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 هاي طبیعی در بحرانها  کالن  شهرحفاظت از  ،مدیریت جامع آبخیز شهري
   )شیراز :مطالعه موردي(

  
  پور سید مسعود سلیمان و سید حمید مصباح  

  هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس،  اعضاء
  )mesbah631@yahoo.com( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ایران، شیراز

  
  

   چکیده
 ها از جمله کالن شهر هاي بزرگ در هاي طبیعی کوچک به بحران یکی از عوامل اصلی تبدیل رخدادتوسعه شهري بدون توجه به شرایط طبیعی، 

و خشکسالی بر زندگی شهروندان اشاره ) گر هاي ویران وقوع سیل(و باران توان به آثار منفی گسترده بارش شدید برف براي نمونه می. شیراز است
بنابراین، براي مدیریت . باشند می هاهاي طبیعی آبخیز بخشی از ویژگی اند، اما، هاي اخیر بیشتر شده ههاي بحران ساز، اگرچه در ده این رخداد. کرد
کیلومترمربعی  8/3954شیراز در آبخیزي . ریزي کرد ها برنامه ها، باید ابتدا این واقعیت را پذیرفت و سپس براي پیشگیري و کاهش زیان آمد آن کار

اند، عمل  آبخیز شیراز مانند یک سامانه که اجزاء آن به هم وابسته. ي در آن، آثاري منفی و یا مثبت بر شهر داردقرار گرفته که هر گونه تغییر
بنابراین، . است "مدیریت جامع"هاي طبیعی نیاز به  عملکرد یکپارچه اجزاء این آبخیز بیانگر آن است که براي حفاظت شهر در برابر بحران. کند می
گام اول براي اجراي این . است "مدیریت جامع آبخیز شهري"ت بحران شیراز، به ویژه در مرحله پیشگیري، تهیه و اجراي طرح کار اصلی مدیری راه

  .است "گیران شناسایی منابع آبخیز شیراز، درك صحیح از روابط دوبخش درون و بیرون شهر در این حوضه و هماهنگی بین تصمیم"مدیریت، 
  

   شهر، بحران، حفاظت، مدیریت جامع آبخیزکالن  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
فراوانی وقوع سیل،  .کند را  تهدید می حیات موجودات زنده و آبخیزنشینان شتاب گرفته، از چند دهه گذشته که تخریب عرصه آبخیزها

آبخیزداري (ها پارچه آبخیز مدیریت یک .است هاي این تهدید از نشانه ها، آن آثار زیانبارگذاري و مشاهده  کم آبی، فرسایش خاك، رسوب
با . ها است برداري، نگهداري و اصالح منابع و کاهش تهدید هاي فراگیر، کم هزینه و سازگار با محیط براي بهره کار یکی از راه) پایدار

هاي  علی رغم فعالیت. اند ري شدههاي آبخیزدا دهه گذشته تاکنون، دولت و آبخیزنشینان عالقمند به اجراي برنامه 5همین رویکرد، از 
 ، به ویژه درك صحیح از توسعه شهري، نگاه متولیان شهرسازي به این مقولهها، اما، بر خالف انتظار به دالیل گوناگون گسترده این دهه
  .اندك بوده است

ل در زندگی معمول مردم و نظام اي داشته باشد و یا سبب اخال هاي جانی و مالی گسترده ساز زیان اگر رخدادي طبیعی و یا انسان
وجود آورنده به چهار گروه طبیعی، تکنولوژیک، سیاسی و اکولوژیک،  ها بر اساس عوامل به بحران. اجتماعی شود، آن را بحران گویند

شیراز را تهدید  کالن شهرها و از جمله هاي دور از گذشته رخدادهاي طبیعیانواعی از  .)2004توماس و جرالد، (شوند بندي می طبقه
هاي مسئول براي پیشگیري و مقابله با این  هاي گوناگون، آمادگی مردم و دستگاه ریزي در زمینه درچند دهه اخیر با برنامه. کند می

