

 به توانند مي نيز كشاورزان و روستاييان نيز نقش مؤثري دارد. انساني عواملدر اين ارتباط 
 دارند، تخريبي جنبه بيشتر روستا محيط در كه اعمال، اين كنند،  كمك ها سيالب شدن جاري
 طريق از ها آبراهه و ها مسيل تخريب زمين؛ شيب جهت در نامناسب شخم:  از اند عبارت

 از بيش چراي طريق از گياهي پوشش بردن بين از باغات؛ و مزارع گسترش و سازي ساختمان
 جنگلي هاي راه غلط احداث ها؛ درختچه و درختان قطع و ها بوته كندن ها؛ دام) مفرط( ظرفيت حد
با گسترش آموزش و ترويج با نواحي روستايي به گسترش سيل كمك مي كنند. كه در  ... . و

  كاست.اييان مي توان از خطرات سيل آگاهي بخشي به روست
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  فصل چهارم

  زلزله

  
  
  
  
  
  

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


٥٨ 

 

 مقدمه -1- 4

 كوتاهي بسيار مدت در همواره كه است حاضر عصر طبيعي اساسي ناماليمات از يكي زلزله
 طبيعي هاي پديده مقابل در ايمني و پايداري. است زده رقم را بزرگي فجايع افتد، مي اتفاق كه

 تهديد عنوان به را زلزله كه آنچه واقع در. است كرده مشغول خود به را بشر فكر هميشه
 تكرارپذير اي پديده عنوان به هميشه زلزله. است آن با مقابه در بشر آمادگي عدم ميكند، مطرح

  .داشت خواهد وجود نيز آينده در و داشته وجود تاريخ طول در
 برجاي انساني سكونتگاههاي بر اي كننده ويران تأثيرات موارد دربيشتر اي حادثه چنين وقوع

 با گذشته هاي دهه در چند هر. است كرده تحميل آنها ساكنان بر سنگيني تلفات و گذاشته
 و برده پي علمي صورت به پديده اين پيدايش چگونگي به دانشمندان بشري دانش پيشرفت

 به قادر هم هنوز اما اند، داده قرار بررسي مورد را آنها از ناشي پيامدهاي و وقوع نحوة
  در و باشند نمي طبيعي رخداد اين برابر در مقاومت و ها پديده اين بروز از جلوگيري
 وقايع اين قدرت و وقوع لحظه علمي و دقيق بيني پيش منظور به الزم دانش موارد از بسياري

  دشوار بسيار شديد هاي لرزه زمين از ناشي خسارات از كامل جلوگيري گرچه .ندارند را
 ترويج و همگاني آموزش كشور، خيزي لرزه وضعيت از آگاهي سطح افزايش با اما است،
 سازي مقاوم و سازي ايمن و ها ساختمان پذيري آسيب مطالعه و شناسايي و ايمني فرهنگ
  .داد كاهش زيادي ميزان به را آتي هاي زلزله از ناشي خسارات و تلفات توان مي آنها،

  تعريف زلزله: -2- 4
شود كه به طور معمول به دليل فشار وارده بر زمين، زلزله به تكان خوردن زمين گفته مي 

). ليكن زلزله به معناي متداول آن ناشي از 1380،159موجب گسيختگي مي شود(خالدي، 
حركات پوسته زمين روي گوشته آن مي باشد كه باعث فشرده شدن پوسته زمين در بعضي 

ز شكاف هاي روي زمين چه مناطق گرديده و بعد با آزاد شدن انرژي از طريق لغزش، بعضي ا
  ).1382،17در اعماق دريا ها و چه در داخل خشكي ها زلزله به وقوع مي پيوندد(هاكانو،

  زلزله اثرات -3- 4
 اين. گذارد مي خود پيرامون محيط بر را گوناگوني اثرات طبيعي، عامل يك عنوان به زلزله
 تقسيم ذيل شرح به مستقيم، غير اثرات و مستقيم اثرات اصلي صورت دو به توان مي را اثرات
  نمود: بندي
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  زلزله مستقيم اثرات -3-1- 4
 و تخريب باعث و يافتند م اتفاق زلزله بروز اثر بر واسطه، بدون و مستقيما كه تأثيراتي
 كالبدي اثرات. نامند مي زلزله مستقيم اثرات را گردند مي شهرها سطح در گوناگوني صدمات

  .گردند مي محسوب زلزله مستقيم اثرات از اي مجموعه زير
  زلزله مستقيم غير اثرات -3-2- 4

 حاصل بعدي نتايج و مستقيم اثرات بروز اثر بر و مستقيم غير صورت به بيشتر كه تأثيراتي
  :از عبارتند كه نامند مي زلزله مستقيم غير اثرات را گردد مي ايجاد كالبدي اثرات از
  .زلزله اقتصادي اثرات ‐
  .زلزله اجتماعي اثرات ‐
  .زلزله مديريتي اثرات ‐
  .زلزله محيطي زيست اثرات ‐
  )3-1386،2(علوي،زلزله كالبدي اثرات -

  مديريت خطر زلزله در روستاها -4- 4
دهه اخير توجه اكثر  مديريت خطر زلزله در يكي از بخشهاي مديريت عمومي است كه در چند

. مديريت ايمني زلزله يكي از زير استه ردمات روستايي و شهري را جلب كخمديران بخش هاي 
ي هاي آنان از ، اموال و دارايجان انسان ها ظكارگيري آن درحف و به است فن مجموعه هاي اين

ن سازي محيط روستايي قبل از وقوع زلزله م. دراين دانش نگرش كلي برايخطر نقش مهمي دارد
  است. 

  در روستا  اقدامات قبل از وقوع زلزله -5- 4
روشهاي مديريت خطر، با  ، ميتوانند با استفاده ازعنوان مديران ايمني در روستا ، بهدهياران

حداقل  به نل از وقوع آبق وقوع خطر زلزله را ، زيان هاي ناشي ازمالحضه صرفه اقتصادي
دو گروه تقسيم مي شوند: خطرات  ، خطرات بهت ايمني روستايييبرسانند. از ديدگاه مدير

  معمولي وخطرات فاجعه آميز . 
اعتبار  ، بهادثه امكان پذير است. به بيان ديگرترل قبل از وقوع حن، كدر مديريت خطرات معمولي

، شرايط فني براي كنترل خطر ها قبل از حادثه و يا به حاالت مشابه و متجانس خطرها وجود
ران ايمني از وقوع ياز وقوع حادثه در روستا وجود دارد. مدحداقل رساندن ميزان خسارات پس 

 ، به لحاظ نبودنيت خطرات فاجعه آميزر، حال آنكه در مديگونه خطرات نگراني چنداني ندارنداين 
ي ناشي ت قرار مي گيرد. گستردگي خسارات هايولو، كنترل پس از وقوع حادثه در اكيفيت فوق

دقت  ، مديران ايمني را بر آن مي دارد كه با وسواس وزلزله از وقوع خطرات فاجعه آميز، مانند
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به خطرات بنگرند زمين لرزه (رانش زمين ) از جمله اين خطرات فاجعه آميزاند  نظر فوق العاده
ان بايد وبراي بررسي جامع و همه جانبه طرح هاي مقابله با زيان هاي ناشي از آن دهيار

  .آموزشهاي ويژه اي ببينند
، براي كاهش زيان هاي ناشي از وقوع حوادث گوناگون در ه در مديريت خطر زلزلهروشهايي ك

  ، به كار مي روند به طور كلي دو دسته اند :ط روستايمح
روش هاي كنترل خطر كه هدف از اجراي آن كاهش احتمال و قوع خطر و يا كاستن از ميزان  -1

 تهاي احتمالي مد نظر است ) و خسارتهاي احتمالي است (درخطر زلزله كاستن از ميزان خسار
روش هاي تامين مالي خطر زلزله براي پيش بيني و فراهم آوردن امكانات مالي براي جبران  -2

  )27-17؛  1976مي شود (توحيدي و نظر بيگي ، خسارتها و بازسازي مكان هاي آسيب ديده اجرا
از آنجا كه بيمه يكي از كارآمد ترين و شناخته شده ترين ابزار جبران خسارات مالي خطرات 

ل بسياري از امين لرزه خطري است كه اگر در روستا هاي كشور به وقوع بپيوندد اموزاست و 
صدمه جانبي به  آسيب مي رساند و موجب تلفات و مي كند و يا به آنها روستاييان را نابود

مي شود، بيمه گران از سال ها قبل اين حادثه را در شمار خطرهاي بيمه ناپذير به روستييان 
ي عحساب آورده اند و تنها درموارد خاصي آن را بيمه كرده اند . بدين قرار كه به اموال و مناف

پوشش داده مي شود كه تعداد آن محدود باشد تا در صورت وقوع زمين لرزه زيان زيادي كه 
به بار نيايد. از ديدگاه مديريت ايمني خطر زمين لرزه ، توجه به ميزان قدرت  نباشد جبران قادر به
در  6. معموال زمين لرزه هايي كه باشدت بيشتر از ب و آسيب پذيري بسيار اهميت داردتخري

  وادث فاجعه بار مي آفرينند.حاند و  بارمي افتند در مناطق روستايي زيان مقياس ريشتر اتفاق
د در نتيجه يه هاي زمين اتفاق مي افتد . اين جابجايي مي تواندر اثر جابجا شدن ال زمين لرزه

يه هاي مختلف زمين بر روي ، فعاليت آتشفشان ها يا در اثر لغزش الانفجار در اعماق زمين
  يكديگر در طول گسل ها ايجاد شود. 

