
  t.me/Dr_AliBeitollahi      مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  دکتر علی بیت اللهی                      1397-12-28گزارش سیل گلستان 

 

1 
 

 

تانـل گلسـزارش سیـگ  
 28-12-1397  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولف:

 دکتر علی بیت اللهی 
 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

8-1-1398  



  t.me/Dr_AliBeitollahi      مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  دکتر علی بیت اللهی                      1397-12-28گزارش سیل گلستان 

 

2 
 

 

 فهرست مطالب

 3چکیده گزارش سیل گلستان 

 5 شرح رخداد

 17مراکز جمعیتی و واحدهای مسکونی در معرض سیل 

 18دالیل رخداد سیل گلستان 

 25قال آق آبگرفتگی 

 26  تخلیه آب از محدوده شهری آق قالعملیات 

 29  آبگرفتگی گمیشانخطر 

  29ت و تلفات خسار

 32نکته ها و پیشنهادات 

 34 ...وچند عکس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تان گلستان به نگارش در آمده است که این گزارش با همکاری همکاران محترم اداره کل راه و شهرسازی اس

، دبیر کارگروه مخاطرات زلزله و لغزش الیه های زمین آقای مهندس گرزینجای دارد از همکاری ارزنده 

 استان، کمال قدردانی را بعمل آورد.

، مدیر کل محترم راه و محبوبی حسین مهندساز همکاری صمیمانه آقای   بطور ویژه همچنین الزم است

 ی استان گلستان که در مدیریت و هماهنگی تجمیع اطالعات نقش اصلی را داشتند، تقدیر و تشکر نمائیم.شهرساز

شهرسازی نیز بدلیل جمع  تالش ارزنده مهندس مهدوی از همکاران بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن واز 

 وری اطالعات میدانی سپاس ویژه دارد.آ
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 سیل گلستان چکیده گزارش

به  توسکاچال مینودشت مقدار بارش در ایستگاه 1398-1-2صبح روز جمعه  6:30اسفندماه تا ساعت  27صبح روز  6:30از ساعت 

 ساالنه منطقه رقم بسیار باالئی است. این ایستگاه بیشترین مقدار بارش را داشته است. رسید که نسبت به میانگین میلی متر 354

% مساحت استان 40مساحت مذکور حدود هکتار ( بوده  850،000کیلومتر مربع ) 8500مساحت تقریبی حوضه بارش و تجمع آب 
 گلستان را تشکیل می دهد.

رقم بارندگی سیل  .میلی متر در سال می باشد 267ساله  50دوره  در و قره سو انمتوسط دراز مدت بارش سالیانه برای حوضه رود گرگ
 ساله بوده است.  50برابر مقدار میانگین  122آسای گلستان 

در ، این عدد فروردین برای کل حوضه است 2اسفند تا  27از  میلی متر 178میانگین بارش مقدار تجمع آب سیالب در حوضه 

 است. سالیانهمیانگین دراز مدت کل  % 67ساله حدود  50مقایسه با میانگین 

درصد می باشد. چنین شیب مالیم و کم در مسیر  2تا  1.6شیب بیشینه حدود و  درصد 0.3تا  0.2بین  سیالب شیب متوسط مسیر
  .شد تانگلسپخش شدگی آب و غوطه وری مراکز جمعیتی در سیالب هجوم آب با دبی باال موجب آبراهه و رودخانه در اثر 

کیلومتر مسیل  150بوده که با توجه به طول تفریبی  کیلومتر مربع 400 پخش سیالب بر اساس نگاره های ماهواره ای مساحت
با فرض اشباع بودن خاک و تشکیل رواناب از کل بارندگی در می شود. کیلومتر ارزیابی  2.7سیالب و میانگین پهنای تقریبی  سیالب، 
کیلومتر مکعب برآورد می شود که با  1.5میلی متری، حجم آب  178با در نظر گرفتن ارتفاع بارندگی ، ربعیکیلومترم 8500حوضه  

  می رسد. !متر 3.7عدد تقریبی به ارتفاع آب ، کیلومترمربعی 400آن در مساحت  لحظه ای فرض پخش
نفر  211،000( با جمعیتی بالغ بر شهر)حوزه گمیشاندر محدود اثر مستقیم سیل مراکز شهری گنبدکاووس، انبارآلوم، آق قال و سیمین 

 نفر واقع شده است. 103،500آبادی با جمعیت کل حدود  82همچنین در زون پخش شدگی سیالب است و  جمعیت قرار گرفته

قد اسکلت بنائی و فا ،واحد از این ساختمان ها 32،000واحد مسکونی قرار دارد که  57000در مناطق شهری در معرض سیالب حدود 
سیل بر استحکام واحدهای مسکونی نیز می باشد. بعد از فروکش کردن سیل الزمست که ساختمان مخرب است. این عدد معرف اثر 

 های تحت تاثیر سیل از نظر کیفیت و دوام و نحوه اثر آب ناشی از آب گرفتگی و سیالب مورد ارزیابی قرار گیرد.
% از چنین واحدهایی از نوع 84واحد برآورد شده است،  25،000ع در معرض سیل نیز حدود همچنین واحدهای مسکونی آبادی های واق

بنائی و فاقد اسکلت است!. واحدهای روستائی با توجه به نوع مصالح آنها در مقابل بار سیالب و اثر رطوبت و آّب گرفتگی و سیالب، 
د شد که الزم است در این زمینه نیز ارزیابی های کارشناسی و میدانی استحکام الزم را ندارند و بیشتر دچار استهالک و تخریب خواهن

 پس از عادی شدن شرایط بعمل آید.  
سدهای منطقه و بویژه سدهای مقدار و شدت باالی بارش، مورفولوژی زمین و جنس خاک از عوامل اصلی سیالب گلستان می باشند. 

ی سیل در گنبد داشتند. طبق آمار اعالم شده از مقامات مسئول استانی بطور گنبد تاثیر بسزائی در کاهش  اثرات تخریب شهر شرقی
% حجم سدهای در دست بهره برداری استان و از جمله 88اسفندماه، حدود  28و  27متوسط تا پیش از شروع بارندگی های دو روز 

ر نگارنده این گزارش، عملکرد سدها و مدیریت سدهای گلستان، بوستان پر و سد وشمگیر در باالترین حد حجم خود آب داشت. به انگا
 نفری مثبت ارزیابی می شود.  152،000آن در کنترل اثرات تخریبی سیالب بویژه بر روی شهر مهم گنبد با جمعیت 

کیلومتر آن  180سال تنها  10کیلومتر از رودخانه ها، نیاز به عملیات الیروبی وجود دارد که ظرف  1700طبق برآوردها در طولی بالغ بر 
این واقعیت از عوامل مهم تشدید اثر سیالب در  کیلومتر از طول رودخانه ها نیز نیاز به دیوار کشی دارد. 200انجام شده است. همچنین 

 استان گلستان بوده است.
 1 فاز  مطالعات نوناز اراضی استان، تاک هکتار دویست میلیون بر اساس اطالعات اخذ شده از اداره کل منابع طبیعی استان، در دو

است. همچنین با رویکرد  شده انجام آبخیزداری عملیات هکتار هزار 530 سطح در میزان این از که شده انجام کامل بصورتآبخیزداری 
 سیالب کنترل خاکی بندهای 185اجراینظیر  جلوگیری از آثار مخرب سیل و نیز صیانت از خاک و اراضی استان عملیات آبخیزداری

 گیر، اجرای سرشاخه سازه 45 رسوبگیر، اجرای گابیونی سازه 1200 رسوبگیر، اجرای وبتی ومالتی سنگی سازه 420 یر، اجرایورسوبگ
 پخش طرح 2 مثمره، اجرای درختکاری کاری جنگل هکتار 16000 شیبدار، اجرای اراضی کردن پلکانی یا بندی تراس هکتار 2000

  انجام یافته است. آزادشهر کوهمیان و کردکوی نوکنده حوزه در سیالب مدیریت رحط 3 آزادشهر، اجرای آباد تیل در سیالب

در سیل گلستان تجربه ای از اثر زیرساخت های حمل و نقلی) جاده ای و ریلی( بر تجمع رواناب در زمین های خیلی هموار بدست آمد 
الزم است که جاده و بویژه ریل از سطح زمین اطراف مرتفع  که بنا به تجربه نگارنده در نوع خود تازگی داشت. بدلیل ضرورت مهندسی

تر باشد. این امر با اینکه الزامی است در سیل گلستان و در نواحی شمالی و شمال غربی آق قال موجب تجمع آب گردید. با هدف جریان 
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متر انجام شد. طبق اظهار نظر  30 یال 20 عرض به (نقطه  9حدود نقطه) چندین در آهن آب تجمع یافته در شمال شهر، شکافتن راه
کارشناسان استانی این امر در کاهش ارتفاع آب جمع شده موثر بوده است اما در خصوص دالیل فنی و مهندسی این کار و میزان هزینه 

در مناطق  بنابراین در طراحی ریل، باید این مورد مهم برای گذر آب های ترمیم ریل هنوز اظهار نظر مهندسی صورت نگرفته است.
 10الزم بذکر است که راه آهن بندرترکمن به اینچه برون در بخش غربی آق قال در طول  هموار و با شیب مالیم در نظر گرفته شود.

 کالورت ویک پل بزرگ است 25کیلومتر دارای 

 !حداقل توصیه نگارنده این نوشتار این است که بحران های ناشی از مخاطرات طبیعی را سیاسی نکنیم. 

