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چكيده
در  است  ضرورى  بنابراين  است؛  اقتصادى  و  اجتماعى  زيست محيطى،  خسارت هاى  از  وسيعى  طيف  شامل  سيل  رويداد  از  ناشى  تلفات  و  خسارت ها  هدف:  و  زمينه 
ارزيابى  چارچوب  معرفى  هدف  با  حاضر  پژوهش  شوند.  واقع  بررسى  مورد  وارده  خسارت هاى  همه  منطقه،  يك  در  سيالب  ريسك  مديريت  و  برنامه ريزى  فرآيند 
جامع خسارت هاى اقتصادى سيل با چهار مفهوم خسارت هاى مستقيم، غيرمستقيم، ملموس و ناملموس در شهر نوده خاندوز استان گلستان براى رويداد سيل مورخ 

1395/01/29 انجام شد. 
روش: در اين راستا پهنه سيالبى در طول مسير رودخانه خرمارود (150 متر از حاشيه رودخانه)، به منظور مشخص كردن سطوح در معرض خطر تعيين شد. بخشى 
از اطالعات مربوط به خسارت هاى مستقيم و ملموس وارده در سيل مذكور با مراجعه به اداره هاى مرتبط، جمع آورى شد. برآورد خسارت هاى غيرمستقيم و ناملموس 

نيز از طريق پيمايش ميدانى، مصاحبه با جوامع محلى و تهيه و تكميل پرسش نامه صورت گرفت. 
يافته ها: نتايج نشان مى دهد كه در گروه خسارت هاى مستقيم-ملموس، بيش ترين خسارت مربوط به بخش تأسيسات و كشاورزى، به ترتيب با ارزش ريالى در حدود 
6000 و 5950 ميليون ريال است. در گروه خسارت هاى غيرمستقيم-ملموس نيز بعد از خسارت بازگشايى مجدد معابر و پاك سازى (در حدود 350 ميليون ريال)، 
بيش ترين آسيب مربوط به ايجاد وقفه در كسب و كار با حدود 87 ميليون ريال است. در گروه خسارت هاى غيرمستقيم-ناملموس بيش ترين خسارت به ترتيب مربوط 
به بى نظمى و هرج ومرج، پريشانى، ناراحتى و آسيب روانى ايجاد شده و از دست رفتن اعتماد نسبت به مسئولين با ارزش ريالى به ترتيب در حدود 154، 149 و 124 

ميليون ريال است. 
نتيجه گيرى: در مجموع، بيش ترين خسارت ها در شهر نوده خاندوز مربوط به خسارت هايى است كه به صورت مستقيم-ملموس (92/40 درصد) وارد شده است. با اين 
حال در برنامه ريزى براى مديريت جامع به منظور رسيدن به توسعه و سالمت پايدار عالوه بر در نظر داشتن خسارت هاى مستقيم و ملموس، بايستى خسارت هايى كه 

به صورت غيرمستقيم و ناملموس وارد مى شوند نيز در نظر گرفته شود. هر چند كه ميزان خسارت هاى اين گروه ها در مقايسه از نظر ارزش ريالى كم تر باشد.
كليدواژه ها:خسارت هاى ناملموس سيل، وقفه كسب و كار، خدمات اكوسيستمى، خرمارود
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Abstract
Background and objective: Flood damages and losses include a wide range of environmental, social and economic damages; therefore, all di-
mensions of flood damages need to be considered in the process of flood risk planning and management. The present research was conducted 
with the aim of introducing the integrated assessment framework in relation to damages incurred by flood considering four concepts of direct, 
indirect, tangible and intangible damages for Nodeh Khandooz city of Golestan Province due to the flood event occurred on 17 April 2016.
Methods: In this regard, the flood zone along the Khorma-rud River was identified (150 m from river banks) to determine the regions at risk. 
To estimate the costs of direct and tangible damages caused by the flood, a part of the related information was collected through consultation 
with related offices. The estimation of indirect and intangible costs was also carried out through field surveys, interviews with local communi-
ties and through compiling and filling of a questionnaire.
Findings: The analysis shows that in the direct-tangible damage group, the most damages were imposed to the infrastructures and agriculture sec-
tor that are about with the value of 6000 and 5950 million Riyals, respectively. In the indirect-tangible damage group, the second highest damage 
was incurred due to interruption in business with about 87 million Riyals following the costs of passages reopening and clearing (about 350 million 
Riyals). In the indirect-intangible costs group, the most damages are considered due to disorder and chaos that were created, as well as distress-
ing, discomfort and mental damage that were created and losing trust in authorities with about 154, 149 and 124 million Riyals, respectively.
Conclusions: In summary, most damages in the Nodeh Khandooz city were attributed to direct and tangible damages (92.40%). However, for 
integrated management purposes to achieve sustainable development, in addition to considering direct and tangible costs, indirect and intan-
gible damages should be considered, although the damages identified in these groups seem less valuable.
Keywords: Intangible flood costs, Business interruption, Ecosystem services, The Khorma-rud River
Citation (APA 6th ed.): Mirzaei Sh, Sadoddin A. (2020, Winter). A framework for integrated assessment of economic flood damages (direct, 
indirect, tangible and intangible): Flood event on 17 April 2016, Nodeh Khandooz, the Gorganrood River Basin, Iran
. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 9(4),383-392.
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مقدمه
سيل ارتفاع آب غير معمول باالتر از سطح نرمال آب در رودخانه در 
اثر رواناب ناشى از بارش باران و يا ذوب مقدار زياد برف محبوس 
سيل   .(106 ص   ،2006 (راگونات١،  مى باشد  ارتفاعات  در  شده 
به عنوان پديده اى كه سبب خسارت هاى جانى و اقتصادى مى شود، 
اهميت زيادى دارد و يكى از پيچيده ترين و مخرب ترين رويدادهاى 
و  انسان ها  جان  ديگر،  طبيعى  بالى  هر  از  بيش  كه  است  طبيعى 
شرايط اجتماعى و اقتصادى را به خطر مى اندازد (جانكمن و كلمن٢، 
جدى  چالش  يك  بنابراين   .(2015 همكاران،  و  سمپات٣  2005؛ 
از   .(54 ص   ،2004 (اسميت۴،  مى شود  محسوب  نيز  توسعه  براى 
كاربرى  از  نادرست  استفاده  سرمايه،  تراكم  جمعيت،  افزايش  طرفى 
و تغييرات اقليمى، تهديد خطرهاى طبيعى و عواقب محيط زيستى 
همكاران،  و  (كررا۵  مى دهد  افزايش  را  آن  اقتصادى  و  اجتماعى  و 
2013). خسارت هاى سيل شامل اثرات نامطلوب افزايش تراز آب 
رودخانه به باالتر از كناره آن و جارى شدن آب به حاشيه رودخانه، 
تلفات  و  خسارت ها  مى باشد.  سيالبى  دشت هاى  و  مجاور  اراضى 
ناشى از رويداد سيل، شامل طيف وسيعى از اثرات محيط زيستى، 
آب،  انرژى،  در  عمده  اختالل هاى  جمله  از  اقتصادى،  و  اجتماعى 
ارتباطات، سيستم حمل و نقل، دخالت در خدمات عمومى، تأثير 
و  زيستگاه  در  تغيير  آلودگى،  فرهنگى،  ميراث  زيست،  محيط  بر 
مهاجرت است (آسومادو-ساركوديه۶ و همكاران، 2015؛ آسترهاون و 
توبن٧، 2017). بنابراين، تجزيه و تحليل جامع اثرات سيل در جهت 
به  رسيدن  به منظور  آبخيز،  حوضه  و  منطقه  برنامه ريزى  و  مديريت 
معموالً  سيل  خسارت هاى  بود.  خواهد  ضرورى  امرى  پايدار،  توسعه 
با چهار مفهوم خسارت مستقيم، غيرمستقيم، ملموس و ناملموس٨ 
طبقه بندى مى شود. ماتريس طبقه بندى خسارت هاى سيل در شكل 

