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 ردابي و خسارات ناشي از آن در رودخانه هرازبررسي اثرات سيل بر ميزان توليد ماهيان س

 

 3، اميد هادياني2 ، محمود ابراهيم نژاد1عباس جعفري 
 

     com.ab@Gmail.Jafary  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر. 1

 كارشناس اداره كل شيالت استان مازندران. 2
 گروه محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر . 3

 

 :چكيده
 68يكي از مهمترين و پرآب ترين منابع آب سطحي استان مازندران رودخانه هراز مي باشد طـي سـالهاي                    

يه رودخانه با استفاده از جريان آب ايـن        مزرعه  تكثير و پرورش ماهي قزل آال در اراضي حاش           28تا كنون   
 ميليـارد ريـال احـداث و بـه بهـره            100منبع توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با سرمايه گذاري بـالغ بـر              

توسعه فعاليت آبزي پروري سردابي در حاشيه رودخانه هراز مي تواند نقش عمده و              . برداري رسيده است    
كيفيت .ي و فرهنگي استان و خصوصاً منطقه الريجان داشته باشد تاثير گزاري بر توسعه اقتصادي ، اجتماع   

ماهي قزل آالي پرورشي در رودخانه هراز مورد توجه مصرف كنندگان قرار گرفته ، به صـورتي كـه هـم                
اكنون تقاضاي زيادي براي آن وجود دارد و در سطح كالن شهر تهران مصرف اين ماهي كامالً جا افتاده                   

ه اخير سيالبهاي متعدد در استان مازنـدران موجبـات خسـارات زيـادي بـه باغـات ،             در طي چند ده    .است  
 قطعه تخـم  17766071 در اثر بروز سيالب تعداد بيش از .مزارع ، منازل و تاسيسات را فراهم آورده است     

 كيلـوگرم از انـواع محصـول و حجـم     1/462227الرو و بچه ماهي و ماهي بـازاري و مولـد بـه وزن كلـي               
 مزرعـه بـه كلـي ويـران و بـه دو       8 از ابنيه و تاسيسات و استخرها خسارت جدي ديده انـد و تعـداد                زيادي

كل خسارت مستقيم كه توسط تيم كارشناسان بررسي و برآورد گرديـده     .مزرعه خسارت وارد شده است      
يليـون   م415/9284 ميليون ريال مربوط به محصول و        14300/ 601 ميليون ريال كه     616/24495است مبلغ   

 ميليون ريال مربوط به رسوب گذاري ناشي از گـل و الي شـديد   6/910ريال مربوط به ابنيه و تاسيسات و       
 .بوده است 

اگر خسارت غير مسـتقيم و اثـرات مخـرب ناشـي از سـيالب و گـل آلـودگي نيـز بـه آن بيـافزائيم حجـم                             
بـدين ترتيـب مـديريت سـيالب در     . د  ميليارد ريال فراتر خواهد بو50خسارات وارده به اين مزارع از مرز   

 .منطقه اهميت بسزايي دارد 

 
 سيل ، ماهيان سردابي ،رودخانه هراز :كلمات كليدي
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 :مقدمه
رودخانه هـراز نقـش مهمـي در توسـعه ي اقتصـادي و              . آب سطحي استان مازندران رودخانه هراز مي باشد          يكي از مهمترين و پرآب ترين منابع      

با توجه به شرايط محيطي و آبدهي مناسب اين رودخانه از ساليان پيش مورد توجـه شـيالت ايـران و اسـتان قـرار                         .دران دارد   اجتماعي استان مازن  
 مزرعه  تكثير و پرورش ماهي قزل آال در اراضي حاشـيه رودخانـه بـا اسـتفاده از جريـان آب ايـن منبـع                   28 تا كنون    68طي سالهاي   .گرفته است   

 . ميليارد ريا احداث و به بهره برداري رسيده است 100وني با سرمايه گذاري بالغ بر توسط بخشهاي خصوصي و تعا
 درصد كل توليد ماهي قزل آال در آبهـاي        10 تن گذشت كه     3000 از مرز    1383ميزان توليد ماهي قزل آال در اين مزارع در دوره منتهي به سال              