  بنظر نگارنده، اقدامات مقابله، فعالیت های امداد و نجات، حضور مسئولین در منطقه و کلیه فعالیت هائی که تا حد امکانات و با
توجه به ایام سال نو صورت گرفته و می گیرد، قابل قبول بوده و جای تقدیر دارد. نکته ای که بعنوان یک خصوصیات اخالقی 

 ه ضعف است، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه است.ما و مدیران ما بعنوان نقط

 پیشنهاد می نماید این سامانه در استان  ئی مطلوب دارد.سامانه هشدار میدانی سیل با صرف هزینه پائینی امکان پذیر و کارا
 های سیل خیز راه اندازی شود.

 آبخیزداری، حفظ پوشش گیاهی و توسعه  اقدامات پیشگرانه کاهش ریسک سیل، شامل اقدامات سازه ای، آموزشی، اقدامات
ولی اقدامات  کندفروکش می  ،دامداری صنعتی را باید به یک امر نهادینه، مستمر و جاری تبدیل نمود، هیجانات زمان بحران

 ماندگار و راستین و صادقانه را باید با عزمی راسخ دنبال نمود.

 ان باید در دستور کار قرار گیرد و ارزیابی های میدانی در خصوص بررسی استحکام ساختمان های تحت تاثیر آب در سیل گلست
دوام آنها بعمل آید. در این زمینه، ساختمان های روستائی و ساختمان های فاقد اسکلت با توجه به تعداد قابل توجه آنها، در 

 اولویت اول بررسی می باشند.

 اختگاه ساختمان ها و زیرساخت هاست که الزم است نشست زمین با توجه به خصوصیات خاک منطقه امر محتملی در س
 مسئولین مرتبط هرکدام از المان های در معرض سیل به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

  حمایت روانی از آسیب دیدگان سیل، بررسی وضع معیشت آنها، اقدام در جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها و نیز آفت های
والت مهم در زمان بعد از سیالب است. نباید با فروکش کردن اخبار، رسیدگی و آهنگ توجه به آسیب نباتی و دامی نیز از مق

 دیدگان کمتر و کندتر گردد.
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 شرح رخداد -1

اسفندماه بر بخش وسیعی از آسمان استان گلستان مستقر و در اثر استمرار بازندگی  26سامانه بارشی وسیعی از روز 

در امتداد رود گرگان و رودخانه های متصل به آن گردید. این حادثه  Flash Floodانی های شدید منجر به سیل ناگه

زمان اوج اثر مخرب آن بود، ایام عید سال نو را بر ساکنین  1398اسفندماه و اول فروردین  29و  28که در روزهای

ریزش دیوار و ساختمان در اثر در این رخداد متاسفانه دو کودک بر اثر  استان گلستان و سایر هموطنان تلخ نمود.

این رخداد برای چندمین بار در گستره سیل خیز استان گلستان رخ می  شدت بارندگی جان خود را از دست دادند.

و زون پربارش خطه ساحلی  دهد. وضعیت خاص مورفولوژیکی گستره استان و همجواری آن با دریای مازندران

(، بطوریکه بر طبق آمار 1وده بطور قابل مالحظه ای باال برده )شکل، پتانسیل وقوع سیل را در این محدشمال

 ( چندین سیل مخرب در گستره استان رخ داده است.1موجود)جدول

 
 DEMموقعیت گستره گلستان در شمال ایران بر روی نقشه  -1شکل

 1396تا اول سال سیالب های رخ داده در استان گلستان  ی ازتعداد -1جدول

 
شت ماجرا و ذپس از چند روز از گاحتماال با هدف مستند نمودن رخداد و مستند نمودن پیشنهاداتی که  نوشتار حاضر

فروکش کردن جو احساسی حاکم به بوته فراموشی سپرده می شوند، تهیه گردیده است که امید می رود حداقل با 

اقدامات پیشگیرانه که در مورد سیل هائی به نظرات کارشناسی داده شده و بویژه به بهدف کاهش ریسک مخاطرات، 
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اتفاقا بسیار هم نتایج کاربردی مطلوبی هم دارد بیش از پیش توجه شود. راه اندازی سامانه های هشدار میدانی سیل 

با هدف نجات جان مردم و تخلیه اضطراری مناطق در معرض سیل، روش های مهندسی مقابله با طغیان رودخانه 

دی هستند که به سهولت قابلیت اجراء دارند و الزم است اعتباراتی برای این امر در استان ها و آثار مخرب سیل موار

 های سیل خیز تخصیص داده شود.

 زمان رخداد -1-1

و زمان اثر بیشینه  1397-12-26و از تاریخ  1397رندگی های ممتد روز های آخر سال زمان وقوع سیل پس از با

با اشباع نمودن حوضه های آبریز استان روزهای قبل امانه بارشی از س. بود 1398-1-2تا  1397-12-28آن از روز 

 و وشمگیر های استان مانند بوستان و گلستان و نرماب و سرریز شدن سدهای متعدد باعث باال آمدن آب رودخانه 

در  مکعب بود که این عدد 220ورودی آب سد وشمگیر  98-1-29مورخه  صبح چهارشنبهگردید. بعنوان مثال در 

بر طبق پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، پس از روزهای  .مترمکعب در ثانیه رسید 420ساعت یک بعدازظهر به 

فروردین در منطقه وارد و  4در منطقه گلستان، سامانه بارشی دیگری از روز یکشنبه  1398فروردین  3و  2آفتابی 

 موجب بارندگی شد.

  بسیالبارش و تشکیل اثر گستره مکانی  -1-2

قرار گرفته اند که اثر سیل با تبعیت از  97سفند ا 28شهرستان استان گلستان تحت تاثیر سیل  9محدوده جغرافیائی 

مورفولوژی گستره، ابتدا در مراکز جمعیتی امتداد جنوبی استان و نیز محدوده های از شرق به غرب تا سواحل شرقی 

 و جهت شیب، محدوده حوضه آبریز و پهنه تجمع آب DEMنقشه بر اساس  1در شکل دریای مازندران بوده است. 

کیلومتر  8500 بارش و تجمع آب نشان داده شده است. مساحت تقریبی حوضه های ناشی از بارندگی های سیل آسا

غربی(، کالله، گنبد، گالیکش، مینودشت،  هکتار ( بوده و گستره شهرستان های مراوه تپه)سمت  850،000مربع )

بعد از آق قال در ادامه مسیر ان، علی آباد، آق قال و بخش غربی شهرستان گرگان را در بر می گیرد. آزادشهر، رامی

کیلومتر خروجی حوضه است که با تجمع آب  20گرگانرود بسمت غرب )حاشیه شرقی دریای مازندران( در طول 

% مساحت 40حت مذکور حدود های ناشی از بارندگی در مسیر سیل تا آبادی خواجه نفس واقع گردیده اند. مسا

 استان گلستان را تشکیل می دهد.

، 1395بر اساس آمار مرکز آمار سال  کیلومتر عرض، 50کیلومتر طول و  170به ابعاد حدود  در چنین گستره ای

نفر جمعیت زندگی می کنند.  695،000آبادی استان گلستان( با جمعیتی بالغ بر  986آبادی ) از تعداد کل  750حدود 

واحد آن بدون اسکلت می  135،000واحد بوده که  181،000این مراکز جمعیتی حدود  تعداد واحدهای مسکونی

شهر در این گستره واقع می گردند که جمعیتی بالغ بر  22شهر استان گلستان،  29باشند. همچنین از تعداد 

واحد  117،000واحدهای مسکونی، حدود  واحد مسکونی جای داده اند که از این تعداد 246،000نفر را در  844،000

   (3و  2 )شکل هایفاقد اسکلت می باشند

کیلومتر مربعی در دو جهت شیب جنوب  8500ساعته، در مساحت  35آب های ناشی از بارندگی ممتد و شدید حدود 

ر نواری از به شمال و شرق به غرب بسوی مسیر آبراهه ای گرگانرود و رودخانه های متصل به آن گسیل شده و د

 شرق)گنبدکاووس( به غرب)آق قال( سیالب قدرتمندی را تشکیل داده که در ادامه از آق قال تا مجاورت شرقی
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کیلومتری غرب آق قال( نیز امتداد یافته و مراکز جمعیتی سر راه خود را  20دریای مازندران)روستای خواجه نفس در 

  .(3)شکل تحت تاثیر قرار داد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و جهت شیب و حرکت آب حوضه آبگیر تشکیل دهنده سیالب استان گلستان -1شکل

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوضه آبگیر تشکیل دهنده سیالب استان گلستان آبادی های واقع در   -2شکل
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 مراکز جمعیتی شهری واقع در حوضه آبگیر تشکیل دهنده سیالب استان گلستان   -3شکل

آق قال و نیز گنبد با توجه به شیب ساختگاه و موقعیت خاص خود بیشترین تاثیر را با آب گرفتگی ها،  شهرهای

 تخریب و تخلیه اضطراری پذیرفتند.