1 ارائه شده است.
تماس  از  ناشى  زيان هاى  شامل  مستقيم  ملموس  خسارت هاى 

1. Raghunath 
2. Jonkman & Kelman 
3. Sampath 
4. Smith 
5. Carrera
6. Asumadu-Sarkodie 
7. Oosterhaven & Többen 
8. Tangible and Intangible 

اراضى  آن ها،  درون  محتوى  و  ساختمان ها  با  شده  سرريز  آب 
كشاورزى و محصوالت آن، كاالهاى عمومى و خصوصى و دام و 
طيور مى باشد. ايجاد اختالل در تجارت و بازرگانى، شرايط زندگى 
و هزينه خدمات فوريتى نيز جزء خسارت هاى ملموس غيرمستقيم 
خسارت   .(2017 همكاران،  و  (هويزينگا٩  مى گردد  محسوب 
ارزش  و  نبوده  فروش  و  خريد  قابل  كه  است  خسارتى  ناملموس 
بازارى و ريالى ندارد. خسارت هايى مانند مرگ و مير، آسيب ميراث 
فرهنگى و خدمات اكوسيستمى و صدمات جانى كه همزمان با وقوع 
سيل رخ مى دهد در گروه خسارت هاى ناملموس مستقيم قرار دارند. 
تغيير  خسارت هاى  شامل  نيز  غيرمستقيم  ناملموس  خسارت هاى 
معنوى،  ارزش هاى  دادن  دست  از  ذهنى،  پريشانى  افراد،  رفتار  در 
اكوسيستم  فرهنگى  خدمات  آسيب  و  مسئولين  به  اعتماد  فقدان 
و  فرونگيا١٠  173؛  ص   ،2015 همكاران،  و  (جوپونى  مى باشد 
همكاران، 2016). خسارت هاى مستقيم سيل معموالً در مطالعات و 
برنامه ريزى هاى مختلف دولتى و پژوهشى لحاظ شده و ارزش ريالى 
آن برآورد مى شود. ولى برآورد خسارت هاى ناملموس در مطالعات 
اقتصادى سيل به ندرت انجام مى شود كه در نتيجه آن برنامه ريزى و 
طراحى بهينه كاهش آسيب بالياى طبيعى نيز قابل تضمين نخواهد 
ناملموس  خسارت هاى  همكاران، 2012).  و  (ماركانتونيس١١  بود 
تجزيه  چارچوب  در  پولى  شكل  به  مى تواند  آن  هزينه هاى  و  سيل 
تحليل  و  تجزيه  چارچوب  در  پولى  غير  يا  و  سود-هزينه  تحليل  و 
چند معياره وارد شود. ارزش گذارى خسارت هاى ناملموس خطرات 
طبيعى بر روى انسان، اجتماع و سرمايه هاى طبيعى، امرى ضرورى 
در تخصيص منابع موجود به منظور رسيدن به سالمتى پايدار مى باشد 
(كوستانزا و فارلى١٢، 2007). از اين رو براى ارزيابى و مديريت 
و  ناملموس  خسارت هاى  كه  است  الزم  طبيعى  خطرات  جامع 

