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چکیده 
بـه  رو تغییرات آب و هـوایی  به دلیلمرتفعمناطق جوامعدرهاي آنی از جاري شدن سیالبناشیخطرناكآسیب هاي

خطرات بهواکنشو عمومیآگاهیتاکید بربا١٩٩٠از سالهاي دهه سیالبمدیریت ریسکدیدگاه سیاسی .باشدمیافزایش 
در منـاطق  آنـی جـاري شـدن سـیالب   بینیپیشقابلغیربا این حال، طبیعت . تبدیل شده استبه یک دیدگاه غالبسیالب
جـامع علـوم  تحلیـل وتجزیـه بـا اسـتفاده از  مقالـه ایـن .نامشخص استتیچنین خطرابهواکنشبدان معنی است کهمرتفع

جـاري شـدن   ی بـه  محیطـ سـازمان هـاي   محلی وساکنانهايواکنشبررسیفیزیکی بهعلومهايمجموعه دادهو اجتماعی
.سوابق تحقیقات انجام شده در رابطه با سیالب هاي آنی استو شامل می پردازدآنی سیالب

آسیب هاسیالب هاي آنی، سیلگیري، مناطق مرتفع، :واژه هاي کلیدي 

مقدمه 
و آگاهیرفتار فرديبهبرمی گرددعمدتاحاضرحالدر در جوامع قرار گرفته در مناطق مرتفعسیالب آنیواکنش به 

الگوهاي تغییراتازمحلیآگاهیچهاگر. می باشدمحدود ها آسیببراي کاهش فیزیکیاصالحات ، حالاینبا. هاي فردي
مدیریتچارچوب دراغلب،محلیسیالبخطرات، ثبت شدهبارندگیداده هاي تجزیه و تحلیل،حاصل شده استآب و هوایی

. می گیردمورد بررسی قرار تغییرات آب و هواییبه جاي، رودخانه
به ماهیتتوجهباسطح محلیدری محیطهايسازمانتوسطسیالب آنیبهو واکنش هاتغییرات در سیاست هااجراي 

از متفاوتدركمهم هايتفاوتاز جمله .استمشکل از سیالب هاي آنی وجود دارد سطح محلی درکه یبرداشتو نگرش
از درك و فهم محلیبه منظور افزایش. می باشددر سراسر کشورها و نمایندگان سازمانساکنان محلیبینآنیسیالبخطر
بدست دانشبه اشتراك گذاريومدتدر طوالنیآگاهی باال بردن تمرکز بر، مشارکتیهايکاراستفاده از، آنیسیالبخطر
.ممکن است مفید باشدفعمرتساکن در مناطق جوامعپشتیبانی ازدر کنار محلیسیالباز آمده

مناطق مرتفعدر آنیسیالبخطر 
وقوع آن می محل سیالب و مشخصات ظاهري،بنديزمان بر اساسکه استموجود "نیسیالب آ"بسیاري ازتعاریف 

: از سیالب آنی به این ترتیب استمناسب تعریفیکبا این حال . )١٩٩١(هابروگرانت فستباشند
توصیف می شوند و فرصتی براي هشدار دادن جهت آماده شدن براي وقوع سیالب یا خودسریعوقوعبا کههاییسیالب"

'مرتفع'منطقهبه منزلهکه از آنچه استانداردتعریفهیچترتیبهمینبه . )٢٠٠٧(کولیرنمی گذارندخروج از محل را برجا 

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 
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زمینکاربري در تغییراتبهتوجهباشدهدر نظر گرفتهدر آنها ارتفاعصرفای که تعاریف.داردنوجود بیان می شود 
وجود می تواند استفاده از زمیناساسبردیگرتعاریف). ٢٠٠١(ریبینوبکشالهستندسادهحدازو پوشش گیاهی بیش

در این تعریف در نظر گرفته کوه ها وزمین هاي بایر،ايتپهمراتعکهنداظهار داشت)١٩٨٨(تامپسنورتکلیف:داشته باشد
ارائه شده است١٩٧۵سالاتحادیه اروپا درتوسطبا مطلوبیت کمتر که مناطق تعریفبهاستنزدیکاین تعریف .شوند

