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ضرورت هماهنگی مدیریت بحران 
با مدیریت کنترل سدها 

) نگاهی به سیل های 1397 و 1398  كشور (

محمدجعفر پورمختار
کارشناس ارشد شهرسازی

مقدمه 
گسترش اماکن و توسعه ی پوشش هاي غیرقابل نفوذ برسطح زمین 
هرروز احتمال سیل خیزي در مناطق مسکوني به ویژه شهرهایي را که 
درکنار رودخانه ها شکل گرفته و یا توسعه یافته اند ، افزایش مي دهد 
و براي محافظت در برابر سیل باید راه کارهایي اندیشیده شود که در 
غیر این  صورت ، خسارات سیل ، جان و مال مردم را به خطر انداخته 

و هرگونه توسعه اي را ناپایدار خواهد ساخت.
   امروز براي حل مسائل شهري و منطقه اي در مقابل سیالب و 
، نظر کارشناسان و محققان معطوف  پایدار  دست یابي به توسعه ی 
به مدیریت جامع سیالب شده است. مدیریت جامع کنترل سیالب 
و  شناخت سیل   ، وقوع سیل  پذیرفتن  تا ضمن  دارد  آن  بر  سـعي 

راه هاي مقابله با آن را در فرآیند برنامه ریزي جامع ارائه دهد.
اقدامات  و  اقدامات سازه اي  اعمال مدیریت جامع سیالب  براي     

مدیریتي باهم به کار گرفته مي شود. 

احداث سد با نگاه سازه ای
سدسازی یکی از راه های ذخیره ی منابع آب ، توسعه ی کشاورزی، 
که  است  داده  نشان  جهانی  تجربه ی  اما  ؛  است   ... و  کنترل سیل 
کامل  مطالعات  انجام  از  پس  و  کرد  عجله  نباید  سدها  ساختن  در 
زیست محیطی و پاسخ گویی روشن در برابر تهدیدات سکونت گاه ها 
و دیگر عوامل پدافند غیرعامل ، می توان به ساخت سد اقدام کرد 
و اگر احداث سد با انگیزه ی سازه ای مبادرت شود ، می تواند فجایع 
داده  نشان  جهانی  تجربه ی  باشد.  داشته  دنبال  به  محیطی  زیست 
از  پس   ، شده اند  ساخته  سازه ای  نگاه  با  صرفًا  که  سدهایی  است 
مشاهدات عوارض مخرب زیست محیطی ، حکم تخریب آن ها صادر 
شده است. سد سازی مانند تیغ دولبه ای است که هم می  تواند 
سازنده و حیات بخش باشد و هم مخرب و خانمان برانداز ؛ 
بنابراین الزم است برنامه ی احداث سد در یک فرأیند برنامه ریزي 
جامع ارائه شود ) مشکالت سدهای شوروی سابق ، آمریکا ، آلودگی 
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در سدهای آذربایجان ، الر در تهران ، گتوند خوزستان ، سیوند در 
فارس ، پانزده خرداد در قم ، مدیریت ضعیف کنترل آب سدها در 
سیل های 1398 و 1397  گلستان ، خوزستان و سیستان و بلوچستان 

و ... ، همه قابل مالحظه است ( 

مدیریت کنترل آب سدها
پدافند  و  مدیریتی  اقدامات  چنان چه   ، شد  اشاره  که  همان گونه 
غیرعامل قبل از حوادث هوشیار باشند ، می توانند بحران را کنترل 
و از ابعاد فاجعه بکاهند. مدیریت کنترل سدها نقش بسیار مهمی در 
جمع آوری اطالعات و داده های هواشناسی دارد که بتواند بر اساس 
پشت  دریاچه ی  به  سیل  ورودی  میزان  و  آب  ارتفاع  و  سد  حجم 
سد، زمان الزم  برای جریان آزادسازی را کنترل و به موقع اقدامات 
با  انجام دهد. در سیل های گلستان ، خوزستان و سیستان  را  الزم 
 ، فرصت  داشتن  و  سیل  وقوع  پیش بینی  و  همه هشدار  این  وجود 
متأسفانه محاسبات و تجزیه و تحلیل الزم صورت نگرفت و منجر به 
سیل زدگی سکونت گاه ها و شهرهای پایین دست سد شد.  بهتر است 
گزارش سازمان آب منطقه ای گلستان را در آن موقع و بعد از وقوع 