. ساييدگي و تكان آيد ين نوع زمين لرزه به حساب ميتر رين و مخربت، شايع زمين لرزه لغزشي
. لغزش ها به سطح زمين منتقل شوند خوردن مواد در دو طرف شكاف يا گسل سبب مي شود كه

اه اند كه شدت هايي متفاوت دارند. لزه ها و پس لرزه هايي همر زلزله هاي شديد اغلب با پيش
اكن، ممكن است مالي و تخريب ساختمان ها و ام، عالوه بر بروز تلفات جاني و وقوع زمين لرزه

سبب ريزش بهمن، ريزش كوه، ايجاد شكاف در سطح زمين، حركت توده هاي گل و الي، انسداد 
، بروز امواج مدي شديد و آتش سوزي گردد. پس از وقوع زمين لزره بهسازي مسير رودخانه ها
د مي ينيز محيط زيست انسان ها را تهد مه مي بيند و بروز آلودگي هاي فراوانطمحيط به شدت ل

  ، زمين لرزه خسارات فراواني بر منابع طبيعي وارد مي سازد. كند. عالوه بر اين اتفاقات
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  اقدامات پس از وقوع زلزله -6- 4
موقعيت جعرافيايي و شرايط آب و هموايي كشور ايران از يك سو و اخبار وقوع  با توجه به

 ن، مي توان ايديگر ور و كشورهاي همسايه از سويديگر بالياي طبيعي در داخل كش زلزله و
 . بنابراين به همان نسبت كهاطق زلزله خيز دنيا واقع شده استايران در من حقيقت را دريافت كه

با  ، بايد بياموزند كهندندمردم از موهبت كوهستاني بودن و تنوع آب و هوايي كشور بهره م
شاركت همه روستاييان مسائل مرتبط با اين شرايط نيز چگونه برخورد كنند. اين برخورد جز با م

پذير نيست . و برگزيدن تمهيداتي براي جلب مشاركت روستاييان براي مقابله با خطر زلزله امكان 
ن ساختي و شرايط ي، فعاليت زمي، ايران با توپوگرافي عمدتا كوهستانهمان گونه كه ذكر شد

د و راز زلزله ها دا ، شرايط طبيعي مناسبي براي وقوع انواع زيادين شناسي واقليمييمتنوع زم
، موجب وارد آمدن خسارت جاني ومالي فراواني بر مردم اين اين پديده مخرب، در طور تاريخ

. لذا دهياران و مسئوالن مناطق روستايي مي كند يددمرزبوم شده و در حال حاظر نيز آن را ته
به منظور پيشگيري  وزشي اطالع رساني همه جانبهمنيز بايد به انجام مطالعات جامع و اقدامات آ

، با تدبير، تحقيق، و كاهش خطرات زلزله توجه كنند. تا همگام با حركتهاي ملي در اين زمينه
اي شناسايي مناطق آسيب پذير روستايي به ر، حركتي جدي و فراگير ببررسي و برنامه ريزي

يل هر چه بيشتر ، براي تقلاقدامات پيشگيرانه و مقاوم سازي كمك دهياري ها انجام شود با انجام
. انجام مانورهاي ناشي از وقوع بالياي طبيعي، در روستاها حركت كنيم عوارض خسارات و

وزش روستاييان در زمينه مسائل مربوط به مآزمايشي زلزله در اماكن و مدارس روستايي و آ
مربوط ، در كنار مسائل اين پديده باش در برابر خطر زلزله و نحوه آمادگي در برخورد با ادهآم

تشكيل  .اطق روستايي، اهميتي بسيار دارنداي تامين مالي خطر زلزله در منربه تدابير بيمه اي ب
، براي مقابله با اين خطر از به عنوان گروه هاي هميار روستاييگروه هاي روستاييان داوطلب ، 

  موضوعات ديگري است كه بايد بدان توجه كرد. 
  سازه ها و زيرساخت در مناطق روستاييرفع خطرات ناشي از مهندسي نادرست  -

بر روي رودخانه ها در پاره اي از مواقع ، طرح هاي نادرست مهندسي (مثل سد هاي خاكي ) كه 
ساختن جريان آب رودخانه ها يا حذف مناطق ساحلي  ون سريع و شتابانچ، هماحداث شده اند

، همچون محصور كننده آب ناسب از سازه هاييز اهمال در مراقبت كافي و منو  يرودخانه ا
. اين است ، خطر جاري شدن سيل را در مناطق روستايي بسيار افزايش دادهسدها و آب بند هاي

   .ايم گذشته شاهد آن بوده لسا 40در  روندي است كه
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پديدار شدن پاره اي تغييرات آب وهوايي ممكن است بار ديگر تاثيرات عمده اي در جاري شدن  
تغيير  ويژه در صورت مسئله ، به نمناطق روستايي بر جاي گذارد. ايآبها در بسياري از 

 . براي مثال تغيير ايام بارندگي از ماه هاي زمستان بهفصلهاي بارندگي، مشكل آفرين خواهد بود
سال اخير در برخي از  20نخستين نمونه آن در  حاالت است و ماه هاي تابستان از جمله اين
 براين تكرار بيشتر حوادثي نظير سيالب يا است. اضافه شده ديده رامناطق روستايي ايران آشكا

ويژه در آن هنگام كه  ، بههاي مداوم و زمستانهاي بسيار گرمبارندگي هاي مداوم و زمستان 
فزايش تاسفبار خطر سيل نشان از ا ،برف ها با يكديگر همراه مي شوند ازذوب باران و آب ناشي

خسارت آن تاثير  دامهاسيل يا  مي توانند در وقوع عواملي كه اكنون بايد به. از اين رو كه هم دارد
گذار باشند توجه كرد و ضروري است تمام تدابير ايمني براي پيشگيري از وقوع حادثه به 

دقت زياد در  دهياري ها بايد به شود كه اين امر مستلزم عملكرد خاص دهياري هاست. كارگرفته
ياري و سازه هاي بمانند سدهاي خاكي ، سيل بند ها ، شبكه هاي آ طراحي سازه اي روستايي

از يك سو مشاركت  نظر حايز اهميت است. . اين مسئله از دوباشند زير سد مشاركت كامل داشته
وابعاد پنهاني را كه شركت هاي مهندسي مشاور در احداث اين  دهياري ها جوانب فراموش شده

فرهنگي بافت روستايي  ، اقتصادي وكند وابعاد اجتماعي رند آشكار ميسازها به كار مي گي
ديگر  وياز س .سازه ها و سدها وارد مي كند پوشش آن را در مطالعات مربوط به منطقه تحت

دهياري ها، با مشاركت در احداث طراحي و برنامه ريزي و نظارت وارزشيابي، در نقش يك ناظر 
  دنبال مي كنند.  راني و ساختن و سازه ها راارزياب مسئوالنه روند پيشرفت پروژه هاي عم

  طق روستايي اروش هاي كاهش خسارت هاي زلزله در من -
افتند؛ از همين رو خطرات  يغير منتظره اتفاق نم ياي طبيعي مانند زلزلهالاز ب ، هيچكدامدرحقيقت

فراوان وجود پيشرفتهاي  ، باد است. متاسفانه زمان وقوع زلزلهو خرابي هاي آن بسيار زيا
  . به طور دقيق قابل پيش بيني نيست ، هنوز همانسان

 تا از خود واكنشهايي نشان مياگرچه برخي از حيوانات لحظه هايي قبل از وقوع زلزله در روس
 مي، متاسفانه هنوز هم زلزله به طور ناگهاني و بسيار مصيبت بار در مناطق روستايي اتفاق دهند
انفجار ن علت آ زمين لرزه مي گويند كه سته زمين را زلزله يا. در هر حال تكان خوردن پوافتد
. بررسي ها ي مختلف زمين بر روي يك ديگر استه هاب، آتشفشان يا لغزش لاعماق زميندر

  جاد مي كنند:يا ، سه عامل بيشترين خسارت راروستايي درمناطق زلزله زده نشان مي دهد كه
گسلها و خط زلزله ياواقع شدن روستا در اين احداث ساختمان ها و جاده ها در مسير  -1

 مسير؛
 عدم استفاده از مصالح مناسب و مستحكم در ساختمان هاي روستايي ؛ -2
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 عدم رعايت اصول ايمني در ساختن وسازه هاي روستايي؛ -3
؛ از اين رو ردم مناطق روستايي وارد كرده اندعامل تا كنون خسارات سنگيني را به م اين سه

به روستاييان توصيه كنند كه در ساخت وسازها به احداث در محل مناسب و يد ادهياري ها ب
ايمني بيشتر و كاهش خسارت  . برايلح و رعايت اصول ايمني توجه كننداستفاده صحيح از مصا

كنند: انتخاب محل احداث و روش احداث ساختمان  ، روستاييان بايد به دو نكته مهم توجهزلزله
  ).36- 3، 1376(شهبازي ونوروزي ،

ندارد ساخته  در آنجا وجود 9بايد درمحل هايي كه احتمال تكان شديد (در اثر زلزله  ساختمان ها
 سنگ و ؛ از جمله در زمين هايي كه مسير گسل قرار ندارند يا جايي كه احتمال ريزششوند

مان قبال بر اثرزلزله ويران شده اند نبايد ساخت ، درمناطقي كهندارد. همچنين سنگريزه وجود
 ن. در ساختمالرزش زمين فرو نريزد سازي كرد. ساختمان نيز بايد به نحوي احداث شود كه با
و پي ساختمان به اندازه كافي در داخل  داز ديوار سنگي و قلوه سنگهاي رودخانه اي استفاه نشو