در مزارع موجود هم اكنون دهها ميليون       .مزارع ديگر نيز در دست احداث مي باشد         همچنين تعدادي   .داخلي ايران را به خود اختصاص مي دهد         
 نفـر   400تـا كنـون بـراي تعـداد         . درصد كل توليد آبهاي داخلـي كشـور اسـت            25تخم چشم زده و الرو و بچه ماهي توليد مي شود كه بيش از               

 .زايش توليد مي توان اين ميزان اشتغال را افزايش داد  نفر اشتغال غير مستقيم ايجاد شده است كه با اف750اشتغال مستقيم و 
توسعه فعاليت آبزي پروري سردابي در حاشيه رودخانه هراز مي تواند نقش عمده و تاثير گزاري بر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان                         

 مورد توجه مصرف كنندگان قرار گرفته ، بـه صـورتي   كيفيت ماهي قزل آالي پرورشي در رودخانه هراز.و خصوصاً منطقه الريجان داشته باشد    
 .هم اكنون تقاضاي زيادي براي آن وجود دارد و در سطح كالن شهر تهران مصرف اين ماهي كامالً جا افتاده است كه 

عدم مديريت كارآمد بر     از پديده هاي هيدرولوژيكي طبيعي است كه در كشور ما نيز هر ساله شاهد وقوع آن بوده و متاسفانه به دليل                       يكيسيل  
در طي چند دهـه اخيـر سـيالبهاي متعـدد در اسـتان      . فعاليتهاي بشري ، همواره شاهد بروز خسارات جاني و مالي ناشي از بروز سيالب مي باشيم               

 .مازندران موجبات خسارات زيادي به باغات ، مزارع ، منازل و تاسيسات را فراهم آورده است 
 كيلـوگرم از انـواع   1/462227 قطعه تخم الرو و بچه ماهي و مـاهي بـازاري و مولـد بـه وزن كلـي         17766071بيش از   در اثر بروز سيالب تعداد      

 مزرعه به كلي ويران و به دو مزرعه خسارت وارد شده            8محصول و حجم زيادي از ابنيه و تاسيسات و استخرها خسارت جدي ديده اند و تعداد                 
 ميليـون  14300/ 601 ميليـون ريـال كـه    616/24495كارشناسان بررسي و برآورد گرديده اسـت مبلـغ     كل خسارت مستقيم كه توسط تيم       .است  

 ميليون ريال مربوط به رسوب گذاري ناشي از گـل و الي             6/910 ميليون ريال مربوط به ابنيه و تاسيسات و          415/9284ريال مربوط به محصول و      
 .شديد بوده است 

 ميليارد  50رب ناشي از سيالب و گل آلودگي نيز به آن بيافزائيم حجم خسارات وارده به اين مزارع از مرز                    اگر خسارت غير مستقيم و اثرات مخ      
يك از مهمتـرين روشـهاي مـديريت سـيالب ، روش پهنـه              .  بدين ترتيب مديريت سيالب در منطقه اهميت بسزايي دارد           .ريال فراتر خواهد بود     

قبـل از هـر گونـه سـرمايه     . بندي سيالب پايه و اساس مطالعات طرحهاي عمراني محسوب مـي شـود              امروزه نقشه هاي پهنه     . بندي سيالب است    
 .گذاري و يا اجراي طرحهاي توسعه ، تهيه نقشه هاي پهنه بندي از ضروري است

بـه تعيـين منـاطق در       ، در رودخانه دره شـهر اقـدام         )1372( و نصيري    يزداندوست. پهنه بندي سيالب در زمينه هاي مختلفي صورت گرفته است           
، اقدام به پهنه بندي خطر سيل در رودخانه نكاء واقع در شرق استان               ) 1380(صفري  .    معرض خطر سيالب با دوره بازگشتهاي متفاوت نمودند       

توسـعه منـاطق    ، ضمن تحقيقي در مورد هيدرولوژي رگبار در حوزه هاي شهري  به اين نتيجه رسـيد كـه                    )1381(برومند  نسب    .   مازندران نمود 
 و سيستم HEC-GeoRAS، با استفاده از الحاقيه  )1381(مطيعي و همكاران.شهري موجب افزايش  حجم رواناب و شدت سيالب خواهد شد       

