
 

Evidence and consequences of the flood in Iran from prehistory to the 

present 
 

Babak Shaikh Baikloo Islam
1
*  

 

1Graduated Ph.D. Student, Department of History and Archaeology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 

Tehran, Iran 
 

Abstract 
 

Introduction 
During periods of climate change, catastrophic floods have occurred, mainly due to extreme rainfalls, leading to widespread 
damages and heavy economic losses, the spread of epidemics, and the mortality of many people. Psychological research 
related to current global warming also indicates the appearance or exacerbation of mental disorders after the occurrence of 
this natural event. In this study, the socio-economic and health consequences of floods have been studied, and also, using 
paleoclimate, archeological, and historical researches, some severe and extensive flood events from prehistory to the present  
have been presented. Finding reports of flood events from historical documents and discovering evidence of floods among 
the cultural layers of ancient sites, along with paleoclimate and paleo-flood studies, can yield more accurate results from past 

climatic and environmental conditions. In the studies of environmental sedimentology of some ancient sites of Iran, evidence 
of catastrophic floods belonging to the mid-fourth millennium B.C. has been found and some have been reported in the 
historical books of the Islamic period. These events coincide with periods of climate change called medieval warming and the 
Little Ice Age and occurred mostly in Iran due to extreme rainfalls and flooding of rivers and seasonal streams. 

Materials and Methods 

In this study, first, the devastating social, economic, and health consequences of floods are explained. Then, archaeological  
evidence is examined, some of which are the result of field research. Finally, historical documents and reports that mention 
the occurrence of great and influential floods from the early Islamic period to the present are presented.  

Results and Discussion 

Floods kill more than 2,000 people each year and affect 75,000,000 of the world's population. The reason is the geographical 
distribution of alluvial fans and shorelines that have long been attractive for human habitation. The occurrence of floods, due 
to the extreme rainfalls related to climate change, mainly overlapped with drought periods. One of the most important 
archeological evidence of floods dates back to the fourth millennium B.C. According to the high-resolution paleoclimate 
research of Lake Neor in Ardabil, from about 4200 to 3000 B.C., there was a very dry period with increasing dust. During 
this period, at least two periods of severe drought occurred, 3600-3700 B.C. and 3150-3250 B.C., which are shown by the 
paleoclimate research of Soreq Cave in the west of Jerusalem. Archaeological evidence of floods in the middle and late 
fourth millennium B.C. as a result of environmental sedimentology and archaeological excavations in the sites of Mafin Abad 

Islamshahr, Meymanat Abad Robat Karim and Qara Tepe of Qomroud in North Central Iran, as well as in the sites of 
Shuruppak, Kish and Ur in Iraq have been identified. The flood of 628 A.D., which occurred due to the flooding of the Tigris 
and Euphrates rivers in Mesopotamia, was probably one of the main reasons for the fall of the Sassanid dynasty. Blazeri, the 
historian of the Islamic period, attributes the occurrence of this great flood to the end of the reign of Khosrow Parviz. This 
event has led to the death of many people, the destruction of crops, famine, displacement, and the spread of plague.  

Conclusion 

Therefore, it can be said that if flood prevention and control in Iran are not managed efficiently and effectively, extreme 
rainfalls related to current climate change (global warming) can cause serious damages and irreparable losses. 
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 از پیش از تاریخ تا کنون رویداد سیل در ایرانشواهد و پیامدهای 
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 ، ایرانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانگروه تاریخ و باستانشناسی پیش از تاریخ، آموختة دکتری باستاندانش 1
 

  چكیده
دلیل  بهعمدتاً  تغییر اقلیم،های  در دوره. دهد می خمدیریت نادرست عوامل انسانی ر دلیل  به همو  علل طبیعی است که هم به یک رویداد مخرب سیل
های  ، شیوع بیماری سنگین، آوارگی، مهاجرت های اقتصادی و زیان خسارات منجر به که طوری اند، به اتفاق افتاده گری ویرانهای  بسیالهای حدی،  بارش
اختالالت روانی بروز و یا تشدید دهندة  نشان شناختی مرتبط با گرمایش کنونی زمین نیز ی روانها پژوهش. اند دم شدهومیر بسیاری از مر و مرگ گیر همه