ب و استفاده از مصالحي مانند آهن، آجر و قرار گيرد. از سوي ديگر مشورت با افراد مجر
همچنين بايد در  .دهد ، مقاومت ساختمان را در مقابل زلزله افزايش ميسيمان، به صورت صحيح

مشاركت  شهرداري ها مشورت و ساخت وساز ها با كارشناسان بنياد مسكن انقالب اسالمي و
تخريب مراتع وجنگل ها، براي جلوگيري از فرسايش و  مردم در احداث ديواره هاي بتني و عدم

  شود. ، جلب ريزش
  بهسازي مسكن و ابنيه روستايي -

آمار هاي سوانح و حوادث طبيعي نشان مي دهند كه مساكن و بناهاي روستايي بيشتر از شهر 
 اندهي وماجراي برنامه هاي جامع براي سا . تدوين ودر معرض سيل و زلزله قرار دارند ها

، بهسازي بافت، ايمن ، با اولويت مناطق آسيبپذير از سوانحارتقاي وضعيت مسكن روستايي
نوسازي واحدها مسكوني متناسب با ويژگي هاي بومي و ايجاد نظام پس انداز مسكن  سازي و

، . بر اساس تجربه زلزله هاي گذشتهروستايي و حمايت هاي بانكي بسيار ضروري است
، به طور قابل مالحظه اي ني روستايي در برابر سوانح طبيعي، خصوصا زلزلهواحدهاي مسكو

ساز، در اثر سيل، زلزله و رانش  و پذيرند؛ بنابر آمار موجود، به علت كيفيت نازل ساخت يبآس
 كه اغلب آنها سال اخير حدود نيم ميليون واحد بوده است 20، تلفات مسكن روستايي طي زمين

  غير قابل بازسازي ارزيابي شده اند.
ر سوانح طبيعي مثل زلزله مي اث موجب تخريب آنها در كيفيت نامناسب واحدهاي مسكوني نه تنها

باالست وعمر متوسط اين  خود ، ميزان تخريب و استهالك بناهاي روستايي نيز به نوبهشوند
كم است وبراي چنين واحدهاي مسكوني روستايي نيز بايد تدابير الزم اتخاذ گردند. باتوجه  بناها
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حواشي آن ها قرار دارد و  اكشور روي گسلهاي زلزله ي درصد از مساحت 69با اين كه در حدد 
است  يرس رخ مي دهد، اين واقعيت حتمگه هاي زانمركزيت دام زلزله با 100روزانه در كشور 

تحمل لرزشهاي زمين را ندارد ؛ ثانيا مسئوالن  كه اوال ساخت و سازهاي روستايي به هيچ عنوان
ازي توجه كنند. به روستاها بايد در ساخت و ساز مناطق مسكوني روستاها به اصل مقاوم س

طور كلي تامين كيفيت ساختمان در روستاهاي كشور، عالوه بر طراحي مناسب و اجراي مطلوب 
  ، مي تواند با استفاده از روشهاي زير نيز عملي گردد:

 به كارگيري مصالح ساختماني مرغوب و با كيفيت ؛ -
 تايي؛اجباري كردن استاندارد مصالح و اجزاي ساختماني مهم در ابنيه روس -

رعايت حداقل ضوابط مصالح ساختماني ، با توجه به تدوين آيين نامه مقررات ساختمان  -
 )52-50؛ 1363بناهاي روستايي ، كه دهياري ها بايد تنظيم كنند (عصار ،

، ناخودآگاه در بطن ايي از سنت عاميانه سرچشمه گرفتهبه طور كلي شكل عمومي معماري روست
ه ومطابق خواسته ها و نيازهاي روستاييان شكل پذيرفته است. از داشت فرهنگي روستايي جريان

، كه در ساختار روستا تاثيرگذار است نام توان معابر روستايي و نماي آن رااين عوامل مي  جمله
و  در روستا را به خوبي شناخت ساز برد. از اين رو بايد اين فرهنگ معماري و ساخت و

. كردبا ايمني بيشتر در ساخت و سازهاي روستايي پيدا  فرهنگ را روشهاي سازگار كردن اين
دهياران با درك اين واقعيت تاريخي مطالعه و بررسي الگوهاي ساخت كلبه ها و خانه هاي 

ند. در نگاهي شتوانند بهترين مشاور در مهندسي الگوي مقاوم مسكن روستايي با روستايي مي
خورد تنوع بسيار  يچشم م از همه چيز به ، آنچه پيشاهاي ايرانستسيماي مسكن رو گذرا به
  . آنهاست

ت كه به صورت پلكاني بر شيب كوه قرار سدرجايي روستا بافت به هم پيچيده اي از خانه هايي ا
در  را خانه ها دسته اند. اين شده ها كندههنه هاي روستا در دل كوادر جاي ديگر خ گرفته اند و

نواحي مركزي ايران و در ميان دشتها ، گاه روستا قلعه مناطق كوهستاني مي بينيم. برعكس در 
در  شده اند. اما در هم تنيده نخانه ها در درون آ برج و باروداري است كه اعي مستحكم وفد

ر ميان كشتزارها ، روستا مجموعه اي از خانه هاي منفرد است كه دنواحي ساحلي درياي خزر
گونه اي  هر يك از تواحي ايران به رنيز د تاها. سقف بام ساختمان هاي روسپراكنده شده اند

 گل ساخته و گهواره اي يا استفاده از خشت گنبدي يا است؛ در جايي بام هاي خانه هابه صورت
گل پوشيده شده اند و در جاي ديگر سقفها به صورت شيبدار ، تختپوش ، سفال  شده و با كاه
  . ش و ... هستندوپوش ، گالي پ
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نواحي  نمونه سوم به اول به نواحي مركزي و دشتي وحاشيه كوير و خانه هايخانه هاي نمونه 
مانند ديوارها  در ديگر اجزاي ساختماني روستاها دارند. همين تنوع پرباران كشور تعلق جنگلي و

  چشم مي خورد. ، حياط ها و ... نيز به
  اصول تقويت ساختمان هاي روستايي در مناطق زلزله خيز -

قر دهاي مسكوني روستايي در برابر سوانح طبيعي از عوامل تشديد فيري واحذآسيب پ
، بخش قابل توجهي از سرمايه ها و روستاييان است كه موجب مي شود. در پي هر سانحه

مسكن روستايي، به علت كيفيت  اندوخته هاي اندك ايشان از بين برود. بنابر آمار موجود تلفات
، چنانچه براي مثال مطابق آمار بنياد اندازه زياد است سوانح طبيعي بي ، درنازل ساخت و ساز

يي در اثر سوانح هزار واحد مسكوني روستا 260مسكن انقالب اسالمي در مدت سه سال بالغ بر 
واحدها تماما  نيمي از اين رانش زمين آسيب ديده اند كه در حدود ، زلزله وگوناگون چون سيل

 ريب شده و اغلب غير قابل بازسازيدرصد تخ 60نيز تا  و نزديك به سه چهارم ديگر ويران شده
اند . بدين ترتيب مالحظه مي كنيم كه آسيب پذيري سرپناه روستايي در برابر سوانح به علت 
كيفيت پايين ساخت وساز است و اين خود عملي براي رهسپار شدن سانحه ديگان روستايي به 

  شهر و تشديد مهاجرت به شهر هاست. 
وني در تخريب واحدهاي مسك واحدهاي مسكوني در روستا بدان معناست كهنه تنهاكيفيت نازل 

نسبت باال وعمر  ايي نيز بهت، ميزان تخريب و استهالك بناها روساثر سوانح زياد خواهد بود
يد براي اسكان جميعت در اب نه تنها . بدين ترتيب در سال هاي آيندهاست متوسط اين بناها كوتاه

، براي جايگزيني واحدهاي مسكوني با كيفيت نازل و اي انديشيد ي چارهحال رشد روستاي
؛ 1373(كمك پناه و منتظر قائم ، در روستاها ساخته شوند ديده نيز بايد واحدهايي جمعيت سانحه

41-59(  
ساختمان هاي خشتي وگلي به علت نداشتن مقاومت كافي در كشش و برش همچنين داشتن وزن 

فزايش نيروي زلزله مي شود، عموما در مقابل زلزله مقاومت قابل توجهي زياد ، كه خود باعث ا
  ندارند كه داليل آن را ميتوان چنين برشمرد:

 كيفيت ضعيف مصالح ؛ -1
 فقدان آماتورها ياكالفهاي افقي درديواره ساختمان ؛ -2

 ويژه در محلهاي تقاطع و گوشه هاي آن ها ؛ عدم يكپارچگي ديوارها به -3
 افقي در زير ديوارهاي ساختمان؛نداشتن پي و كالف  -4
 سنگين بودن سقف؛ -5
 خشت نمي دهد؛ استفاده از مالت گل كه چسبندگي كافي به -6
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 هاي متوالي قطع نشده باشند؛ درزهاي قائم ممتد كه با خشت ، رج وجود -7
 وجود بازشوهاي نزديك به گوشه ديوار؛ -8
المللي زلزله كافي نبودن طول تكيه گاه براي تيرهاي سردر بازشوها (موسسه بين  -9

 )59- 41؛1373شناسي ومهندسي زلزله ،
 . ارتباط مناطق ساخته شدههم ترين عوامل توسعه روستايي استساخت و ساز صحيح يكي از م

