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مقدمه
سـیل ذاتـا بلیـه نیسـت بلکـه به دلیـل ناکارآمـدی مدیریتـی و ناسـازگاری بـا 
طبیعـت، نعمـات الهـی تبدیـل بـه بلیـه و گرفتـاری و آسـیب می شـود. سـیل ذاتـٌا 
منفـور، مخـرب و پلیـد هـم نیسـت، اساسـاٌ در برخـی مـوارد سـیل مبنـا و بنیـان 
حیـات محسـوب می شـود. جریـان روان آبـی باالدسـت خوزسـتان، حیـات و بقـای 
خوزسـتان را به دنبـال دارد یـا جریان روان آبی هیرمند )با منشـا افغانسـتان(، حیات 
و بقـای سیسـتان را به دنبـال دارد، امـا همان طـور کـه در مدیریـت قبـل از سـیل، 
فقـدان برنامـه وجـود دارد، در حیـن بروز سـیل و پس از بروز سـیل )پساسـیل( هم 

برنامـه ای مبتنـی بـر دانـش و اصـول وجود نـدارد.
روان آب بخشـی از فرآیندهـاي طبیعـی و هیدرولوژیکـي مي باشـد کـه ابعـاد آن 
تحـت تأثیـر شـرایط مختلـف طبیعـي و مصنوعي سـطحي زمیـن، شـرایط مختلف 
اقلیمـي و میـزان تعهـدات انسـان نسـبت بـه طبیعـت تغییـر مي نماید. ایـن پدیده 
کامـال طبیعـي در صـورت مهـار و کنتـرل از منابـع آب مورد اسـتفاده در توسـعه و 
بهبـود شـرایط اجتماعـی - اقتصـادي بوده و منافـع زیادي را در بخش کشـاورزي و 
منابـع طبیعـي ایجـاد می  کنـد و در صورت عدم شـناخت و عدم کنتـرل و مهار آن، 
عـدم رعایـت حـدود و الزامـات جریـان روان آبـی، تبدیـل به سـیل شـده و در زمره 
بالیـاي طبیعـي، خسـارات و تلفـات جانـي و مالی فـراوان و گاه غیرقابـل جبران در 

پـي خواهد داشـت. 
تخمیـن زده شـد کـه در سـطح جهان، سـیل 4۳ درصـد از کل بالیـای طبیعی 
و 4۷ درصـد از کل بالیـای مرتبـط بـا آب و هـوا را تشـکیل داده و ۲/۳ میلیـارد نفر 
را در سـالهای 1995 تـا ۲015 تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. در حـال حاضر حدود 
800 میلیـون نفـر در سراسـر جهان در مناطق مسـتعد سـیالب زندگـی می کنند و 
حـدود ۷0 میلیـون نفـر از ایـن افـراد به طـور متوسـط هر سـال در معرض سـیالب 
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هسـتند )UNISDR، ۲015(. میزان خسـارات جهانی سـیل بر حسـب بیلیون دالر 
طی سـال های 1980 الی ۲018 در شـکل 1 نشـان داده شـده اسـت.

ضمـن این کـه به طـور کلـی میـزان خسـارت سـیل در کشـورهای توسـعه یافته 
و کمتـر توسـعه یافتـه نیـز متفاوت اسـت. بنابـه گزارش فیلـد و همـکاران )۲01۲( 
در کشـورهای توسـعه یافته خسـارات ناشـی از پدیـده هیدرولوژیکـی در حدود 0/1 
درصـد از تولیـدات ناخالـص ملـی در حالی که در کشـورهای کمتر توسـعه یافته در 

حـدود 1 درصـد تولیـد ناخالص ملی اسـت. 

شکل 1. خسارات جهانی ناشی از پدیده های هیدروژیکی )سیل= Flood و
)Mass movement =جابجایی توده ای

مطابـق بـا گزارشـی کـه در روزنامـه اقتصـاد آنالیـن منتشـر شـده )1۳98(، در 
مطالعـه ای کـه فائـو در سـال ۲016 انجـام داده، آسـیب و زیـان اقتصـادی ناشـی 
از بالیـای مربـوط بـه تغییـرات آب و هـوا در بخـش کشـاورزی را محاسـبه کـرده 
اسـت. میـزان خسـارات ناشـی از سـیل در جهـان رو بـه افزایـش اسـت؛ آسـیب و 
زیان هـای اقتصـادی سـاالنه از بالیـای مربوط به تغییـرات آب وهوایی )سـیل، توفان 
و خشک سـالی( در جهـان در دوره 1980 تـا 1990 در حـدود 14 میلیارد دالر بوده 
کـه در دوره ۲004 تـا ۲014 در حـدود 100 میلیـارد دالر شـده یعنـی در حـدود 
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هفـت برابـر شـده اسـت. در ایـن مطالعـه آمده کـه بخش کشـاورزی در حـدود ۲5 
درصـد از کل تأثیـرات مرتبـط با آب و هوا را جذب کرده اسـت. تعـداد دفعات وقوع 
سـیل در ایـران در دهه هـای 80 و 90 در مقایسـه بـا دهـه ۷0 کاهش چشـمگیری 
داشـته اسـت؛ امـا نکتـه تأمل برانگیـز ایـن اسـت کـه شـدت و قـدرت سـیل ها در 
سـال های اخیـر افزایـش کم سـابقه ای داشـته اسـت، به طوریکه در سـال های 1۳90 
تـا 1۳95، سـیل های مخربـی در کشـور و اسـتان های مختلـف اتفـاق افتاده اسـت. 
بـه گـزارش سـازمان ملـل متحد با عنـوان »هزینه انسـانی بالیـای مربوط بـه اقلیم 
)آب  و  هـوا(« نشـان می دهـد کـه بیـن سـال های 1995 و ۲015، سـیل ها بـر ۲/۳ 
میلیـارد نفـر اثـر داشـته اند؛ به طوری کـه سـهم سـیل از مجمـوع افـرادی کـه تحت 
تأثیـر بالیـای طبیعـی مربـوط بـه آب و هـوا قـرار گرفته انـد، در حـدود 56 درصـد 
اسـت. نکتـه قابـل توجـه دیگر آن اسـت کـه هـر فعالیت بخـش کشـاورزی تأثیری 
متفـاوت از بحران هـای تغییـرات اقلیـم مـورد مطالعـه دریافـت می کنـد. به عنـوان 
نمونـه محصـوالت زراعـی در حدود 59 درصد از سـیل، دام و طیـور در حدود 8۷/6 
درصـد از توفـان، ماهی گیـری و شـیالت در حـدود 59 درصـد از سـیل و جنـگل و 

جنـگل داری در حـدود 94 درصـد از توفـان آسـیب و زیـان می بیننـد.
در بررسـی میدانـی سـیل و از بعـد زیرسـاخت مزرعـه ای، بایسـتی بـه مـواردی 
چـون »مسـایل مربـوط بـه وضعیـت چاه هـا، کانال هـا، لوله هـا و ابنیه هـای انتقال و 
توزیـع آب«، »مسـایل مربوط به وضعیـت مصرف آب و بهـره وری و توصیه های فنی 
بـرای بهبـود بهـره وری آب«، »مسـایل مربوط بـه وضعیت باغـات و توصیه های فنی 
و کاربـردی بـرای اصـالح، احیا، امحـا و ایجاد باغـات جایگزیـن«، »توصیه های فنی 
و کاربـردی بـرای آماده سـازی زمیـن و کشـت محصـوالت زراعـی«، »هم اندیشـی 
بـرای مشـکالت مربوط به پسـماندهای ناشـی از خسـارات وارده به باغـات و مزارع« 
و »شناسـایی مشـکالت پس از تولید محصوالت زراعی و باغی و دامیدر پساسـیل« 
پرداختـه  شـود. از بعد دام پزشـکی مسـایلی چون »ابعـاد میدانی مربـوط به وضعیت 
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الشـه های دام، معـدوم شـدن آن هـا«، »وضعیـت بهداشـتی اماکن نگهـداری دام«، 
»بررسـی وضعیـت بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و حیوانـات پـس از سـیل«، 
»مسـایل مربـوط بـه پیشـگیری بیماری هـای دامـی«، »توصیه هـای پیش گیرانـه 
بـرای بهداشـت محصـوالت دامـی در شـرایط پس از سـیل«، »بهداشـت عمومی در 
شـرایط پساسـیل« و »راهنمایی هـای الزم جهـت تهیـه خوراک سـالم و بـا کیفیت 
بـرای دام ها« و نهایتا بررسـی وضعیـت »آموزش و ترویج« و فرآینـد »انتقال دانش« 
در شـرایط پساسـیل و ایجاد بسـترهای الزم برای سـیل های احتمالی بعدی مدنظر 

می گیرد. قـرار 

عوامل بروز سیل
گرمایـش کـره زمین و تغییـرات آب و هوایی، مدت و شـدت بارندگی ها، افزایش 
ناگهانـی دبـی رودخانه هـا و عواملـی چون شـیب، وسـعت، شـرایط خاک و پوشـش 
گیاهـی و وضعیـت بسـتر عبـور سـیل، بـر شـدت و بـروز سـیل تاثیرگذار هسـتند. 
سـاخت و سـاز و فعالیت های بخش کشـاورزی در حریم رودخانه ها، برداشـت شـن 
و ماسـه از بسـتر، درجـه تخلخـل زمین هـا و سـازندهای بسـتر مجاری عبـور آب از 
عوامـل تأثیرگـذار بـر بروز سـیل یا تشـدید آن محسـوب می شـوند. در طبیعی ترین 
حالـت، بـروز سـیل تحـت تأثیـر بـارش شـدید و مـداوم در محـدوده ای کوچـک 
بدیـن روی،  می دهـد.  رخ  شـیب دار  اراضـی  در  واقـع  رودخانه هـای  در  بخصـوص 
در  رودخانه هـا،  ایـن  رفتـار  بررسـی  و  آبخیـز  حوزه هـای  روان آب هـای  شـناخت 
کنـار بررسـی سـوابق بـروز سـیل در آن، مهم تریـن عامـل در شـناخت و مقابلـه بـا 
سـیل محسـوب می شـوند. بـرای جلوگیـری از تبدیل بارش به سـیل، سـهل ترین و 
منطقی تریـن شـیوه، »مدیریـت بارش از مبدا« اسـت کـه جریان روان آبـی را کنترل 
و بـا دادن »فرصـت نفـوذ«، بخشـی از جریان روان آبـی را به جریان آب زیرسـطحی 

و زیرزمینـی تبدیـل کند.
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 بروز شرایط روحی و روانی نامساعد و ناتوانی در تصمیم گیری مناسب بخاطر  _
بروز محدودیت های جدی در شرایط پساسیل.

 تخریب زیرساخت ها و مشقت دسترسی به مزرعه و باغ و یا واحد تولیدی که  _
اختالل در فرآیند تولید را به دنبال خواهد داشت.

 تحمیل هزینه هایی که بهره بردار در آن بازه قادر به جبران آن نیست و سبب  _
توقف یا رها شدن برخی فعالیت ها می گردد.

 از آنجایی که به منظور کشت زمین زراعی باید به اندازه کافی خشک شده  _
باشد تا ماشین آالت بتواند وارد آن شود، لذا در سال های غرقابی ناشی از سیل، سطح 
زیر کشت کاهش می یابد یا نوع کشت بسته به شرایط و از دست رفتن زمان، تغییر 

خواهد کرد و حتی ممکن است شرایط برای کشت محصوالت جدید فراهم شود.
 در زمین های گلی و مرطوب، جوانه زنی کم می شود و محصول ممکن است نیاز  _

به ترمیم و اصالح داشته باشد. 
 کشت در مناطق مرطوب و سیالبی، سبب کاهش نیتروژن و مواد مغذی و  _

فرسایش ساختمان خاک می شود.
 بیشترین تاثیر سیل این است که توانایی رقابتی محصول زراعی صدمه دیده  _

در مقابل علف های هرز و تنش های زنده و غیر زنده کاهش می یابد. 
 کندی رشد و اختالل در دامنه فاز رویشی و زایشی برخی محصوالت. _
 افت عملکرد محصول بنحوی که برخی منابع نشان داده اند که در غالت به  _

ازای هر 10 میلی متر باران اضافه تر از نیاز محصول، 150 کیلوگرم عملکرد محصول 
کاهش می یابد. 



مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی
1۲

اقدامات مراحل سه گانه جریان روان آبی  )2
جریـان روان آبـی در صـورت مدیریـت از مبدا و پیش بینی مسـیر گـذر آن و نیز 
رعایـت حریـم و بسـتر رودخانـه، می تواند در »موازنـه آبی« نقش مفیـد و موثری را 
داشـته باشـد. امـا اگـر توجـه الزم به حفاظـت از جنـگل و مرتع و طبیعت نشـده و 
جانمایـی اقدامـات زیربخش هـای کشـاورزی مناسـب نباشـد، قطعاٌ حجم و گسـتره 
و فراگیـری آسـیب ها و خسـارات را تشـدید خواهـد کـرد و تـاب آوری عرصه هـای 
مسـتعد سـیل خیزی را کاهـش می دهـد. اتخـاذ »تمهیـدات مدیریتـی و ارائه دانش 
فنـی« در مواجهـه با پدیده طبیعی سـیل، نیاز اساسـی در مدیریت سـیل محسـوب 

می شـود کـه اساسـاٌ دارای سـه مرحله می باشـد. 
یکـي از ویژگي هـاي بسـیار مهـم حوزه آبخیز، شـدت سـیل خیزي آن مي باشـد. 
شـدت سـیل خیزي تـوام با ویژ گي هایـي، نظیر مقادیر سـیالب هاي بـا تواتر مختلف، 
میـزان فراوانـي وقـوع سـیالب ها و تاریخچه اتفاقاتي کـه رویدادهاي گذشـته در آن 
حـوزه رخ داده اسـت، از بارزتریـن ویژگـي حـوزه مي باشـد. بـه طـور کلـي، شـدت 
سـیل خیزي، وضعیـت سـیالب در آن حـوزه را مشـخص مي کنـد )قرمزچشـمه و 

.)1۳98 همکاران، 

مرحله اول( قبل از وقوع سیل
در ایـن مرحلـه ضـرورت دارد »بسـترهای جریان روان آبـی« به نحوی شناسـایی، 
مدیریـت و آمـاده شـوند کـه از »شـرایط مرزی« خـارج نشـده و منجـر بـه جریان های 
روان آبـی غیرقابـل کنتـرل نشـود. شناسـایی پراکنـش سـرزمینی و محیطی سـیل خیزی، 
تمهیـدات آبخیـزداری و آبخوانداری در سـطوح کوچک و بزرگ، مدیریـت جامع حوضه ای 
و ..... از جملـه اقدامـات ایـن مرحله اسـت. توجه بـه دانش بومی و تلفیـق آن با دانش فنی 
جدیـد بسـیار اهمیـت دارد. مصداقا در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، دگارها در تسـکین 
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بخشـی از سـیالب منطقه دشـتیاری چابهار، در قبل از او ج گیری سـیالب، توانسـته بودند، 
اثربخشـی داشـته باشـد، اما پـس از وقـوع، پایپینگ و تخریـب بخش های زیریـن در نقاط 
مختلـف از دیـواره دگارهـا کـه بصـورت غیراصولـی احـداث شـده بودنـد، موجب تشـدید 
سـیالب شـدند )قرمزچشـمه و همکاران، 1۳98(. در چنین شـرایطی اگر مصالح مناسـب 
قابـل تحکیـم در احـداث دگار اسـتفاده گـردد و چندین سـرریز در فواصل طولی مناسـب 
تعبیـه گـردد و جانمایی مناسـب در احداث دگارهـا مدنظر قرار گیـرد، می تواند در کنترل 
فرسـایش آبـی و بـادی منطقـه نیز تاثیر بسـزایی داشـته باشـد )قرمزچشـمه و همـکاران، 
1۳98(. در خصوص سـایر سـایر سـازه های بومی و سـنتی مدیریت سـیل مانند بندسـار، 
آب بنـدان، هوتـک و .... نیـز ضـرورت دارد دانـش بومـی بـا دانـش فنـی، تلفیـق و راهـکار 

بهبـود یافتـه و مترقی ارائـه گردد.