-تر شدن ابعاد گوناگون رخداد سیل، پیامدهای ناگوار اجتماعی منظور روشن در همین راستا، در این پژوهش به. طبیعی هستند این رویدادپس از وقوع 
هایی از این  شناسی و تاریخی، نمونه اقلیم، باستان های دیرین گیری از پژوهش چنین، با بهره هم. آن مورد بررسی قرار گرفته است اقتصادی و سالمتی

گردآوری رویدادهای وقوع سیل از اسناد تاریخی و یافتن شواهد سیالب در بین . اند اند، ارائه شده جا گذاشته ای به رویداد که اثرات مخرب گسترده
در . تری از شرایط اقلیمی و محیطی گذشته حاصل نماید تواند نتایج دقیق اقلیم، می های دیرین های باستانی در کنار پژوهش های فرهنگی محوطه یهال

قبل از اواسط و اواخر هزارة چهارم  متعلق به های سهمگینی سیالب وقوع های باستانی ایران، شواهد شناسی محیطی برخی از محوطه های رسوب بررسی
های تغییر اقلیم گرمایش قرون وسطی  این وقایع با دوره. اند و در کتب تاریخی دورة اسالمی نیز برخی از این رخدادها گزارش شده است  شده یافت میالد

گیری و  اگر پیشدر نتیجه، . ندا ها رخ داده ها و مسیل های حدی و طغیان رودخانه دلیل بارش تر به زمانی دارند و در ایران بیش و عصر یخبندان کوچک هم
اقتصادی  -اثرات منفی اجتماعیتوانند  می کنونی حدی مرتبط با تغییر اقلیم های بارشنشود،  مدیریت کارآمد و مؤثر طور به در ایران مهار سیل

 .جا بگذارندناپذیری به جبران
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 مقدمه -1
، (از گذشته تا حال)در مطالعة اثرات تغییر اقلیم بر جوامع انسانی 

که  علیتی است، درحالی پندارند که این یک بررسی تک برخی می
ای از رویدادهای مخرب است  مجموعهتغییر اقلیم، در واقع، منشأ 

های سنگین  تواند منجر به خسارات و زیان که هر کدام می
، سالمتی  ای طور قابل مالحظه شود و به اقتصادی  -اجتماعی

باور گروهی از  چنین، به  هم. مردم را مورد تهدید قرار دهد
سالة هولوسن،  11۷11شناسان، طی عصر  شناسان و تاریخ باستان

ونه تغییر اقلیم شدید و اثرگذاری رخ نداده و پرداختن به گ هیچ
گران  چنین موضوعی اساساً باطل است، ولی به کوشش پژوهش

سال اخیر، در قطب شمال و جنوب  91ویژه طی  اقلیم، به دیرین
 Alley et al., 1997; Bond)مطالعات دقیقی انجام شده است 

et al., 1997; Andersen et al., 2004; Lüthi et al., 2008; 

Svensson et al., 2008 )ها این عقیده را به کلی  که نتایج آن
اقلیم بسیاری در سراسر  های دیرین عالوه، پژوهش به. کند رد می

اند که تأییدکنندة تغییرات اقلیمی  ویژه ایران انجام شده دنیا، به
 .هولوسن هستند

دهد و  ی رخ میدالیل گوناگون طبیعی و انسان تغییر اقلیم که به
گذارد، قادر است  وهوایی اثر می های خاصی بر شرایط آب با سازوکار

های متمرکز و  های شدید، مدید و مکرّر، بارش سالی با وقوع خشک
های شدید به طبیعت و  آسا، امواج گرما، هجوم سرما و توفان سیل

های حادی وارد نماید و بنیاد  تنش( طور خاص انسان به)موجودات 
که  وجودی با. های بشری را به مخاطره بکشاند ها و تمدن نگفره

های تغییر اقلیم بوده  وقوع سیل از مخاطرات طبیعی رایج طی دوره
تواند صدمات  های نابجای انسان در طبیعت می کاری است، اما دست

های  رغم تخریب سیل علی. ناشی از این رویداد را تشدید نماید
، بر اقتصادی -اجتماعی پیامدهای ناگوارمحیطی و برجا گذاشتن 

نیز اثرات منفی جوار  زده و حتی جوامع هم سیلافراد سالمتی 
اند،  مردمانی که خانه و اموال خود را از دست داده. داردفراوانی 

طاعون، وبا و اسهال  مانند) ها سو با شیوع اپیدمی اغلب از یک
 و اختالالت ها یبیمار بهشوند و از سوی دیگر،  مواجه می (خونی
و  اضطراب شدید ،، افسردگی حادحادثهاز  پسمانند استرس )روانی 