هاي بزرگ تبدیل  با این حال، به سبب تغییرات ساختاري در درون و بیرون شهر، رخدادهاي کوچک به بحران. وقایع بیشتر شده است
هاي نامناسب براي ساخت،  ، گزینش مکان)به ویژه در پیرامون شهر(، تغییرکاربري اراضی)و یا تغییر اقلیم(هاي اقلیمی نوسان. ندشو می

سبب تشدید این ... نشینی و ، حاشیهها، گسترش شهر)به کالن شهرها مهاجرت گسترده جمعیت(ها، تراکم جمعیت شیوه ساخت بنا
امروز . دیدند در معرض خطر بود و جمعیت کمتري آسیب می هاهایی از شهر گر در گذشته فقط بخشبنابراین، ا. ها شده است بحران
  .کند هاي شهر و جمعیت زیادي را تهدید می هاي طبیعی، همه بخش بحران

شاء بخش براي نمونه من. اي است که، عملکرد ما در بیرون شهرآثار مثبت و منفی در درون شهر دارد وضعیت طبیعی شیراز به گونه
مناطقی چون (کیلومتري غرب شیراز 40تا  35برداري غیر اصولی اراضی در  بزرگی از هجوم سیل به شیراز نتیجه بارندگی شدید و بهره

کند که ناشی از عملکرد ساکنان  هایی در شیراز بروز می به عبارت دیگر بحران). 1390مصباح، (است) کلستان، خالر و گردنه شول
. کیلومترمربعی مهارلو قرارگرفته که هر گونه تغییري در آن، بر شهر اثرگذار است 8/3954زیرا، شیراز در آبخیز . تبیرون از شهر اس

هاي  سرخ و راهدار، بیشترین اثرگذاري را بر تشدید بحران هاي نهراعظم، تنگ هاي کوچک این آبخیز، زیرحوضه صرف نظر از زیرحوضه
  .طبیعی در شیراز دارند

سازي در  ، تغییر کاربري اراضی، حاشیه نشینی، ساختمان)هاي شمال، غرب و شمال غرب به ویژه از جهت(گسترش شهر با توجه به 
ها  هاي بزرگ، کنارگذر ها، پل احداث و توسعه تونل(و تغییر در شهرسازي) ها ها و رودخانه ها، حاشیه آبراهه ها، دره دامنه(مناطق پرخطر

نکته . اند تر با جمعیتی بیشتر در معرض آسیب قرار گرفته ، مناطقی گسترده)هاي بزرگ در باالدست یرها، بناي آبگ در عرصه رودخانه
شود که مدیریت آن در اختیار شهرداري بعنوان متولی  مهم این است که برخی از عملکردها در  خارج از محدوده قانونی شهر انجام می

. کند تر می هاي طبیعی است را پیچیده ترین مرحله مدیریت بحران ن و کم هزینهکه آسانتری "پیشگیري"این مساله، . باشد شهر نمی
هدف این مقاله . با بحران کنند "مقابله"هاي بیشتري شهر را آماده  ، با هزینه"پیشگیري"بنابراین، متولیان شهر مجبورند به جاي 

  .است "پیشگیري"آن در مرحله  کاري پایدار براي مدیریت هاي طبیعی شیراز و ارایه راه یادآوري بحران
  

  مواد و روش
بیشترین  ،هاي شیراز، سروستان و صدرا شهر است، زیرا با در برگرفتن هاي آبخیز استان فارس مهارلو یکی از مهمترین حوزه آبخیز

 81/3212385(ثانیه 35/59درجه و  29هاي جغرافیایی  بین عرض این حوضه. داردهاي استان  در بین حوضه را تراکم جمعیتی
UTM ( ثانیه 75/36دقیقه و  57درجه و  29تا )42/33151225UTM  (62/31دقیقه و  28درجه و  53و طول جغرافیایی 

ه ضت حومساح). 1 شکل(است قرار گرفته) UTM 76/624590(ثانیه 22/28دقیقه و  17درجه و  52 تا) UTM 72/741120(ثانیه
  ).هاي آبخیز فارس درصد مساحت حوزه 24/3(استمربع  کیلومتر 8/3954 حدود
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  )1390مصباح،(در کشور و استان هاي اصلی و دریاچه هاي دسترسی، آبراهه ها، جاده ، سکونتگاهموقعیت حوضه مهارلو - 1شکل
  