كاربرد صحيح مواد و  البته اين ارتباط به .با مناطق زير كشت نيز اهميت زيادي دارد جديد
كته مهم ديگر ست آسيب نرسد. نيط زيحبه گونه اي كه به م مصالح ساختماني هم بستگي دارد

اريخي در روستاها بايد با توجه به عناصر ت، نگهداري و نوسازي بناهاي اينكه نحوه استفاده
  سازي بومي انجام شود.  نساختما

 ، در مقايسه باخانه هايتصوير سنتي روستا را نوسازي شده اي فرسودههبسياري از خانه 
. در ت و ساز روستايي دست و پاگير استآلمان مقررات ساخدهند. در  ، بيشتر نشان ميجديد

اتحاديه  ، كه اتحاديه ملي روستايي وهاد شده است كه با كمك انجمن كاراين شرايط پيشن
شكلي دقيق بررسي شوند و  همه خانه هاي روستا به ،است باغسازي آلمان را تاسيس كرده

 نوع ، نوع اسكلت چوبي وقف، شيب سقفنماي ظاهري روستا مانند فرم س مهمترين نشانه هاي
، بهترين به اينصورت ، رنگ ديوار وابعاد پنجره و درها با يكديگر مقايسه گردند تانماي ساختمان

كه كدام مصالح يا كدام طرح براي خانه   شود ينوع آن ها مشخص شود. به اين شكل معلوم م
  بهتر و مناسبتر است. 

در روستاهاي تورينگن و زائوراند،  ،وساز صحيح ساخت هبراي جلب توجه بيشتر روستاييان ب
تا با  ، مسابقه اي طرح ريزي شده كه در آن از اهالي اين روستاها خواسته شددر كشور آلمان
اي زيباسازي روستايشان تالش خاص روستاي خودو تفاوتهاي منطقه اي بر توجه به ويژگي

. براي تغيير درنماي بودند ي اين تغيير. زمين هاي زراعي و مناطق مسكوني عناصر اصلكنند
 . دريا چوب جر وآ، ي؛ از جمله سنگهاي طبيعماني استفاده شدهتبومي ساخ بناها ازمصالح

رفت؛ در تمام مناطق روستايي ه از اين مصالح بايد ارتفاع ساختمان ها مدنظر قرار مي گداستفا
استفاده رها مي شوند؛ مانند ساختمانهاي ال برخي از مكانها به دليل مختلف بدون ، معموجهان

 مكان به اربري جديد از اينكاي قديمي كه مي توان با ه، مدارس بالاستفاده و كارخانه متروك
كانهاي ورزشي، مهمانسرا، كتابخانه، م به . براي مثال مي توان آنهارانحو مطلوبي استفاده كرد

  .)1382.. تبديل كرد (نوبخت، اه جوانان و .گ، باشكقهره خانه روستايي، مهد كود
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  اصول فني در تقويت مصالح روستايي -
خشت بايد داراي شرايط  ساختن خانه هاي گلي وخشتي و همچنين خود يخاك استفاده شده برا

  زير باشد:
ميليمتر  3تا  2قطر  آب درست مي شود فتيله هايي به كمي و خاك با كه گلي از بتوان بايد –الف 

 5فتيله ها با طول كمتر از  ، درست كرد. اگر اينسانتي متر ، بدون ترك خردگي 15ا ت 5و به طول 
 15بيش از ، بايد به آن گل خاك رس اضافه كرد و اگر فتيله هايي با طول سانتيمتر ترك بردارند
  ، بايد به گل ماسه اضافه كرد. سانتيمتر ترك برندارند

 درختان برگ از حاصل كاه ، جو و گندم اهك نظير اي رشته مصالح مقداري توان مي گل به –ب 
  بعد خشت درست كرد .  نمود واضافه  غيره و نيشكر برگ ، خرما

 مقاومت كافي اندازه به بايد خشتها ، آفتاب برابر در ها خشت كردن خشك هفته 4 از بعد –ج 
 خاك بايد باشد، كمتر خشتها مقاومت اگر. كنند تحمل را نفر يك متعارف وزن كه باشند داشته
  . داد افزايش گل رادر)  وغيره كاه( اي رشته مصالح و رس

 توصيه هاي فني براي تقويت ساختمان هاي روستايي -

 با ديوار، ضخامت برابر 5/1 حداقل را نواري پي عرض بايد ، ياخشتي گلي ديوارهاي براي –الف 
  . گرفت نظر در سانتيمتر، 50 حداقل عمق

 شن ماسه، سيمان، حجمي نسبت با ، سنگ و سبك بتن از بايد با خشتي يا گلي ديوارهاي پي –ب 
ه جاي سيمان از آهك استفاده گردد، بايد شفته آهك ر گاه به. ساخت 10 و 6 ، 4 ، 5/1 ترتيب به

  ده شود. ربه كارب 8و  4،  5/10، ماسه و شن بانسبت حجمي آهك
  آجر كاري در پاي ساختمان  -
ي و يا باالتر از سطح سانتي متر باالتر از زمين طبيع 30حداقل  ، تاسعي شود از روي پل بايد

. در ضمن براي جلوگيري از نفوذ رطوبت ر پخته انجام گيرد، ديوار چيني با آجآبهاي سطحي
ته در محل نباشد، حتما بايد سطح آحر كاري عايق كاري (قيرگوني) شود. در صورتي كه آجر پخ

يرپلي ، استفاده كرد. اگر زمين زرطوبتي (قيرگوني) قعاي ز، به شرط استفاده امي توان از خشت
نگي خاك وري از نم كشيدن ديوارها و حل مسئله آبگي، براي جلوگاز نوع خاك اشباع شده باشد

  ، بايد زهكشي استفاده شود. در موقع زلزله
 ابعاد ديوارها در ابنيه روستايي -

 ديوار ضخامت برابر 10 راز بيشا نبايد آن بر عمود ديوار دو بين در واقع ديوار آزاد طول –الف 
  .  باشد

  باربر ضخامت آن بيشتر باشد.  8 از نبايد ياگلي خشتي ديوار ارتفاع –ب 
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اگر استفاده از ديوارهاي طويل تر ضروري است، بايد از پشتبندهايي براي تقويت ديوار استفاده 
  كرد(با رعايت بند الف و ب)

خشت و يا بيشتر باشد. ضخامت  2،  5/1،  1اند به اندازه تو مي باربر ديوارهاي ضخامت –د 
گلي به شكل  . ساختن رويه ديوار خشت وو بار وارده بر ديوار دارد ، ارتفاعديوار بستگي به طول

  شلجمي در مقاوم بودن آن دربرابر زلزله موثر است.
درمواقعي كه در پوشش . ي و گلي به يك طبقه محدود مي شودارتفاع ساختمان هاي خشت -هـ 

آنها از شيرواني استفاده مي گردد، مي توان يك انباري درزير شيرواني نيز درنظرگرفت 
)IIEES,1373.(،  

  اصول مقاوم ساختن ديوارها در مناطق روستايي -
  براي ديوارهاي خشتي و گلي بايد اصول زير راعايت كرد :

 رج هاي خشتي و قشرهاي مالت بايد افقي باشند.  -1
اي قائم بين دوخشت در يك رج بايد در رج فوقاني و تحتاني با خشت قطع شوند به درزه -2

 قائم ممتد ايجاد نشود .  طوري كه درزهاي
براي  ر گلي بايد از نوع گلي باشد كهاگل رس مصرفي براي مالت ديوار خشتي و يا كال ديو -3

 زدن به كار مي رود.  خشت
بين خشتها بايد دو ديوار را به هم متصل كنند  ، درزهايدر گوشه هاي دو ديوار عمود بر هم -4

 و از درزهاي قائم ممتد بايد به شدت احتراز شود. 
، ماده غير قابل نفوذ در برابر آب، مانند مخلوط قير و مالت گل رويه خارجي ديوارها بايد از -5

 پوشانده شود. 
  سقف خانه هاي روستايي -

ورقهاي يا  زتوان ا مياي اين منظور . بروع ساختمان ها بهتر است سبك باشدسقف اين ن
اي چوبي و شيرواني چوبي با پوشش سفالي استفاده كرد. چنانچه پ، خرصفحات فلزي يا چوبي
و آتش سوزي  بگل استفاه شود، بايد سقف در برابر نفوذ آ ير وصحبراي پوشش سقف از 

موم  وزن وم روغن كدرجه و  100تا  80منظور مي توان از مخلوط قير  . براي اينمصون گردد
  به يك استفاده كرد .  20به  100پارافين به نسبت وزن 

 انهاي چوبي (زگالي)تمساخ -

در  مقاومت آن عملكردي بهينه درمقابل زلزله دارد كه ساختمان چوبي به دليل نسبت وزن به
، وان به هدف نهايي، كه همان سادگي، ارزان بودنصورت در نظر گرفتن تمهيدات مطمئن مي ت

مقاوم بودن و ايمني است، دست يافت. از آنجايي كه تهيه چوب دربعضي ازمناطق آسان است، 
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، ميتوان براي مقابله با زلزله ات اضافييد، به شرط در نظر گرفتن تمهتمان سازي با چوبساخ
ه از مصالح چوبي دباشد. به طوري كه هزينه اجراي ساختمان با استفا توجيه اقتصادي نيز داشته

مقايسه با مصالح ديگر، بسيار پايين تر است. حفاظت بناهاي چوبي به وسيله رنگ آميزي و در 
تمانهاي چوبي خمزاياي ديگر استفاده از سا زهمچنين زندگي راحت داشتن آرامش خاص ا