 مشخصات سیل گلستان -1-3

کیلومتری شمالشرق گنبد  80)در اینجا روستای گلی داغ در شرقیشمال مورفولوژی حوضه گرگانرود، از سمت 

داده های طبق بر (. 1دوجهت اصلی و عمده جنوب به شمال و شرق به غرب شیب دارد)شکل انتخاب شده است( در 

میلی متر  354به  در یکی از ایستگاه ها بارش میزان بارندگیروز  3 حدود ظرفاداره کل هواشناسی استان گلستان 

چند ساله اخیر، مقدار که نسبت به متوسط دراز مدت منطقه و حتی آمارهای ایستگاه توسکاچال مینودشت( رسید)

با این شدت بارندگی بوضوح قابل  Flash Floodبارندگی و شدت آن دارای حد بحرانی است و رخداد سیل ناگهانی 

انتظار است. بررسی آمار مراجع معتبر کشور، نظیر شرکت مدیریت منابع آب و سازمان هواشناسی، متوسط سالیانه 

در مقایسه به میزان بارندگی گین و چه در حوضه آب ریز رود گرگان، بارش را چه در گستره استانی بطور میان

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب، متوسط دراز مدت  ، بمراتب کمتر نشان می دهد.1397روزهای آخر سال 

 میلی متر در سال 471نشان داده شده است. برای استان گلستان، این کمیت معادل عددی 4بارش سالیانه در شکل 

اگر مقایسه  (2میلی متر در سال می باشد)جدول 267ساله  50این عدد برای حوضه رود گرگان برای دوره  است.

روزانه بارش  (، عدد میانگینروز 4میلیمتر برای حداکثر  354عددی با میزان بارش سیل آسای اخیر بعمل آوریم)

میلی  89تگاه توسکاچال مینودشت حدود سدر ای بارش روزانه سیالب اخیر. خواهد بود 0.73برای این حوضه حدود 

ی بسیار قابل تاملعدد که برابر آن برآورد می گردد  122متر بوده که در مقایسه با مقدار میانگین دراز مدت حوضه 

  است.
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 )منابع آب(متوسط بارش ساالنه استان های کشور -4شکل

 متوسط بارش حوضه های آبریز )قره سو و گرگان( -2جدول

 

( و گرگان)جدول 4(، مراوه تپه)جدول3ر جداول بر گرفته از درگاه سازمان هواشناسی، برای سه ایستگاه گنبد) جدولد

اعالم شده است که  583و  355، 456، متوسط سالیانه بارش بترتیب  2005تا  1995( برای یک دوره ده ساله از 5

اعداد بمراتب  1397-12-29و  1397-12-28و روز نظیر مقادیر فوق در مقایسه با میزان بارندگی سیل آسای د

 کمتری هستند. 
 ساله ایستگاه گنبد مقادیر بارندگی ده -3جدول
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 ساله ایستگاه مراوه تپه مقادیر بارندگی ده -4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله ایستگاه گرگان مقادیر بارندگی ده -5جدول

 



  t.me/Dr_AliBeitollahi      مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  دکتر علی بیت اللهی                      1397-12-28گزارش سیل گلستان 

 

11 
 

مختلف شهرستان های منجر به سیالب در ایستگاه های  براساس داده های هواشناسی استان گلستان، بارندگی

پیش و روز سیالب  های استان، دارای تنوع عددی قابل مالحظه ای بوده است. بیشترین مقدار بارندگی در روزهای

، بارندگی در اغلب ایستگاه ها کم و چهارمروز، که روز  4میلی متر )در مدت  354با  توسکاچال مینودشتدر ایستگاه 

و کمترین مقدار آن در ایستگاه های نوده ملک شهرستان گرگان و خان ببین شهرستان  یک به صفر بوده است(نزد

 (.6میلی متر بوده است)جدول 94رامیان با 
 ایستگاه هواشناسی استان گلستان)اداره کل هواشناسی گلستان(  87فروردین در  2تا اسفند  27آمار بارندگی از روز  -6جدول
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روزه آنها نشان داده شده  4متوسط بارندگی  6 در شکل وتعداد ایستگاه های شهرستان های استان  5در شکل 

 است. 

 
 تعداد ایستگاه های هواشناسی واقع در هر شهرستان استان -5شکل

 
 استانفروردین در شهرستان های مختلف  2اسفند تا  27روزه از  4متوسط بارندگی  -6شکل

، بجز شهرستان های مراوه تپه، بندرگز و کردکوی از ارقام کلیه ایستگاه ها 3در حوضه نشان داده شده در شکل 

فروردین  2اسفند تا  27از  میلی متر 178. مقدار برآورد شده روز استفاده شد 4جهت محاسبه متوسط بارندگی کل در 

% بارش متوسط سالیانه 38ندگی عدد قابل مالحظه ای است)که نسبت به میانگین ساالنه بار استبرای کل حوضه 

ساله حوضه قره سو و  11این عدد در مقایسه با متوسط  روز در منطقه باریده است( . 4و یا حداکثر  3استان در مدت 

ه % میانگین دراز مدت سالیان67( حدود 2ساله)جدول 50% متوسط سالیانه و در مقایسه با میانگین 58گرگان معادل 

است. در هر حال مقدار و بویژه شدت بارندگی، بسیار باال و مقادیر بخودی خود معرف قابلیت وقوع سیل ناگهانی 

flash flood .می باشند   

، نهشته های سطحی گستره حوضه را اشباع و در ادامه بارندگی، رواناب 1397بارندگی ممتد روزهای پایانی سال 

ادی که شیب و مورفولوژی حوضه آن را هدایت می کند، بوجود آورد. در مسیر از هایی با دبی بسیار باال در امتد

کیلومتری آب بسمت گستره شهرستان گنبد روان شد. عالوه بر آن از سوی  80شمال شرق به گنبد در طول حدود 

سدهای شرقی جنوبی نیز در امتداد شیب از جنوب به شمال این رخداد همزمان، روی داد، در نهایت پس از گذر از 

محدوده وسیعی از منطقه را آب فرا گرفت ( با توجه به شیب بسیار مالیم پهنه گنبد، و بوستان گنبد) سدهای گلستان

 (. 7و سیالب سهمگین شکل گرفت)شکل
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 مسیر شروع حوضه آبریز از سمت شرقی تا گنبد -7شکل 

همین روند برای مراکز جمعیتی مسیر گرگانرود تا  در ادامه همزمان با تجمع آب در گنبد از دو سوی شرقی و جنوبی،

نیز رخ داده  ومتری شمال بندر ترکمن(کیل 10روستای خواجه نفس واقع در  حاشیه شرقی دریای مازندران) حوالی

است. البته حرکت آب از سوی گنبد به آق قال، وضعیت آق قال را با مشکل بیشتری مواجه ساخت که آبگرفتگی و 

 راری بیشتری را بر شهر و روستاهای اطراف تحمیل کرد.تخلیه های اضط

مسیر حرکت از شرق به غرب رواناب و سیالبی که از سوی جنوبی نیز توسط آبراهه های متعدد جنوبی   8در شکل 

 googleمقطع ارتفاعی همین مسیر با استفاده از محیط  9در شکل  شمالی تغذیه می شدند، نشان داده شده است. –

earth ورت تقریبی)بطور کامل و دقیق از ماندر رودخانه تبعیت نشده است(،  نشان داده شده است.  بص 

غربی ارتفاعات جنوبی گرگان؛ آق قال، گنبد و اغلب شهرهای استان گلستان که در پای ارتفاعات  –در مقاطع شرقی 

ارتفاعات را به مسیر آبراهه اصلی البرز واقع شده اند، آبراهه های شمالی جنوبی نیز حوضه های آبریز واقع در 

گرگان، هدایت می کنند که تجمع بیشتر آب و وقوع سیالب های متعدد ناشی از چنین فرم ناهمواری سطح زمین 

  است.

متر)  -26متر و در انتهای مسیر سیالب در روستای خواجه نفس  36ارتفاع از سطح دریا در گنبد حدود  9 در شکل

متری را از ابتدا تا انتهای مسیر پرپیچ  60آب دریاهای آزاد( بوده که اختالف ارتفاعی حدود  متر پائین تر از سطح 26

می باشد. چنین  درصد 0.03تا  0.02کیلومتر را نشان می دهد. شیب متوسط مسیر بین  185رودخانه و مسیل بطول 

پخش شدگی آب و غوطه وری مراکز جمعیتی را  flash floodدر اثر شیب مالیم و کمی در مسیر آبراهه و رودخانه 

در سیالب موجب خواهد شد که در عکس های متعددی از سیل گلستان بوضوح تصاویر موید این واقعیت را می 

 توان مشاهده نمود.
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کیلومتری حرکت سیالب از شرق گنبد تا غرب آق قال 200 حدود مسیر -8شکل

 

 
 

و در امتداد  کیلومتر 100بد تا حد انتهائی سیالب در غرب آق قال )روستای خواجه نفس(، مسیر مستقیم حدود مسیر از گن -9شکل

کیلومتر همراه با توپوگرافی مسیر 185رودخانه مسیری بطول   

 

در راستای شرق به غرب قابل تعقیب می باشد، در مسیر جنوب به شمال نیز با شیب  9عالوه بر روندی که در شکل 

به عنوان نمونه منظر جنوبی و ارتفاعات البرز در جنوب  10شتری وضعیتی مشابه را می توان توضیح داد. در شکل بی

آق قال و گرگان نشان داده شده است. آبراهه های متعدد بصورت میان کوهستانی مسیر واصل حوضه های آبریز 

ایان است، ادامه شیب به شمال در مسیر رود واقع در ارتفاعات به دشت شمالی را تشکیل می دهند که در شکل نم

گرگان به غرب منحرف می گردد و پیچشی را در حوالی آق قال و گستره شهرستانی آن به سمت ساحل دریا به 
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شیب زمین می دهد. این امر در مورد شهرستان گنبد هم به همین منوال است. تالطم ایجاد شده در رواناب ها در 

د بر هم جنوب به شمال و شرق به غرب، موجب ایجاد جریانات آبی آشوبنده ای نیز می تالقی دو خط کمابیش عمو

شود که قدرت تخریب سیالب را افزایش می دهد که در سیل گلستان در محدوده های آق قال و گنبد این مصداق 

 ها را می توان مشاهده نمود.