هزينه هاى آن نيز در نظر گرفته شود.
خسارت هاى  ارزيابى  خصوص  در  شده  انجام  مطالعات  جمله  از 
اشاره  همكاران (1386)  و  غريب  مطالعه  به  مى توان  ايران  در  سيل، 
كرد. آن ها در محدوده رودخانه قره چاى شهر راميان استان گلستان، پهنه 
خطر سيل براى دوره بازگشت هاى مختلف را مشخص كرده و مقادير 
9. Huizinga 
10. Frongia 
11. Markantonis 
12. Costanza & Farley 
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احتمالى خسارت سيل را با استفاده از توابع خسارت سيل برآورد نمودند 
و بيان كردند كه روند افزايش خسارت ها تا دوره بازگشت 50 ساله روند 
ماليمى دارد. نوروزى خطيرى و همكاران (1392)، با در نظر گرفتن 
روش هاى احتماالتى تعيين ريسك مخاطرات و نتايج تحليل خسارت، 
ميزان درصد خرابى در ساختمان ها در مخاطرات سيل و زلزله را براى 
منطقه بيست تهران برآورد نمودند. دليران فيروز و همكاران (1394)، با 
استفاده از نرم افزار HEC-FIA خسارت هاى ناشى از سيل در حوضه هاى 
آبخيز قمصر و قهرود شهرستان كاشان را ارزيابى نموده و خسارت هاى 
بخش كشاورزى، ساختمانى و انسانى را به ترتيب براى حوضه قهرود و 
قمصر برابر با 354 و 12879 ميليون ريال برآورد نمودند. پريساى و 
همكاران (1396)، اثر سناريوى كاربرى آمايشى در خطر و خسارت 
سيل را به ترتيب با استفاده از مدل هيدروليكى HEC-RAS و معادله 
عمومى ريسك سيل، براى حوضه آبخيز سد بوستان ارزيابى نمودند. 
نتايج آن ها نشان داد كه ميزان خسارت ريالى در كاربرى سناريوى 
آمايشى به طور معنادارى افزايش يافته است. در خارج از كشور نيز كررا 
و همكاران (2013)، در ارزيابى اثرات اقتصادى مستقيم و غيرمستقيم 
سيل سال 2000 در رودخانه Po در ايتاليا از طريق مدل سازى جامع 
فضايى و تعادل عمومى محاسبه١ شده٢، به اين نتيجه رسيدند كه تلفات 

1. Giupponi 
2. Computable General Equilibrium 

غيرمستقيم سيل سهم قابل توجهى از خسارت هاى سيل را در برمى گيرد. 
براى  سيل  خسارت هاى  ارزيابى  در   ،(2016) همكاران  و  فرونگيا 
رودخانه Coghinas و حوضه Sardinian در ايتاليا از روش خسارت 
عمق آب JRC٣ براى خسارت ملموس و روش ۴LSM براى خسارت 
ناملموس استفاده كردند و بيان كردند كه هر دو روش عملكرد مناسبى 
در   ،(2017) توبن  و  آسترهاون  است.  داشته  خسارت ها  برآورد  در 
بررسى تأثيرات وسيع اقتصادى دو سيل سنگين در سال 2013 در شرق 
و جنوب آلمان با استفاده از رويكرد برنامه ريزى غيرخطى بيان كردند كه 
با فرض ثابت بودن نرخ سهام تجارى و صنعتى، امكان برآورد خسارت 
غيرمستقيم افزايش مى يابد. هم چنين كفى۵ و همكاران (2018)، در 
تحليل  رويكرد  از  استفاده  با  مستقيم  ملموس  خسارت هاى  ارزيابى 
فضايى و با در نظر داشتن شرايط تغيير اقليمى در حوضه آبخيز شهرى 
Hanoi در ويتنام به اين نتيجه رسيدند كه تا سال 2030 خسارت هاى 

ناشى از سيل تا 26 درصد افزايش خواهد داشت. با توجه به مرور منابع، 
مستقيم،  خسارت هاى  مشخص  به طور  كه  ايران  داخل  در  مطالعه اى 
غيرمستقيم، ملموس و ناملموس يك رويداد سيل را مورد ارزيابى قرار 

دهند، وجود نداشت.
رگبارهاى  از  ناشى  سيل  رخدادهاى  وقوع  اخير  سال هاى  در 
3. Joint Research Centre 
4. Life Safety Model 
5. Kefi 
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شكل1. ماتريس طبقه بندى خسارت هاى مستقيم، غيرمستقيم، ملموس و ناملموس سيل (اقتباس از جوپونى١ و همكاران، 2015، ص 174)
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شديد در ايران به دليل تغييرات اقليمى و اثرات نامطلوب فعاليت هاى 
انسانى روند افزايشى دارد. سيل روزهاى آخر اسفند 1397 و اوايل 
فروردين كه استان هاى گلستان، مازندران و لرستان را در برگرفت، 
خسارت هاى  كه  بود  اخير  دهه  چند  سيل هاى  عظيم ترين  از  يكى 
جانى و مالى وسيعى در پى داشت. آنچه كه در گزارشات، اخبار و 
مطالعات سيل در مورد خسارت هاى وارده سيل بيان مى شود مربوط 
به خسارت مستقيم سيالب بر اماكن، اراضى، تأسيسات و صدمات 
جانى است و خسارت هاى غيرمستقيم و ناملموس آن بيان نشده و 
معرفى  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو  اين  از  نمى شود.  ارزش گذارى 
آن  كاربست  با  سيل  اقتصادى  خسارت هاى  جامع  ارزيابى  الگوى 
در  با  گلستان،  استان  نوده خاندوز  شهر  در  سيل  رويداد  يك  براى 
نظر داشتن چهار مفهوم مرتبط با خسارت اقتصادى سيل (مستقيم، 
راستا  اين  در  است.  شده  انجام  ناملموس)  و  ملموس  غيرمستقيم، 
آمار  از  مربوطه،  سيل  خسارت هاى  برآورد  و  جمع آورى  به منظور 
و  گزارش ها  و  اخبار  مختلف،  موسسه هاى  و  اداره ها  اطالعات  و 
جوامع محلى استفاده شده است. برآورد خسارت هاى غيرمستقيم و 
ناملموس نيز از طريق پيمايش ميدانى و پرسش نامه و ارزش گذارى 