ژي ساخت بناهاي موجود در و. در طرح اين نوع ساختمان ها سعي مي شود تكنولروستايي است
رفت و بر اساس آن به بهبود عملكرد سازه اي بنا اهميت داد (قادر زاده ، روستاها را در نظر گ

  ).1358؛ فرخ ، 1369
هاي روستايي را مديريت و هياري ها بايد با دقت ساخت و ساز، دبا توجه به موضوعات فوق

را در بناهاي روستايي دنبال كنند. به سياست هاي مربوط به تامين مصالح ساختماني بادوام 
، بهسازي ساخت و ساز واحدهاي مسكوني و بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي طالبعقيده 
تدوين سياست هاي مربوط به تامين مصالح ساختماني در مناطق روستايي است. از نظر  نيازمند

  وي اين سياستها عبارت اند از : 
تبديل مواد به تكنولوژي  - 2مواد اوليه الزم براي توليد مصالح در محل قابل تهيه باشد؛ -1

از نقطه  -3دهند ؛  مصالح نهايي پيچيدگي خاصي نداشته باشد و افراد بومي بتوانند آن را انجام
كاربري آن براي  - 4نظر اقتصادي كاربرد آن براي ساخت و سازهاي روستايي با صرفه باشد ؛ 

ماهنگ با محيط براي افراد محلي ميسر باشد؛ تامين آن ه نتامين آ -5افراد محلي ميسر باشد ؛ 
تامين آن اثر نامطلوب در - 7زيست باشد و خسارت قابل توجهي به طبيعت روستا وارد نكند؛ 

  ).9- 11، 1373توليد ساير مواد نداشته باشد (طالب، 
ام و دخالت در مديريت توزيع ، با افزايش كاربرد مصالح ساختماني با دوا مي تواننددهياري ه

، ايجاد صنايع توليد مصالح ديد توليد مصالح در بخش مردميج ، كمك به ايجاد واحدهايآنها
ت توليدي آنها بر حسب نياز ، با افزايش ضرفييد و توزيع مصالحجديد و تقويت واحدهاي تول

بيشتر اين بناها در برابر حوادث  در بهسازي مسكن روستايي و ايمني هرچه مي، نقش مهروستا
گر بايد دقت كرد كه سيستهاي طراحي مسكن بادوام دي يغير مترقبه طبيعي ايفا كنند. از سو

، عادات ه در روستا با احترام به هنجارهابيشتر خان روستايي و برنامه ريزي براي ايمني هر چه
تاييان ساكن در مناطق مختلف عرف محلي صورت پذيرد. از سوي ديگر روس جامعه روستايي و

از سطح زيربناي  عات مختلفيق، توگي خودكشور، در چارچوب روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهن
 يهمسان و يك نواخت نم ياهمسكن ، سطح زمين و طرح نقشه خانه خويش دارند . لذا طرح 

توانند جوابگوي نيازهاي همه اهالي روستا باشند. بنابراين در اين طراحي مسكن بادوام روستايي 
 توانند، با ، بافت و استخوانبندي طرح هاي قبلي روستا بايد مدنظر قرار گيرد و دهياري ها مي
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لي ، بناهايي محكمتر و ايمن تر را در چارچوب نقشه اي قبارائه و پيشنهاد اصالحات تكنيكي
  .يان قرار دهندطراحي و در اختيار روستاي

نامه تشكيالت و سازمان دهياري ها، يكي از وظايف مصوبه مربوط به اساس 10بر اساس ماده 
احياي منابع  ، اجراي مصوبات شورا وتنظيم بودجه واساسي دهيار، پس از تشكيل دهياري

كي از وظايف يمذكور  10ماده  33درآمدي براي تحقق اهداف بودجه واداره دهياري است. بند 
شناخته  روستادهيار را صدور پروانه براي ساختمان هايي دانسته است كه در محدوده قانوني 

مي شوند (البته با رعايت مقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و 
 4940ويب نامه شماره ، موضوع تصحريم شهر ها ج از محدوده قانوني وتاسيسات در خار

 7اد ماده ف. منظور از ساير مقررات توجه به مو ساير مقررات مربوطه) 23/2/1355مورخ 
يين نامه اجرايي تهيه و تصويب آ ) و17/9/1366اسانامه بنياد مسكن انقالب اسالمي (مصوب 

  .  ) است18/7/1367نامه بنياد مسكن (مصوب ساسا 7طرحهاي هادي روستايي بر اساس ماده 
هادي و اصالح معابر در  تهيه طرح هاي«دارد :  ايف بنياد مسكن اشعار ميظاين ماده در و

باهماهنگي دستگاه هاي ذي ربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات  ،روستا ها
ز وظايف اساسي و ذاتي دهياري . در واقع صدور پروانه ساختماني ا»دولت مصوب واگذاري 

، موضوع تهيه هيار و تشكيل شوراي اسالمي روستابا تاسيس دهياري و انتخاب د. البته است
، از نهاد هاي وسيله بنياد مسكن انقالب اسالمي طرح هاي هادي و اصالح معابر در روستا ها به

، به دليل نهادينه نبودن 1366ر روستاست، محل تامين است. شايد در سال ثانويه در اداره امو
و عدم تشكيل شوراي  اري ها و جامع نبودن مقررات مربوط به شرح وظايفموضوع تشكيل دهي

، وجود چنين اختياري قابل توجه بود، ولي در شرايط حاضر و با تدوين مقررات ساالمي روستا
، بايد در ي در اكثر قريب به اتفاق روستاهاجامع و تشكيل شوراهاي روستايي و تاسيس دهيار

، به متولي اصلي اداره امور روستا، يعني دهياري و وظيفه مذكورمصوبه ياد شده بازنگري شود 
وين كنندگان برنامه چهارم د، كه با درايت تقانون برنامه سوم توسعه 137ماده واگذار گردد. البته 

اري ها يتوسعه قطعا حكم آن تكرار خواهد شد، فرصت مغتنمي است تا اختيار مذكور به ده
  واگذار شود . 

 توجه به خطرات زمين لغزه در نواحي روستايي -7- 4

جابه جايي مواد طبيعي تشكيل دهنده پوسته زمين بر روي دامنه و شيب هاي طبيعي سطح زمين 
با عناوين نظيرزمين لغزه و ريزش تعريف شده است كه معموال پس ازوقوع زمين لرزه هاي 

بر حسب شرايط  وقوع زمين لغزه. سرعت جابجايي زمين در اثر دهند شديد و يا خفيف روي مي
بوده و از چند سانتي متر در سال تا چندين متر در ثانيه  ، بسيار متفاوتو موقعيتهاي مختلف
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خاك  . پديده ناپايداري و لغزش در پوسته زمين هم در توده هاي سنگي و هم درتمتغيير اس
، داراي شرايط خيزي زيادعمدتا كوهستاني وزلزله پوگرافي و، باتاتفاق مي افتد و كشور ايران

  عمده طبيعي براي بروز طيف وسيعي از زمين لغزه است. 
راه ها، خطوط اين پديده همه ساله در اكثر استانهاي زلزله خيز كشور موجب بروز خسارت به 

روستاها مي شود و ، كانالهاي آبياري و آب رساني و ديگر تاسيسات لوله ،خطوط ارتباطي، برق
، سدها و درياچه هاي مصنوعي و اراضي زراعي را مراتع و ديگر منابع طبيعيهم چنين جنگلها، 

به جد تهديد مي كند. بر اساس برآورد اوليه موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 
ميليارد ريال خسارت مالي از طريق زمين لغزه ها بر كشور وارد مي شود. در  500ساالنه حدد 

حساب نيامده است  گشت بهرمنابع طبيعي غير قابل ب بر وارده رد خساراتحالي كه در اين برآو
  )57- 43؛1373(وزارت جهاد سازندگي ،

 جلب مشاركت روستاييان پس از وقوع زلزله ؛ -8- 4

از ابعادي چند مي توان بررسي به طور كلي مقوله مشاركت روستاييان بعد از وقوع زلزله را 
حوادث طبيعي را (اگر مشاركت خود حادثه ديدگان رادر يان بروز جرمردم در  مشاركتكرد. 

مرحله  هش خطرانظر بگيريم) مي توان در مراحل مختلف از مرحله پيشگيري و همكاري در ك
و اسكان موقت ، تا ، مرحله نجات وامداد ، مرحله بازگشت به وضعيت عادي آمادگي براي امداد

يان بروز زلزله مي توان به جرركت را در . از سوي ديگر موضوع مشامرحله بازسازي، برشمرد
مشاركت در بازسازي محدود كردن و آن را به معني حضور آسيبديدگان از زلزله در بازسازي 

هاي دهه سي  ل، طي ساساكن و خانه ها خود به حساب آورد. به عقيده طالبو يا نوسازي م
ليه براي نجات مداد اوها و يا روستاهاي ديگر بيشتر در دوره ااعدت و كمك مردم شهرسم

، تامين سرپناه موقت براي بازماندگان و مجروحان و مصدومان، تكفين و تدفين كشته شدگان
  تامين وسايل اوليه زندگي و مواد غذايي بود. 

