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 7379-7375رويدادهای سیل سال 
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 چکیده
ي کوچک و بزرگ متنوعی است. هالیساستان گلستان ساالنه شاهد 

 1305سال  لیو اوا 1307اواخر سال  يهالیدر مجموعه سبخصوص 
قاله این م. هاي این استان وارد شدي به سکنه و زیرساختاخسارات گسترده

دد و درصکند ی نگاه میحکمران از منظراستان گلستان  لیبه مسأله س
 توانیم ییهاسؤال است که با انجام چه اقدامات و برنامه نیبه ا ییپاسخگو

 موردروش . دادکاهش  آنرا در  لیاز س یناش یو خسارات مال یتلفات جان
 ؤلفهممبتنی بر تحلیل محتواي کیفی بر اساس چهار حاضر  قیدر تحق هاستفاد

آوري، کارایی، اثربخشی و مشروعیت و معیارهاي مرتبط با هر یک از تاب
 يهالیاستان گلستان در سدر  لیس سکیر یحکمران تیوضعاست.  هامؤلفه
 زایدر سطح متوسط )امت مورد اشارهچهار مؤلفه  از با استفاده 1305-1307

 تیعو مشرو یاثربخش ،يآورسه مؤلفه تاب کهيطورشد. به یابی( ارز5از  0/2
امتیاز )بد در سطح نسبتاً  ییصرفاً مؤلفه کارا و( 5از  3)امتیاز متوسط در سطح 

 یدسترس ،ياهیو عدالت رو ییپاسخگو يارهای. معدیگرد یابیارز (5از  3/1
 یعملکرد نسبتاً خوب یانتلفات ج زانیم نیو همچن تیبه اطالعات و شفاف

 و خسارات یمالکارایی  ،يفناور يارهایمعدر حالی که  ند.( داشت5از  0 ازی)امت
 هايیافته. بر طبق ند( را کسب کرد5از  1 ازی)امت یوارده عملکرد نسبتاً نامناسب

 دیتان بااستان گلس لیس سکیر یحکمران تیوضع يارتقا يبراحاضر  قیتحق
یشتري بتوجه  تیو مشروع يآورتاب ،یاثربخش ،ییرابر مؤلفه کا بیبه ترت

 .مبذول شود
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 اثربخشی.
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Abstract 
Each year, Golestan Province faces damaging floods. 

Particularly, the province was severely impacted by the 2019 

flood events. Therefore, within the context of flood 

governance, this paper seeks answer to the question of what 
measures and programs can be adopted to reduce casualties 

and financial losses caused by floods in Golestan province. The 

method used is based on the qualitative content analysis 

considering four components including resilience, efficiency, 
effectiveness, and legitimacy and the criteria related to each of 

the components. Through assessing the four components, the 

overall status of the flood risk governance in the 2019 flood 

events is categorized as medium (2.4 from 5). The three 
components of resilience, effectiveness, and legitimacy were 

assessed as medium, while the component of efficiency was 

categorized as relatively inappropriate. The criteria of 

accountability and procedural justice, access to information 
and transparency, as well as the rate of casualties showed 

relatively good performance (4 of 5). While the criteria of 

technology, financial efficiency, and damages had relatively 

poor status (1 of 5). Based on the findings of this research, to 

improve the flood risk governance in Golestan Province the 

components of efficiency, effectiveness, resilience, and 

legitimacy need more attention, respectively. 
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 مقدمه  -7

باعث قرار گرفتن افراد و  هادشتالبیسدر  روزافزوندر دنیا، توسعه 
در . (Shih et al., 2019) ها در معرض خطر سیل شده استدارایی

ي مختلف کوچک و بزرگ رخ هااسیمقایران، سیل هرساله در 
ودن ب زیخلیس لحاظ از. استان گلستان رتبه اول کشوري را دهدیم

در استان گلستان  1305و اوایل سال  1307ي اواخر سال هالیسدارد. 
خسارت به  هزار میلیارد ریال 05نفر و وارد آمدن  5باعث فوت 

 ,Infrastructures Working Group) استان شدهاي زیرساخت

2020). 

 
 دنیا شاهد افزایش ،هاي گذشتهدر قالب مدیریت سنتی سیل در دهه

هاي هنگفت براي رغم تخصیص بودجهتلفات جانی و مالی، علی
مدیریت سیل، بوده است. به دنبال ناکارایی مدیریت سنتی سیل که 

دهه اخیر مفهوم مدیریت نوین  مبتنی بر راهبرد دفاعی است، در صرفاً
سیل مبتنی بر پنج راهبرد پیشگیري، دفاعی، کاهشی، آمادگی و بازیابی  

. در مدیریت نوین سیل، (Matczak et al., 2015) شکل گرفته است
رابر ي در بسازمقاومصرف بر  دیتأکجاي هبرخالف مدیریت سنتی، ب

ا ر نیروهاي وارده یباالبردن مقاومت یک سازه در برابسیل )به معناي 
-یکیاکولوژ ستمیسي آورتاببه موضوع عوامل محیطی مانند سیل(، 

 کآوري یشود. منظور از تابوجه میـا سیل تـی در مواجهه باجتماع
جذب اختالالت و  يبرا یی آنواناـت یاجتماع-یکیاکولوژ ستمیس

 ؛است رییتغ دنـوارد ش مجدد در هنگام یدهسازمان تیظرف
 حفظ شود سیستم تیه عملکرد، ساختار و هوــک ياونهـگبه
(Morrison et al., 2018).  

 
اي از روابط و اقدامات فردي و نهادي، عمومی و حکمرانی مجموعه

ریزي و اداره مشترک امور، و فرایند مستمري از خصوصی براي برنامه
ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات 

گیرد و شامل نهادهاي رسمی و ترتیبات کتی و سازگار شکل میمشار
 ,World Bank) شودغیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان می

. حکمرانی ناظر به این مفهوم است که قدرت عالوه بر داخل (1992
در همین مراجع رسمی و نهادهاي دولتی در خارج از آنها نیز وجود دارد. 

یندها فراها و یهروي از قواعد، امجموعه بآراستا، حکمرانی منابع 
شوند یمیمات گرفته تصم هاآناست که از طریق  (یررسمیغ)رسمی و 

توانند منافع خود یمنفعان يذکه يطوربهآیند، یدرمو به مرحله اجرا 
گیرندگان براي مدیریت آب پاسخگوي افراد یمتصمرا ابراز نمایند و 

ی سیل بخشی از حکمرانی منابع آب . حکمران(OECD, 2015) باشند
، ناشی از تعامل بین ادهاهني از اشبکه صورتبهتوان یم آن رااست و 

تی هاي سیاسي کنشگران درگیر در کلیه حوزههاائتالفکنشگران و 

یریت ، مدیزي فضاییربرنامه ازجملهمربوط به مدیریت ریسک سیل، 
 Ek et al., 2016; Hegger) تعریف نمود بحران، مدیریت آب و غیره

et al., 2016) ي غالبهاگفتمان بر اساستوان یم. حکمرانی سیل را ،
قواعد رسمی و غیررسمی، قدرت و منابع، و کنشگران درگیر در سطوح 

 المللی ارزیابی کردینبي، ملی و امنطقهمحلی،  جمله ازمختلف 
(Hegger et al., 2014).  مدیریت ریسک سیل به ترکیبی از

هاي ناظر بر تحلیل فعالیت گردد که برها اطالق میها و برنامهتسیاس
همچنین شناسایی و اجراي اقدامات به منظور  سیل و و ارزیابی ریسک

 .(Wood et al.2012 ,) باشندکاهش ریسک سیل، مربوط می
 ر الزمتدابی و اتخاذ مشکل شناسایی فرایند ریسک سیل ریتـمدی

انجام  اقدامات بهبود و نظارت را،ـانتخاب، اج ارزیابی، مواجهه، رايـب
 تاس ریسک در هنگام جاري شدن سیالب سطح تغییر رايـب شده

(Larrue et al., 2013). 

 
ر دمناطق جمعیتی ي مختلفی درباره حکمرانی ریسک سیل هاپژوهش

صورت گرفته است که در انتها به ارزیابی نقاط قوت و  سطح جهان
هایی به منظور تقویت نظام حکمرانی منجر هتوصی ارائهضعف و نیز 

به  Stevens and Hanschka (2014)  به عنوان مثال، .اندشده
ی ریسک سیل در ایالت بریتیش چند سطحمنظور ارزیابی حکمرانی 

هاي این ایالت را براي شهرداري 1نامهآیین 55کلمبیا کانادا، محتواي 
 ردمومدیریت ریسک سیل  يهادستورالعملبا  هاآنمیزان سازگاري 

ها در تقویت مشارکت نامهدریافتند آیین هاآنی قرار دادند. بررس
 ریزان ایالتیو به مدیران و برنامه نبودندها موفق گسترده شهرداري
نند یی کهانامهنییآرا ملزم به تصویب  هايشهردارتوصیه کردند که 

 ریسک ناشی از سیل ي براي مواجهه بامؤثرکه به ایجاد استانداردهاي 
ها را فقط به آن دسته از بینجامند. همچنین کمک به شهرداري

 Ngیی اعطا کنند که مدیریت مناسب ریسک سیل دارند. هايشهردار

در بررسی وضعیت رژیم حکمرانی ریسک سیل شهر آیوتایا  (2016)
ر ثکمرانی ریسک سیل در این شهر غیرمؤدر کشور تایلند دریافت که ح

فت عالوه بر این، او دریایی از آن توسعه یافته نیست. مرکززداتاست و 
ضعف و نارسایی حاکمیت در مدیریت کاهش ریسک سیل، مولد 

محور ي سازگارانه شخصی و محلههابرنامهمشارکت فعال مردم در 
مانند ایجاد شبکه غیررسمی براي ایجاد پناهگاه و توزیع منابع در 

 ش ریسک سیل شده است.صورت جاري شدن سیالب براي کاه
)Mees (2018  به منظور ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در

کارایی  آوري،از سه بعد تابدو منطقه والونیا و فالندر در کشور بلژیک، 
 در دو منطقه والونیا و فالندرکه  و مشروعیت استفاده نمود. او دریافت

افزایش  تغییرات چشمگیري در جهت 2115تا  1005ي هاسالبین 
ي فضایی، بهبود هماهنگی بین زیربرنامهتوجه به سیل در حوزه 

غیردولتی در حکمرانی ریسک سیل  نفعانيذبازیگران و مشارکت 
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 هاينوآورصورت گرفته است. عالوه بر این، او دریافت که ابتکارات و 
ثبتی بر م ریتأثي فضایی و هماهنگی بین بازیگران زیربرنامهدر حوزه 

ي و کارایی حکمرانی ریسک سیل در این مناطق داشت. اما آورتاب
هایی در اطمینان از استفاده مناسب از زمین، مقابله با کماکان ضعف
ف وجود دارد. از طر سیل ریتأثو مناطق تحت  شدهساختهمناطق از قبل 

دیگر، او با ارزیابی حکمرانی ریسک سیل در منطقه والون دریافت که 
براي افزایش ظرفیت جامعه براي جذب و بازیابی  ي بیشتريهابرنامه

است. عالوه بر این، طبق نتایج این تحقیق مشخص  ازین مورداز سیل 
ي مشارکت عمومی ریگمیتصمشد که در هر دو منطقه فوق در روند 

رت ي صوریگمیتصموجود دارد، اما این مشارکت فقط در مراحل نهایی 
محدود شهروندان، مشروعیت از مشارکت  باوجودی طورکلبه. ردیگیم

ي هاسازمانبر اساس نتایج این تحقیق امتیاز باالیی برخوردار بود. 
فالندر پیوندهاي  حوضهریزي هاسازمانوالونیا نسبت به  حوضهریز

ي بین مدیران دولتی ریسک سیل و جامعه مدنی ایجاد ترارزنده
ر طول د هانامهبر. در این تحقیق به مفهوم اثربخشی اقدامات و کنندیم

با بررسی وضعیت  Adekola et al. (2020)زمان توجه نشده است. 
فتند ریور نیجریه دریا کراس حکمرانی ریسک سیل شهر کاالبار ایالت

ریزان شهري براي سازگاري بهتر این شهر با که مسئوالن و برنامه
 اقدامات ،نفعانيذبین  هاتیفعالیی افزاهم مسألهسیل باید به پنج 

ي و در دسترس بودن اطالعات و سازتیظرفعاري از بوروکراسی، 
ی، و توجه المللنیبي هايهمکار، افزایش تمرکز بر بودجه و هاداده

  پیوند بین سیل و سایر فرایندهاي شهري توجه نمایند.
 