راهکارها

 بررسی نقاط مستعد سیل، پراکنش سرزمینی و جانمایی آن ها با تخمین و برآورد  _
سطح موثره و حجم جریان روان آبی؛

 بررسی تاب آوری مسیر جریان روان آبی و مدل نمودن آن؛  _

 بررسی وضعیت پوشش گیاهی مراتع و جنگل ها و طبیعت و تعیین نقاط آسیب پذیر  _
و مستعد سیل؛

 تعیین و جانمایی سازه های کنترلی روان آبی به منظور انجام اقدامات آبخیزداری؛ _

 تعیین و جانمایی آبخوان داری و سطح فراگیری و حجم قابل کنترل جریان روان آبی؛ _

 بررسی و پیش بینی میزان تاب آوری ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی؛ _

 بررسی مسیرهای طبیعی جریان رودخانه ها و انهار سنتی گذر روان آب های فصلی و  _
الیروبی مسیر؛

 ایجاد دیواره های حفاظتی و حراست از حریم رودخانه ها و انهار سنتی؛ _

 تلفیق دانش بومی مدیریت سیل با دانش فنی.  _



مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی
14

مرحله دوم( حین وقوع سیل

در ایـن مرحلـه ضـرورت دارد بـا »اطالع رسـانی به موقـع و به هنـگام«، از حجم و 
گسـتره آسـیب ها جلوگیـری کرد. ایـن اقدامات در بخـش دام، طیور، آبزیـان، علوفه 
و خـوراک دام، تاسیسـات آبیـاری، ماشـین های کشـاورزی، آماده سـازی زهکش هـا 
و ..... عینیـت خواهـد یافـت. در صـورت ورود سـیل به مـزراع و باغات )شـکل ۲( یا 
آب گرفتگـی و عـدم خـروج بـه موقـع آب، پدیـده »آب ماندگـی و تنـش غرقابـی یا 
تهویـه ای« رخ خواهـد داد. تصمیم گیـری در این مرحله بسـیار اهمیـت اما عملیاتی 
کـردن آن بـا محدودیت هـا و مشـقات فراوان همراه اسـت. بیشـترین تمرکـز در این 
مرحلـه بایسـتی بـر فرآینـد نجـات، ایجـاد آرامـش، اقدامـات مشـارکتی و جمعـی، 
جسـتن مکان هـای امـن و دور از مخاطرات سـیل بـرای خویـش و دام و تالش برای 
جلوگیـری از ورود سـیل به داخـل مـزارع و باغات یـا ایجاد راه های خـروج اضطراری 
آب از واحـد تولیـدی )زراعـت، بـاغ، دامـداری، مرغـداری، محـل نگهـداری آذوقه و 

علوفـه و ......( متمرکز شـد.
 

شکل۲- ورود جریان سیل رسوبی به مزرعه
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راهکارها 
 حفظ آرامش و ایجاد همبستگی و مشارکت محلی؛ _
 ایجاد شبکه اطالع رسانی متنوع، گسترده و بومی به منظور جلوگیری از شایعات  _

و مدیریت میدانی؛
 خروج از مسیرهای پرخطر و انتقال دام و احشام و حتی طیور به مناطق مرتفع؛ _
 خروج دام ها از محل نگهداری پر خطر )آغل، طویله و اصطبل(؛ _
 خروج سریع و بالدرنگ آب از مزارع و باغات؛ _
 رفع موانع حرکت آب در کانال ها و زهکش ها؛ _
 قطع جریان برق تاسیسات و اتصاالت به منظور جلوگیری از خطرات برق گرفتگی؛ _
 خارج کردن موانع موجود در بستر و حریم رودخانه ها و حتی االمکان انتقال  _

موتورپمپ ها به خارج از مسیر احتمالی سیل؛
 برخورد هوشمندانه با پدیده سیل به طوری که حرکت، تجمع و نقاط بحرانی،  _

قابل رصد باشد؛
 ایجاد شبکه دریافت آسیب )مکان، نوع خسارت، شدت خسارت و .....( بنحوی  _

که بالفاصله امکان برآورد و دسته بندی و اولویت بندی وجود داشته باشد.

مرحله سوم( پس از وقوع سیل یا پساسیل

ایـن مرحلـه شـامل آثـار و بازماند وقوع سـیل و آب گرفتگی خواهد بـود که »تنش 
تهویـه ای و سـپس تنـش خشـکی ناشـی از اختـالل در جـذب آب« و »اسـتیصال از 
تصمیم گیـری و بـروز ناهنجاری هـای اجتماعـی« از آثـار آن خواهـد بـود. بـروز آفـات 
و بیماری هـا و علف های هـرز نوظهـور )و گاه بـه صـورت اپیدمـی(، اختـالل در تغذیه، 
خشـکیدن رسـوبات و ایجاد سـله، رشـد و تولید گیاهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بدیهـی اسـت در صورتـی کـه مراحـل قبلـی مـورد توجـه قـرار گیرد، خسـارات 
کمتـری را متوجـه بخـش پایـه ای )آب و خـاک، جنـگل و مرتـع(، تولیـدی )دام، 
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زراعـت و باغبانـی( و زیرسـاختی )جـاده، تاسیسـات، کانال هـا و سـازه ها، انبارهـا، 
اصطبـل، آغـل، ماشـین ها( خواهد کـرد. »راهکارهـای تعاملی پساسـیل« در مناطق 
مختلـف متناسـب بـا شـرایط جغرافیایـی و محیطـی، اقلیـم، خـاک، الگوی کشـت 
و سـطح دانـش و مهـارت بهره بـرداران متفـاوت خواهـد بـود. ضمـن این کـه زمـان، 
شـدت، مـدت و گسـتره مکانی سـیل و نیـز راه دسترسـی و نوع واحدهـای تولیدی 

در ایـن راهکارهـا، نقـش خواهند داشـت.

راهکارها
از ظرفیت های  _  استمرار فرآیند گفتمانی در شبکه اطالع رسانی و بهره گیری 

پایه ای جوامع محلی، نخبگان، نیروهای بسیج مردمی و نیروهای نظامی؛
 احصا اطالعات از شبکه دریافت آسیب )مکان، نوع خسارت، شدت خسارت و ...(  _

بنحوی که بالفاصله امکان برآورد و دسته بندی و اولویت بندی وجود داشته باشد؛
و  _ ترویجی  »توصیه های  قالب  در  یکسانی  گفتمان  مرحله،  این  اول  گام  در   

اما برای این که »رفتار  کاربردی پساسیل« به طرق مختلف اطالع رسانی می گردد، 
مواجهه با مخاطرات بخش کشاورزی« نهادینه شده و امکان کشت و کار و تولید 
مجدد فراهم شود، عالوه بر بهره برداران، بایستی مروجان مسئول پهنه های تولیدی و 
کارشناسان موضوعی و بخش خصوصی نیز توانایی های الزم دانشی را کسب نمایند، 
بنابراین نیازمند اقدام برنامه ریزی شده در سطح ملی با امکان تعیین »اثربخشی و 

ارزشیابی« می باشد. 
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پساسیل در حوزه آب و سامانه های آبیاری  )3
منابـع آب، شـبکه های انتقـال و توزیـع آب، سـامانه های آبیاری )اعم از سـنتی و 
نویـن( از جملـه مـواردی هسـتند که در اثر بروز سـیل آسـیب خواهند دید. آسـیب 
بـه ایـن زیرسـاخت ها از ایـن منظـر اهمیت دوچنـدان می یابـد که در صـورت عدم 
آماده سـازی به موقـع آن هـا، سـبب خواهـد شـد که امـکان آبیـاری پـس از فروکش 
کـردن سـیل فراهـم نشـده و خسـارات ناشـی از تنـش خشـکی پدید خواهـد آمد. 
بـر ایـن اسـاس، رسـیدگی و ترمیـم و آماده سـازی ابعـاد و اجـزای مربوط بـه آب و 

سـامانه های آبیـاری کـه در ذیل شـرح داده خواهد شـد، فوریـت دارد. 
1( تخریـب جاده های دسترسـی به مزارع )شـکل ۳( یکـی از مهم ترین معضالت 
پساسـیل محسـوب می شـود کـه ضـرورت دارد، به طـور اساسـی و با فوریت نسـبت 

بـه احـداث، ترمیم و بهبود جاده دسترسـی اقدام شـود.
 

شکل ۳. نمایی از خسارات سیل به جاده های بین مزارع و تخریب مسیر انتقال آب

۲( در شـرایطی کـه انتقـال آب از طریـق نهرهـای سـنتی و اشـتراکی صـورت 
می گیـرد، ضـرورت دارد کـه بـا مشـارکت جمعـی، نسـبت بـه الیروبی مسـیر انهار 
اقـدام تـا پـس از فروکـش کـردن سـیل و آمـاده شـدن شـرایط در داخـل مزرعه یا 

بـاغ، امـکان آب رسـانی فراهـم گردد.
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۳( در شـرایطی کـه تامیـن و انتقال آب از طریق چاه و ایسـتگاه های پمپاژ صورت 
می گیـرد و ایـن ایسـتگاه ها در اثـر سـیل آسـیب دیدنـد )شـکل 4(، اراضـی آب خـور 
ایـن ایسـتگاه ها، بـه شـدت دچار نقصـان در برنامـه آبیاری خواهند شـد. لذا بایسـتی 
در اولیـن فرصـت، راهکارهـای موقـت تامین و انتقال آب شناسـایی و عملیاتی شـود. 

شکل 4. نمایی از خسارات سیل به منایع آب و بقایای برجای مانده
 

4( شستشـوی لـوازم و تجهیـزات سـامانه های آبیـاری )لوله ها، رایزرها، شـیرها، 
دریپرهـا، دریچه هـا، تاسیسـات تصفیه آب و ....( بسـیار ضروری اسـت و بایسـتی در 

اولویـت قرار داشـته باشـد تـا برنامه آبیـاری دچار اختـالل نگردد. 
5( خـارج کـردن لوله هـا و اتصـاالت از زیـر گل و الی )شـکل 5( و خـارج کردن 
رسـوبات از داخـل آن فوریـت دارد. گاهـا، لوله هـا از مسـیر اصلـی خـود جابجـا 
می شـوند کـه بایسـتی در مسـیر اصلـی خود قـرار گرفتـه و آسـیب های احتمالی را 
برطـرف کـرد. ورود سـیل بـه مزرعه ممکن اسـت سـبب جابجایی نوارهـای آبیاری 
شـود )شـکل 6 و ۷( کـه اسـتفاده مجـدد از آن هـا را نیـز غیرممکن نمایـد، لذا رفع 

نواقـص اجـزای سـامانه های آبیاری فوریـت دارد.
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شکل 5. نمایی از خسارات سیل به لوله ها و نوارهای آبیاری   
 

  

شکل 6. نمایی از خسارات سیل به لوله ها و نوارهای آبیاری
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شکل ۷. نمایی از خسارات سیل به آبیاری قطره ای نواری )تیپ(

6( گاهـا سـیل بـا ارتفـاع یـک و گاهـا تـا دو متـر از روی درختان عبـور کرده و 
رسـوبات را در باغـات باقـی می گـذارد )شـکل 8( و بسـیاری از کرت ها و چـاه آب و 
تاسیسـات مربوطـه و نیز شـبکه های انتقال آب و بـرق از بین مـی رود، بنابراین احیا 
و بازسـازی و نوسـازی منبـع تامیـن آب، منبـع تامین انـرژی، تاسیسـات انتقال آب 

است. بسـیار مهم 

 
شکل 8. حجم رسوبات برجای مانده در باغ
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۷( در اسـرع وقـت بایسـتی نسـبت بـه رفـع نواقص ناشـی از »تخریـب چاه های 
آبیـاری، افتـادن تیرهای بـرق، آبگرفتگی تاسیسـات پمپاژ آب، تخریب و یا مسـدود 
شـدن مسـیر جریـان آب، تخریـب کانال هـای آب رسـانی، مدفـون شـدن و آسـیب 
دیـدن لوله هـای انتقـال آب و تخریـب شـیرفلکه ها و اتصـاالت«، اقـدام تـا برنامـه 

آبیـاری پساسـیل مختل نشـود.
8( تهیـه لولـه بـرای انتقال آب، تهیه ماسـه و سـیمان برای ترمیـم حوضچه های 
آب و کانال هـای آب رسـانی، ایجاد سـیل بند پیرامـون باغات و مزارع ضـرورت دارد.

9( ترمیـم شـبکه آبیـاری و آماده سـازی بـرای عملیـات آبیـاری در باغ هایـی که 
قابلیـت اصـالح و احیـا را دارنـد، بایسـتی در اسـرع وقـت صـورت گرفتـه و زوائـد و 

بقایـای درختـان آسـیب دیده خـارج و رسـوب برداری شـود.
10( تنـش خشـکی و بـروز تشـنگی در باغات و مزارع در شـرایطی که رسـوبات 
خـارج و شـرایط آبیـاری فراهـم نشـود، امری طبیعی اسـت که خـود می تواند منجر 

بـه آسـیب های جدیـدی باشـد. لذا بایسـتی از بروز ایـن پدیده جلوگیری شـود

توصیه های عمومی برای اصالح و آماده سازی سامانه های آبیاری:

 ضرورت خروج آب از داخل مزرعه، برای این کار احداث زهکش های سطحی  _
کم عمق در اولویت است. مثال حتی با یک نهرکن ساده، گریدر و یا دیسک در نقاط 
پست از نظر ارتفاعی نهری ایجاد شود و آب به سمت کانال های خروجی هدایت شود. 
نقاط پست ارتفاعی با GPS قابل تشخیص است. احداث زهکش های روباز در شرایطی 
که مرحله قبل اثربخشی الزم را نداشته باشد، به عمق حدوداً یک متر و فواصل حدود 

60 متر می تواند حجم زیادی از آب های درون مزرعه را در زمان کوتاه تخلیه کند.
 شناسایی محل های مناسب برای خروج آب در اطراف مزرعه. _
 تخلیه آب می تواند به روش های مختلف بر حسب امکانات موجود صورت گیرد.  _

می توان با حفر کانال و یا گودال هایی، آب جمع شده در مزرعه را تخلیه نمود. برای 
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این کار می توان با استفاده از پمپ های کف کش، شرایط نشست آب را فراهم و پس 
از آن با ایجاد کانال های زهکش اقدام به خروج آب اضافی از بین ذرات خاک کرد.

 پیش بینی محلی برای جمع آوری مواد زاید و پسماند گل و الی. _
 با توجه به احتمال گرفتگی و مسدود شدن زهکشها نسبت به بازدید و رفع  _

گرفتگی و مرمت آن ها اقدام شود تا خروج آب مزارع از طریق زهکش ها، مختل نشود.
 مرمت و الیروبی کانال های اصلی خروج آب در اطراف مزرعه با هدف جمع آوری  _

آب داخل مزرعه و هم چنین مرمت و الیروبی انواع کانال های آبیاری در دستور کار 
قرار گیرد.

 پس از خروج آب از مزرعه و فراهم شدن شرایط تعادل، نظر به این که گل  _
را می پوشاند، ضروری  مزارع  از سیالب عمدتاً سطح  آبرفتی حاصل  مواد  و  و الی 
است مدیریت الزم در خصوص آن انجام شود. رسوبات سیل تجمع یافته بر روی 
الیه سطحی خاک با توجه به بافت آن، می تواند باعث ایجاد مشکل در نفوذ آب به 
الیه های زیرین گردد )خصوصا وقتی زهکش کارآیی الزم را نداشته یا تعبیه نشده 
باشند(، از این رو برای مدیریت الی و شن باقی مانده از سیل، چنانچه ضخامت الیه 
گل و الی کمتر از 5 سانتی متر باشد، با شخم معمولی با خاک مخلوط شود. چنانچه 
الیه باقیمانده بین 5 تا 15 سانتی متر باشد با گاوآهن قلمی با خاک مخلوط شود. 
اگر گل والی باقیمانده از رسوبات ۲0 سانتی متر و کمتر از نیم متر باشد، ابتدا نسبت 
به پخش آن در قسمت های با ضخامت کمتر رسوبات اقدام و سپس با خاک مخلوط 
شود. خاک رسوبات اگر عاری از انواع آلودگی ها باشد، برای حاصل خیزی اراضی مفید 
می باشد، لذا در هنگام الیروبی و تسطیح و آماده سازی زمین، بهتر است با ترکیب 

مناسبی از کود دامی به سطح زمین زراعی اضافه شوند.
 در صورتی که ضخامت رسوبات بیش از نیم متر باشد، الزم است با بررسی  _

هزینه ها امکان جابجایی آن را تحلیل نموده و یا در همان جا آن ها را به سازي نمود 
)موسسه تحقیقات خاک و آب، 1۳98(.
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و  _ آب های سطحی  آبی خصوصاً  منابع  از  زائد  مواد  آلودگی و خروج  بررسی   
چاه های روباز کم عمق.