افراد آسيب ديده منطقه صورت گرفت.
معرفى منطقه مورد مطالعه

حوضه  آبخيزهاى  از  يكى  كه  تيل آباد  حوضه  در  نوده خاندوز  شهر 
رودخانه اى گرگان رود استان گلستان مى باشد، واقع شده است. اين 

شهر در مسير رودخانه خرمارود با مساحت حدود 77/92 هكتار قرار 
دارد كه كاربرى غالب منطقه را كاربرى كشاورزى با 50/5 درصد از 
كشاورزى  محصوالت  اغلب  مى دهد.  تشكيل  منطقه  كل  مساحت 
محله  سه  از  شهر  اين  است.  برنج  و  جو  گندم،  شامل  منطقه  اين 
اصلى نوده خاندوز، حاجيلر و شهرك امام رضا تشكيل شده است كه 
رودخانه خرمارود دو محله نوده خاندوز و حاجيلر را از هم جدا مى كند. 
بر اساس اطالعات موجود در اداره منابع طبيعى استان گلستان از 
داده  رخ  نوده خاندوز  شهر  در  متعددى  سيل هاى  تاكنون  سال 1370 
 ،1386/05/13 مورخ  سيل هاى  جمله  از  آن ها  از  برخى  كه  است 
1391/04/26، 1393/03/08 و 1395/01/29 داراى خسارت هاى 
مورخ  سيل  مذكور،  سيل هاى  بين  در  بوده اند.  اقتصادى  مستقيم 
را  خسارت  بيش ترين  وارده  سيل  بزرگى  به سبب   1395/01/29
خسارت هاى  حاضر  پژوهش  در  بنابراين  است؛  كرده  وارد  شهر  بر 
سيل،  رخداد  اين  براى  ناملموس  و  ملموس  غيرمستقيم،  مستقيم، 
ايستگاه  شده  ثبت  بارندگى  مقدار  است.  گرفته  قرار  ارزيابى  مورد 
روز  عصر  و  صبح  در  استان  منطقه اى  و  آب  شركت  باران سنجى 
(مجموع  ميلى متر   54 و   21 با  برابر  به ترتيب   1395 فروردين   29
ايستگاه  در  شده  ثبت  سيالبى  پيك  دبى  مقدار  و  ميلى متر)   75
هيدرومترى برابر با 83 مترمكعب بر ثانيه با دوره بازگشت 5 سال 
است. شكل2 موقعيت جغرافيايى شهر نوده خاندوز در ايران و استان 

گلستان را نشان مى دهد.

شكل 2. موقعيت جغرافيايى شهر نوده خاندوز در ايران و استان گلستان
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روش 
از  برخى  جمع آورى  به منظور  حاضر،  پژوهش  هدف  به  توجه  با 
اطالعات مربوط به خسارت هاى مستقيم وارده در سيل 29 فروردين 
1395، گزارش ها و اخبار موجود در سايت هاى خبرى بررسى گرديد. 
هم چنين داده هايى با دريافت برخى از اطالعات از طريق مراجعه به 
اداره هاى مرتبط و مسئول مانند اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى، 
گلستان،  استان  شهرسازى  و  راه  اداره  نيز  و  منطقه اى  آب  شركت 
شهردارى و هالل احمر شهر نوده خاندوز و فرماندارى و ستاد مديريت 
بحران شهرستان آزادشهر جمع آورى گشت. با توجه به عدم ثبت و 
گزارش نشدن بسيارى از خسارت هاى وارده سيل مانند خسارت هاى 
خسارت ها  نوع  اين  ميزان  برآورد  جهت  ناملموس،  و  غيرمستقيم 
با  مصاحبه  مشاهدات،  و  شواهد  بررسى  ميدانى،  پيمايش  طريق  از 
جوامع محلى و تهيه و تكميل پرسش نامه طى روزهاى 25 تا 30 آذر 
ماه 1397 اقدام شد. تخمين و ارزش گذارى ريالى خسارات مستقيم 
بزرگى  و  بازار  در  محصوالت  و  كاال  ريالى  ارزش  مبناى  بر  سيل 
خسارات وارد شده توسط سيل برآورد شد. به منظور تخمين خسارات 
شد  طراحى  باز  انتها  پرسش نامه  ابتدا  نيز،  ناملموس  و  غيرمستقيم 
و  غيرمستقيم  خسارات  ريالى  ارزش  ميدانى،  برداشت  از  قبل  و 
ناملوس وارده، طبق نظر جوامع محلى جمع آورى گرديد و با اعمال 
نظرات كارشناسى ارزش ريالى خسارات وارده برآورد شد. هم چنين 
ارقام خسارات وارده سيل مورد بررسى بر اساس ارزش اقتصادى در 
سال 1397 بررسى و تخمين زده شدند. در اين راستا پهنه سيالبى 
در طول مسير رودخانه خرمارود كه از وسط شهر نوده خاندوز عبور 
مى كند به منظور مشخص كردن سطوح در معرض خطر الزم است 
تعيين شود. بنابراين، در اين پژوهش پهنه سيالبى بر اساس حريم 
مجاز ساخت و ساز در رودخانه خرمارود ارائه شده توسط شركت آب 
گرفته  نظر  در  رودخانه  بستر  از  متر  بافر، 150  منطقه اى  وفاضالب 
شد. در مجموع تعداد 339 خانوار در پهنه سيالبى ساكن بودند. در 
خطر  معرض  در  كه  آمارى  نمونه  حجم  آوردن  به دست  جهت  ادامه 
سيالب قرار دارند و در پهنه سيالبى 150 متر از بستر رودخانه واقع 
شده اند از فرمول كوكران (رابطه 1) استفاده شد (مقدسى و همكاران، 