سیالب باهم مرور کنیم : 
   » بر اساس گزارش های سازمان آب منطقه ای استان گلستان با 
توجه به پیش بینی های هواشناسی که خروج از شرایط خشک سالی 
و ورود به شرایط ترسالی در کشور را گزارش کرده بود ، باید نسبت 
به پیش بینی احتمال سیالب و بهره گیری از پدافند غیرعامل اقدامی 

قوی تر انجام می شد«. ]4[
   سؤال این جاست ، با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ، چرا 
موکول  اخطار  صدور  از  بعد  روز  دو  به  سدها  پشت  آب  رهاسازی 
شده است ؟ و از طرفی ، با توجه به نوع بارش های بهاره و تغییر 
سبک بارش ها در استان های شمالی طی سال های اخیر که از بارش 
کرده  تغییر  سهمگین  و  یک باره  بارش  های  به  پیوسته  و  تدریجی 
است، چرا تغییر نوع مدیریت سدها ، برنامه ریزی های ماهانه و فصلی 
این  با  مقابله  برای  بحران  مدیریت  و  سدها  خروجی  بازکردن  در 

حوادث صورت نگرفته است ؟
   مدیرعامل آب منطقه ای گلستان درباره ی ظرفیت سدهای گلستان 
از  ، 10 درصد  بارندگی  از شروع  قبل   : آنالین می گوید  اقتصاد  به 
نقش  به  اشاره  با  او   ، است  بوده  خالی   » گلستان   « سد  ظرفیت 
سدها در کنترل سیالب می گوید اگر سدهای دیگر استان از جمله 
سد نرماب و سد آقدکش تکمیل بود ، به مدیریت سیل اخیر کمک 
می شد. این اظهارنظر مشترک وزیر نیرو ، دکتر اردکانیان نیز هست 

که احداث سدهای بیش تر را در کنترل سیالب مؤثر می داند. 
   از سوی دیگر ، با وجود اعالم میزان بارش در استان گلستان، اما در 
رقم بارندگی اعالم شده نیز ، نظرات متفاوتی وجود دارد. مدیرعامل 
آب منطقه ای گلستان درحالی از ثبت 318 میلی متر بارش در برخی 
نقاط استان سخن می گوید که مکان دقیق ایستگاه هایی که این رقم 
از بارش در آن ثبت شده است اعالم نمی شود ؛ این درحالی است 
قره   « آبریز  حوضه ی  شده ی  ثبت  تجمعی  بارندگی  بیش ترین  که 
سو-گرگان رود « براساس مطالعات پایه ی دفتر آب وزارت نیرو ، 
137/6 میلی متر و در روز 28 اسفندماه بوده است. در 26 اسفندماه در 
این حوضه تنها 0/5 میلی متر باران باریده است و در 29 اسفند ، 5/7 

میلی متر باران ثبت شده است.

   طبق سخن مدیر آب منطقه ای گلستان ، بخش قابل توجهی از 
بوستان،  حوضه ی سدهای  باالدست  در  و  شبانه روز  یک  در  بارش 
حوضه ی  کل  در  و  میلی متر   220 حدود  در   ، وشمگیر  و  گلستان 
گرگان رود 190 میلی متر و در حوضه ی قره سو 160 میلی متر ثبت 

شده است.
   یکی از نکات مهم دیگری که از نگاه ها پنهان مانده است ، سابقه ی 
آب گرفتگی گرگان رود در ماه های گذشته است. بارش های به مراتب 
کم تر استان گلستان در بهمن ماه نیز منجر به زیر آب رفتن بخشی 
از اراضی کشاورزی و برخی از روستاهای گمیشان شد. چگونه است 
که سدهای استان در آن مقطع به کمک مهار سیالب نیامده اند ؟ چرا 
با وجود آگاهی از باال بودن سطح آب زیرزمینی در نواحی پایین دست 
و زمان بر بودن نفوذ آب به درون زمین ، اقدامات مدیریتی برای مهار 
سیالب های احتمالی در آینده دیده نشده است؟ آن چه مهم است ، 
تأثیر عوامل انسانی در وقوع چنین سیالبی در نواحی مختلف کشور 
است. شواهد موجود نشان می دهد سدهای ساخته شده نه تنها در 
کنترل سیالب اثرگذار نبوده اند ، بل که مسبب تشدید سیالبی به این 