 برای آبیاری زمین هایی که عمق سفره به حدود 1 متری سطح زمین رسیده،  _
باید دقت شود که حدود ۳0 درصد از آب مورد نیاز گیاه در آبیاری های بعدی را 

کاهش داد )باقرانی و همکاران، 1۳98(.
مانند  _ آلوده کننده  به دلیل حمل و جابجایی برخی مواد  آنجایی که گاهاٌ  از   

سموم دفع آفات نباتی، فاضالب های صنعتی و خانگی، کودهای شیمیایی، باکتری ها 
و.....، نیاز است که برای هر نوع استفاده از این نوع آبها، مجددا آزمایش کیفی شده و 

با استانداردهای محیط زیستی و کشاورزی مطابقت داده شوند. 
 خاک ناشی از بار رسوبات، اگر عاری از انواع آلودگی ها باشد، برای حاصل خیزی  _

اراضی مفید می باشد، لذا در هنگام الیروبی بهتر است با ترکیب مناسبی از کود دامی 
به سطح زمین زراعی اضافه شوند )باقرانی و همکاران، 1۳98(.

 بررسی آلودگی و خروج مواد زائد در منابع آبی، خصوصاً آب های سطحی و  _
چاه های روباز کم عمق ضروری است )باقرانی و همکاران، 1۳98(.

آماده سازی سامانه آبیاری سطحی

اثر ورود سیل به مزارع دچار  _ آبیاری سطحی ممکن است در  انواع روش های   
ماندگاری  و سبب  بسته هستند  انتها  که  به کرت ها  وارده  آسیب های  آسیب شوند، 
آب و رسوبات می شود، بیشتر خواهد بود. لذا تمهیدات الزم برای خروج آب در انواع 
روش های آبیاری سطحی )جوی و پشته، نواری و کرتی( باید انجام و موانع برطرف شود. 

 بعد از خروج آب، برای کاهش اثرات آب ماندگی از روش آبیاری شیاری با ایجاد  _
بسترهای بلند، خصوصاً برای مناطق مرطوب تر استفاده شود. برای این کار پشته هایی 
به ارتفاع حدود 15 تا ۳0 سانتی متر و شیارهایی به فواصل حدود 1/5 تا ۲ متر احداث 
شود. اگر امکان پذیر نشد، کاربرد روش شیاری مرسوم )جوی و پشته( برای کاهش 

میزان و زمان آب ماندگی موثر است. 
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 اگر ارتفاع رسوبات کم بوده و کیفیت آن )از نظر آلودگی ها( مشکلی نداشت،  _
پس از آماده شدن شرایط، نسبت به شخم عمیق و اختالط رسوبات با خاک مزرعه 

اقدام و آماده برای کشت شود.

آماده سازی سامانه آبیاری تحت فشار 

آبیاری مانند شیر  _ از سامانه  از بروز سیالب، بخش هایی   به طور طبیعی پس 
فلکه ها، اتصاالت و حوضچه ها تخریب شده )شکل 9( و نیاز به مرمت/تعویض دارند، 

بنابراین باید بازبینی و شناسایی این اجزاء انجام شود.

شکل 9. نمایی از خسارات سیل به شیرفلکه ها و لوله های انتقال و توزیع آب

 سیستم برقی، جعبه دنده ها، محور چرخ ها و میکروسوئیچ ها )در ماشین های  _
از  نیاز به تعمیر و اصالح دارد و قبل  بزرگ آبیاری( در صورت آب گرفتگی، حتماً 
راه اندازی و پس از خشک شدن، نیاز است توسط متخصص برق و الکترونیک، وارسی، 

تعمیر یا تعویض شود. 
الکتروپمپ، آب و مواد زاید داخل سیلندر تخلیه و  _  برای راه اندازی موتور و 

کامال خشک شده، روغن آن تعویض شده و محل های گریس خور، گریسکاری شوند، 
انژکتورها و شمع ها هم سرویس گردند. به طوری که پس از خشک شدن، محور پمپ 

با دست یا آچار بسادگی بچرخد.
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آماده سازی سامانه آبیاری قطره ای 

 بسیاری از بخش های سامانه آبیاری قطره ای با آبیاری بارانی مشترک است،  _
لذا آماده سازی منبع تامین آب، فیلتراسیون و حتی استخر ذخیره آب اهمیت دارد.

 بررسی وضعیت شاسی الکتروپمپ و پیچ های اتصال و در صورت نیاز تعمیر یا  _
تعویض آن ها امری ضروری تلقی می گردد. ضمن این که ممکن است، محور پمپ و 

الکتروموتور از هم راستایی خارج شده باشند که باید اصالح گردد.
 بعد از بررسی سیستم برقی و پمپ، حوضچه ذخیره آب، وارسی و در صورت  _

وجود رسوبات، الیروبی و از گل و الی تخلیه شده و سوپاپ مکش و صافی آن برای 
رفع گرفتگی کنترل گردد. 

 شیرفلکه لوله رانش، لرزه گیره ها، شیر یک طرفه و نیز سایر وسایل از جمله  _
کابل های برق، لوله ها و اتصاالت از دیگر مواردی هستند که می بایست مورد بازبینی 

و وارسی قرار گیرند.
 دریچه انتهایی سیکلون را باز نموده و کل مواد جامد از آن تخلیه شود و داخل  _

آن مجددا شستشو گردد.  
 شیرهای تخلیه زیر مخازن فیلترهای شنی و کلیه شیرهای ورود و خروج باز  _

شود، آب داخل فیلتر کامال تخلیه شود. شن ها از دریچه پایینی خارج و در ظرفی 
 50 حدود  در  شن  الیه های  ضخامت  شوند.  تمیز  و  شستشو  سپس  و  جمع آوری 
سانتی متر کنترل گردد. در صورتی که با این اقدام، رنگ شن ها و حالت سیمانی شدن 

آن ها نسبت به قبل تغییری نکرد، باید شن ها تعویض شوند. 
باید  _ آن،  سطح  پارگی  صورت  در  نموده،  باز  را  دیسکی  و  توری  صافی های   

تعویض و در صورت سالم بودن به مدت ۲0 دقیقه داخل آب و مواد شوینده قرار داده 
و سپس بوسیله یک برس پالستیکی شستشو و تمیز شود. 

و  _ شیرفلکه ها  فرعی،  اصلی،  نیمه  اصلی،  لوله های  قسمت های  کلیه  بازرسی   
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اتصاالت و قطره چکان ها در رو و زیرزمین انجام و در صورت مشاهده خسارت فیزیکی، 
اقدام به تعمیر یا تعویض آن ها شود. پس از آن، شستشوی لوله ها به شرح زیر انجام 

تا زمانی که آب خروجی صاف و عاری از رسوبات شود.
1- درپــوش انتهایــی لولــه ی اصلــی، درپــوش انتهایــی لوله هــای فرعــی 
)مانیفلدهــا( و نیــز بســت های انتهایــی لوله هــای آبــده )لتــرال( بــاز شـود. 
۲- کلیــه ی شــیرهای ابتـدای لوله هــای فرعـی را بسـته بــه نحـوی کـه آب 

پــس از ایســتگاه فیلتراسـیون فقـط در لولـه اصلــی جریـان یابـد.
 ۳- بـا رعایـت نکات ایمنی، سیســتم را روشــن نمــوده، پــس از شستشــوی ادوات 
ایسـتگاه فیلتراسـیون بـا بـاز نمـودن شـیراصلی، آب بـه داخـل لولـه اصلـی هدایـت شود. 
4- پــس از خــارج شـدن ذرات معلـق و امــالح از انتهـای خـط اصلـی، دو یـا 
ســه عـدد از شــیرهای ابتـدای لوله هـای فرعـی را بـاز نمــوده، درپـوش انتهایـی 

خــط اصلــی را بسته تـا آب بـه درون خطــوط فرعـی جریـان یابـد.
5- پـــس از شستشـــوی خطـــوط فرعـــی، کـــه شـــیرهای آن هـا بـــاز 
می باشــد درپــوش انتهایــی آن ها را بســته تــا آب بــه درون لوله هــای آبــده 

یابــد.  جریــان 
6- در انتهــا پــس از شستشــوی لوله هــای آبــده، اقــدام بــه بســتن تــک 

تــک بســت انتهایــی لوله هــای آبــده نماییـد.
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پساسیل در حوزه زراعت   )4
محصـوالت زراعـی اگرچـه عمومـا یـک سـاله هسـتند امـا ورود سـیل به داخـل 
مـزارع و آب ماندگـی و برجـای ماندن رسـوبات، سـبب خفگـی، بروز تنـش تهویه ای 
و آسـیب جـدی بـه محصـوالت و تاخیـر در رشـد و نمو و کشـت بعـدی رخ خواهد 
داد. بدیهـی اسـت که بیشـترین آسـیب به محصـوالت پاییـزه و گاها زمسـتانه وارد 
خواهـد شـد و اختـالل در کاشـت یا رشـد محصـوالت بهاره پدیـد خواهد آمـد، لذا 

مـوارد زیـر بایسـتی در برنامـه مدیریتی پساسـیل زراعـت مدنظر قـرار گیرد:
1( صرفـاٌ بـا پدیـده آب ماندگـی )شـکل 10( ناشـی از بـارش و جریـان روان آبی 
عـاری از رسـوبات باشـد، با اقـدام به موقـع خـروج روان آب می توان خسـارات وارده 

ناشـی از بـروز تنش هـای بعـدی را کمینـه کرد. 
 

شکل 10. نمایی از خسارات سیل به مزرعه و آب ماندگی

۲( اگـر جریـان روان آبـی وارده بـه مـزارع دارای گل و الی بـوده و رسـوبات شـکل 
بگیـرد، بـا تنـش تهویـه ای ناشـی از غرقـاب و تجمـع رسـوبات مواجـه خواهد شـد و 
خشـکیدگی محصـول را به دنبـال دارد. رسـوبات بـر جـای مانـده، پـس از خـروج آب 
سـیالبی، خشـک شـده و سله خواهد بسـت و عمال تولید را تحت الشـعاع قرار می دهد. 
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در  ممکـن  پدیـده ای  نوظهـور،  علف های هـرز  و  بیماری هـا  آفـات،  شـیوع   )۳
پساسـیل اسـت، آمادگـی بـرای پایـش، انتقـال و دریافـت اطالعـات و مدیریـت 

به هنـگام بـرای بهداشـت مـزارع و کنتـرل آن هـا، ضـروری اسـت. 
4( مدیریـت تغذیـه پساسـیل، به دلیـل بـروز برخـی کمبودهـا و نیـز ظهـور 
تنش هـا، بسـیار حیاتـی و مهم اسـت تـا بتـوان از این طریق بخشـی از خسـارات را 

بـرای پساسـیل کاهـش داد. 
5( مدیریـت مناسـب مزرعـه نقـش مهمـی در بـه حداقل رسـاندن اثـرات تنش 
ماندآبـی ایفـا می کنـد. روش  های مدیریـت زراعی شـامل انتخاب محصول مناسـب، 
کشـت ارقـام مقاوم، تنظیم تاریخ کاشـت مناسـب، افزایـش تراکم گیاهی، اسـتفاده 
از کودهـای نیتروژنـه و تنظیـم کننده های رشـد )اکسـین و سـیتوکنین( می باشـد. 
بهبـود مقاومـت گیاهـان زراعـی بـه ماندآبـی یکـی از بهتریـن و اقتصادی تریـن 

راهکارها محسـوب می شـود. 

توصیه های فنی الزم در اراضی زراعی متأثر از سیالب 
پـس از وقـوع حادثـه فوق بهترین اسـتراتژی در برخورد با تنش سـیالب، به حداقل 
رسـاندن میـزان تنـش وارده و فراهـم کـردن زمینـه بـرای برگشـت به شـرایط طبیعی 
و رفـع یـا بهبـود مشـکالت ایجـاد شـده در بخش هـای مختلـف آسـیب دیـده اسـت، 
بنابرایـن ضـروری اسـت مدیریـت زراعی مناسـب جهت بهره بـرداری اصولـی از زمین و 
حفـظ پتانسـیل تولیـد در مزارعی که از سـیالب رهایـی یافته اند، پـس از ارزیابی دقیق 
صـورت پذیـرد. در اراضـی تحـت تاثیر سـیل مهمتریـن عامـل خسـارت زا در گونه های 
گیاهـی، کاهـش میـزان اکسـیژن ناشـی از پر شـدن حفره هـای خاک بـا آب در منطقه 

ریشـه می باشـد که می بایسـت بـا اعمـال روش های مختلـف از بیـن برود. 
آب گرفتگـی طوالنـی )شـکل 11( در اراضـی پسـت و با خاک سـنگین به وقوع 
می پیونـدد و در اراضـی سـبک و شـیب دار، معمـوالً تخلیـه آب بـه راحتـی صـورت 
می گیـرد. لـذا اولیـن اقـدام، فراهـم نمـودن شـرایطی اسـت کـه هـر چـه سـریع تر 

آب هـای مانـدآب و سـاکن شـده در سـطح زمیـن، تخلیـه و هدایت شـوند. 
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شکل 11. نمایی از خسارات سیل و زیر آب رفتن محصول زراعی
 

ضرورت دارد مدیریت های الزم در اراضی تحت سیالب به شرح زیر انجام شود:
1- محل های مناسب برای خروج آب در اطراف مزرعه شناسایی شود. 

۲- رسـوبات حاصل از آب ماندگی، مسـتعد تشـکیل سـله هسـتند و می بایسـت 
تمامـی روش هـای مربوط به حذف سـله مانند سلهشـکنی سـطحی، حفـظ رطوبت 
سـطحی تا زمان سـبز شـدن گیـاه را در کشـت محصـوالت زراعـی در اراضی تحت 

تاثیر سـیالب رعایـت نمود.
۳- کشـت محصوالت در اراضی فوق حتی المقدور به روش کشـاورزی حفاظتی 
کشـت روی بسـترهای بلنـد )رایزبـد( یـا کشـت جوی و پشـته ای بسـته بـه ادوات 
کشـت موجـود انجام شـود. در کشـاورزی حفاظتی، کشـت بـر روی بسـترهای دائم 
عـالوه بـر ایجـاد پوشـش بـا گیـاه زراعـی یـا بقایـای محصـول قبلـی، حرکـت تند 
جریـان آب را در داخـل مزرعـه کاهـش داده و فرسـایش های آبـی و از بیـن رفتـن 
سـطح الیـه خـاک زراعـی را به حداقـل می رسـاند. از طرف دیگـر، شـیارهای ایجاد 
شـده در کنـار پشـته های دائـم عالوه بر آبیـاری و رسـاندن رطوبت به گیـاه، بعنوان 
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زه کش هـای فرعـی عمـل کـرده و خروج آب هـای اضافـی از داخل مزرعـه را ممکن 
می سـازد کـه شـیب اولیـه در هنـگام ایجاد ایـن شـیارها در این روش نقـش تعیین 

کننـده ای خواهد داشـت.
4- در محصولـی ماننـد برنج تغییر روش کاشـت از گل خرابی به خشـکه کاری نیز در 
جلوگیـری از ماندآبـی شـدن اراضـی مزروعـی کمک شـایانی می کنـد، زیرا بـرای ایجاد 
گل خرابـی بایـد الیـه پایینـی خـاک کاماًل متراکـم شـده و از نفوذ عمقـی آب جلوگیری 
کـرد و ایـن حالـت فشـردگی خـاک را افزایش داده و باعـث نگهداری آب بر روی سـطح 
مزرعـه در محصـوالت بعـد از برنـج می گـردد. تغییـر روش خـاک ورزی باعـث کاهـش 
تراکـم خـاک و جلوگیـری از آب ماندگـی در اراضـی می شـود و بـا آبیـاری متنـاوب و 
کاهـش مـدت زمـان غرقاب می توان نگهـداری آب در روی سـطح مزرعـه را کاهش داد.