.(1394

(1) 

كه در آن، n، حجم نمونه، N، حجم جمعيت آمارى، t، درصد 
باالترين   ،s  ،(1/96) قبول  قابل  اطمينان  ضريب  معيار  خطاى 
 ،d و  مى آيد  به  دست  مقدماتى  آزمون  طريق  از  كه  معيار  انحراف 
تعداد  نمونه  حجم  اساس  بر  مى باشد.  مطلوب  احتمالى  دقت  درجه 
خسارت هاى  برآورد  براى  داده  گردآورى  به منظور  پرسش نامه   90
سيل از جمله خسارت هاى مستقيم، غيرمستقيم، ملموس و ناملموس 
از طريق نمونه گيرى تصادفى در بين جامعه آمارى تكميل گرديد. 

روايى پرسش نامه توسط متخصص خبره مورد تأييد قرار گرفت.

يافته ها 
اقتصادى  و  اجتماعى  ويژگى هاى  پرسش نامه،  تكميل  از  پس 
پاسخ دهندگان با استفاده از آمار توصيفى استخراج گرديد. بيش تر 
زن  درصد   33/33 و  نفر)   60) مرد  درصد   66/66 پاسخ دهندگان 
مصاحبه  افراد  سنى  گروه هاى  به  مربوط  اطالعات  بوده اند.  نفر)   30)
شده، ميزان تحصيالت، عنوان شغلى و ميزان درآمد ماهانه آن ها در 

شكل3 ارائه شده است.
بر اساس اطالعات جمع آورى شده از بين 90 نفر، بر 20 درصد 
منازل،  آب گرفتگى  شامل  كه  بود  شده  وارد  مالى  خسارت  افراد 
حياط  ديوار  تخريب  و  كشاورزى  زمين  آب شستگى  و  تخريب 
در  وقفه  دچار  افراد  درصد  سيل 51/1  وقوع  روز  در  است.  منزل 
بعد از سيل  كسب و كار شده اند كه 47 درصد آن ها در روزهاى 
نيز با توجه به شغل اكثريت آن ها كه كشاورز و كارگر بودند، از 
دچار  درصد  با 1/1  نفر  يك  فقط  بازمانده اند.  خود  كار  و  كسب 
آسيب جسمى شده و 10 درصد افراد كه غالبًا كودكان بودند به دليل 
انجام  نظرسنجى  در  شده اند.  مسموميت  دچار  گل آلود  آب  مصرف 
شده درخصوص كيفيت آب در طى وقوع سيل و بعد از آن بر اساس 
نتايج بدست آمده، 33/30 درصد افراد كاهش كيفيت آب را خيلى 
كردند.  بيان  متوسط  درصد  و 11/10  زياد  درصد  زياد، 55/60 
هم چنين 37/8 درصد افراد نيز در مشكل ترافيكى و حمل و نقل 

به وجود آمده دچار اختالل شده اند. 
سازمان هاى  و  اداره ها  از  اطالعات  و  آمار  جمع آورى  از  پس 
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مختلف و تكميل پرسش نامه، خسارت هاى وارده سيل 29 فروردين 
در  شكل1،  در  سيل  خسارت هاى  گروه بندى  اساس  بر   1395
مستقيم-ناملموس،  مستقيم-ملموس،  خسارت هاى  گروه  چهار 

و  شد  تقسيم بندى  غيرمستقيم-ناملموس  و  غيرمستقيم-ملموس 
مبالغ نهايى هر گروه برآورد گرديد. نتايج مربوط به خسارت هاى 

گروه بندى شده در شكل4 ارائه شده است.

شكل 3. فراوانى نسبى (درصد) گروه هاى سنى (الف)، ميزان تحصيالت (ب)، عنوان شغلى (ج) و ميزان درآمد ماهانه (ريال)(د) افراد مصاحبه شده 
شهر نوده خاندوز

    

    