. (Shaikh Baikloo, 2019)شوند  می مبتال( افزایش خشونت
شوند و  زدگان در بسیاری از موارد مجبور به مهاجرت می سیل

. دهند های مذکور را با خود به جوامع همسایه انتقال می بیماری
 وقوعباستانی با  قدرتمندهای بزرگ و  ز تمدنحتی افول برخی ا

 Haug) در ارتباط بوده است مخاطرات اقلیمی و مجموعة تبعاتشان

et al., 2003; Weninger et al., 2006; Kennett et al., 

2012; Weiss, 2017; Kaniewski et al., 2019.)  شواهد و
تندات های فرهنگی باستانی و مس مدارک این وقایع در بین الیه

، گاهی یک منطقة ییرویدادها چنیندلیل  به. تاریخی وجود دارند
 برای چندین سده ، مانند شمال عراق و شمال مرکزی ایرانوسیع

 Weiss et) خالی از سکنه شده استتقریباً  دچار افول فرهنگی و

al., 1993; Shaikh Baikloo et al., 2016) .شناسان باستان، 
های استقراری و فرهنگی را ل این خألقادر نبودند دلی تر پیش

های ابزاری  اخیر، با پیشرفت های در دههدرستی توضیح دهند، اما  به
ها  ، این امکان فراهم شده است تا فراز و فرودشناسی اقلیم در دیرین

 تری دقیق و تغییرات فرهنگی در ارتباط با وقایع اقلیمی مورد بررسی
 های پژوهشگیری از  سعی دارد تا با بهره مقالهاین . قرار گیرند

، به وقوع تاریخیو مستندات  شناختی باستان شواهد ،اقلیم دیرین
در  (النهرین و بین)در ایران  های عظیم و تأثیرگذار برخی از سیل

های باستانی و تاریخی بپردازد که در ارتباط با تغییرات اقلیمی  هدور
ویژه ایران را در  منطقه، بهاند و پتانسیل باالی این  رخ داده

 .تأثیرپذیری از تغییر اقلیم نشان دهد
 

 شناسی روش -6
های انجام شده در خصوص اثرات  گیری از پژوهش ابتدا، با بهره

تغییر اقلیم کنونی زمین، دربارة پیامدهای مخرب اقتصادی 
مانند قحطی، مهاجرت، بیکاری )، اجتماعی (ها ها و زیان خسارت)

ناشی از وقوع سیل ( جسمی و روانی)سالمتی و ( و خشونت
بررسی پیامدهای مذکور از این نظر . شود توضیحاتی ارائه می

. کند اهمیت دارد که ابعاد گوناگون رخداد سیل را آشکارتر می
شود و  اقلیم پرداخته می سیالب و دیرین سپس، به مباحث دیرین

یران برخی از شواهد باستانی سیل در منطقة فرهنگی شمال ا
. شوند عنوان نمونه ذکر می به( عراق کنونی)النهرین  مرکزی و بین

آباد  شناسی محیطی محوطة باستانی مافین مطالعات رسوب
از تاریخ   شهر که شواهد وقوع یک سیالب سهمگین پیش اسالم

دهد و در این مقاله به آن استناد شده، بخشی از این  را نشان می
های  های تاریخی سیل از گزارشدر انتها، بعضی . پژوهش است

. شوند عظیم و تأثیرگذار از اوایل دورة اسالمی تاکنون ارائه می
اقلیم و  های دیرین تواند برای پژوهش این اطالعات می

شایان ذکر است که برای . سیالب مفید و مکمل باشد دیرین
بازسازی شرایط اقلیمی عصر هولوسن، تا جای امکان، از نتایج 

. اقلیم با تفکیک زمانی باال استفاده شده است دیرینهای  پژوهش
های  با توجه به توضیحات مذکور، این مقاله حاصل پژوهش

 .ای است میدانی و کتابخانه
 

 سیل -6-1

های دیگر  ، فشار و مؤلفه اگر متوسط ساالنة میزان دما، بارش
سال تغییر کند، به منزلة تغییر  91هواشناسی در مدتی بیش از 

این (. Ouellet-Bernier and de Vernal, 2019)است اقلیم 
رخ ( فرین)وهوایی حدی  تشدید رویدادهای آب ا افزایش وبپدیده 

گرمایش  در روند کنونی. (Wuebbles et al., 2017)دهد  می
چرخة  رود که در برخی از مناطق جهان انتظار می جهانی