5- مدیریـت برداشـت محصـول اراضـی سـیالبی: در هنـگام برداشـت محصـول 
مزارعـی کـه تحت سـیل قـرار داشـته اند و یا آب ماندگـی زیاد رخ داده  اسـت، تلفات 
بیـش از حـد دانـه در زمـان برداشـت وجـود دارد کـه عمدتـاً بـه دلیـل ورس و یـا 
خوابیدگـی محصـول و عـدم برداشـت کامـل خوشـه ها و یـا غالف ها بوده و بخشـی 
از عملکـرد دانـه غیـر قابـل دسـترس بـرای کمبایـن می شـود. یکـی از اقداماتی که 
جهـت کاهـش تلفـات تولید انجـام می گیرد، مدیریت برداشـت آن می باشـد. بدیهي 
اسـت بـرای مدیریت برداشـت، نـوع هد بردارنده کمباین و سـرعت نقـش مهمی در 
کاهـش یـا افزایـش تلفات دارد. بـه منظور برداشـت محصوالت خوابیده، بهتر اسـت 
جهـت حرکـت پیـش روی کمبایـن در خالف جهـت ورس بوده تـا اکثریت محصول 
وارد دهانـه پلتفـرم شـود. از چـرخ و فلـک انگشـتی دار بـرای بلنـد کـردن و گرفتن 
محصـول در دور مناسـب اسـتفاده گردد. سـرعت دورانی کوبنده و فاصلـه کوبنده و 

ضدکوبنـده بـر حسـب رطوبـت محیـط و دانه های داخـل مخزن اصـالح گردد.
6- تراکم کاشـت: افزایش تراکم کاشـت نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشـنهادی 
محسـوب می شـود. افزایـش تراکـم باعث کاهـش اثر منفـی ماندآبی بـر روی حذف 
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بوتـه و کاهـش تعداد پنجه یا شـاخه بارور خواهد شـد.
۷- بـا توجه به آبشـویی عناصر غذایی و ایجاد شـرایط ماندآبـی، مصرف کودهای 
شـیمیایی قبل از کشـت بر اسـاس نیاز گیاه انجام و هم چنین محلول پاشـی عناصر 

کم مصـرف بر اسـاس نیاز گیاه تاثیر بسـزایی در تولید خواهد داشـت.
8- توصیـه می شـود کشـاورزان بـرای کشـت دوم تعجیل نکـرده تا شـرایط زمین 
مهیا شـود )به ویژه از لحاظ رطوبت( و سـعی شـود با کشـت ارقام زودرس )در کشـت 
گیاهانـی ماننـد پنبه( و یا کشـت نشـایی، زمان از دسـت رفته کشـت را جبران کنند.

9- اگـر محصـول رشـد محدود و کنـدی دارد بـرای کاهش خسـارت محصول و 
بهبـود فرآینـد رشـدی بر اسـاس نظـر کارشـناس تغذیه گیاهـی، به آن کـود دهید.

یونجـه و شـبدر و برخـی علوفه هـا بهتریـن تهویـه کننده هـای طبیعی خاک   -10
هسـتند ایـن گیاهان نسـبت بـه گیاهـان یک سـاله تاثیر بیشـتری در جـذب رطوبت 
خـاک دارنـد. در صورت امکان کشـت ایـن محصوالت در اراضی مرطـوب انجام دهید. 
اگـر علوفـه از نـوع لگوم باشـد، نسـبت به گراس ها، رشـدش خیلی بیشـتر   -11
تحـت تاثیـر شـرایط غرقابی قـرار می گیـرد و در این شـرایط ترکیب علوفه بیشـتر 

از نـوع گراس می شـود.
تولید علوفه در زمسـتان حداقل 5 بار بیشـتر از تولید بهاره اسـت، شـرایط   -1۲
غرقابی باعث کند شـدن رشـد علوفه در زمسـتان و تاخیر رشـد بهاره آن می شـود. 

عملیات مدیریت مزارع متأثر از سیالب
1- تهیه ماشـین آالت مناسـب برای خردکردن سـاقه ها، برگ ها و زواید محصوالت 

زراعـی آسـیب دیده و تبدیـل آن به کمپوسـت به منظور بهبود مـواد آلی خاک. 
۲- در اختیـار قـرار دادن امکانـات الزم بـرای رسـوب برداری و احیـای مـزارع، 
وسـایلی ماننـد بیـل، فرغـون، تیلـر، تراکتـور، پیش بینـی و تامیـن کـود شـیمیایی. 
۳- رعایـت بهداشـت مزرعـه و تهیـه سـمپاش و سـم بـرای محلول پاشـی بـا 
قارچ کـش جهـت پیشـگیری از شـیوع بیماری هـای قارچـی، شستشـوی خوشـه و 
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میـوه باقیمانـده بـه منظـور برطـرف شـدن ذرات خـاک یـا سـایر بقایـای سـیل.
4- تهیـه ماشـین آالت سـنگین ماننـد بولـدزر و تراکتـور بـرای مزارعی کـه باید 

شـخم زده و مجدد کشـت شـوند.
5- بـا توجـه بـه محدودیـت در زمـان کاشـت، کمبـود ادوات و ماشـین آالت در 
منطقـه می توانـد فرآینـد تولیـد و معیشـت بهره بـرداران را تحت الشـعاع قـرار دهد.

6- اتخاذ تمهیدات الزم فراهم کردن بذر، نشا، کود شیمیایی و حیوانی.
۷ - تهیـه ماشـین آالت سـبک بـرای شـخم و آماده سـازی اراضـی کشـت های 

زراعـی، تهیـه بـذر، کـود و .... 
8- بـا توجـه بـه بار رسـوبی و وجود ذرات ریـز و احتمال کاهـش نفوذپذیری، در 

همان سـال وقوع سـیل از زیرشکن اسـتفاده گردد. 
9- ضد عفونی بذور به ویژه با قارچ کش ها قبل از کشت انجام شود.

رسـوبات حاصل از آب ماندگی مسـتعد تشـکیل سـله هسـتند و می بایست   -10
تمامـی پروتکل هـای مربـوط بـه حـذف سـله ماننـد سله شـکنی سـطحی، حفـظ 

رطوبـت سـطحی تـا زمـان سـبز شـدن گیـاه را رعایـت نمود.
در مناطـق سردسـیر بـرای کنترل پهـن برگهـا از علف کش هـای توفوردی   -11
و برومایسـید ام-آ اسـتفاده شـود. چنانچـه علف های هـرز و گنـدم یا جـو در مراحل 
میانـی رشـد باشـند، علف کش های مزبور به ترتیـب بـا دوز 1/5 و 1/۲لیتر در هکتار 
مصـرف شـوند. از علف کـش گرانسـتار با توجـه به مصرف مسـتمر و احتمـال وجود 

مقاومـت نبایـد اسـتفاده نمـود )مگر این کـه محرز شـود مقاومتی وجـود ندارد(.
اگـر علف هـرز رشـد یافته باشـد و گنـدم یا جـو در مرحله قبل از آبسـتنی   -1۲
باشـد، صرفاً باید از علف کش برومایسـید ام-آ با دوز حداکثر 1/5 در هکتار اسـتفاده 

شـود )باقرانی و همکاران، 1۳98(.
بـرای کنتـرل علف های هـرز خانـواده گندمیـان در مناطـق سردسـیر در   -1۳
مـزارع گنـدم از علف کش هـای تاپیـک یـا آکسـیال بـه میـزان 1/5 لیتـر در هکتـار 
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و در مـزارع جـو فقـط از علف کـش آکسـیال اسـتفاده شـود. یـادآوری می نمایـد که 
ایـن علف کش هـا صرفـاً بـا علف کش های برومایسـید ام-آ و گرانسـتار قابـل اختالط 

اسـت )باقرانـی و همـکاران، 1۳98(.
در مـزارع گنـدم آلوده بـه علف هرز جـودره، باید از علف کش هـای آپیروس   -14
یـا توتـال بـه ترتیـب بـه میـزان ۳5 و 40 گـرم در هکتـار اسـتفاده شـود. یـادآوری 
می شـود بهتریـن موعـد مصـرف ایـن دو نوع علف کـش زمانی اسـت که جـودره در 

مرحلـه بند دوم سـاقه باشـد )باقرانی و همـکاران، 1۳98(.
عارضـه ورس ممکـن اسـت به دلیل وقوع سـیالب در برخی مـزارع به ویژه   -15
غـالت حـادث شـود کـه در ایـن زمینه بروشـور فنی بـا عنـوان »خوابیدگـی گندم، 
نحـوه محاسـبه میـزان خوابیدگـی مزرعه و خسـارت آن بـر عملکرد« تألیـف آقایان 
دکتـر سـیدمحمد طبیـب غفـاری و مهنـدس محمـد قاسـمی نژاد کـه در آن نحـوه 
ارزیابـی خسـارت خوابیدگـی و راهکارهـای کاهـش این عارضـه ارائه شـده می تواند 

مـورد نظر باشـد.
بـه دلیـل غرقـاب شـدن غـالت و افزایـش رطوبـت نسـبی، وقـوع برخـی   -16
بیماری هـا نظیـر زنـگ زرد، سـپتوریوز، سـفیدک پـودری، فوزاریوم سـنبله و. . . در 

غـالت نیـز ممکـن اسـت حادث شـود.
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پساسیل در حوزه باغبانی  )5
ورود سـیل به داخل باغات و آب ماندگی و برجای ماندن رسـوبات، سـبب خفگی، 
بـروز تنـش تهویـه ای و آسـیب جدی بـه آن ها خواهد شـد و تاخیر در خـروج آب و 
خـارج کـردن رسـوبات، ممکن اسـت احیـای بـاغ را دچار مشـکل نماید، لـذا موارد 

زیـر بایسـتی در برنامـه مدیریتی پساسـیل باغات مدنظر قـرار گیرد:
1( در باغ هایـی کـه قابلیـت اصـالح و احیـا را دارنـد، بایسـتی در اسـرع وقـت 
نسـبت بـه خـارج کـردن آب وارده به باغ )شـکل 1۲(، خـارج کردن زوائـد و بقایای 
درختـان آسـیب دیده اقـدام و رسـوبات خارج تا بسـتر بـرای ایجاد بـاغ جدید فراهم 
گـردد. در ایـن باغـات رسـوب برداری، هـرس درختـان، ترمیـم کرت هـا، کوددهـی 
و تغذیـه، ترمیـم شـبکه آبیـاری و انجـام عملیـات آبیـاری از ضروریـات و بـه تاخیر 

افتـادن آن هـا از چالش های پیشـرو اسـت.

شکل 1۲. نمایی از ورود حجم فراوان سیل بداخل باغ
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۲( پساسـیل در باغبانـی پیچیدگی هـا و مسـایل خاص خـود را به دنبـال دارد. از 
یک سـو چنـد سـاله بـوده و سـرمایه گذاری اولیـه زیـادی صـورت گرفته و از سـوی 
دیـر تـا بـه بار نشسـتن بـاغ جدیـد، زمـان زیـادی را بـه انتظـار می طلبـد. بنابراین 

فوریـت در بهبـود شـرایط پساسـیل در باغات بسـیار اهمیـت دارد. 
 ۳( اگـر صرفـاٌ بـا پدیـده آب ماندگی ناشـی از بـارش و جریان روان آبـی عاری از 
رسـوبات باشـد، بـا اقدام بـه موقع خـروج روان آب می توان خسـارات وارده ناشـی از 

بـروز تنش هـای بعـدی را کمینـه کرد. 
4( امـا اگـر جریـان روان آبـی وارده بـه باغـات دارای گل و الی بـوده و رسـوبات 
کم عمق شـکل بگیرد، بایسـتی بالفاصله نسـبت به جمع آوری رسـوبات و گل و الی 

از سـایه انداز درخـت و شستشـوی طوقـه و سـاقه اقـدام گردد. 
4( اگـر جریـان روان آبـی وارده به باغـات دارای گل و الی بوده و رسـوبات عمیق 
و تـا 1 تـا ۲ متـر شـکل گیـرد، عـدم خـروج رسـوبات و همزمـان شـروع بازه رشـد 
و نمـو، سـبب بـروز پدیـده تخمیـری در زیر خـاک و در نتیجه پوسـیدگی ریشـه و 
طوقـه شـکل خواهـد گرفـت. ممکن اسـت آب ماندگـی، برجـای ماندن رسـوبات و 
آسـیب جـدی بـه درختـان، امکان و فرصـت احیای بـاغ را از بین ببرد )شـکل 1۳(.

شکل 1۳. نمایی از ورود سیل به باغ و از بین بردن محصول 
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در  ممکـن  پدیـده ای  نوظهـور،  علف های هـرز  و  بیماری هـا  آفـات،  شـیوع   )5
پساسـیل اسـت، آمادگـی بـرای پایـش، انتقـال و دریافـت اطالعـات و مدیریـت 

اسـت.  ضـروری  به هنـگام 
6( مدیریـت تغذیـه متعادل پساسـیل، به دلیل بـروز برخی کمبودهـا و نیز ظهور 
تنش هـا، بسـیار حیاتـی اسـت تـا همراه بـا برنامـه آبیاری پساسـیل، ضمـن تنظیم 

رشـد رویشـی و زایشـی، اثرات بـروز تنش ها را کمینـه نماید. 
توصیه های جدی

1. از آنجایـی کـه تجمـع رسـوبات در بسـیاری از مـزارع و باغـات و شکسـتن 
درختـان از یکسـو )شـکل 14( و فقـدان جاده دسترسـی و نامناسـب بـودن ورود به 
بـاغ، سـبب افزایـش حجـم خسـارات و تاخیـر در بازیابـی عملیـات باغی می شـود، 
لـذا ضـرورت دارد در اولیـن فرصـت، نسـبت بـه آماده سـازی راه هـای دسترسـی و 

جاده هـای بیـن مـزارع اقدام شـود.

شکل 14. نمایی از شکستن درختان باغ و مسدود شدن مسیر 
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 ۲. مهم تریـن عامـل خسـارت زا در گونه هـای گیاهـی و درختـان در شـرایط 
ماندآبـی، کاهـش میـزان اکسـیژن ناشـی از پـر شـدن حفره هـای خـاک بـا آب در 
منطقـه ریشـه می باشـد. ایجاد شـرایط ماندآبی موجب خـزان درختان سـبز یا دائم 
بـرگ ماننـد مرکبات یـا زیتون می شـود و در صورت طوالنی شـدن شـرایط غرقابی 
بـه بیـش از ۷۲ سـاعت می توانـد خـزان شـدید را در پی داشـته باشـد. آب گرفتگی 
طوالنـی در اراضـی پسـت و بـا خـاک سـنگین بـه وقـوع می پیونـدد و در اراضـی 
سـبک و شـیب دار معمـوالً تخلیـه آب به راحتـی صورت می گیـرد. لذا اولیـن اقدام، 
فراهـم نمـودن شـرایطی اسـت که هر چه سـریعتر آب های ماندآب شـده در سـطح 
زمیـن تخلیـه و هدایت شـوند. تخلیـه آب می تواند بـه روش های مختلف بر حسـب 

امکانـات موجود صـورت گیرد. 
۳. در صورتـی کـه امـکان شـخم نباشـد، می توان با حفـر کانال و یـا گودال هایی 
در پـای درخـت، آب جمـع شـده در ناحیـه ریشـه ها را تخلیـه نمود. بـرای این کار 
می تـوان بـا اسـتفاده از پمپ هـای کـف کـش، شـرایط نشسـت آب را فراهـم و پس 
از آن بـا ایجـاد کانال هـای زهکـش بیـن ردیف هـای درختـان، اقـدام به خـروج آب 

اضافـی بین ذرات خـاک کرد.
4. کنـد و کـوب و شـخم بیـن ردیف هـا )بـا اسـتفاده از تیلرهای مخصـوص( در 
خشـک شـدن خـاک و تخلیـه سـریع رطوبـت اشـباع از پـای درختـان بسـیار موثر 
اسـت و موجـب کاهش تجمـع هورمون اتیلن در ریشـه ها و زردی درخت می شـود 

)موسسـه تحقیقات خـاک و آب، 1۳98(.
5. تخلیـه و خـارج کـردن رسـوبات گل و الی ناشـی از سـیالب هـا کـه دارای 
بافـت سـنگین می باشـند، بسـیار مهم اسـت، زیـرا موجب خفگـی ریشـه های نهال 
می شـود. خالی کردن رسـوبات سـیالبی از پای طوقه درختان بسـیار مهم و حیاتی 
اسـت و موجـب جلوگیـری از خفگی ریشـه و جلوگیری از شـیوع بیماری هایی نظیر 
فیتوفتـرا و فوزاریـوم می شـود. ایـن گروه از قارچ ها در شـرایط اشـباع و نیمه اشـباع 

خاک فعالیت شـان بیشـتر می شـود )باقرانـی و همـکاران، 1۳98(.
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6. شـخم اراضی و تسـطیح، آماده سـازی بسـتر و دسترسـی به نهال سـالم برای 
جایگزینـی و کشـت مجـدد و تامیـن سـایر نهاده هـای الزم از قبیـل ماشـین آالت، 

کـود، کارگر و .... بسـیار ضـرورت دارد.
۷. در مـزارع و باغاتـی کـه غیرقابـل احیـا هسـتند و بایسـتی امحـا و جایگزیـن 
شـوند، در اولیـن فرصتـی کـه امـکان ورود ماشـین آالت بـه مزرعـه فراهـم شـد، 
بایسـتی نسـبت بـه حـذف بوته ها و انتقـال بقایای آن ها بـه خارج از زمیـن و امحای 
آن هـا )تهیـه خوراک دام، کمپوسـت یا سـوزاندن( اقـدام گردد. سـوزاندن بقایا صرفا 
در شـرایطی اسـت کـه دارای آلودگی هـای خاصـی بوده و امـکان بهره بـرداری از آن 

حتـی به صـورت کمپوسـت فراهم نباشـد.
8. از سـوزاندن بقایـا )شـکل 15( بایـد بـه شـدت پرهیز کـرده و تمهیـدات الزم 
بـرای خـرد کـردن آن هـا، تبدیـل به کـود زیسـتی و بهبـود مـواد آلی خـاک اتخاذ 
شـود. متاسـفانه در بسـیاری موارد مشـاهده می شـود که بقایای گیاهی که می تواند 
بسـیار مفیـد باشـد، سـوزنده می شـود که ضمـن ایجاد آلودگـی زیسـت محیطی، از 

فوایـد تبدیـل آن هـا بی بهره  می شـوند.
 