آیندهجاري شدن سیالبپیش بینیروژهدر ضمن در پ). ٢٠٠١(ریبینوبکشال
جاري مطالعهمفید برايتعریف .)٢٠٠۴(و همکارانایونزها در این تعریف گنجانده شده استدرهشیب دارهايدامنهحضور 

به شدت آن که رطوبتمحتواي خاك ونوعحوزه، ارتفاع شیب و عوامل دیگري شامل یزخحوضه آببراي، شدن سیالب
هاي آبخیزي هزحودرسریعیسطحرواناب.)١٩٩۴(نیوسنرا تحت تاثیر قرار می دهد در بر می گیردسطحیروانابسرعت

کمی و موانع، پایینی دارندنفوذنرخو، ظرفیت ذخیره سازي یی دارندباالخاكرطوبتسطحهستند و شیبوجود دارد که پر
واکنش ). ٢٠٠٢(همکارانو کولیر)٢٠٠١(و همکارانکلسچ)١٩٩٩(روبینسنورایکرفتدارند سطحیروانابدر مسیر

و کم دشتیهایی که در مناطقرودخانهبا آندر مقایسه(رخدادهاي بارندگیبهمرتفعمناطق رودخانه هايدهی سریع تر
ناشی می استشدهدادهشرح)١٩٧٩(کنپتوسطکهدشتیومرتفعمناطق حوزه هاي بینهاي کلیدي تفاوت از ) ارتفاع

:شود که شامل موارد زیر است
.استمرطوب ترخاكوبیشتر مناطق مرتفعدردر مجموعبارندگی·
.استتربیشروانابتر و سرعتتنددامنه هاشیب·
وقوعباعث، )کوچکسیالبیدشت هاي بهبا توجه(مرتفعدر مناطق آبذخیره سازيعدم·

.می شودسیالب ها
واکنش سریعتري به دشتیهاي ه زحونسبت بهبه طور طبیعیمرتفعاي مناطقهزه حوبه معناي آن است کهاین عوامل 
قابل ظرفیت ذخیره سازي، دشتیمناطق در. قرار دارندسیالبباالتري ازخطرمعرضدر و، )١٩٧٩(کنپبارندگی دارند

)٢٠٠١(، همکارانوکلسچرا کاهش می دهدسیالبرویدادزمان واکنش ،در مجموعسیالبکاهش اوجوجود دارد وتوجهی
که در بیسیالوقایعبهتنسببسیار متفاوت هستنداز نظر مشخصات آنیهايبه این دالیل، سیالب .)٢٠٠۶(همکارانومیز

.این تفاوت ها آورده شده است1در جدول . )٢٠٠٣(برنسترت)٢٠٠٢(، همکارانوبرنسترترخ می دهند دشتیمناطق

)2002و همکاران برنسترت(خصوصیات سیالب ها در مناطق دشتی و سیالب هاي آنی ):1(جدول 
سیالب آنیدشت و مناطق کم ارتفاع

کوتاهطوالنیمقیاس زمانی
کوهستانیکوچک و بزرگ و کم ارتفاعاندازه و نوع حوزه آبخیز

باران هاي سنگین مداوم بر روي مناطق مشخصات بارش
گسترده و وجود ذوب برف

باران هاي کوتاه و شدید و باران هاي متوالی 
محلی و رگبارها

جاري شدن رواناب سریع از شیب تپه ها روگذري در کناره هاي رودخانهمکانیسم اصلی سیلگیري

افزایش دبی زمان تاخیر بین وقوع بارش و 
رودخانه

کوتاهطوالنی

)١٩٩١(هابروگرانت فستهاي آنی است سیالب یا سختی و شدتدر شکل گیريترین عاملمهمشدت بارندگی، 
با مشخصات سیالب ها در مناطق دشتی که به دلیل بارش دوباره این). ٢٠٠١(و همکارانکلسچ)١٩٩۶(و همکاراندسول