هاي دو رود  آب  ها و زه ي تمام سیالب کیلومتري جنوب شرقی شیراز واقع شده، محل تخلیه 10که در )نمک شیراز(ي مهارلو دریاچه
زیاد آن،  خیلین چاله را به دلیل نبود تداوم در تغذیه و همچنین تبخیر یا. استجنگل  هاي نظرآباد و میان خشک و راهدار و مسیل

هاي سطحی و  هاي کم باران، به علت کمبود سیالب در سال. ي دایمی به شمار آوردا توان دریاچه ناشی از عمق کم و سطح وسیع، نمی
این مسئله  .شود منجر میآن یابد، به طوري که گاهی این وضعیت به خشکی  هاي دشت، میزان آب دریاچه به شدت کاهش می آب  زه

میانگین  .متفاوت است) ساز انسان(طور متوالی رخ داده و آثار آن با خشکی مصنوعی وضعیتی طبیعی است که از گذشته تاکنون به
متر و  1456از سطح دریاي آزاد  ارتفاع دریاچه . رسد کیلومترمربع می 215ر مواقع پرآبی به کیلومترمربع بوده و د 110سطح دریاچه 
میلیون مترمکعب  25/118براي حالت پرآبی و سطح  ژرفاي میانگینحجم دریاچه نسبت به . استمتر  سانتی 55آن  ژرفاي میانگین

  : ند ازعبارت اند، اصلی حوضه که همگی فصلی هاي آبراهه .شود برآورد می
 .پیوندد هاي شمال و غرب حوضه سرچشمه گرفته و پس از عبور از میان شیراز به دریاچه می رودخانه خشک، این رودخانه از بخش -

  . شود تقسیم می) تنگ سرخ(این رودخانه کمی باالتر از بندانحرافی قصردشت به دو شاخه نهراعظم و چنارسوخته
از بخش غرب و شمال غرب سرچشمه گرفته و پس از عبور از بخش جنوبی دشت شیراز به همراه رودخانه چنارراهدار، این رودخانه  -

  .پیوندد فسا، به دریاچه می گیرد، از محل پل شاخه باباحاجی که از جنوب شرقی سرچشمه می

 فارس
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سروستان به دریاچه  هاي شرق و جنوب شرق حوضه سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت رودخانه نظرآباد، این رودخانه از بخش -
 .  پیوندد می

  .فسا و نظرآباد تقسیم کرد زیر حوضه خشک، پل 3توان به  ها کل حوضه را می آبراههبر اساس این هاي کوچک،  صرف نظر از مسیل
ه شناسی این منطقه متنوع بوده و از دور تشکیالت زمین. گیرد خورده زاگرس قرار می شناسی حوضه در ناحیه چین از نظر زمین

، )گنبد نمکی( شناسی گروه هرمز زمین رسوبات عموماً دریایی بوده و شامل سازندهاي. گردد کامبرین، شروع و به دوره کنونی ختم می
، آغاجاري، بختیاري )در برخی منابع گچساران(ساچون، آسماري ـ جهرم، رزك ، پابده ـ گورپی، تاربور،)کژدمی و سروك(گروه بنگستان

، )در برخی منابع گچساران(شناسی گروه هرمز، پابده ـ گورپی، تاربور، رزك زمین  سازندهاي .باشند می ؛اضرهاي عهد ح و آبرفت
مه یحساس و ن يدهند، از گروه سازندها یل میاز حوضه را تشک یهاي عهد حاضر که بخش قابل توجه آغاجاري، بختیاري و آبرفت

پابده، ساچون، آغاجاري و (شناسی مارن احت حوضه را سازندهاي با سنگدرصد مس 16). 1390،مصباح(باشند یش میحساس به فرسا
 به فرسایش را شناسى حوضه مهارلو زمین حساسیت سازندهاى، )1383(رحمتى مراحم و گودرزى ،خاکسار. دهد تشکیل می) رازك