 

 
 

  گرگان ارتفاعی و آبراهه های جنوبی گستره آق قال وقطع م -10شکل

نشان داده شده است،  10کیلومتر همانگونه که در شکل  45در امتداد جنوب به شمال در مسیری بطول تقریبی 

متری در حوالی آق قال افت می کند که بیانگر شیب تند در  20تا منفی  15متری به منفی  2800ارتفاع از حدود 

یر شهرهای استان نیز کمابیش صادق است. چنین شیبی ارتفاعات جنوبی استان گلستان است. این حالت در مورد سا

% نیز بالغ 47% و شیب بیشینه آن تا 10قدرت تخریب سیل را مسلما افزایش می دهد. شیب متوسط این مسیر تا 

 می گردد.

جهت بدست آوردن تصوری از میزان سیالب از تصاویر پخش شدگی سیالب که توسط سازمان فضائی ایران منتشر 

کیلومتری  32. طول مسیر از گنبد تا غرب آق قال در روستای خواجه نفس واقع در (11)شکلستفاده شدشده است ا

برآورد شده  کیلومتر 185حدود در امتداد رودخانه گرگان و پیچ و خم های آن )ماندر رودخانه( غرب آق قال 

 از فرم رودخانه اصلی گرگان رود (.  مسیر سیالب عمدتاgoogle earth، بر اساس نقشه پایه 13و  12است)شکل های

 150تبعیت نموده و طول آن بطور متوسط  و همچنین شاخه های رودخانه های جنوب به شمال متصل به آن

نشان داده  11با استفاده از تصاویر مذکور که نمونه ای از آن در شکل )طول مسیر سیالب(. شده استکیلومتر برآورد 

کیلومتر  2.7پهنای تقریبی و متوسط سیالب حدود لومتر مربعی نوار سیالب، کی 400و بنا به مساحت شده است، 

واضح است که سیالب گلستان در برخی از قطعات مسیر پهن تر و عریض تر و در بعضی از بخش های . شدارزیابی 

بنظر عدد کیلومتر برای آن با توجه به تصاویر سازمان فضائی،  2.7مسیر باریک تر می باشد که میانگین پهنای 
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 پیاده شده اند. google earthاین تصاویر بر روی نقشه های ماهواره ای می باشد. منطقی 

 
کستردگی سیالب گلستان بر اساس داده های سازمان فضائی ایران -11شکل  

 
 کیلومتری رود گرگان از گنبد تا روستای خواجه نفس 185طول مسیر  -12شکل

 
رگانرود در غرب آق قال)با تبعیت از فرم پیچ و خم رودخانه طول رود از غرب گنبد تا روستای مقطعی از مسیر ماندری گ -13شکل

 کیلومتر است(  110آن حدود کمابیش مستقیم کیلومتر برآورد شده است در حالیکه طول مسیر  185خواجه نفس 
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تغذیه سیالب  حوضهمربعی کیلومتر 8500اگر فرض شود که در اثر بارندگی های روزهای پیشین زمین 

( اشباع بوده و اثر جذب خاک و پوشش گیاهی و عملکرد تاخیری سدهای منطقه صرفا با هدف تنها 1گلستان)شکل

گستره  نده به مسیر سیالب در نظر گرفته نشوند و نیز فرض شود که در تمامی ایرارائه تصوری از حجم آب وا

 اه حجم آب معادل:میلی متر بوده است، آنگ 178متوسط  میزان بارندگی عدد
8500(KM^2)*0.000178(km)=1.5 km^3 

بطور لحظه ای رها کیلو متر مربعی  400مساحت که اگر بر اساس نقشه های سازمان فضائی مسیر این حجم آب در 

از سیالب بطور  متر خواهد رسید که معرف ارتفاع آب غیر منتظره ای 3.7ریبی قت شود، ارتفاع چنین مکعبی به عدد

است. الزم بذکر است که این عدد صرفا جهت ارائه تصوری از حجم آب ارائه گردیده و مسلم  و میانگینمتوسط 

 است که در سیالب این حجم آب در یک لحظه در یک مسیل رها نمی گردد. 

 مراکز جمعیتی و واحدهای مسکونی در معرض سیل -2

قال و سیمین شهر)حوزه گمیشان( با جمعیتی با  در محدود اثر مستقیم سیل مراکز شهری گنبدکاووس، انبارآلوم، آق

نشان داده شده  14نفر جمعیت قرار گرفته اند. همچنین در زون پخش شدگی سیالب که در شکل  211،000لغ بر 

از میان آبادی های واقع در معرض سیل می نفر واقع شده است.  103،500 آبادی با جمعیت کل حدود 82است 

یتی به روستاهای گدم آباد، خواجه نفس، چین سولی، بیبی شیروان، یلمه سالیان، صحنه توان به ترتیب تعداد جمع

در نفر اشاره نمود.  3000سفلی، قرنجیک خواجه خان، بصیرآباد، ارخ بزرگ و قوریلچه، هرکدام با جمعیتی باالی 

 تعدادی از این مراکز جمعیتی، آب گرفتگی و خسارت قابل مالحظه بود.

 
 جمعیتی شهری و آبادی های واقع بر زون اثر سیل گلستان مراکز -14شکل
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واحد از  32،000واحد مسکونی قرار دارد که از این میان بطور  57000در مناطق شهری در معرض سیالب حدود 

این ساختمان های بنائی و فاقد اسکلت است. این عدد معرف اثر سیل بر استحکام واحدهای مسکونی نیز می باشد. 

الزمست که ساختمان های تحت تاثیر سیل از نظر کیفیت و دوام و نحوه اثر آب ناشی از روکش کردن سیل بعد از ف

 آب گرفتگی و سیالب مورد ارزیابی قرار گیرد.

واحد برآورد شده است) مبنا آمار  25،000همچنین واحدهای مسکونی آبادی های واقع در معرض سیل نیز حدود 

% از چنین واحدهایی از نوع 84ر سیالب نیز تصاویر سازمان فضائی ایران می باشد(، مرکز آمار  و زون تاثی 1395

بنائی و فاقد اسکلت است!. واحدهای روستائی با توجه به نوع مصالح آنها در مقابل بار سیالب و اثر رطوبت و آّب 

د که الزم است در این زمینه گرفتگی و سیالب، استحکام الزم را ندارند و بیشتر دچار استهالک و تخریب خواهند ش

 نیز ارزیابی های کارشناسی و میدانی پس از عادی شدن شرایط بعمل آید.  

واحد های  82،000نفری شهری و روستائی و نیز تعداد  315،000الزم بذکر است که تعداد کل جمعیت حدود 

گی دچار سیالب و اثر مخرب سیالب واحد فاقد اسکلت بوده، جمل 53،000مسکونی شهر و روستایئ که از این تعداد 

قرار نگرفته اند، اما بر اساس نقشه های رقومی موجود و اطالعات موثق کشوری، این اعداد و ارقام تصوری از 

 گستردگی اثرات سیل گلستان را نشان داده که الزم است با برداشت های میدانی تدقیق گردد.
 

 دالیل رخداد سیل گلستان -3

همچنین در تشدید شناخته شده رخداد سیل در دو دسته استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرند. عوامل اصلی و کامال 

شرایط زمین، مساحت حوضه آبریز و شیب آن در اثر سیالب عوامل طبیعی و انسان ساخت نیز نقش عمده ای دارند. 

در دسته دینامیکی قرار می  دسته استاتیکی و مقدار و شدت بارندگی نیز بدلیل خصوصیت متغیر آن نسبت به زمان

ت تخریب سیالب تشدید کننده سیالب نیز در افزایش و کاهش حجم و قدرانسانی گیرند. عالوه بر اینها عوامل 

نقش بسزائی دارند که با در نظر گرفتن این مبانی، دالیل رخداد سیل گلستان به ترتیب اهمیت بقرار زیر بر شمرده 

 می شود:

 ی بارش مقدار و شدت باال –الف 

شرایط استاتیکی در گستره بین آق قال و گنبد و اراضی جنوبی آن پتانسیل تجمع آبی باالئی را به منطقه داده است 

که رخداد سیالب های متعدد بخودی خود گویای همه چیز است. از طرفی قرار گیری ای خطه در نوار ساحلی و 

 4در مدت زمانی متوسط میلی متر  178یاد نموده است. بارش نسبتا پر بارش وجه دینامیکی رخداد سیل را بالقوه ز

ساعته بوده  35و در زمان  1397اسفندماه  28و  27روز) که البته سهم عمده ای از این مقدار بارش در روز های 

، حجم آبی وسیعی میلی متری در ایستگاه توسکاچال شهرستان مینودست 354ر کل حوضه و بارش بیشینه د است(

 (.6)جدوله تزریق می کند که با توجه به مورفولوژی این پهنه، رخداد سیل امر کامال محتملی می نمایدبه حوض

 مورفولوژی زمین -ب

همگرائی جهت شیب زمین از جنوب به شمال و از شرق به غرب موجب تجمیع آب در نوار شرق به غرب و در 

آق قال  –گرگان  –ب به شمال در امتداد جنوب گرگان امتداد مسیر بین شهرهای گنبد و آق قال گردید. شیب از جنو

 35،100تجمع آبی فراونی را در گستره هموار آق قال موجب گردید که باعث آب گرفتگی بخش وسیعی از این شهر
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شیب مالیم و زمین هموار در محدوده بین گنبد تا غرب آق قال امکان پخش شدگی آب نفری گردید. همچنین 

د و باعث شد آب گرفتگی گسترده ای در مراکز جمعیتی و مسیرهای جاده ای و راه آهن رخ سیالب را فراهم آور

نشان داده شده است. قابل مشاهده است که  15نمونه ای از فرم سطح زمین در شکل  دهد که کم سابقه بوده است.

