
  ١٣٩٦مجموعه مقاالت ارائه شده توسط همكاران در سال
 

  اتقدفتر بهبود بهره وري و تحقي   ٣٠١
 

 
  ١٣٩٥ايران و اثرات ناشي از آن در سال  وضعيت وقوع سيالب در

  
  ١، علي پور اصالن*٢، جواد بابائي١فاطمه صادقي

  شركت آب و فاضالب شهري استان آذربايجان شرقي -كارشناس ارشد امور آب و فاضالب هشترود-١
شكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پز - دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي - دكتري تخصصي سالمت در حوادث و باليا -٢

  تبريز (نويسنده مسئول)
  

  خالصه
  مقدمه

با توجه به تغييرات اقليمي در حال وقوع و اثرات آن بر افزايش روند و شدت مخاطرات آب شناختي و تغييرات در 
روند آنها الگوي وقوع آنها، مطالعه حاضر به منظور شناخت وضعيت وقوع سيالبها در ايران و استخراج تغييرات در 

  در كشور تبيين نمايد. ١٣٩٥طراحي و اجرا شد تا وضعيت وقوع سيالبها را در سال 
  روش

در مطالعه حاضر، داده هاي مربوط به رخداد سيالبها در سراسر كشور از طريق رصد و رهگيري اخبار مربوط به 
افزار اكسل مورد تجزيه و تحليل  قوع سيل از طريق خبرگزاري هاي فارس و ايرنا جمع آوري و با استفاده از نرم

  قرار گرفته اند.
  نتايج

سيالب در سراسر كشور در خبرگزاري ها گزارش شده بود كه اين تعداد سيل  ١٨٧، وقوع ١٣٩٥در طي سال 
نفر مصدوم شده يا تحت تاثير قرار گرفتند. در اثر اين  ٩٤٧نفر جان خود را از دست داده،  ٢٦موجب شدند تا 

ميليارد تومان خسارت ١١٣٢باب ساختمان تخريب و بيش از  ٢٥٦٠اس انواع دام تلف شده بودند و ر ٥٤٥سيالبها 
  اقتصادي به كشور وارد شد. 

  نتيجه گيري
ساله كشوري باالتر بوده ولي مرگ و مير و مصدوميتهاي  ٤٠، تعداد موارد سيل رخ داده از ميانگين ٩٥در طي سال 

اين نتايج بايستي برنامه ريزي براي كاهش خطر سيل از جمله كانونهاي مورد ناشي از آنها كاهش يافته است. با 
  توجه مسئولين كشوري و تك تك آحاد مردم باشد.

  
  سيل، سيالب، تغيير اقليم، اپيدميولوژيكلمات كليدي: 

  
  
  


