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  از نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز خشکیو نقش آن در تعدیل  سیالب 
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  :چکیده

هاي  چنانچه براي حوزهاما  .بار می آورده سیل به عنوان یکی از حوداث طبیعی مشکالت فراوانی را در آبخیزهاي مناطق خشک و نیمه خشک ب
سیل مخرب نیست بلکه اثرات  رخدادمدیریت جامع براي تخلیه و مهار سیالب وجود داشته باشد نه تنها  ،آبخیز با پتانسیل سیل خیزي باال

غربی خسارت مالی و  سیل اخیر رودخانه گدار در استان آذربایجان. نماید هاي آب زیر زمینی ایفا می ارزشمندي در کاهش خشکی و ترمیم سفره
وضعیت سیل خیزي رودخانه گدار تحلیل و پتانسیل تولید  ،هاي آماري موجود در این تحقیق بر اساس داده .زیادي به دنبال داشت تلفات انسانی

مکعب آب  میلیون متر 200طی سیالب اخیر قریب نتایج حاکی از این است . ستده اشبررسی ي اخیر ها خشکسالی آن بر کاهش اتو اثرسیل 
به دریاچه ارومیه وارد شده است و سر ریز شدن آب و ماندآبی شدن آن در مسیر رودخانه و دشت نقده با عث ترمیم افت سطح ایستایی آب در 

 در تغذیه منابع آب زیرزمینی و افزایش سطح آب دریاچهآن نقش چشمگیر آبخوان دشت نقده شده است، هر چند خسارات زیادي ببارآورده، اما 
 توان ، میپذیر از سیل و انجام عملیات اصالحی در مسیر رودخانه هاي آسیب و شناسایی مکان بسیال مدیریتبا  .انکار نمودتوان  نمیرا ارومیه 

  .میزان خسارت را به حداقل کاهش خواهد داد
  

  سیل، خشکسالی، مدیریت آبخیز، استان آذربایجان غربی :هاي کلیدي واژه
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  :مقدمه 
هاي موجود  ساختاجتماعی و زیر -هاي مختلف اقتصادي حوادث غیر مترقبه است که هر ساله خسارت هنگفتی به بخش سیل یکی از

ي جوي در طول دوره آماري ها خشک جهان قرار دارد و میزان ریزش غربی در کمربند نیمه استان آذربایجان. نماید در کشور وارد می
  .ي آن بارز است ها یسالتر و ها یل خشکسالاي بوده و سیک داراي نوسانات قابل مالحظه

نفر در اثر بالیاي طبیعی در جهان  390000حدود  1997تا  1988از سال براساس اطالعات موجود در سایت معاونت آبخیزداري 
ات کل خسار. درصد در اثر طوفان و بالیاي دیگر بوده است 16 ،درصد در اثر زلزله 26درصد مربوط به سیالب،  58کشته شدند که 

در . درصد مربوط به سیالب، طوفان و زلزله بوده است 28، 29، 33میلیارد دالر بوده است که به ترتیب  700سال حدود  10در این 
افزایش جمعیت در سیالب . ي اخیر بوده استها این رابطه نکته نگران کننده، روند افزایشی تلفات و خسارات سیالب در جهان در دهه

هاي  طبق گزارش. هاي انسانی از دالیل عمده این روند افزایش بوده است ها و اثرات مخرب فعالیت یدرو سیستمدشتها، تغییرات ه
مورد  117میان  این سیل روبرو بوده که ازمورد  967سال گذشته با  25کشور ایران در  ،طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح طبیعی

 200میلیارد و  916 سیل در سال، مورد  39ی این سالها به طور متوسط با ط. ا خسارات و تلفات فراوان همراه بوده استب سیل
  .)2(میلیون تومان بوده است 600میلیارد و  36میلیون تومان به کشور خسارت وارد شده است که متوسط خسارت ساالنه 

و حداکثر  درصد 28حداقل غربی در گستره استان آذربایجان نشان میدهد که میزان تغییر پذیري بارش ، 1369 مطالعات جامع آب
با افزایش قابل  ها یدر ترسال با مشکل کمبود آب و ها یبا توجه به درصد باالي تغییر پذیري بارش در خشکسال. درصد است 65