گرفتگی خسارت  زمین هموار و صاف بوده که در چنین مسیرهائی ورود دبی باالی آب پخش شدگی وسیع و آب

  باری را بر شهر و مراکز جمعیتی در صورت فقدان سامانه های سازه ای محافظت کننده تحمیل خواهد نمود.

 
 آق قال در بخش شرقی آق قال –مورفولوژی تیپیک مسیل گنبد  -15شکل

 

 خاک جنس -پ

ریبی رس پوشانده است)شکل % در صد تق30سطح مسیر سیالب و اراضی اطراف آن را نهشته های ریز دانه لس با 

16.) 

 
 (1392-12-19پراکنش درصد رس در گستره استان گلستان)روشنی و قرنجیکی موسسه تحقیقات پنبه کشور،  -16شکل

نهشته های ریز دانه با درصد باالی رس، در اثر اشباع شدگی نفوذپذیری و قابلیت انتقال بسیار پائینی خواهند داشت 

که این امر، ماندگاری آب سیالب و پخش شدگی آن را در سطح زمین موجب می شود. مصداق این نکته در کل 

ز آنجا که جذب آب سطحی بدلیل اشباع شدگی مسیر بین گنبد تا آق قال می توان مشاهده نمود. چنین حالتی ا

ناشی از بارش های روزهای پیشین و ریز دانه بودن نهشته های سطحی، در زمین صورت نمی گیرد، اثر مخرب 

 سیالب و آب گرفتگی های ناشی از آن را تشدید می کند.  
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 عوامل انسان ساخت -ت

سان ساخت در تشدید سیالب و آثار مخرب آن نیز اشاره در این بخش، مناسب است به اثرات مثبت و منفی عوامل ان

 و شود. این عوامل شامل سدها، آبخیزداری و الیروبی رودخانه ها و مسیل ها، ساخت و ساز ها و زیرساخت ها

 پوشش گیاهی است. 

 اثر سدها 

یری از تشکیل دبی در محدود استان گلستان سدهای متعددی وجود دارد. اثر سدها در ایجاد زمان تاخیر برای جلوگ

ماکزیمم و سیبالبی کامال شناخته شده است. سدهای منطقه و بویژه سدهای شرقی گنبد تاثیر بسزائی در کاهش  

 مشخصات سدهای استان آورده شده است. 7و جدول  17در شکل اثرات تخریبی سیل در گنبد داشتند. 

بطور مرتب  که ن استان که در رابطه با سیل گلستانطبق آمار اعالم شده از مقامات مسئول استانی در جلسات بحرا

% حجم سدهای 88اسفندماه، حدود  28و  27، بطور متوسط تا پیش از شروع بارندگی های دو روز برگزار می گردید

در دست بهره برداری استان و از جمله سدهای گلستان، بوستان پر و سد وشمگیر در باالترین حد حجم خود آب 

، عملیات 1397-12-25هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه پرقدرت بارش در مورخه  داشت. با شروع

-12-26تخلیه تدریجی مخازن سدها با هدف کاهش خسارت سیالب و نیز جلوگیری از آسیب به سدها، در روز 

ه های نیاز شدید به شروع می گردد. مدیریت منابع آب بطور کلی با هدف ذخیره آب مورد نیاز در فصل و ما 1397

باید با هدف آینده نگری، حجم سد های منطقه را پر نگه دارد و از طرفی دیگر، با هدف جلوگیری از آب، از طرفی 

تخریب باید تصمیم به تخلیه سد ها نماید. این امر بمعنی واقعی کلمه، مدیریت و تصمیم گیری را سخت و سنگین 

گزارش، عملکرد سدها و مدیریت آن در کنترل اثرات تخریبی سیالب بویژه بر می کند. در کل به انگار نگارنده این 

نفری مثبت ارزیابی می شود. اصوال یکی از امتیازهای مثبت سدها در  152،000روی شهر مهم گنبد با جمعیت 

ی و کنترل سیالب است و بنظر نگارنده، وجود سدهای استان در کنترل سیالب و یا کاهش اثرات منفی آن ضرور

   مفید است.  

 
 نقشه جانمائی سدهای استان گلستان -17شکل
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 مشخصات سدهای استان گلستان -7جدول

 
 خیزداریالیروبی و آب 

براساس اطالعات الیه های رقومی استان گلستان و نیز بنا بر اعالم مسئوالن ذیربط آب منطقه ای استان، حدود 

کیلومتر آن در جنگل ها و مراتع  1400. (18)شکلن امتداد دارندکیلومتر رودخانه در گستره استا 2800تا  2700

 650استان و مابقی در اراضی میانی و دشت ها و در مجاورت با مراکز جمعیتی گسترده اند. در طول تقریبی 

در کیلومتری، رودخانه های استان در مجاورت مراکز جمعیتی شهری و روستائی قرار می گیرند. رودخانه های استان 

کیلومتر از  1700نیز امتداد دارند. طبق برآوردها در طولی بالغ بر کیلومتر از تاسیسات زیربنائی  800حدود طول 

همچنین  کیلومتر آن انجام شده است. 180سال تنها  10رودخانه ها، نیاز به عملیات الیروبی وجود دارد که ظرف 

دارد. چنین تصوری از وضعیت رودخانه ها، مسلما ریسک  کیلومتر از طول رودخانه ها نیز نیاز به دیوار کشی 200

سیل و آسیب پذیری های ناشی از آن را در گستره گلستان باال برده است. در سیل اخیر نیز عدم الیروبی مسیر 

رودخانه، در تشدید طغیان آنها نقش مهمی داشت. این امر بویژه در محدوده غربی گنبد و شرق و غرب آق قال 

 ان بود. در ادامه در محدوده گمیشان نیز این ضرورت بوضوح احساس شد.بیشتر نمای
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 نمائی از پراکنش رودخانه ها و حوضه های آبریز آنها در استان گلستان -18شکل

عملیات آبخیزداری در محدود های کوهستانی جنوبی و نیز در شمال استان بصورت پراکنده انجام یافته است. 

نقش برجسته ای کاهش اثرات تخریبی سیالب ها و جلوگیری از نابودی خاک دارند. در  اقدامات آبخیزداری

مطالعات مختلف صورت گرفته اثرات مثبت عملیات آبخیزداری در محدوده هایی از استان گلستان که این اقدامات 

قوشان با مساحتی  یز حاجیاثرات اجرای اقدامات آبخیزداری در آبخاجرائی گردیده نشان داده شده است. بعنوان مثال 

مقدار متوسط دبی روزانه و دبی اوج سیالب در دوره بعد از عملیات کاهش   که کیلومترمربع نشان داد 2200در حدود 

  های باال، کاهش دبی  های روزانه و منحنی تداوم جریان، اساس مشخصات آماری دبی یافته است. همچنین بر

وفاخواه،  ، نبی پور، یوسف)و خشکسالی هیدرولوژیکی مشاهده شدکاهش سیالب   افزایش تداوم جریان،

 (.پژوهش آب ایران مجله    مرادی، حمیدرضا ، مهدی

پروژه ها ی آبخیزداری در سیل اخیر استان باعث کاهش سرعت آب شده و با افزایش زمان تمرکز جریان، باعث به 

های سرشاخه گیر که در پروژه همچنین  تعویق افتادن جریان سیالب گردیده و دبی اوج سیالب را کاهش داده است

برخی از نقاط سیل خیز استان انجام شده است مانع از ورود تنه درختان و سرشاخه ها و رسوبات به داخل شهر و یا 

 15ی و در مل توسعه صندوق محل از 97 سال در. روستا ها شده و میزان خسارات بر اثر سیل را کاهش داده است

. طبق انجام گرفته استدر گستره استان گلستان کتار عملیات آبخیزداری هزار ه 35حوزه آبخیز در سطحی معادل 

میلیون  75فروردین ماه ، در اثر بارندگی، بیش از  6اسفند تا پایان  28ازاظهار نظر مقام مسئول آبخیزداری استان، 

 .متر مکعب آب در پشت بندها و پروژه های آبخیزداری استان گلستان مدیریت شده است

 تاکنوناز اراضی استان،  هکتار دویست میلیون دواطالعات اخذ شده از اداره کل منابع طبیعی استان، در بر اساس 

 عملیات هکتار هزار 530 سطح در میزان این از که شده انجام کامل بصورت توجیهی شناسایی 1 فاز  مطالعات

صیانت از خاک و اراضی استان  ل و نیز. همچنین با رویکرد جلوگیری از آثار مخرب سیاست شده انجام آبخیزداری

 عملیات آبخیزداری زیر انجام یافته است:

http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D9%86%D8%A8%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1&option=fullnames
http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&option=fullnames
http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&option=fullnames
http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&option=fullnames
http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&option=fullnames
http://journals.sku.ac.ir/page/search-page.html?jourId=&text=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&option=fullnames
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  ورسوبگیر سیالب کنترل خاکی بندهای 185اجرای