سیستم ازاي نتیجه عنوانبههاي آنی سیالبحالاینبا، مدت بر روي مناطق وسیع رخ می دهند ضدیت داردهاي طوالنی 
کمترو یاتنها چند ساعتمعموالواست رعد و برقرگبار هاي محلی همراه به شکلاغلب که کوچکترمقیاسباهاي بارش

رخدر فصل تابستانتمایل دارندحديبارندگیوقایع این)٢٠٠٠(و همکارانهیرسچبوئککشد شناخته می شوندمیطول
و مرز)٢٠٠٢(و همکاران کولیر)٢٠٠١(همکارانوکلسچمی شودهمرفتمنجر بهدرجه حرارت باالبه دلیل اینکهدنده



را که آنیسیالبواقعه۵٣)١٩٩٢(ارچر، به عنوان مثال.)٢٠٠٩(و همکارانرودا)٢٠٠۴(و همکارانهند)٢٠٠٣(بلوسچ
ژوئن،هاي ماه و در در فصل تابستانسیالب۴٠، تعداداز این: بررسی کرده استاستدادهرخانگلستانشرقیشمالدر 

بررسی کرده ٢٠٠٨، و همکارانواسکهآنیسیالب هايازعبارتندچنین رویدادهاییازهایینمونه. رخ داده بودژوئیه و اوت
در 1لینموفرخ داده است درکه بسیار بزرگآنیسیالب، )٢٠٠۵، برت(٢٠٠۴سالدرکرونوال،بسکستلدر آنیسیالب، اند

، کارلینگ،شمالی3پنینسو)١٩۶٩(سیدوداکورف،2لنکشیردرسیالبوقایعتعدادي ازو،)٢٠٠٨(جینت١٩۵٢سال 
طوربهسیالب آنیاز حوادثخطرات ناشی .)٢٠٠٧(، 5وسمرلنو4کامبرلند)١٩٨٩(اکرمن،)١٩٨۶(، هاروري)١٩٨۶(

طبیعیهايپدیدهخطرناك ترینیکی ازآنیهايدر سطح جهانی، سیالب .آیندمیبوجودآنهااز ویژگی هايمستقیم
آنی سیالبدالیل اصلی که چرا)٢٠٠١(هندمروگرانت فست). ٢٠٠٧(کولیوراسوناك)٢٠٠۶(همکارانوبوناکی،هستند

:شمردمی براست رایک تهدید
کمی برايفرصت بسیار، دنرخ می دهغیرقابل پیش بینیبه طور ناگهانی وسیالب هاي آنی·

.می دهندافراد در معرض خطرهشدار به
واست مردممتوجهشدیدیک خطرحال حرکت است،دربه سرعتسیالب·

.ها قوي می باشدزیرساختساختمان ها وفیزیکی بهآسیباحتمال 
که، به این معنی هستندکوتاه مدتنادر وآنی هايسیالب·

معموالهاییو چنین کمکبسیار دشوار است،سیالبرویداددرکمک و مساعدت 
.می رسدسیالبپس از
ورخ داده سیالبسرعت دارد، ارتباطسیالب هاسرعتبه شدت بهسیالبدر حوادثو جانزندگیدادندستاز 
می سازد خطرناكرا تا حدوديسیالب)٢٠٠۵(و همکارانروشل،)٢٠٠٣(، و همکارانرامسباتم،دادن یا عدم هشدارهشدار

بیش ازسال آینده می تواند١٠این امر در ... "اظهار داشت که ٢٠٠٧در سال مقاله منتشر شدهیک ).٢٠٠٩(و همکارانکیو
ساعت ٢یا ١که بتوان آن راسیالبازي اعتمادقابل کمی دقیق فضایی بینیپیشداشته باشیم انتظارکهباشدخوشبینانهحد

فاصله اظهار داشت که٢٠١١در سال شدهمنتشرسوابق تحقیقبررسیمقالهیک ). ٢٠٠٧(کالیر ،از وقوع ارائه دادپیش 
و هاپاراچی،استسیده قبل از وقوع آن رساعتششبه) زمان پیشگیري(آنی سیالبزمانی بین هشدار و زمان وقوع