  .مالحظه رواناب و بروز پدیده سیل مواجه است 
مورد سیل  267ستان آذربایجان غربی قریب در گستره ا 1375تا  1315از سال  )ستاد حوادث غیر مترقبه( آمارهاي موجودمطابق 

خسارت ناشی از سیل در یک دهه گذشته بر اساس آمار .  )3(مورد آن مربوط به یک دهه گذشته است 36حادثه آفرین رخ داده که 
ع و کیلومتر راه، خسارت در سطح مزار 3703تخریب , زخمی 146کشته یا مفقود،  95ستاد حوادث غیر مترقبه استانداري شامل 

مورد آبادي و  635خانه مسکوتی و  2807حلقه قنات و چشمه،  3859راس دام،  5924دهنه پل،  930هکتار،  126451مراتع قریب 
  .شهر خسارت دیده است 

  :می توان به موارد ذیل اشاره نمود ایجاد سیل عمومیعوامل از 
  )ب روانآبافزایش ضری( تخریب منابع طبیعی و کاهش قابل مالحظه پوشش گیاهی  -
  )منجر به  تخلیه سریع روانآب مشود( وضعیت توپوگرافی و شیب زیاد  -
  )مقدار بارش بیشتر از ظرفیت نفوذ در زمین است(رگبارهاي شدید و نسبتا مدت دار  -
  )باعث اشباع خاك و تولید روانآب می شود( بارش مداوم و طوالنی مدت  -
  رفی در ارتفاعات آبخیزبارش توام با افزایش دما و ذوب ذخایر ب -

مورد سیل حادثه آفرین رخ داده است، قطعاً خسارت ناشی از سیل در  4موجود نشان می دهد هر سال بطور متوسط و اطالعات آمار 
   .گستره استان بیشتر از ارقام ذکر شده می باشد 

  
  :ها مواد و روش

  :مشخصات طبیعی رودخانه گدار 
ي متعددي شامل چم درود، کانی رش و ها گیرد و در مسیر رود متري کوه داالمپر سرچشمه می 3400رودخانه گدار از ارتفاعات 

  . کیلومتر به دریاچه ارومیه می ریزد 90را دریافت می نماید، این رودخانه با عبور از داخل شهرنقده و طی مسافت و گالز جلیدار 
  



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  

 

1042 
 

  
  موقعیت حوزه آبخیز گدار  - 1شکل 

  
  :روش کار 

ابتدا  . ي موجود بررسی شده است ها تحلیلی بوده و پتانسیل تولید سیل در حوضه آبخیز گدار براساس اطالعات و داده مقاله موجود
با توجه . گردیدي مختلف تحلیل ها ي مشاهداتی با دوره برگشتها سپس سیل. تهیه گردید ي بزرگ ها و سیل اي ي لحظهها آمار دبی

پذیر بوده و خسارت جانی و  قده در مرکز ثقل حوضه بسیار آسیبدشت برزگ ن ،ي سیل خیزها به شرایط توپوگرافی و وجود رودخانه
 مدیریت ی برايپیشنهادات ،تحلیل شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژي رودخانه گدار در نهایت با. مالی ناشی از سیل بسیار باالست

  . ه استارائه شدسیل  خسارت  کاهش به منظورسیالب  جامع
  

  :نتایج
را  پیرانشهر بخش شمالی و نقده ي اشنویه،ها شهرستانمحدوده  واقع شده و ارومیه غربی دریاچه جنوب در گدارچاي رودخانه

. دهد ي مستقل تشکیل میها آن را حوضه زا یمربع است که بخشکیلومتر 2100مساحت حوضه آبخیز گدار بیش از. نماید زهکشی می
و شرق آن را دشت نقده و اراضی مسطح  باشد بوده  و اغلب پوشیده از برف مینی و پرشیب بخش غربی حوضه آبخیز گدار کوهستا

  . دهد حاشیه دریاچه ارومیه تشکیل می
  

   )5(ري هیدرومتري رودخانه گداها ي مختلف براي ایستگاهها برگشتره ، برآورد سیالب با دو1جدول 

