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 و کشور هر پیشرفت و توسعه اصلی ارکان از یکی کافی آب منابع

 سطح رفتن پایین و هاسالیخشک به توجه با و است منطقه

 احداث با تا است ضروری اخیر هایلاس در زیرزمینی هایآب

 ذخیره مناسب هایمحل در را هابارش از حاصل رواناب هاییسازه

 نفوذ ،آب ذخیره توجهقابل روش یک. نمود تغذیه را آبخوان یا و

 جریان، حال در زیرزمینی هایآب ذخیره و سطحی هایآب دادن

 ،باشدمی( Subsurface Dams) زیرزمینی سدهای ایجاد وسیله به

 .است نموده جلب خود به را زیادی توجه اخیر سال چند در که

 حال در کشورهای در زیرزمینی هایآب ذخیره اصلی بحث

 سدهایکه  است کوچک مقیاس در آب داشتنگه توسعه،

 مسائل یا و زیرسطحی هایفعالیت یا هاسفره حفظ برای زیرزمینی

 ثرؤم و پیشرفته فعالیتی زیرزمینی، سدهای. اندیافته توسعه فنی

 طول در خشکنیمه و خشک مناطق در آب مینأت جهت که است

 باشد طوری جغرافیایی شرایط که مواردی در باشدمی مناسب سال

 ،کرد استفاده کشاورزی توسعه در بارش از حاصل آب از نتوان که

 .نمود استفاده زیرزمینی سدهای از توانمی

 گرددمی بر قدیمی هایتمدن به زیرزمینی سدهای از استفاده

 زمان در ساردینا جزیره در زیرزمینی سدهای مثال عنوانبه

 کنندهآوریجمع سازه زیرزمینی سد. است شده ساخته رومیان

 شودمی احداث زمین سطح زیر در که است زیرسطحی جریانات

 که پرباران فصول در را سطحی و زیرقشری جریانات توانمی لذا

 برای آبیکم مواقع در و کرد ذخیره است، ترکم آب به نیاز

 زیرزمینی سد. نمود استفاده غیره و صنعت کشاورزی، شرب،

 زیر آب شدن ذخیره سبب و کندمی قطع را زیرزمینی آب جریان

 آوریجمع سازه همانند است ممکن چنینهم. گرددمی زمین سطح

 هایسفره تغذیه برای را زیرزمینی آب جریان و کند عمل آب

 سطح زیرزمینی آب جریان کردن محدود با یا کند منحرف جدید

 .ببرد باال هاسفره در را آب

 

 
 زیرسطحی سدهای ؛باشند نوع دو است ممکن زیرزمینی سدهای

 را هاسفره طبیعی جریان و شوندمی احداث زمین سطح زیر در که

 که رسوباتی در را آب شنی ایذخیره سدهای و داردمی نگه

 کلی حالت در. داردمی نگه شده آوریجمع سد خود وسیلهبه

 با گابیون و مالت و سنگ بتن، از توانمی را زیرزمینی سدهای

 خاک یا و رسی الیه یا پالستیکی هایورقه مثل آب ضد پوشش

  .نمود احداث شده تثبیت

دو صورت  به زمین، در قرارگیری وضعیت لحاظ از زیرزمینی سد

 است:

 (:Natural Subsurface Dams) طبیعی زیرزمینی سدهای الف(

 به زمین شیب در حرکت هنگام در زیرزمینی هایآب که هنگامی

 باز حرکت از کنندمی برخورد زیاد ارتفاع با نفوذناپذیر الیه یک

 عمل زیرزمینی سد عنوانبه که نفوذناپذیر الیه پشت در و ایستاده

 ( Subsurface Dams) سدهای زیرزمینی
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 .کنندمی ایجاد را طبیعی زیرزمینی سد یک و شوندمی جمع کندمی