عظمت در نواحی پایین دست استان گلستان شده اند.
   چرا مدیران ارشد وزارت نیرو به مؤثر بودن پروژه های آبخیزداری 
از  پیش گیری  برای  راهی  یافتن  دنبال  به  سیالب  کنترل  در 
؟ چرا  نیستند  آبخیزداری  با کمک  فرسایش و سیالب های مخرب 
با وجود پیش بینی های شش ماهه ی هواشناسی که خروج از شرایط 
خشک سالی و ورود به شرایط ترسالی در کشور را گزارش کرده بود، 
نسبت به تقویت پوشش گیاهی و تغذیه  ی سفره آب های زیرزمینی 
که عاملی مؤثر در کنترل سیالب است و پیش بینی احتمال سیالب 
؟ تمرکز مفرط  انجام نشد  اقدامی  پدافند غیرعامل  از  بهره گیری  و 
وزارت نیرو بر احداث سدهای بیش تر تا کجا و به چه بهایی ادامه 

خواهد داشت ؟]4[

سیل خوزستان و سیستان
بیش تر خسارت های وارد شده ی خوزستان در فروردین 98 ، ناشی 
یعنی  ؛  بود  اضطراری سدها  تخلیه ی  دریچه های  کردن  باز  دیر  از 
درست زمانی که سکونت های پایین دست بر اثر باران های شدید دچار 
آب گرفتگی شده بودند ، سدها هم پر شده و توان آب گیری نداشتند 
و با باز کردن دریچه های تخلیه ، ابعاد سیل زدگی در سکونت گاه ها 
چندین برابر شد ، بنابراین باید گفت که با سدسازی، ساده سازی 

نکنیم.
 ، گرفت  فرا  سیل  را  سیستان  استان  که   98 ماه  دی  اواخر  در     
برای  را  سدها  کردن  کامل  بحث  بازدیدها  در  مسئوالن  متأسفانه 
از  و  اجمالی  بررسی  یک  با  اما    ، کردند  بیان  سیل  از  جلوگیری 
روی تصاویر ماهواره ای مشخص شد که در اثر باز کردن بی موقع 
سدی  و  پیشین  و  زیردان  سدهای  اضطراری  تخلیه ی  دریچه های 
دیگر در پاکستان ، سکونت گاه های زیردست دچار سیل زدگی بیش تر 
شده اند. با اعمال مدیریت هوشیارانه و با استفاده از نقشه های ترسالی 
با  را  سدها  کنترل  می توان   ، هواشناسی  داده های  و  شده  به هنگام 
نقشه ی  آخرین   ، زیر  نقشه ی  کنترل کرد.  دریچه ها  به موقع  تنظیم 

به روز شده ی ترسالی در کشور را نشان می دهد.
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نقشه ی ترسالی به هنگام شده

ضعف در مدیریت سد و چگونگی رخ داد سیل در پایین دست سدها
بلندترین  ارتفاعات است و حد فاصل  انتخاب محل سد در  معمواًل 
انتخاب  به گونه ای  سکونت گاه ها  و  آب خیز  حوضه ی  ارتفاعی  نقاط 
به  و  کند  ذخیره  خود  پشت  را  روان  آب های  بتواند  که  می شود 
 ، باران  ریزش  با  طبیعی  به طور  کند.  عرضه  خدمات  پایین دست 
کوچک  رودخانه های  و  رودها  و  جویبارها  پیوستن  به هم  از  آب ها 
به رودخانه های بزرگ تبدیل می شوند. در ارتفاعات چون شیب زیاد 
است ، سرعت آب باال بوده و موجب شسته شدن مسیل ها می شود 
انتقال می یابد ،  اثر آب شستگی کف ، رسوبات به پایین دست  و در 
رسوبات در نقاط پایین دست و دارای شیِب کم جمع شده و ته نشین 
می شود و روستا و شهر و به طورکلی سکونت گاه ها ، در این دشت ها 

شکل می گیرد.
   به علت همین شیِب کم با توجه به روابط هیدرولیکی عمق اب 
در سیل ، نسبت به فرادست بسیار بیش تر و گاهی اوقات به چندین 
ده برابر و با سرعت کم تر جاری می شود. این وضعیت مخروط افکنه 

نامیده شده است.