 
  62تاریخ تا کنون                                                                                               از یشاز پ یراندر ا یلس یدادرو یامدهایشواهد و پ

شدید را های ناگهانی و  شود و درصد بارندگی تسریع شناسی آب
رانش زمین، ریزش  تواند می سیل،وقوع افزایش دهد که عالوه بر 

 Nabi)در پی داشته باشد کوه، بهمن و فرسایش خاک را نیز 

Bidhandi et al., 2007 .)های سنگین در کشوری مانند  بارش
خاص،  شناختی زمینهای اقلیمی و  دلیل دارا بودن ویژگی ایران، به

ها و  طبیعی مختلفی نظیر سیالب بالیای سبب وقوع همواره
فراوان و های  و زیانخسارات  ،نتیجه و در اند بودهها  لغزش زمین

 ,Farajzadeh)اند  آوردهبه بار  قتصادیا -جتماعیناپذیر ا جبران

تا  11۷1مطابق مطالعات انجام شده در سراسر دنیا از . (2013
فته، ای شدت یا طور فزاینده که روند گرمایش زمین به 4111

تر گزارش شده است  رویداد سیل از مخاطرات طبیعی دیگر بیش
 (.1شکل )

عنوان  سیل یک پدیدة طبیعی است که جوامع بشری آن را به
این . اند ناپذیر و یک مخاطرة طبیعی پذیرفته یک واقعة اجتناب

 های و زیان پدیده، هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات
. شود بالی طبیعی در جهان محسوب میترین  ، مهیباقتصادی

ناگهانی  های سیل( 1: شوند بندی می ها به چهار گروه طبقه سیالب
های شدید فصول بهار و تابستان رخ  در جریان بارش که معموالً

( 4 ؛ندشو و ضایعات قابل توجهی می ها آسیبدهند و منجر به  می

های سنگین و  ش ناشی از بار که ای رودخانه های سیل
های متوالی بیش از  و یا بارش وسیعهای  مدت در حوضه طوالنی

دلیل  به که دریایی های سیل( 9هستند؛  پذیری حوضه ظرفیت نفوذ
 چنین، دهند و هم رخ میها  باال آمدن سطح آب دریا و یا دریاچه

 های سیل( 0؛ و دند ناشی از توفان و سونامی هم باشنتوان می
تواند با  یش ناگهانی دما که میعلت افزا ناشی از ذوب برف به

 ,Farajzadeh and Baghbanan) باشد همراه بارندگی نیز

2018.) 
ای معموالً موجب یک فاجعة بزرگ  های شدید منطقه سیالب
مقیاس و  های آبگیر بزرگ معموالً حوضه. شوند المللی می ملی یا بین

 شوند ها سیالبی می های کوچک درون آن یا بسیاری از رودخانه
(Bryant, 2013 .) میالدی رودخانة  1994برای مثال، در سال

هو در چین طغیان کرد و باعث مرگ حدود هفت میلیون نفر  هوانگ
دلیل قحطی و امراض  میلیون نفر نیز به 11شد و متعاقب آن، 

نیز  1۸۸۷در . دادند دست از را خود چون طاعون جان گیری هم همه
تسه پیوسته بود،  رودخانة یانگیک شعبه از همین رود که به 

کیلومتر مربع از  44111مجموعاً سیالب عظیمی ایجاد کردند که 
ها را تا ارتفاع هشت متر زیر آب برد و موجب مرگ حدود یک  زمین

 (.Bryant, 2013)میلیون نفر شد 

 

 
 مرتبط با رویدادهای جوی و غیر جوی 611۰تا  1۰21شدة جهانی از  بالیای طبیعی گزارش -1شكل 

(https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type) 

weather related disasters-weather and nonreported natural disasters from 1970 to 2019 related to -World -Figure 1 

(https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type) 

https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type
https://ourworldindata.org/grapher/natural-disasters-by-type
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اقلیمی خشک ارتباط مستقیمی با  رویدادهایطور معمول،  به
ش و در نتیجه، بار افت میزانها، با  در این دوره. اند وقوع سیل داشته

، شرایط برای ایجاد و نفوذپذیری خاک پوشش گیاهی کاهش
های مرطوب  ولی در دوره ،ده استشو افزایش رواناب مهیا  بسیال

دبی و بار اند، با افزایش  همراه بوده یتر های بیش که با بارندگی
تر  کمها، احتمال طغیان آب و وقوع سیل  رسوبی ریزدانة رودخانه