 رسوبگیر وبتی ومالتی سنگی سازه 420 اجرای

   رسوبگیر گابیونی سازه 1200 اجرای

  گیر سرشاخه سازه 45 اجرای

  شیبدار اراضی نکرد پلکانی یا بندی تراس هکتار 2000 اجرای

  مثمره درختکاری کاری جنگل هکتار 16000 اجرای

  آزادشهر آباد تیل در سیالب پخش طرح 2 اجرای

 آزادشهر کوهمیان و کردکوی نوکنده حوزه در سیالب مدیریت طرح 3 اجرای

توسط  سیالب از مکعب متر میلیون 75 حدودشده است که  برآوردو اوایل سالجاری،  1397 اسفند اواخر سیالب در

 و تا حدود کنترل شده است.  مدیریتعملیات انجام یافته آبخیزداری 

 ساز ها ساخت و و  ها ساختزیر 

در سیل گلستان تجربه ای از اثر زیرساخت های حمل و نقلی) جاده ای و ریلی( بر تجمع رواناب در زمین های خیلی 

گی داشت. بدلیل ضرورت مهندسی الزم است که جاده و بنا به تجربه نگارنده در نوع خود تازهموار بدست آمد که 

بویژه ریل از سطح زمین اطراف مرتفع تر باشد. این امر با اینکه الزامی است در سیل گلستان و در نواحی شمالی و 

 در آهن شمال غربی آق قال موجب تجمع آب گردید. با هدف جریان آب تجمع یافته در شمال شهر، شکافتن راه

متر انجام شد. طبق اظهار نظر کارشناسان استانی این امر در  30 الی 20 عرض به ک نقطه با انفجار(نقطه)ی هفت

کاهش ارتفاع آب جمع شده موثر بوده است اما در خصوص دالیل فنی و مهندسی این کار و میزان هزینه های 

  ترمیم ریل هنوز اظهار نظر مهندسی صورت نگرفته است.

ها نیز با هدف سهولت حرکت آب برش هائی به جاده های مواصالتی داده شده است.  همچنین در امتداد جاده

 :میباشند ذیل بشرح اند خورده برش که مواصالتی محورهای

 هشت گمیشان _ ترکمن بندر محور نقطه، ده  برون اینچه _ قال آق محور ، نقطه یک  قال، آق _ گرگان محور

 یک کاردانی روستایی ،محور نقطه چهار قال آق _ گمیشان محور قطه،ن دو توماچلر _ شهر سیمین محور نقطه،

در  محورها بقیه برش ولی نداشته ای فایده قال آق-گرگان محور طبق اظهار نظر کارشناسان استان، برش .نقطه

 .استکاهش آب جمع شده موثر بوده 

باید در این زمینه در مورد مراکز درزمینه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها انضباط خاصی مشاهده نمی گردد 

جمعیتی واقع در امتداد رودخانه ها مانند چارقلی)واقع در نقطه غربی مسیل(، دهنه، گامیشلی، خواجه نفس، کملر، 

، آرخ بزرگ، قلعه توماچالر، قلعه کریم ایشان، نظرآخوند، مختومقلی، قرنچیک، بصیرآباد، قارقی، سیمین شهر، کتوک

، قانقرمه، آق زبیر، انبارآلوم، حبیب ایشان، یلمه شالیان، گنبد کاووس و تعدادی دیگر از آبادی صحنه سفلی، آق قال

های کوچک و بزرگ دیگر که در مسیر رودخانه های جنوب به شمال این حوضه واقع هستند، باید بررسی های 

ا با این فکر که سال ها از این دقیقتری از نظر تجاوز به حریم رودخانه ها بعمل آید. تنگ کردن مسیر رودخانه ه

 بستر آبی رد نشده و لذا امن است، اشتباه بزرگی است که تاوانش را در سیل گلستان می توان مشاهده نمود.

 پوشش گیاهی 
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اثر پوشش گیاهی در به تاخیر انداختن زمان تجمع و جلوگیری از تشکیل رواناب های شدید و ناگهانی با دبی باال، 

است. قطع درختان جنگلی و عدم جایگزینی آنها، از بین بردن پوشش گیاهی در حوضه های آبریز و امر شناخته شده 

 بویژه آبراهه های مشرف به مراکز جمعیتی قدرت حمل و سرعت سیالب و اثر تخریبی آ ن را بشدت باال می برد. 

عتی باقی مانده است که در حوضه تجمع آب سیالب گلستان در ارتفاعات جنوبی پوشش جنگلی باریک و کم وس

کیلومتر  20336مساحت از  (هکتار 185هزار و  452کیلومتر مربع )  4520 الزم است صیانت جدی از آنها بعمل آید.

 درصد مساحت استان(.20است)نزدیک به  جنگلمربع استان گلستان 

، نرخ نگلها و مراتع کشور،مؤسسه تحقیقات ج 1395گزارش نهایی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سالهای براساس 

 0.73تخریب متوسط سالیانه در استان گلستان نسبت به دو استان گیالن و مازندران دارای بیشترین مقدار و معادل 

هکتار از جنگل های استان گلستان تخریب شده است.  33،000حدود  1395تا  1383درصد می باشد. از سال 

شاوری، جنگل تراشی و عدم محافظت و نگهداری جدی از عوامل مهم این افزایش تعداد دام، تبدیل به زمین های ک

 . (19)شکلتخریب می باشد

در چنین وضعیتی، در دامنه های پرشیب، در اثر بارندگی های شدید، سیالب هایی که خود باعث تخریب بیشتر 

ر کل در خصوص سیل اراضی نیز می شوند با شدت و قدرت تخریبی بیشتری بوقوع خواهند پیوست. این امر د

میز مسلما نقش داشته است که بررسی جزئیات آن را در آینده ای  1398و روز اول سال  1397روزهای آخر سال 

 نزدیک انجام داد.

 
 (1396-4-17اخوان  –)میرآخورلو 1395نمونه ای از محدوده تخریب شده در شرق مینودشت استان گلستان در سال  -19شکل
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  شهر آق قالآبگرفتگی  -4

بعد از رخداد سیل و آبگرفتگی بخش وسیعی از این شهر، اشاره به تعدادی از مطالعات و مقاالتی شد که پیشتر در 

در  را ( این نکته1396بعنوان مثال کاردان و همکاران) است، آنها به خطر سیل و آبگرفتگی شهر آق قال اشاره شده

ساله، احتمال آب گرفتگی  100ب با دوره بازگشت مدلسازی دوبعدی سیالب برای آق قال ذکر می کنند که در سیال

و خطر سیالب بخش عمده ای از شهر را می تواند در بر بگیرد و ضرورت دارد در صورت وقوع سیل با هدف کاهش 

بصورت  1397اسفند  28بخش های در معرض خطر سیل، تخلیه شود. این موضوع در سیل تلفات و خسارت 

البته باید توجه داشت که سیل رخ داده با توجه به حجم آب وارده به حوضه، احتماال  .(20)شکل ملموسی تجربه شد

 دارای دوره بازگشت باالتری است.

موردی که در کار تحقیقی مذکور ذکر شده، تخلیه اضطراری بخش های در معرض خطر شهر آق قال با هدف 

جابجائی شهر آق قال نظر نداده اند. باید ذکر  و نامبردگان در خصوصو مدیریت بحران بوده کاهش آسیب ها بوده 

نفر آق قال در عمل امکان ناپذیر است،  35،000شود که جابجائی مراکز جمعیتی، آن هم شهر با جمعیت بیش از 

بسیاری از زیر ساخت های شهری و معیشتی مردم در یک گستره جغرافیائی شکل گرفته و عالوه بر آن احساس 

در و وابستگی های ریشه ای به خاک خود، چنین اقدامی را امکان ناپذیر می کند مگر اینکه  تعلق به سرزمین مادری

 اثر اتفاقات پیش بینی نشده شرایطی فراهم آید که امکان زندگی را از ساکنین سلب نماید. 

 

 
 عکس هائی از آبگرفتگی آق قال -20شکل

ه متعلق به روزهای بعد از سیالب است نشان داده شده عکس هایی از آب گرفتگی شهر آق قال ک 20در شکل 

 است. در این شکل ها می توان به حدود ارتفاع آب نیز پی برد. البته در روزهای پیشین ارتفاع آب بیشتر بوده است.
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 آق قالمحدوده شهری عملیات تخلیه آب از  -5

و نظر سطح خیلی هموار زمین در  ه شهری آق قال از سمت شرقی و جنوبیبا توجه به حجم آب وارده به گستر

گستره آق قال و اطراف آن، آبگرفتکی سطح شهر در آق قال مشکل عمده سیالب گلستان بود. مسیر تخلیه در حالت 

طبیعی، مسیر رودخانه گرگانرود است، اما با توجه به حجم آب، پخش شدگی گسترده ای در منطقه ایجاد شد و از 

زمین، ماندگاری آب سیالب در اثر وجود عوامل انسان ساخت مانند مسیر جاده ها و طرفی نظر به شیب بسیار مالیم 

و چندین کالورت ریل در چنین شرایطی بیشتر می شد. الزم بذکر است که وجود یک پل راه آهن بر روی رودخانه، 

و آب  و حتی رسیدن آب به سقف پل ها را نمی داد از روی ریل ، اجازه سرریز آبآن شمالی ور سمت جنوبی د

) که بعضی از آنها ابعاد متر بوده 3متر در  3حدود  کالورت هاابعاد . سیالب از مسیر پل ها و کالورت ها عبور می کرد

 21در شکل  عریض بوده که گذر آب از زیر پل را ممکن می سازد.پل روی رودخانه دو دهنه و  متفاوتی داشتند(،

متر با بیل  20برش بعرض تقریبی و متوسط  9متر که در آن تا تاریخ تدوین این گزارش  500مسیر بطول تقریبی 

متر اعالم شده است، مصاحبه حضوری  200یا انفجار در زیر ریل ایجاد شده) طول کلی برش زیر ریل  مکانیکی و

 با مسئول فنی راه آهن گلستان( نشان داده شده است.