شکل 15. نمایی از آتش زدن بقایا بجای بکارگیری از آن در موارد مصرف
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زوایـد  و  برگ هـا  سـاقه ها،  خردکـردن  بـرای  مناسـب  ماشـین آالت  تهیـه   .9
محصـوالت باغـی آسـیب دیده و تبدیـل آن بـه کمپوسـت بـه منظـور بهبـود مـواد 
آلـی خـاک. البتـه الزم اسـت کـه ایـن توصیه جـزو مواردی اسـت که بایسـتی قبل 
از وقـوع سـیل، تمهیـدات الزم بـرای آن اندیشـیده شـده و برای مناطـق در معرض 

سـیل، اینگونـه ماشـین ها، خریـداری شـود.  
10. در اختیـار قـرار دادن امکانـات الزم بـرای رسـوب برداری و احیـای باغـات، 
وسـایلی مانند بیـل، فرغون، تیلر، تراکتـور باغی، پیش بینی و تامین کود شـیمیایی. 
11. رعایت بهداشـت باغ و تهیه سـمپاش و سـم برای محلول پاشـی با قارچ کش 
جهـت پیشـگیری از شـیوع بیماری های قارچی، شستشـوی درختان بـه منظور رفع 

خاک و بقایای سـیل.
1۲. تهیـه ماشـین آالت سـنگین ماننـد بولدزر و تراکتـور برای مزارعـی که باید 
شـخم زده و مجـدد کشـت شـوند بـا توجه بـه محدودیـت در زمان کاشـت، کمبود 

ادوات و ماشـین آالت  در منطقـه، فراهـم کـردن نهـال و کود شـیمیایی و حیوانی
1۳. تهیـه ماشـین آالت بـرای شـخم و آماده سـازی اراضـی کشـت های زراعـی، 

تهیه بـذر، کـود و .... 

تغذیه باغات در پساسیل
1. در باغـات واقـع در اراضـی شـیبدار، بروز سـیالب های تند موجب شستشـوی 
شـدید و از بیـن رفتـن الیـه سـطحی مهم خاک شـده و الزم اسـت پس از بررسـی 
باغـداران نسـبت بـه خاک دهـی و کوددهی الیـه از بین رفته سـریعا اقـدام نمایند، 
چـرا کـه موجـب صدمـه بـه ریشـه شـده و در هـوای گـرم تابسـتان درختـان بـه 

خشـکی بسـیار حسـاس می شـوند )موسسـه تحقیقات خـاک و آب، 1۳98(.
۲. پـس از فراهـم شـدن شـرایط تعـادل، نظـر بـه این کـه گل و الی و مـواد 
آبرفتـی حاصـل از سـیالب عمدتـاً مـواد حاصل خیـزی اسـت، می تـوان از آن بـرای 
اصـالح خـاک بـاغ در ترکیـب با ماسـه اقدام نمـود )در این رابطـه، انجام مشـاوره با 

کارشناسـان توصیـه می گـردد(.
۳. در صـورت خـزان و بـرگ ریـزی درختـان و بـه منظـور کمـک به بـرگ زایی 
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مجـدد، می تـوان از محلول پاشـی با ترکیب فسـفات پتاسـیم ۲ در هـزار+ ۲ در هزار 
اوره + یـک در هـزار سـولفات روی اسـتفاده نمـود. در صـورت عـدم دسترسـی بـه 
ترکیـب فسـفات پتاسـیم کـه خاصیـت قـارچ کشـی نیـز دارد، می تـوان از ترکیـب 

منوپتاسـیم فسـفات )MKP( اسـتفاده نمـود )باقرانی و همـکاران، 1۳98(.
4. بـا توجـه به غیر فعال شـدن ریشـه ها در شـرایط غرقابی، برای حفـظ جوانه های 
بـاز نشـده، محلول پاشـی فروت سـت بـا ترکیـب اوره + سـولفات روی و اسـید بوریـک 
بـه نسـبت 5 در هـزار+ 1 در هـزار + 1 در هـزار بر روی درختان خارج شـده از شـرایط 
غرقـاب که جوانه های آن ها باز نشـده اسـت، انجام شـود )باقرانی و همـکاران، 1۳98(.

5. انجـام محلول پاشـی نیاز به 5 تـا ۷ روز غیر بارانی دارد، لـذا به پیش بینی های 
هواشناسـی بـرای محلول پاشـی هر ترکیـب تقویتی بـر روی محصوالت توجه شـود 

)باقرانی و همکاران، 1۳98(.
6. از کودهـای بیولوژیـک بـه منظـور افزایـش ریشـه دهی درختـان و کنترل ترشـح 
اتیلـن کـه منجر به خـزان و زردبرگی گیاه در شـرایط غرقاب می شـود، در پای درختان 
بر اسـاس دسـتورالعمل مصرف شـرکت سـازنده استفاده شـود. اسـتفاده از محرک های 
زیسـتی )باکتری هـای دارای توانایـی مصرف مـواد پیش نیاز اتیلـن( در منطقه چال کود 
و بـر اسـاس توصیـه شـرکت تولیـد کننـده بـرای تقلیـل اتیلن ایجاد شـده در شـرایط 

ماندآبـی و بهبـود آسـیب های ریشـه توصیه می گـردد )باقرانی و همـکاران، 1۳98(.
۷. اسـتفاده از اسـید هیومیـک پـودری بـه میـزان 5 کیلوگرم در هکتار یا اسـید 
هیومیـک مایـع بـه میـزان 10 تـا 15 لیتـر در هکتـار در بازیابـی ریشـه های از بین 

رفتـه درختان موثـر اسـت )باقرانی و همـکاران، 1۳98(.
8. در مناطقـی کـه باغـات دچـار آب گرفتگـی و تنش اکسـیژن در محیط ریشـه 
شـده اند، بایـد بـه خاطر داشـت که وجود اتیلن ترشـح شـده توسـط ریشـه در گیاه 
موجـب ایجـاد الیـه جداشـونده در برگ هـا و میوه ها می گـردد که به ریـزش برگ و 
میـوه منجر می شـود. لذا در اسـتفاده از سـموم مورد اسـتفاده و درصد مـواد تقویتی 
بسـیار بایـد دقت کـرد. در این شـرایط ابتدا محلول پاشـی های تقویتـی جلبک های 
دریایـی و اسـید هیومیـک وپتـاس و اسـید آمینـه با غلظت هـای 1 در هـزار انجام و 

سـپس سـایر ترکیبات اسـتفاده شـود )باقرانی و همکاران، 1۳98(.
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پساسیل در حوزه دام پزشکی  )6
بخـش دام، طیـور و آبزیـان در برابـر وقـوع سـیل، بسـیار آسـیب پذیر بـوده و از 
چنـد منظـر دچـار مشـکل و معضل خواهند شـد. قرارگیری در مسـیر سـیل و تلف 
شـدن حیوانـات اهلـی و حتی وحشـی، تخریـب محل اسـتقرار و نگهـداری دام و از 
بیـن رفتـن آن ها، نفـوذ آب به داخل سـاختمان و تاسیسـات مرغداری های صنعتی، 
ورود سـیالب بـدرون سـازه های شـیالتی و نابودی ماهیـان، بروز و شـیوع بیماری ها 
کـه همـه ی ایـن مـوارد سـبب می شـود کـه میـزان قابـل مالحظـه ای خسـارت به 
واحدهـای مـورد نظـر دامـی وارد شـده و تعـداد زیـادی از الشـه های دام، طیـور 
و آبزیـان در شـرایط پساسـیل بـه صـورت رهـا شـده پدیـد خواهـد آمـد. تخریـب 
جاده هـای دسترسـی و روسـتایی و تخریـب جاده هـای دسترسـی بـه دامداری هـا و 
مرغداری هـا، مراکـز پـرورش و تکثیـر آبزیان به شـکل صنعتـی و نیـز دامداری های 
سـنتی، امـکان دسترسـی سـریع را گرفتـه و بـه عنوان یکـی از مهمتریـن معضالت 
پساسـیل ضـرورت دارد، به طـور اساسـی و بـا فوریـت نسـبت بـه احـداث، ترمیـم و 
بهبـود جـاده دسترسـی اقـدام شـود. محدودیـت امکانـات و تجهیـزات بـرای دفـن 
بهداشـتی و حتـی فقـدان دانـش و تبحـر مربوطـه و نیز کمبـود داروها بـرای حفظ 
دام هـای زخمـی و باقی مانـده، جملگـی سـبب می شـود کـه چالش هـای جـدی در 
این زمینه شـکل بگیرد. معدوم سـازی الشـه ها، حفظ دام و بهبود شـرایط بهداشـتی 

و نیـز تامیـن علوفـه و تغذیـه بسـیار جـدی و مهم اسـت، لذا:
1( مدیریـت و دفـع بهداشـتی دام، طیـور و آبزیـان تلـف شـده در اثـر سـیل 
)شـکل 16(، بـرای جلوگیـری از شـیوع بیماری هـای مشـترک انسـان و دام بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. اولویت نخسـت جمـع آوری الشـه های تلف شـده بـا همکاری 

داوطلبیـن و مقامـات محلـی و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی اسـت.
۲( آسـیب بـه محـل اسـتقرار دام و جایگاه نگهـداری در دامـداری و مرغداری و 
مرکـز پـرورش آبزیـان در چنین مواردی جدی اسـت، حفظ دام در مکان مناسـب و 

تامیـن علوفـه آن بـرای حفـظ و بقای ایـن گـروه از بهره برداران اهمیـت دارد.
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شکل 16. نمایی از الشه های دام تلف شده و رها شده پس از سیل در باغات

 ۳(ضد عفونی اماکن دامی آسیب دیده و محل دام تلف شده بعد از وقوع سیل
4( توزیـع خـوراک دام بلـوک شـده کـه دارای تمامـی مـواد مغـذی مـورد نیـاز 

دام هـا را دارد.
5( مبارزه با بیماری های انگلی خارجی و سم پاشی جایگاه دام سبک و سنگین

6( عـدم نگهـداری علوفـه در محل هایـی کـه احتمـال نفـوذ آب وجـود دارد که 
متعاقبـا باعـث بیماری هـای قارچـی خواهد شـد

۷( تامین و ذخیره علوفه کافی در محل مناسب

پساسیل و اقدامات دامپزشکی
دام پزشـکان چـه در بخش خصوصـی و چه در بخش دولتی، نقش بسـیار حیاتی 
و مهمـی را در مراقبـت از دام هـای بحران زده پس از سـیل بر عهده دارند تا سـالمت 
دام و زنجیـره غذایـی حفاظـت شـود. ازیـن رو فعـاالن حرفه دام پزشـکی در کشـور، 
بایـد بـرای هرگونـه بالیـا و حـوادث طبیعـی و غیرمترقبـه آمـاده بـوده و به طـور 

حرفـه ای، حمایـت بهداشـتی از دام ها را انجـام دهند.
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به طـور مشـخص در سـه مرحلـه از ایـن بحـران که شـامل قبـل از سـیل، زمان 
سـیل و پس از سـیل اسـت، دام پزشـکان نقش اصلی را در زمینه پیشـگیری، کنترل 
بیماری هـای دامـی، بیماری هـای زئونـوز و بهداشـت محصوالت دامـی و هم چنین و 

گـزارش مـوارد بیمار یـا مشـکوک را برعهده دارند که شـامل :
1. همکاری با مسـئولین محلی )دهدار، بخشـدار و...( برای ایجاد سـیل بند در اطراف 
مراکـز پـرورش دام کـه از خطـر سـیل در امـان مانـده و ممکـن اسـت در اثر سـیل های 
بعدی آسـیب ببینند. الزم بذکر اسـت که اساسـاً اتخاذ تمهیداتی در مراقبت و محافظت 

از مراکـز پـرورش و نگهداری دام، جزو اقدامات قبل از سـیل محسـوب می شـود.
۲. همـکاری بـا شـبکه های دام پزشـکی در اسـتان های همجـوار در خصـوص 
حمایـت بهداشـتی و دام پزشـکی )اداره کل دام پزشـکی، شـبکه دام پزشـکی و ...(

۳. انجـام اقدامـات کنترلـی شـامل اجـرای جداسـازی دام بیمـار و قرنطینـه دام 
)تهیـه توصیه هـای ترویجـی سـاده(

4. جمـع آوری اطالعـات از صاحبـان دام به ویـژه بهـره برداران روسـتایی توسـط 
بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی بـرای برآورد میـزان خسـارت به دام هـای منطقه 
دامـی،  بیماری هـای  خصـوص  در  دام  صاحبـان  بـه  مشـاوره  و  آمـوزش   .5
آلودگی هـای محصـوالت دامـی و هم چنیـن بیماری هـای قابـل انتقال بین انسـان و 

دام، کنتـرل، تشـخیص، اقدامـات پیشـگیری کننده و درمـان؛
6. آمـوزش بهره بـرداران در خصـوص مخاطرات بهداشـتی انسـانی و آلودگی های 

زیسـت محیطی کـه پـس از مدتی منطقـه را در بـر خواهد گرفت.
۷. راهنمایـی دامـداران بـرای اجـرای خدمـات بهداشـتی در صورت عـدم حضور 
نیـروی تخصصی )تهیه بروشـور و راهنمـای اقدامات مورد نظر برای زنان روسـتایی(

8. مشارکت فعال در تیم های محلی و یا منطقه ای پساسیل
9. حفاظـت از سـالمت کارکنـان بخصوص حفاظت فردی و حفاظت از محیط زیسـت 
بـرای کارکنـان دام پزشـکی و یا مـردم داوطلبی که برای کمـک به آن ها اقـدام نموده اند.
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10. رعایـت نـکات امنیـت زیسـتی و محیطـی در مناطـق سـیل خیز درخصوص 
بیماری هایـی هم چـون شـاربن کـه موجـب آلودگـی منابـع محیطـی می گردد.

توصیه های جدی
در ذیـل توصیه هـای پیش گیرانـه در خصـوص وضعیـت دفع بهداشـتی دام های 

تلف شده و سایر توصیه های دام پزشکی ارائه می شود. 
1. در جریـان پساسـیل، مسـاله اصلـی تلفات دام هـا و مدیریت آن هاسـت که جریان 
سـریع و گسـترده سیل تعدادی گاو، شـتر و بز و گوسفند را با خود به سمت پایین دست 
بـرده و ایـن دام هـا در اثر خفگی مرده و در مسـیر مانده یا وارد محیط های با دسترسـی 
سـخت می شـوند. معـدود دام هایـی هـم که بـه هر دلیـل در اثر سـیل و خفگـی از بین 
می رونـد، گاها مشـاهده می شـود پـس از گذشـت روزهای متوالـی از وقوع سـیل، هنوز 
دفـن بهداشـتی الشـه تلف شـده صـورت نمی گیرد کـه از مشـکالت اصلی ایـن پدیده، 
مخاطرات بهداشـتی برای روسـتائیان و سـاکنان منطقه از نظر بهداشـت عمومی اسـت. 
لـذا توصیـه موکـد می شـود در اولیـن فرصـت کـه امـکان دسترسـی بـه عرصـه فراهم 
شـده، نسـبت به شناسـایی و دفن بهداشـتی دام های تلف شـده )شـکل های 1۷ الف، ب 

و ج( و مطابـق با پروتکل های سـازمان دام پزشـکی کشـور، اقـدام گردد.
 