Shakeri Rostami et al. (2021) سکیر یحکمرانخود  قیدر تحق 
 یابیارز و یمورد بررس یاستیس ریدابت کردیبر اساس رورا  رانیا لیس

ت موضوع اس نیدهنده انشان قیتحق نیحاصله از ا جی. نتادادندقرار 
 يهاچالش يدارا یمل اسیدر مق لیس سکیر یحکمران ریکه تداب
 یو طراح يبه رودخانه در شهرساز تیو اهم جهازجمله عدم تو يمتعدد

ل تداخ ،ينهاد يهاتیموقع مسئولو به حیعدم انجام صح ها،رساختیز
بحران، عدم استفاده کارآمد از منابع  طیدر شرا یتیریمد يساختارها

وع موض نیکه ا باشدیم لیمحور سدولت تیریبر مد دیموجود و تأک
ر مقاله حاض در همین راستا،است.  رانیا يهابه همه استان میقابل تعم

ر تان دفرد استان گلسو مسائل منحصربه هايبر ابتکارات، نوآور
تمرکز کرده  1305سال  لیو اوا 1307اواخر سال  يهاالبیمجموعه س

 است.
 

 مسألهي صورت گرفته در مورد هاپژوهشدر استان گلستان، عمده 
-ي بارشسازهیشبهمچون  هاي ریاضیيسازمدلسیل بر مباحث 

بینی سیل، اثرات تغییرات کاربري اراضی رواناب، عدم قطعیت در پیش
 Amini) ي متمرکز بوده استبندپهنهمناطق و همچنین  خیزيبر سیل

et al., 2021; Irannezhad et al., 2018; Ozhan et al., 2018; 

Parisooj et al., 2018; Teimouri and Alvandi, 2021) . در
مقابل، در استان گلستان کمتر به پدیده سیل از نگاه حکمرانی توجه 

نسبت به سیل بیشتر روي و براي افزایش مقاومت منطقه  شده
افزاري )بدون آن که اثربخشی آنها مورد اي و سختهاي سازهگزینه

اله مق نیهدف ا، رونیازا است. بررسی قرار گرفته باشد( تمرکز شده
شناسایی و ارزیابی راهبردهاي مدیریت ریسک سیل براي درک بهتر 

 ه اینو پاسخگویی ب سیستم حکمرانی ریسک سیل استان گلستان
 توان تلفات جانیهایی میاست که با انجام چه اقدامات و برنامه سؤال

 و خسارات مالی ناشی از سیل را در سطح استان گلستان کاهش داد.  
 

 منطقه مطالعاتی و روش تحقیق -8

 منطقه مطالعاتی -8-7

ود هرساله فرد خمنحصربه یکیمورفولوژ طیشرا لیاستان گلستان به دل
، موقعیت 1شکل مواجه است.  یو بزرگ مختلفکوچک  يهالیبا س

هاي آبریز استان شهرهاي  مهم و سدهاي موجود واقع در حوضه
 يهالیاستان س نیا يهالیعمده سدهد. گلستان را نشان می

 یو مال یهمواره خسارات جان هالیس نیاست. ا یو ناگهان يارودخانه
 و یعیل منابع طب. بر اساس گزارش اداره کآورندیبه بار م یمختلف

 لیس 121از  شیب 1305تا  1371استان گلستان از سال  يزداریآبخ
 Natural) داد استان رخ نیبزرگ و کوچک در ا اسیدر مق

Resources and Watershed Management General 

Directorate, 2019) شاخص  ياز رخدادها ی، به برخ1. در جدول
 شده است. تان اشارهدر سه دهه گذشته در استان گلس لیس
 

 روش تحقیق -8-8

محتواي کیفی است. براي تحلیل  تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل
وضعیت حکمرانی ریسک سیل استان گلستان از یک مدل مفهومی 

 StarFloodپیشنهادي که با تطبیق مدل مفهومی پروژه 
(Raadgever and Hegger, 2018)  مورد بررسی  مسألهبر شرایط

 در مدل مفهومی تحقیق  در این تحقیق به دست آمد، استفاده گردید.
 ؤلفهمحاضر براي ارزیابی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان از چهار 

ت. اس شده استفادهو مشروعیت ي، اثربخشی آورتابشامل کارایی، 
کارایی شامل سه معیار )مالی، انسانی و فناوري(،  مؤلفهبراي این منظور 

ظرفیت مقاومت در برابر سیل، ظرفیت )ي شامل سه معیار آورتاب مؤلفه
امل مشروعیت ش مؤلفهجذب و بازیابی، و ظرفیت تبدیل و سازگاري(، 

و شفافیت، برابري مشارکت، دسترسی به اطالعات )چهار معیار 
اثربخشی شامل دو  مؤلفهاي( و اجتماعی، پاسخگویی و عدالت رویه

ته نظر گرفدر (هاتلفات جانی و خسارات مالی وارده به زیرساخت)معیار 
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Fig. 1- Location of cities in the river basins in Golestan Province (Baitullahi et al., 2019) 

 (Baitullahi et al., 2019های آبريز واقع در استان گلستان )ای واقع در حوضهموقعیت شهره -7شکل 

 
Table 1- Significant floods in the last three decades in Golestan Province (Natural Resources and Watershed 

Management General Directorate, 2019) 

 Natural Resources and Watershed Management) رخدادهای شاخص سیل در سه دهه گذشته در استان گلستان -7جدول 

General Directorate, 2019) 

 

 ,Alexander et al., 2016a; Raadgever and Hegger) شدند

2018; Walters, 2006; Wilson et al., 2018). 
 

براي ارزیابی حکمرانی ریسک سیل و  مورداستفادهمعیارهاي 
است. در  شده دادهنشان  2توضیحات مربوط به هریک در جدول 

مقداري  ،Gupta et al. (2010)، با الهام از ارزیابی هر یک از معیارها
 وردمیابد که بیانگر وضعیت شاخص امتیاز اختصاص می 5تا  1بین 

کدگذاري هریک از معیارها،  3مربوط خواهد بود. جدول  مؤلفهدر  نظر
 .دهدیمی و رنگ آمیزي هر یک از معیارها را نشان ازدهیامتتوضیح 

در تحقیق حاضر براي بررسی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان، 
سال مبناي تحقیق انتخاب گردید. این انتخاب  عنوان هب 1371سال 

 ازهاي جدید و شروع اقدامات و برنامه 1371به دلیل سیل شاخص 
است. عالوه بر  1371 احداث سد گلستان و بوستان بعد از سیل جمله

 يرخدادها این، در تحقیق حاضر از مراجع مختلفی مانند مستندات
هیأت ویژه سیالب ریاست  1305 نیفرورد و 1307 اسفند لیس

جمهوري در خصوص استان گلستان، گزارش مرکز استراتژیک ریاست 
ا سیل ـور مرتبط بـهاي مزبجمهوري در مورد مجموعه سیالب

ي هاالبیسهاي استانی در خصوص هاي سازمانگلستان، گزارش
هاي موجود مسؤوالن استانی و کشوري ، مصاحبه1307-05سال 

هاي رسمی و ل استان گلستان با خبرگزاريسی مسألهمرتبط با 
ان والن و مطلعؤمحقق با مس افتهیساختارهاي نیمه همچنین مصاحبه

 استان گلستان استفاده گردید.
 

Flood volume 

(MCM) 

Peak Flow 

/s)3(m 

Average Rainfall 

(mm) 
River basin Year 

60 401 60 Gorganrood 1371 

89 3017 113 Gorganrood 1380 

30 644 74 Gorganrood 1381 

50 877 85 Gorganrood -Gharasoo 1384 

306 830 190 Gorganrood 1397-1398 
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Table 2- Indicators used to assess flood risk governance (Alexander et al., 2016b; Walters, 2006) 

 (Alexander et al., 2016b; Walters, 2006برای ارزيابی حکمرانی ريسک سیل ) استفاده موردی هاشاخص -8جدول 

 

 

 

Explanation Criteria Dimension 
 The assembly of measures/projects/or governance arrangements is shown to have 

enhanced the capacity of the social-environmental system to reduce the likelihood 

and/or magnitude of flood hazard 

Capacity to 
resist 

Resilience 

 Diversity of measures/projects/or FRM strategies to address risk in a holistic way 

(i.e. from the likelihood of occurrence (resistance) to the potential range of 

consequences) 

 Bridging mechanisms exist which support integration and coordination between 

different levels of governance and sub-governance arrangements 

 Use of measures/projects/FRM strategies is multi-layered to address risk at different 

spatial and temporal scales 

 The assembly of measures/projects/or governance arrangements is shown to have 

enhanced the resilience of the social-environmental system in terms of reducing the 

consequences, enabling the system to absorb and/or quickly recover 

Capacity to 

absorb and 
recover 

 Opportunities for learning and evidence that ‘lessons learned’ are implemented 

 Opportunities are created for innovation and experimentation 

 The legal framework or legal instruments/plans and programmes are subject to 

periodic review proceedings in order to incorporate new information about climate 

change and floods 

 Evidence that future risks and uncertainty (e.g. climate change) are factored into the 
decision-making process 

 There is a balance between adequate flexibility in the legal framework in order to 

allow adjustments and legal certainty 

 

Capacity to 

adapt and 
transform 

 Availability of financial resources to support policy measures and financial 

incentives 
Financial 

resources 

Efficiency 

 Existence of legal and institutional framework for successful participation between 

actors involved and elimination of overlaps of actors' activities; 

 Availability of expertise, skills and knowledge 

Human 
resources 

 Availability of new technologies for flood management 
Technological 

resources 
 Measures and programs in flood risk management strategies to reduce casualties Casualties 

Effectiveness  Measures and programs in flood risk management strategies to reduce the damages 

to properties and infrastructures 

Damages to 

properties and 

infrastructures 

 Stakeholders have equal access to relevant information and policy documents about 

the problem and how it will be managed in a timely manner 
 The decision-making process is clear so all can see how decisions were made 

Access to 

information and 

transparency 

Legitimacy 

 Stakeholder participation is sought through various stages in the decision-making 

process 

 The views of stakeholders are considered and/or taken into account and integrated 

in decision making 

 A range of stakeholders is involved in participation 

Participation 

 There are opportunities for stakeholders to challenge decisions before the courts 

 Access to courts is available at a reasonable cost, and decisions are made within a 

reasonable time span 

 Stakeholders have equal access to the appeal process 

 There are opportunities for stakeholders to appeal decisions 

 Decisions are subject to review 

Procedural 
justice and 

accountability 

 Policy makers strive for social equity in flood risk management decision making 

processes 
 Flood risk management protects vulnerable and financially deprived groups 

Social equity 
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Table 3- Encoding, explanation of scoring and coloring of the flood risk governance 
 ی ارزيابی حکمرانی ريسک سیلزیآمرنگی، توضیح امتیازدهی و کدگذار -3جدول 

 

 نتايج و بحث -3

در ادامه، وضعیت حکمرانی ریسک سیل استان گلستان به تفکیک 
 ی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.بررس موردو دوازده معیار،  مؤلفهچهار 

 

 آوریتاب مؤلفه -3-7

 عیار ظرفیت مقاومت در برابر سیلم -3-7-7

 کسیر یحکمران یابیدر ارز لیمقاومت در مواجهه با س تیظرف اریمع
 اسیکنترل و مهار آب مق يهاسازه معیارریاستان گلستان به سه ز لیس

 اسیکنترل و مهار آب مق يهاسازه ؛استان يمانند سدها ،بزرگ
و  ؛غیرهو  یشطرح زهک ،یحفاظت وارید ،یخاک يبندهامانند  ،کوچک
 . گرددیم کیتفک یروبیال نیهمچن

 

 های کنترل و مهار آب مقیاس  بزرگزيرمعیار سازه -

 10بزرگ مانند احداث  يااقدامات سازهحاکی از آن است که  هایبررس
 ونیلیم 311حدود  يسازرهیذخ یاسم تیبزرگ با ظرف یسد مخزن

ر انجام بخش د عیتسر نیاستان و همچن هايمترمکعب بر رودخانه
استان مانند  يسدها گرید ياجرا يبودجه برا صیمطالعات و تخص

 یاجح یارلشصت کالته و ن ان،یآقدکش، محمدآباد، رام ،یلینرماب، چا
 يبرا يزیرمترمکعب و برنامه ونیلیم 521از  شیب تیسو با ظرف

رکت ش يهااز درس آموخته ییعنوان جزبه ،ریارتفاع سد وشمگ شیافزا
موضوع  نیاز ا یحاک ،1307-05 لیاستان گلستان از س ياهآب منطق

کنترل  يهاگلستان اقدامات و برنامه لیس سکیر یاست که در حکمران
مقاومت در  تیبزرگ مرتبط با ظرف يهال با احداث سازهیو مهار س

 Golestan Regional Waterت )پررنگ اس اریبس لیمواجهه با س

Authority, 2020a, 2020b.) در خصوص عملکرد  قیتحق نیا جینتا

 و مطابقتدر حال ساخت استان  يسدها گریاستان و د یسد مخزن 10
 تیریموضوع است که عملکرد و مد نیاز ا یحاک 3و  2آن با جداول 

