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چکیده
سيل يکي از رايجترين و خسارتبارترين بالياي طبيعي جهان است که زیان ﺎﻫ و تلفات انساني و مادي زيادي را در پی دارد.
تهای انسانی و عدم برنامهریزی صحیح نیز باعث ایجاد
عوامل زیادی در وقوع سیالب دخالت دارند .عالوه بر شرایط محیطی ،فعالی 
یشود .هدف اصلی این پژوهش بررسی خسارات
و افزایش فراوانی و حجم و همچنین خسارات مالی و جانی ناشی از سیالب م 
یباشد .حوزه آبخيز نمرود با وسعت 812 /7
اقتصادی و اجتماعی سیالب در حوزه نمرود م 

يك لومتر مربع میباشد .روش تحقیق

حاضر روش پیمایشی میباشد .در مورد خسارات اجتماعی و اقتصادی سیل سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای  0/ 05برابر
با 0/ 000 .ﻣﻰباشد که بیانگر توافق معنادار در بین نگرش ﺎﻫ ی ساکنین ﻣﻰباشد .در نتیجه با استفاده از یافته ﺎﻫ ی پژوهش در ارتباط با
میزان خسارت ﺎﻫ ی اجتماعی و اقتصادی ﻣﻰتوان نتیجهگیری کرد که وقوع سیالب در این حوزه پیامدهای منفی اجتماعی و
اقتصادی نسبتا باالیی دارد .در بحث مدیریت سیالب ،سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای  0/ 05برابر با  0/ 000ﻣﻰباشد که
بیانگر وجود توافق معنادار در بین ساکنین ﻣﻰباشد .بنابراین بر اساس نتایج ،برای کنترل سیل خیزی در این منطقه روشهای سازهای
وغیر سازهای یا شیوه ﺎﻫ ی سنتی -جدید اثرگذار است.

واژگان کلیدی :سیالب ،خسارت ،مدیریت ،حوزه نمرود

 -1فاطمه اسکندرینژاد (نویسنده مسئول) f.s1343@yahoo.com
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مقدمه
سیل به معنی طغیان ناگهانی آب ،ناشی از بر هم خوردن تعادل هیدرولوژیکی و آب و هوایی یک منطقه است
(صدقی .) 373 1،سيالب از جمله بالياي طيبعي شناخته شده ميباشد كه طبق گزارش جهاني برنامه عمران سازمان
ملل در مورد خطر بالياي طبيعي ،سيالب همراه با زلزله و خشكسالي باالترين رتبه را از لحاظ خسارت مالي و جاني
به همراه دارد (بهشتی و همکاران ، 388 1 ،ص .)2عوامل زیادی در وقوع سیالب دخالت دارند .عالوه بر شرایط
محیطی ،فعالیتهای انسانی و عدم برنامهریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش فراوانی و حجم و همچنین
یشود .بنابراین الزم است قبل از گسترش بیرویه شهرها و تغییر کاربری
خسارات مالی و جانی ناشی از سیالب م 
اراضی ،تمهیدات الزم برای جلوگیری و یا کاهش خسارات ناشی از سیالب اندیشه شود (طاهری بهبهانی ، 375 1
ص  .)2اندازه و تكرار رويداد سيالب در هر منطقه ،بستگي به عوامل متعددي دارد .ويژگيهاي فيز يكي حوزه آبريز
مانند :شكل ،شيب ،شبكه آبراههاي و ناهمواري زمين ،همراه با ويژگيهاي هيدرولوژ يكي مانند :بارش ،ذخيره و
تهاي بشري ،در بروز و تشديد سيالب
تلفات برگابي و چاالبي ،تبخير و تعرق و نفوذپذيري و اقدامات ناشي از فعالي 
يا كاهش و افزايش ميزان خسارتهاي ناشي از آن دخالت دارند .شناخت اين عوامل و دستهبندي آنها در هر منطقه،
از اصول اوليه مهار سيالب و كاهش خطرات آن است (رضوي ، 1387 ،ص  .)2به طور کلی سیلها دو دستهاند :سیل
های ناگهانی و سیلهای معمولی .سیلهای ناگهانی سیلهایی که دارای دوره تداوم کوتاهی و جریان زیادی هستند و
به عبارتی سیلهای ناشی از ریزش شدید باران و شکست سد در زمان کوتاه را گویند .در واقع تفاوت اساسی این
دو نوع سیل در سرعت وقوع آنها است که سیل سریع ناشی از وجود زمان کم بین علت (باران) و ظاهر شده
معلول (سیل) خواهد بود ،سیلها با تداوم کمتر از  6ساعت را سیالب سریع (ناگهانی) و سیلهای با زمان تداوم
یگویند.
بهای معمولی م 
باالتر از  6ساعت را سیال 
خسارات سیل در کشور
خسارات سیل به دو دسته خسارات محسوس (مستقیم و غیرمستقیم) وخسارات نامحسوس تقسیم میگردد .خسارات
محسوس قابلیت کمیشدن و اندازهگیری را داشته و در محاسبات توجیه اقتصادی مدنظر قرار گرفته و شامل کلیه
خسارات وارده به تلفات و ضایعات انسانی ،تخریب ساختمانهای عمومی و دولتی ،واحدهای مسکونی و تجاری و
لها ،محورهای
صنعتی ،خسارات وارده به اراضی زراعی و باغات و دام ،تخریب تاسیسات زیربنائی نظیر ابنیه و پ 
یباشد .خسارات نامحسوس قابلیت کمی شدن و
مواصالتی شبکه و خطوط انتقال نیرو (گاز ،برق ،آب ،مخابرات) و ...م 
اندازهگیری را ندارند و تبعات و تاثیر سوء اقتصادی و اجتماعی آن گاها بسیار طوالنی و دراز مدت میباشد.