Artificial Subsurface) مصنوعی زیرزمینی سدهایب(   

Dams :)اب سدها این هستند بشر دست ساخته که سدهایی 

 تقسیم دسته دو به و شوندمی احداث مختلفی مصالح و هاروش

 : شوندمی

 که هستند ایدیواره شامل (:Submerged) مدفون سدهای -1

 آبرفت داخل در آن مخزن و گرفته قرار زمین داخل کامل طوربه

 نوع این از زیرزمینی سدهای تربیش. گرددمی تشکیل باالدست

 مدفون سدهای( الف: باشندمی دسته دو شامل نیز خود و بوده

 و گرفته قرار زیرزمینی آب مسیر بر عمود :زمین سطح نزدیک

 در مدفون سدهای( ب و آیدنمی باالتر زمین سطح از هاآن ارتفاع

 سد باالدست سفره داخل در مازاد آب ذخیره برای :زمین اعماق

  .روندمی کاربه

 دیواره(: Submersible) معلق یا مدفون نیمه سدهای -2

 نیز زمین سطح از باالتری ارتفاع تا غالباً هاآن در نفوذناپذیر

 مخزن یک بر عالوه توانندمی سدها نوع این که کندمی پیدا امتداد

 جریان گیریرسوب و سطحی معلق مخزن یک ایجاد با زیرزمینی

 را آن و دنبیفزای خود سطحیزیر مخزن حجم بر سیل یا رودخانه

 .بود خواهند مناسب نیز سیل کنترل برای بنابراین ،دنده توسعه

 در تبخیر از ناشی افت :از عبارتند زیرزمینی سدهای مزایای

 است، سطحی سد از ترکم بسیار زیرزمینی سد در خشک مناطق

 بسیار نیز آن ساخت تکنولوژی و ترپایین بسیار ساخت هزینه

 بسیار مینیززیر سدهای نگهداری چنینهم است، ترساده

 و تولیدمثل از باشد،می سطحی سدهای از ترارزان و ترراحت

 ذخیره آب آلودگی لذا شودمی جلوگیری هاانگل و حشرات تکثیر

 یابد،می کاهش یتوجهقابل صورتبه حیوانات و مردم توسط شده

 نسبت سدها این فرسودگی مصرف، محل به سد بودن ترنزدیک

 سطحی سدهای به نسبت سدها این است، ترکم سطحی سدهای به

 از. هستند اهمیت دارای نیز امنیتی نظر از و باشندمی پایدارتر

 تریکم آب حجم این است که نیز سدهای زیرزمینی معایب جمله

 شده ذخیره آب صحیح تخمین د،ننمایمی ذخیره خود مخزن در را

 بستگی متعددی عوامل به و است مشکل بسیار برداشت قابل و

 کنترل کار، بودن یترؤ غیرقابل علت به سدها نوع این در و دارد

 چنینهم و بندآب دیواره ساخت کیفیت اجرایی،کنترل عملیات

 و دقت به نیاز و باشدمی مشکل بسیار مرزها از ریآبگذ کنترل

  دارد، زیادی مطالعه

توان اقدام به ساخت ها میهایی که در آنبرخی از ویژگی محل

 اقلیم منطقه دارای باشد:صورت زیر میبهسد زیرزمینی کرد 

 در یا باشد کم یا نامنظم باشد، بارندگی خشکنیمه یا خشک

 کهاین به توجه فتد، بااتفاق بی نیست احتیاجی آن به که فصولی

 و مخزن حجم ترینبیش هزینه، ترینکم با باید زیرزمینی سدهای

در  متر و 3-4 بین ارتفاعی با معموالً باشند، داشته را تریکم نشت

شوند که است ساخته می درصد پنجتر از محلی که شیب زمین کم

دست  های باریک و یکها یا رودخانهتر در درهبیش گیویژاین 

سطح قرار گرفته  از کمی فاصله به نفوذناپذیر ، بسترشودیافت می

 برای کافی ضخامت و زیاد فرج و خلل با زمین هایباشد، الیه

 شرایط مواردی آب داشته باشند، در تربیش چه هر مناسب ذخیره

 اثر و کندمی عمل زیرزمینی سد یک مانند خود طبیعی مناسب

( بستر نفوذناپذیر الیه برآمدگی مانند) طبیعی موانع سدکنندگی

 هاهزینه در جوییصرفه و یابیمکان در سزایی به نقش تواندمی

 کافی آب معموالً ریزدانه مصالح با ییهاسفره باشد، در داشته

از آن  برداریبهره امکان ولی دارد وجود خاک خالی فضای درون

لذا در احداث سدها باید  باشدبه خاطر کاهش آبدهی محدود می

مصرف آب داشته  محل را تا فاصله ترینبه این امر توجه شود، کم

انسانی،  هایفعالیت وسیلهبه شده ذخیره آب آلودگی باشد، عدم

های شور که یا سنگ هاشامل خاکد سد زیرزمینی نبای همحدود

 . باشد ،کنندآب را شور می

 طرح یک نباید گیرد صورت مناسبی اجرای و طراحی اگر

 داشته اطراف زیستمحیط بر منفی اثر زیرزمینی آب بر سدسازی

 این از استفاده ضعیف هایزیستمحیط در باید حال هر به باشد
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 کوچک تغییر یک است ممکن که چرا داد قرار نظر مد را تکنیک