 .اطالعات جغرافيايي  اقدام به پهنه بندي سيل در  رودخانه سفيد رود نمودند
 

    ايران و پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان در تاريخچه فعاليت تكثير 
 به بعد بـا واردات ايـن گونـه از كشـورهاي اروپـايي بـا هـدف بازسـازي         40تكثير و پرورش ماهي قزل آالي گونه رنگين كمان در ايران از دهه         

 .بوده اند معرفي شده اند ) خال قرمز ( ذخائر آسيب ديده گونه قزل آالي بومي 
كمان با هدف   ود واقع در محدوده تهران تكثير و پرورش ماهي قزل آالي رنگين              به بعد تاسيس شركت ماهي سراي كرج و جاجر         1374از سال   

 1357گرفـت امـا عليـرقم ايـن اقـدامات در دوره منتهـي بـه سـال         تكثير و توليد تخم والرو و بچه ماهي وماهي بازاري ومولد در دستور كار قرار  
 .توسعه فعاليت چشم گير نبوده است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٣

شيالت هاي زارت كشاورزي وسپس با ادغام شركتون تكثير و توسعه آبزيان ايران در        سازما به بعد با تشكيل      1363دوره بعد از انقالب ازسال      در  
جنوب و شمال تاسيس شركت سهامي شيالت ايران فعاليت تكثير و پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان مجدداً در دستور كار قـرار گرفـت و                          

 500 توسعه فعاليت چشم گير نبوده است به نوعي كه ميزان توليد ماهي قزل آال در ايران كمتر از                   1368 اما تا سال  اقدامات گسترده اي انجام شد      
 .تن گزارش گرديد 

 اجتماعي و فرهنگـي جكهـوري اسـالمي ايـران فعاليـت آبـزي پـروري                 – با تدوين و اجراي اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي            1368از سال   
با هدف توليد گوشت به منظور ارتقاء سـطح مصـرف سـرا نـه پـروتئين آبزيـان در كشـور و همچنـين ايجـاد          ) زل آال تكثير و پرورش ق (سردابي  

اشتغال مولد و پايدار توجه به توسعه در مناطق محروم و روستايي كه اين فعاليت به جهت وجود منابع توليد در اين مناطق كامالً با آن منطبق مي                            
نامه هاي پنج ساله ي دوم و پنج ساله ي سوم و اقدامات متنوع و گسترده و سرمايه گذاري قابل توجه در ايـن برنامـه        كه همچنين با تداوم بر     باشد

سال پاياني پنج    (1383 تن و در سال      3000به حدود   ) سال آغاز برنامه پنج ساله ي اول         (68 تن در سال     500ها موجب گرديد كه ميزان توليد از        
 . تن پيش بيني شده است 60000 )سال پاياني برنامه چهارم  (1388بر اين اساس ميزان توليد ماهي قزل آال در سال .بد افزايش يا )ساله ي سوم 

 6-20اين گونـه در دمـاي       .فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران از نظر گونه اي بر اساس گونه ي قزل آالي رنگين كمان استوار گرديده است                    
قابليت هاي تكثير و توليـد تخـم        .رورش مي يابد ، همچنين به آب با اكسيژن فراوان و شفاف و فاقد آلودگي نياز دارد                  درجه سانتيگراد تكثير و پ    

الرو و بچه ماهي و ماهي هاي گوشتي در شرايط آبهاي داخلي ايران به صورت گسترده وجود دارد و سرعت رسد آن مطلوب و ارزش غـذايي                           
در مناطق مختلف كشور مي باشد اين عوامل سبب مي شود كه بتوان به صورت تجـاري اقـدام بـه تكثيـر و                     ردم  آن باال كه مطابق با ذائقه اغلب م       

بر اين اساس صدها مزرعه در نقاط مختلف كشور توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني احداث گرديـده و                .پرورش قزل آالي رنگين كمان نمود       
ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب و حتي بخشهاي كويري ايـران نيـز ايـن فعاليـت                      هر چند در اغلب مناطق      .به بهره برداري رسيده است      