 (.Maghsoudi and Mohammadnejad, 2011)بوده است 
حدی که   های بارش را با دوره  ها الزم به ذکر است که نباید ترسالی

 . معموالً مرتبط با تغییر اقلیم هستند، اشتباه گرفت
رویة انسان در  دهند که دخالت بی ها نشان می پژوهش 

. ای داشته است ها نقش قابل مالحظه محیط، در وقوع سیالب
های غیر قابل نفوذ بر  روند روزافزون شهرنشینی و توسعة پوشش

خیزی در مناطق مسکونی را  سطح زمین، هر روز احتمال سیل
ها، هر  و جنگلبا از میان رفتن فزایندة مراتع . دهد افزایش می

های سطحی در مقیاس  آب  سال بشر شاهد افزایش جریان
دخالت در : برخی از این اعمال عبارتند از. تری است وسیع
ها و حریم نهایی  گذرها؛ اشغال مسیل ها و دستکاری آب مسیل

ها؛ و تغییر بدون ضابطه در پوشش سطحی زمین  رودخانه
(Ghayour, 1996 .)دلیل تسریع روند  های اخیر، به در سال

. اند تری گرفته ها شدت و وسعت بیش گرمایش زمین، سیالب
ها روی کرة زمین، عمدتاً در مناطق کمربند توفانی  تمرکز سیالب

 (.Bryant, 2013)های میانه است  ای و عرض حاره
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های یک سیل خاص، بسته به اطالعات  تخمین خسارات و زیان
طور قابل  بدنة پژوهش و زمان ارزیابی، به موجود، بر حسب

های گوناگونی ارائه  در واقع، تخمین. ای متفاوت است مالحظه
 Kundzewicz)شوند که اختالف بسیار زیادی با هم دارند  می

and Kundzewicz, 2005 .) در این محاسبات، معموالً هم
ها  گیرند و هم الزم است تا زیان خسارات مورد توجه قرار می

مدت این  ها، تبعات دراز منظور از زیان. طور دقیق بررسی شوند به
های  ها، زمین رویداد از جمله غیر قابل استفاده شدن جاده

کشاورزی و نواحی مسکونی برای مدتی طوالنی، بیکار شدن 
های جسمی، شیوع  ، ایجاد معلولیت بسیاری از افراد، مهاجرت

بنابراین، یک . ای روانی استه ها، بروز و یا تشدید بیماری اپیدمی
مدتی  تواند تبعات بسیار گسترده و طوالنی مخاطرة طبیعی می

تر و دشوارتر از  ها بسیار پیچیده داشته باشد و محاسبة زیان
 . خسارات است

های  برای مثال، در پژوهشی که دربارة میزان خسارات و زیان
واقع در  خاندوز، در نوده 1911فروردین  41حاصل از رخداد سیل 
رود انجام گرفته است، مشخص شده که  حوضة رودخانة گرگان

ها درصد از کل خسارات و زیان 0/14خسارات مستقیم و ملموس 
های تأسیسات  تر مربوط به بخش شدند که بیش را شامل می

میلیون  1111حدود )و کشاورزی ( میلیون ریال ۰111حدود )
های مستقیم و  سپس، در گروه خسارات و زیان. بود( ریال

ترین زیان به خدمات اکوسیستمی، شامل  ناملموس، بیش
حدود )فرسایش و از دست رفتن خاک و یک گونه گیاه از منطقه 

در گروه غیرمستقیم و ملموس، . وارد شد( میلیون ریال 11
سازی  ها در مورد بازگشایی مجدد معابر و پاک ترین زیان بیش

 ۸۷حدود )وکارها  وقفه در کسبو ایجاد ( میلیون ریال 911حدود )
در گروه غیرمستقیم و ملموس نیز . تحمیل شد( میلیون ریال

میلیون  110)ومرج  نظمی و هرج دلیل بی ها به ترین زیان بیش
و از ( میلیون ریال 101)، پریشانی، ناراحتی و آسیب روانی (ریال

رخ داد ( میلیون ریال 140)دست رفتن اعتماد به مسئولین 
(Mirzaei and Sadoddin. 2019 .) 