برايبارشهاي کمی بینیپیش دقتو) ساعت٢۴تا١٢(پیشگیريزماندربیشترپیشرفت هاياگر چه ،)٢٠١١(همکاران
هاي سیالببراياولیههشدارهايارائه.)٢٠١١(و همکارانهاپاراچی،ضروري استآنیسیالبمعنادارپیش بینی هاي ارائه
و همکارانالفیري،هیدرولوژي و هواشناسی مطرح استدر تحقیقات علمیبرانگیزچالشموضوعاتیکی ازبه عنوان آنی 

رخداد یا اطالعات در موردودنهشدار داده شومی توانندز ساکنانکمتري اتعداد ناگهانیسیالبدراینکهمهمتر. )٢٠١١(
(کوهلیکواستینفاهرر،در حال وقوع استسیالبآهستهافزایشزمانی که بامقایسهدررا دریافت نمایندسیالبواقعه
و فهمدركد داشت، ندر برخواهکه آنهايوجود تهدیدبا.چالش برانگیز استآنیسیالبدر رابطه باانجام پژوهش ).٢٠٠٧

دیگرمشکل .)٢٠٠٩(و همکارانگام،دنمی دهرخ هاي بدون وسایل اندازه گیريهزحودرآنها اغلبکم است،آنهادرست از
تر در کماین مناطقرودخانه ازجریاناطالعاتاست که این به طور کلیمناطق مرتفعدر جاري شدن سیالبمطالعهدر

مناطق تعداد ایستگاه هاي باران سنجی دراینبرعالوه) ٢٠٠٧(، رامسبايومکلین)١٩٨٧(مک ایون،دسترس می باشد
در حدود نشان داد کهاروپاشدیدسیالب آنیرویداد٢۵از مطالعهبراي مثال، یک.)٢٠١٢(فرانتیوبرت،کم استمرتفع
بسیار هاي آنی سیالبازفیزیکیو پایش نظارت ).٢٠١٠(و همکارانمارچی،دبی هستندهايدادهبدوناز حوادثنیمی 

باران ومتعارف ازمشاهدههاي که سیستمرخ می دهند مقیاسهاي زمانی ومکانی فضايآنها دردلیل اینکه، به دشوار است
در قلمرو ، هستندنادربه صورت محلیاین حوادثاز آنجایی که.و پایش اطالعات نیستندقادر به نظارتدر رودخانهدبی

1Lynmouth
2Lancashire
3Pennines
4Cumberland
5Westmorlan



ي جمع آوري هادادهمجموعه اي ازکههر چند ) ٢٠٠٣(بورگاوکروتین،کارهاي میدانی هم کم به آنها پرداخته شده است
داده اند پیشنهادبا توجه به این دالیل، برخی از مطالعات . )٢٠٠٩(و همکارانگام،موجود میباشداروپادرسیالباز چندشده

و روسنتال،وندبه عنوان یک نوع مجزا از خطر، به طور جداگانه از سیالب دشتی در نظر گرفته شبایدهاي آنیکه سیالب
ادر شیوه اي متمایز بآنی وجود دارددر رابطه با سیالب هايبا این پیشنهاد که نیاز به مدیریت خطرات )٢٠٠٠(بزوین

،هاي آنیمقابله با سیالبمتفاوت است با راه حل هايمدیریت سیالب رودخانه راه حل برايخاطر اینکهسیالب سنتی به 
APoFM6)مردم با مشارکت فعال و موثر هاي آنی بوسیله کارشناسانی که س و ماهیت خطر،  سیالب مقیابه خاطر).٢٠٠٧

محلی هاي که واکنشندنشان داد) ٢٠٠٩. (و همکارانکروتین). ٢٠٠٧(APoFM،دارند مدیریت می شوددر معرض خطر 
به جاري هابا توجه به واکنش.دارندغلبه در حوضه کوچکتر و سازمانی به واکنش هاي نهادينسبتبه جاري شدن سیالب