انجام مي شود ، اما برخي از استانها مانند مازندران ، چهارمحال بختياري ، لرستان ، فارس ، آذربايجان غربي را مي تـوان از عمـده تـرين منـاطق                               
 .توليد ماهي قزل آال به شمار آورد 

فعاليت آبزي پروري سردابي .هاي تهران ، كردستان ، اصفهان ، كرمانشاه ، همدان ، قزوين ، گيالن و ايالم در درجه دوم قرار دارند      همچنين استان 
در بعضـي  .اردبيل ، خوزستان ، گلستان ، زنجان ، يزد ، قم ،و كرمان نيز در سطح پائين تري در جريان مي باشـند                         در ايتانهاي مركزي ، خراسان ،     

 .ن استانها مانند خوزستان قابليت توليد در سطح باالتري شناسايي گرديد كه در حال اجرا مي باشد از اي
 

  منطقه هراز –تاريخچه ي فعاليت تكثيرو پرورش ماهي قزل آال در استان مازندران 
قـزل آال در تمـام منـاطق غـرب تـا شـرق ، از       ندران با دارا بودن منبع آبي گسترده و مناسب براي توسعه فعاليت تكثير و پرورش مـاهي                استان ماز 

 .ارتفاعات تا دشتهاي جلگه اي موجب گرديد كه براي انجام اين فعاليت مورد توجه قرار گيرد 
اولين اقدام براي شناسايي مكان مناسب به منظور تكثير و توليد بچه ماهي آزاد درياي خزر در منطقه كالردشت توسط كارشناسـان روسـي و در                    

 از انقالب اسالمي انجام گرفت و اقدامات اجرايي اين مركز آغاز شد كه هم اكنون اين مركز تحت عنوان مركز تكثير و پرورش آزاد                         دوره قبل 
 .ماهيان شهيد باهنر كالردشت فعاليت مي نمايند 

در منطقـه مـرزن آبـاد شهرسـتان      نيز اقداماتي توسط بخشهاي خصوصي براي ايجاد مراكز تكثيـر و پـرورش مـاهي قـزل آال          60در اوايل دهه ي     
 .و پس از آن در منطقه جواهر ده شهرستان رامسر و منطقه دوهزار تنكابن و منطقه هراز شهرستان آمل صورت پذيرفت چالوس 

زرعه تكثيـر   بيش از دهها م1380 تا سال 1370 تعداد مراكز تكثير و پرورش قزل آال استان مازندران محدود بود اما از سال               1370هر چند تا سال     
 .و پرورش ماهي قزل آال احداث و به بهره برداري رسيده است 

 درصد از كل توليد ماهي قزل آالي كشور را به خود اختصاص داده است و از مناطق       5/13 تن حدود    4000استان مازندران هم اكنون با بيش از        
 .عمده توليد تخم الرو و بچه ماهي محسوب مي شود 
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 درصد 95بر طبق اطالعات موجود بيش از .ين منبع آبي در توسعه فعاليت تكثير و پرورش ماهي قزل آال در استان مي باشند      رودخانه ها عمده تر   
همچنين اكثريت مزارع پرورش ماهي در حاشيه ي رودخانـه هـاي            .تويد ماهي قزل آال در استان از طريق رودخانه هاي دائمي صورت مي گيرد               

 .رع واقع در حاشيه رودخانه هراز هم از اين دست مي باشند استان واقع شده اند كه مزا
آبـدهي    از مهمترين عواملي كه موجب گرديد تا رودخانه هراز مورد توجه خاص شيالت ايران و استان واقع شود موقعيـت جغرافيـايي مناسـب ،                        

ه رودخانـه ، كوتـاه بـودن طـول دوره گـل آلـودي ،       وجود اراضي كافي در حاشي ،) فيزيكي و شيميايي ( كيفيت آب رودخانه   مناسب رودخانه ،  
 30 بـيش از  بر اين اسـاس تـا كنـون   .وجود سد الر در باال دست رودخانه كه سبب جلوگيري از سيالب هاي مخرب مي شود را مي توان نام برد      

 .هره برداري رسيده است  كيلومتر احداث و به ب40مزرعه تكثير و پرورش ماهي قزل آال در حاشيه اين رودخانه در فاصله حدود 
 تا اواخـر آن صـورت       70اما عمده فعاليت هاي صورت گرفته از اوايل دهه ي           . به بعد بوده است      64تاسيس اولين مزارع منطقه هراز طي سالهاي        