های ناگهانی  توانند باعث تسریع سیالب مناطق شهری می

های اخیر، محاسبة خسارات و  در دهه .(Bryant, 2013)شوند  
ویژه در مناطق پُرتراکم مانند  های اقتصادی ناشی از سیل، به زیان

چنین،  دلیل کثرت جمعیت و تجمع ثروت و هم شهرهای بزرگ به
(. Füssel and Jol, 2012)، بسیار دشوار شده است تغییر اقلیم

بارتر از حد  های مزبور ممکن است خسارت ویژه این که سیالب به
ساعت پس از آغاز  انتظار و تخمین رخ دهند؛ در اکثر موارد، نیم

 دلیل عدم ها به رسند و اغلب آن بارش شدید، به اوج خود می
( Bryant, 2013)یابند  میسیستم فاضالب شهری شدت  کارائی

 (. 4شکل )
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سالی و یا  کنند که قحطی صرفاً همراه با خشک برخی گمان می
شود، اما این یک تصور نادرست  مدیریت نادرست منابع حاصل می

های کشاورزی و خاک را دچار  تواند زمین است چون سیل می
و نابودی  ها فرسایش و تخریب کند و با تلف کردن دام

ها و وقوع  محصوالت کشاورزی، موجب افزایش شدید قیمت
البته از نقطه نظر ابعاد تأثیرگذاری، قحطی حاصل از . قحطی شود

تر از قحطی مرتبط با  تر و کشنده تر، وسیع سالی، طوالنی خشک
 (. Xie and Fu, 2004)سیل است 
آوری و سازگاری با  های تاب کی از روشکه مهاجرت، ی با وجودی

سالی و سیل به  چون خشک تغییر اقلیم و مخاطرات طبیعی هم
، اما، در واقع، یکی دیگر از (Bettini, 2014 )رود  شمار می

های حدی و وقوع  وقتی فراوانی بارش. بار آن است پیامدهای زیان
ری یابد، بسیا های عظیم و مخرب در یک منطقه افزایش می سیل

دلیل تخریب  آوارگی به. شوند از مردم ناگزیر به مهاجرت می
های کشاورزی، تلف  ها، زمین ها، زیرساخت ها، جاده خانه

 



 
  6۰تاریخ تا کنون                                                                                               از یشاز پ یراندر ا یلس یدادرو یامدهایشواهد و پ

 
 ( به دالر آمریكا) 611۰تا  1۰13از سیل در جهان از کل خسارت اقتصادی ساالنه ناشی  -6شكل 

(https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters?country=~Flood) 

measured in current US$floods in the world from 1903 to 2019, Total economic cost of damages as a result of  -Figure 2 

(https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters?country=~Flood) 

 

چنین، وحشت ناشی از هجوم سیل، اسارت در  ها و هم شدن دام
توانند انگیزة مهاجرت  ومیر عزیزان می زدگی و مرگ وضعیت سیل

طور ویژه،  به)مهاجرت مرتبط با تغییر اقلیم . را به وجود بیاورند
موجب کاهش جمعیت یا حتی تخلیة کامل یک منطقه ( سیل
چنین،  هم. ود که از لحاظ امنیتی و اقتصادی خطرساز استش می

مهاجرت انبوه به مناطق مساعد باعث افزایش نامتوازن جمعیت، 
شود،  تقاضا و شیوع بیکاری می-هم خوردن نظام موجودی به

دیده، چه از لحاظ اقتصادی و چه  که مهاجران آسیب ضمن این
روی جامعة میزبان  توانند سالمتی، در شرایط مناسبی نیستند و می

اثرات نامطلوبی بگذارند و حتی منجر به افزایش خشونت و 
 (.Palinkas, 2020)سیاسی شوند  -های اجتماعی تنش
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ة طبیعی، تاکنون در موارد ترین مخاطر رایج عنوان ، بهها سیل
ناشی از  ومیر ها و مرگ منجر به شیوع گستردة اپیدمیبسیاری 

جوامع بر ها  سیل گذاریاثرمیزان . اند شدهدر جهان  بیماری
طور مستقیم با موقعیت مکانی و توپوگرافی منطقه،  انسانی به

اثرات فوری . های محیطی در ارتباط است جمعیت و ویژگی
افت شدید دمای ها بر سالمتی شامل غرق شدن، جراحات،  سیل
های  مدت، زخم در میان. جانوران است شدن توسط  دهو گزی بدن

عفونی، عوارض ناشی از جراحت، مسمومیت، کاهش سالمتی 
از اثرات مستقیم سیل  تغذیه سوءهای واگیردار و  روان، بیماری