ي به زلزله زدگان رابه عهده داشت. بازسازي هالل احمر (شير و خروشيد سابق) وظيفه رسيدگ
كمك ها خود را بنا بر . دولت روستايي و ... بر عهده دولت بود ي، راه هاابنيه و مساكن روستايي

مي داد و اين سازمانها بازسازي  ، در اختيار هالل احمر يا وزارت كشاورزي قرارحجم خسارات
طق روستايي وارد امن . در زلزله فرسيجين همدان هالل احمر با مالكانهده مي گرفتندع هرا ب

 ان شده قرارداد پيمانكاري منعقد كرد ؛ زيرا نهربازسازي مسكن ويمذاكره شد و با آنها براي 
تنها مالك در روستاها مالك اراضي و امكانات توليدي بود ، خود او يا نماينده اش نيز در روستا 

  ).19-11؛ 1373تصميم گيرنده بودند (طالب ،
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ديده و يا روستاييان طي اي دوره اگر بيگاري گرفتن از روستاييان را (اعم از روستاييان آسيب
، مقوله تا قبل از حضور دولت در روستا هاساكن نقاط ديگر) مشاركت بناميم، مي توان گفت كه 

و مالكان، با دريافت  دوربازسازي نقاط زلزله زده روستايي مشكلي براي دولت به حساب نمي آ
مي كردند (شهبازي ، خود با بهره گيري از مشاركت روستاييان به اين مهم اقدام كمك از دولت

  ).28؛1380،
 ، به دليل تبليغاتي كه دولت در زمينه اجراي قانون اصالحات ارضي وحذفچهل و پنجاه هطي ده

دم حضور گسترده در ناچار بود با توجه به ضعف امكانات وع ،مالكان از روستاها انجام مي داد
ترتيب سازمان دولتي  ه اينب .بازسازي و امداد را در دست گيرد ، ابتكار عملمناطق روستايي

بار با عقد قراداد پيمانكاري وارد صحنه بازسازي مناطق زلزله زده روستايي شدند .  نبراي اولي
 يدر اين بين سازمان هاي بين المللي و برخي از دولتهاي خارجي نيز به همراه سازمان ها

يب ديده نقش ايفا كردند ي و مردمي به كمك زلزله زدگان شتافتند و در بازسازي مناطق آستصنع
ه ده از مقاطع كارگران شهري وناديد. شيوه هاي برخي از اين گروها نظير شيوه دولتي استفا

، استفاده از مقاطعه كاران شهري و ناديده گرفتن رفتن برخي از اين گروه ها، نظير شيوه دولتيگ
و به جاي تقويت ) 165-133؛ 1380(طالب ، حادثه ديده در همه زمينه ها بود مشاركت روستاييان
، پولها در اختيار شهري قرار مي گرفت و آن ها نيز با فراهم آوردن مصالح منابع مالي روستا

  اري مي كردند . دونيروي كار از نقاط شهري حتي از به كارگيري كارگران محلي خود
 ن، كه آهاي احداث شده به روستا مي رسيد در واقع از كمك هاي دولتي تنها ابعاد فيزيكي خانه

هم با نوع معيشت و ساختار كلي روستا در تعارض بود. در جمع بندي فعاليت هاي دولت به 
، عمدتا مشاركت مردم را در اعطاي كمك تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي ثهنگام بروز حواد

اين  اياز شيوه هاي زير بر و دانست نقدي و جنسي براي تامين زندگي حادثه ديدگان مي يها
  مهم استفاده مي كردند:

ي را براي دريافت كمك هاي نقدي به كهالل احمر و يا موسسه هاي ديگر افتتاح حساب بان -
 مردم مي رساندند.  اطالع

ري و وحسابداري ها مبلغي (يك يا جند روز حقوق) از كارمندان دولت يا كارگران را جمع آ -
 . به حساب واريز مي كردند

، براي جمع آوري كمكهاي ويژه در نزديكي مساجد كنار شهرهاي به چادرهايي در گوشه و -
 نقدي يا جنسي مردم برپا مي شد.

ره بازسازي وشد و چيزي براي د مي كمك هاي گرد آوري شده غالبا در مرحله امداد استفاده زا
 نبودجه هاي دولتي به كمك سازمان هالل احمر و يا سازما صيص. لذا دولت با تخدنمي مان
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از نيروهاي نظامي (مهندسي ارتش )، بازسازي ها را به ستفاده ا، وزارت كشور و بعضا با مسكن
  عهده مي گرفت

ها و نهادهاي مختلفي در روستاهاي كشور  ، موسسههاي پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال
به داليل مختلف از جمله  1366بنياد مسكن انقالب اسالمي از حدود سال . به فعاليت پرداختند

، فعاليت گيري از مهاجرت گسترده به شهر هالزوم رسيدگي به وضع روستاهاي كشور و جلو
هاي خورد را در روستاهاي كشور متمركز كرد و شيوه اي از بازسازي را با مشاركت مردم 

  اييان زلزله زده چهار محور زير را پيشنهاد كرد :روستا مطرح وبراي بازسازي مسكن روست
كه با معرفي بنياد مسكن در سه قسط متناسب با پيشرفت  يالف ) منابع مالي الزم : تسهيالت بانك

  مدت از روستاييان درياف مي شود .  كار ورعايت نكات ايمني وفني تامين وبا اقساط بلند
به توصيه هاي فني بنياد مسكن  الزم را با توجه ب ) مصالح ساختماني: بنياد مصالح ساختماني

تهيه مي كند و با دريافت هزينه هاي مربوطه از  صورت يك جا با رعايت نكات فني وبه
  روستاييان در روستا و پاي ساختمان تحويل مي دهد. 

ل قبلي و يا ح) اجرا يا ساخت و ساز : احداث بنا به عهده روستاييان گذاشته شده كه در م ج
لي كه در طرح هادي روستا به تاييد كارشناسان بنياد مسكن رسيده است با استخدام نيروي مح

كار ماهر و بهره گرفتن از نيروي كار اعضاي خانواده و يا ساز خويشان با مسئوليت رئيس 
انجام مي شود . برا افراد مسن و يا بي سرپرستان در محل قبلي يا مورد نظر  خانوار زلزله زده

  اقدام مي كند.  ، بنياد راساًمتقاضي 
كارگيري مصالح مناسب و توصيه هاي فني به منظور  د ) نظارت فني و رعايت نكات ايمني : به

مستحكم سازي و حتي طراحي ساختمان را با نظام بازسازي به عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي 
روستايي و استفاده زا نيروي  گذاشته است.بيناد يا احداث كارگاه ها و ستاد هاي الزم در مناطق

  . )95- 1384:118شيرزاد و ديگران ، ( دهد هاي كارشناسي اين مهم را انجام مي
 نتيجه گيري فصل چهارم  -9- 4

قرار گيري برخي از سكونتگاههاي روستايي بر روي گسل و در واقع مكان گزيني نامناسب آنها 
، مشكالتي را در راستاي وقوع زلزله پديد آورده است. به صورتيكه با توجه به ويزگي هاي 

، زلزله بيشترين آسيب را بر مساكن روستايي وارد مي بافت كالبدي سكونتگاههاي روستايي 
ه آثار ديگري نيز دارد كه باعث ناپايداري سكونتگاههاي روستايي مي شود كه از زلزل سازد.

اشاره نمود كه  محيطي زيست،  مديريتي،  اجتماعي،  اقتصادي اثراتجمله آنها مي توان به 
بازسازي اين نواحي مي ود كه گاهي برخي از اثرات جبران ناپذير هزينه هاي بسياري صرف 

حفظ سرمايه هاي انساني . بنابراين رعايت اصول ايمني در نواحي زلزله خيز مي تواند در است
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و نيز صرف سرمايه جلوگيري نمايد. از جمله اين اصول مكان گزيني مجدد روستاها و 
  مطالعات علمي به منظور عدم استقرار مساكن بر روي خط گسل اشاره نمود. 
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  فصل پنجم

  آتش سوزي
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  مقدمه -1- 5
 در آتش. است نهاده جاي بر بشر زندگي در خود از بسيار آثار كه است هايي پديده جمله از آتش

 داشه اي سازنده و مثبت تاثيرات تواند مي روستا در چه و شهر در چه انسان محيط زيست
 سبب مي تواند ناگوار حادثه و بال يك صورت به شود كنترل خارج از كه صورتي در اما. باشد

 آتش، وقوع عوامل و علل بررسي و ضمن شناخت بايد پس. گردد هنگفتي خسارات و صدمات
 بروز، صورت در يا نمود و پيشگيري آن وقوع از كند مي پيدا ويرانگر و مخرب شكل كه وقتي
 اثر سهل در اغلب ويرانگر هاي حريق مي باشد، متنوع حريق بروز علل. نمود هدايت و كنترل آنرا

 صورت به نيز گاهي و انسان توسط ايمني اصول و ضوابط رعايت عدم يا توجهي بي و انگاري
آتش سوزي گسترده در جنگلها از مصاديق بحران هاي طبيعي  .شوند مي ايجاد )عمدي( آگاهانه

وزي با باليايي نظير زلزله و س است و مقابله با آن مديريت بحران به شمار مي رود. تفاوت آتش
سو زمان و مكان حدودي وقوع آن تقريبا قابل تخمين است و از سيل در اين است كه از يك 

سوي ديگر به تدريج رخ مي دهد و لذا امكان كاهش خسارات و تلفات ناشي از آن در حين وقوع 
 بستر ايجاد و جامعه امنيت حفظ لحاظ به ها حريق وقوع عوامل و علل يافتن وجود دارد. بنابراين

  .شود مي محسوب همم هاي مؤلفه از مردم يكي آرامش
 علل آتش سوزي در جنگل ها و مراتع  -2- 5

