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  دالیل عمده وقوع سیالب و اثرات تخریبی آن  در استان گلستان

  2 و حسن فرازجو1سید محمد علی مصطفوی

   معاون مطالعات پایه منابع آب و دبیر کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان- 1

   کارشناس دفتر آمار منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان-2

                             4913933165 کدپستی – معاونت مطالعات پایه منابع آب – شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان –ق قال  ابتدای جاده آ–گرگان 

  

  چکیده 

سیل از جمله خطرات طبیعی است که  فراوانی وقوع آن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و در این میان استان گلستان همه 

در این مقاله به اختصار سیلهای بزرگ سالهای اخیر بررسی شده و .  مالی و جانی سیل قرار می گیردساله تحت تاثیرخسارات

به طور کلی بارندگی های با شدت . دالیل عمده وقوع و تشدید خسارت به ویژه در شرق استان مورد ارزیابی قرار گرفته است

 نامناسب ه های سازو بستر رودخانه ها و ساخت  حریم اوز بهتجزیادو تداوم کوتاه مدت به همراه تغییرات کاربری اراضی ، 

  .مهمترین دالیل تشدید سیالب در این استان می باشد

  

   مقدمه -1

 است که در آن عوامل مختلف طبیعی …حیات وحش و ,مرتع,جنگل,آب, حوضه آبریز به عنوان یک سیستم متشکل از خاک 

 برای دستیابی به اهداف کامل توسعه اهمیت حوضه های کوهستانییا و اصالح اح,حفاظت . ارتباط متقابل دارند, و انسانی 

شناسایی و در جهت رفع آنها برنامه ریزی مناسب , بنابراین در مدیریت حوضه های آبریز باید عوامل تخریب . حیاتی دارد

تغییرات , منجر به کاهش کیفیت آبتخریب آبریز همراه با تغییرات بارز در واکنش هیدرولیکی رودخانه است که . صورت گیرد

( اقلیم و بهره برداری نامناسب از زمین , تخریب آبریز از اثر متقابل خصوصیات فیزیوگرافی. دبی و زمان جریان آب می شود

حاصل می  ) …حرکت حیوانات و جاده سازی و , به هم زدن خاک توسط معدن کاوی, کشت نامناسب, قطع یکسره جنگل

 بروز کرده و باعث از …خشکسالی و , سیل, آلودگی آب, رسوبگذاری شدید, لغزشها, به صورت فرسایش خاکشود و اثرات آن 

    .بین رفتن امکانات اقتصادی و تشدید مشکالت اجتماعی می گردد

اشی از سیل از جمله خطرات طبیعی است که فراوانی وقوع آن در سالهای اخیر روند افزایشی داشته و خسارات ن, در این میان 

 واقعه سیل در کشور گزارش شده 3700 سال اخیر در حدود 50در . آن همه ساله بخشی از کشور را تحت تاثیر قرار می دهد

 سال اخیر و روند 50 خالصه ای از وقایع مهم سیل  در  1جدول .  سال اخیر روی داده است10 درصد آن در 53که حدود 

  . افزایشی آن را نشان می دهد
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توزیع مکانی و زمانی بارندگی است اما ویژگیهای , شدت, ع سیل در نگرش اولیه تابع وقایع اقلیمی به ویژه مقداراگرچه وقو

  مقالهدر این . مختلف حوضه آبریز مانند پوشش گیاهی و کاربری اراضی و دخالت انسان نیز در وقوع سیل تاثیر عمده دارد

  .خسارات ناشی از آن در حوضه های سیل خیز استان گلستان بررسی شوددالیل عمده وقوع سیل و تشدید سعی شده است تا 

  

  )2002,شریفی و همکاران( در ایران 2001  تا 1951 وقایع مهم سیل در دوره  -1جدول 

  1951-1969درصد افزایش نسبت به دوره   درصد از کل  تعداد وقایع سیل  دوره

1960-1951  195  3/5  100  

1970-1961  233  3/6  120  

1980-1971  431  6/11  220  

1990-1981  904  4/24  460  

1995-1991  1020  6/27  520  

2001-1996  917  6/24  470  

    100  3700  جمع

  