 کسیر یحکمران ستمیدر س لیسدها در سطح استان در مواجهه با س
مجموع  از، رونیا . ازاست بوده( 5از  0)امتیاز خوب نسبتاً  لیس

اي ههاي سازمانهاي ملی و استانی و همچنین بررسی گزارشمصاحبه
ه عمده ک گردد، این موضوع استنباط میقیتحق نیا ملی و استانی در

کاربرد سدها، عالج  از جنساستان گلستان  یمخزن يسدها چالش
 يفرمان چندهدفه سدها یفقدان منحن نیمخزن سدها و همچن یبخش

کاربرد سدها بر اساس  تیدر خصوص ماه استان گلستان است.
 يسدها منظورهايدر  لیصورت گرفته کنترل و مهار س هايمصاحبه

و  ياستفاده کشاورز اهآن یاصل تیاست و ماه دهیاستان لحاظ نگرد
 یخال ياستان فضا يدر مخزن سدها لیشرب است. لذا در زمان س

با  تحقیقاین یافته  وجود داشت. یکم یخال يفضا ایوجود نداشت 
هاي استراتژیک ریاست جمهوري در یافته تحقیق مرکز بررسی

 .(Jalili and Fekri, 2020) خصوص سیل گلستان نیز مطابقت دارد
 

ي استان گلستان، بر اساس سدهای مخزن بخشعالجدر خصوص 
الیروبی صورت  ،ي باالي صورت گرفته، به دلیل هزینههایبررس

ر و گلستان، وشمگی هايان مانند سدنگرفته بود و اکثر سدهاي است
 کردند. الزم به ذکر است کهنرم می وپنجهدستدانشمند با این چالش 

اي استان گلستان از سیل ي شرکت آب منطقههاآموختهدرسیکی از 
افزایش ارتفاع سدهاي استان گلستان مانند سدهاي  1307-05سال 

 تجاي الیروبی اسهب هاآنوشمگیر و دانشمند براي افزایش گنجایش 
(Golestan Regional Water Authority, 2020a; Iran Water 

Resources Management Company, 2020a)هاي . با بررسی
 یمنحنهاي دیگر در این بخش فقدان صورت گرفته یکی از چالش

Explanation Score 
Score range for 

flood risk 

governance criteria 

Impact on flood 

risk governance 

There are flood management measures and programs, and these 
measures and programs are fully effective in the flood risk governance. 5 4.01 to 5 

Appropriate or 
good 

There are ambiguities and shortcomings in the existing flood 
management measures and programs, but they are still not considered a 

serious problem in the proper functioning of the flood risk governance. 
4 3.01 to 4 

Relatively 
appropriate or 

relatively good 
There are ambiguities and shortcomings in the existing flood 

management measures and programs that are considered problematic in 

a way that could contribute to the proper functioning of the flood risk 

governance if they are fixed. 

3 2.01 to 3 medium 

There are ambiguities and shortcomings in the mechanism in this 

section, and this mechanism is considered to be a nuisance for the proper 
functioning of the flood risk governance. 

2 1.01 to 2 
Relatively 

inappropriate or 
relatively bad 

There is no mechanism in this sector or there are destructive mechanisms 
that prevent the proper functioning of the flood risk governance. 1 0 to 1 

Inappropriate or 
bad 
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در سدهاي استان گلستان مانند سدهاي بوستان، گلستان،  چندهدفه
اث نرماب است. این سدها در امتداد یکدیگر وشمگیر و سد در حال احد

دارد.  ریتأثدست قرار دارند و رهاسازي آب در زمان سیالبی بر سد پایین
 اي در استان مشهود بود.فقدان چنین برنامه

 

 های کنترل و مهار آب مقیاس  کوچکزيرمعیار سازه -

 هاي کنترل و مهار آبهاي این تحقیق، عملکرد سازهبراساس بررسی
با مقیاس کوچک در استان گلستان مانند احداث دیواره حفاظتی، کانال، 

هاي هگیر، سازهاي سرشاخهریز، بند خاکی، سازهسیستم زهکشی، خاک
ارزیابی گردید. نتایج این ( 5از  3)امتیاز متوسط  غیره گیر ورسوب

 ریزيکه برنامه هددهاي انحرافی نشان میپژوهش در خصوص کانال
ها در چندین سال گذشته صورت گرفته جرا در اکثر این سازهبراي ا

بود، ولی به دلیل مشکالت مالی عملیاتی نگردید. لذا در زمان صدور 
اي با همکاري هشدارها و ایجاد شرایط بحرانی، شرکت آب منطقه
هاي خصوصی، کنشگران دیگر مانند اداره مدیریت بحران، شرکت

هاي سداران نسبت به اجراي برنامهمردم، جهاد کشاورزي و سپاه پا
 Crisis) مناسب نبود هاآنمزبور اقدام کرد که عملکرد 

Management Working Group, 2020; Golestan Province 

Crisis Management General Office, 2019; Golestan 

Regional Water Authority, 2020a; Natural Resources 

and Watershed Management General Directorate, 2019) .
و بندهاي خاکی  ریگرسوبهاي و سازه ریگسرشاخههاي عملکرد سازه

مثبت ارزیابی گردید. بر اساس  نسبتاًدر سطح استان گلستان 
 اسیمقکوچکي هاسازهها که جزو ي این تحقیق، این سازههایبررس

-05، عملکرد مناسبی در سیل گردندیمدر سطح استان محسوب 
 Agricultural Research and) گذاشتندجاي هاز خود ب 1307

Training Center and Natural Resources of Golestan 

Province, 2020; Natural Resources and Watershed 

Management General Directorate, 2019). 
 

هاي این تحقیق در خصوص طرح زهکشی مناطق بر اساس بررسی
، عملکرد آن در سطح استان گلستان متوسط ارزیابی گردید. رداتیاولو

که چون از زمان افتتاح پروژه  هددي این تحقیق نشان میهایبررس
در گمیشان این طرح با سیل بزرگی مواجه  دارتیاولوزهکشی مناطق 

به دلیل طراحی  1307-05نشده بود، در اوایل در موقع بروز سیل سال 
ت خروجی آن در تاالب گمیشان، این سازه اشتباه ورودي و مشکال

عملکرد منفی داشت. بعد از گذشت مدتی و با انجام اصالحاتی، این 
 مثبتی ایفا کند نسبتاًسازه توانست در طول سیل مزبور نقش 

(Golestan Regional Water Authority, 2020a; Ministry of 

Agriculture, 2020) ت طبق گفته ، الزم به ذکر اسنیا. عالوه بر
کارشناس بخش آب و سیل استان موانع و مشکالت در طراحی پروژه 

بعدي این  مراحلآموخته در درس عنوان به دارتیاولوزهکشی مناطق 
 است. گرفته قراردر دستور کار  پروژه

 

 زيرمعیار اليروبی -

هاي این تحقیق، عملکرد الیروبی در استان گلستان براساس بررسی
هاي ( ارزیابی گردید. الیروبی در مسیر آبراه5از  2تیاز نسبتا بد )ام

هاي شهري با مسئولیت شهرداري و استانی به دو بخش الیروبی آبراه
هاي خارج از محدوده شهري با مسئولیت شرکت آب الیروبی آبراه

گیرد. بر اساس مصاحبه استانی صورت اي گلستان صورت میمنطقه
الیروبی در محدوده شهري و  1307-05گرفته، قبل از سیل سال 

الزم و کافی صورت نگرفته بود. این موضوع از  طوربهخارج شهري 
هاي ساختمانی و درختان گز و کاهش عرض رودخانه در وجود نخاله

ها آباد، پل چاي بویین گنبد و دهانه پلهاي آخوند نوریزاد، گدمپل
)پل قدیم( و  پل طاق عباسی دهنه پنجدهانه از  سههمچون انسداد 

هاي باالدست شهر گمیشان قال و زهکشپل جدید در محدوده شهر آق
 Agricultural Research and Training) گردداستنباط می

Center and Natural Resources of Golestan Province, 

2020; Golestan Regional Water Authority, 2020a; Iran 

Water Resources Management Company, 2020b; River 

and Hydraulic Structures Engineering Working Group, 

هاي کارشناس حوزه آب، در استان وه بر این، بر اساس گفتهعال (.2020
هاي استان هر سه کیلومتر رودخانه 2511کیلومتر از  1511گلستان 

 311 دیگر ساالنه بایدعبارتبار نیاز به الیروبی دارند. بهسال یک
هاي استان الیروبی شوند اما در یک دهه گذشته کیلومتر از رودخانه

کیلومتر،  211دیگر به طور متوسط ساالنه عبارتکیلومتر، به 2111 کالً
هاي استان الیروبی شده است. همچنین، باید این نکته را از رودخانه

 کیلومتر الیروبی در رودخانه 231سال گذشته  11ذکر کرد که در طی 
کیلومتري است، صوت پذیرفت و پس از  51سو که داراي طول قره

 22مسیري به طول حدود  1307-05فروکش کردن سیل سال 
 115حدود  1307-05کیلومتر الیروبی گردید. در زمان سیل سال 

 سو، گرگانرود و اترک الیروبی شد.هاي قرهکیلومتر از رودخانه
 

 هايمنتهی به تاالب از سوي دیگر در خصوص الیروبی مسیرهاي
زیست استان در زمان یطمحاستان، بر اساس گزارش اداره کل حفاظت 

منظور ارتقاي کیفیت  این اداره کل به 1307-05قبل از سیل سال 
هاي هاي فصلی رودخانه اترک به الیروبی کانالمدیریت سیل

گل و الیروبی و هاي آالگل، آلماگل و آجیرسان مجموعه تاالبآب
 Environment) سازي آبشخورها در سطح استان پرداخته بودباز

Working Group, 2020; General Department of 

Environmental Protection of Golestan Province, 2020a, 

2020b.)  
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و  ايهاي آب منطقهبر اساس مصاحبه با افراد مطلع استانی و گزارش
هاي ل از سیل در سطح رودخانهها الیروبی الزم و کافی در قبشهرداري

ها در مورد نقاط حساس در استان صورت نگرفته بود. عمده الیروبی
محدوده شهري انجام شد که پس از هشدارهاي سازمان هواشناسی 

 Golestan) به انجام رسید 1307-05براي رخداد سیل سال 

Regional Water Authority, 2020a; River and Hydraulic 

Structures Engineering Working Group, 2020.)  لذا در مسیر
اي در اي مشخص براي الیروبی دورههاي استان برنامهرودخانه

صورت موضعی وجود ندارد و  هاي استان و حتی بهسرتاسر رودخانه
ها در شرایط اضطراري با کمک بازیگران دیگر همچون عمده الیروبی

 گیردورزي صورت میارتش، سپاه، مردم محلی و جهاد کشا
(Golestan Regional Water Authority, 2020a; Iran Water 

Resources Management Company, 2020b .) یکی از نکات
هاي استان، قرار گرفتن مسیر طولی این مهم در مورد شرایط رودخانه

ها در دشت با ها در دشت گرگان و شیب بسیار کم رودخانهرودخانه
قال )حدود رود در شهر آقدرصد ازجمله رودخانه گرگان 2شیب کمتر از 

گذاري در رسوب کهيطور بههاي جریان کم است ( و دبی1113/1
مسیر رودخانه در دشت گرگان باال است. لذا نیاز به الیروبی مسیر 

 Golestan) گرددمنظم احساس می صورتبهها در دشت رودخانه

Regional Water Authority, 2020b, 2020a; Iran Water 

Resources Management Company, 2020c) . 
 