آغاجارى از نظر حساسیت در ردیف و  گورپى-پابده رازك، سازندهاى هرمز، ها در این حوضه، بر اساس پژوهش آن. اند بررسی کرده
هاى آبرفتى جوان در ردیف  هاى آبرفتى کهن و پادگانه سازندهاى گروه بنگستان، بختیارى، ساچون، تاربور، پادگانه ؛سازندهاى بحرانى

ي حوضه ها خاك .گیرند ، قرار میحساسیت کمدر گروه ها  افکنه جهرم و مخروط-سازندهاى با حساسیت متوسط و سازندهاى آسمارى
براساس  .اند کمترین سطح را به خود اختصاص داده 6-2 بیشترین و واحد1-1 ها واحد واحد اراضی تفکیک شده که از میان آن 17به 

حوضه به اشکال کشاورزي دیم و آبی، باغ، جنگل، مرتع، صنعتی و مسکونی  یاراض ين کاربریمهمتر ،2002سال  يا اطالعات ماهواره
دیم  هاي جنگل، مرتع و کشاورزي دهد که بیشترین فرسایش مربوط به کاربري مطالعات صحرایی نشان می). 1387پاك پرور،(باشد می

 -همچنین فرسایش به اشکال شیاري. دهند درصد مساحت حوضه را تشکیل می 52/6و  28/34، 49/27است، که به ترتیب حدود 
   .باشد حوضه، در این اراضی چیره میدرصد مساحت  8/21اي با  آبراهه -درصد و خندقی 68سطحی با 

  
  نتایج

شامل  بیشترهاي شده که  ، دستخوش تغییرات فراوانی در کاربريو نابسامانی استفاده از اراضی این حوضه به دلیل رشد جمعیت
سبب بروز مشکالت این مسئله . است ...سکونتگاه، معدن، صنعت و ،شهر م، باغید زراعتها به  و تبدیل آن ،مراتعو  تخریب باغ، جنگل

  :هاي طبیعی تهدید شیراز برخی بحران .گردد فراوانی شده که آثار زیانبار آن در آینده نمایانتر می
هایی از شهر که در چند دهه اخیر توسعه یافته و یا در  ها و تاسیسات شهري، در بخش زلزله، افزون بر آثار آن بر خرابی ساختمان - الف

ون ریزش کوه، جابجایی زمین، شکاف عمیق و بزرگ زمین، رها شدن حجم زیادي آب در زمانی کوتاه هایی چ حال گسترش است، خطر
  .کند شیراز را تهدید می... و

  .ساز است هاي طبیعی و انسان آلودگی هوا که نتیجه اثر همزمان بحران -ب
ها عبارتند  آن  مهمترین. نوع و شدت آن تغییر کرده استاقلیم ) یا تغییر(هاي اقلیمی که از گذشته وجود داشته، اما، با نوسان بحران -پ
  :از
  سیل -
  ).2شکل (گیر است اي سیل دهد که شیراز منطقه نشان می 1908ها ازسال  در شرایط معمولی، گزارش -
  .استهاي ساکنان، روند وقوع سیل از نظر شدت و زمان تغییرکرده  اقلیم و در نتیجه فعالیت) تغییر(در شرایط نوسان -
  )گل و الي(فرسایش و رسوب  -
  )1374مصباح، (هاي گسترده در جند دهه اخیر میزان و شدت فرسایش و رسوب افزایش یافته است به سبب تغییر کاربري -
 ).3شکل (شوند می...) ها و ها، کوچه خیابان(هاي عبور سیل اشغال شده رسوبات وارد معابر عمومی چون گذر -
  )4شکل (خاك و سنگ) زش و لغزشری(اي هاي توده حرکت -
  تغییر نوع بارش -
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  هاي ابري افزایش میانگین دما و کاهش تعداد روز -
  هاي غیره معمول وقوع رعد و برق -
 خشکسالی -