ها رودخانه  مساحت 
)کیلومتر مربع(  

آبدهی 
 متوسط

 )متر مکعب بر ثانیه( ب  با دوره برگشت مختلفپیک سیال
2  10  20  50  100  

96/8 277 پی قلعه  80 155 200 235 280 
59/1 102 گالز  15 29 37 44 52 

83/0 211 بالقچی  34 68 89 97 128 
96/0 137 چپرآباد  - - - - - 
11/11 1154 نقده  - - - - - 

56/11 2077 پل بهراملو  97 146 172 192 212 
   

این رودها از بخش کوهستانی و پرشیب . ، حاکی از پتانسیل باالي تولید سیل در رودهاي این آبخیز است1اطالعات مندرج در جدول 
ي ها ، باالست و در صورت فراهم شدن سایر شرایط و ایجاد بارشها ب به دلیل شیب تند دامنهاضریب روان. گیرند آبخیز منشا می

از محل شاخه اصلی آن  بیش ترین سیل حادث شده. یجاد می گرددا ي طوالنی مدت، سیلها یا بارش رگباري با شدت زیاد
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در خروجی . متر مکعب آورد سیل پیش بینی شده است 280و  235سال به ترتیب  100و  50است که با دوره برگشت ) قلعه پیرود(
در صورت وقوع بارش ي مستقل ها سایر رودها و حوضه .ستي آن مهار شده اها البیسد مخزنی احداث شده و س ،حوضه چپرآباد

  .نقش عمده اي در تولید سیل دارند
متر مکعب  90ل با پیک یکوچک و مستقل در ایجاد سیل نقش دارند و نمونه آن وقوع س يها براساس مشاهدات محلی حتی آبخیز  
فقره  10و احداث  داريباشد که با وجود عملیات آبخیز ي میرهکتا 1200آبخیز حلبی با مساحت  در ) متر2داغ آب بستر با ارتفاع (

  .ن از سیل خیزي حوضه دارداو نش اتفاق افتاد هاین حادث ،چک دم بزرگ و استقرار درختان بید تنومند
اند  و  گالز و بالقچی که هرسه رودخانه به دشت و شهر نقده  مشرف ،در مجموع و بر اساس تحلیل سیالب براي رودهاي پی قلعه

  .قادر به تولید سیل باالیی هستند و بیشترین میزان خسارت را در شهر نقده ایجاد می نمایند
  

  : در رودخانه گدار 96فروردین ماه علت سیل 
در  .  نقده و بخش محمدیار اتفاق افتاد ،ي اشنویهها در حوزه آبخیز گدار واقع در شهرستان 1396فروردین ماه  25تاریخ دراین سیل 

 ، وجود ذخیره برفی در ارتفاعات ودو شبانه روز، بارش مداوم ها رودخانه گدار عوامل متعدد شامل توپوگرافی و شیب تند در سرشاخه
ي ذکر شده براي وقوع سیالب ایفاي نقش نموده و سیل مهیب اخیر را شکل داده ها به عبارت ساده اغلب پارامتر ،افزایش نسبی دما

میلیارد تومان، در بخش  290غربی در بخش کشاورزي ي مدیریت بحران استان آذربایجانها ان خسارت طبق برآوردمیز .است
میلیارد تومان و در  138 و مدارس ها یارد تومان و در بخش تاسیسات زیربنایی، ابنیهلمی 42ي مسکونی شهري و روستاییها ساختمان
  میلیارد خسارت وارد شد  475مجموع 

ي با دوره برگشت ها براي سیلگالز و بالقچی  ،ي هیدرومتري پی قلعهها در محل ایستگاه، )1( العات ذکر شده در جدولبراساس اط
یی که توسط ها برآورد شده است، البته  مساحت سیل متر مکعب 128و  52، 280ترتیب   طی نیم قرن اخیر بهسال در  100

حجم سیالب سه رودخانه فوق الذکر منهاي شاخه درود براي دوره . ه آن اضافه کردي مستقل زهکشی می شود را باید بها حوضه
حاصل از تو ده هواهایی که بیش ي سیکلونی و فراگیر ها در بارش. متر مکعب در ثانیه برآورد می گردد 500سال، قریب  100برگشت 