مهمترین دالیل تشدید خسارات ناشی از سیل
لها در رودخانهها و مسیلهای کشور ،بارش در حوزه آبریز مناطق سیل گرفته و
یشک مهمترین علت وقوع سی 
ب
باالدست آنها م 
یهایی
یباشد ،اما آنچه که مهم است ،بررسی دالیل تشدید خسارات سیل ناشی از چنین بارندگ 
یباشد.
م
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در زیر مهمترین عوامل مؤثر در تشدید خسارات سیل بطور مختصر تشریح میشود:
دخل و تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیلها که مطابق قانون توزیع عادالنه آب در اختیار وزارت
نیرو بوده و معموال با توجه به سیالب با دوره بازگشت  25ساله تعیین میشود .اشغال مجرا و بستر رودخانه تقریبا در
یباشد.
لهای حادث شده اصوال عامل اصلی ایجاد خسارت و تلفات انسانی م 
تمام سی 
تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه از یک طرف ناشی از خشکسالی سالهای اخیر و از طرف دیگر در اثر
یرویه و دخل و تصرف غیرمجاز توسط عوامل انسانی بوده است .بدلیل کاهش پوشش گیاهی و تغییر
توسعه ب 
کاربری اراضی ،رواناب ناشی از بارش بعضًاًا تا بیش از  30برابر افزایش یافته و در بخشی از مناطق که دارای شیب
شپذیر بوده است ،گل و الی زیادی جابه جا شده و خسارات و تلفات
نشناسی دارای خاک فرسای 
تند و از نظر زمی 
بسیاری به بارر آورده است.
احداث سازههای تقاطعی نظیر پل و جاده بر روی آنها بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و سیالبی رودخانه که
منجر به تنگ کردن مسیر عبور جریان و بعضًاًا حتی انسداد مجرا میشود .در سیلهای اخیر این مسئله عامل عمده
یرود.
افزایش تلفات جانی که اغلب از سرنشینان خودروهای عبوری از محورهای ارتباطی منطقه بودهاند ،به شمار م 
شبینی سیل و اتخاذ تدابیر مناسب در مواجهه با آن توسط دستگاههای ذیربط و
عدم توجه مناسب به هشدار و پی 
مردم.
شهاي مهار سيالب
رو 
جهت مهار و مديريت سيالب روش ﺎﻫ ي مختلفي به كار گرفته ميشود.
 -1تالش در جهت كاهش سيالب.
 -2تالش در جهت كاهش آسيب پذيري در مقابل سيالب.
 -3تالش در جهت كاهش خسارت.
 -4ايجاد آمادگي براي تحمل خسارات.

اولين دسته بر مبناي حفاظت فيز يكي به وسيله سازهها است و روش ﺎﻫ ي سازهاي ناميده ميشود ،سه دسته ديگر در
تهای غیرسازهای در مدیریت سیل در برگیرنده آن بخش از
يشوند .رهیاف 
گروه روش ﺎﻫ ي غيرسازهاي طبقهبندي م 
فعالیتهایی است که برای رفع یا تسکین اثرات تخریبی سیالب ،سازههای فیزیکی احداث نمیشود .رهیافتهای
سازهای در مدیریت سیالب عبارتند از :سدها ،خاکریزها ،سیل بندها ،منحرف نمودن سیالب ،کانالهای سیالب بر و
غیره که به وسیله ذخیره ،محدودسازی یا تعدیل جریان و یا انحراف سیالب ،مهار سیالب را تاحدی ممکن میسازد.
ممکن است سازهای به صورتی ترکیبی با رهیافتهای سازهای یا غیرسازهای مورد استفاده قرار گیرند ولی الزامًاًا پیش
نیاز تمهیدات غیرسازهای نخواهد بود.
معيارهاي مديريت سيالب
از مهمترين شيوه ﺎﻫ و روش ﺎﻫ براي مديريت و كاهش ريسك مخاطرات ناشي از سيل ميتوان به معيارهاي اجتماعي،
يشود.
برنامهریزی فيز يكي  ،معيارهاي اقتصادي ،فني و ساختاري اشاره کرد كه در زير به آنها پرداخته م 
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جدول  -1استراتژي ﺎﻫ و گزينه ﺎﻫ ي مديريت سيالب
گزينه ﺎﻫ

استراتژي ﺎﻫ

سد و مخازن آب
 سيل بندها ،بندها و خاكريزها
انحراف جريان ﺎﻫ ي باال

كاهش سيل

 مديريت آبخيز
 اصالح و بهسازي كانال ﺎﻫ ي آب
 تعديل پهنه سيل گير
 توسعه و سياست ﺎﻫ ي باز توزيع مجدد توسعه
كاهش آسيب پذيري نسبت به خسارات

 طراحي و مكان يابي تجهيزات
 استقرار و ساخت اصول مند ساخت و سازه ﺎﻫ
 پيش بيني و آگاه سازي از وقوع سيل
 اطالع رساني و آموزش