مخروط افکنه      
                                                     

نکته ی مهم این جا است چون محل سد در باالدست سکونت گاه ها 
است ، حجم آب انباشته شده در پشت سدها همواره تهدیدی برای 

روستاها و شهرهای پایین دست است ، حال این مسئله زمانی حادتر 
هواشناسی  پیش بینی های  به  سدها  ضعیف  مدیریت  که  می شود 
توجه نمی کنند و یا ترس از خشک سالی در زمان الزم آب اضافی 
از آن زمان شروع می شود که  بحران  و  نمی کنند  رهاسازی  را 
موقع  همان  و   ندارد  گنجایش  دیگر  و  پر  حجم مخزن سد 
رگبارها و بارندگی ها شدت یافته و سکونت گاه ها که خودشان 
با صدها مشکل روبرو هستند ، آب سدها هم رهاسازی شده و 
مشکالت را به حداکثر می رسانند و با توجه به توپوگرافی دشت و 
شیب بسیار کم نسبت به ارتفاعات ، ارتفاع آب در شهر و روستا باال 
آمده و نیاز به پهنه ی بیش تری برای عبور سیل وجود دارد و همین 
سبب می شود که خانه و کاشانه ی مردم بیچاره در سیل فرو رود و 
خسارت مالی و جانی سنگینی به بار آورد ؛ درصورتی که اگر مدیریت 
قوی و ریسک پذیر با تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات ، اقدامات 
مؤثری در کنترل سیل انجام می داد ، یا فاجعه ای رخ نمی داد و یا 
ابعاد فاجعه به حداقل می رسید. در سیل سیستان پس از آب گرفتگی 
باز  سکونت گاه ها ، رگبارها نیز شدت گرفتنند ، دریچه ی سدها نیز 
شدند و سرعت آب ها چند برابر و گاندوها نیز از زیست گاه های خود 
رانده شده و به روستاها و شهرها سرازیر شدند و جان عده ای کودک 
کارشناسان  شدند.  عضو  قطع  نیز  عده ای  و  گرفتند  را  هم وطن  و 
سدها  ضعیف  مدیریت  را  کشور   98 سال  سیل های  وقوع  زیادی  

قلمداد کرده اند.
   در اواخر بهمن ماه 98 نیز با وجود پیش بینی های هواشناسی مبنی 
بر بارش برف تا ارتفاع یک متر ، بازهم مسئوالن غافلگیر شدند و 
بهانه را به گردن ماشین هایی که از قزوین به سمت رشت آمده بودند 
انداختند ، به راستی وظیفه ی چه کسانی است که بعد از هشدارهای 
روشن هواشناسی جلوی اتومبیل ها را در خروجی قزوین می گرفتند 
تا جاده مسدود نشود و ... . تمامی روستاها و شهرها به زیر برف فرو 
رفتند ، آب و برق و سوخت هم قطع شد ، در خلخال و چند روستای 
حمله ور  مردم  به  و  کردند  حمل  شهر  به  گرسنه  گرگ های  دیگر 
شده و گوسفندان را دریدند و آرامش مردم برف زده را بیش از پیش 
برهم ریختند ، مدیریت بحران چه وظیفه ای داشت ؟ بلی ، باز هم 

غافلگیری وضعیت را پیچیده تر کرد. ]5[

آمادگی در برابر بحران
 ، حوادث  و  بحران  با  مقابله  ستادهای  که  دارد  تأسف  جای 
جریان های  روی  را  خود  انرژی  از  بزرگی  بخش  یا  و  تمام 
امداد و نجات بعد از وقوع حوادث متمرکز می کنند و از مزایای 
پیش گیری بی خبرند ، در فاجعه ی سیل فروردین شیراز که کشته ها 
این همه  از  بود که پس  ، کافی  آورد  بار  به  و خسارت های زیادی 
هشدارهای هواشناسی ، دستگاه های مسئول بازدیدی از مسیل ها و 
آبراهه های طبیعی و مصنوعی باالدست دروازه ی قران انجام دهند 
و می دیدند که آبراهه ها بر اثر جاده سازِی کمربندی شیراز - خرامه، 
از  قبل  یا 48 ساعت  باز کردن آن ها 24  با  و  ُپر و مسدود شده اند 
وقوع سیل ، با کم ترین هزینه می توانستند از وقوع فاجعه و ابعاد آن 
بکاهند. بنابراین آمادگی در برابر بحران از ضروریات جامعه امروزی 
است و این مهم در قالب شعار تحقق نخواهد یافت ، آنان که خود 
را همواره در برابر بحران ) سیل ، زلزله ، آتش سوزی و ... ( آماده 
کرده اند ، با کم ترین هزینه و سرافراز در برابر مشکالت پیروز شدند 
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تلفات  با هزینه های مضاعف و   ، نبودند  آماده  آنان که  و در مقابل 
بیش تر سطح باالیی از نارضایتی را فراهم ساختند.