رل و کنت يهاسازههاي صورت گرفته در سه زیرمعیار بر اساس بررسی
کنترل و مهار آب  يهاسازه (،5از  0امتیاز ) بزرگ اسیمهار آب مق

( معیار 5از  2امتیاز ی )روبیال نیو همچن( 5از  3امتیاز ) کوچک اسیمق
 3تیاز )اماومت در مواجهه با سیل در استان گلستان متوسط ظرفیت مق

ر داست که  این مسأله دهندهنشاناین موضوع ارزیابی گردید. ( 5از 
معیار ظرفیت مقاومت در برابر سیل در  ،موجود يهااقدامات و برنامه

ارد که وجود د یابهامات و نواقصحکمرانی ریسک سیل استان گلستان 
 باعث این نواقص در صورت برطرف شدن .دگردنیم یمشکل تلق
 لیس سکیر یحکمران ستمیعملکرد مناسب س بهبود کمک به

 .گردندیم
 

 معیار ظرفیت جذب و بازيابی -3-7-8

عناصر ها و زيرمعیارهای طراحی و عملکرد زيرساخت -

 ی و مديريت شهریشهرساز

ان است لیس سکیر یحکمران یابیدر ارز یابیجذب و باز تیظرف اریمع
 ،يو نوساز يبحران، بازساز تیریبخش مد ریز هفتگلستان به 

و  يرزدایآبخ ،يشهر تیریو مد يشهرساز ،یرسانو اطالع ینیبشیپ
 ی و عملکردطراح عت،یبر طب یمبتن يو راهکارها يدارآبخوان

 ،رفتهصورت گ يهای. بر اساس بررسگرددیم کیتفک مهیو ب رساختیز
از  0/2 ز)امتیادر استان گلستان متوسط  یابیجذب و باز تیظرف اریمع
 نیا هاي صورت گرفته دربر اساس مجموع بررسی .گردید یابیارز( 5

هاي ملی و هاي ملی و استانی و همچنین مصاحبهاز گزارش قیتحق
 يشهرساز و عناصر هارساختیعملکرد زو  یطراحاستانی دو زیرمعیار 

 یابیارز (5از  1متیاز )ا بد لیس سکیر یدر حکمران يشهر تیریو مد
 يهارساختیز یکه در طراح گیرداز آنجا نشأت می مسأله نی. انددیگرد

 عنوان هب يآورتاب مسألهاستان گلستان به  یرمسکونیو غ یمسکون
که  ياگونهبهها در جذب و تحمل سیل قابلیت یا توانایی زیرساخت

 شود. درجه نمیها در همان رژیم اولیه خود باقی بمانند، توزیرساخت
 ها وسازي یا باالبردن مقاومت سازهمقاوم مسألهشهرسازي فقط به 

شده  و تمرکز دیتأکدر برابر نیروهاي وارده و عوامل محیطی  ساتیتأس
 General Directorate of Roads and Urban) است

Development Golestan Province, 2020; Infrastructures 

Working Group, 2020; Islamic Revolution Housing 

Foundation, 2020a, 2020b) .در خصوص  ن،یعالوه بر ا
ذکر است که بر اساس  نکته قابل نیا يشهر تیریو مد يشهرساز

 توسعه يهادر طرح یک مانع عنوانرودخانه به ،شده انجام يهایبررس
ها به از طرح کیچیدر ه .شده استقلمداد استان  يو شهرساز

 جهتو لیمختلف س بازگشت هايدوره سبر اسا یمکان يزیرمهبرنا
 .شده است دیسال تأک 25بستر با دوره بازگشت  تینشده و صرفاً به رعا

هم به آندر عمل است که  مسأله نیاز ا یحاک هاي میدانییبررس
 General Directorate of Roads) نشده است ی مبذولتوجه کاف

and Urban Development Golestan Province, 2020; 

Infrastructures Working Group, 2020; Iran Water 

Resources Management Company, 2020d, 2020e; 

Islamic Revolution Housing Foundation, 2020a, 2020b). 
 

 زيرمعیارهای بیمه و مديريت بحران -

 یاندر حکمر یبحران طیشرا تیریو مد مهیمؤلفه بهر دو  عملکرد
 2)امتیاز  نسبتاً بد 1307-05 سال لیاستان گلستان در س لیس سکیر

 نیاامتیاز پایین عملکرد مدیریت شرایط بحرانی به  شد. یابیارز (5از 
در  1307-05 لیشده در س نفر افراد فوت 5نفر از  3است که  لیدل

. دندشفوت  شانیبه شهر گم یرسانکمک انیو در جر یبحران طیشرا
 ي در مقیاسارهیبه وجود اقدامات جز توانیم گرید لیدالرین تمهماز 

فاده است يو فقدان برنامه مشخص برا مختلف )روستا، شهر و استان(
موجود در سطح استان و عدم مشارکت  یانسان يروهایها و ناز کمک

 ياز مصوبات جلسات شورا یشدن برخ ییدر اجرا رانکنشگ یبرخ
 Crisis Management Working) بحران اشاره نمود تیریمد

Group, 2020; Golestan Province Crisis Management 
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General Office, 2019; Health, Relied and Rescue 

Working Group, 2020).  
 

 مهیو ب یساختمان مهیدر استان گلستان دو ب مهیخصوص عملکرد ب در
 مهیبدر این بین د که نوجود دار يو کشاورز یمحصوالت دام
است. بر اساس گزارش  ترنهینهاد يو کشاورز یمحصوالت دام

 يهاو گزارش يجمهور استیر لیس ژهیهیأت و مهیکارگروه ب
 نیشتریبود که ب یدو استان واستان گلستان جز ،یاستان يهايخبرگزار
 Risk Management and) داشت لیرا از سبیمه  یپرداخت

Insurance Working Group, 2020).  مهیدرصد ب ،وجوداین  بااما 
در این استان پایین  يتجار-یو مناطق مسکون يمحصوالت کشاورز

 مهیب ياستان گلستان دارا یدرصد از اراض 10فقط  کهيطوربهبود، 
 همیپوشش ب یدرصد منازل مسکون 5و کمتر از  0يمحصوالت کشاورز

د ب از عملکرد نسبتاً یناش توانیمرا  مسألهاین  .5داشتند يسوزآتش
 .دانستبخش  نیکنشگران ا

 

 معیار بازسازی و نوسازی -

 لیدر استان گلستان در س يو نوساز يخصوص عملکرد بازساز در
 يادهاست ،در استان و کشور لیس ادیز یگستردگ لیبه دل 05-1307

وارد عمل شدند  يصورت جد به دهیدبیمناطق آس يو نوساز يبازساز
 رفتشیو پ یهماهنگ يبرا يتانداردر اس یصورت هفتگجلسه به 30و 

برگزار شد. از زمان فروکش کردن سیل سال استاندار  استیکار با ر
و  يریتعم دهیدبیآس يواحدها يماه نوساز 3، بعد از گذشت 1305

 يواحدها يبازساززمان فروکش کردن سیل ماه بعد از  5سال و  کی
اس ، بر اسرونی. ازابه اتمام رسیددر سطح استان گلستان  یبیتخر

 یاندر حکمر يو نوساز يعملکرد بخش بازساز قیتحق نیا يهاافتهی
 0)امتیاز  نسبتاً خوب 1307-05 لیگلستان در س تاناس لیس سکیر

 .دیگرد یابیارز( 5از 
 

 رسانیبینی و اطالعزيرمعیار پیش -

که  هددینشان م هایبررس لیس رسانیی و اطالعنیبشیخصوص پ در
-05 لیاستان گلستان در س لیس سکیر یدر حکمرانها عملکرد آن

. در استان گلستان است یابیارزقابل  (5از  0)امتیاز  نسبتاً خوب 1307
وجود ندارد و  لیهشدار س شرفتهیپ ستمیو س یرادار هواشناس

را  لیس يهاینیبشیگلستان پ استان یکارشناسان اداره هواشناس
ر . بدهندیممازندران انجام  شهر بهشهر استان یتوسط رادار هواشناس

 1305گزارش کارگروه هواشناسی هیأت ویژه سیالب اساس 
 یعملکرد کل در مورد گلستان استان سیل مسألهي درگیر هاسازمان

  Meteorology and) بت داشتندــاستان نظر مث یسازمان هواشناس

Climatology Working Group, 2020). 
 

 عیهای طبیها و مسیلفاده از تاالبزيرمعیار آبخیزداری و است -

 ی،عیطب يهالیها و مسو استفاده از تاالب يزداریخصوص آبخ در
 لیس سکیر یها در حکمرانعملکرد آن حاکی از آن است که هایبررس

 یابیارز( 5از  3)امتیاز متوسط  1307-05 لیاستان گلستان در س
مرتبط با  يکردهایرو ،قیتحق نیا يهاافتهی. بر اساس شودمی
در سطح  یمیقد يهالیها و مساستفاده از تاالبنیز و  يزداریآبخ

 Agriculture and Natural) نشد ییاجرا در حد الزم استان گلستان 

Resources Working Group, 2020)مسألهطور مثال در . به 
 يزداریو آبخ یعیتوسط اداره کل منابع طب مربوطمطالعات  يزداریآبخ
 033 یهیهزار هکتار، توج 2211 ییدر سه سطح شناسا 1355سال تا 

انجام شده هزار هکتار در استان گلستان،  711 ییهزار هکتار و اجرا
 531مساحت در  ،1305 لیتا قبل از س اجرایی هزار هکتار 711از  بود.

 به .دیگرد ییاجرا يزداریآبخ اتیهزار هکتار در استان گلستان عمل
 اتیعمل ییدرصد از قسمت اجرا 73حدود فقط  در ده سال گرید عبارت

 يدر مطالعات بازنگر 1305سال  لی. بعد از سبه انجام رسید يزداریآبخ
ال در س آبخیزداريکارشناس  يهاگفته اسو بر اس رفتیصورت پذ

هکتار از هزار  311و  ونیلیم 1سرجمع  تشخیص داده شد که 1300
 در اًمجموعفقط که  شتنددا يزداریآبخ اتیبه عمل ازیناراضی استان 

 اتیاستان گلستان عمل زیآبخ يهاحوزهاراضی هزار هکتار از  351
 Agricultural Research and Training) انجام شد يزداریآبخ

Center and Natural Resources of Golestan Province, 

2020; Natural Resources and Watershed Management 

General Directorate, 2019, 2020). 
 

 در ،استان گلستان ستیزطیحفاظت مح اداره کلاساس گزارش  بر
حوضه اترک وارد  بالیمترمکعب س ونیلیم 01حدود  1307-05 لیس

 ونیلیم 111حدود  ،نیهمچن .شد گلیسه تاالب آالگل، آلماگل و آج
 یزهکش يهاکانال قیرود از طرحوضه گرگانسیالب مترمکعب از 

 خزر شد يایو در شانیوارد تاالب گم دشتبالیو س شانیگم
(General Directorate of Environmental Protection of 

Golestan Province, 2020a)يها. عمده چالش مرتبط با تاالب 
 التیتوسط اداره ش زیرخاک جادیبود. ا شانیاستان مربوط به تاالب گم

رودخانه  یعیطب ریسکه در م گویپرورش م تیحفاظت از سا ياستان برا
 تهینمودن نظرات کم ییعدم اجرا نیو همچن ،شده بود اترک احداث

 یاتصال طرح زهکش يبرا ستیز طیحفاظت مح کل اداره یکارشناس
به  مربوط يهاعمده چالش 1305 لیدر قبل از س شانیبه تاالب گم

 General Directorate of Environmental) روندشمار می

Protection of Golestan Province, 2020b)1305 لی. در س 
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 ياهریاقدام جز کی گویپرورش م تیحفاظت از سا يبرا زیرخاک جادیا
 ن،یا شد. عالوه بر یتیبه مناطق جمع لیس ریبود که باعث انحراف مس
 ستیز طیاداره کل حفاظت مح یکارشناس تهیعدم توجه به نظرات کم
 به دیدوم گرد يارهیقدام جزو ا یآشفتگ بروز در زمان بحران باعث

 تیریمد یهماهنگ يدر زمان بحران توسط مصوبات شورا کهيطور
طرح  ،ستیز طیبحران استان بدون مجوز اداره کل حفاظت مح

 .دیمتصل گرد شانیبه تاالب گم یزهکش
 

استان گلستان  یمیقد یعیطب يهالیخصوص استفاده از مس در
 یول بند یمطالعات کانال فرع کهحاکی از این موضوع است  هایبررس

کالت مش لیاما به دل ه بود،و کال شور در ده سال گذشته صورت گرفت
فاده است يبرا يزیربرنامهپی در پی،  يهایسالخشک نیو همچن یمال

 هايلیمس نیاز ا ياریبس نگرفت.قرار  تیدر اولو یعیطب يهالیاز مس
بندان، آب ،يکشاورز یراضبه ا يکاربر رییبا تغ یمانند بند ول یعیطب

ا ب لیو در زمان س نددیگرد لیتبد رهیو غ گویپرورش م هايحوضچه
 General Directorate of) مواجه شدند ییباالتر اجرا نهیهز

Environmental Protection of Golestan Province, 2020b; 

Golestan Regional Water Authority, 2020a; Natural 

Resources and Watershed Management General 

Directorate, 2019)ز ا براي استفاده در استان گلستان یطورکل . به
 یصلو ف یمیقد يهالیبه مس لیانتقال س يگذشته برا اتیتجرب

 یحرانب طیاقدامات در شرا نیا یو همگ ه بودصورت نگرفت يزیربرنامه
 .رفتیصورت پذ

 
استان  لیس سکیر یحکمران یابیدر ارز یابیجذب و باز تیظرف اریمع

 ،ينوساز و ي، بازسازیبحرانشرایط  تیریمد معیار ریز هفتگلستان به 
و  يرزدایآبخ ،يشهر تیریو مد يشهرساز ،یرسانو اطالع ینیبشیپ

 ی و عملکردطراح عت،یبر طب یمبتن يو راهکارها يدارآبخوان
شده  همیانگین محاسب. بر اساس گرددیم کیتفک مهیو ب رساختیز