علل آتش سوزي در نقاط مختلف جهان با ساير مناطق تا حدودي متفاوت است. اما نكته قابل 
توجه سهيم بودن انسان ها در اكثر آتش سوزي هاست. آگاهي از علل بروز آتش سوزي در 

اشي از آن مي تواند راهگشا و موثر جنگل ها و مراتع، براي جلوگيري و كاهش خسارت هاي ن
باشد. بيشتر آتش سوزي ها در جنگل ها و مراتع را انسان ايجاد مي كند كه خود به دو دسته 

  عمدي و غير عمدي تقسيم مي گردند:
  الف) داليل آتش سوزي هاي عمدي 

 تبديل اراضي جنگلي و مرتعي به زراعي؛ -

 قبيله اي و آتش زدن مناطق جنگلي و مراتع طوايف ديگر؛ –اختالفات قومي  -

 ايجاد حريق براي تهيه و تامين هيزم؛ -

 اختالف در مالكيت عرفي منابع ملي؛ -

 تش زدن بوته ها و بيشه زارها؛آ -

  ب) داليل آتش سوزي هاي غير عمدي 
عرصه  آتش زدن كاه و كلش در مزارع مجاور اراضي جنگلي و مرتعي و سرايت آن به اين -

  ها؛
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 پرتاب سيگار يا كبريت روشن در مسير راه ها؛ -

بي احتياطي افرادي كه به منظور تفريح و استفاده از محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي  -
نظير زالزالك، تمشك و انجير به ارتفاعات صعود مي كنند و در هنگام تهيه غذا و چاي باعث 

 ايجاد حريق مي شوند؛

 توجهي چوپانان، شكارچيان و رهگذران در عرصه هاي محلي.سهل انگاري و بي  -

 عوامل موثر بر وقوع آتش سوزي در مناطق روستايي  -3- 5

بديهي است كه وقوع هر حريقي بدون علت نيست و عوامل طبيعي، مصنوعي و اقليمي زير در 
  ايجاد و يا گسترش حريق محيط هاي طبيعي نقش بسيار دارند؛

 نظير : عوامل طبيعي 

 ؛صاعقه -
 اشعه خورشيد؛ -

 خودسوزي؛ -

 آتشفشان؛ -

 درجه حرارت  -

 رطوبت  -

 باد  -

 ؛نظير عوامل مصنوعي و 
 ذخاير مواد آتش زا و نحوه نگهداري و حمل و نقل آن ها؛ -

گازهاي قابل اشتعال، لوله هاي انتقال گازهاي مايع؛ نقاط تبديل فشار يا لوله هاي انتقال  -
 مواد سوختني؛

 مايعات قابل اشتعال؛ -

 قابل انفجار؛مواد  -

 پاك كردن مراتع و زمين هاي كشاورزي و جنگل به كمك آتش؛ -

استفاده از آتش در گردش ها و تفريحات خانوادگي، كارخانه ها و سيستم هاي تبديل (هم به علت 
  عدم مراقبت و هم به دليل وجود نقص در سيستم)

 روش هاي مقابله با آتش سوزي در مناطق روستايي  -4- 5

سوزي تنها كافي است ته سيگار خود را در جنگل، خرمن محصول يا باغ و براي وقوع آتش 
مزرعه بياندازيد؛ آتشي را كه براي تهيه غذا يا توليد گرما روشن كرده ايد ؛ پس از پايان استفاده 
كامالً خاموش نكنيد؛ در استفاده از گاز آشپزخانه بي احتياطي كنيد؛ سيم هاي برق خانه را كنترل 
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وصاً در پاره اي از نقاط روستايي كه سقف خانه از چوب يا حصير ساخته شده نكنيد (مخص
است) و ... ريشه بيشتر آتش سوزي ها در مناطق روستايي بي توجهي، بي احتياطي و ناآگاهي 
بعضي از افراد است. البته گاهي نيز آتش سوزي عمدي است (به دليل كينه هاي شخصي و غرض 

يا بر اثر عوامل طبيعي مانند وزش بادهاي گرم، صاعقه، رعد و  ورزي هاي موجود در روستا)
برق و .... ايجاد مي شود. آتش سوزي، مستقيم و غير مستقيم، سبب از بين رفتن آن ها مي شود 
و يا اين كه باعث كم شدن غذاي آن ها مي شود. در اين صورت كل چرخه طبيعي به خطر مي 

صدمه نمي ماند و در كل اكوسيستم اثر مي گذارد. در  افتد و هيچ حيواني در اين چرخه بدون
بسياري مواقع خود حيوان به طور مستقيم از بين مي رود. بنابراين آتش سوزي براي حيوانات، 

  به ويژه در فصل توليد مثل، بسيار زيانبخش است.
ن يكي از انسان ها از محيط هاي طبيعي براي گذراندن اوقات فراغت استفاده زيادي مي كنند و اي

سالمترين تفريحات آنان است. براي مردمي كه در شهرها زندگي مي كنند و كيفيت محيط شهر ها 
چندان برايشان مطلوب نيست. به وجود آوردن امكان استفاده از محيط هاي طبيعي در اطراف 
ر شهرها و نقاط دورتر ضروري است و اين نقاط، كه گاهي با هزينه بسيار زياد و با سختي و د

يك زمان طوالني تبديل به يك پارك جنگلي زيبا مي شوند، مي توانند ظرف چند ساعت در آتش 
به كلي بسوزند و يا صدمه ببينند كه جبران آن سال هاي متمادي وقت نياز دارد (مهندسين 

  ).20 – 11؛ 1378مشاور عرصه، 
ت بهتر، مراتع را به آتش مي گاهي اوقات نيز دامداران به منظور دستيابي به چراگاه هايي با كيفي

كشند. ولي با اين كار آن چه كه در مرحله اول مي سوزد گياهاني است كه لطيفتراند و ريشه 
سطحي دارند؛ يعني همان گياهاني كه براي چرا مناسب اند. هم چنين دامداران، براي تبديل جنگل 

تاج درختان مانع از تابش اشعه به مرتع ، جنگل ها را به آتش مي كشند، چون در جنگل هاي انبوه 
آفتاب به سطح زمين مي شود و علف ها به علت فقدان نور نمي توانند رشد و نمو كنند؛ از اين رو 
بعضي از دامداران، براي تنگ كردن درختان و هدايت تابش نور به سطح جنگل، آن را آتش مي 

  زنند.
ديل آن به زمين هاي كشاورزي يا يكي ديگر از داليل ايجاد آتش سوزي عمدي در جنگل ها تب

زمين باير براي ساخت و ساز است، آتش سوزي در جنگل ها به داليل متعدد رخ مي دهد و به 
طور كلي مي توان آن ها را به سه دسته مهم تقسيم كرد: حريق هاي عمدي، بي احتياطي ساكنان 

اول اشاره شد. ولي نكته و آتش سوزي در اثر عوامل طبيعي كه به نمونه هايي از هر دو حالت 
اصلي اين است كه اگر تمام عوامل براي ايجاد حريق مساعد باشند، حتي وجود يك ته سيگار در 
يك محيط طبيعي مي تواند موجب آتش سوزي شود. طي ساليان گذشته، آتش سوزي ها در 
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ل ها، مناطق روستايي خسارت فراواني به دارايي هاي روستاييان، تاسيسات برق و گاز، جنگ
مراتع و مزارع وارد كرده اند. ترميم و بازسازي اين خسارات به بودجه زيادي نياز دارد و حتي 

  تلفات جاني بسياري نيز به وجود مي آيد.
 راه هاي جلوگيري از بروز يا كاهش آتش سوزي در مناطق روستايي  -5- 5

وگيري از بروز يا ميزان آتش سوزي ها در مناطق روستايي در فصل پاييز بيشتر است. براي جل
  كاهش خسارت هاي آن سه راه وجود دارد:

پيشگيري : در آتش سوزي كافي است يك يا دو عنصر از سه عنصر ماده قابل اشتعال،  -1
حرارت و اكسيژن را از سر راه برداريد. فعاليت هاي زير براي جلوگيري از آتش سوزي 

 در مناطق روستايي بسيار موثراند:

 ضافه هاي درختان قطع يا هرس شده؛جمع آوري كنده ها و ا - 1-1

 ايجاد آتش يا حريق شكن؛ - 1-2

 جلوگيري از روشن كردن آتش در جنگل ها، باغات و مزارع؛ - 1-3

 عدم نگهداري نفت، بنزين و ساير مواد سوختي در منزل و ساير اماكن در دسترس؛ - 1-4

 استفاده صحيح از گاز و برق؛ - 1-5

سريع و به موقع آن  كشف دقيق محل آتش سوزي : در صورت بروز اتش سوزي، كشف -2
 و مبارزه براي جلوگيري از گسترش آن بسيار مهم است.

مبارزه با آتش سوزي: مبارزه با آتش سوزي در واقع خاموش كردن آتش است. اين كار  -3
را بايد سريع، موثر و با همكاري ديگر روستاييان انجام داد. براي خاموش كردن آتش اين 

 روش ها  توصيه مي شود:

باغ ها و نيز تاسيسات روستا (سيلوها، انبارها و ...) و منازل از آب و  در مزارع و - 3-1
 حتي خاك براي مبارزه با حريق استفاده كنيد.