شکل 1۷. نمایی از الشه های دام تلف شده و رها شده پس از سیل- الف



مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی
45

شکل 1۷. نمایی از الشه های دام تلف شده و رها شده پس از سیل - ب

شکل 1۷. نمایی از الشه های دام تلف شده و رها شده پس از سیل- ج

  ۲. نیـاز مبـرم بـه منابـع مالی و نیروی انسـانی ماهر و آموزش دیـده برای انجام 
واکسیناسـیون دام ها، اعزام اکیپ از ادارات دام پزشـکی و نیز تهیه واکسـن و سـرنگ 

و داروهای مورد نیاز از سـتاد دام پزشـکی کشـور بسـیار مهم و ضروری است.
۳. معدوم سـازی حیوانـات تلف شـده حتمـاً باید بـا برنامه ریـزی مدیریت بحران 
و زیـر نظـر بخشـدار و نظارت دام پزشـکی انجام شـود و نیـروی مورد اسـتفاده برای 
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ایـن کار، آموزش هـای الزم و کافـی را دیده باشـند.
4. در صورتـی کـه بقایـای حاصـل از سـاقه ها و برگ هـای درختانی ماننـد موز در 
سـیل مدفـون شـدند و خـاک روی آن نشسـته و ممکـن اسـت آلودگی هایـی را نیـز 
بـه همـراه داشـته باشـد، فقـط در صورتـی می تـوان از آن ها بـرای اهـداف تغذیه دام 
اسـتفاده کرد که شستشـو و ضدعفونی شـده و عاری از آلودگی های احتمالی باشـند.

5. شـرایط ماندآبـی ممکن اسـت برخی از مراتع را از بین ببـرد. لذا کمبود علوفه 
کافـی می توانـد دام هـا را مجبـور بـه خـوردن گیاهـان سـمی در مراتع نمایـد. برای 
ممانعـت از مسـمومیت دام هـا الزم اسـت دامـداران و به ویـژه چوپانـان، اندام هـای 
افتـاده از گیاهـان و درختچه های وحشـی در مراتع )شـکل 18( را جمـع آوری کرده 

و از بیـن ببرند. 
 

شکل 18. نمایی از چرای دام در عرصه های آسیب دیده از سیل

6. توجـه بـه ویژگی هـای مناطـق سـیل زده بـه لحـاظ جغرافیایـی و محیطـی و گاهـا 
همـراه بـا بعـد مسـافت از مرکـز شهرسـتان، ایجـاب می کنـد که بـا توجه شـرایط خاص، 
برنامه هـای اعتبـاری و فرهنگـی و اجتماعی گسـترده تر و مطلوب تری در نظر گرفته شـود.

۷. تدویـن، انتشـار، بازنگـری، آمـوزش و در دسـترس بودن دسـتورالعمل شـیوه 
معدوم سـازی حیوانـات تحـت تاثیـر سـیل و بالیـای طبیعی 
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8. برگـزاری جلسـات متعـدد و بازدیدهای مختلف و بصورت )چهـره به چهره( با 
صاحبان دام در روسـتا و هماهنگی های الزم توسـط کارشناسـان دام پزشـکی و نظام 

دام پزشکی کشـور )شکل 19(.

شکل 19. بحث کارشناسی و دریافت اطالعات از بهره بردار و ارائه راهنمایی

مروری بر بیماری های شایع دامی و زئونوزها پس از سیل

از مهم تریـن جنبه هـای رخـداد بالیـای طبیعـی تغییـر در بـروز بیماری هـای 
عفونی/غیرعفونی/بیماری هـای مشـترک انسـان و  دام  و هم چنیـن شـیوع ناگهانـی 
ناقلیـن ایـن بیماری هـا اسـت. بـه عنـوان مثـال پدیـده ویرانگـر سـیل کـه در اثـر 
پشـه ها  ازحـد جمعیـت  بیـش  تکثیـر  باعـث  بارندگی هـای شـدید رخ می دهـد، 
شـده کـه بیـش از پیـش، موجـب تغییـر در اکوسیسـتم مناطـق سـیل زده خواهـد 
شـد و نقـش مهمـی در انتقـال آربوویروس هـا خواهـد داشـت. اگـر واحد پـرورش و 
محوطه آن دچار سـیل و آب گرفتگی شـده اسـت )شـکل ۲0(، بایستی احتیاطات و 
اقدامـات ویـژه ای بـر ضد بیماری هـای مرتبط با سـیل در دام و طیور و یـا در منازل 
روسـتاییان کـه در کنـار این حیوانات قـرار دارند، اتخـاذ نمایید. عوامـل اکولوژیکی، 
جغرافیایـی و آب و هوایـی درطـی رخـداد سـیل بـر روی شـدت رخـداد بیماری ها 

)دامـی و زئونوزهـا( هنـگام بـروز بالیای طبیعـی تاثیرگذار هسـتند.
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شکل ۲0. واحد پرورش و محوطه آن دچار سیل و آب گرفتگی شده اند

از شـایع ترین و مهم تریـن بیماری هـای عفونـی که بعد از سـیل می تواننـد بروز کنند 
به بیماری های  )لپتوسـپیروز، ورم پسـتان، کریپتوسـپوریدیوز، آسـپرژیلوزیس، شـاربن، 

بوتولیسـم، شـاربن عالمتـی، ادم بدخیم، گندیدگی سـم و .... می توان اشـاره کرد.  

لپتوسپیروزیس
ایـن بیمـاری کـه تب شـالیزار هـم نامیـده می شـود، جـز بیماری هـای زئونـوز 
می باشـد کـه در تمـاس بـا آب هـای سـطحی موجـب اپیدمـی بیمـاری می شـود. 
بارندگـي و رطوبـت، وجـود آبهـاي راکـد و یـا باتالقـي، افزایش جمعیـت جوندگان 
)انـواع مـوش(، خرگـوش، خفاش، و نیز گوشـت خواران اهلي و وحشـي )سـگ روباه 
گـرگ و ...( در محیـط مي توانـد میـزان وقـوع بیمـاري تب شـالیزار را افزایـش دهد.  
این بیماری معموال در اثر تماس مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم انسـان یا دام با آب، 
خـاک یـا غذاي آلوده شـده توسـط ادرار آلـوده تعداد زیـادي از حیوانات وحشـي یا 
اهلـي، حاصـل مي شـود. لپتوسـپیرا از طریق زخم یـا خراش هاي ایجاد شـده برروي 

پوسـت بـدن، سـطوح مخاطـي و تنفس قطرات ریـز و معلق وارد بدن مي شـوند.
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باکتـري لپتوسـپیرا  مي توانـد از طریق خراش هاي ریز پوسـت و یـا از محل هایي 
کـه پوسـت زخمـي شـده و نیـز از طریـق مخاطـات سـالم )مخـاط لـب و دهـان و 
چشـم( وارد بدن شـود. شـنا در آب هاي راکـد و آلوده به ادرار حیوانـات مبتال  و کار 
در شـالیزارهاي برنـج  کـه محـل عبـور حیوانـات وحشـي و جوندگان مي باشـد و یا 

تمـاس بـا حیوانـات مبتال، امـکان آلودگي انسـان را افزایـش مي دهد.

تورم پستان
     یکـی از مهم تریـن بیماری هایـی کـه گاوهـای شـیری را تهدیـد می کنـد، ورم 
پسـتان )شـکل ۲1( بـه دو شـکل بالینی و تحـت بالینـی در گاوداری ها دیده می شـود.

شکل ۲1. التهاب و قرمزی در غده پستان گاو مبتال به ورم پستان

 در شـراط وقـوع سـیل و یـا پس از آن بـرای جلوگیری از ورم پسـتان، بایسـتی 
بـرای گاوهـا، یـک محیـط تمیـز و  خشـک و مطمئـن فراهم گـردد. معضـل پس از 
سـیل در مناطـق مرطـوب، در هنـگام دراز کشـیدن گاوهـا می باشـد کـه یکـی از 
اصلی تریـن علـل ورم پسـتان، در محیط هایـی اسـت کـه کماکان خیـس و مرطوب 
اسـت و  گاو در طـول روز در آنجـا حضـور دارد و می خواهـد بـه اسـتراحت بپردازد. 
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آنتروتوکسیمی
بیمـاری آنتروتوکسـمی کـه بـه آن بیمـاری پرخـوری یـا قلـوه نرمـی نیـز گفته 
می شـود، بـه دنبـال جـذب مقادیـر زیـاد سـم از دیـواره روده بـروز می کنـد. عامـل 
بیمـاری، میکـروب بی هوازی و هاگ داری به نام کلسـتریدیوم )Clostridium( اسـت 
کـه به طـور فـراوان در خـاک وجـود دارد. ایـن بیمـاری در تمـام سـنین و بـر اثـر 
تغییـرات ناگهانـی جیـره، افزایـش ناگهانـی مصـرف غذا و مصـرف علوفه بـا رطوبت 
زیـاد ایجـاد می شـود. عوامـل ذکر شـده باعـث افزایـش رشـد و تکثیـر باکتری های 

کلسـتریدیوم و در نتیجـه افزایـش تولیـد سـم آن هـا  می شـود.
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه ایـن باکتری هـا به طـور طبیعـی در دسـتگاه 
گـوارش نشـخوارکنندگان و بخصـوص در روده کوچک وجود دارند، اما مقـدار آن ها و در 
نتیجـه میـزان سـم تولیدی، کم بـوده و مشـکلی ایجاد نمی کنـد. در واقع همیـن مقدار 

انـدک سـم تولیـد شـده هم با حرکـت مـواد غذایی از دسـتگاه گـوارش دفع می شـود.
 بیمـاری بیشـتر در گوسـفندان جـوان دو ماهـه تـا یکسـاله و گاهـی هـم در 
گوسـفندان پیر دیده می شـود، تحت شـرایط خاصـی از جمله تغییر جیـره غذایی و 
پرخـوری، کلسـتردیوم به سـرعت تکثیـر یافته و مقادیر زیادی سـم تولیـد می کند، 
بـرای جلوگیـری از بیمـاری، بایسـتی بره هـا و گوسـفندان بالـغ  مایع کوبی شـوند.

کریپتوسپوریدیوز
کریپتوسـپوریدیوم یـک انـگل تک یاخته ای کوکسـیدیایی اسـت. ایـن انگل یکی 
از عوامـل مهـم مولد اسـهال شـدید، طوالنـی مـدت و تهدیدکننده زندگـی در افراد 
مبتـال بـه نقـص سیسـتم ایمنـی و هم چنین یکـی از عوامـل عمده اسـهال کودکان 
اسـت. همه گیری هایـی کـه بوسـیله کریپتوسـپوریدیوم بـروز می کنـد، معمـوالً از 
طریـق آب آشـامیدنی آلـوده بـه اووسیسـت گونه هـای مختلـف کریپتوسـپوریدیوم 
صـورت می پذیـرد و آلودگـی منابـع آبـی می توانـد از طریـق مدفوع حیوانـات اهلی 
و وحشـی مختلـف کـه مخـزن این انگل هسـتند )مخـازن حیوانـی(، و یـا از طریق 

آلـوده شـدن بـا فاضالب های انسـانی )موارد انسـانی( باشـد.
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ایـن بیمـاری انگلـی در انسـان و یا دام مشـاهده می گـردد و عمدتـاً از طریق آب 
و سـبزیجات انتقـال می یابـد. دام های مبتال طیف وسـیعی از نشـانه های درمانگاهی 
را نشـان می دهند که می تواند به صورت اسـهال، سـوءجذب، ضعف، کندی رشـد و 
کاهـش وزن و تولیـد شـیر بـروز نماید، ضمن این کـه دام های آلوده می توانند سـبب 

ایجـاد آلودگی در انسـان نیز گردند. 
عوامــل  و جـدي تــرین  مهـم تــرین  از  یکـي  عنـوان  بـه  کریپتوسـپوریدیوم 
بیمـاري زاي منتقله از طریـق آب مـي باشـد کـه تــاکنون شــناخته شــده اســت 
و از همـه مهمتـر، حرکـت آب جویبارها از مناطق و بسـتر آلوده بـه دنبال باران هاي 
فصلـي و سـیالب، از عوامـل مــؤثر در افــزایش شــیوع کریپتوسـپوریدیوم وسـایر 

انگل هـاي رودهـاي در منطقــه بــه شـمار مي آیند.

گندیدگی سم
گندیدگـی سـم، یـک بیمـاری عفونی در گاو اسـت )شـکل ۲۲( که مشـخصه آن 
آمـاس بافت هـای حسـاس ناحیه پا و لنگش شـدید می باشـد. اگرچه بیمـاری در هر 
سـنی بـروز می کنـد ولی در بالغین بیشـتر اتفـاق می افتـد. بیماری از نظـر اقتصادی 
حـائز اهمیـت اسـت چـون باعـث کاهـش تولیـد و در مـواردی بـه علـت پیشـرفت 
بیمـاری و نکـروز وسـیع پـا و درگیـری مفاصل، قطـع ناحیه سـم الزامی می باشـد. 

ضربـه و سـایش در ناحیـه بین انگشـتان از عوامل مسـتعدکننده شـناخته شـده 
در بـروز گندیدگـی سـم می باشـد. اشـاعه بیمـاری درشـرایط بارانـی و مرطـوب در 
طـی سـال بیشـتر اسـت. در رطوبت باال، وقتی پوسـت متـورم و نرم اسـت، احتمال 
بـروز زخم بیشـتر می شـود. ضایعـات چرکی ایجاد شـده بوی بدی دارد که ناشـی از 
گندیدگـی در ناحیه سـم اسـت. ضایعـات نکروزه در بین دو انگشـت دیده می شـود 
و گاهـی ممکـن اسـت به قسـمت های دیگر نیز برسـد و تیغه حسـاس سـم، زردپی 

مجـاور و کپسـول مفصـل را نیز درگیـر نماید.
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لنگـش شـدید پـا به طـور ناگهانـی و معموالً در یک پـا بروز می کند و ممکن اسـت 
بـه دنبـال آن واکنـش خفیـف عمومـی همراه با تـب اتفاق بیافتـد و میزان تولید شـیر 
نیـز کاهـش می یابـد. گاهـی واکنـش عمومـی تـوام بـا بی اشـتهایی و در نتیجه سـبب 
الغـر شـدن دام می شـود. به هر حـال مهم تریـن روش کنتـرل بیماری، برخـورداری از 
مدیریت صحیح در دامداری می باشـد و به کارگیری بسـتر مناسـب در محل نگهداری 

دام در شـرایط سـیالبی منطقـه در پیشـگیری از بـروز بیماری موثـر خواهد بود.

شکل ۲۲. ماهیت و عالیم لنگش بهمراه بوی ضایعه در تشخیص گندیدگی سم کمک می کند.

شاربن یا سیاه زخم
و  حیـوان  و  انسـان  مشـترک  بیماری هـای  از  سـیاه زخم  یـا  شـاربن  بیمـاری 
فوق العـاده خطرنـاک می باشـد کـه اغلـب پسـتانداران به ویـژه گاو، گوسـفند، بـز، 
اسـب و منجملـه انسـان بـدان مبتال می شـوند. ایـن بیمـاری در اکثر مـوارد موجب 
مرگ در دام ها شـده و به انسـان نیز قابل سـرایت اسـت. این بیماری تقریباً انتشـار 
جهانـی دارد. ایـن باکتـری در معـرض هـوا در مـدت چنـد سـاعت تبدیـل به هاگ 
شـده و در خـاک، سـال ها می توانـد زنـده بمانـد و بایـد به طـور صحیـح الشـه را از 
بیـن بـرد. چناچـه حیوانـی مشـکوک به سـیاه زخم  باشـد، از دسـت کاری و کشـتار 
دام خـودداری و سـریعاً بـه مراکـز دام پزشـکی، موضـوع را اطـالع دهید. بایسـتی از 

دسـت کاری خـاک و کـود حیوانـات نیـز پرهیـز نمود.
درمـان بیمـاری در مـوارد فـوق حـاد و حـاد تقریبـاً غیرممکـن اسـت. امـا برای 
پیشـگیری از بیمـاری در دام هـای اهلـی )علف خـواران( حداقـل یکبـار در سـال در 
مناطـق آندمیـک واکسیناسـیون همگانـی بایسـتی انجام شـود.  حتی ممکن اسـت 
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الشـه ي دامـي کـه سـا ل ها پیـش در اثر شـاربن تلف شـده و کارشناسـان سـازمان 
دامپزشـکي کشـور آن را در زمیـن دفـن کرده بود، همراه با سـیل باال بیاید، باسـیل 

شـاربن تـا 60 سـال در خـاک زنـده می ماند.
عوارض بیماری های غیرعفونی 

مهم تریـن بیماری هـا و یـا عـوارض غیرعفونی کـه در هنگام بالیـای طبیعی هم چون 
سـیل رخ می دهـد، پنومونـی حاصل از آسپیراسـیون  اسـت. سـایر مشـکالت بهداشـتی 
مربـوط بـه دام هـا، می تواند شـامل کاهـش یا افزایـش دمای بـدن و مخاطرات ناشـی از 
ضربات و شکسـتگی ها )شـکل ۲۳( شـود. هم چنین در خصوص حیوانات خانگی کاهش 

دمـای بـدن تحت تاثیـر  قرار گرفتـن در آب بزرگ ترین مشـکل درمورد آن هاسـت.
اگـر دام هـا توسـط سـیالب محاصـره شـده اند و برنامـه خوراک دهـی منظـم آن هـا 
مختـل شـود، اثـرات خـاص خـود را در عـدم تامین مـواد مغذی یـا عدم تناسـب کامل 
جیـره دام هـا برجـای خواهـد گذاشـت کـه بـه صـورت عـوارض متابولیکی و یـا الغری 
و یـا کاهـش عملکـرد تولیـدی دام بـر روی دام هـا مشـاهده می گـردد. اگـر بواسـطه 
مشـکالت پیش آمـده، مجبـور به اسـتفاده از خـوراک مرطـوب گردید، بایـد مراقب بود 
پیـش از آن کـه بـه همـه حیوانـات به ناچـار خـوراک مرطوب بدهیـد، ابتـدا در اختیار 
تعـداد معـدودی قـرار داده و آن هـا را از نظـر نشـانه های بیماری هـای مرتبـط با سـیل، 
زیـر نظـر قـرار داده و بـه طـور دقیق بررسـی نمایید. پـرس یونجه براي گاو و گوسـفند 
و تک سـمي ها مناسـب اسـت و  نبایـد خـوراک حیوانـات با سـیل یا خاک آلوده شـوند.