شامل کل ( GFZبر اساس تصاویر ماهواره ای پردازش شده)دکتر معتق محدوده تقریبی آب گرفتکی  22در شکل 

و اطراف آن به و نیز گستره باقیمانده آب حدود یک هفته بعد از سیالب در آق قال و اراضی اطراف شهر آق قال 

کیلومتر مربع نشان داده شده است. بر اساس عکس های موجود از شهر آق قال ارتفاع آب در  27مساحت تقریبی 

اع آب افزوده می برخی نقاط به بیش از یک متر نیز رسیده بوده که بسمت مرکز و در ادامه به سمت غرب به ارتف

 شده است. 

کیلومتری بوده  1از پل راه آهن بر روی گرگانرود تا پل زیر گذر راه آهن در تقاطع با جاده روستای آب قبر که مسیر 

ایجاد شده است، زمین همواری است که در جهت و در این مسیر برش های زیر ریل جهت تسریع در گذر آب 

اعی ندارد. زیر سازی راه آهن و باالست ها و ریل گذاری که ضرورت دارد شمالی و جنوبی تعییرات محسوس ارتف

نسبت به زمین های اطراف ارتفاع داشته باشد در حد گذر راه آهن تازه تاسیس اینچه برون واقع در غرب آق قال و 

در  کندی تخلیه آب سیالب شده بود. الزم بذکر است از محل انحنای راه آهن بموج شرق روستای دوگونچی،

کالورت  25، بروناینچه  –بندر ترکمن  کیلومتری مسیر راه آهن 10جنوب آق قال  تا شمال شرقی آق قال در طول 

ل بزرگ برای گذر آب احداث شده بوده که در جهت عمود بر مسیر و یک پمتری از هم  400با فاصله تقریبی 

گذر از پل ها و  متر آب عالوه بر 200با ایجاد برش بطول کلی (. 24و  23گرگانرود قرار می گیرند)شکل های 

 کالورت ها، با سرعت بیشتری تخلیه شد.

) تا زمان تدوین این متر ارتفاع آب پائین آمده است 1.5بر اساس استعالم از کارشناسان محلی بعد از ایجاد برش 

بقیه نقش مثبتی در تخلیه آب سیالب داشتند. در یک نقطه که  . در برش های جاده ای نیز بجز یک موردگزارش(

در یک  (.25انتقال آب قابل مشاهده است)شکلگذر و  و حجم سرعتردیده بعد از برش جاده پل فلزی نصب گ

 1.5کیلومتر مربع و ارتفاع کاهش آب را بعد از عملیات برش جاده و ریل،  27برآورد اولیه، اگر مساحت آبگرفتگی را 

همراه با سیالب  ،میلیون متر مکعب بدست می آید. این حجم آب 40متر در نظر بگیریم حجم آب تخلیه شده حدود 
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بسمت منطقه گمیشان، سیمین شهر و  ،در ادامه بعد از گذر از خط راه آهن بوری از رودخانه گرگانرودو آب ع

 .را گوشزد می کندمراکز جمعیتی منطقه گمیشان روستای خواجه نفس روان شد که خطر آبگرفتگی را برای 

 
 با هدف تسریع در گذر آبمسیر شکاف های ایجاد شده در زیر ریل  -21شکل

 

 
 محدوده های آبگرفتگی در اطراف آق قال  -22شکل
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 کالورت وجود دارد( 25کیلومتری  10موقعیت کالورت ها راه آهن در غرب آق قال)در طول  -23شکل

 

 
 نیز قابل مشاهده است  google earthنمونه ای از کالورت ها که بوضوح از روی تصاویر  -24شکل

 

 
 اده ای)این پل فلزی بعد از برش نصب شده است( تسریع تخلیه آب با برش های ج -25شکل
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 خطر آبگرفتگی محدوده گمیشان   -6

منطقه گمیشان، گمیش تپه، سیمین شهر، روستای خواجه نفس و چندین روستای دیگر در انتهای مسیر گرگانرود و 

برخی از مراکز طراف اراضی اجریان سیالبی قرار گرفته اند. خطر آب گرفتگی این منطقه نیز نظیر آق قال جدی بود. 

نشان داده شده اند در معرض آبگرفتگی قرار گرفتند. سیمین شهر و  26همانگونه که در شکل  جمعیتی منطقه

 روستای آرخ بزرگ در سوی شمالی خود با نوار پهن سیالب مواجه بودند.  

 

 
 محدوده های آب گرفتگی و سیالب در شمال سیمین شهر -26شکل

گمیش تپه منتهی می شود که این منطقه با احداث کانال هائی طویل، تا حد زیاد از خطر آب  ادامه این مسیر بسوی

 گرفتگی و اثر مخرب سیالب مصون ماند

 و تلفات خسارت  -7

خسارت های عمده بقرار زیر بوده  1398-1-3وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط تا تاریخ بر اساس اعالم مسئوالن 

 است:

میلیارد تومان به  760میلیارد تومان خسارت زده که از این میزان،  1090ی استان گلستان سیل به بخش کشاورز

میلیارد تومان به زیربخش  120میلیارد تومان به زیربخش آب و خاک و زیرساخت ها،  150زیربخش زراعت، 

 .استکرده میلیارد تومان به زیربخش های دام، طیور و آبزیان خسارت وارد  60باغبانی و 

هزار هکتار از اراضی  100حدود  بوده کههزار هکتار  250سطح اراضی کشاورزی خسارت دیده از سیل گلستان 

 .درصد بوده است 60تا  30هزار هکتار دیگر بین  150درصد خسارت دیده اند و خسارت  90زراعی و باغی باالی 
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به بخش گلستان سیل  ده است. بوعمده محصوالت کشاورزی خسارت دیده استان گلستان گندم، کلزا و جو 

 استان کشاورزی شهرستان های بندر ترکمن، گمیشان، آق قال، گنبد کاووس، مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در 

 .درصد خسارت دیده اند 50تا  20درصدی زده است و باقی شهرستان های استان بین  100خسارت 

( مواجه شده بود سامانه 28انتهای باند با آبگرفتگی)شکل ( که در27فرودگاه گرگان) شکل، حمل و نقلبخش در 

DVOR/DME  ( فاصله دقیق هواپیما تا ایستگاه زمینی را در اختیار خلبان قرار)پرواز تقرب های چراغ و می دهد 

 دچار آسیب شدند.

 
 موقعیت فرودگاه گرگان در جنوب آق قال -27شکل

 

 
 

 مجاورت باند و لزوم احداث سازه های محافظ سیالب  آبگرفتگی محدوده فرودگاه گرگان در -28شکل

متر ریل نیاز به تعمیر اساسی پیدا کرده است که برآورد هزینه  200در بخش ریلی با حفاری و انفجار حدود 

 کارشناسانه هنوز صورت نگرفته است.

باید انجام  ها ترانشه تتثبی و سازی دیواره و بازسازی ،خوش ییالق و اولنگدر حمل و نقل جاده ای، در مناطق 
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  ضرورت دارد. ابنیه بهسازی و راه نشستترمیم  و کردکوی گنبد و قال قشود. درآ

 رودخانه مصب در ها پل دهانه تعریضضرورت  و صورت گرفته فرعی و اصلی های راه ابنیه و سفالتآ و راه تخریب

 یوارهد و ابنیه و اسفالت و راه. همچنین مرمت وجود دارد راه کیلومتر350 در کیلومتر 10 بطول زده سیل مناطق های

 تخریبباید انجام شود. عالوه بر آن  روستایی راه کیلومتر 1500 در کیلومتر 135 بطول روستایی های راه سازی

 نیز از جمله خسارت های بخش راه است. طوفان اثر در محورها کل سطح در عالئم

 آسیب کیلومتر 65 بطول آسفالته رویه که است بوده سیل و طوفان از ثرمتا استان های راه از کیلومتر 350بطور کلی 

 شهرستان در پل دستگاه3. اند دیده آسیب و آبرو ، پل شامل فنی ابنیه از دستگاه 110همچنین  .است دیده جدی

 آب، نکرد فروکش از بعد یقینا ، منطقه خاک نوع بعلت .اند شده کامل تخریب تپه مراتع و ،مینودشت گنبد های

 و تپه مراتع و مینودشت روستایی های راه در غالب بحران .شد خواهند مواجه هایی نشست با راهها و فنی ابنیه

 .میباشد شدید های رانش و لغزش ، کالله

کیلومتر موجب انسداد  11اسفند سال گذشته، رانش زمین به طول بیش از  28از تاریخ بر اساس اطالعات اولیه، 

 در و سنگ ریزش نقطه 8 در شد. شاهرود –توسکستان  -شاهرود و گرگان -ییالق  خوش -رمحورهای آزادشه

 شد. محور کامل انسداد نهایت در و محور عرض کاهش ناامنی، موجب رانش، نقطه 5 از بیش

محور روستایی بر اثر رانش، ریزش، آب گرفتگی و  13عالوه بر محورهای یادشده در چهار محور اصلی و فرعی و 

کیلومتر از محورهای  50بررسی های میدانی، حاکی از آن است، به  .کیلومتر مسدود شد 50ل جمعا به طول سی

 .در این محورها وجود دارد آسیب دیدگی درگیر سیل و رانش زمین خسارت وارد شده و احتمال تشدید

یادی از این روستاها برق و آب شرب مواجه شدند که مشکل بخش ز یروستا با قطع 400با وقوع سیالب حدود 

بر اثر ریزش دیوار در شدند. در حاشیه گرگانرود و اطراف آن در آب محصور آق قال روستای  12. برطرف شده است

کالله منتقل  در بخش پیشکمرکالله کودکی دو ساله مجروح شد که بالفاصله به بیمارستان« یل چشمه»روستای 

آوار شدن منزل مسکونی در روستای برنج وین شهرستان مینودشت سه  بر اثر، همچنین شد، اما متأسفانه جان باخت

 .جان خود را از دست داد ،در مسیر،در این حادثه فرزند خانواده  .نفر از اهالی منزل، پدر، مادر و فرزند زیر آوار ماندند

تخلیه  نیز نزل مسکونیم 341هزار و  9داده شد و  نفر را اسکان 247هزار و  6در رخداد سیل گنبد و آق قال حدود 

رانش . در استان گلستان را محاصره کرد« آق قال»درصد شهر  70های رسمی سیل  براساس گزارش .دآب شدن

استان به واحدهای مسکونی، خدماتی،  در« گلیداغ»روستای بخش  27های چند روز اخیر در  زمین ناشی از بارش

 عمرانی و زیربنایی خساراتی را وارد کرده است.