در استان گلستان  یابیجذب و باز تیظرف اریمع زیرمعیارهاي فوق،
این  دهندهنشاناین موضوع  .گردید یابیارز( 5از  0/2 )امتیازمتوسط 

معیار ظرفیت جذب و موجود  يهادر اقدامات و برنامهاست که  مسأله
وجود  یابهامات و نواقصبازیابی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان 

 هباعث کمک ب که در صورت رفع آنها گردندیم یه مشکل تلقدارد ک
 .دخواهند ش لیس سکیر یحکمران ستمیعملکرد مناسب س بهبود

 

 معیار ظرفیت تبديل و سازگاری -3-7-3

 هاآموختهزيرمعیار ثبت و استفاده از درس -

ي گذشته هالیسي هاآموختهدرسدر خصوص ثبت و استفاده از 
 ي استانی عملکردهاسازمانهد که دق نشان میي این تحقیهایبررس

ه ي صورت گرفتهایبررسزیرا بر اساس ؛ داشتند (5از  2)امتیاز بد  نسبتاً
سیل، علی رغم اینکه پس از  مسألهي استانی درگیر با هاسازمانهمه 

وقوع هر سیل گزارشی شامل مستندسازي عمده اقدامات صورت گرفته 
خص اي مشبرنامهکنند، اما سیل تهیه میتوسط سازمان خود در هنگام 
شناسی و اثربخشی اي در مورد آسیبدر خصوص بازنگري دوره

هاي صورت گرفته در قبل و حین سیل ندارند. عالوه اقدامات و برنامه
هاي آموختهکه استفاده از درس هددنشان می هایبررسبر این، 

نوآوري و  صورت بههاي استانی هاي گذشته در سطح سازمانسیل
و برنامه مشخصی براي استفاده از این  ردیگیمابتکاري صورت ن

 هاي استانی وجود ندارد.از سازمان کیچیهها در آموختهدرس
 

 زيرمعیار آگاهی کارکنان و جوامع محلی -

هد دنشان می هایبررسدر خصوص آگاهی کارکنان و جوامع محلی 
قابل ارزیابی  (5از  3)امتیاز توسط ي استانی در حد مهاسازمانعملکرد 

بخشی کارکنان حاکی از در خصوص آموزش و آگاهی هایبررساست. 
ي استانی مانند اداره کل هواشناسی، هاسازماناین موضوع است که 

 احمرهاللي، مدیریت بحران و امنطقهجهاد کشاورزي، شرکت آب 
نان خود در ساالنه جلساتی را براي بازآموزي و آگاهی بخشی کارک

 Training and Human Resources) کنندسیل برگزار می مسأله

Working Group, 2020)بخشی جوامع محلی در . در بخش آگاهی
ي، مدیریت بحران و امنطقهسطح استان سه کنشگر شرکت آب 

کنند. سازمان مدیریت بحران با بیشترین نقش را ایفا می احمرهالل
-د دانشگاه گلستان، دانشگاه جامع علمیهاي استان مانندانشگاه

 کندکاربردي و دانشگاه آزاد اسالمی واحد گلستان همکاري می
(Golestan Province Crisis Management General Office, 

2019; Golestan Province Farhangian University, 2019; 

Golestan Red Crescent Society, 2020; Golestan 

University, 2020)مصوب برنامه جامع  ،هاي آموزشی موجود. دوره
اي در سطح استان صورت دورهبه  ،آموزشی در مدیریت بحران کشور

هاي استان گلستان آموزش احمرهاللشوند. سازمان برگزار می
ها هد، اما این آموزشدهمگانی را به شهروندان در سطح استان ارایه می

اي استان گلستان با همکاري اداره مستمر نیستند. شرکت آب منطقه
طرح داناب را، که طرحی براي  1301استان از سال  پرورش و آموزش

هاي اصلی حوزه آب اعم از آگاهی دانش آموزان از مسائل و چالش
مسائل ارزشی مربوط به آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب 

ه است. قبل است، اجرا کرد ازي، ارزش ذاتی و اقتصادي آب و غیرهمج
هاي هدف درباره مسائل سیل هایی به گروهآموزش 1307-05از سیل 

 ها بیشتر بهبخشی آموزشبود، اما تمرکز و محوریت آگاهی شده داده
مبحث  1307-05آبی مربوط بود، ولی بعد از رخداد سیل کم مسأله

در مورد  1305اسفند  5سیل در استان پررنگ گردید. در تاریخ 
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ي آگاهی بخشی سیل در مدارس سطح استان برگزاري هافعالیت
 نظر گرفته شد که این امر بهدین تمرین مواجهه صحیح با سیل درنما

ي کرونا برگزار نگردید. عالوه بر ریگهمههاي ناشی از دلیل تعطیلی
 و زشآموي کرونا و همچنین نپرداختن مطالبات ریگهمهاین، به دلیل 

ي، طرح داناب و گسترش امنطقهب استان از سوي شرکت آ پرورش
گردید.  متوقفدر سطح استان  1011و  1300هاي سواد آبی در سال

اي استان در کنار طرح داناب به منظور با این حال، شرکت آب منطقه
، هاي دیگر مانند بانوان روستاییآگاهی بخشی از مسئله سیل به گروه

نیروي انتظامی،  کشاورزان، اصحاب رسانه، روحانیون، ائمه جمعه،
استانی از طریق ویدیوهاي آموزشی، پخش بروشور  نوالؤمسقضات و 

 ها، اقداماتی انجام داده استهاي دهیاريو همچنین استفاده از ظرفیت
(Training and Human Resources Working Group, 2020). 
 

 زيرمعیار نوآوری و ابتکارات -

ات وص نوآوري و ابتکارحکمرانی ریسک سیل استان گلستان در خص
ارزیابی گردید. نوآوري و  (5از  0)امتیاز مثبت  نسبتاًدر اتخاذ اقدامات 

ابتکارات در مدیریت شرایط بحران سیل استان گلستان مشهود است. 
( اتخاذ 1353این موضوع به این دلیل است که قانون مدیریت بحران )

تصمیمات جمعی  هاي نو در تصمیمات مدیریت بحران را در گروهایده
 برخی از اقدامات ستاد مدیریت نکهیباامدیریت بحران پذیرفته است. 

بحران استان گلستان مانند ایجاد کانال انحرافی، الیروبی، ایجاد 
ي هاتیظرفها، استفاده از هاي مختلف آبراهدر قسمت زیرخاک

شکافتن مسیرهاي مزاحم سیل  ی،شنسهیکاجتماعی براي ساخت سد 
هاي رسمی ین استفاده از افراد علمی دانشگاهی در رسانهو همچن

مثبت نداشت یا داراي عواقب  کامالًاستانی در سطح استان عملکرد 
جانبی منفی بود، اما وجود ستاد هماهنگی مدیریت بحران در سطح 

ت و ها و ابتکاراگیري را براي نوآورياستان گلستان فضاي تصمیم
درگیر در ستاد مدیریت بحران استان هاي همچنین هماهنگی سازمان

 گلستان ایجاد کرد.
 

بر اساس میانگین حسابی حاصل از سه زیر معیار ثبت و استفاده از 
(، و 5از  0، نوآوري و ابتکارات )امتیاز (5از  2)امتیاز  هادرس آموخته

( معیار ظرفیت تبدیل و 5از  3کارکنان و جوامع محلی )امتیاز  آگاهی
 وسطمترزیابی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان سازگاري در ا

در گردید. این موضوع حاکی از آن است که  یابیارز( 5از  3)امتیاز 
در معیار ظرفیت تبدیل و سازگاري موجود  يهااقدامات و برنامه

ارد که وجود د یابهامات و نواقصحکمرانی ریسک سیل استان گلستان 
 ستمیعملکرد مناسب س بهبود باعث کمک به برطرف شدن آنها

 .گردندیم لیس سکیر یحکمران

 يیمؤلفه کارا -3-8

 معیار مالی -3-8-7

استان در  يهاعملکرد سازمان، صورت گرفته يهایبر اساس بررس
 هابررسی. دیگرد یابیارز( 5از  1)امتیاز بد  لیس سکیر یحکمران فرایند

رات اعتبا صیبخش عدم تخص نیکه عمده چالش ا دنهدینشان م
 يبرا لیس مسألهبا  ریدرگ یاستان يهاموقع در سازمانو به یکاف یمال

 Agricultural) بود لیس تیریبرنامه مد يو اجرا يزیربرنامه

Research and Training Center and Natural Resources of 

Golestan Province, 2020; Golestan Meteorological 

Department, 2020; Golestan Regional Water Authority, 

2020b) .کارشناس حوزه آب استان ي هابر اساس گفتهمثال  طوربه
قبل به  يهاو سال 1307که در سال  یاگر تمام اعتبارات»گلستان 

 ،يسدساز يهاچون طرح یبزرگ يهاطرح يبرا ياشرکت آب منطقه
 ،یبآ ساتیتأس يمرمت و بازساز ،یو زهکش ياریآب يهاشبکه ياجرا
 يهامؤلفه ریسا راتتمام اعتبا زیو ن شودیابالغ م غیرهو  یرسانآب

و  میها کنرودخانه یروبیرودخانه را فقط صرف ال یمربوط به مهندس
 میتوانیدرصد ابالغ شود تنها م 111هم  یاعتبارات عمران صیتخص
 تیبا توجه به اولو يکار نیو چن میرا انجام ده هایروبیاز ال یبخش
 به توانیمي دیگر هاچالشاز  .«است رممکنیبخش آب غ يکارها

قبل از  لیمسائل مربوط به س به یمنابع مال صیتخص در تیعدم اولو
عدم توازن در  نیو همچن ياشرکت آب منطقهدر  1305 لیسواقعه 
 يهادر اقدامات و برنامه ریدرگ يهاسازمان نیب یمنابع مال صیتخص

 .اشاره کرداستان گلستان در  لیس تیریمد
 

 معیار انسانی -3-8-8

در  معیار انسانی عملکرد ،صورت گرفته يهایبر اساس بررس
 2امتیاز )نسبتاً بد  لیس سکیر یحکمران فراینداستان در  يهاسازمان

 یکمراندر ح یانسان ییکارا اریمع یکی از مشکالت .دیگرد یابیارز( 5از 
 یانسان يورین گهداريناتوانی در جذب یا ناستان گلستان  لیس سکیر

در اداره  هاآنبه دلیل عدم توازن حقوق ماهانه با تخصص متخصص 
ت در شرک یانسان يرویمشکل تعداد نو همچنین  استان یهواشناس

 بردشیپ ياستان برا يزداریو آبخ یعیو اداره منابع طب ياآب منطقه
برنامه مشخص  به نداشتن توانیماست. از مشکالت دیگر  اهداف

با  لیس مسألهدر  ریدرگ یاستان يهاسازمان نیب يهمکار يبرا
 ,Golestan University) اشاره کردها دانشگاه یعلم يهاتیظرف

2020; Training and Human Resources Working Group, 

 تیکه استفاده از ظرفحایز اهمیت است نکته  نی. ذکر ا(2020
مانند داوطلب  ینسانا يروهایاستفاده از ن نیها و همچندانشگاه
اقدام  کی عادي،و مردم  يجهاد يروهاینهاد، نمردم يهاسازمان

استفاده  يبرنامه مشخص برا نبود بود. 1305 لیس واقعهدر  يابتکار
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 1307-05علی رغم اینکه در سیل سال  یانسان يروهایاز ن حیصح
 يارنامهب نبود و نیز نیروهاي داوطلب زیادي وارد استان گلستان شدند،

 یخود چالش یمنابع انسان نیا یو سامانده یدهسازمان يمشخص برا
 Golestan Province) بحران استان به وجود آورد تیریمد يبرا

Crisis Management General Office, 2019; Golestan Red 

Crescent Society, 2020) حاضر داوطلب يروهایتعداد ن ،0. جدول 
 .هددیگلستان را نشان ماستان  1307-05سال  لیدر س

 

 معیار فناوری -3-8-3

 يلوژتکنو ییکارا اریعملکرد مع ،صورت گرفته يهایبر اساس بررس
از  1)امتیاز  بد لیس سکیر یحکمران فراینداستان در  يهادر سازمان

کارشناس حوزه آب استان و  هاي. بر اساس گفتهدیگرد یابیارز ( 5
تان اس نیا يهااز چالش یکی»تان، بحران اس تیریکارشناس اداره مد

 آالتنیاز ادوات و ماش یبحران فقدان بانک اطالعات تیریدر مد
فقدان آمار  نیبحران در سطح شهرستان و استان و همچن تیریمد
 تیریمد يدر استان برا یو خصوص یردولتیغ آالتنیاز ماش قیدق