   یکي از موارد مهم توسعه ی شهري ، رعایت مسائل ایمني 
مانند  حوادثی  و  طبیعي  بالیاي  وجود  با  و  است  شهرها  در 
به  باید  این مهم   ،  ... و  ، آتش سوزي  ، طوفان  زلزله   ، سیل 
عنوان یک اصل در توسعه ی شهري مدنظر قرار گیرد که در 
غیر این صورت ، از هرگونه ساخت وساز و توسعه اي در امان 
نخواهد بود و ضمن ضرر جاني و مالي وارد به شهروندان ، براي 
رشد و توسعه ی اقتصادي بسیار زیان بخش و مانعي در راه دست یابي 
به توسعه ی پایدار خواهد بود. بنابراین همگام با توسعه ی شهر ، الزم 
است موضوعات خاص محیطي و محلي به عنوان عامل مهم مورد 
شناسایي قرار گرفته و با برنامه ریزي و تعیین یک چهارچوب مناسب 
قانوني و مالي ، این مسائل در رأس قرار گیرد و به گونه اي عمل شود 
که بتوان آن  را به عنوان اقدامات مفید و عامل توسعه ی پایدار شهري 

برشمرد. ]2[
این  توسعه ی  که  آنست  نشان گر  شهر  هر  کالبدي  ساختار     
و در طول  یافته است  به چه صورت شکل  یا  و  بوده  شهر چگونه 
قرار   ... و  طبیعی  بالیای   ، تغییرات   ، حوادث  چه  دستخوش  زمان 
درنظر  با  باید  توسعه  برنامه ی  هرگونه  که  آن جا  از  و  است؟  گرفته 
گرفتن  نادیده  با  متأسفانه   ، باشد  گرفتن وضعیت گذشته ی شهرها 
هستیم.  روبرو  شهرها  بي رویه ی  توسعه ی  با   ، مهم  موضوع  این 
به  تجاوز  یا  و  زلزله  برابر  در  ناپایدار  و  غیرمقاوم  ساخت وسازهای 
حریم رودخانه ها ، از بین بردن زمین های کشاورزی و یا پوشش های 
گیاهي و سیالب هاي ادواري همیشه تهدیدي جدي براي شهرهای 
در حال توسعه بوده و عالوه بر خسارت های جاني و مالي ، همواره 
تخریب بستر و سایر تأسیسات شهري را دربر داشته است. توسعه ی 
داده  شهرها  به  زشتي  چهره ی  نیز  شهري  سیماي  نظر  از  بي رویه 
است و کارهای بدون برنامه هر از چندی خسارت هاي  بي شماری 
را در کشور برجای مي گذارد ، تمامی سرمایه ها را از بین مي برد و 
هزینه های مضاعفي را براي بازسازي به ارمغان مي آورد و این همان 

توسعه ی ناپایدار است. ]2[ 
   برنامه های پدافند غیرعامل که شامل مقاوم سازی در برابر زلزله ، 
سیل ، آتش سوزی ، باد و ... است ، تجهیز به ابزارها و ماشین آالت با 
تکنولوزی روز و آموزش نیروی ماهر  و تهیه ی نقشه های مورد نیاز 
مدیریت بحران و ارسال و نگه داری آن به تمامی دستگاه های اجرایی 
در تمامی سطوح از ضروریات یک برنامه ی جامع و مدون امداد و 
نقشه های  روی  بر  زیر  موارد  شامل  خالصه  به طور  و  است  نجات 

GIS است :

