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ل یالب شیپ   د  ی  وان  ازروش     

  قد    -1-3

در مناطق شهري و روستايي پي بردن به ن ز سيالب و كاهش خسارات ناشي از آيكي از روش هاي جلوگيري ا

  . زمان و چگونگي  وقوع سيالب مي باشد

با در اين سال بل گراند . در فرانسه به انجام رسيد 1854اولين پيش بيني سيالب در دنياي مدرن در سال 

ساده ميان افزايش تراز در سرشاخه ها و رودخانه سن پاريس ، وقوع سيالب  استفاده از تلگراف و روابط بسيار

  .را سه روز قبل پيش بيني نمود

یالب  -3- 2  ه شیپ  

  :منافع حاصل از پيش بيني سيل

از ميزان خساراتي كه در يك مجموعه از نوع خانگي، تجاري، صنعتي و كشاورزي در صورت وجود  - 1

 .پيش بيني مي توان كاست

تاثير بر صرفه جويي در ابعاد بهره كشاورزي، صنعت يا يازرگاني در صورت استفاده از انواع پيش بيني  - 2

 .هاي سيالب
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ها نسبتا كم هزينه مي باشند، به ندرت موردي پيش مي آيد كه هزينه ها  با توجه به اينكه پيش بيني سيالب

  ). 1شكل(از منافع تجاوز نمايد

  

  و خسارت سيلرابطه تراز سيل ) 1(شكل

ان -3- 3   ل  ا

موقعيت جغرافيايي كشور ايران طوري است كه تمركز زماني و مكاني بارش در اكثر حوضه هاي آبريز 

در ) 1376الي  1337(سال  40بررسي مجموعه سيل هاي رخ داده در عرض. باعث وقوع سيل مي گردد

روز يك سيل  9مورد در سال يعني در هر  42كه متوسط سيالب حادثه خيز . مورد بوده است 2681ايران 

سيل  300از نظر توزيع مكاني وقوع سيل در كشور، استان خراسان با متوسط حدود . داشته ايمحددثه خيز 

كمترين سيالب مشاهده اي را  ها سال اين سيل در 25شاهد بيشترين سيل و قزوين با  اه سال ينا در

  .داشته است

ن در سال ها و مناطق مختلف كشور ارائه شده فراواني وقوع سيل و خسارات ناشي از آ 4تا  2در اشكال 

  ).1378تقي خان، (است 
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  ).1990- 2000(نرخ مرگ ومير ناشي از سيل در استان ها مختلف ايران -2شكل

  

  ).1953-1997(تعداد وقوع سيل شديد در ايران  -3شكل
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  ).1990-2000(تعداد دفعات وقوع سيل در استان هاي مختلف ايران  -4شكل

  

 دده توسط وزارت كشور طي چند دهه اخير خسارت هاي ناشي از وقوع سيالب رونشبراساس آمار اعالم 

يا اطالعيه در هنگام وقوع  اقدام به صدور پيش آگهي و 1373سازمان هواشناسي از سال . داشته است يافزايش

هاي به وقوع پيوسته در كشور به عنوان مثال تعداد سيالب . محتمل سيل با ذكر مناطق مورد تهديد نموده است

  .نشان داده شده است) 5(در شكل 1376تا  1371در دو دوره زماني 
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  .1376الي  1371فراواني سيالب هاي به وقوع پيوسته در كشور طي سال هاي ) 5(شكل

  

فصل  تقريبا بيشترين سيالب ها مشاهده شده اند و اين سيالب ها بيشتر در 1376و  1371هاي آبي در سال  

 1376اما در سال . سيالب ها بدون پيش آگهي بود 1371در سال .بهار و روي دامنه هاي زاگرس بوده اند

با  .كز پيش بيني هواشناسي با پيش آگهي صادره به اطالع عموم مردم رسانده بوداوقوع اين سيالب ها را مر

ين سيالب ها ميتوان روند كاهشي از خسارت هاي بوجود آمده در ا) 6(توجه به نمودار ارائه شده در شكل

  .را مشاهده كرد 1376خسارت در سال 
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  .1376و  1371مقايسه خسارت ناشي از سيالب هاي سال ) 6(شكل

  

از چند  1381 و 1380در مورد دو سيالب اخير استان گلستان كه خسارت هنگفتي را در برداشت، در سال 

سازمان هواشناسي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي اطالع  روز قبل احتمال وقوع سيالب در اين ناحيه، توسط

  .در اين جا به يكي از عوامل پر اهميت در بر جا ماندن خسارت سنگين اشاره ميشود. رساني شد

به ويژه توسط مردم عادي و حتي ارگان هاي دولتي به اين مسئله اهميتي داده نشد و خسارات  1380در سال 

آن ،  م از پيش بيني سيل واحتمال رخدادبا توجه به سابقه ذهني مرد 1381اما در سال . وارده بسيار سنگين بود

ادوات و نيروهاي كار  با اينكه استان سيل زده گلستان در شرايط بازسازي قرار داشت، بطوري كه ماشين االت و

يري داشت و كاهش چشمگ 1380اما خسارت نسبت به سال . ندبسيار زيادي در منطقه در حال فعاليت بود

توان آگاهي مردم و در نتيجه اهميت دادن و توجه آنها و مسئولين منطقه به پيش بيني صادره  علت آن را مي
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بطوري كه در  ،كاهش چشمگيري داشته است ب دومتلفات انساني كه قابل جبران نمي باشد در سيال .دانست

مقايسه خسارت . نفر بوده است 46دوم  نفر و در سيل 500سيل اول آمار منتشره كشته و زخمي در حدود 

  . ارائه شده است) 7(ناشي از سيل اول و دوم استان گلستان طبق آمار منتشره وزارت كشور در شكل

  

  .استان گلستان 81و  80ي امقايسه خسارت ناشي از سيالب سال ه  )7(شكل

  