شکل ۲۳. نامناسب بودن زمین پس از سیالب و شکستگي لگن و یا اندام هاي حرکتي دام  
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 مروری بر  بهداشت عمومی جامعه انسانی پس از سیل  

امـروزه بـا وجـود پیشـرفت امکانـات زندگی در شـرایط مدرن شـهری، سـیل از 
حـوادث غیرمترقبـه طبیعی اسـت که امکان رخـداد آن در اغلب نقـاط جهان امری 
دور از تصـور نیسـت )شـکل ۲4(. عـالوه بـر خرابی هـا و خسـاراتی کـه سـیل به بار 
مـی آورد، موجـب شـیوع برخـی ویروس هـا، باکتری هـا و قارچ هـا در شـرایط خاص 

شـده و بهداشـت عمومـی جامعه را بـه خطـر می اندازد.  

شکل ۲4. بروز سیل و ایجاد شرایط خاص و ضرورت پیشگیری و رعایت بهداشت  فردی و 
اجتماعی جامعه 

 بنابرایـن ابتـال به برخـی بیماری ها در اثر بروز سـیل در مناطق سـیل زده، امری 
گریزناپذیر اسـت که بایسـتی با هماهنگی وزارت بهداشـت بر اسـاس دستورالعمل ها 
و پروتکل های مشـخص بهداشـتی، از آسـیب به جوامع انسـانی پیشـگیری نمود که 

در ذیل به نکاتی پیرامون جنبه های بهداشـت جامعه انسـانی اشـاره می شـود:
1( از جملـه بیماری هـای رایـج در مناطـق سـیل زده بیماری هـای مربـوط بـه 
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معـده و روده اسـت. اگـر چـه ایـن بیماری ها معمـوال خطـر چندانی ندارنـد و اغلب 
باعـث اسـهال و حالـت تهـوع می شـوند، امـا در صـورت ادامـه پیـدا کـردن ایـن 
بیماری هـا، آب بـدن کم شـده و خطر بیماری جدی می شـود. سـالمونال، ای کوالی، 
کریپتوسـپوریدیوم و ژیاردیـا از جملـه میکروب هایـی هسـتند کـه آب سـیالب را 

آلـوده کـرده و سـبب دردهـای شـکم، معـده و روده می شـوند.
۲( بیماری هـای عفونـی معمـوال یـک هفتـه بعـد از بـروز سـیل آغاز می شـوند. 
اگـر عالئـم بالینی مانند  شـکم درد، اسـهال، اسـتفراغ، سـرگیجه، بی حالـی، عفونت 
واژینـال )در زنـان( و سـوزش ادرار احسـاس شـد، حتمـا جـدی گرفتـه شـده و بـه 

پزشـک یـا نیروهای امـدادی بهداشـت مراجعـه کنید.
۳( در ایـن شـرایط تـا زمان دسترسـی به آب سـالم و مطمئن، آب آشـامیدنی را 
بیسـت دقیقـه بجوشـانید و بـرای آشـامیدن و پخـت و پـز از آن آب اسـتفاده کنید. 
لپتوسـپیروز یـک بیمـاری بالقـوه مرگبـار اسـت و از جمله دیگـر بیماری هـای رایج 
می تـوان بـه تیفوئیـد و وبـا که یک خطـر بالقوه و جدی در مناطق سـیل زده اسـت، 
اشـاره کـرد. اگـر در منطقـه ای زندگـی می کنیـد کـه دچـار بحـران سـیل شـده به 

هیچوجـه از آب سـیالب اسـتفاده نکنید.
4( به دنبال سـیل، ممکن اسـت انسـان تعادلش را از دسـت بدهـد، زمین بخورد 
یـا بـا موانـع برخـورد کنـد و زخمـی شـود. در ایـن شـرایط تمـاس بـا سـیالب ها 
ممکـن اسـت، ایـن زخم و بریدگـی و جراحات را آلـوده کرده و بدنـش را در معرض 
باکتری هـای خطرنـاک قـرار دهنـد و یـا مشـکالت جدی پوسـتی بـرای فـرد ایجاد 

 کنـد، لـذا از تمـاس فـرد آسـیب دیده و زخمـی با آب سـیالب جلوگیری شـود.
5( اگـر زخـم بـه مـدت طوالنـی، بهبود پیـدا نکرد و یا دچـار تب و لـرز یا عالئم 
دیگـری از عفونـت شـد، حتمـا در اولین فرصت به پزشـک یا مراکـز درمانی مراجعه 
کنـد تـا از بیماری هـای ناشـی از زخـم و بریدگـی و عفونـت زخـم کـه از جملـه 

بیماری هـای رایـج در مناطـق سـیل زده هسـتند، در امـان بماند.
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6( بیماری هایی که حشـرات موذی ناقل آن ها هسـتند، یکی دیگر از مشـکالتی 
کـه بعـد از سـیل و آب گرفتگـی و آب ماندگـی بـه وجود می آیـد. گاهی این پشـه ها 
بسـیار خطرنـاک هسـتند و عامـل انتقـال بیماری هـای رایـج مناطق سـیل زده مثل 
انـواع بیمـاری عفونـی و انـواع تـب می شـوند. بـرای در امـان مانـدن از نیـش ایـن 
حشـرات  بایسـتی از لباس هـای کامـال پوشـیده و آسـتینبلند اسـتفاده کـرده و از 

جمـع شـدن حیوانـات و حشـرات مـوذی به خصـوص پشـه ها جلوگیـری نمود.
۷( سـیالب ها و آبهـای راکـد و یـا حتی آب جاری به دنبال سـیل، یکـی از عوامل 
شـیوع و سـرایت عفونت اسـت. بنابراین هیچگونه زباله و وسـیله آلوده را در معرض 
آب سـیالب قـرار ندهیـد. در مناطقـی کـه آب به گنـداب، تبدیل شـده، حتما راهی 
بـاز کنیـد تـا آب گنـداب بـه آب جاری بپیونـدد. اگر گنـداب در یک حفـره کوچک 

اسـت روی آن خاک بریزید.
8( زباله هـای دارای شـیرابه مثـل قوطـی کنسـرو و تـن ماهی را در چند کیسـه 
زبالـه بگذاریـد و حتمـا گـره بزنیـد. زباله هـا را دور از آب جـاری قـرار دهیـد. بـرای 

زبالـه خشـک یـک کیسـه زباله کافی اسـت.
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پساسیل در حوزه زیرساخت ها  )7
1( در ایـن شـرایط احتمـال بـروز آسـیب بـه قنـوات و اجـزای آن زیـاد اسـت، 
شناسـایی مناطـق آسـیب دیـده و مسـیر حرکـت آب در قنـات بسـیار مهم اسـت. 
۲( آسـیب ها بـه ایسـتگاه های پمپاژ، تاسیسـات انتقال آب، بندهـای انحرافی و ... در 
سـیل جدی اسـت، لـذا ترمیم یا پیش بینـی جایگزین بـرای آن ها به منظـور جلوگیری 

از اختالل در برنامه آبیاری بسـیار ضروری اسـت. 
۳( بهره گیری از تجارب موفق آبخیزداری مشارکتی در باالدست حوزه آبخیز. 

4( تخریـب و آسـیب دیـدن پل هـا و جاده هـای بیـن مـزارع و راه هـای ارتباطی 
روسـتایی و عشـایری در اثر سـیل جدی اسـت، لذا بایسـتی برای مدیریت پساسیل، 

اقـدام فـوری و جایگزین برای خدمات رسـانی صـورت پذیرد.
5( از آنجایـی کـه بسـتر رودخانه هـا و مسـیل ها، در اثـر سـیل، دچـار رسـوب 
شـده و ریزش هایی نیز رخ داده، بایسـتی در اسـرع وقت نسـبت به الیروبی بسـتر و 
مسـیر حرکـت طبیعی سـیل اقـدام تا در اثـر وقوع سـیل بعدی یا حرکـت جریانات 

روان آبـی، منشـا بروز سـیل مخرب جدیـدی نگردد.
6( الیروبـی رودخانه هـا بخشـی از عملیـات مهندسـی رودخانـه می باشـد، در 
رودخانه هـای رسـوب گذار و بـر مبنـای مطالعـات ریخت شناسـی، الیروبـی می تواند 
در تعدیـل سـیالب اثرگـذار باشـد. بهرحـال بـا یـک بـار انجـام عملیـات الیروبـی 
نمی تـوان به طـور دائـم انتظـار افزایش ظرفیـت رودخانه را داشـت، چرا که بواسـطه 
وقـوع سـیالب های آتـی، رسـوبات در همیـن منطقـه دوبـاره نهشـته می شـود. از 
طـرف دیگـر اجـرای پروژه هـای الیروبی بـدون انجام مطالعـات و بررسـی های الزم، 
تغییـرات ناخواسـته هـم چـون تهدیـد سـازه ها و تاسیسـات مجـاور رودخانـه را بـه 
دنبـال خواهـد داشـت. در بسـیاری از مـوارد، الیروبـی در طـول مسـیر و در تمـام 
رودخانه هـا اقـدام موثـری در بهبـود ظرفیـت آبگـذری رودخانـه نمی باشـد. البتـه 
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در بازه هایـی کـه نهشـتگی رسـوب، ریختـن نخالـه و یـا رشـد علف هـرز منجـر بـه 
گرفتگـی و محدودیـت جریان شـده اسـت، الیروبی باید انجام شـود. انجـام الیروبی 
در زیـر پل هـا و دهانـه زیرگذرهـا در رودخانـه بسـیار اهمیـت دارد )قرمزچشـمه و 

همـکاران، 1۳98(.
۷( ضـرورت دارد نسـبت بـه احـداث دیـواره حفاظتـی، رعایـت حریـم مسـیل ها و 
رودخانه هـا و انهـار اقـدام و از هرگونه فعالیت کشـاورزی در این حریم، جلوگیری شـود.

اثر سیل بر ویژگی های خاک

سـیل اثرات متفاوتی بر خاک ممکن اسـت داشـته باشـد، برخی از اثرات سـیل 
بـر ویژگی هـای خاک به شـرح زیر می باشـد:

1- فرسایش خاک و کاهش حاصل خیزی اراضی شیب دار.
۲- رسوب و برجای ماندن گل و الی و مواد آبرفتی بر سطح خاک اراضی. 

گل و الی و مـواد آبرفتـی حاصـل از سـیالب، عمدتـاً سـطح مـزارع و باغـات را 
می پوشـاند. رسـوبات سـیل تجمـع یافتـه بـر روی الیه سـطحی خـاک، بـا توجه به 
بافـت آن )شـن، سـیلت، رس( و بـا توجه بـه ارتفاع رسـوب، می-توانـد عموما باعث 
ایجـاد مشـکل در نفـوذ آب بـه الیه هـای زیرین گردد. اثـر گل و الی و مـواد آبرفتی 
بـر کیفیـت خـاک بسـتگی بـه ویژگی های مـواد آبرفتـی و خاکـی که مـواد آبرفتی 
بـر روی آن هـا رسـوب کرده اسـت، دارد. اگـر خاک اصلـی مزرعه حاصل خیز باشـد 
و میـزان و ارتفـاع رسـوبات گل و الی نیـز زیـاد باشـد، کیفیـت و حاصل خیـزی و 

کیفیـت خـاک کاهـش می یابد.
۳- در صورتـی کـه خـاک شـور یـا شـور و قلیا باشـد، ممکن اسـت اثر سـیالب 
ایجـاد شـده متفـاوت باشـد. افزایـش مـواد آبرفتـی در مواردی ممکن اسـت سـبب 
بهبـود کیفیـت ایـن خاک هـا گـردد. از طرفـی در صـورت وجود زهکشـی مناسـب، 
آبشـویی ایجـاد شـده ممکـن اسـت سـبب تبدیـل خاک شـور و قلیـا به خـاک قلیا 
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در اثـر شستشـوی کلسـیم و منیزیـم خـاک و افزایـش سـدیم تبادلی خـاک گردد. 
خاک هـای قلیـا جـزو بدتریـن نـوع خاک هـا هسـتند و میـزان pH ایـن خاک هـا 

باالبـوده، سـاختمان نامناسـبی دارنـد و نفوذپـذی خـاک کاهـش می یابد.
4- آب اضافـی بـا ورود بـه داخـل خاک و اشـغال فضاهای خالی، جای اکسـیژن 
را می گیـرد و بدین وسـیله تهویـه خـاک را کاهـش می دهـد در نتیجـه بـروز تنـش 
تهویـه ای، پیامـد ثانوی ناشـی از ورود سـیل به داخـل مزرعه یا باغ اسـت. پیامد بروز 
تنـش تهویـه ای، تجزیـه ناقـص مـواد آلی و تولیـد گازهـای گوناگون ماننـد گازهای 
گلخانـه ای، افـت پتانسیالکسـایش-کاهش و افزایـش اسـیدیته خاک هـا می باشـد 
کـه بـه رشـد گیـاه لطمـه می زنـد و آب ماندگـی طوالنـی مـدت و فقدان یـا کمبود 

اکسـیژن، سـبب مـرگ گیـاه می گردد. 
5- کاهـش پایـداری خاکدانه هـا و جداسـازی آن هـا از همدیگـر، باعـث تخریب 

سـاختمان خـاک می گردد. 
6- فعالیت های مفید میکروبی خاک به شدت کاهش می یابد.

۷- احتمـال کاهـش میـزان ازت در مـزارع سـیالبی در مقایسـه بـا مـزارع غیـر 
آن امکان پذیـر می باشـد، لـذا عمومـاٌ یکـی از توصیه هـا در پساسـیل، تامیـن و در 

دسـترس بـودن کودهـای محلول اسـت. 
8-  در شـرایط غرقابـی و تـوأم بـا هوای گـرم و وجود منبع کربن رسـتنی های 

سـطح زمیـن، فرآینـد نیترات زدایـی افزایـش می یابد.
9-  آلودگـی اراضـی و آب در اثـر سـیل بـا مـواد شـیمیایی و فاضالب هـای 
منتقـل شـده و الشـه دام هـا و احشـام یکـی دیگـر از اثـرات دیگر سـیل می باشـد.