تخفيف و تس يك ن آثار ناشي از سيل

 آمادگي در برابر باليا
 بازسازي آثار و خسارات ناشي سيل ﺎﻫ ي گذشته
 بيمه در برابر سيل

حفاظت منابع طبيعي در پهنه ﺎﻫ ي سيل گير

 تعديل و قانونمند نمودن مناطق سيل گير

منبع :سايت ايران ريورز 384 1

البته بايد توجه داشت كه انتخاب استراتژي ﺎﻫ ي متفاوت بسته به كشورها و شرايط آنها متفاوت است .استراتژيها يي
كه اتخاذ ميگردد بايد متناسب با شرايط حوزه رودخانه خاص ،اقليم و ويژگي ﺎﻫ ي حوزه و شرايط اقتصادی-
اجتماعي منطقه باشد.
مطالعات بسیاری در ارتباط با سیالب در سطح ایران و جهان صورت گرفته است .ازآن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد.

1

سيرينيواس و همكاران (  ،) 2008جهت تحليل تناوب سيالب منطقهاي روشي مركب از نقشه عوارض خود سازمان
يافته و الگوريتم خوشه بندي فازي  c-meanرا بكار برده و كارا يي اين روش را در حوزههاي آبخيز ايالت اينديانا در
شهاي مبني بر
آمر كي ا مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج نشان داده است كه روش تحليل تناوب سيالب منطقهاي با رو 

تحليل رگرسيوني و همبستگي چند متغيره قابل مقايسه است .چن و همكاران ،)1 01 2( 2روش تحلیل خوشه اي

فازي و شاخصهاي مساحت تحت تأثير قرار گرفته ،تعداد تلفات جاني ،تعداد خانههاي ويران شده و ميزان خسارات
اقتصادي مستقيم را در طبقه بندي خطر سيالب در  30استان چين بكار بردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه روش
تحليل خوشهاي فازي روشي مناسب براي طبقهبندي خطر سيالب است .کار آموز ( ،) 385 1در تحقیقی مديريت
سيالب دشت و تع يي ن كاربري بهينه اراضي براساس بهينه سازي تحت ريسك را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها در
این تحقیق از روش الگوريتم ژنت كي

تر يك ب بهينه روش ﺎﻫ ي كنترل مديريت سيالب دشت در رودخانه كاجو استفاده

کردهاند .در اين مقاله به منظور كاهش خسارات سيالب و جهت تع يي ن روشهاي بهينه محافظت از سيالب دشت
شهاي سازهاي دائمي و اضطراري مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به احداث سد در باال دست
مجموعهاي از رو 
- Srinivas etal
- Chen etal

1
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رودخانه جهت در نظر گرفتن تأثير همزمان مخزن و رودخانه در استهالك سيل ،شبيه سازي مخزن_رودخانه انجام

گرفته است .حسين زاده و همكاران (  ،) 1386تاثیر گسترش شهر مشهد بر الگوي زهكشي طبيعي و تشديد سيالب-
هاي شهري را مطالعه كردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه اثرات مستقيم و غير مستقيم شهر بر الگوي زهكشي طبيعي
در محدوده گستر ش شهر موجب تشديد سيلخيزي در اين شهر گرديده است .اميراحمدي و همكاران ( ،) 388 1با
استفاده از روش شبيهسازي هيدرولوژ يكي  HEC-HMSسيالب را در دشت كرون مورد بررسي قرار دادهاند .آنها
جهت برآورد رواناب از روش  CNحفاظت خاك آمر كي ا ()SCSو مدلHEC-HMS .استفاده نمودهاند .نتايج نشان
ميدهد كه نحوه مشاركت زير حوزهها در سيل خروجي لزوما متناسب با دبي اوج زير حوزهها نیست.

عالوه بر موارد فوق مطالعات ديگري در زمينه سيالب به وسيله سيناكودن و همکاران ،) 2003 ( 1هودسن و همكاران

2

(  ،) 2003والس يك و همكاران ،) 2006 ( 3مروايد وهمکاران ،) 2008 ( 4بالدزار و همكاران ) 2009 ( 5انجام گرديده است.

شها
مواد و رو 
محدوده مورد مطالعه
حوزه آبخيز نمرود يكي از زير حوزههاي حبلهرود بوده و در شمال شرق تهران در دامنه جنوبي رشته كوههاي البرز
مركزي بين طولهاي جغرافيا يي " 16 ´ 10

 52تا "  24و ´ 44

 52شرقي و عرضهاي جغرافيا يي ʺ 39 ´ 06

و ´  35 ْ 57شمالي واقع گرديده است .مساحت اين محدوده 812 /7

 35تا " 11

يك لومتر مربع و يكي از زير حوزههاي حبلهرود

ميباشد .از نظر موقعيت نسبي مرتفعترين نقطه ارتفاعي نمرود به ارتفاع  4057متر از سطح دريا در بخش جنوب
غربي در محل كوه سفيدآب ،و پست ترين نقطه آن به ارتفاع  1720متر از سطح دريا در بخش جنوبشرقي واقع
گرديده است .حوزه نمرود از بخش غربي سرچشمه گرفته و در جهت عمومي غربي به طرف جنوب شرقي جريان
مييابد .اين رودخانه در نهايت پس از طي مسافت 53