   معرفی منطقه مورد مطالعه-2

 1627000 روستا با جمعیت بیش از 1067 شهر و  21 شهرستان ، 11 کیلومتر مربع شامل 20438استان گلستان با مساحت 

   ).1شکل ( ور و ضلع شرقی دریای خزر واقع شده است نفر در شمال کش

 میلیمتر و در مناطق 700 میلیمتر می باشد به طوری که در ارتفاعات جنوبی تا 450متوسط بارندگی ساالنه استان حدود 

ق جنوبی در جه حرارت متوسط ساالنه در مناط. میلیمتر تغییر می کند200دشتی واقع در شمال استان و نوار مرزی در حدود 

  . در جه می رسد5/17 در جه سانتی گراد و در شمال استان تا 10حدود 

ساالنه آب  حوضه گرگانرود ، قره سو ، اترک وخلیج گرگان می باشد که پتانسیل 4حوضه های آبریز اصلی استان شامل 

  مکعب می باشد  میلیون متر 1250 پتانسیل آبهای زیرزمینی نیز معادل و  میلیون متر مکعب 1235سطحی آن 
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  موقعیت استان گلستان در کشور و تقسیمات سیاسی-1شکل 

   پتانسیل منابع آب سطحی استان گلستان-2جدول 

 حوضه
  مساحت در استان گلستان

)کیلومتر مربع (   )میلیون متر مکعب ( پتانسیل آبهای سطحی  

 50 394 خلیج

 100 1624 قره سو

 828 11415 گرگانرود

 257 7689  اترک در گلستان

 1235 22311  جمع
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  پراکنش مکانی بارندگی در سطح استان گلستان-2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  پراکنش مکانی درجه حرارت در سطح استان گلستان-3شکل 
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   روند وقوع سیل در شرق استان گلستان-3

قوع سیل های ویرانگری بوده که خسارات مالی و جانی بسیار زیادی برجای شاهد وحوضه آبریز گرگانرود در سالهای اخیر 

 5000 در شرق استان گلستان به وسعت 1منطقه وقوع سیل در چند سال اخیر عمدتاً در حوزه سد گلستان  . گذاشتند

 1حوزه سد گلستاندر .  اجرا شده است1نیز در باالدست سد گلستان  ) 2گلستان (سد بوستان . کیلومتر مربع بوده است

رودخانه های اوغان، دوغ، آق سو و آجی سو و درحوزه سدبوستان نیز رودخانه ساری سو با سرشاخه های گلیداغ ، زاو جریان 

  . روی داده است1386 و 1384 ، 1381 ، 1380 ، 1371سیلهای عمده شرق استان گلستان در سالهای .  دارد

  گلستان خصوصیات سیلهای بزرگ در استان – 3جدول

  

 ساعت بوده 48 میلیمتر با تداوم 109حداکثر مقدار بارندگی در این سیل در ایستگاه رامیان معادل  : 1371سیل سال  -3-1

  .  اردیبهشت ایجاد نموده است20 متر مکعب بر ثانیه در تاریخ 400که سیالبی با دبی پیک 

 12 میلیمتر با تداوم 450لی گلستان معادل  حداکثر مقدار بارندگی در این سیل در ایستگاه پارک م :1380 سیل سال -3-2

 مرداد در محل سد گلستان ایجاد 20 و 19 متر مکعب بر ثانیه در روزهای 3017ساعت بوده که سیالبی با دبی پیک معادل 

( محدوده تحت تاثیر این سیالب حوضه آبریز سد گلستان بوده و خسارات مالی و جانی فراوانی برجای گذاشت . نموده است

زمین  بدلیل شدت و تداوم بارش، مناطق کوهستانی حوضه با بررسیهای صحرایی مشاهده گردید که در ). نفر متوفی 240