توصیه های فنی بر روی ویژگی های خاک و تغذیه 
در شـرایط بـروز سـیل، فقـط آب از دسـت نمـی رود، بلکـه بزرگترین سـرمایه از 
دسـت رفته، از بین رفتن خاک در اثر فرسـایش آبی حاصل از سـیل اسـت. جریان 
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بارشـی سـاالنه با شـدت و ضعف هایی وجود دارد اما پروسـه تولید خاک که بسـیار 
طوالنی اسـت، بشـدت در اثر سـیل و جریانات روان آبی کنترل نشـده، از دسـترس 

خارج خواهد شـد. 
1- بـه دلیل ورود رسـوبات سـیل در مزارع جهت ارزیابـی وضعیت حاصل خیزی 
و شـوری تهیـه نمونـه خاک بـرای آزمون خـاک در کشـت های بعدی الزامی اسـت. 
زمـان تهیـه نمونـه خاک پس از خـروج آب از مزرعه و حالت گاورو باشـد. در صورت 
نیـاز بـه تسـطیح زمین آسـیب دیـده از سـیالب نمونه گیری پـس از انجام تسـطیح 
تهیـه گـردد. افـزودن عناصـر غذایی پـس از تجزیـه خاک الزامی اسـت چـون قطعاً 
در اثـر بارندگـی شـدید شسـته شـده اند. ایـن موضـوع به ویـژه در اراضی باالدسـت 

بحرانی تر اسـت )موسسـه تحقیقات خـاک و آب، 1۳98(.
۲- در صورتـی کـه سـیل خـاک زراعـی مزرعـه را جابجـا نمـوده بایسـتی مـواد 
آلـی بـه میـزان 15 تا ۲0 تـن در هکتار کـود دامی پوسـیده برای بهبود سـاختمان 
خـاک، افزایـش تهویـه و کمک به تکثیـر ریزجانـداران مفید خاکزی به طـور مداوم 

در طول ۲ تا ۳ سـال اسـتفاده شـود.
اراضـی کـه تحـت بارندگـی زیـاد قـرار می گیرنـد و یـا آب ماندگـی در اثر   -۳
سـیل و یـا تراکـم خـاک باعـث افزایـش رطوبـت خـاک آن می گـردد، در شـرایط 
مرطـوب امـکان خـاک ورزی بـر روی آن فراهـم نبـوده و شـخم برگـردان الیـه ای 
مرطـوب را ایجـاد مـی کنـد که بعد از خشـک شـدن کلوخه هـای بزرگ را تشـکیل 
می دهـد. دیسـک های متوالـی نیـز نمی توانـد بـه انـدازه مناسـب کلوخه هـا را خرد 
کنـد بنابرایـن تهویـه مناسـب بـرای افزایـش تبخیـر و کاهـش رطوبـت در عمق با 
ایجـاد شـیارهای توسـط خاک ورز های نسـبتاً عمیق همراه با زهکش اطـراف مزرعه، 
مقـداری از رطوبـت را در الیـه خـاک کاهـش می دهـد و پـس از کم شـدن رطوبت 
خـاک و رسـیدن به شـرایط مناسـب، با بکارگیری خـاک ورزهای مرکب، بسـتر بذر 

نسـبتاً مطلوبـی فراهم می شـود.
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4- پـس از وقـوع سـیل و احتمـال ایجاد شـرایط غیر هـوازی جمعیت بسـیاری 
از ریزجانـداران مفیـد خاکـزی کـه اکثـرا هـوازی اجباری هسـتند کاهـش می یابد، 
لـذا افـزودن نهاده هـای زیسـتی حـاوی باکتری هـای محرک رشـد گیاهـی از قبیل 
ازتوباکتر، ازوسـپریلیوم، سـودوموناس و سـایر عوامل محرک رشـد گیاهی به صورت 
بـذر مـال در بهبـود خـاک و ریشـه موثرنـد. در ایـن رابطـه اسـتفاده از کودهـای 
بیولوژیـک بـه توصیـه شـرکت تولیـد کننـده در کشـت گیاهـان زراعـی توصیـه 
میکوریـز  قارچ هـای  به ویـژه  گیـاه  بـا  هم زیسـت  قارچ هـای  می گـردد. هم چنیـن 
آربسـکوالر کـه بـرای زنـده ماندن خـود نیاز به سیسـتم ریشـه ای دارنـد و احتماال 
بـر اثـر سـیالب از بیـن رفتـه اند بـه صورت بـذر مال بـرای گیاهـان زراعـی توصیه 
می شـود. بـذر مـال کـردن بـذور بـا اسـیدهای هیومیـک بـا توجه بـه تاثیـر آن در 
بهبـود ریشـه زایـی و تحریـک رشـد در شـرایط تنـش توصیـه می شـود )موسسـه 

تحقیقـات خـاک و آب، 1۳98(.

فرسایش خاک و تخریب جنگل و مرتع
فرسـایش و تولید رسـوب سـبب کاهش حاصلخیزي و هدررفت خاک، پرشـدن 
مخـازن سـدها، گرفتگي و انسـداد مجـاري آبیـاري، آبراهه ها و رودخانه هـا، گل آلود 
کـردن آب رودخانه هـا و کاهـش کیفیـت آب و آلودگـي آبهاي مناطق پایین دسـت 

)رسـوب بـه عنـوان حامل مـواد آالینده عمـل مي نماید( می شـود.
پتانسـیل یابی پخـش آب ناشـی از بـارش و سـیل در مناطـق دشـت و جهـت 
اسـتفاده بهتـر از منابـع آب و کاهـش خطـرات سـیل جهـت مناطـق مسـکونی و 
کشـاورزی )قرمزچشـمه و همکاران، 1۳98( در کاهش فرسـایش خاک موثر اسـت.

همـراه بـا سـیل، حجـم عظیمـی از خاک هـای حاصل خیـز جابجـا شـده و در 
مناطقـی ماننـد جنـوب بلوچسـتان، متاسـفانه وارد دریـا شـده و از دسـترس خارج 
می شـود )شـکل های ۲5 و ۲6(. سـرمایه تلـف شـده ناشـی از فرسـایش خـاک در 
چنیـن مناطقـی، غیرقابـل جبـران اسـت. در چنیـن مناطقـی، اهمیـت اقدامـات 
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طبیعت دوسـت ماننـد آبخیـزداری، آبخـوان داری، تغذیـه مصنوعی و حفـظ، ایجاد و 
بهبـود پوشـش گیاهـی و ایجـاد فرصـت نفوذ بسـیار اهمیـت دارد.

شکل ۲5. نمایی از ورود سیل و خاک همراه آن به دریا )استان سیستان و بلوچستان( 

شکل ۲6. نمایی از ورود سیل و خاک همراه آن به دریا )استان سیستان و بلوچستان(

  بـا توجـه بـه شـرایط جـوی و ایجـاد انبوهـی از رسـتنی ها و بوته هـای مرتعـی 
متنـوع، خطـر آتش سـوزی بـا شـروع فصـل گرمـا، بزرگتریـن تهدیـدی اسـت کـه 
جنگل هـا و مراتـع را تهدیـد می کنـد که الزم اسـت تمهیدات الزم برای پیشـگیری 

چنیـن اتفاقاتـی اتخـاذ گردد.
 شـرایط رطوبتـی ویـژه هم چنین ممکن اسـت سـبب جابجایی تقویـم فنولوژی 
آفـات و بیماری هـا، و بـروز طغیان هـای غافلگیـر کننـده ی برخی آفـات و بیماری ها 
را در پوشـش های جنگلـی و مراتـع را سـبب شـود، لـذا پایـش و اقـدام بـه موقع از 

حساسـیت ویژه ای برخوردار اسـت. 
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جمع بندی   )8

الف( انتقال دانش برای مدیریت پساسیل

بدیهـی اسـت کـه وقوع سـیل در تعـدادی از اسـتان ها الجـرم رخ خواهـد داد و 
ماهیـت و اثرات آن ها متفـاوت خواهد بود بنابراین تدوین برنامه »آموزشـی ترویجی 
احیـای اراضی آسـیب دیده از سـیل« متناسـب بـا »شـرایط جغرافیایـی و محیطی، 
اقلیـم، خـاک، الگـوی کشـت« هر یـک از مناطق ضـروری اسـت. ایـن برنامه تحت 
نظـر »موسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی« و توسـط پژوهشـگر مروجان ارشـد، با 
مشـارکت محققان معین، کارشناسـان اجرایی و مروجان مسـئول پهنه های تولیدی 
و بهره گیـری از تمـام ظرفیـت دانشـی و فنـی مراکـز، موسسـات و پژوهشـکده های 

سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی اجرایی می شـود.

ب( اقدامات ضروری در پساسیل

1(  جلب مشارکت مردمی در کلیه فرآیندها
۲(  اصالح جاده دسترسی، تسریع شود 

۳(  اصـالح مسـیر لولـه، کانال، شـیرفلکه و چاه ها و تعمیـرات الزم و تامین لوازم 
و اصـالح و احیـا و آماده سـازی چاه ها، انهـار، موزع ها و مسـیرهای آبیاری 

4(  آماده سازی بستر برای آبیاری
 رفع تنش تهویه ای با رفع رسوبات؛ _
رفع تشنگی یا تنش خشکی ناشی از تاخیر در برنامه آبیاری. _

5( تامین برق )شکل ۲۷( و سوخت چاه ها
6( اصـالح، احیـا یـا امحـا باغات متناسـب با میزان و حجم رسـوبات و خسـارات 

وارده )شکل ۲8(
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 هوادهی پای درختان با بیل کاری؛ _
خارج کردن رسوبات و برخی زواید باقی مانده؛ _
تسطیح و ایجاد بستر جدید برای زراعت یا باغ پس از دفع ضایعات و پسماندها _

شکل ۲۷. نمایی از خسارات سیل به تاسیسات برق

 
شکل ۲8. نمایی از خسارات سیل به باغ موز در جنوب استان سیستان و بلوچستان
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۷(  تامین نیروی کارگری، نهاده ها، کود برای تغذیه باغات
8(  تامیـن ماشـین آالت مـورد نیـاز داخـل باغ مانند تیلـر و تراکتـور باغی برای 

اصـالح باغ
9(  تهیـه ماشـین های مـورد نیـاز بـرای خـرد کـردن سـاقه های بقـای زراعی و 

باغـی بـه منظـور تهیـه کود زیسـتی و اصـالح و بهبـود خاک
10(  بهداشـت بـاغ و مزرعـه و سمپاشـی و ضدعفونـی کـردن بـاغ و مزرعـه بـه 

منظـور جلوگیـری از اپیدمـی بیماری هـا.
11(  در اسـرع وقـت نسـبت بـه شناسـایی مکان هـای آلـوده بـه الشـه های دام 
)ترجیحـاٌ با بکارگیری پهپاد( اقدام و دفن بهداشـتی و معدوم سـازی آن هـا فوریت دارد.

اصالح مسیر آب در کانال ها و انهار  )1۲
الیروبـی و اصـالح مسـیر رودخانـه هـا و مسـیل ها بـه عنـوان یـک اقـدام   )1۳

پیش گیرانـه بـرای سـیل هـای آتـی
احداث دیواره حفاظتی و رعایت حریم مسیل ها و رودخانه ها  )14

ضـرورت ایجـاد پایلوت سـامانه نویـن آبیاری و کاهـش تبخیر بـرای مزارع   )15
بـا هـدف کاهش مصـرف آب

ارائـه راهکارهـا و توصیه هـای فنـی و ترویجـی در کنار امور اجرایی اسـت و   )16
قطعـا بکارگیـری توصیه هـای آموزشـی ترویجـی کمک بزرگـی به اقدامـات اجرایی 

خواهـد کرد.
و  »آب  ویـژه  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  بـه  نسـبت  دارد  ضـرورت   )1۷
سـامانه های آبیـاری«، »منبـع آب و تاسیسـات انتقـال و توزیـع آب«، »مدیریـت 
مزرعـه و بـاغ«، »مسـایل پیش گیرانه سـیل در عرصـه«، »آبخیزداری مشـارکتی در 
باالدسـت حـوزه آبخیـز« و »مسـایل و ابعـاد دام پزشـکی مانند بیماری هـای دامی و 

بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و دام پـس از سـیل« اقـدام شـود.
ایجـاد آمادگـی بـرای رخدادهای آتی سـیل و رفـع موانع موجود در مسـیر   )18

انهـار و رودخانه ها بسـیار اهمیـت دارد.
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ج( انتقال دانش و فعالیت های آموزشی ترویجی

در جمع بنـدی می تـوان گفـت مـوارد زیـر بـه عنـوان راهکارهـا بایسـتی مدنظر 
قـرار گیـرد و موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا اسـتفاده از شـبکه دانـش 

کشـاورزی آمادگـی دارد بـرای عملیاتـی کـردن آن، کمـک نمایـد:
1( بـرای تحقـق کشـاورزی پایدار و اقتصادی در هر یک از مناطق و دسـتیابی به 
آمایش سـرزمینی، اجـرای مطالعات پایه پهنه محور به منظور شـناخت پتانسـیل ها، 
قابلیـت اراضـی بـرای باغبانی/ زراعـت/ گیاهان دارویـی/ گلخانه ها و تناسـب اقلیم و 

شـناخت بهتـر خـرد اقلیم ها و ارائـه برنامه ای موفق ضروری می باشـد.
۲( توجـه جـدی به شـیوه های کاهش تبخیـر و مدیریت مصـرف آب، بنحوی که 
خللـی در فرآینـد تولید و معیشـت بهره بردار ایجاد نشـود. برگزاری کارگاه آموزشـی 
فراگیـر و مسـتمر بـا ایـن موضوع، بسـیار ضروری اسـت و ایـن آمادگی وجـود دارد 

که چنیـن اقدامی صـورت پذیرد.
۳( ضـرورت توجـه بـه آموزش های مربوط به مباحث عمومی دام پزشـکی، شـیوه 
صحیـح دفـن دام تلف شـده، مراقبت های فـردی و نحـوه پرهیز از بـروز بیماری های 

مشترک انسـان و دام در پساسیل.
4( تهیه و انتشار بروشورهایی از اطالعات، بهداشت عمومی جامعه در پساسیل.

5( بـا توجـه بـه مشـهود بـودن خـالء دانـش نویـن در باغـداری، انتقـال دانـش 
می بایسـت سـریع تر، هماهنگ تـر و فراگیرتر در مناطق سـیل زده سـتقرار یابد )شـکل 
۲9(. افزایـش بیشـتر کالس های ترویجـی باغداری، آرایش باغ، احـداث باغ های مدرن، 

تغذیـه و کنتـرل آفـات و بیماری هـا و اصـالح روش هـای آبیـاری ضروری می باشـد.
6(  ایجـاد باغ هـای الگویـی با مشـارکت بخـش خصوصی و زیر نظـر متخصصین 
امـر بـا روش هـای نویـن در چندیـن شهرسـتان بـه منظـور آشـنایی بهره بـرداران و 

باغـداران و اسـتفاده از نتایـج آن هـا بـرای احداث بـاغ در آینده.
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شکل ۲9. نمایی از حضور کارشناس در محل و ارائه راهکارهای آموزش باغی

۷( تکمیـل زنجیـره تولیـد بـرای جلوگیری از هـدر رفت محصـوالت باغی، ایجاد 
تعاونی هـای تولیـد بـرای تکمیـل صنعـت فـرآوری و ارزش افـزوده در محصـوالت 

باغی، سـورتینگ، بسـته بندی و بازاررسـانی بسـیار الزم اسـت. 
8( ضـرورت توجـه به ایجاد طرح های آبخوان داری در باالدسـت و مناطق مشـرف 

بـه دشـت به منظور پایـداری منابع آبی قابل برداشـت و تغذیه آب هـای زیرزمینی.
9( آنچه کشـاورزی بسـیاری از مناطق کشـور، از آن رنج می برد، سـرعت پایین 
انتقـال دانـش فنـی و مهـارت بـه کشـاورزان اسـت کـه ایجـاد کالس هـا و مـزارع 
نمایشـی بـه منظـور انتقـال دانش فنـی موجـود در رفع این مشـکل می توانـد موثر 
باشـد. محققـان مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی در افزایش 
دانـش کشـاورزان منطقـه و انتقـال دانـش فنـی جدیـد خصوصـاٌ در زمینـه زنجیره 
تولیـد، ایـن خـال را می توانند کاهش و در افزایش پتانسـیل تولید کشـاورزان منطقه 

سـهم موثری داشـته باشند. 
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10( در تمامـی مـوارد، بنظـر می رسـد نیـاز بـه نهضـت انتقـال دانـش و ارتقای 
مهـارت بهره بـرداران وجـود دارد )شـکل ۳0( و شـبکه دانـش کشـاورزی موسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـه اتکای پژوهشـگران مروج ارشـد و محققـان معین، 
می توانـد راهبـری و برنامه ریـزی انتقـال دانـش و مهـارت را بـر عهـده گرفته و پس 
از تامیـن منابـع اعتبـاری مـورد نیـاز، فرآینـد عملیاتی آن بـه صورت آمـوزش، ارائه 
مصادیـق عینـی، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی عرصـه ای، ارائـه سـبک های نوین 

کشـاورزی، معرفـی و پیاده سـازی روش هـای نویـن آبیـاری و ... اجرا شـود. 

شکل ۳0. نمایی از تبیین راهکارهای پساسیل در زمینه آب و آبیاری
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