يك لومتر و پس از الحاق شاخههاي فرعي متعدد همچون زير

حوزههاي قزقنچاي ،شهرآباد ،عمرك ،فرح رود ،سله بن در نقطه ارتفاعي  1720متر از سطح دريا به رودخانه حبله-

رود ميپيوندند (مهندسین مشاور تنپا  .) 383 1شکل ( )1موقعیت حوزه مورد مطالعه را در استان تهران نشان میدهد.
با توجه به اين كه حوضه نمرود در سال ﺎﻫ ي گذشته (  49ـ 348 1تا سال  78ـ  ) 1377شاهد سيالب ﺎﻫ یی بوده که منشأ
تغ يي رات عمدهﺍی در داخل حوزه و هم در بسترهاي اصلي و هم در پا يي ندست حوزه گرديده ،در این منطقه
دگرگوني اساسي و شديد چشمﺍنداز سيستم آبرفتي (يعني ژئومورفولوژي كانال اصلي و كانال ﺎﻫ ي فرعي دشت
آبرفتي و بسياري از مخروطه افكنه ﺎﻫ ) به چشم ﻣﻰخورد.

1

- Sinnakaudan etal
Hudson etal
3Wolski etal
4Merwade etal
5
- Baldassarre etal
2-
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شکل  - 1موقعیت حوزه مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

نمودار  -1ميزان خسارات گزارش شده ناشي از سيل در طي سال ﺎﻫ ي  340 1تا  380 1در ايران
منبع :گزارش آماری ستاد حوادث غیر مترقبه

یدهد گسترش فعاليت ﺎﻫ ي انساني و تصرف زمين ﺎﻫ ي حوضه نمرود با بهرﻩبرداري غير اصولي که
بررسیها نشان م 
به دالیل مختلف (افزايش جمعيت ،نياز روز افزون به توليدات كشاورزي و دامي ،پرورش شيالت ،ساخت و سازها
در محيط طبيعي به صورت غلط و در بستر رودخانه ،تغییر کاربری اراضی برای فعالیت ﺎﻫ ی توریستی و اوقات
فراغت شهری ﺎﻫ ) انجام ﻣﻰپذیرد (شکل )2و همچنین عواملی نظیر احداث جاده ،شخم زدن زمين ﺎﻫ در جهت شيب،
اراضي ديم كاري كم بازده ،متغيرهاي محيطي موجود با توجه به كوهستاني بودن منطقه مورد مطالعه از جمله نوع
اقليم ،شيب زياد ،حساسيت سازنده ﺎﻫ ي زمين شناسي به خصوص سازند كواترنري ،اشكال ژئومورفولوژي موجود
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در حوزه (از جمله حركات دامنهﺍي ،لغزش ،ريزش و )...عامل رواناب ،عريان بودن دامنه ﺎﻫ  ،حساسيت اراضي را
براي سيل افزايش داده است.

شکل شماره ( )2دشت سیالبی حوزه و پراکنش اقتصادی و اجتماعی (انسانی و زراعی)
منبع :برگرفته از نقشه  25000 .1سازمان نقشه برداری وتغییرات نگارنده در تعیین محدوده زمینهای زراعی

با توجه به احداث سد نمرود ،رسوب حاصل از فرسايش به ويژه تشديد ميزان نقل و انتقال رسوب توسط
رودخانه ﺎﻫ ي حوزه و سيل ،موجب پر شدن مخزن سد و كوتاه شدن عمر مفيد آن ﻣﻰگردد .بدون شك نقش سيل در
فرسايش و توليد رسوب بسيار تاثيرگذار است .بنابراين با توجه به اهميت منابع آب و خاك حوضه نمرود و اهميت
استراتژ كي

آن ،و فعالیتهای توریستی که به خاطر نزد يكي به تهران در آن جا صورت ﻣﻰگیرد ،ضرورت حفاظت