 تـن صـيد     2500( تن   3000 به ميزان    1383ميزان توليد ماهي قزل آال در مزارع واقع در حاشيه رودخانه هراز در دوره منتهي يه سال                  .گرفته است   
 درصـد  10 درصد كل توليد ماهي قـزل آالي اسـتان مازنـدران و بـيش از     75بيش از به اين ترتيب مزارع حاشيه اين رودخانه       .بالغ گرديد   ) شده  

ال در كشور مـي     قزل آ از اين رو ، رودخانه هراز عمده ترين منطقه توليد ماهي            .توليد ماهي قزل آالي سطح كشور را به خود اختصاص مي دهد             
 .باشد 

 
 :چگونگي بروز سيالب در رودخانه هراز 

 و متعاقب آن وارونگي هوا و گرم شدن ناگهاني آن و همزماني اين پديـده بـا جبهـه هـاي                      1383در اثر بارش برف سنگين در نيمه ي اول اسفند           
به ارتفاع بيش از ) بهمن ( توده اي عظيم از برف و يخ بعالوه حركت .باران زا موجب گرديد كه سيالب سهمگيني در رودخانه هراز جاري شود 

 متر در سرشاخه السم بعنوان يكي از سرشاخه هاي پر آب رودخانه هراز موجب قطع كامل جريـان آب ايـن سرشـاخه بـراي       500 متر و طول     20
   هاي ديگر موجب گرديد راه افتادن حجم آب جمع شده در پشت اين ديواره يخي و پيوستن آن به جريان.چندين ساعت گرديد 

كه به يكباره حجم آب رود خانه هراز به چند برابر افزايش يابد به نوعي كه بر طبق اظهارات كارشناسان امور آب منطقـه ميـزان آبـدهي از مـرز            
به طوري كه بخشداري منطقه از تخليه اماكن محدوده ي هراز هشدار   متر مكعب در ثانيه فراتر رود و منطقه در مخاطره اي بزرگ قرار گيرد                20

عالوه بر مقدار حجمي سيالب به علت     . سال گذشته بي سابقه بوده است        50بر طبق اطالعات به دست آمده سيالب رودخانه هراز در           .داده است   
جريـان  . آلـودگي آن نيـز بسـيار بـاال بـوده اسـت               و يخ شدت گل   عدم وجود پوشش گياهي در حوزه ي آبريز و حركت لغزش توده هاي برف               

 .عظيم سيالب به همراه گل آلودي شديد آن موجب خسارات هنگفتي به مزارع تكثير و پرورش قزل آالي منطقه گرديده است 
 ، كانالهـاي آبرسـاني ،       بسـياري از سـردهنه هـا ، بنـدها ، انحراضـي               اسفند ماه ادامه يافت كه طـي آن ،         23 الي   21سيالب رودخانه هراز از تاريخ      

ي ، تاسيسات ساختماني ، چاهها و مسير چشمه هاي موجود ، ادوات و تجهيزات و موتور پمپ              رديواره هاي حفاظتي ، استخر رسوب گير و پروا        
پـرواري و  و بچـه مـاهي و صـدها تـن مـاهي پـيش پـرواري و        ها ، تاسيسات برق رساني به شدت تخريب گرديده اند و دهها ميليون تخم و الرو     

 .مولدين از بين رفته اند 
پس از فروكش كردن جريان آب به علت قطع كامل يا كاهش آب ورودي مزارع و در نتيجه افت سطح آب و ايجاد اختالف ارتفـاع در سـطح           

از بـين رفتـه انـد       مجدداً بخشي از محصوالت     آب موجود و سطح كانالهاي آبرساني در مزارعي كه كانالهاي آبرساني آسيب جدي نديده بودند                
 .كه مراتب مورد بازديد مسئولين و مديران و كارشناسان منطقه و استان قرار گرفته است 