شكل 4: گروه بندى خسارت هاى وارده سيل مورخ 1395/01/29 در شهر نوده خاندوز در چهار گروه خسارت هاى مستقيم-ملموس (الف)، 
مستقيم-ناملموس (ب)، غيرمستقيم-ملموس (ج) و غيرمستقيم-ناملموس (د) و مبالغ ريالى آن ها
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با توجه به شكل4، در خسارت هاى مستقيم-ملموس بيش ترين 
ارزش  با  كشاورزى  و  تأسيسات  بخش  به  مربوط  به ترتيب  هزينه 
مالى 5999/40 و 5945 ميليون ريال است. خسارت هاى بخش 
تأسيسات شامل خسارت هاى وارده بر ديواره سنگى كنار رودخانه، 
تخريب خيابان، پل، تخريب كانال هاى بتنى و قطع كابل مخابرات 
زراعت  آسيب  شامل  خسارت ها  نيز  كشاورزى  بخش  در  است. 
گندم، كلزا و جو، زمين هاى كشت شالى، باغ هلو و جاده بين مزارع 
و  منازل  آب گرفتگى  شامل  كه  دارايى  و  اماكن  به  آسيب  است. 
كه  است  شاليكوبى  كارخانه  يك  به  آسيب  و  حياط  ديوار  تخريب 
در  مى گيرد.  بر  در  نيز  را  خسارت ها  از  بخش  اين  اعظم  قسمت 
گروه خسارت هاى مستقيم-ناملموس، بيش ترين خسارت مربوط به 
خدمات اكوسيستمى با ارزش مالى 19/05 ميليون ريال است كه 
شامل فرسايش و از دست رفتن خاك و يك گونه گياه از منطقه 
است. خوشبختانه در طى وقوع سيل هيچ آسيب جسمى به جز يك 
مورد آسيب جسمى ناشى از فشار عصبى بر اهالى وارد نشده بود. در 
گروه خسارت هاى غيرمستقيم-ملموس هزينه هاى بازگشايى مجدد 
شهردارى،  احمر،  هالل  بر  وارده  امدادرسانى  و  پاك سازى  معابر، 
اداوات،  و  نيرو  اعزام  طريق  از  شهرسازى  و  راه  و  بحران  مديريت 

بيش ترين مقدار خسارت سيل با ارزش مالى 353/4 ميليون ريال 
است. در طى وقوع سيل در كسب و كار برخى از افراد منطقه وقفه 
ايجاد شده است كه اين وقفه حتى در مواردى به دليل رسيدگى به 
آسيب و خسارت وارده تا هفت روز بعد از وقوع سيل نيز به طول 
انجاميده است. با توجه به گل آلود شدن آب مصرفى عده اى از مردم 
آب  خريد  به  اقدام  عده اى  و  كرده  استفاده  شخصى  مخازن  آب  از 
نموده اند كه خسارت وارده آن بر مردم 15/56 ميليون ريال است. 
خسارت  بيش ترين  غيرمستقيم-ناملموس  خسارت هاى  گروه  در 
و  ناراحتى  پريشانى،  ومرج،  هرج  و  بى نظمى  به  مربوط  به ترتيب 
آسيب روانى ايجاد شده و از دست رفتن اعتماد فردى افراد نسبت به 
مسئولين با ارزش ريالى به ترتيب 154/11، 148/64 و 123/95 
نظم  حفظ  به  جوامع  اهميت  نشان دهنده  مبالغ،  است.  ريال  ميليون 
پريشانى  است.  طبيعى  بالياى  وقوع  حين  در  مسئولين  همكارى  و 
ترس  جهت  به  هم  است  ممكن  نيز  سيل  وقوع  از  ناشى  ناراحتى  و 
از بروز آسيب جانى به خود و اطرافيان و هم آسيب مالى باشد. هر 
چند وقوع سيل به صورت ذاتى نيز به عنوان يك بالى طبيعى مهيب 
كه  خسارت ها  از  گروه  اين  اكوسيستمى  خدمات  بخش  در  است. 
بيش تر ارزش ميراث طبيعى و زيباشناختى منطقه مد نظر است، بر 

شكل 5: فراوانى نسبى (درصد) افراد مصاحبه شده در پاسخ به ارزش مالى و تمايل به پرداخت آن ها براى آسيب هاى اجتماعى و خدمات 
اكوسيستمى (اعتماد به مسئولين (الف)، پريشانى، ناراحتى و آسيب روحى (ب)، حفظ نظم و عدم هرج و مرج (ج) و ميراث طبيعى و زيباشناختى 

(د)) در شهر نوده خاندوز
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اساس نظرسنجى صورت گرفته و با توجه به آسيب محيط طبيعى، 
ميزان خسارت هاى آن برابر با 100/32 ميليون ريال برآورد شد 
كه نشان دهنده ارزش طبيعت و حفظ آن براى جوامع محلى است. 
فرصت  هزينه  با  رابطه  در  گروه  اين  در  خسارت  ميزان  كم ترين 
براى فعاليت هاى اجتماعى افراد در طى وقوع سيل است كه برابر با 

9/80 ميليون ريال است.
ناملموس  و  غيرمستقيم  خسارت هاى  برخى  برآورد  به منظور 
خدمات  و  اجتماعى  آسيب هاى  مورد  در  سواالت  يكسرى  سيل، 
اكوسيستمى و ارزش نسبى آن ها براى افراد براى سيل مورد بررسى 

مطرح شد كه نتايج آن ها در شكل5 ارائه شده است.
درصد   42/20 كه  كرد  بيان  مى توان  شكل5  نتايج  اساس  بر 
افراد نسبت به از دست رفتن اعتماد فردى خود نسبت به مسئولين 
بررسى  مورد  سيل  وقوع  خسارت هاى  از  پشتيبانى  و  حمايت  در 
تمايل به پرداخت بين 300 تا 500 هزار ريال و 20 درصد افراد 
بين 150 تا 300 هزار ريال را داشتند كه نشان دهنده اهميت حضور 
مسئولين در بروز وقايع طبيعى و پشتيبانى و حمايت از مردم است. 
درخصوص  پرداخت  به  تمايل  در  افراد  نسبى  فراوانى  بيش ترين 
ارزش عدم ايجاد پريشانى، ترس، ناراحتى و آسيب روحى در طى 