* تهیه ی نقشه های شبکه ی معابر و تعیین جهت مسیرها در شرایط 
بحران ؛

* تهیه ی نقشه های آسیب پذیری در هر شهر و روستا ) انسدادهای 
معابر و ... ( ؛

* تهیه ی سایت های استقرار کمک های مردمی ؛ 
* تهیه ی نقشه های اسکان موقت کم خطر ؛

* تهیه ی برنامه های انبار مواد در اطراف شهرها در شرایط بحران ؛
* تهیه ی برنامه های توزیع مواد ، غذا ، دارو و تجهیزات ؛

و  نهاد  هر  مسئولیت های  تعیین  و  کار  تقسیم  برنامه ی  تهیه ی   *

ارگان ؛
و  نجات  و  امداد  نیروهای  استقرار  سایت  نقشه های  تهیه ی   *

بیمارستان های صحرایی ؛  
* پیش بینی فضاهای باز مناسب در هر منطقه و ناحیه ؛

* تهیه ی فهرست زمین های ورزشی ، پارک ها ، تفریح گاه ها ، اماکن 
مذهبی و مکان هایی که در اختیار ستاد بحران قرار می گیرند ؛

* تهیه ی فهرست ساختمان های عمومی مانند : مدارس ] دبیرستان 
قرار  بحران  ستاد  اختیار  در  که  ورزشی  سالن های  و   ] دانشگاه  و 

می گیرند ؛
نصب  سایت های  و  زمین  آماده سازی  دستورالعمل های  تهیه ی   *
چادر ) شبکه ی پیاده و سواره - خطوط تأسیسات - هدایت و دفع 

آب های سطحی و ... ( ؛
مردم  هدایت  و  اضطراری  تخلیه ی  دستورالعمل های  تهیه ی   *
آتش سوزی های  و  توفان ها  در   ( مشخص  مسیرهای  از  بحران زده 
بزرگ سال 2017  در آمریکا میلیون ها نفر در تخلیه ی اضطراری از 

خطر رهایی یافتند ( ؛
* بازدیدهای مستمر و کنترل موارد باال در زمینه های مختلف ، با 
توجه به فصول ، شرایط زمان و مکان وقوع بحران و  به هنگام سازی 
برای  را  حداکثر  آسوده خاطری  بتواند  که  شده  گفته  امور  در  الزم 

ساکنان شهرها فراهم آورند.

موارد کنترل مدیریت رودخانه قبل از وقوع سیل و بعد از آن 
رودخانه ها،  بستر  از  ماسه  و  بي رویه ی شن  برداشت  این که  به  نظر 
موجب تغییر مسیر جریان آب و در بارندگی های شدید باعث طغیان  
و  جاده  و  فني  ابنیه ی  به  خسارت  موجب  سیل زدگی  و  رودخانه 
و  موارد  رعایت  امر  این  از  براي جلوگیري   ، سکونت گاه ها مي شود 

ضوابط ذیل در مدیریت مهندسی رودخانه ها الزامی است]3[ : 
1ـ برداشت مصالح باید با مجوز و به صورت یکنواخت و از محور 

رودخانه انجام گیرد ؛
لحاظ  به  رودخانه اي  برداشت مصالح  برای   ، ایجاد هرگونه سد  2ـ 
حفظ رژیم رودخانه و جلوگیري از تغییر شکل طبیعي رودخانه به هر 

شکل ممنوع است ؛
3ـ دپوی مصالح در بستر رودخانه ممنوع است ؛

4ـ در محل هایي که پل بستر رودخانه را قطع مي کند ، رعایت حریم 
پل باالدست 500 متر و پایین دست به طول یک کیلومتر ضروري 

است ؛
یک  از  بیش تر  نباید  رودخانه اي  مصالح  برداشت  عمق  حداکثر  5ـ 

متر باشد ؛
6ـ دارندگان مجوز برداشت مخلوط شن و ماسه از مسیر رودخانه حق 

سرند کردن و دپوي آن ها را در بستر رودخانه ندارند ؛
7ـ پیمانکاران و افرادي که براي برداشت مصالح از زمین هاي شن زار 
و  وارد کند  لطمه   به جاده  نباید  برداشت مصالح   ، استفاده مي کنند 
داشته  فاصله  جاده  از  متر  ، حداقل 120  جاده  رعایت حریم  ضمن 

باشد ؛
8ـ در نقاطي که بستر رودخانه  به موازات جاده است ، در موازات جاده 
حداقل ) از شانه ی جاده( بین 150 تا 300 متر از سواحل رودخانه 

برداشت مصالح ممنوع است.