 سیالب بارندگی 
منطقه وقوع 
 خسارت

 میزان خسارت

 روزوماه وقوع سال

حداکثر 
 بارندگی
اتفاق 
 افتاده

حداکثر 
شدت 
 بارندگی

یک 
 ساعته

مدت 
 بارندگی

حداکثر دبی 
لحظه ایی 
ایجاد شده 
 دررودخانه

 منطقه وقوع
 خسارت

)نفر(جانی   
 مالی

میلیارد ( 
)ریال  

اردیبهشت20 71 وزه کل گرگانرودح 400 48 15 109   180 ـ 

مرداد19 80  450 40 12 3017 
باالدست 
1سدگلستان  

240 600 

مرداد21 81  108 30 6 600 
باالدست 

1سدگلستان   
43 280 

 1500 4 80 141  مرداد19 84
باالدست 
2و1سدگلستان  

40 600 

 350 1 200 200  مرداد13 86
حوضه رودخانه 

  نوده-خرمالو 
7 

در حال 
 بررسی
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همچنین سنگهای بسیار زیاد و . ایجاد شده استنیز  متر 1 رخ داده و آبراهه ها و شیارهایی به عمق حدود لغزشهای متعدد نیز

باشند از شیب های ارتفاعات و دامنه به کنار و داخل جاده  نیم متر مکعب میبزرگی که بعضی از آنها دارای حجم نزدیک به 

بطوریکه در بعضی از ساختمانهای روستایی ترجنلی به ارتفاع بیش از یک متر نیز  این سنگها . مشهد حمل شده است–گرگان 

ن به علت وجود قطعات سنگ و تنه و افزایش قدرت تخریبی آ ) Debris Flow(  ایجاد جریان واریزه ای .انباشته شده است

درختان از جمله موارد قابل توجه در این سیل می باشد به طوری که ماشین آالت سنگین و ابنیه های مختلف مانند پلهای 

  .موجود بر روی رودخانه مادرسو به شدت تخریب شدند

  

  

  

  

  

  

  

  1380 تخریب ماشین آالت سنگین در اثر قدرت تخریبی سیل سال – 4شکل

  

  

  

  

  

  

  

  1380 تخریب پل لوه بر روی رودخانه مادرسو در سیل سال – 5شکل
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.  نفر را متحمل گردید40روستای دشت نیز که در باالدست حوضه سد گلستان قرار دارد در این سیالب خسارات جانی حدود 

  .همچنین سد خاکی قیزقلعه در باالدست این روستا در جریان سیالب ، تخریب گردید

 میلیمتر در ایـستگاه بـاران سـنجی         108 میزان با حداکثر     در اثر وقوع بارش     مردادماه 21 در تاریخ     :1381ال   سیل س  -3-3

منطقه تحت تاثیر . شده است متر مکعب در ثانیه در محل سد گلستان       600 دبی پیک حدود     ، باعث ایجاد سیالبی با    دشت شاد   

 28سو ، اوغان و تمر بوده است به طوری که خسارت مـالی معـادل                این سیالب نیز شرق استان گلستان در زیرحوضه های مادر         

  . متوفی برجای گذاشت43میلیارد ریال و نیز 

 مرداد دو سیل در شرق استان گلستان 19 و 18 مرداد و نیز تاریخ 9 و 8 در دو تاریخ 84در سال  : 1384 سیل سال -3-4

 میلیمتر بوده که دبی پیک سیالب نیز 84ر ایستگاه گلیداغ معادل به وقوع پیوست که در  سیل اول حداکثر مقدار بارندگی د

  . تمر روی داده است– متر مکعب بر ثانیه در رودخانه گرگانرود 140حدود 

 113 میلیمتر در ایستگاه پارک ملی گلستان ثبت شده ، مقدار بارندگی در دشت نیز 141در سیل دوم حداکثر بارندگی 

 متر مکعب بر ثانیه 1500 میلیمتر بوده که در نتیجه دبی حداکثر لحظه ای سیالب نیز حدود 60 میلیمتر و در گلیداغ معادل

  .ایجاد گردید

بدلیل وجود سد های گلستان و بوستان و کنترل پیک سیالب توسط مدیریت انجام شده توسط آب منطقه ای گلستان و نیز  

خسارات جانی درمحور پارک ملی نداشته و عمده خسارتها اطالع رسانی و مسدودنمودن جاده گرگان ـ مشهد، هیچگونه 

 در محور کالله ـ مراوه تپه بدلیل وقوع بارش وسیالب بی سابقه واردشده  که بسیاری از روستاهای 2درباالدست سدگلستان 