 از. باشد داشته اجتماعی ثیراتتأ مانند مدتطوالنی فیزیکی اثر

 زیرزمینی سد به توانمی ایران و جهان زیرزمینی سدهای جمله

 غربی جنوب در میاکو جزیره آفریقا، شاخ در واقع ساحلی منطقه

 جنوب در مالت ساحلی جزیره تانزانیا، کشور مرکزی نواحی ژاپن،

و  دوار تویه زیرزمینی سد دامغان، زرد کوه زیرزمینی سد تایلند،

 .برد نام راغیره 
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در جهت تأمین نیازهای بشر و کاهش  منابع آبمدیریت 

ای است که رویه، موضوع پیچیدههای بیخسارات ناشی از برداشت

مدیریت شود. میتر نیز با افزایش جمعیت و میزان تقاضا مشکل

منابع آبی به معنی استفاده دقیق از آب و حفاظت منابع آبی است 

فعال و شود و بـه دو روش که کمیت و کیفیت آب را شامل می

جلوگیری از هدر تر بیشروش فعال شود. در می تقسیم انفعالی

حفاظت از  ،احداث سدبا استفاده از های سطحی رفت آب

های آب زیرزمینی تغذیه مصنوعی سفره و جلوگیری از نفوذ سفره

مطرح  آب در مصرفاز حفاظت و  های زیرزمینیآلودگی بـه آب

خوبی مورد های فعال، بهن روشکه تاکنوبا توجه به اینباشند. می

انفعالی  هایممکن است در عمل روش انداستفاده قرار نگرفته

گرچه در روش انفعالی، مسئولین اقدامی انجام تر باشند. امناسب

شود اما در نهایت به علت خشک ای صرف نمینداده و هزینه

شدن بعضی از منابع برداشت آب و کاهش آبدهی، تعادل جدیدی 

  گردد.ر میبرقرا

توان در سه بازه زمانی راهکارهای مدیریت منابع آب را می

مدت و بلندمدت ارائه کرد. بر این اساس تعدادی مدت، میانکوتاه

 گردد:های زمانی اشاره میاز بازه یکاز این راهکارها در هر 

 مدت:کوتاه

خانگی،  هایبخش در تمامجویی در مصرف آب صرفه -

ثیرگذار أو تداشته صنعتی که بسیار اهمیت  کشاورزی و

های سازی در بخشبهینه جویی وبه خصوص صرفه باشدمی

 کامل رفع ،اصالح نظام مدیریت آب: صنعتی کشاورزی و

 رفت هدر از و جلوگیری و توزیع انتقال شبکه هایفرسودگی

بازیافت آب فاضالب و  های انتقال و توزیع،در شبکه آب

  در حد آبیاریحداقل تصفیه آن 

 مرتبط و ربطذی هایبخش در انجام دست در جامع مطالعات -

 کشور، آب جامع طرح سرزمین، آمایش: جمله از آب منابع با

 در آب کیفیت و کمیت که مشابه مطالعات سایر و کشاورزی

 زمان حداقل ظرف دارد کننده تعیین نقش مطالعات آن

ها تا با استفاده از آن یابد خاتمه و بندیجمع ممکن

مدت و اقدامات فوری در بخش آب گذاری کوتاهسیاست

 انجام گیرد.