 Golestan Province Crisis Management) است یبحران طیشرا

General Office, 2019)یقیبحران آمار دق طیدر شرا کهیی. ازآنجا 
ورت ص یخوببه يریگمیلذا تصم ست،یاز تعداد ادوات در دسترس ن

 زیرخاک ی یاکانال انحراف شودیگرفته م میطور مثال، تصم. بهردیگینم
از ادوات  یقیاما چون آمار دق ،ردیصورت گ یروبیال اساخته شود ی

که  یتیفعال نیا اننددینم رندگانیگمیجود ندارد تصمو یکیلجست
 يهااز چالش گرید یکی .«کشدیانجام دهند چقدر طول م خواهندیم

ر در استان گلستان است. ب یتوپوگراف يهانقشه نبود يفناور معیار
نقشه  1305سیل سال بحران در  تیریاساس گفته کارشناس اداره مد

وجود نداشت و استان  یالبیس هايشترودخانه و د ریمس یتوپوگراف
داشتن  لیمسلح به دل يروهاین ییایبعد از حضور سازمان جغراف

 Armed Forces) دیگرد هیته یتوپوگراف يهانقشه زمال زاتیتجه

Geographical Organization, 2019 .)يهافقدان نقشه 
 ممسلح در استان گلستان باعث انجا يروهایقبل از حضور ن یتوپوگراف

 اریمع هاي دیگرچالشاز  .دیزده در سطح استان گردشتاب ماتیتصم

ن، در استان گلستا یبه فقدان رادار هواشناس توانیم يفنّاور ییکارا
د برخط متناسب با سطح استان گلستان، کمبو یسنجشبکه باران نبود

-ارشب يسازهیشب يهافقدان مدل ،در سطح استان وسوندیدستگاه راد
 يسازهیشب يهامدل يهافقدان و کمبود داده مات،یتصم يرواناب برا

 ودنب ،رودخانه شیرسوب، فرسا تیرودخانه، وضع انیمثل اطالعات جر
اشاره ها بارش اسیزمقیر ینیبشیعدم پو  لیهشدار س شرفتهیپ ستمیس

 Agricultural Research and Training Center and) نمود

Natural Resources of Golestan Province, 2020; Golestan 

Meteorological Department, 2020; Golestan Province 

Crisis Management General Office, 2019; Golestan 

Regional Water Authority, 2020a). 
 

 اثربخشی مؤلفه -3-3

 معیار تلفات جانی -3-3-7

ان نسبتاً استان گلست لیس سکیر یحکمران فراینددر  اریمع نیعملکرد ا
 باهاي موجود بررسی. بر اساس دیگرد یابیارز( 5از  0)امتیاز  خوب
 1305و اوایل سال  1307هاي اواخر سال لیسمجموعه  نکهیا وجود

داده خر لیس نیتربارش حوضه بزرگ نیانگیو م بالیاز نظر حجم س
 لیس نیدر ا هایآمار فوت یاز نظر تلفات جان یول ،در استان گلستان بود

 ترنییاستان پا نیا ریدر دو دهه اخ گریشاخص د يهالینسبت به س
استان از منظر تلفات  لیس نیتربزرگ یفوت 011با  1351 لیبود. س

 Natural Resources and Watershed) (5)جدول  بوده است یجان

Management General Directorate, 2019)در  ن،ی. عالوه بر ا
نفر اعالم  33 هایتعداد فوت 1307-05 سال لیمخرب قبل از س لیس

مورد بود  5در سطح استان گلستان  1305 لیدر س ی. تلفات جاندیگرد
عدم  دو مورد بر اثر ه بودند؛نشد لیس میمستق انیدچار جر کدامچیکه ه

در حادثه  یامدادرسان در جریانمورد  3استحکام الزم سکونتگاه و 
 میتقرمسیغ یتلفات جان يریکه به تعب شدندفوت  قیقا یواژگون

 رخ نداد یتلفات جان لیس میمستق ریو بر اثر تأث گردندیمحسوب م
(Crisis Management Working Group, 2020; Health, 

Relied and Rescue Working Group, 2020).

 
Table 4- Number of volunteers (including NGOs, Jihadi groups and public) within the flood crisis 

management in Golestan Province in 2019 (Crisis Management Organization, 2019) 

 7379-75نهاد، جهادی و مردم عادی( در مديريت بحران سیل سال ی مردمهاسازمانتعداد نیروهای داوطلب )شامل  -0جدول 

 (Crisis Management Organization, 2019گلستان ) استان
Jihadi 

Clergies 
Jihadi Groups 

Active Service 

Stations 

Social Welfare 

Groups 
NGOs Province 

1000 

21 Provincial 

groups 

37 Groups outside 

the province 

10 277 

35 Provincial organizations 

2 National organizations 

100 Religious Groups 

Golestan 
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Table 5- The number of casualties as well as damages to the infrastructures (according to the base year 2019) 

in the significant floods in Golestan (Natural Resources and Watershed Management General Directorate, 

2019) 

 استان سیل شاخص رخدادهای ( در7375س سال پايه )براسا هازيرساخت به وارده خسارات و جانی تلفات میزان -5جدول 

 (Natural Resources and Watershed Management General Directorate, 2019گلستان )

 

 هامعیار خسارات وارده به زيرساخت -3-3-8

تان استان گلس لیس سکیر یحکمران ستمیخسارات وارده در س اریمع
 قیتحق نیا هايزیرا بر اساس بررسی ؛دیگرد یابیارز( 5از  1)امتیاز بد 

( صورت 1305 هی)سال پا يشاخص بانک مرکز يسازکه طبق معادل
سارات وارده رتبه اول در از منظر خ 1307-05 سال لیس ،گرفته است

 (5)جدول  را داشته است ستانداده در استان گلرخ يهالیس نیب
(Infrastructures Working Group, 2020; Natural 

Resources and Watershed Management General 

Directorate, 2019)لیمقدار خسارات وارده در س گر،یدعبارت. به 
که سد گلستان و بوستان در  1371سال  لینسبت به س 05-1307

اس بوده است. بر اس شتریب زین ند،استان گلستان احداث نشده بود
خسارات وارده بر  يتورم توسط شاخص بانک مرکز يسازمعادل

برابر نسبت  0/10، مقدار 1305 لیاستان گلستان در س يهارساختیز
 یدبشاخص استان از منظر  يهالیاز س یکیکه  1371سال  لیبه س

که  منظر مهم است نینکته از ا نی. ابود شتریب است، لیاوج و حجم س
و  الزم یها و اقدامات در سطح استان اثربخشدر دو دهه گذشته برنامه

 يهارساختیز اموال و خسارات وارده بر زانیدر جهت کاهش م یکاف
 استان را نداشته است.

 

 مشروعیت  مؤلفه -3-0

 طالعات و شفافیتمعیار دسترسی به ا -3-0-7

ي این تحقیق حاکی از این موضوع است که عملکرد این هایبررس
خوب  تاًنسبمعیار در سیستم حکمرانی ریسک سیل استان گلستان 

دهد که عمده نشان می هایبررس(  ارزیابی گردید. 5از  0)امتیاز 
هاي معیار شفافیت و دسترسی به اطالعات حکمرانی ریسک چالش

ستان شامل نحوه صدور اطالعیه و هشدار و همچنین سیل استان گل
 Golestan) شودشفافیت در خصوص عملکرد سدها مربوط می

Meteorological Department, 2020; Golestan Province 

Crisis Management General Office, 2019; Golestan 

Regional Water Authority, 2020a) .و  هاهیدر اطالع
مقدار  یقبل يهالیو س 1307-05 لیس مرتبط با يجو يهاهیاخطار

 لیو احتمال رخداد س ر،یمناطق درگ ان،یشروع و پا قیبارش، زمان دق
مام به ت یسامانه بارش طیفقط شرا یصورت کلمشخص نبود و به

از  یکیموضوع  نی. اما اشدیم اطالع داده یاستان يهاسازمان
در  یاصالحات 1300ه از سال سازمان است ک نیا يآموخته هايدرس
صورت گرفته است و سه سطح  یهواشناس يو هشدارها هاهیاطالع

و  هااخطار يو اقدام برا یآمادگ ،یو قرمز با عنوان آگاه یزرد، نارنج
 یکل فیصها توو در آن دیگرد نییاستان تع یهواشناس يهشدارها

 ، منطقهاثر مخاطره ان،یشروع و پا يمانند زمان حدود يسامانه جو
 . دنگردیلحاظ م یی در این موردهاهیدر سطح استان و توص ریدرگ یکل

 در جریاناستان است.  يدر عملکرد سدها تیشفاف گریچالش مهم د
عملکرد سه سد  یچگونگمورد متعدد در  عاتیشا 1307-05سیل 

د شکسته شدن س عهیشا نیو همچن ریبوستان، گلستان و وشمگ
 نآن به سمت استان گلستا آب شدن ریسرازاستان سمنان و  کالپوش

ن استان سمنا ياآب منطقه يها. شرکتدر سطح منطقه رواج پیدا کرد
 عیمربوط به شکست سد کالپوش سمنان سر عهیشا مسألهو گلستان در 

 موضوع نیا یررسمیو غ یرسم یارتباط يهاعمل کردند و از تمام راه
ست. نرمال ا طیدر شرا سد يردایکردند که پا اعالمنمودند و  بیرا تکذ

 يموقع در خصوص شکست سد کالپوش و از سوعملکرد به سوکیاز 
اعث شد ب ریدر خصوص عملکرد دو سد گلستان و وشمگ عاتیشا گرید

ند. هرچند پس نک دایپ ییباال يرگذاریشکست سد کالپوش تأث عهیتا شا
 طور کامل به یدر گزارش ايشرکت آب منطقه ،بحران طیاز شرا

 نیح تیاستان را ارائه نمود اما عدم شفاف يعملکرد سدها شگزار
استان باعث  يدر خصوص عملکرد سدها یبحران در انظار عموم

 دیقال گردخصوص در شهر آقمردم به ياعتمادیو ب شیتشو
(Agricultural Research and Training Center and Natural 

Resources of Golestan Province, 2020; Golestan 

Present value  

(Billion IRR) 

Damages 

(Billion IRR) 
Casualties 

Flood 

volume 

(MCM) 

Peak flow 

(CMS) 

Average 

rainfall 

(MM) 

River basin Year 

2470 18 5 60 401 60 Gorganrood 1371 (1992) 

16000 735 410 89 3017 113 Gorganrood 1380 (2001) 

3400 213 45 30 644 74 Gorganrood 1381 (2002) 

4700 372 66 50 877 85 
Gorganrood- 

Gharasoo 
1384 (2005) 

48000 48000 8 306 830 190 Gorganrood 
1397-1398 

(2019) 
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Province Crisis Management General Office, 2019; 

Golestan Regional Water Authority, 2020a; Jalili and 

Fekri, 2020). 
 

 مشارکت اریمع -3-0-8

 نیموضوع است که عملکرد ا نیاز ا یحاک قیتحق نیا يهایبررس
)امتیاز  دباستان گلستان نسبتاً  لیس سکیر یحکمران فراینددر  اریمع
 يهاعمده چالشکه  دندهینشان م های. بررسدیگرد یابیارز( 5از  2
 ند از:عبارتدر استان گلستان  لیس سکیر یمشارکت حکمران اریمع

نهاد، بخش مردم يهاسازمان لیاز قب) یردولتیحضور کنشگران غ
 مات،ینمودن تصم ییفقط در مرحله اجرا مردم عادي(و  یخصوص

 کنشگراناستفاده از مشارکت مؤثر  يمشخص برا فقدان برنامه
بحران  تیریدر مد زیآموجود مشارکت اخالل نیو همچن یردولتیغ

 يهایررسب .یردولتیو کنشگران غ یدولت ،یتیتوسط کنشگران حاکم
 در تمام مراحل يریگمیموضوع است که تصم نیاز ا یشده حاکانجام

و  شودیگرفته م یتوسط کنشگران دولت لیو بعد از س نیقبل، ح
و  ینهاد، بخش خصوصمردم يهاسازمان لیاز قب یردولتیکنشگران غ

ور حض ماتیتصم نمودن ییمرحله اجرا يدر کمک برا مردم عادي فقط
 ;Crisis Management Organization, 2019, 2020) دارند

Crisis Management Working Group, 2020; Golestan 

Province Crisis Management General Office, 2019; 

Golestan Regional Water Authority, 2020a)طور مثال، . به
 یا تمامام پیدا کردند،حضور  يادیبحران کنشگران ز تیریمد مسألهدر 

بحران بر اساس قانون افراد  تیریمد یهماهنگ يافراد حاضر در شورا
کنشگران  نیبر اساس نظرات ا ماتیو تصم باشندیم یتیو حاکم یدولت

 تیریحوزه آب و اداره مد انکارشناس يها. بر اساس گفتهشودگرفته می
بخش  ،یمحل نیمانند معتمد یردولتیبحران استان، عمده کنشگران غ