ای گذاشت و  نفر برج40 خسارات جانی به شدت آسیب دیدند به طوری که.... مسیر رودخانه از جمله قوالق کسن ، قپان و 

   .هیچ آسیبی به پایین دست سدهای مذکور وارد نشده است

  

  

  

  

  

  

  

  

   در حوضه سد بوستان1384 نمونه ای از خسارات سیل سال – 6شکل
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  84 و81 و 80 دبی تنظیمی سد گلستان در سیل سال – 4جدول شماره 

   به بهره برداری نرسیده بود2 سد گلستان 

نیز سیالبی در حوضه آبریز رودخانه خرمالو شهرستان  ) 1386(  مرداد ماه سال جاری 13در   :1386 سیل سال -3-5

 نفر از هموطنان عزیز جان 7هل چای شهرستان مینودشت در حوضه سد وشمگیر روی داد که متاسفانه آزادشهر و رودخانه چ

تداوم بارندگی در سیل رودخانه خرمالو در حدود یک ساعت و مرکز بارش در ارتفاعات خوش ییالق و . خود را از دست دادند

 میلیمتر در ایستگاه خوش 200مقدار بارندگی روی داده تیل آباد بوده به طوری که طبق اعالم غیر رسمی سازمان هواشناسی 

 میلیمتر در ایستگاه 34 میلیمتر در وامنان و 42در ایستگاههای نزدیک منطقه نیز بارشهایی به ترتیب معادل . ییالق بوده است

 بوده که دوره  متر مکعب بر ثانیه350دبی حداکثر لحظه ای این سیل در ایستگاه نوده حدود . قشالق ثبت گردیده است

جریان سیل به سمت روستای تیل آباد حرکت نموده که باعث ایجاد خسارتهای فراوان  . سال داشته است100بازگشتی بیش از 

 5/3به منازل مسکونی روستائیان و تخریب اراضی زراعی روستای مذکور شده است به طوری که ارتفاع سیل در روستا به حدود 

 درصد تخریب 100 باب خانه در روستای تیل آباد  50 ستاد حوادث غیر مترقبه استان ، در حدود براساس اعالم.متر می رسد 

شده است و بخشی از منازل دیگر نیز آسیب دیده اند و به سیستم برق رسانی و سطح زیادی از اراضی زراعی روستا نیز 

  .ز در این سیل خسارت دیده اند شاهرود و پلهای ارتباطی نی–جاده اصلی آزادشهر . خسارت وارد شده است

  

  

  

  

  

  

  

   شاهرود- نمونه ای از خسارات جاده ارتباطی آزادشهر – 7شکل

  1384  1381  1380  سال  سد

  cms(  3017  600  870(حداکثر ورودی 
  1سدگلستان 

  cms(  230  60  30(داکثر خروجیح

  cms(      890(حداکثر ورودی 
  2سد گلستان 

  cms(      40(حداکثر خروجی
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وقوع کــه در طـــول دوره آماری مـوجود بی سابقه بـوده  ، بارش های نسبتاً شدیدی 86 تا 80در چند سال اخیر از سال 

به تبع این بارشها سیالبهای شدید نیز روی داده است . اه می باشدیافته است یکی از ویژگیهای این بارش وقوع آنها در مردادم

  . منطقه تحت تاثیر آنها را نشان می دهد10 تا 8که شکلهای 

  

.  

  

     

  

  
  

 

 

 

 

 

  1371 منطقه تحت تاثیر سیالب در سال – 8شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1384 منطقه تحت تاثیر سیالب در سال – 9شکل
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  1386 منطقه تحت تاثیر سیالب در سال – 10شکل

 

  دالیل عمده وقوع سیل و تشدید خسارت -4

   بارشهای شدید و کوتاه مدت-4-1

نوع و خصوصیات بارش بیشتریت تاثیر را در پدیده سیالب نشان می دهد به طوری که اگر بارش در یک حوضه به صورت برف 

باشد ، ذوب تدریجی آن باعث می شود که هیدروگراف حالت کشیده پیدا کند و دبی اوج آن کمنر از حالتی باشد که بارش به 