اما هدف اصلی است پیشگیري و کاهش خسارت به اموالشدن سیالب، کاهش خطر سیالب دشتی به طور معمول مربوط به
جوامع و رايکه وقایع سیالب آنی بي خطر). ١٩٩١(هابرو گرانت فست،جان می باشدجلوگیري از دست دادن از سیالب آنی

در فرانسه، وقایع سیالب آنی باعث مرگ : قابل فهم استاروپارخ داده درسیالب آنیوقایع از ارند به راحتی مردم دمعیشت 
و گام،شده است٢٠٠۴تا سالدو دهه در طولخسارت در کشور یورو میلیارد ١مردم و بیش از  نفر از ١٠٠بیش از 
،رخ داده اند٢٠٠٢و ١٩٩٩در سال هاي است که این شامل دو سیالب بزرگ در جنوب شرق فرانسه ).٢٠٠۴(همکاران

،نفر شد٨١۵مرگ و میر بیش از باعث١٩۶٢در منطقه بارسلونا از اسپانیا، یک سیالب ناگهانی در سال ). 2008(وینت
، با این حال، بزرگترین رویداد رخ داده اندکتردر انگلستان، حوادث سیالب آنی در مقیاس کوچ). ٢٠٠٩(و همکاران لیاست

شده ساختمان ٣٩يو نابودنفر ٣۴باعث  مرگ و میر رخ داده است١٩۵٢سال در7لینموفدر انگلستان که در سیالب آنی
،استپوند بوده میلیون ٩،۵، خسارات طوفان در کل بالغ بر ٢٠٠۵، در سال 8رایدیلدر حالی که در ). ٢٠٠٨(جینت،است
کرده خالصه ٢٠٠٧هیئت بین المللی در چهارمین گزارش ارزیابی تغییرات آب و هوایی در سال . )٢٠٠٨(و همکاران واس

اثرات تغییر آب و هوا به احتمال ).٢٠٠٧(و همکارانالکامو،باشندافزایش می و بهدر سراسر اروپا رهاي آنیسیالب کهاست 
و مارفی)2009(اکسترموفولر،انگلستان شده استبر بارش و بارش باران هاي سنگین در تغییرات فصلیسببزیاد 

به احتمال زیاد از بارندگی تابستان رخ می دهدناشی سیالب شدید هاکه در آنی، مناطقیدر سطح جهان). ٢٠٠٩(همکاران، 
آقاي خطر جاري شدن سیالب آنی توسط افزایش). ٢٠١٠(و همکاران کانزویک،هستندبارش شدید در افزایش شاهد یک 

مهمترین اثر اظهار داشت ٢٠٠٧که در سال تشخیص داده شد کسیدولت انگلستانسابقعلمی مشاور ارشددیوید کینگ
، آنیبا وجود خطر ناشی از سیالب). ٢٠٠٧(9وییورنقل شده در ،استهاي آنی تغییرات آب و هوایی در بریتانیا سیالب

مسئله این واقعیت عمده. وجود داردیا سازمانیجامعه و نهاديي،واکنش به حوادث سیالب در سطوح فرددر تعدادي چالش 
و . )٢٠٠٨(همکاران، وبورگا) ٢٠٠٣(، بورگاو گروتین)٢٠٠١(هندمرو گرانت فست،است که وقایع سیالب آنی نادر هستند
).٢٠٠٧(کولیوراسو ناك،ضعیف استث و خطرات آنها به عنوان یک نتیجهحواد، درك عمومی و آگاهی از سیالب آنی

) ١٩٩٩(برندر نظر آمیز هستندتهدیداینقدر آنها اینکه چرا مشکل اساسی در آماده شدن براي رویدادها سیالب آنی و دلیل 
مونتز). ١٩٩٩(برن،هستندبسیار نادر دارند سطح آمادگی و واکنش بیشترینکه حوادث سیالب که نیاز به :استخالصه شده 