 و موجود اطالعات شده، انجام مطالعات نتایج از استفاده با -

 هر در غالب اقلیمی هایویژگی پیشرفته، علمی هایروش

 .شود مشخص اصلی هایزیرحوضه و هاحوضه از یک

و  آبیاری هایروش بهبود طریق، از آبیاری راندمان افزایش -

 مدیریت منابع آبمنظور ساده به ییراهکارها
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 بهبود کشت، الگوی تغییر روز، هایفناوری از گیریبهره

 آب. توزیع مدیریت و آب اتالف و عدم رسانیهای آبکانال

 و حوضه در آب منابع توسعه امکانات و تجدید قابل آب منابع -

 و سالیخشک ترسالی، هایدوره برای اصلی هایزیرحوضه

 در. شود مشخص و برآورد مناسب دقت با نرمال هایدوره

 اجرای دست در هایطرح آب، منابع توسعه امکانات با رابطه

 .شود تلقی ناپذیراجتناب هایطرح عنوانبه حوضه هر

 مبتنی کشاورزی بخش بر تأکید با آب بهینه مصرف الگوهای -

 غالب اقلیمی شرایط براساس کشت الگوهای سازیبهینه بر

 .شود مشخص و مطالعه، بررسیآبخیز  حوزه هر

احداث شبکه ها )فاضالب و بپسا بازچرخانی بر تأکید -

ها در ب و استفاده مجدد از پسابالآوری و تصفیه فاضجمع

 (صنعت و کشاورزی

 آبیاری بدون نوین هایشیوه از استفاده ضرورت بر تأکید -

 زیرکشت. سطح افزایش

 مدت:میان

 این بودن جایگزین غیرقابل به توجه با آب قیمت تعیین در -

 مترمکعب هر شده تمام هزینه نیز و ذاتی ارزش حیاتی، ماده

 و برداریبهره و گذاریسرمایه هایهزینه از ناشی که آب

 محاسبه مبنای آبخیز هایحوزه از یک هر است، در نگهداری

 راستا این در) گیرد قرار کنندگانمصرف از بهاآب وصول و

 و اجتماعی عدالت اصل رعایت با الزم تدابیر و سیاست اتخاذ

 (.است ضروری محرومین حقوق حفظ

 از صنعتی: باید به سنتی کشاورزی تبدیل ضرورت بر تأکید -

 زیرکشت سطح توسعه از جدیت و قدرت با طرف یک

 کشاورزی از را کشاورزی دیگر طرف از و شود جلوگیری

 .کرد تبدیل صنعتی کشاورزی به سنتی

 عادات و الگو مقاوم: باید و مصرفکم به کشت الگوی تغییر -

 هایکشت سمت به را کشت و الگوی تغییر را مصرف

 برد. مقاوم و مصرفکم

 از بهینه برداریبهره و دیپلماسی آب در داخل و خارج کشور -

زیست مدیریت منابع آب و حفظ محیط: کشور مرزی هایآب

برداری بهرههای مرزی و به خصوص در موضوع رودخانه

ها نیازمند تعامل سازنده در چارچوب قوانین مشترک از آن

 المللی است. بین

 بلندمدت:

 .ارتقای فرهنگ مصرف آبسازی و آموزش و فرهنگ -

 هایبخش و آب منابع بخش هایبرنامه و هاسیاست اهداف، -

 در کشور اصلی آبخیز هایحوزه محدوده در مصرف مختلف

 مورد حوضه هر غالب اقلیمی شرایط با سازگاری جهت

 از یک هر برای مجدداً گرفته، قرار بازنگری و ارزیابی

 .شود تصویب و تبیین آبخیز هایحوزه

: ردپای آبجایگزینی بخشی از صنایع پرآب به کمانتقال و  -

صادرات آب مجازی در برخی از صنایع و حتی بخش 

کشاورزی باید مشخص گردیده و از صادرات آب مجازی 

 جلوگیری شود.

 (آب جامع حکمرانی) نگرجامع مدیریت -

 های آبخیزتعادل بخشی بیالن کمی وکیفی منابع آب در حوزه -

 وارد کردن هوشمند آب مجازی -

 آموزش و ترویج مدیریت مصرف آب شهری و کشاورزی -

 آب جامع قانون تدوین و آب عادالنه توزیع قانون اصالح -

 کشور
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برخی از اقداماتی که در زمینه مدیریت منابع آب در کشورهای 