اگر . بارش مازاد بیشتری تولید شده و شکل هیدروگراف نوک تیز خواهد بوددر شدتهای بارندگی زیاد ، . صورت رگبار است

در این . مدت بارش زیاد باشد باعث می شود که خاک حوضه اشباع شده و بخش زیادتری از بارندگی به رواناب تبدیل گردد

  .حالت هیدروگراف شکلی کشیده با پایه زمانی طوالنی پیدا می کند

همان طور که مالحظه می شود روند . ر سیلهای اخیر را با بارندگی در دوره آماری مقایسه می کند  مقدار بارندگی د5جدول 

  .افزایش مقدار بارندگی در رگبارهای کوتاه مدت از مهمترین دالیل افزایش شدت سیالبهای استان گلستان می باشد
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  84 تا 80 های روی داده در سیلهای  ساعته منطقه شرق استان با بارش24 مقایسه حداکثر بارندگی -5جدول 

 ایستگاه

ساعته به 24حداکثر بارندگی 

میلیمتر در دوره آماری قبل 

 1380از سال 

 84سیل سال  81سیل سال  80سیل سال 

  گلیداغ
64  

 )75-76سال آبی (
5/26  9  60 

 چشمه خان
50  

68-67 
84 16 5/17 

 115 60 190 -------  شاددشت

  گلستانپارک ملی
81  

  )70 – 71ال آبی س( 
450 44 141 

 تنگراه
81  

  )70 – 71سال آبی ( 
150 51 5/51 

 گالیکش
188  

  )76 – 77سال آبی ( 
21 108 5/19 

 نوده
90  

  )70 – 71سال آبی ( 
94 42 5/8 

 رامیان
110  

  )70 – 71سال آبی ( 
118 30 20 

  

   شرایط توپوگرافی و شیب تند حوضه ها-4-2

 فیزیوگرافی حوضه های آبریز شرق استان گلستان ، شرایط مساعدی برای ایجاد سیلهای ناگهانی و توپوگرافی و خصوصیات

سریع را ایجاد می نمایند به طوری که وجود آبراهه های بسیار زیاد مستقل از یکدیگر با تراکم آبراه ای باال و شیب تند دامنه 

جریان کانالی در شیبهای , در شرایط مساوی. ید سیالب می باشددر مناطق باالدست حوضه های آبریز از عوامل موثر در تشد
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زمان تمرکز , حوضه های با شیب زیاد نسبت به حوضه های کم شیب. سریعتر انجام می گیرد, تند نسبت به شیبهای آرام 

و دبی پیک آن بیشتر سریعتر به اوج  می رسد , حوضه با شیب بیشتر, کوتاه تری دارند و اگر بارش مازاد در آنها یکسان باشد

 نقشه توپوگرافی حوضه آبریز سد گلستان را نشان می دهد ، همان طور که مالحظه می شود شیب تند اراضی 11شکل . است

  .در محدوده پارک ملی گلستان و تنگراه از دالیل مهم افزایش ضریب رواناب و تشدید سیالب می باشد

  ستان نقشه توپوگرافی حوضه آبریز سد گل-11شکل 

   تغییرات کاربری اراضی-4-3

توسعه مناطق کشاورزی و شهری و بهره برداری بیشتر از جنگلها درجهت برآوردن رشد روز افزون نیاز انسانها باعث تغییرات 

تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از چالشهای عمده در جهان قرن . چشمگیری در رژیم هیدرولیکی حوزه های آبریز می شود

و یکم مطرح خواهد بود و برخی حتی اعتقاد به شدیدتر بودن تاثیرات آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم دارند          بیست 

(Sala et al.,2000) .  تغییرات هیدرولوژیک را   خاک، پوشش گیاهی و توپوگرافیآبریز شامل حوزهعموما سه ویژگی اولیه

دو ویژگی خاک و توپوگرافی، تغییرات کوتاه مدت ندارند و می . اره می کنند رواناب و فرسایش اد-در قالب فرآیندهای بارش

 مدت و میانلیکن تغییر در واکنش هیدرولوژیک یک حوزه آبریز در مقیاس زمانی . توان آنها را جزء عوامل ایستا محسوب کرد

 پارک ملی گلستان
 سد گلستان
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 تاثیرات هیدرولوژیک کاربری اراضی و .(Miller et al.,2002)  مدت به تغییر در نوع و توزیع پوشش گیاهی بستگی داردبلند

  رواناب، دبی حداقل، دبی حداکثر، رطوبت خاک و تبخیر و تعرق آشکار می شود عمقمدیریت پوشش گیاهی در قالب تغییر در

(Sikka et al.,2003).  