 ماتیتصم ياجرا گاهیدر جافقط نهاد مردم يهاو سازمان یخصوص
 ییهاتیبا حضور در فعال یبحران طیشرا لیتسه يبحران برا تیریمد

 ،ياسهیک ياحداث بندها ،یروبیال ،يادامد يهاکمک لیاز قب
. نکته مهم در مبحث مشارکت، کردند يپردازنقش غیره و یرساناطالع

 اسیدر مق روهاین نیاستفاده از مشارکت مؤثر ا يبرا يافقدان برنامه
  .باشدیاستان م

 
 يرزدایو آبخ یعیاداره منابع طب يزداریآبخ مسألهدر اما از سوي دیگر، 

 یاهیتوسعه پوشش گ لیاز قب ییهابه اجرا درآوردن پروژه ياستان برا
و فراهم  یرواناب سطح تیریهدف مد کم بازده با داربیش یدر اراض

استفاده  یدر خاک از مشارکت جوامع محل انیکردن فرصت نفوذ جر
 Natural Resources and Watershed Management) کندیم

General Directorate, 2019) . ،در استان گلستان در عین حال

 یها نقش ندارند، بلکه در برخشدن پروژه ییفقط در اجرا یمحلجوامع 
 يربا همکا زیکوچک ن یخاک ياحداث بندها يبرا یابیاز مناطق مکان

 .ردیگیصورت م یجوامع محل يهاییو راهنما
 

، مشارکت بحران استان گلستان تیریمددر در مبحث مشارکت 
ه ب توانیمهاي مختلف نیز قابل بررسی است. در این مورد هدستگا

 Basij Organization of the) اشاره نمود زیآماخالل يهامشارکت

National Medical Society, 2020; Crisis Management 

Organization, 2019, 2020; Crisis Management Working 

Group, 2020; Golestan Province Crisis Management 

General Office, 2019; Golestan Red Crescent Society, 

2020; Golestan Regional Water Authority, 2020a) ازجمله .
مرتبط در هنگام  ریغ يو لشکر يبه حضور افراد کشور توانیم

واحد  یفقدان فرمانده نیبحران استان گلستان و همچن تیریمد
اقدامات  1307-05 لیاشاره نمود. در ساستان  ییدر سطح اجرا اتیعمل
 يمصوبات شورا يموارد عدم اجرا یو در برخ جانبهکی ،يارهیجز

به عدم  توانیمثال م عنوان . بهدیبحران مشاهده گرد یهماهنگ
در  يبرا مسألهدر  ریدرگ يهاو مشارکت مناسب سازمان يهمکار

 یهماهنگ يوراش ماتیو انجام تصم یکیقرار دادن ادوات لجست اریاخت
شوراي  لامثاشاره کرد. در این موضوع به عنوان بحران  تیریمد

ها انبنددر آب لیس يسازرهیذخهماهنگی مدیریت بحران تصمیم به 
نشد.  ییدستور اعتنا نیاستان به ا يکه توسط جهاد کشاورز گرفته بود

خارج از  يکمربند یجاده ارتباط بیبه تخر توانیرا م گریمورد د
 بحران اشاره نمود.  تیریمد یهماهنگ يه شورامصوب

 
بحران گلستان، انجام ندادن  تیریمد يشورادر  گریچالش د

انجام  و لیقبل از س طیدر شرا ریکنشگران درگ ينهاد يهاتیمسؤول
 يبا دستور استاندار یبحران طیها در شرادادن آن اقدامات و برنامه

 نیان ابحران گلست تیریاست. بر اساس مصاحبه با کارشناس ستاد مد
 يعاد طیدر شرا مسألهدر  ریکه کنشگران درگ دیموضوع استنباط گرد

ر و د دهندیانجام م یخود کوتاه ينهاد يهاتیدر مسؤول لیقبل از س
و  دکننیرا ذکر م امدهایبحران مشکالت و پ تیریمد يجلسات شورا

 لیس برود تا بعد از شیپ ياستاندار مصوباتمنتظرند راهکار با 
 کند. ادیتمرکز پ يبحران و استاندار تیریمد یمشکالت بر چگونگ

هاي کارشناس مدیریت بحران استان در عالوه بر این، بر اساس گفته
قال تصمیم گرفته شد براي جلوگیري از ورود آب جلسه ستاد بحران آق

به روستاهاي اسالم تپه و آق سین تپه، با حفر کانال مسیر آب به سمت 
حرف شود و بعد از حفر کانال برخی افراد محلی آن را تخریب دشت من

رد تپه جریان پیدا ک نیآق سنمودند و در پی آن آب به سمت روستاي 
نفر  5که باعث درگیري مسلحانه و مجروح شدن افراد و بازداشت 

گردید. به این ترتیب براي تسکین افکار عمومی و همچنین تبدیل 
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 ناچار برخین امنیتی در استان بهنشدن بحران سیل به یک بحرا
شده ماهیت کارشناسی نداشتند و صرفاً براي تسکین تصمیمات گرفته

 افکار عمومی بود. 
 

عالوه بر این، باید به این نکته توجه نمود که مشارکت در امر بازسازي 
 استان گلستان باال بود 1305در سیل سال  دهیدبیآسمناطق 

(General Directorate of Roads and Urban Development 

Golestan Province, 2020; Islamic Revolution Housing 

Foundation, 2020a, 2020b) . طبق گفته کارشناس اداره کل
 ،يبحران استان گلستان مشارکت در خصوص امر بازساز تیریمد

وکار در سطح استان گلستان و کسب یمجدد زندگ يایو اح ينوساز
با  یو همدل ياحساس همدرد لیمرتبط به دل ریو غ کنشگران مرتبط

و  ی. عمده کنشگران دولتداشتندحضور  عیصورت وسبه دگانید بیآس
 يبرا خود را یرمالیغ ای یمال يهاکمک لیمرتبط با س ریغ یردولتیغ
کنشگران مرتبط مانند  اریدر سطح استان در اخت یمجدد زندگ يایاح
 رارمسلح ق يروهایو ن یب اسالممسکن انقال ادیبحران، بن تیریمد

 دادند.
 

 ایمعیار پاسخگويی و عدالت رويه -3-0-3

 یرانحکم ياهیروو عدالت ییپاسخگو اریکه مع دهدینشان م هایبررس
 شدهی ابیارز( 5از  0)امتیاز  در استان گلستان نسبتاً خوب لیس سکیر

 ياهیو عدالت رو ییدر خصوص مبحث پاسخگو رایز؛ است
از  يگرو پرسش یهمچون مالقات عموم یمختلف يارهاسازوک

ر حضور د ،یاستان يمایسصداو يهاو معاونان، حضور در برنامه رانیمد
 يها برامصاحبه با روزنامه نیو همچن یعلم شیو هما نارهایسم

طح در س لیبه سؤاالت شهروندان در مباحث مربوط به س ییپاسخگو
 يریگیشدن پ یبخش طوالن نیاستان فعال بوده است. چالش مهم ا

و  اهمال ییشناسا ياستان برا يکشور و دادگستر یسازمان بازرس
عالوه بر این، پاسخگویی بوده است.  یدولت يهاسازمان يکارکم
هاي در سطح استان گلستان ي به نهادهاي باالدستی براي سازمانادار

 ;Golestan Meteorological Department, 2020) نیز وجود دارد

Golestan Province Crisis Management General Office, 

2019; Golestan Regional Water Authority, 2020a). 
 

در مبحث پاسخگویی اداري در مورد به چالش کشیدن مدیران استانی 
سیل در استان گلستان دو کنشگر دادگستري استان و سازمان  مسألهدر 

ی د. مسؤولیت سازمان بازرسباشنبازرسی استان کنشگر کلیدي می
ي دولتی در هاسازمانکاري کشور بررسی و شناسایی اهمال و کم

دار است. مسائل مختلف از جمله در سیل و ارجاع به مقام صالحیت
ماه بعد  15 ،1300کل دادگستري گلستان در شهریور طبق گفته رئیس

 مسؤول استانی کیفرخواست 11از فروکش کردن سیل گلستان براي 
با موضوع اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و 

 .3عمومی صادر گردید
 

توان عزل را می 1307-05تقدیر دولت در سیل نکته مهم و قابل
استاندار وقت گلستان به دلیل حضور در خارج از کشور در زمان سیل 

 ;Crisis Management Working Group, 2020) دانست

Golestan Province Crisis Management General Office, 

. با اینکه اقدامات الزم در قبل از شرایط بحرانی صورت پذیرفته (2019
بود، اما عدم حضور استاندار در شرایط بحرانی استان و شرکت نکردن 

تان تنها در اسدر جلسه مدیریت بحران باعث حس بدبینی به دولت نه
 Social, Cultural and Media) بلکه در سطح کشور شد

Working Group, 2020)نامه اجرایی . با توجه به اینکه در آیین
تشکیل سازمان مدیریت بحران این موضوع ذکر گردیده که در صورت 
عزل استاندار وقت در زمان مدیریت بحران، معاون امور عمرانی 

ر د شود، همین امرجانشین استاندار در شوراي هماهنگی می استاندار
استان گلستان رخ داد. این حرکت دولت در آن زمان یک حرکت بجا 
و مثبت در جهت کاهش بدبینی و عدم تشویش اذهان عمومی در سطح 
استان و کشور بود که نشان از اهمیت نگاه مردم از جانب کنشگران 

 دولتی است.
 

 معیار برابری اجتماعی -3-0-0

 نیاست که عملکرد ا موضوع نیاز ا یحاک قیتحق نیا يهایبررس
)امتیاز  دباستان گلستان نسبتاً  لیس سکیر یحکمران ستمیدر س اریمع
 يهاکه عمده چالش دندهینشان م های. بررسدیگرد یابیارز( 5از  2
امل در استان گلستان ش لیس سکیر یحکمران یاجتماع برابري اریمع

 توجه عدم نیو همچن ياقالم امداد عیتوز يبرنامه مشخص برا نبود
اد آبمانند محله افغان ،رودخانه هیحاش یررسمیغ يهابه سکونتگاه

 ،میدر شمال شهر گنبدکاووس واقع در بستر و حر نییبويپل چا هیحاش
 Basij Organization of the National Medical) باشدیم

Society, 2020; General Directorate of Roads and Urban 

Development Golestan Province, 2020; Golestan Red 

Crescent Society, 2020). 
 

هاي توجه کنشگران به برابري اجتماعی و حمایت از گروه مسأله
پذیر بیشتر در راهبرد پیشگیري، آمادگی و بازیابی بازتاب دارد. آسیب

در بخش بازسازي و نوسازي راهبرد بازیابی به دلیل پایین بودن نفوذ 
صورت  ستان، دولت سعی کرد با منابع مالی موجود بهبیمه در استان گل

ار وکهاي بالعوض به بازسازي و نوسازي مسکن و کسبوام و کمک
هاي موجود و مصاحبه آسیب دیدگان از سیل بپردازد. بر اساس گزارش
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ش هاي تعمیري بخبا کارشناس اداره مدیریت بحران گلستان کاربري
وکش کردن سیل و همچنین مسکونی و تجاري شش ماه بعد از فر

ماه از فروکش  15هاي مسکونی و تجاري تخریبی بعد از کاربري
 Golestan) طور کامل بازسازي و نوسازي گردیدند نمودن سیل به

Province Crisis Management General Office, 2019; 

Islamic Revolution Housing Foundation, 2020a, 2020b) .
ي هاسازمانغیر از دولت تمام  موضوع سیل به که در آننکته مهم 

دیدگان کمک ی به بازسازي و نوسازي مسکن آسیبدولتی و غیردولت
 نمودند.

 
هاي ی در راهبرد آمادگی، بر اساس مجموع گزارشامدادرساندر بخش 

هاي کارشناس اداره مدیریت بحران استان به دلیل استانی و گفته
 ترین زمان به آسیبدر کوتاه رسانیگستردگی سیل و قصد کمک

اي و عدم مدیریت دیدگان، این امر موجب اقدام خودجوش و جزیره
واحد گردید که این موارد باعث شد تا توزیع اقالم امدادي در بعضی 

ورت هایی صدیده مضاعف و در بعضی از مناطق با کاستیمناطق آسیب
 مسأله نمود. اینرا مدیریت  مسألهبگیرد و نتوان به نحو شایسته این 

به دلیل عدم هماهنگی بین کنشگران عمومی، کنشگران حاکمیتی و 
ها نسبت به یکدیگر و نهاد و بدبینی آنهاي مردمدولتی و سازمان

به  هاي بعديموقع کمکهمچنین بدبینی مردم نسبت به دریافت به
 Basij Organization of the National Medical) وجود آمد

Society, 2020; Crisis Management Working Group, 

2020; Golestan Red Crescent Society, 2020) فقدان .
اي مشخص در توزیع اقالم امدادي باعث ایجاد حس بدبینی برنامه

 مردم نسبت به کنشگران حاکمیتی و دولتی گردید.
 