مزمن، معلولیت، کاهش  های در بلندمدت، بیماری. هستند

های مرتبط با فقر شامل سوءتغذیه از  سالمتی روان و بیماری
 . (Du et al., 2010) روند مار میمیراث بالقوة سیل به ش

باری که در مرکز  فاجعه  میالدی، وقوع سیل 1991در دهة 
چین رخ داد، باعث آوارگی و مرگ بسیاری از مردم شد و در پی 

احتماالً، . گیری کشندة طاعون گسترش یافت آن، همه
نظام در اثر  های مغولی سواره های تجاری و یا ارتش کاروان

-0۷های سیاه ناقل طاعون، این بیماری را در  مجاورت با موش
میالدی از طریق دریای سیاه به اروپا بردند و مردمان این  190۰

در بازة زمانی یک دهه، حدود یک سوم . قاره را آلوده کردند
 (.McMichael, 2012)جمعیت اروپا از بین رفت 

 های سیل وقوع که دهند می نشان شناختی های روان پژوهش

اضطراب و  باالی و سطوح حادثهاختالل استرس پس از  با شدید
 (.Fernandez et al., 2015)است همراه  قربانیان در افسردگی

عالئم تداعی غیرارادی گذشته، با  حادثهاختالل استرس پس از 
خوابی  ، بیحادثهدهندة  های مرتبط با استرس اجتناب از محرک

. ماه تداوم دارد شدید و اختالل در خواب، برای مدت بیش از یک
پذیری  قراری، تحریک عالئم اضطراب شامل نگرانی مفرط، بی

تمرکز، تنش عضالنی و در خُلقی، خستگی زیاد، دشواری 
اختالالت خواب با کنترل دشوار و عالئم افسردگی شامل احساس 

ارزش بودن،  غم یا پوچی، از دست دادن عالقه، احساس بی
غییرات در اشتها و دشواری در احساس گناه، تغییرات در خواب، ت

 . (9شکل ) (APA, 2013)تمرکز هستند 
 

https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters?country=~Flood
https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters?country=~Flood
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 میر و مرگ -6-5

نفر  دو هزارومیر بیش از  سیل هر سال موجب مرگطور میانگین،  به
. گذارد شود و بر هفتادوپنج میلیون نفر از جمعیت جهان تأثیر می می

ای  های سیالبی رودخانه دلیل آن در پراکنش جغرافیایی دشت
و خطوط پست ساحلی است که از دیرباز برای ( ها افکنه مخروط)

ها در  تفاوت (.Mohammadi, 2010)اند  شتهاسکان بشر جذابیت دا
و   طغیان مسیل و رودخانه)های مختلف  ومیر سیل میانگین مرگ
در ارتباط با شدت اثرات سیل و امکان هشدار و ( سیل ناگهانی
دهد که  مقایسة انواع رویدادهای سیل نشان می. تخلیه هستند

های  شدن سد و سیل ها، شکسته هایی مانند سونامی سیالب
به سازی،  با اثرات شدید فیزیکی و امکانات محدود تخلیه. ناگهانی

های  شوند، شدت اثرات سیل ومیر منتج می باالترین میانگین مرگ
ترتیب، به حداقل سطح ممکن  ای و مسیلی، به ساحلی، رودخانه

 Jonkman)شود  تر می یابد و امکان تخلیه و نجات بیش کاهش می

and Vrijling, 2008( ) 0شکل.) 
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اند،  ته و یا دوران باستان رخ دادههایی که در زمان گذش به سیل
ها، یا  در زمان وقوع این سیل. شود گفته می  سیالب دیرین
های هیدرولوژی انجام نگرفته و یا توسط افراد  بررسی

سیالب  ثبت دیرین. اند غیرمتخصص مشاهده و گزارش شده
ها توسط متخصصین هیدرولوژی  طبیعی است و بررسی شواهد آن

شواهد شامل اثرات گوناگون بر محیط،  این. شود انجام می
ها پس از وقوع سیل  رسوبات و یا پوشش گیاهی است که تا مدت

شامل   سیالب های دیرین پژوهش(. Baker, 2008)مانند  باقی می
ها به  طور کلی، انتخاب آن های مختلفی است که به روش

های سیستم رودخانه و هدف از مطالعة سیل بستگی دارد  ویژگی
(Benito et al., 2020 .) 