عنوان بانک  اهای اعطای آب ببرنامهمختلف انجام شده است؛ 

 در باران آب آوریجمعدر ایالت کالیفرنیا آمریکا،  سالیخشک

 ژاپن، در خاک بدون کشت برزیل، در آب قیمت استرالیا، افزایش

های پنلاستفاده از  سنگاپور،در  NEWater یا آب مجدد تصفیه

در اتریش و جریمه  مین برق یا گرم کردن آبأخورشیدی برای ت

باشند. توسط دولت روسیه، می شهروندانی که آب را آلوده کنند

اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع آب  برخی از چنینهم

 سامانه از استفاده آزمایشیباشد: در ایران نیز به شرح زیر می

فارس و مشهد،  استان در آبیاری هایشبکه در اطالعاتی هوشمند

 فناوری توسعه یزد، استان در فناوری توسعه و آب باشگاه تشکیل

 و طراحی فارس، خلیج آب هایچشمه و ژرفی آب منابع شناسایی

 هایچاه روی بر نصب قابل التراسونیک حجمی کنتور ساخت

 هایروش بر مبتنی مدیریتی الگوی تدوین کشاورزی،

 هایقنات بازسازی بندیاولویت خصوص در نوین گیریتصمیم

 در آب الکترولیزی یگندزدای سیستم اختراع جنوبی، خراسان

 استفاده مورد باریک که هاییپساب و هاآب که اضطراری شرایط

 .کندمی تبدیل آشامیدنی آب به را اندگرفته قرار

 این نمود توجه بدان باید و است مطرح اینجا در که اینکته

 در خصوص به آب منابع مدیریت اهمیت به توجه با که باشدمی

 شده گرفته نظر در هایبرنامه تمام در است نیاز ما، کشور

 و مردم مشارکت به مربوط بحث مدیریت منابع آب حتماًمنظور به

ها تا نتایج حاصل از این برنامهشود  لحاظ آبخیزنشینان

 .ثیرگذاری مثبتی را نشان دهندأت

 

 

 

 منابع:       

- https://www.isna.ir/news/97022614623/ 

- https://www.moaser.com/?p=6484 

 

 

 

 هایریسک بررسی با باید شهری سیالب ریسک مدیریت برنامه

 طوربه بایستی نیز ریسک بررسی و آغاز سیل آینده و حال

 محاسبه فقط نباید را ریسک بررسی. شود انجام جامع و یکپارچه

 اعداد این. گرفت نظر در باشندمی ریسک دهندهنشان که اعدادی

 دهندمی نشان را سیل رخداد احتمالی مالی بار از دورنمایی ارقام و

 را پذیریآسیب اقتصادی غیر هایجنبه بینیپیش امکان ولی

 که باشندمی ریسک هاینقشه ریسک، بررسی هایخروجی. ندارند

 معرض در که را مناطقی باال دقت با سازدمی قادر را کاربران

 کمی مقایسه امکان و کرده شناسایی ،دارند قرار خطر ترینبیش

 از بخش آن روش این با و آوردمی فراهم را ریسک هایلفهمؤ

 دارند ریسک ایجاد در را سهم ترینبیش که ریسک هایلفهمؤ

 اقدامات و ریسک ارزیابی ارتباط توانمی لذا. شوندمی شناسایی

 اقدامات که هاییمحدوده دادن نشان با را ریسک مدیریت

 کاهش بخشی اثر ترینبیش با را هاریسک تواندمی گیرانهپیش

 ریسک چرخه مراحل از باید ریسک مدیریت در. کرد برقرار دهد

 هایبحث در هافعالیت و اقدامات یکسری شامل که کرد پیروی

 بازیابیو ( Response) واکنش ،(Preparedness) آمادگی

(Recovery) باشدمی. 

انواع مدیریت ریسک در بحث تخفیف 

 هاسیالب

 

https://www.isna.ir/news/97022614623/
https://www.moaser.com/?p=6484
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 چرخه مدیریت ریسک