اصولي از اين منابع انكار ناپذير است .سيل حوضه نمرود باید از جنبه ﺎﻫ ی اقتصادي -اجتماعي شناسایی شده و
مديريت سيل و فرايندهاي سيل غالب منطقه انجام گیرد .همچنین ضروریست راهكارها يي جهت مديريت و حفاظت
منطقه با توجه به موارد نامبرده و همچنين به علت اهميت سد مخزني و در دست اجراي نمرود و تأثير آن بر
فعاليت ﺎﻫ ي كشاورزي و استفاده در صنايع و شرب مناطق پا يي ن دست و نيز لزوم توجه به توسعه پايدار و همه جانبه
آتي صورت پذیرد تا خاصيت سيلخيزي منطقه در حد امكان مهار شود.
لذا در اين تحقيق سعي شده حوضه آبخيز نمرود از جنبه خسارات اقتصادي و اجتماعي سيل و مديريت سيل مورد
مطالعه و بررسي قرار گيرد و راﻩكارها يي در اين زمينه ارائه گردد.
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روش و ابزار گردآوري اطالعات
جمعآوری دادهها در این پژوهش به  2طریق صورت پذیرفت:
الف -گروه اول ،دادههای میدانی است که توسط پرسشنامه و مشاهده تهیه شده است .پرسشنامه باتوجه به سؤاالت
و موضوع تحقیق طراحي و سعي شده که ارتباط سؤاالت با متغيرها ،معرف ﺎﻫ و موارد به کار برده شده مديريت
سيالب در حوزه مورد مطالعه مرتبط حفظ شود .عالوه بر پرسشنامه به منظور كسب اطالعات بيشتر در رابطه با
اهداف پژوهش از روش مصاحبه نيز استفاده شده است .مشاهده میدانی شامل مشاهدات مستقيم از طريق عمليات
ميداني و مشاهدات غير مستقيم از طريق نقشه و تصوير ﻣﻰباشد .تجزيه و تحليل به منظور بهينه بندي مقايسهﺍي
سيالب باال دست و پا يي ن دست ،ميزان تأثير سيالب و پيامدهای خسارات اقتصادی -اجتماعي آن ،انجام ﻣﻰگیرد و
در انتها ،آمار و پرسشنامه و تحليل آماري ،ميزان خسارت اقتصادي سیل را تعیین ﻣﻰنماید.
یباشند ،در این زمینه از مطالعات و تحقیقات قبلی شامل نتایج تحقیقات
ب -گروه دوم دادهها ،دادههای کتابخانهای م 
سازمانها و موسسات و داده ﺎﻫ یی نظیر شرايط محيطي و متغيرهاي مؤثر در پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سيل،
عمدتًاًا گردآوري ﻣﻰشوند.
روش تجزيه و تحليل اطالعات
روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و با تأکید بر پیمایش میدانی و پرسشنامهای ﻣﻰباشد براي
تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل قياسي با كمك روش ﺎﻫ ي آماري و كامپيوتري استفاده شد .داده ﺎﻫ ي به
دست آمده در اين پژوهش به دو روش كمي و يك في مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند.
شهاي آماري توصيفي مانند ميانگين ،فراواني مطلق و
در مرحله اول براي طبقهبندي و سازماندهي داده ﺎﻫ از رو 
فراواني نسبي استفاده شده است .اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفت .و
از آزمون ﺎﻫ یی نظیر Tـ testاستفاده شد.
جامعهﻯ آماري و تعداد نمونه
حوزه نمرود دارای پنج زير حوزه به نام ﺎﻫ ي قزقنچاي ،فرح رود ،سله بن ،شهرآباد و عمرك ﻣﻰباشد .مساحت اين
محدوده 812 /7

يك لومتر مربع است .بر اساس اهداف پژوهش و اطالعات میدانی سه دهستان حبلهرود ،دوبلوک و

شهرآباد در فرآیند پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .یافته ﺎﻫ بیانگر آن است که بیش از  18درصد از پاسخگویان در
دهستان حبلهرود سکونت دارند .همچنین  1 .9درصد در دهستان دو بلوک و در نهایت  6 .9درصد هم در دهستان
شهرآباد ساکن هستند .نمودار 2توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس دهستان را نشان میدهد.
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0

حبله رود

نمودار - 2توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس دهستان
منبع :یافتههای پژوهش

21.7
18.7

16.9

25
19.4

10.4

Percent

20
15

10.3

10
2.2
بی پاسخ 71-85

61-70

51-60

41-50

31-40

-30

5
0

خگویان
نمودار -3وضعیت سنی پاس 
منبع :یافتههای پژوهش

خگویان باال ﻣﻰباشد .بر اساس
خگویان بیانگر آن است که در که مجموع میانگین سنی پاس 
بررسی وضعیت سنی پاس 
خگویان کمتر از  30سال سن دارند و که بیش از  65درصد از کل پاسخگویان بیش از
یافته ﺎﻫ تنها  2 .2درصد از پاس 
 50سال سن دارند.
جدول  -2وضعیت جنسی پاسخ گویان
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد اعتبار

درصد تجمعی

زن

3

1/3

1/4

1/4

89 /6

98 /6

100 /0

مرد
بیپاسخ
کل

206
12

9/1

230

100 /0

منبع :یافتههای پژوهش
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بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان هم نشاندهنده آن است که تنها  3 .1درصد از کل پاسخگویان را زنان سرپرست
خانوار و  6 . 89درصد را مردان تشکیل میدهند.
31.3
23

19.6
11.7
درصد

4.8

3.5

1.3

4.8

35
30
25
20
15
10
5
0

خگویان
نمودار-3وضعیت سواد پاس 
منبع :یافتههای پژوهش

خگویان
خگویان بیانگر آن است که در مجموع  23درصد از پاس 
با توجه به نمودار شماره ،3بررسی سطح سواد پاس 
بیسواد 3 .13 ،درصد ابتدایی 6 . 19 ،درصد راهنمایی 7 . 11 ،درصد دیپلم 8 .4 ،درصد فوق دیپلم 5 .3 ،درصد
لیسانس 3 .1 ،درصد فوق لیسانس هستند.
نتایج
بررسی پیامدهای اجتماعی اقتصادی سیالب در حوزه نمرود
بررسی پیامدهای منفی اجتماعی
یکی از پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از وقوع سیالب تعطیلی مدارس واختالل در برگزاری کالس ﺎﻫ ی درس در
روستاهای حوزه نمرود ﻣﻰباشد.
جدول -3وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی با تاکید بر تعطیلی و اختالل در برگزاری کالس ﺎﻫ ی درس در مدارس
میزان تاثیر

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

خیلی کم

1

43. 6

ـ42. 6

کم

1

43. 6

ـ42. 6

متوسط

32

43. 6

ـ11. 6

زیاد

62

43. 6

18. 4

بسیار زیاد

122

43. 6

78. 4

کل

218

مقدار کای اسکوئر

235. 073b

درجه آزادی

4

سطح معناداری

000 .