ثر تغییر کاربری اراضی حوزه آبریز سد گلستان در سالهای اخیر شاهد سیل های ویرانگر بوده است که احتمال تشدید آنها در ا 

سیستم های اطالعات جغرافیایی و مدل تلفیق قابلیتهای با استفاده از همچنین .  (Sharifi et al., 2002)مطرح می باشد

  اثر تغییر کاربری اراضی و پوشش گیاهی بر رژیم سیالبی حوزه آبریز سد گلستان مورد بررسی قرار،HEC-HMSهیدرولوژیک 

 نقشه کاربری اراضی ، خاک و مدل ارتفاعی رقومی حوضه آبریز 12شکل ) .  Saghafian and Farazjoo, 2004( . گرفته است

  .سد گلستان را نشام می دهد

    آبریز سد گلستان حوضه گروه های هیدرولوژیکی خاک و مدل ارتفاعی رقومی ،کاربری اراضی   هاینقشه – 12شکل 

در اثر تخریب جنگلها 1375 تا 1346آبریز سد گلستان نشان می دهد که در دوره بررسی تغییرات کاربری اراضی در کل حوزه 

 درصد به وسعت اراضی زراعی افزوده شده که بخش قابل توجهی از آن بر روی دامنه های شیب دار 13و مراتع منطقه بیش از 

رصد سطح حوضه دارای گروه  د68همچنین حدود . قرار گرفته و دارای نقش موثری در افزایش رواناب حوزه می باشد

 می باشد که نشان دهنده پتانسیل نسبتا باالی خاک حوضه برای تولید رواناب    B درصد گروه 22 و Cهیدرولوژیک خاک 

  .می باشد

( نیز برای دو سناریو کاربری اراضی خوشبینانه و بدبینانه  HMS شبیه سازی واکنش هیدرولوژیک حوضه در محیط مدل 

با احیا پوشش گیاهی و افزایش سطح جنگلهای حوضه، دبی اوج کاهش خواهد یافت و با ادامه ن داده است که نشا )  13شکل 

اما عکس العمل هیدرولوژیک حوضه سد . دبی اوج سیل افزایش می یابد روند تخریب حوضه و کاهش سطح و تراکم جنگلها، 

به سمت سناریوی بدبینانه  تخریب پوشش گیاهی حوضه گلستان نسبت به تخریب پوشش گیاهی شدیدتر است یعنی اگر روند
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 افزایش خواهد یافت که تاکیدی دوباره بر لزوم حفظ و احیا پوشش قابل مالحظه ایبه طور  ، مقدار دبی اوج سیلمیل نماید

یل نسبت به  ساله  در صورت ادامه روند تخریب حوضه ، دبی اوج س5به عنوان مثال در دوره باز گشت . گیاهی حوضه می باشد

   )1383فرازجو و ثقفیان (   درصد افزایش خواهد یافت5/35شرایط فعلی، 

  

  

  

 

   نقشه کاربری اراضی حوضه سد گلستان در سناریو های کاربری اراضی خوش بینانه و بد بینانه– 13شکل 

بر واکنش هیدرولوژیک حوضه  تاثیر پوشش گیاهی و کاربری اراضی ،البته باید توجه داشت که با افزایش دوره بازگشت سیل

 برای مدیریت و کاهش سیالب در منطقه با مدیریت اراضی و بهبود و اصالح بنابراین ). 14شکل . ( سد گلستان کاهش می یابد

در وقوع . کاربری اراضی تنها می توان دبی اوج سیل را در دوره بازگشت های پایین و متوسط به طور قابل توجهی کاهش داد