حوادث غافلگیر به عنوان معموالآنیاز آنجا که حوادث سیالب: کردندخالصه موضوع را این چنین )٢٠٠٢(گرانت فستو
انگیزه براي سرمایه گذاري زمان و ،هستندآنها بسیار نادر چون، با این حال، است، هشدار و آماده سازي ضروري کننده هستند

مکررهاي آنی به صورت در مناطق مرتفع گسترده تر، سیالب ). ٢٠٠٢(گرانت فستو مونتز،فعالیت ها کم استدر این منابع 
آب ی از خطراتی است که تحت تاثیر سیالب نشان دهنده تنها یک). ١٩٨٨(وریتیو مک ایون، )١٩٨۶(، کارلینگرخ می دهند

هاي رودخانه به کانال ات راحجم زیادي از رسوبکوچک می توانند هاي لغزش. می دهدمناطق مرتفع را تحت تاثیر قرارو هوا
واربرتنو جانسون،وقایع زمین لغزش در مناطق مرتفع انگلستانفرسایش و). ٢٠٠٨(و همکاران واربرتن،اي منتقل کنند
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رویدادهاي در. شده اندمنجر به بسته شدن جاده ها ) ٢٠٠٨a(و همکاران وینتر،و اسکاتلند) ٢٠٠٨(، ایوانزو بون، )2002(
و همکاران وینتر،در جریان رسوبات گیر افتادندنفر ۵٧قرار گرفتند و در یک محل، تحت تاثیر، سه جاده ٢٠٠۴در سال اخیر

)٢٠٠٨a .(چنین "پیشنهاد شده است که مطالعه این لغزش هابا است، و رخ داده اسکاتلنداي نیز در شبکه جاده لغزش دیگر
بیشتر آسیب هاي مناطق مرتفع ).٢٠٠٨b(و همکارانوینتر،ر گرفته شوندظدر نجدا رخداد هايباید به عنوان نرویدادهایی 

مناطق مرتفع انگلستان طوالنی ترین پوشش برف را تجربه ٢٠١٠-٢٠٠٩تحت تاثیر دما هستند در طول زمستان سخت 
هم درییهاآسیب پذیري ،دندارخطراتاینبهمرتفعمناطقکهبیشتري حساسیتعالوه بر . )٢٠١١(کندونو پرایر،دندکر

امکانات وجودعدمخصوصی،نقلوحملبرتکیهخدمات،از بودن دور، از جمله تجربه شده استمناطق مرتفعجمعیت
مناطق جوامعچهاگر. دشتیمناطقبهنسبتکشاورزيازبدست آمده پایین تر درآمد و، در شهرك هاي کوچکتررفاهی
روستاییامور غذا وبراي محیط زیست،گروه آموزشی،کننده شناخته می شوندحمایتومتکی به خودبه عنوان افراد مرتفع 

)٢٠١١a .(اززیرساخت ها، به بستگی دارددسترسی به آنها و همچنینهستنددر دسترسکمترروستایی،ومناطق دور افتاده
شوند با مانع مواجه می آب گرفتگیها دچارجادهاگر اینسیالبواکنش نسبت به ): ٢٠٠٨(وینت، جاده ها و پل هاجمله
. )٢٠١٠(و همکارانورسینی،شود

نتیجه گیري
این . و وقوع سیالب توصیف می شوندسیالب هاي آنی با مشخصه دارا بودن فاصله زمانی بسیار کوتاه بین رخداد بارش 

سیالب ها به دلیل افزایش ناگهانی که در سطح آب، سرعت آب و مقدار رسوبات موجب می شوند می توانند سبب خطرات 
پیش بینی کردن این سیالب ها و . شوندستبسیار بزرگی که تهدید کننده جان و دارایی مردم و تخریب کننده زیرساخت ها

در کشور ما با توجه به فراوانی وقوع این خطر الزم .نسبت به آنها چالش هاي زیادي را شامل می شودواکنشآماده شدن براي 
. است در مطالعات به این موضوع اهمیت بیشتري داده شود
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