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به نتایج جدول  ،3به اعتقاد پاسخگویان ساکن در منطقه مورد مطالعه سیل تأثیر زیادی در راستای اختالل در
برگزاری کالسهای درس مدارس داشته است .به طوری که یک نفر هم گزینه خیلی کم راانتخاب و  221نفر گزینه
خیلی زیاد را انتخاب کردهاند.
جدول  -4وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی با تاکید بر مشکالت روحی و روانی
میزان تاثیر

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

خیلی کم

5

42. 2

ـ37. 2

کم

10

42. 2

ـ32. 2

متو س ط

47

42. 2

4. 8

زیاد

55

42. 2

12. 8

بسیار زیاد

94

42. 2

51. 8

کل

211

مقدار کای اسکوئر

125. 374a

درجه آزادی

4

سطح معناداری

000 .

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نظر پاسخگویان سیل پیامدهای منفی زیادی از نظر مشکالت روحی و روانی دارد .به گونهای که  5نفر
گزینه خیلی کم و  94نفر گزینه خیلی زیاد را انتخاب کردهاند.
جدول -5وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی با تأکید بر تمایل به مهاجرت
تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

کم

11

51. 3

ـ40. 3

میزان تاثیر
متو س ط

23

51. 3

ـ28. 3

زیاد

96

51. 3

44. 8

بسیار زیاد

75

51. 3

23. 8

کل

205

مقدار کای اسکوئر

c

97. 263

درجه آزادی

3

سطح معناداری

000 .

منبع :یافتههای پژوهش

دراین راستا براساس نظرات جامعه نمونه  11نفر از پاسخگویان اعتقاد دارند که وقوع سیالب در حوزه نمرود در
سطح کمﻰ موجب مهاجرت ﺎﻫ ی روستا شهری شدهاست و در مقابل  23نفر گزینه متوسط و  96نفر گزینه زیاد و در
نهایت  75نفر هم گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردهاند.
جدول  -6نتایج آزمون تی برای درک وضعیت پیامدهای اجتماعی
میانگین

تعداد مشاهدات
98 1
پیامدهای
اجتماعی

21/ 5707

انحراف

خطای استاندارد

1/0 283 9

0/ 3704 1

= 10 Test Value
مقدار

درجه آزادی

91 / 732

197

سطح معناداری
0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی خسارات اقتصادی سیل در حوزه نمرود
ابعاد اقتصادی خسارت بیشتر شامل آسیب رساندن به مساکن ،مزارع و باغها و به طور کلی محصوالت کشاورزی
ﻣﻰباشد .به هر جهت از بین رفتن محصوالت کشاورزی در وضعیت اقتصادی خانوارها تأثیرات فراوانی دارد.
مشکالت اقتصادی ﻣﻰتواند اثرات منفی اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.
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جدول  -7میزان خسارت سیالب به مسکن در منطقه مورد مطالعه
فراوانی

درصد

4

1/7

مبلغ به تومان
70000

2

0/9

100000

4

1/7

200000

1

0/4

300000

1

0/4

500000

4

1/7

1000000

1

0/4

5000000

1

0/4

10000000

4

1/7

12000000

1

0/4

20000000

3

1/3

30000000

1

0/4

60000000

1

0/4

300000000

2

0/9

50000

بی پاسخ

200

87 /0

کل

230

100 /0

در این راستا بر اساس خروجی ﺎﻫ ی پرسش نامه تعداد  4نفر از پاسخ گویان اذعان دارند که در سال ﺎﻫ ی اخیر در
مجموع  50000هزار تومان به مساکنشان آسیب زده شد اما در مقابل دو تن از پاسخ گویان اذعان داشته است که
سیصد میلیون تومان به مسکن آنان آسیب وارد شده است .در این راستا به اذعان  0/4میزان به مساکن آنها برابر با
شصتمیلیون از بین کل پاسخگویان تعداد31نفر اذعان داشتند که مسکن آنها در برابر سیالب دچار خسارت شدهاند.
جدول -8میزان خسارت سیالب به کشاورزی در منطقه مورد مطالعه
فراوانی

درصد

1

0/4

مبلغ به تومان
50000

1

0/4

100000

1

0/4

150000

1

0/4

200000

9

3/9

250000

3

1/3

300000

6

2/6

400000

4

1/7

500000

5

2/2

600000

1

0/4

700000

1

0/4

1

0/4

30000

750000

11

4/8

1000000
2000000

81

7/8

3000000

2

0/9

4000000

2

0/9

10000000

5

2/2

15000000

2

0/9

20000000

1

0/4

25000000

1

0/4

30000000

1

0/4

100000000

1

0/4

5000000

کل

4/3

10

88

38 /3

بی پاسخ

241

61 /7

مجموع

230

100 /0
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بر اساس نتایج جدول  ،8در منطقه نمرود بیشترین خسارتها در ارتباط با فعالیت ﺎﻫ ی کشاورزی بوده است .به
طوری که  88نفر از  230پاسخگوها اذعان داشتهاند که سیالب آسیب ﺎﻫ یی را به مزارع آنان وارد ساخته است ،اما
میزان آسیبپذیری در بین ساکنین حوزه نمرود شدت و ضعف دارد .به طوری که  31درصد از آسیبدیدگان کمتر

از  500هزار تومان خسارت دیدهاند و در مقابل پاسخگویانی هم بودهاند که بیش از  5میلیون تومان خسارت دیده-

اند.
جدول  -9نتایج آزمون تی برای درک وضعیت پیامدهای اقتصادی
میانگین

تعداد مشاهدات

41/ 3

213

انحراف
1/ 62

خطای استاندارد
0/2 140 1

= 10 Test Value
پیامدهای اقتصادی

درجه آزادی

مقدار

213

88 / 432

سطح معناداری
0/ 000 .