، هر چند زمان تمرکز آنها با هم متفاوت است اما با د، سیل حادث می گردها معموال در همه شاخهساعت در منطقه پایدارند  48از 
با یک حساب سرانگشتی  بستر . خارج می گردد آني حادث شده به مرکز ثقل حوضه رسیده و از ها فاصله نه چندان زیاد زمانی، سیل

ثانیه داشته باشند تا بدون  متر مکعب را در 500ي اصلی  واقع بر روي رودخانه گدار بایستی توان تخلیه بیش از ها رودخانه و پل
متاسفانه ظرفیت تخلیه بستر رودخانه گدار به مراتب پایین تر از ارقام مشاهداتی .ایجاد مشکل آبگرفتگی آب سیل را زهکش نماید

. داردافتاده حالت ماندآبی فرو و در بعضی از نقاط پست و  در این شرایط آب به مدت چندین روز در داخل شهر نقده و محمدیار .است
خسارت وارده ناشی از ورود آب به داخل منازل مسکونی در سطح شهرستان نقده و محمدیار بسیار باال بوده و در سطح وسیعی نیز با 

    . ماندآبی گشتن اراضی زراعی به محصوالت کشاورزي خسارت وارد گردید
  

  :کاهش خسارت سیلکاري براي راهمدیریت حوزه آبخیز 
شرایط توپوگرافی و . ي بزرگی را ببار می آوردها دار از وسعت زیادي برخوردار است و طبعا سیلحوزه آبخیز رودخانه گ

ژئومورفولوژیکی گدار به نحوي است که پتانسیل تولید سیل و ایجاد خسارت را در صورت نبود یک برنامه جامع براي کنترل و مهار 
این حجم . شاخه پی قلعه و درود از آورد رسوب باالیی برخوردارند ي سیل خیز گدار ازها رودخانه. سیالب بشدت افزایش می دهد

وع به نهشته گذاري و ترسیب رسوب می رباالي رسوب با وارد شدن رودخانه به دشت اشنویه و خروج از بخش کوهستانی پر شیب، ش
  . وج آب از بستر اصلی و آبگرفتگی فراهم می شودرنماید و زمینه خ

ري از منابع طبیعی یکی از بردا مدیریت بهره ،خروج تدریجی سیالب در سطح حوزه آبخیز و سرشاخهب و آبراي افزایش نفوذ 
  . هاي مفید است پس الزم است عملیات زیر انجام گیردراهکار

  ي آبخیز باالدستها حفظ و گسترش پوشش گیاهی در حوضه -1
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  چراي کنترل شده تعیین اجراي مدیریت چرا براساس اسلوب علمی و -2
 ایجاد محدودیت ،هاي با ارزش بسیار  توانمند است ارزش ژنتیکی از لحاظ حفظ گونه این منطقه به عنوان یکی از مناطق با -3

  . براي حفظ ذخایر ژنتیکی آن ضروري استبرداري  بهره
  رح زیر الزم است عموما تحت کشت آبی و باغات است اقداماتی به شدر بخش میانی آبخیز که شیب توپوگرافی کاهش می یابد و 

  .انجام اقدامات آبخیزداري براي تخلیه تدریجی رواناب  -1
  . مطابق استاندارد ها رعایت اصول و ضوابط مهندسی رودخانه در احداث پل -2
  .و ممانعت از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش ظرفیت تخلیه آب گردد ها اصالح بستر رودخانه -3
  .سنجی براي تحلیل سیل و برآورد دوره بازگشت و احتمال وقوع دوباره آن دبیهاي   سیل در ایستگاهثبت دقیق آمار و اطالعات  -4
  ها سازههاي لحظه اي در طراحی  بهره گیري از نتایج تحلیلی آمار سیالبها و دبی -5
  بندي آنها از نظر طبقات خطر پهنهگیر و  سیلشناسایی مناطق  - 6
    باالهاي با پتانسیل خطر  م رودخانه و پهنهممانعت از ساخت و ساز در حری -7
کند و هم ظرفیت تخلیه  هاي نهشته شده در بستر رودخانه هم ارزش افزوده باالیی ایجاد می تخلیه ساالنه منابع قرضه بویژه ماسه -8

  .ي بعدي فراهم می آوردها سیالب را براي سیالب
اند و بیشترین  پذیرترین مناطق ار در مسیر رودخانه از آسیبیو محمد نقدهمشاهدات محلی در سیل اخیر نشان داد که شهرهاي 