وقوع سيل 29 فروردين 1395 مربوط به مبالغ بيش از 500 هزار 
ريال با فراوانى نسبى 41/10 درصد است. افراد با فراوانى نسبى 
براى ارزش  مبالغ كم تر از 100 هزار ريال را  15/60 درصد نيز 
آن  داليل  جمله  از  كه  نموده اند  انتخاب  روحى  آسيب  و  پريشانى 
مى توان به عدم مشاهده و يا در معرض بودن مستقيم فرد با رخداد 
سيل اشاره نمود. بر اساس نتايج، فراوانى نسبى افراد در تمايل به 
پرداخت آن ها براى ارزش حفظ نظم در منطقه و عدم ايجاد بى نظمى 
كم ترين  و   (40) بيش ترين  در  سيل  وقوع  اثر  در  مرج  و  هرج  و 
و  ريال  هزار  تا 500  مبالغ 300  به ترتيب  فراوانى  درصد   (2/2)
در  افراد  پرداخت  به  تمايل  نتايج  است.  ريال  هزار  از 100  كم تر 
منطقه  طبيعى  شناختى  زيبا  و  ذاتى  و  طبيعى  ميراث  حفظ  ارزش 
كه در طى سيل آسيب ديده است، نشان داد كه افراد مصاحبه شده 
مبالغ  گروه،  پنج  در  افراد  نسبى  فراوانى  و  داشته  متفاوتى  نظرات 
 25/60) نسبى  فراوانى  بيش ترين  است.  مشابه  تقريبًا  پيشنهادى 
 300 تا   150 بين  مبلغ  پرداخت  به  مربوط  مورد  اين  در  درصد) 
هزار ريال است. در شكل6 مجموع خسارت هاى وارده چهار گروه 
غيرمستقيم- مستقيم-ناملموس،  مستقيم-ملموس،  خسارت هاى 

ملموس و غيرمستقيم-ناملموس ارائه شده است.

شكل 6: مجموع ارزش ريالى خسارت سيل مورخ 1395/01/29 شهر نوده خاندوز در چهار گروه خسارت هاى مستقيم-ملموس، مستقيم-
ناملموس، غيرمستقيم-ملموس و غيرمستقيم-ناملموس

  

با توجه به شكل6، بيش ترين خسارت وارده سيل 29 فروردين 
آن  كم ترين  و  مستقيم-ملموس  خسارت هاى  گروه  در   1395
مجموع  دارد.  قرار  مستقيم-ناملموس  خسارت هاى  گروه  در 

با 13394  برابر  داده  رخ  سيل  براى  نيز  گروه  چهار  خسارت هاى 
ميليون ريال برآورد گرديد كه رقم قابل توجهى است و لزوم توجه 
و بررسى سيل خيزى باالدست شهر نوده خاندوز به سبب تحميل حجم 
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زياد رواناب بر شهر را نمايان مى سازد.

بحث و نتيجه گيرى
 29 سيل  اقتصادى  اثرات  ارزيابى  كه  پژوهش  هدف  راستاى  در 
از  است،  گلستان  استان  نوده خاندوز  شهر   1395 سال  فروردين 
طريق جمع آورى داده و اطالعات از اداره ها و موسسات مربوطه مانند 
شهردارى، مديريت بحران، راه و شهرسازى و هالل احمر و پيمايش 
مذكور  سيل  اقتصادى  خسارت هاى  پرسش نامه،  تكميل  و  ميدانى 
غيرمستقيم،  مستقيم،  خسارت  مفهوم  چهار  قالب  در  منطقه  براى 
و  اقتصادى  شرايط  به  توجه  با  شد.  گروه بندى  ناملموس  و  ملموس 
درآمدى منطقه كه 51/10 درصد افراد مصاحبه شده درآمد كم تر از ده 
ميليون ريال در ماه داشتند ولى با بيش ترين فراوانى نسبى 42/20، 
مسئولين،  به  نسبت  اعتماد  براى  به ترتيب  درصد   40 و   41/10
پريشانى، ناراحتى و آسيب روحى و نظم و عدم ايجاد هرج و مرج 
تا   300 و   500 از  بيش  تا 500،   300 به ترتيب  پرداخت  به  تمايل 
500 هزار ريال را داشتند كه نشان دهنده اهميت و بزرگى اين موارد 
براى جوامع محلى است. در حالى كه طبق نتايج شكل5، تمايل به 
پرداخت مردم نسبت به حفظ ميراث طبيعى و ارزش ذاتى منطقه كه 
در طى سيل دچار آسيب و بهم ريختگى شده است، براى گزينه هاى 
است  اين  نشان دهنده  مورد  اين  داشت.  يكسانى  فراوانى  شده  ارائه 
آن  اكوسيستمى  خدمات  و  طبيعت  به  نسبت  محلى  جوامع  كه 
آن ها  براى  طبيعى  محيط  ارزش  و  ندارند  آگاهى  كافى  به اندازه 
فراوانى  بيش ترين  به  توجه  با  است،  بذكر  الزم  نيست.  مشخص 
نسبى گروه هاى سنى مصاحبه شده كه افراد 36 تا 50 سال و 26 
تا 35 سال است، در اين مورد كارگاه هاى آموزشى عالوه بر مدارس 
نيز به منظور افزايش آگاهى  در مساجد و يا امكان عمومى منطقه 
مردم برگزار شود. در گروه خسارت هاى مستقيم-ملموس بيش ترين 
خسارت مربوط به بخش تأسيسات و كشاورزى است و با توجه به 
كه  است  سازه هاى  شامل  نيز  شده  تخريب  تأسيسات  اغلب  اينكه 
به منظور كنترل سيالب احداث شده است، مانند ديواره سنگى كنار 
سازه ها  اين  استحكام  و  مقاومت  افزايش  در  است  ضرورى  رودخانه، 
احداث  صحيح  مكان يابى  صورت  در  گيرد.  صورت  بيش ترى  توجه 
سازه هاى كنترل سيل و افزايش كيفيت ساخت، خسارت هاى وارده 