 که ایبالقوه یهاریسک از پیشگیری هدف با سازیآماده اقدامات

 این گیرند.شوند در سطح جامعه انجام میتبدیل می فاجعه به

 قابل و قبول قابل حد تا سیل ریسک تخفیف برگیرنده در اقدامات

 ماندهباقی یهاریسک بر غلبه برای آمادگی، زمانهم و تحمل

 پس مستقیماً یا سیل رویداد طول درکه  واکنشی اقدامات. باشدمی

 ریزیبرنامه نیازمند اقدامات قبیل این شوندمی انجام سیل وقوع از

. هستند اضطراری مواقع در مناسب واکنش برای قبل از آمادگی و

 خدمات مینتأ و اضطراری شرایط تخفیف راستای در اقدامات این

 گذشته از بهتر اصل از بایستی و شوندمی طراحی اولیه امکانات و

 و پیشگیرانه اقدامات به که معموالًتوجه به اینبا . نمایند پیروی

در بسیاری از موارد در برخورد . شودنمی داده کافی بهای آمادگی،

مدیران، مسئوالن و  نیز صحیح با رخدادهای بحرانی مانند سیل

شوند و در برخی موارد همین حتی کل جامعه دچار غافلگیری می

 گردد. مدیریتمیتری نیز های بیشعامل باعث بروز خسارت

 که کشورهایی یا درآمد کم کشورهای در ویژهبه سیل ریسک

این اقدامات کم هزینه و هم  کهدلیل ایندارند به متوسط درآمد

 اولویت دارای مدتی دارندتوجه و طوالنیتأثیرگذاری قابل

 هزینه نظر از معموالً مقدماتی و پیشگیرانه اقدامات .باشندمی

 و ترصرفه به اضطراری مواقع در واکنشی اقدامات به نسبت

 هستند. پایدارتر

 از تربیش موضعی یهاسیالب برای سیل مخاطره تخفیف اقدامات

. شودمی استفاده (Source control) مبدأ در کنترل راهکارهای

 رویکردهای موضعی با طور خالصه تخفیف مخاطرات سیالببه

حفاظت نواحی  های موضعی با نفوذ از طریقسیالبکاهش 

های طبیعی، تغذیه آب زیرزمینی حفاظت حوضچه ،بندی نشدهآب

بندی نشده، استفاده از و ایجاد فضای سبز در نواحی آب

 Infiltration) های نفوذ آبهای نفوذپذیر و ساخت خندقپوشش

trench)های آبکش، چاه (Soak-away )چنین شود. همانجام می

باشد  های موضعیا انتقال سیالبنگهداشت یکه هدف در صورتی

 و فرعی شهری زهکشی وسیله سیستمبه در این صورت این هدف

 سیساتتأ انسداد از جلوگیری(، و غیره باران آب یهاکانال) اصلی

آوری پسماندهای جامد.(، کاری، الیروبی، جمعتمیز) زهکشی

های نگهداشت و تأخیر یا گردآوری آب باران صورت حوضچه

کاهش کیفیت آب نیز  ،هاعالوه بر کاهش کمیت روانابگیرد. می

بنابراین  .باشدمیدر مدیریت ریسک سیالب شهری چالش مهمی 

الزم است که  جلوگیری از آلوده شدن رواناب باران منظوربه

و از  ب و آب باران از یکدیگر جدا شوندفاضال سیستم زهکشی

دفع زباله.( در برابر های ها، مکانمنابع بالقوه آلودگی )تصفیه خانه

 .سیالب حفاظت شود
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های سیالبدر مورد مخاطره سیل اقدامات تخفیف در بحث 