لبریز شدن رودخانه و ماندابی شدن منطقه ارتفاع آب با . باشد مسکونی در این دو شهر می منازل بهد سیل ومیزان خسارت شامل ور
ي نقده و ها د به شهرویر بستر رودخانه از ابتداي ورانجام اصالحاتی در مس. گردد ب وارد منازل مسکونی میآدر داخل شهر باال آمده و 

شهرداري با ایجاد تغییراتی در بستر طبیعی  ،در این دو بازه. دهد محمدیار ضروري بوده و خسارت سیل را تا حد زیادي کاهش می
نیاز به تنسیق مجدد  ،است باعث کند شدن تخلیه آب شده) در داخل شهر محمدیار(بند در مسیر رودخانه  سیل ایجاد رودخانه و بعضا

  .بستر رودخانه براي کاهش خسارت و تخلیه سریع آب ضروري است
  .برد میتواند خسارت سیالب را تا حد زیادي باال  اندازي به حریم رودخانه و کاهش ظرفیت تخلیه آب می طور کلی هرگونه دستبه 
  

  : گیري نتیجه
خسارات مالی  وولی در عمل سیالب هم از نظر تلفات جانی . ه استبدون شک سیالب بعنوان یک بالي طبیعی شناخته شد

ي مخرب با آبدهی ها در حوضه آبخیز گدار بر اساس آمار موجود وقوع سیالب .ترین بالي طبیعی در جهان محسوب می شود مهیب
  .متر مکعب در ثانیه در نیم قرن اخیر دو بار مشاهده شده است 500قریب 

قادر به تخلیه این حجم عظیم آب نیست و  موجود ر، بسترداي موجود در حوضه آبخیز  رودخانه گها ه رودالبی شدن همیدر صورت س
  . باالجبار بخشی از حجم آب وارد دشت سیالبی می گردد و خسارت ببار می آورد

ت مالی و جانی فراوان، صرفنظر از خسارمترمکعب در ثانیه و تداوم چندین روز،  500 تخمینیسیل اخیر رودخانه گدار با آبدهی 
 200خیر قریب ب اطی سیال. نقش چشمگیري در کاهش اثرات خشکسالی در منطقه به ویژه حوضه دریاچه ارومیه داشته است

دشت نقده با عث  ودر مسیر رودخانه  نمیلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شده است و سر زیز شدن آب و ماندآبی شدن آ
  .یستایی آب در آبخوان دشت نقده شده است، هر چند خسارات زیادي را نیز ببارآورده استترمیم افت سطح ا

  
  :ت و راهکاراهادنپیش

کمک شایانی به  تواند میمانند گدار اجراي طرح جامع آبخیزداري  خیز سیلجانی و مالی در یک حوضه  بار زیانبراي کاهش خسارت 
 .لحاظ گرددو الزم است موارد زیر  کاهش خسارت بنماید

سال و به باال ضروري است که مناطق سیل گیر با دقت باال  50با دوره بازگشت  ویژه بها توجه به پتانسیل باالي تولید سیل ب  -
 .  بازگشت سیالب تعیین گردد هاي دورهخطر سیل براي  هاي پهنهشناسایی و 
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 مالی و خسارتکاهش تلفات انسانی  نظورم بهبا خطر زیاد  هاي پهنهدر محدوده  وساز ساختممانعت از هرگونه  -
 .گردد میآب جبران  رویه بی هاي برداشتزمینه ترمیم افت ناشی از  این کاربا  ،سنتی نهرهايتخلیه بخشی از آب سیالب از طریق  -
ق با مناط ، در اینگذرد مینقده و محمدیار  شهرهايافزایش ظرفیت تخلیه رودخانه اصلی در مناطقی که رودخانه از داخل  -

شدن را  مانداییو زمینه  داده ازدستآب در مواقع سیالب  يالامصنوعی بستر کارایی الزم را براي تخلیه حجم ب هاي کاري دست
 .گردد میاین مشکل مشاهده  ،پل رآمدالبته در محل پل بهرام لو نیز به دلیل طراحی ناکا. کند میفراهم 
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