بر اراضى حاشيه رودخانه از جمله اراضى كشاورزى كه خسارت هاى 
در  اكوسيستمى  خدمات  آسيب  مى يابد.  كاهش  نيز  دارد،  عظيم 
گروه خسارت هاى مستقيم-ناملموس بيش ترين خسارت نسبت به 
رابطه  در  بيمارى  شيوع  داشت.  را  بيمارى  شيوع  و  جسمى  آسيب 
بروز  سبب  كه  بود  افراد  توسط  آن  مصرف  و  آب  شدن  گل آلود  با 
مسموميت در كودكان شده بود. بنابراين بايستى بررسى كيفيت آب 
مصرفى افراد در وقوع سيالب، مورد توجه قرار گرفته و اطالع رسانى 
شود. در گروه خسارت هاى غيرمستقيم-ملموس نيز بعد از خسارت 
بازگشايى مجدد معابر، پاك سازى و امدادرسانى، بيش ترين آسيب 
مربوط به ايجاد وقفه در كسب و كار است. با در نظر داشتن شغل 
اكثريت مردم به جز افراد بيكار كه شامل زنان خانه دار و محصلين 
است،  كشاورزى  و  كارگرى  اكثراً  كه  آزاد  شغل  شامل  هستند، 
و  كشاورز  جوامع  بر  بيش تر  داده  رخ  سيل  كه  نمود  بيان  مى توان 
مسئولين  طرف  از  بيش تر  حمايت  نيازمند  و  گذاشته  تأثير  كارگر 
مى باشند. ايجاد هرج و مرج و بى نظمى در حين وقوع بالى طبيعى 
از جمله سيل، دور از انتظار نيست ولى با توجه به اينكه در گروه 
بر  در  را  خسارت ها  بيش ترين  غيرمستقيم-ناملموس  خسارت هاى 
دارد و خود همين بى نظمى ممكن است بر روان مردم نيز موثر باشد، 
عملكرد مناسب مسئولين و افزايش آگاهى مردم در مقابله با سيل 
حائز اهميت است. بر اساس نتايج شكل6، بيش ترين خسارت وارده 
سيل 29 فروردين 1395 مربوط به خسارت گروه مستقيم-ملموس 
و بخش كشاورزى و تأسيسات است كه با نتايج كفى و همكاران 
غيرمستقيم- گروه  خسارت  چند  هر  راستاست.  يك  در   (2018)

كم تر  مستقيم-ملموس  گروه  خسارت  با  مقايسه  در  ناملموس 
است. با اين حال، توجه به خسارت هايى كه به صورت غيرمستقيم 
جامع  مديريت  جهت  مى  شوند  وارد  سيل  وقوع  طى  در  ناملموس  و 
و رسيدن به سالمت و توسعه پايدار امرى ضرورى است كه كررا و 

همكاران (2013) نيز اين موضوع را اذعان داشتند. 
در مجموع مى توان بيان نمود كه برآورد خسارت هاى وارده يك 
رويداد طبيعى مانند سيل، نيازمند تجزيه و تحليل جامع اثرات آن 
در جهت مديريت جامع و رسيدن به توسعه پايدار است. نتايج چنين 
پژوهشى مى تواند به مسئولين و تصميم گيرندگان در اولويت بندى 
تصميمات و اقدامات كمك نمايد. البته نكته قابل توجه در رابطه با 
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كاهش خسارت هاى سيل در يك منطقه، در نظر داشتن سيل خيزى 
اراضى باالدست است. چنانچه باالدست يك حوضه ضريب رواناب 
و  يافته  افزايش  بارش  از  ناشى  رواناب  حجم  باشد،  داشته  بااليى 
مى تواند سبب بروز خسارت در پايين دست شود. اين امر در مورد 
باالدست  در  وسيع  مساحت  از  جارى  آب  حجم  كه  رودخانه هايى 
زهكشى  را  هكتار)  حدود 81800  نوده خاندوز  باالدست  (مساحت 
مانند  مناطقى  در  بايد  بنابراين،  دارد.  اهميت  بيش تر  نيز  مى كنند 
تمهيداتى در  خروجى حوضه واقع شده اند،  شهر نوده خاندوز كه در 
باالدست جهت كاهش ضريب رواناب صورت گيرد كه در نتيجه آن 
حجم رواناب در پايين دست كاهش يافته و خسارت هاى وارده نيز 

محدود مى شوند.
تشكر و قدردانى

از مجموعه عواملى كه در طى انجام اين پژوهش همكارى كرده و 
يارى رسان بوده اند، از جمله طرح كالن ملى مديريت جامع حوزه هاى 
آبخيز كشور دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان، اداره 
كل منابع طبيعى و آبخيزدارى، شركت آب منطقه اى و نيز اداره راه 
و شهرسازى استان گلستان، شهردارى و هالل احمر شهر نوده خاندوز 
و فرماندارى و ستاد مديريت بحران شهرستان آزادشهر نهايت تقدير 

و سپاس را داريم. 
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