مشکالت . شود، اما سطح اثر آن گسترده است خشکسالی معموال  ابتدا اثراتی آرام و نامحسوس دارد و در طوالنی مدت محسوس می
آثاري که از خودبر  .شود کند، اما، با ادامه به بحران تبدیل می به وسیله آن نیز ابتدا آرام، نامحسوس و در طول زمان بروز می ایجاد شده

  .ناپذیر است گذارد، طوالنی و در بیشتر موارد برگشت جاي می
  :آثار خشکسالی در شیرازبرخی  
  تکمبود آب در دسترس براي شرب، فضاي سبز، کشاورزي و صنع-
 )شناسی، خانگی، صنعتی و کشاورزي هایی با منشاء زمین انواع آالینده(ها ها و چاه ها، چشمه آلودگی منابع آب قنات-
به منشاء ریزگردها و باد نمک و هجوم ریزگردهاي ) اطراف تاالب مهارلو(تبدیل اراضی حاشیه جنوبی، شرقی و جنوب شرقی شیراز -

ها  هایی از خشکی تاالب به مناطق مسکونی، کشاورزي و صنعتی درون و بیرون شیراز، نمونه) نمک فلزات سنگین، میکروبی و باد(آلوده
هامون، ارومیه، (هایی چون چین، قزاقستان، امریکا، عراق، کویت، ایران ها و بروز بحران ریزگرد و باد نمک در کشور و دریاچه
  .جنوبی و اسپانیا گزارش شده است ، کره)جازموریان

  ش دما به شرایط غیر قابل تحمل و گسترش جزایر گرمایی در سطح شهرافزای -
  ) آسیب به ساکنان، گیاهان و جانوران(و سرمازدگی شدید تنش خشکی -
  وزش بادهاي شدید و گردبادها -
  )ها و مراتع ها، فضاي سبز، جنگل باغ(سوزي در داخل و پیرامون شهر  گسترش آتش-
  )هاي بزرگ آغاز ایجاد خندق(پهن و ژرفهاي  نشست زمین و ایجاد شکاف -
   هاي گیاهی آفات و بیماري از بین رفتن دشمنان طبیعی -

 :آمدهاي خشکسالی در شیراز برخی پی
 ...)هاي اجتماعی از جمله درگیري بر سر آب و شیوع افسردگی، ناهنجاري(تغییر در رفتارهاي اجتماعی مردم  -
  رلو به شیراز و بروز مشکالت براي شهرداري به ویژه حاشیه نشینیهاي پیرامون تاالب مها مهاجرت روستا -
  هاي واگیردار و تنفسی تهدید سالمتی مردم و شیوع بیماري -
  مختل شدن فعالیت صنایع، مراکز تولیدي و خدمات رسانی -
  هاي گیاهی طغیان آفات و بیماري -
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 )1382آذر  26حمزه  ابن هاي هجرت و علی پلکنارگذر بین (هجوم سیل به شیراز. 2شکل 

 
  

  
 )1393غرب شیراز بهار (انباشت رسوب ناشی از گسترش فرسایش . 3شکل 
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  )1393غرب شیراز بهار (لغزش زمین. 4شکل 

  
  گیري نتیجه

  .شرایط طبیعی آبخیز شیراز است... زلزله، خشکی، سیل، سازندهاي زمین شناسی حساس، گسل و -
  .ساز در حال تغییر است ها در دوحالت طبیعی وانسان شدت آنها و  بحران -
  .نیاز به توسعه پایدار دارد شهر -
  .ها بیشتر شده است همگام با توسعه شهر، نیاز به پیشگیري و آمادگی براي مدیریت بحران -

ها را  بخیز شیراز است که باید اول آنهاي آ اند، ولی بخشی از ویژگی هاي اخیر بیشتر شده هاي طبیعی بحران ساز اگرچه در سال رخداد
شناخت، هماهنگی، پایش و ایجاد بانک اطالعات چهار گام . ریزي کرد ها برنامه به عنوان واقعیت پذیرفت و سپس براي کاهش اثرات آن

  .هاي طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد اي با هدف مدیریت بحران اساسی است که در هر برنامه
  