با توجه به بار رسوبي رودخانه در موقع سيالب كانالها استخرهاي رسوب گيري و بچه ماهي و پرواري توسط رسوبات اغلـب پـر يـا نيمـه پـر بـه                   
چنانچـه ميـزان خسـارت       .خرها را از بين برده و اغلب ماهي هاي بي جان درون رسوبات مدفون شـدند               حياتي براي ماهي در است    نوعي كه فضاي    

مستقيم به مزارع تكثير و پرورش ماهي قزل آالي منطقه هراز به تطبيق و ارزيابي آخرين وضعيت موجود از نظر ابعاد و احجـام تاسيسـات و ابنيـه               
ميزان و نوع    به آخرين وضعيت مزرعه بعد از سيالب خالصه شود و در اين صورت               20/12/83  ها و محصوالت قبل از بروز سيالب يعني تاريخ        

 .خسارت قابل بر آورد خواهد بود 
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 1386 مشخصات مزارع پرورش قزل آال و خسارات ريالي ناشي از بروز سيالب از احداث تا ابتداي سال -1جدول شماره 

 نام
ظرفيت 
 اسمي

پيش 
بنــي 
توليد 
1386 

      
خسارات 

ميليون ( 
 )ريال 

      

 جاده تن تن مزرعه
بنـــــد 
 انحرافي

دريچه 
تنظيم 

 آب

كانـــال 
 آبرساني

اســتخر 
رســوبگ 

 ير

ــتخر  اس
 پرواري

كانـــال 
 خروجي

تاسيسسات 
 برقي

ــات  تاسيس
 چاه ژنراتور ساختماني

ــوار  ديـ
 ساير حفاظتي

ــزل  قــــ
 نياك

40 150 100 420  108 150  30    15  35 

  70 15    30     30  100 50 قزل وانا
ــين  رنگـ

 وانا
100 150 10 30            

آبگــون 
 قزل

40 100            50  

  50 15   20    60 20   70 60 فيره
 5 216     60     150  100 50 زرقزل

شـــــــاه 
 هراز

100 250  30 25 150 20      15   

 162 40      50    20  120 40 بازوان
ــاداب  ش

 قزل
5 30 5 30 10 80 30 100 10 30   50 40  

 7 25 10 4 6 6 5/5 8 5 5/23   15 180 60 نل قزل

 
 =X= 4015424Y         622627). مترمكعب برثانيه( آمار دبي حداكثر لحظه اي ايستگاه كره سنگ آمل-2جدول 

 40-41 39-40 38-39 37-38 36-37 35-36 34-35 سال آبي

 09/197 5/131 24/229 11/242 78/132 08/161 64/73 دبي

 47-48 46-47 45-46 44-45 43-44 42-43 41-42 سال آبي

 66/190 9/188 22/166 52/185 36/162 92/101 78/123 دبي

 54-55 53-54 52-53 51-52 50-51 49-50 48-49 سال آبي

   *330   196 146 75   *439 239 37/171 دبي

 61-62 60-61 59-60 58-59 57-58 56-57 55-56 سال آبي

 3/71 76 90 5/101 6/147 270 193 دبي

 68-69 67-68 66-67 65-66 64-65 63-64 62-63 سال آبي

 6/134 2/103 51/90 29/78 3/75 5/58 25/61 دبي

 75-76 74-75 73-74 72-73 71-72 70-71 69-70 سال آبي

 4/70 5/65 112 6/59 5/51 2/69 2/73 دبي

 82-83 81-82 80-81 79-80 78-79 77-78 76-77 سال آبي

 32 6/35 5/58 2/93 60 6/86 95 دبي

       83-84 سال آبي

       110 دبي
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 جمع بندي ميزان خسارات وارد به مزارع حاشيه هراز 
 بـه  11/1/1384اريخ  مزرعه تكثيـر و پـرورش مـاهي قـزل آال تـا تـ         28بر اساس اطالعات به دست آمده مجموع خسارات مستقيم وارده به تعداد             

 درصـد ، خسـارات وارده بـه    4/58 ميليون ريال به نسبت 601/14300كه به تفكيك ميزان . ميليون ريال برآورد گرديده است 616/24495ميزان  
بـر  عـالوه   . درصد خسارات ناشـي از رسـوب گـذاري در اسـتخرها و كانالهـا بـوده اسـت                     7/3 ميليون ريال به نسبت      415/9284انواع محصول و    