واحد مسکونی در اثر سیالب است. از این  12،000بخش مسکن و شهرسازی، برآورد اولیه از آسیب دیدگی حدود  در

، تخریبی و تعمیری خواهد بود) مصاحبه حضوری با کارشناسان بنیاد مسکن،  ¼میان با برآورد اولیه به نسبت 

 (.اطالعات باید تدقیق شود

نتظار می رود مقادیر عددی خسارت ها بتدریج بوده و ا نالزم به ذکر است که این آمارها بر اساس اعالم مسئوال

، خسارت بزرگی 1398اول سال تدقیق گردد. آنچه مسلم است خسارت وارد آمده به استان گلستان در این رخداد 

 بوده و الزم است که طی زمانبندی منطقی به رفع آالم مردم سیل زده و ترمیم خرابی ها اقدام نمود.
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 پیشنهاداتنکته ها و  -8

سیل گلستان حاوی سرفصل های مهمی برای تار، صرفا با هدف مستند کردن حادثه سیل و اینکه اطالعات این نوش

، توسط نگارنده ظرف مدت کوتاهی به استناد داده های موجود درس آموزی چندین باره ما از رخدادهای طبیعی بود

است که مواردی پیشتر انجام می شد، حاوی . این رخداد و اقدامات انجام شده و انجام نشده ای که باید تدوین یافت

 ر ادامه ذکر می گردد و در نهایت به چند مورد به عنوان پیشنهادات شایان ذکر اشاره می گردد.د

 نکته ها 

  بنظر می رسد رخدادهای طبیعی نیز در کشور ما عرصه ای برای سیاست بازی شده است. با

لی از کشورهای پیشرفته نیز رخ می دهد، هدف بهره برداری های سیاسی از رخدادی که در خی

 استفاده می شود و جناحی جناح دیگر، فردی مسئول دیگر و مسئولی مسئول دیگر را با خشن

ترین ادبیات غیر رایج در دنیا می کوبد. مشاهدات نگارنده از فضای حاکم بر فضای مجازی و نوع 

، بسط فرهنگ بدبینی و عادی، بیانگر قضاوت های نادرست و انتظارت گاه غیرها گفتمان

بدگمانی، نادیده گرفتن زحمات شبانه روزی و منفی نگری ها و منفی دیدن ها بود. این فرهنگ 

روح یکپارچگی را در مقابله با حوادث از بین می برد و  ،بدگمانی و سوء ظن به مسئولین و به همه

حداقل توصیه  رد.الزم است در این خصوص تدبیر و تدبر و ژرف نگری خاصی صورت پذی

 نگارنده این نوشتار این است که بحران های ناشی از مخاطرات طبیعی را سیاسی نکنیم!.

  بنظر نگارنده، اقدامات مقابله، فعالیت های امداد و نجات، حضور مسئولین در منطقه و کلیه

ابل قبول فعالیت هائی که تا حد امکانات و با توجه به ایام سال نو صورت گرفته و می گیرد، ق

بعنوان نقطه  ما بوده و جای تقدیر دارد. نکته ای که بعنوان یک خصوصیات اخالقی ما و مدیران

ضعف است، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه است. اقدامات کم هزینه را بموقع انجام نمی دهیم 

ازیم. ظاهرا و آنگاه در رخداد بحران ها مجبور می شویم چندین ده برابر همان هزینه ها را بپرد

در جهت توسعه  ای و اقدامات خالصانه مدیریت ریسک و ارتقاء تاب آوری بدلیل اینکه نمود ندارد

 پایدار و کاهش دامنه خسارت ها پیش از بروز حادثه است، چندان جذابیتی برای ما ندارد.

 گ نمود. ، امر کمک های مردمی را نباید بخاطر حضور افراد سرشناس و ... کم رنبنظر نگارنده

پیشقدمی همه افراد در کمک به هموطنان آسیب دیده امر پسندیده ای است. اینکه بخاطر 

جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی کل موضوع را تعطیل نمائیم، بنظر کار پسندیده ای نمی 

آید. حضور افراد و چهره ها در جذب کمک های مالی در همه کشورها امر مقبولی است و در 

ما نیز با مدیریت کارآمد می شود از این ظرفیت استفاده نمود. باید قبول کرد که امکانات کشور 

 دولتی برای پوشش گسترده امداد، محدود است.

  بنظر نگارنده، ظرفیت های اطالع رسانی فضای مجازی، جنبه های مثبت فراونی در مدیریت

 مطلوبی بعمل آید. بحران می تواند داشته باشد و باید از این ظرفیت استفاده
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  پیشنهادات 

  سامانه هشدار میدانی سیل با صرف هزینه پائینی امکان پذیر و کاراست. ضرورت دارد و پیشنهاد

می نماید این سامانه در استان های سیل خیز راه اندازی شود. در این سامانه ها با نصب تجهیزات کم 

زه گیری و با توجه به اطالعات مساحت، پوشش هزینه، مقدار و شدت بارش در حوضه های آبریز اندا

گیاهی، نوع خاک و عرض مقطع مسیل ها و آبراهه ها با استفاده از محاسبات ساده می توان ارتفاع آب و 

حد بحرانی آن را پیشتر برآورد و هشدار الزم را به ساکنین، مسئولین، نیروهای انتظامی و ... داد. این کار 

پیشنهاد می نماید  ت تر نیز اجرا شده و کامال عملیاتی و نتیجه بخش است.حتی در کشورهای کم بضاع

 در فاز اول این سامانه در حوضه های گلستان انجام شود.

  ،اقدامات پیشگرانه کاهش ریسک سیل، شامل اقدامات سازه ای، آموزشی، اقدامات آبخیزداری

نهادینه، مستمر و جاری تبدیل نمود، حفظ پوشش گیاهی و توسعه دامداری صنعتی را باید به یک امر 

هیجانات زمان بحران فروکش می شود ولی اقدامات ماندگار و راستین و صادقانه را باید با عزمی راسخ 

دنبال نمود. این پیشنهاد نگارنده به تک تک مسئوالن محترم است که از خود بپرسند چرا گذاشتیم تا 

یک کشور را باید صرف کارهائی بکنیم که می توانستیم چنین حوادثی رخ دهد و آنگاه تمام سرمایه 

بسهولت از بروز آنها جلوگیری بعمل آوریم. ما از مدیریت بحران، تنها به جنبه مقابله ای آن توجه جدی 

کرده ایم، در حالی که مهمترین رکن مدیریت بحران پیشگیری و اقدامات پیش از رخداد با هدف 

پیشنهاد می نماید با هدف بررسی چرائی  م کردن دامنه و ابعاد بحران است.جلوگیری از بروز حادثه و یا ک

  نشست های تخصصی جدی و اثر بخش برگزار شود.وقوع سیل و چرائی اقدامات پبشگیرانه انجام نشده، 

  بررسی استحکام ساختمان های تحت تاثیر آب، در سیل گلستان باید در دستور کار قرار گیرد و

انی در خصوص دوام آنها بعمل آید. در این زمینه، ساختمان های روستائی و ساختمان ارزیابی های مید

جهت این بررسی ها  های فاقد اسکلت با توجه به تعداد قابل توجه آنها، در اولویت اول بررسی می باشند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با کمک از سایر 

 نهادهای تخصصی می توانند این مهم را به انجام برسانند.

  نکته مهم دیگر، نشست زمین و ساختگاه ساختمان ها و زیرساخت ها پس از سیالب است، باید

 مسئولین المان  هایم مختلف در معرض سیل در استان گلستان به این مهم توجه جدی داشته باشند. 

 رسی وضع معیشت آنها، اقدام در جهت جلوگیری از شیوع حمایت روانی از آسیب دیدگان سیل، بر

بیماری ها و نیز آفت های نباتی و دامی نیز از مقوالت مهم در زمان بعد از سیالب است. نباید با فروکش 

کندتر گردد. جهت عملیاتی نمودن این کردن اخبار، رسیدگی و آهنگ توجه به آسیب دیدگان کمتر و 

صی با اختیارات کامل مسئول این امر تعیین شود و گزارش های هفتگی به مهم، پیشنهاد می نماید شخ

هیات دولت و افکار عمومی ارائه داده و نقاط ضعف ها را تشریح نماید تا حرکت های حمایتی و امدادی 

  رفته رفته کند و کندتر نشود.
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