 بیشتر نمایان می شود و اثر پوشش گیاهی در کاهش سیل خیزی به علت ، نقش شدت و مقدار بارندگی ،رگسیل های بز

   .  کاهش می یابد،تکمیل ظرفیت ربایش و جذب گیاهی

  

   ساخت و ساز نامناسب و عدم رعایت حریم رودخانه-4-4

وامل افزایش خسارات مالی و جانی سیالب می عدم رعایت حریم رودخانه و ساخت و ساز در بستر سیالبی رودخانه از دیگر ع

روستای .  در بستر سیالبی قرار داشته اند 1386 تا 1380باشد به طوری که تمام روستاهای آسیب دیده در سیلهای سال 

 را دیده به طور 1384 و زیرحوضه گلیداغ که بیشترین خسارات جانی در سیل 2قوالق کسن در حوضه باالدست سد گلستان 

  .در بستر آبراهه گلیداغ قرار گرفته بود که پس از سیل ، به مکان مناسب و امن جابجا گردیدکامل 
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   کاهش اثر کاربری اراضی بر واکنش هیدرولوژیک حوضه سد گلستان با افزایش دوره بازگشت سیل– 14شکل 

تخریب شدند در بستر سیالبی  ) 1386( ی همچنین تمامی منازلی که در روستای تیل آباد  در سیل مرداد ماه سال جار

  . متر نیز رسیده بود5/3رودخانه قرار گرفته بودند به طوری که ارتفاع جریان سیل در این مناطق به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   روستای تیل آباد– 1386 سیل مرداد – تخریب منازل مسکونی ، باغات و ادوات کشاورزی موجود در حریم رودخانه – 15شکل 
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یگر عوامل موثر در تشدید سیالب و در برخی موارد انحراف سیالب و هدایت آن به مسیر جاده ها می توان به طراحی و از د

به عنوان نمونه پلهای مسیر رودخانه خرمالو که در مرداد . ساخت نامناسب سازه های تقاطعی رودخانه به ویژه پلها اشاره کرد 

ت عبور کافی نداشته اند به طوری که در در محل پل روستای وطن ، آب به جاده سال جاری تحت تاثیر سیالب بوده ، ظرفی

  . شاهرود وارد شده و باعث تخریب و مسدود شدن جاده نیز گردیده است–اصلی آزادشهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1386 ظرفیت عبور ناکافی پلهای رودخانه خرمالو در سیل مرداد -16شکل 

  

   نتیجه گیری-5

له با بررسی مقدار بارندگی در دوره آماری و سیالبهای رخ داده در سالهای اخیر مشخص می شود که مهمترین علت در این مقا

وقوع سیل در استان گلستان ، مقدار و شدت زیاد بارندگی در مدت زمان کوتاه می باشد که در سالهای اخیر در مرداد ماه روی 

و تخریب جنگلها و مراتع ، کشاورزی نامناسب و شخم در جهت شیب ، از طرف دیگر تغییرات کاربری اراضی . می دهند

  .فیزیوگرافی و شیب تند حوضه ها نیز در افزایش ضریب رواناب و تشدید سیالب نقش عمده ای دارند
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 کیفیت نامناسب منازل روستایی و مقاومت کم آنها در برابر خطر سیل به همراه عدم رعایت حریم رودخانه و ساخت و طراحی

نامناسب سازه های تقاطعی واقع بر روی رودخانه ها از جمله عوامل تشدید خسارت مالی و جانی سیل در این استان           

 .می باشند

  

   مورد استفادهمنابع -6

دفتر آمار منابع آب ، معاونت مطالعات پایه منابع آب ، شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان ، گزارش سیلهای سال } 1{

   ، منتشر نشده1386تا  1380

مطالعه ( ارزیابی حد تاثیر پذیری دبی اوج سیالب از سناریو های کاربری اراضی . 1383.فرازجو، حسن و بهرام ثقفیان} 2{

 -، اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ) حوضه سد گلستان : موردی 

  .گاه تهراندانشکده فنی دانش

  .کمیته سیل و  طغیان رودخانه ها. سیالب و هشدار محلی سیل در گرگانرود . 1385.مصطفوی ، سید محمد علی } 3{
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