 . مورد ارزيابي قرار گرفت ، خسارات غير مستقيم زيادي نيز به مزارع تحميل شده است 11/1/1384خسارات مستقيم وارده كه تا تاريخ 
مانند طوالني شدن طول دوره ي پرورش ، احتمال شيوع بيماريها و ضعف روحي توليد كنندگان ، حـذف بخـش قابـل تـوجهي از مولـدين كـه                     

قطع خسارات غير مستقيم اثرات سوء بيشتري نسـبت بـه خسـارات مسـتقيم بـه جـاي                   طوربه  .بر اقتصاد و مزارع خواهد داشت       اثرات منفي زيادي    
 . را سال بحران آبزي پروري سردآبي در منطقه هراز مي توان دانست 84از اين رو سال .خواهد گذاشت 

بعدي بايد اقدامات فوري و به موقع صورت پذيرد مانند حمايت هاي مالي   چنانچه خسارات وارده بسيار زياد بوده و براي جلوگيري از خسارات            
مؤثر توسط منابع دولتي ، جهت احداث ديوار حفاظتي و تاسيسات و تجهيـزات جهـت تصـفيه آب برگشـتي و اسـتفاده مجـدد آن تـا رفـع گـل                                 

 .آلودگي و طغيان رود خانه 
 

  و بهبود ابنيه ها و تاسيسات پهنه بندي سيالبطرح 
خش عمده ي ابنيه ها و تاسيسات مزارع كه در تماس با رودخانه هراز بودهاند براي سيالب هاي با دوره ي بازگشـت طـوالني طراحـي و اجـرا                              ب

اساسـاً  .نشده اند از نظر فني استحكام كافي را نداشته اند كه عمده ترين داليل اين امر را بايد در سياست هاي اجرايي بخش دولتي جستجو نمود              
فني آن متناسب بـا گـردش هـاي سـيالبي رود       گونه ابنيه ها همانگونه كه اشاره شد به عنوان هزينه هاي سربار تلقي مي شوند و احداث كامالً   اين

 در قالب طرح و پـروژه     خانه هايي مانند هراز و سيلباب هاي سهمگين نيازمند به صرف هزينه هايي به مراتب باالتر مي باشد كه لزوماً دولت بايد                       
 تن صورت گيرد 300و يا واگذاري طرح هاي توسعه ي آبزي پروري بايد در ظرفيت باالتر از            هايي به صورت بال عوض تامين و تدارك نمايد          

تا بتواد توجيه اقتصادي داشته باشد وگرنه با وضعيت موجود چنين ابنيه هايي دور از ذهن خواهد بـود و نتيجـه ي آن همـان خواهـد شـد كـه در                        
 .د اتفاق افتاده استوضع موجو

فلذا به منظور جلوگيري از تكرار اين گونه خسارت ها طرح اصالح و بهبود تاسيسات ابنيه فني مزارع تكثير و پرورش ماهي قزل آالي حاشيه ي                        
 .رود خانه پيشنهاد مي شود 

استفاده همزمان . دشت هاي سيالبي داشته باشدپهنه بندي سيالب يكي از روشهاي مهار سيالب مي باشد كه مي تواند كاربرد مهمي در مديريت     
 موجـب افـزايش سـرعت عمـل شـده و قابليـت بسـيار بـااليي در شـبيه سـازي رفتـار             HEC-RASاز سيستم اطالعات جغرافيايي  و نرم افـزار  

ر چه دبـي حـداكثر لحظـه اي    اين يك حقيقت مسلم          مي باشد كه در يك مقطع ثابت  ه. هيدرولوژيكي رودخانه ها و دشت سيالبي دارند   
نكته اي كه بايد بدان اشاره نمود اين است كه باتوجه به شيب هيدروليكي موجود و                 بيشتر باشد  ارتفاع آب بيشتر و پهنه سيل بزرگتر خواهد بود           

اي بـا ظرفيـت دبـي عبـوري         تخليه سريع آب به پائين دست در رودخانه هراز،  به منظور مهار هر گونه سيالب احتمالي كنترل و مواظبـت مكانهـ                      
مسدود شدن بستر رودخانه به طرق مختلف ماننـد تنـه هـاي شكسـته  درختـان مـي توانـد موجـب طغيـان                          . محدود مانند زير پلها الزامي مي باشد      