مورد بحث  مسألهدر موضوع شهرسازي راهبرد پیشگیري، 
طور مثال، بر اساس می در استان است. بههاي غیررسسکونتگاه

بویین در شمال شهر هاي صورت گرفته در حاشیه پل چايبررسی
 هايگنبدکاووس محله افغان آباد وجود دارد. این محله یکی از محله

گردد که عمدتاً مهاجران افغان اي شهر گنبدکاووس محسوب میحاشیه
دسته از افراد به دلیل بضاعت در آن سکونت دارند. این و افراد کم

شرایط خاص هویتی مهاجران  ،شرایط خاص اقتصادي خود و همچنین
از وسرود به ساختحاشیه رودخانه گرگان سکیپر رافغان، در مناطق 

هاي منابع استانی پس از فروکش پرداخته بودند. بر اساس گزارش
ه گونبه دلیل فقدان برنامه مشخص براي این 1307-05کردن سیل 

ي قبلی دوباره هامکانمزبور در همان  ها اهالی محلهونتگاهسک
 General Directorate of Roads and) وساز انجام دادندساخت

Urban Development Golestan Province, 2020; River and 

Hydraulic Structures Engineering Working Group, 

2020; Social, Cultural and Media Working Group, 

ها گاهگونه از سکونتاین مسأله. عدم توجه و به رسمیت نشناختن (2020
 نشانه ضعف در برابري اجتماعی است.

 

 بندیجمع -0

 يهاالبیکه در مجموعه س بود ییهااز استان یکیاستان گلستان 
وپنجه دست یمتنوع يهاچالش با 1305و اوایل سال  1307اواخر سال 
اساس  گلستان برله، حکمرانی ریسک سیل استان در این مقانرم کرد. 

مورد سنجش  یو حکمران یاثربخش ت،یمشروع ،يآورچهار مؤلفه تاب
ي مورد نیاز از هادادهاست. در همین راستا،  قرارگرفتهو ارزیابی 

 ژهیو أتیه 1305 نیو فرورد 1307اسفند  لیس يمستندات رخدادها
 ان، گزارش مرکزدر خصوص استان گلست يجمهور استیر البیس

در خصوص مجموعه  يجمهور استیر کیاستراتژ هايبررسی
گلستان،  لیمرتبط با س 1305 لیو اوا 1307اواخر  يهاالبیس

، 1307-05 يهاالبیدر خصوص س یاستان يهاسازمان يهاشگزار
 يهايبا خبرگزار يو کشور یموجود مسئوالن استان يهامصاحبه

 همین يهامصاحبه نیو همچن لیس مسألهبا مرتبط  ی کشوررسم
یج ی جمع آوري شده است. نتااستان ناوالن و مطلعئبا مس افتهیساختار

نمایش  2کلی ارزیابی حکمرانی ریسک سیل استان گلستان در شکل 
 استان لیس سکیر ی، حکمران2طبق شکل  یطورکل بهداده شده است. 

 را کسب کرده است. 5از  0/2 ازیگلستان امت
 

استان  در لیس سکیر یحکمرانتدابیر  قیتحق نیا جیتابر اساس ن
 مؤلفهاز چهار  رایز ؛دیگرد یابیارز( 5از  0/2)امتیاز  گلستان متوسط

 تیوعمشرشامل  سه مؤلفهموجود براي ارزیابی حکمرانی ریسک سیل 
از  5/2)امتیاز  یاثربخش ( و5از  5/2ي )امتیاز آورتاب (،5از  3)امتیاز 

، متوسط بودن حکمرانی گریدعبارت. بهنددیگرد یابیارز ( متوسط5
در اقدامات و ریسک سیل استان گلستان به این معنا است که 

 یابهامات و نواقصحکمرانی ریسک سیل این استان موجود  يهابرنامه
عملکرد مناسب  بهبود باعث کمک به برطرف شدن آنهاوجود دارد که 

تنها  کارایی مؤلفهی از طرف .گرددیم لیس سکیر یحکمران ستمیس
 بتاً بدنسي است که در حکمرانی ریسک سیل استان گلستان امؤلفه

مزاحم  هايسازوکار وجود دهندهنشان( ارزیابی گردید که 5از  2)امتیاز 
 ت.استان اس لیس سکیر یحکمران ستمیعملکرد مناسب س يبرا

استان گلستان در مجموعه  لیس سکیر یحکمران ن،یعالوه بر ا
و  ییپاسخگو يارهایدر مع 1305 لیو اوا 1307اواخر  يهاالبیس

ت تلفا نیو همچن تیبه اطالعات و شفاف یدسترس ،ياهیعدالت رو
 يارهایداشته است و در مع( 5از  0)امتیاز  یعملکرد نسبتاً خوب یجان

نشان را  (5از  2ي )امتیاز و خسارات وارده عملکرد بد یمال ،يفناور
 است. داده
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Fig. 2- Assessment of flood risk governance in Golestan province 

 ارزيابی حکمرانی ريسک سیل استان گلستان -8شکل 

 
زان ریاست که به برنامه مسألههاي این پژوهش در این اهمیت یافته

کشوري و استانی قبل از انجام هرگونه اقدامات منفعالنه متمرکز بر 
 کند که برايالف منابع، خاطر نشان میاي و همچنین اتاقدامات سازه

اصالح تدابیر حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان باید به چه 
مواردي توجه نمود تا گامی مثبت در جهت اصالح ساختار حکمرانی 

ي صورت گرفته در هایبررسطبق بر  از این رو،سیل استان داشت. 
ط با مرتبشود که مدیران استانی و کشوري این تحقیق مشخص می

سیل  وضعیت حکمرانی ریسک يسیل استان گلستان براي ارتقا مسأله
مشروعیت  آوري وکارایی، اثربخشی، تاب مؤلفهاستان باید به ترتیب بر 

هبود ها براي بتوجه نمایند. با توجه به معیارهاي بررسی شده، توصیه
تشریح شده است.  3حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در جدول 

پذیري نتایج این پژوهش الزم به ذکر است که این خصوص تعمیم در
 هاي خاص استان گلستان درپژوهش به صورت منحصربفرد بر ویژگی

ر ایران هاي دیگسیل تمرکز کرده است لذا قابل تعمیم به استان مسأله
 باشد.نمی

 

 سپاسگزاری -5

 هژیو مختلف هیأت يهاکارگروه يهامقاله حاضر برگرفته از گزارش
و  1307اواخر سال  لیس يدر مورد رخدادها يجمهور استیر البیس

هاي استانی مرتبط در مورد هاي سازمانگزارش، 1305اوایل سیل 
 طحسدر  لیس مسألهمصاحبه با افراد مرتبط با رخدادهاي سیل مزبور، 

 یصتخص يهاکارگروهی و حضور در جلسات کارشناس استان گلستان
ز ا لهیوسنیلذا بد بوده است. يرجمهو استیر البیس ژهیهیأت و

 .گرددیم یاعضاء تشکر و قدردان یو مشاوره تمام یعلم يهايهمکار
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Table 6- Priority areas for reforming flood risk governance arrangements in Golestan Province 

 استان گلستان دار در اصالح تدابیر حکمرانی ريسک سیل درموارد اولويت -4جدول 

 

 هانوشتپی

1- Bylaws 

2- Walloon River Contracts 

3- Flemish Subbasin Boards 

4- http://fna.ir/dcko41 
5- https://www.isna.ir/amp/golestan-33572/ 

6- https://tn.ai/2347811 

 

 دار پیشنهادیموارد اولويت مؤلفه

ب
تا

ي
ور

آ
 

  ه براي سدهاي استان گلستان با لحاظ نمودن کارکرد کنترل سیل در کنار منظورهاي کشاورزي و شرب؛هدفتهیه منحنی فرمان چند 

 وبات؛تر کاهش حجم مخازن سدهاي استان به دلیل سپري شدن عمر مفید سدها و انباشت رسی سریعبخشعالج 

 دار؛بازنگري و طراحی مناسب خروجی سیستم زهکشی مناطق اولویت 

 ها؛آوري در طراحی، جانمایی و ساخت مجدد زیرساختتوجه به مسأله تاب 

 ریزي کاربري اراضی؛بندي سیالب در شهرسازي، آمایش سرزمین و برنامهتوجه به رودخانه و پهنه 

  ي موجود؛وسازهاساختا در هساله بستر رودخانه 25رعایت دوره بازگشت 

 در مدیریت شرایط بحران؛ جانبهکاي و یاجتناب از اقدامات جزیره 

 تهیه برنامه مشخص براي مدیریت منابع انسانی و اقالم امدادي موجود؛ 

 هشدار سیل برخط به کارگیري سامانه 

 ران؛افزایش هماهنگی و همکاري کنشگران مسأله مدیریت بحران با یکدیگر در شرایط بح 

 افزایش همگانی نمودن بیمه مخاطرات طبیعی در سطح اراضی کشاورزي و مناطق مسکونی استان گلستان؛ 

 تهیه پروتکل مشخص براي هشدار و تخلیه در سطوح مدیریتی مختلف در سطح استان؛ 

 تان؛هاي اسهاي قدیمی براي کاهش حجم سیالب از مسیر اصلی رودخانهریزي براي استفاده از مسیلبرنامه 

 هاي قدیمی؛گیري تغییر کاربري اراضی صورت گرفته در مسیلباز پس 

 هاي صورت گرفته توسط هر سازمان؛شناسی و اثربخشی اهم اقدامات و برنامهاي در مورد آسیبمشخص براي بازنگري دوره تدوین برنامه 

  هاي استانی؛در سازمانهاي گذشته شده از سیل آموخته هايدرستهیه برنامه مشخص براي استفاده از 

 هاي استانی به منظور ارتقاي سطح ادراک سیل.بخشی در مورد سیل در سطح جوامع و سازماناستمرار در آگاهی 

شی
بخ

اثر
 

 ؛یتیریمد ماتیدر اتخاذ تصم هارساختیدر کنار کاهش خسارات وارده به ز یتوجه توأم به کاهش تلفات جان 

 ها.آن یاثربخش شیبازخورد عملکرد اقدامات و افزا يها براطرح يبندانجام اقدامات بر اساس زمان 

یی
ارا

ک
 

 در سطح استان؛ یلسریسک  یریتمد هايبرنامه ياجرا يموقع براو به یکاف یاعتبارات مال یصتخص 
 ؛استان گلستان یر دردرگ يهاسازمان ینب یمنابع مال یصتوازن در تخص ایجاد 
 افراد داوطلب؛و  يجهاد یروهاينهاد، نمردم يهامانند سازمان ی داوطلبانسان یروهاياز ن یححاستفاده ص يبرنامه مشخص برا تدوین 
 ؛هادانشگاه یعلم هايیتبا ظرف یلمسأله سدر  یردرگ یاستان يهاسازمان ینب يهمکار يبرنامه مشخص برا تدوین 
  ؛شهرستان و استان بحران در سطح یریتمد آالتنیو ماش یکیاز ادوات لجست یبانک اطالعاتتهیه 
 یسنجباران شبکه تهیهگلستان،  در استان یرادار هواشناسهاي بروز مانند تجهیز کنشگران به فناوري يموقع براو به یکاف یاعتبارات مال یصتخص 

 تهیه ،در سطح استان دنیوسودستگاه راد تهیه یزمقیاس دقیق،ر بینییشپ یل،هشدار س یشرفتهپ یستمس تهیهبرخط متناسب با سطح استان گلستان، 
 یمات حین بحران و آمادگی در شرایط بحران.تصم يرواناب برا-بارش سازيیهشب يهامدل تهیه ی،توپوگراف يهانقشه

ت 
عی

رو
مش

 
 هایی هیي دقیق درگیر در سطح استان و لحاظ توصتهیه پروتکل مشخص و مناسب حاوي اطالعات دقیق شامل زمان شروع و پایان، اثر مخاطره، منطقه

 براي هر سطح از اطالعیه و هشدار؛

 شفافیت الزم و کافی در خصوص عملکرد سدها در حین بحران براي اطمینان افکار عمومی؛ 

 مشخص براي استفاده از مشارکت مؤثر کنشگران غیردولتی؛ تهیه برنامه 

  ه کنشگران دولتی به یکدیگر و به کنشگران غیردولتی؛ی و اجتناب از نگاه بدبینانسازماندروناولویت دادن به منافع جمعی بجاي منافع 

  ؛هاي درگیر در مسألهکاري سازمانشناسایی اهمال و کمپیگیري براي تسریع در روند 

 تهیه برنامه مشخص براي توزیع اقالم امدادي؛ 

  حاشیه رودخانههاي غیررسمی سکونتگاهتوجه به. 

https://www.isna.ir/amp/golestan-33572/
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