  ها کار راه
هاي مختلف شهر متاثر از وقایعی  درحالی که بخش. ریزي در دو گستره داخل و پیرامون شهر است توسعه پایدار شهر نیاز به برنامهبراي 

آید، اما، شناخت صحیحی از آبخیز شهري شیراز و عملکرد آن بر مدیریت شهر وجود  است که در آبخیزهاي پیرامون آن بوجود می
هاي دولتی و مردم با  هاي دولتی و دستگاه برداران عرصه آّبخیز شیراز با دستگاه مناسبی بین بهرهبه همین سبب هماهنگی . ندارد

بنابراین، . نیاز مدیریت صحیح شهري ضروري است اي به این مسئله بعنوان پیش براي توسعه پایدار شهر نگاه ویژه. شهرداري وجود ندارد
شناسایی منابع آبخیز شیراز و درك "گام اول براي اجراي این مدیریت، . ، است"یرازطرح مدیریت جامع آبخیز شهري ش "کار اصلی  راه

  : الزم است در این طرح به موارد زیر توجه ویژه شود. است "صحیح از روابط دوبخش درون و بیرون شهر در این آبخیز
  هاي طبیعی شناسایی انواع بحران -
  .دهد هاي مسکونی، تجاري و جمعیتی شهر، رخ می غییر در محیط، بافتهایی که در آینده با روند ت بینی بحران پیش -
  شناسایی عوامل ایجاد بحران به تفکیک در هر مورد -
  شناسایی مناطق خطر و تهیه نقشه خطر -
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  براي هر مورد به تفکیک) ریسک(بررسی خطرپذیري  -
  هاي مرتبط با هر بحران شناسایی دستگاه -
  با تاکید بر مرحله پیشگیري) پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي(چهار مرحله مدیریت بحرانها براي  تدوین برنامه -
  ها پایش وقایع و ارزیابی اقدام -
  

  ها  پیشنهاد
آبخیزشهري "هاي طبیعی در دو گستره درون و بیرون شهر الزم است  ریزي مدیریت بحران بر اساس مبانی علمی و عملی براي برنامه -

  .مبناي واحد مدیریت در نظر گرفترا  "شیراز
هاي مرتبط بصورت دایمی در شهرداري با چند  با حضور دستگاه "هاي طبیعی شیراز مدیریت بحران"تشکیل کمیته  -

  ...)مانند،کارگروه زلزله، کارگروه سیل، کارگروه خشکسالی و(کارگروه
  "مدیریت جامع آبخیز شیراز"تهیه و اجراي طرح  -
  "هاي طبیعی شیراز یت جامع بحرانمدیر"تهیه طرح  -
  

  منابع
ریزي  رضا پورخردمند، مرکز مطالعات و برنامه: ترجمه. هاي محلی اصول و راهنماي عملی براي دولت: مدیریت بحران. 1383.توماس و جرالد

  .صفحه 472شهرداري تهران، 
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی،  .ي آبخیز مهارلو گیاهی در حوزه پوششبررسی علل افزایش و تشدید وقوع سیل با تاکید بر  .1387.پرور، مجتبی پاك

  .پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداري
 بررسی حساسیت سازندهاي زمین شناسی به فرسایش مطالعه موردي حوضه آبریز مهارلو،. 1383.مراحم رحمتىو  مسعود گودرزى ،کاوه،خاکسار

   .مهندسی ، زمین شناسیعلوم زمین بیست و سومین گردهمایى
  .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري کشور. یاچه مهارلو هاي در بررسی منشاء نهشته. 1390.مصباح، سید حمید

  .، پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداريتحقیقاتی گزارش نهایی طرح. هاي آبخیز استان فارس شناسنامه حوزه.1382.مصباح، سید حمید و همکاران
، ارشد، دانشگاه تهران مه کارشناسینا پایان. ام.پی.و اي 137با کاربرد سزیوم شیراز بررسی فرسایش و رسوب آبخیز بردکل. 1374.سید حمید مصباح،

  .دانشکده منابع طبیعی
 

 
 