ست بود كـه     رودخانه ريزش كوه وسقوط بهمن در باالد          علت اصلي طغيان     24/12/1383در طغيان اخير رودخانه هراز در تاريخ        . شودرودخانه  
به استخر هاي پرورش ماهي در باالدست حوزه آبخيز هراز آسيب رساند،  بنابراين در مورد رودخانه هراز با توجه به شيب هيـدروليكي موجـود                          

ر مي توان علت وقوع سيالب ها را به عواملي كه موجب مسدود شدن رودخانه ها مي شوند مانند ريزش كوه، وقوع بهمن، دخالت انسان در بسـت           
از طرفي بدليل شيب زياد بستر و در نتيجـه شـيب هيـدروليكي بـاال، سـرعت آب و نيـروي برشـي آن قابـل مالحظـه بـوده و              . رودخانه نسبت داد  

همچنين وجود موانع جزيره مانند در مسير رودخانه و حالت انحناء آن همگـي موجـب تشـديد فرسـايش كنـاري رودخانـه اي شـده و رسـوبات                
يكي از اقدامات صورت گرفته در مورد رودخانه هراز اليروبـي در پـائين دسـت    . رات نامطلوب در پائين دست مي شوند     حاصل از آن موجب اث    

اليروبي در جايي كه شيب كف بستر و در نتيجه شيب هيدروليكي كم مي باشـد اقـدام                  ). بعنوان مثال شاخه سرخرود   (حوزه آبخيز هراز مي باشد    
ه براي حمل رسوبا ت را ندارد و سريعا در مدت زمان كوتاهي كف بستر رودخانه در اثـر رسـوبگذاري بـاال                       مناسبي نبوده، زيرا آب قدرت الزم     
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همچنين رسوبات اليروبي شده در كناره هاي رودخانه رها مي شوند كـه موجـب آلـودگي هـاي زيسـت محيطـي و كـاهش ارزش                           . خواهدآمد
بي در خروجي حوزه آبخيـز اقـدامات مـورد نيـاز ماننـد حفاظـت كنـاره هـاي بسـتر                      پيشنهاد مي شود به جاي اليرو     .. تفرجگاهي منطقه مي شوند   

رودخانه، برداشت  موانع و جزاير كوچك در مسير رودخانه هراز    در باالدست به منظور كاهش رسوبات پائين دست و افزايش ظرفيـت حمـل              
نع موجود موجـب افـزايش زبـري و در نتيجـه ارتفـاع آب مـي       رودخانه و كاهش ضريب زبري  در بستر رودخانه صورت گيرد، چرا كه اين موا           

 . شوند و از طرفي جريانهاي آبي را به كناره ها هدايت نموده و موجب تشديد فرسايش كناري رودخانه اي مي شوند
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Abstract: 
One of most important and most succulent water  resources of Mazandaran province-Iran is 
Haraz river. During 1368 so far 28 fields for reproduction and culture of trout fish constructed 
and exploited in coasts of the river using water current of this source by private and 
cooperative  sector with investment over 100 billion Rials. Development of clod water 
aquaculture in coast of Haraz river has general and effective role on economical, social and 
cultural development of province and specially Larijan district.  
Quality of cultured trout in Haraz river is noted by consumers so that now much needs exist 
for that and in capital city-Tehran- its consumption became common. During some recent 
decades , many floods in Mazandaran resulted in losses to gardens, homes and establishments. 
Because of floods more than 17,766,071 larva and fry and market fish and brood stocks with 
general weight 462,227.1 kg of different products and so  much buildings and facilities and 
ponds suffered and eight fields completely destroyed and two fields  damaged . Direct general 
loss that estimated by experts is 24,495.616  million R that 14,300.601 million R is related to 
product and 9,284.415  million R is related to buildings and facilities and 910.6 million R is 
related to precipitation resulted of mud and dirt.  
 
If  we add indirect loss and destroying effects of flood and muddy , bulk loss to these fields 
would overshoot 50 billion R. So flood management has much importance.  
 
Keywords: Flood, Cold water fish, Haraz River  
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