منبع :یافتههای پژوهش

روش ﺎﻫ ی مدیریتی مهار سیالب
حوزه سیلخیز نمرود در سال ﺎﻫ ی اخیر و با توجه به تداوم سیل روش ﺎﻫ ی مدیریتی گوناگونی را تجربه کرده است
که بیشتر این روش ﺎﻫ سازهای ﻣﻰباشد .اما همین روش ﺎﻫ ی سازهای هم در دو سطح سنتی با تأکید بر دانش بوﻣﻰ و
نوین ﻣﻰباشد .روش ﺎﻫ ی سنتی بیشتر سنگ چین ،ایجاد دیوارهای خاکی ،درخت کاری در حاشیه رودخانه و ...غیره
ﻣﻰباشد .جدول (  ،) 10میزان استفاده از روش ﺎﻫ ی بوﻣﻰ و نوین را در حوزه نمرود نشان میدهد.
جدول -01میزان استفاده از روش ﺎﻫ ی بوﻣﻰ و نوین توسط مسئولین محلی
تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

51

35 /8

- 20 /8

میزان تاثیر

19

35 /8

- 16 /8

08 1

35 /8

72 /2

58

35 /8

22 /2

زیاد

31

35 /8

- 22 /8

بسیار زیاد

2

35 /8

- 33 /8

اصال
بسیار کم
کم
تا حدودی

کل
مقدار کای اسکوئر

b

215
225 / 567

درجه آزادی

5

سطح معناداری

000/0

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  -11میزان رضایتمندی از روش ﺎﻫ ی بومی
تعداد مورد انتظار

باقیمانده

25

35 /5

- 10 /5

میزان تاثیر

تعداد مشاهده شده
63

35 /5

0/ 5

کم

77

35 /5

14/ 5

تا حدودی

65

35 /5

29 /5

زیاد

8

35 /5

- 27 /5

بسیار زیاد

2

35 /5

- 35 /5

اصال
بسیار کم

کل
مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

a

213
129 / 056

5
0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش
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بر اساس نتایج جدول  ، 11میزان رضایتمندی در سطح پایینی ارزیابی شده است بهطوری که بیش از  130نفر از
پاسخگویان گزینه ﺎﻫ ی اصال ،کم و بسیار کم را انتخاب کردهاند و در مقابل  58نفر گزینه متوسط و در نهایت تنها 51
نفر هم گزینه زیاد و بسیار زیاد را انتخاب کردهاند .همچنین براساس سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا (.0
 ) 000ﻣﻰتوان ادعا کرد که توافق معناداری در این زمینه در بین پاسخ گویان وجود دارد.
جدول  - 12میزان استفاده از روش ﺎﻫ ی نوین در منطقه نمرود
تعداد مشاهده شده

میزان تاثیر
اصال

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

47

33 /8

11 /2

12

33 /8

-41/8

کم

74

33 /8

38 /2

تا حدودی

56

33 /8

20 /2

زیاد

51

33 /8

- 20 /8

بسیار زیاد

2

33 /8

- 33 /8

بسیار کم

کل

b

مقدار کای اسکوئر

215
05 1/ 679

درجه آزادی

5

سطح معناداری

0/ 000 .

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج و نظرات ساکنین در حوزه سیلخیز نمرود میزان استفاده از روش ﺎﻫ ی نوین در حوزهاز طرف ساکنین
بسیار کم ﻣﻰباشد به طوریکه  47نفر گزینه بسیار کم و  74نقر گزینه کم و فقط  2نفر گزینه بسیار زیاد را انتخاب
کردهاند ،که دلیل اصلی آن را ﻣﻰتوان در باال بودن هزینه عملیاتی آن جستجو کرد.
جدول  - 13میزان رضایتمندی از روش ﺎﻫ ی نوین در منطقه نمرود
میزان تاثیر

تعداد مشاهده شده

تعداد مورد انتظار

باقیمانده

بسیار کم

7

42 /8

- 35 /8

کم

57

42 /8

41/2

تا حدودی

117

42 /8

74 /2

زیاد

13

42 /8

- 11 /8

بسیار زیاد

2

42 /8

- 40 /8

کل
مقدار کای اسکوئر

c

214
205 / 439

درجه آزادی

4

سطح معناداری

0/ 000 .