براي خاموش كردن آتش سوزي هايي كه منشا نفت و بنزين دارند، بايد از كپسول  - 3-2
آتش نشاني استفاده كنيد. در اين مواقع پاشيدن آب موجب شعله ورتر شدن آتش مي 

 گردد

 توصيه ها: -4

روستاييان را براي نگهداري كپسول آتش نشاني در منازل، انبارها و تاسيسات تشويق  -1
 كنيد؛

 براي استقرار ايستگاه هاي آتش نشاني در روستا تالش كنيد؛ -2

 روستائيان را از خطر انبار كردن مواد سوختي در منازل آگاه سازيد؛ -3
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 سوزي سريعاً مطلع كنيد؛مسئوالن روستا و مردم را در صورت بروز آتش  -4

امداد رساني به آسيب ديدگان از آتش سوزي را (مانند تامين خوراك، دارو و ....)  -5
 سازماندهي كنيد؛

 روش هاي مهار آتش سوزي در جنگل ها و مراتع  -6- 5

امروزه ابعاد نگران كننده آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور ضرورت بررسي علل   
ش هاي محافظت از اين منابع پايه و اساس را، با مشاركت آتش سوزي و بازنگري در رو

روستاييان محلي، بهره برداران، مالكان و عرصه هاي منابع طبيعي تجديد شونده (جنگلها و 
مراتع) آثار و عواقب زيانباري دارد كه در صورت عدم توجه، ادامه اين روند، پوشش زنده و 

ديل خواهد كرد. از اين روند، پوشش زنده و فعال فعال خاك را به اليه اي مرده و بي رمق تب
خاك را به اليه اي مرده و بي رمق تبديل خواهد كرد. از اين رو بايد به روش هاي مهار آتش 
سوزي (در سريع ترين زمان) در جنگل ها و مراتع توجه بيشتري شود. اين روش ها به دو 

د. مهار فيزيكي عبارت است از آتش گونه مهار فيزيكي و مهار شيميايي تقسيم بندي مي شون
بر مصنوعي، آتش مواد شيميايي جذب كننده اكسيژن براي خاموش كردن آتش، مواد 
شيميايي مايع، مواد شيميايي نيمه جذب كننده اكسيژن براي خاموش كردن آتش، مواد 

ار آتش شيميايي مايع، مواد شيميايي نيمه جامد (سيال) است كه اولين بار در كانادا براي مه
  در جنگل ها از آن استفاده شد.

 نتيجه گيري فصل پنجم  -7- 5

يكي از اين منابع منابع طبيعي يكي از ثروت هاي محيطي در هر كشوري به شمار مي رود.
 آتش جنگلها است كه در حفظ اكوسيستم و نظام هاي كشاورزي نقش به سزايي دارد.

 مديريت آن با مقابله و است طبيعي هاي بحران مصاديق از جنگلها در گسترده سوزي
 جنگلي اراضي تبديلعبارتند از :  عمدي هاي سوزي آتش داليل. رود مي شمار به بحران

 طوايف مراتع و جنگلي مناطق زدن آتش و اي قبيله – قومي اختالفات، زراعي به مرتعي و
كه در از بين بردن  عرفي مالكيت در ختالف، اهيزم تامين و تهيه براي حريق ايجاد، ديگر

منابع و كاهش مساحت جنگلها نقش به سزايي دارد . در اين راستا آگاهي روستاييان از 
ارزش منابع طبيعي و عدم تجديد آنها در مدت كوتاه نقش به سزايي در جلوگيري از اين 

  مخاطرات ايفاء مي نمايد. 
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 منابع و مĤخذ 

 نحوه و سيل بيمه جايگاه بررسي) 1392، سمانه ( ،عزيزنصيري محمدرضا اسماعيلي، .1
  .54شماره ، سيالب مديريت ملي كنفرانس در شفاهي ايران،ارائه در آن ارائه كارآمد

 اطالعات، روزنامة ، روان شنهاي جوالنگاه بلوچستان، و سيستان )1377اطالعات ( .2
  .ديماه 20 يكشنبه

 يكم، كتاب يها، تئور و اصول مفاهيم، سوابق،:  سوانح مديريت)  1376(  محمد آهنچي، .3
  .تهران: تحقيقات و آموزش مركز ايران، اسالمي احمرجمهوري هالل جمعيت

 ترجمه بازسازي، ريزي برنامه و معماري)  1382( ديويس يان و ياسمين آيسان، .4
  تهران: بهشتي شهيد دانشگاه انتشارات فالحي، عليرضا

 آموزشي جزوه ،)مباني و اصول( بحران يتمدير با آشنايي) 1384(سيدعلي بدري، .5
  .دهياريها و شهرداريها سازمان

 راهنماي و اصول بحران، مديريت)  1383(  جرالد هواتمر، جي و درابك،. اي توماس .6
 شهري ريزي برنامه و پردازش شركت انتشارات محلي،. هاي دولت براي عملي

   تهران، شهرداري به وابسته
  .تهران بهشتي، شهيد دانشاه انتشارات طبيعي، بالياي)  1380(  شهريار خالدي، .7
 آن تثبيت راهكارهاي و لغزش زمين) 1388 (، هدي  ابراهيمي ،بهمن رمضاني، .8

  . 7 شماره آمايش، جغرافيايي فصلنامه
 و شهري برنامهريزي در طبيعي جغرافياي كاربرد )1378محمدجعفر( زمرديان، .9

 .تهران سوم، چاپ سمت،. سازمان انتشارات روستايي،
 برابر در پذير آسيب مناطق ،تعيين ) 1388(معصومه،  خلخالي بهروز،،  صراف ساري .10

 جمعيتي مراكز پراكنش در آن نقش و شاخص از استفاده با احتمالي هاي خشكسالي
  .5 شماره دوم، سال طبيعي، جغرافياي نامه فصلMFI سراب دشت

 مجموعه پايتخت، در بحران مديريت)  1385( ، علي  موسوي مقدسي ، مزهح شكيب، .11
  .تهران دانشگاه خرداد، 3 تا 1 پايتخت، در ساز و سمينارساخت دومين مقاالت

) اصول ايمني و مقابله با حوادث پيش بيني نشده در 1384شيرزاد ، حسين و ديگران ( .12
 مناطق روستايي ، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور .
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 خسارات كاهش براي ريزي برنامه) 1386، محمد ( مسعود ،محمد محسن سيد علوي، .13
  تهران چيذر محله موردي نمونه باال پذيري خطر با نواحي در زلزله از ناشي

) خشكسالي از مفهوم تا راهكار ، انتشارات سازمان 1384فرج زاده ، منوچهر ( .14
  جغرافيايي نيروهاي مسلح ، تهران . 

 كيهان، روزنامة پذيرند، بآسي طبيعي حوادث برابر در ما شهرهاي )1371كيهان  ( .15
  . خردادماه 7 پنجشنبه

 ، تاس نها انسا عملكرد از ناشي طبيعي حوادث خسارات از بسياري )1371كيهان ( .16
  خردادماه. 11 كيهان، روزنامه

 يم را آن ويرانگر آثار اما گرفت توان ينم را طبيعي حوادث جلوي) 1379كيهان ( .17
 . مهرماه 26 سه شنبه كيهان، روزنامة ، د دا كاهش توان

 ترجمة محيط، مديريت و ژئومورفولوژي )1377دوركمپ (. ي س. ي ج و آريو. ك كو .18
 اول. ،چاپ سمت سازمان انتشارات. ينژاد، دكترشاپورگودرز

  .تهران دانشگاه انتشارات ديناميك، ژئومورفولوژي ) 1382 (،... ا فرج محمودي، .19
 بحران مديريت برنامه تدوين)  1390ديگران (، رحيم و  نظري ،  اله منصوري،نبي .20

  .GIS&RSتكنولوژي با جنگل سوزي آتش
 سازمان انتشارات شهري، مناطق ژئومورفولوژي )1379( محمدحسين نادرصفت، .21

  تهران. اول، چاپ سمت،
 ناپايداري موردي بررسي(ايران هاي لغزش زمين بر نگرشي )1383 شهرام( نصيري، .22

  صفح كشور، زمين علوم دادههاي ملي پايگاه ،)هراز جاده. در شيبها
 پيامدهاي و شهرها گزيني مكان در ژئومورفولوژي كاربرد) 1382(  حسين نگارش، .23

  1تابستان و بهار توسعه، و جغرافيا مجله آن
 ، جغرافيايي هاي پژوهش نشريه،  وگسل شهرها ،زلزله،)1382( حسين نگارش، .24

  .52 شماره
 آن وقوع احتمال و ،سونامي) 1389رضا (ه ، محمد پودين ، حسين نگارش، .25

 جهان جغرافيدانان المللي بين كنگره چهارمين مقاالت مجموعه ICIWG.(درايران
 .اسالم

 مركز تجربه،انتشارات آلبوم در زلزله)  1382(  همكاران، و موتوهيكو هاكانو، .26
  درصنعت بحران مطالعات
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 بندي پهنه و فراواني ،تحليل)1390(ديگران  و، حميد  ابيانه زارع وحيد، يزداني، .27
 مهندسي بارش،مجله شده استاندارد شاخص نمايه كاربرد با ايران خشكساليهاي

،                      چهارم سال ،آب منابع
  .1390 31 بهار

٢٨. Ramroop, S ٢٠٠٥, Proposed flooding analysis research using GIS 
for sample areas in Trinidad & Tobago. American Congress on 
Surveying and Mapping California Land Surveyors Association 
Nevada Association of Land Surveyors Western Federation of 
Professional Surveyors, Conference and Technology Exhibition, USA, 
٢٣ – ١٨ 

٢٩. http://forum.geomapia.net 
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