 این بر توجه به شرایط باالدست بسیار اهمیت دارد. ،ایرودخانه

 پیوند بلکه ای منفک نیستندای شهری پدیدههسیالب اساس

 در دبی کاهش منظوربه. دارند آبخیز حوزه خصوصیات با نزدیکی

 بر. گیرد قرار توجه مورد باالدست اراضی کاربری باید باالدست،

 ایرودخانه یهاسیالب کاهش با تواندمی این اقدامات اساس این

ریزی و تبخیر و تعرق که خود نیازمند برنامه نفوذ طریق از

انجام شود که بر این اساس  ،باشدکاربری اراضی در باالدست می

، هاها و تاالبرودخانه از محیطحفاظت باید چهار استراتژی؛ 

بندی سطوح محدود کردن آب، کاریها یا جنگلحفاظت از جنگل

را مد نظر های کشاورزی مناسب افزایش نفوذ از طریق شیوهو 

ای با استفاده های رودخانهچنین حفظ یا انتقال سیالبقرار داد. هم

ها، ها یا خاکریزها، الیروبی یا تعریض بستر رودخانهدایک از

ها، حوضچههای کنار گذر، جدا کردن اراضی از دریا یا کانال

اقدامات تخفیف بند )متحرک( از دیگر های سیلمخازن، دیواره

 .باشندمی ایهای رودخانهخطرات سیالب

یف توان با تخفرا نمی های ساحلیسیالبهای ناشی از ریسک

زیرا  ،خطرات سیل ناشی از امواج طوفانی یا سونامی کاهش داد

در مدیریت  بنابراین .باشندیندهای طبیعی میآمنحصراً حاصل فر

و منظور از در  ها باید در معرض بودن را مورد توجه قرار دادآن

دلیل ها بهباشد که مردم و زیرساختمعرض بودن این می

بنابراین تخفیف  کنند.تماس پیدا میشان احتماالً با سیالب موقعیت

شود که از قرار در معرض بودن به آن دسته از اقدامات اطالق می

گیر جلوگیری لها در نواحی سیها و زیرساختگرفتن سکونتگاه

 د.نمایمی

 منبع

 233دشت، . راهنمای مدیریت سیالب1334ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامه -

 صفحه.

 

 

 

باشد. میشهرستان خاتم در ترین محدوده جنگلی استان یزد مهم

ترین نقطه استان کویری یزد و در مرز های خاتم در جنوبیجنگل

این منطقه بزرگ و طبیعی قرار دارد.  مشترک با استان فارس

که پوشیده از درختان و  داردهکتار  34۳۳۳مساحتی بالغ بر 

های باشد و از شرق به غرب شامل جنگلجنگلی می هایدرختچه

منطقه . شودچاه منج، بختیاری، قناتو، باغ معدن و باغ شادی می

 0۳۳هزار و  11 مساحتی با، هرات جنگل شادیحفاظت شده 

هکتار از اراضی این منطقه را به خود اختصاص داده و در فاصله 

به لحاظ  قرار گرفته است.دهستان چاهک کیلومتری مرکز  2۲

و  یصورت کوهستانی و تپه ماهوربهتر توپوگرافی این منطقه بیش

  باشد.میای صورت دشت و دامنهقسمتی از آن هم به

حفاظت شده جنگل شادینطقه م  
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ترین جنگل طبیعی استان کویری جنگل باغ شادی خاتم، بزرگ

های پسته جنگل. باشدمیتنها منطقه جنگلی این استان و یزد 

گیاهی این چنار ناز از جمله پوششادام کوهی وحشی باغ شادی و ب

جهت کلی شیب این منطقه به سمت شمال  روند.می شمارهمنطقه ب

متر از سطح  2۳۳۳حداقل  و متر 2۲۳۳شرقی با ارتفاعی حداکثر 

های منطقه حفاظت شده باغ شادی بخشی از جنگل .باشددریا می

زاگرس است که از لحاظ  رشته کوهنسبتاً انبوه ارتفاعات انتهایی 

های شاخص درختی و تراکم و تعداد و جوامع گیاهی آن با گونه

وضعیت موجود سایر نواحی زاگرس تفاوت قابل توجه و 

. درخشدگیری داشته و مانند نگین سبزی در دل کویر میچشم

جاذبه طبیعی و نیز از مناطق تاریخی و سنتی  عنوانبهاین منطقه 

منطقه از نظر فون جانوری و . باشدای میطقهگردشگری محلی و من

. های استان داردهای اساسی با سایر اکوسیستمفلور گیاهی، تفاوت

گونه گیاهی  1۲۱در منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد، تاکنون 

است. جنس گیاهی شناسایی شده  112خانواده و  44متعلق به 

اراضی  گیاهی منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم شاملپوشش

متر در  3تا  0کشاورزی، جنگل و مراتع درختان بنه با طول 

های بادام کوهی، بادامک، دافنه و ارژن ارتفاعات باالیی، درختچه

های درمنه، گون، گرامینه در ارتفاعات در ارتفاعات میانی و بوته

توان به کاله های این منطقه میاز دیگر گونه. شوندپایینی می

پرست، گوش بره،  جاشیر، چرخه، آفتاب میرحسین، ارچن،

چوبک، زیره سیاه، عجوه، شقایق و آلوچه وحشی، انواع گیاهان 

ای، گراز، کاراکال، کبک، خرس قهوه .فصلی و ... اشاره کرد

گوزن زرد ایرانی و  ،دارکوب سوری، سنگ چشم، چرخ ریسک

وحش منطقه های حیاتترین گونهسانان از مهمانواع گنجشک

.تندهس
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