منبع :یافتههای پژوهش

یدهد که میزان رضایتمندی ساکنین از روش ﺎﻫ ی نوین نسبتا پایین است .دلیل اصلی شاید
نتایج جدول  ،31نشان م 
شها باز هم
این باشدکه روش ﺎﻫ ی نوین بسیار کم در منطقه اعمال شده است و در ضمن این با اجرای این رو 
سیالب در منطقه موجب خسارات به ساکنین در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی ﻣﻰشود.
جدول  - 14نتايج آزمون  tتک نمونه اي براي آینده مدیریت ریسک سیالب
سطح معناداري

Tمقدار

Test Value

000 .0

255 .51

21

تعداد
296

ميانگين پاسخ ﺎﻫ
51

منبع :یافتههای پژوهش

معيار
استفاده از روش ﺎﻫ ی مدیریتی
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بحث و نتیجهگیری
برای درک پیامدهای اجتماعی وقوع سیالب بر اساس یافته ﺎﻫ ی میدانی و نتایج آزمون تی ـ استیودنت ،میانگین
محاسبه شده  5 .21در برابر با میانه در نظر گرفته شده  ، 10سطح باالتری را نشان ﻣﻰدهد .همینطور سطح معناداری
محاسبه شده در ناحیه آلفای  05 .0که برابر با  000 .0ﻣﻰباشد بیانگر توافق معنادار در بین نگرش ﺎﻫ ی ساکنین
ﻣﻰباشد .همچنین برای درک پیامد ﺎﻫ ی اقتصادی ناشی از وقوع سیالب معیارهای مهم خسارت به مساکن و
محصوالت کشاوری مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس یافته ﺎﻫ ی میدانی و نتایج آزمون تی ،میانگین محاسبه
یدهد ،همچنین سطح معناداری محاسبه
شده  41/3در برابر با میانه در نظر گرفته شده  ، 10سطح باالتری را نشان م 
شده در ناحیه آلفای  05 .0که برابر با  000 .0میباشد بیانگر توافق معنادار در بین نگرش ﺎﻫ ی ساکنین ﻣﻰباشد .در
نتیجه با استفاده از یافته ﺎﻫ ی میدانی در ارتباط با میزان خسارت ﺎﻫ ی اجتماعی و اقتصادی ﻣﻰتوان نتیجهگیری کرد که
وقوع سیالب در این حوزه پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی نسبتا باالیی دارد .از علل اساسی خسارت سیل در
محدوده مورد بررسی تجاوز به حریم رودخانه ،ساخت و سازهای غیر مجاز و در نتیجه کاهش بستر رودخانه است
یشود ،که با نتایج تحقیقات
که این عوامل سبب افزایش وسعت پهنههای سیلگیر ،عمق سیلگیری و خسارتها م 
خلیلیزاده ( )2 38 1در حوزه رودخانه زیارت در گرگان و قریب و همکاران (  ) 1386در محدوده رودخانه قرهچای
در رامیان مطابقت دارد.
استفاده ازروش ﺎﻫ ی بوﻣﻰو مدرن امروزه به عنوان یکی از معیارهای مناسب در راستای بهبود مدیریت ریسک
سیالب ﻣﻰباشد .بررسی میانگین پاسخ ﺎﻫ ی بدست آمده  51در مقایسه با عدد  ،21که به عنوان میانه نظری پاسخ ﺎﻫ
در نظر گرفته شده است رقم باالتری را نشان ﻣﻰدهد .از طرفی دیگر سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای
0/ 05برابر با  0/ 000ﻣﻰباشد که بیانگر وجود توافق معنادار در بین ساکنین ﻣﻰباشد .بنابراین برای کنترل سیلخیزی
شهای سازهای وغیر سازهای یا شیوه ﺎﻫ ی سنتی-ـجدید اثرگذار است.
در این منطقه رو 
یشود :روش ﺎﻫ ی مرتبط با تصفیه و
با توجه به بررسيها و نتايج تحقيق براي حوضه نمرود پيشنهادات زير مطرح م 
بازسازی کانال ﺎﻫ و قنات ﺎﻫ تا قبل از شروع باران و ذوب برف سنگین صورت گیرد تا صدمات سیل را کاهش دهد.
همچنین مدیریت بهره برداری از زمین ﻣﻰتواند مقاومت زمین را از طریق بهینه سازی قواعد چرای گوسفند و بز و
توسعه بستر پوشش گیاهی ،افزایش دهد .در نهایت باید گفت اگر چه یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیة
مناطق سیلگیر وجود ندارد اما بدیهی است پدیده سیل علیرغم همه پیچیدگیهایش قابل بررسی و مطالعه بوده و
لهای مناسبی جستجو کرد.
یتوان در جهت مهار وکاهش خسارات آن و حتی بهرهبرداری اقتصادی از سیل راهح 
م
ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر پیشآمدن بالهای طبیعی وحوادث غیرمترقبه برای کلیه افرادجامعه و شوراها و
دهیارن به عنوان مدیران روستایی و همچنین نحوه برخورد با این بالها درهنگام وقوع و پس از وقوع میتواند
موجب کاهش خسارتها وبهبود روند کمک وترمیم خرابیها باشد که در زیر به چند مورد اشاره میشود:
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پیشنهادات
تهای موجود و مطابق با استانداردهای آمایش سرزمین
 -1مدیریت کاربری اراضی و استفاده از آن بر اساس قابلی 
 -2توسعه استراتژیهای ملی در زمینه استفاده مناسب از اراضی
 -3تهیه و تدوین سند توسعه پهنههای سیالبدشت بر اساس ارزیابی ریسک وقوع سیالب
شهای غیرسازهای مبارزه با سیالب
 -4تاکید و توسعه رو 
 -5توسعه سیستمهای هشدار سیل
منابع
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شهای جلوگیری از آن.
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