توان از دو نوع اصلی شواهد  سیالب را می رکوردهای دیرین
. 4تراز های دیرین و شاخص 1آب خط داغ: فیزیکی بازسازی کرد

مانند )آوردها  دانه و آب والی، سنگ آب شامل خطوط گل خط داغ
است که زمان اوج سیالب ( بقایای مواد آلی، علف و بقایای چوبی

این نوع از شواهد، (. Koenig et al., 2016)کند  را مشخص می
های  ها و در اقلیم های مرطوب معموالً فقط برای هفته در اقلیم

 Williams and)مانند  ها باقی می خشک و خشک برای سال نیمه

Costa, 1988 .)تری از  تراز شواهد قدیمی های دیرین اما، شاخص
ند و معموالً شامل ده های اوج جریان سیالب را نشان می دوره

 آب سنگ، خط داغ دانه و تخته رسوبات سیالبی با بافت ریز، سنگ
چنین، شواهد  ، و هم(Herget et al., 2020)و آثار فرسایش 

                                                
1- High Water Marks 
2-Paleostage Indicators 

مانند آثار روی درختان کنار رودخانه  گیاهی دیرپا و ماندگار
(McCord, 1996 )توان  های درختی می با بررسی حلقه. شود می

را از لحاظ شدت اثرگذاری و زمان وقوع   سیالب نرویدادهای دیری
بسته به شرایط (. 1شکل )زمانی باالیی بازسازی نمود  با تفکیک 

توانند برای هزاران سال  می( تراز دیرین)محیطی، چنین شواهدی 
 (. Kochel et al., 1982)باقی بمانند 
مربوط به اواسط و اواخر هزارة  وقوع سیل باستانی شواهد

شناسی محیطی  رسوبمطالعات در  .(م.ق)قبل از میالد چهارم 
 Chaychi and) شهر آباد اسالم مافینباستانی های  محوطه

Shaikh Baikloo, 2020; Shaikh Baikloo et al., 2020) ،
تپة  هو قر( Maghsoudi et al., 2016) کریم آباد رباط میمنت
در چنین،  و هم مرکزی ایرانشمال در ( Kaboli, 1999) قمرود

 ، شوروپَّک(Woolley, 1955) های اور محوطهکاوش 
(Schmidt, 1931) و کیش (Watelin, 1934) النهرین  در بین
متعلق به اواسط هزارة چهارم و اوایل هزارة سوم  (عراق امروزی)

النهرینی  احتماالً خلق اسطورة بین .تشناسایی شده اس .م.ق
س نیز انعکاس یافته، در مشهور سیل بزرگ که در کتاب مقد

 .بوده است. م.های سهمگین اوایل هزارة سوم ق ارتباط با سیل
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مسلماً وقوع سیل همیشه در اثر تغییر اقلیم نبوده است، ولی در 
، پیامدهای این رویداد تر بیش راتکر تعل بهیی، ها دورهچنین 
معیشتی و  مشکالت که طوری ، بهدهند رخ میای  عدیدهناگوار 

دلیل  سیل به رخدادهای. کنند سالمتی بسیار زیادی ایجاد می
اقلیمی  های دورهحدی مرتبط با تغییر اقلیم، عمدتاً با  های بارش

 ترین و بارزترین شواهد از مهم. اند شتهدا زمانی خشک هم
باز  .م.قبه هزارة چهارم  در ایران لوقوع سی شناختی باستان

دریاچة نئور اردبیل که  اقلیم های دیرین پژوهشبر طبق . گردد می
 9111تا  0411باالیی انجام شده است، از حدود  تفکیک زمانیبا 
م یک دورة بسیار خشک با افزایش میزان گردوغبار حاکم بوده .ق

مانی، حداقل در خالل این بازة ز (.Sharifi et al., 2015) است
. م.ق 9111-9411و  .م.ق 9۰11-9۷11دو دورة خشک شدید 

اقلیم  دیرین  که پژوهش اند رخ داده (پیش  هزار سال 4/1رویداد )
 (سال 41تا  سه تفکیک زمانیبا ) المقدس در غرب بیتغار سورق 

 (.Bar-Matthews and Ayalon, 2011)دهد  نشان میها را  آن
را ( .م.ق 9111 -9911حدود )پیش   سال هزار 4/1 خشک رویداد

، (Andrews et al., 2020)خور زنجان  غار کتله های پژوهش
، (Shumilovskikh et al., 2016)دریاچة کنگور دشت گرگان 

و میرآباد  (Hamzeh et al., 2017) دریاچة هامون سیستان
 ناحیة پالیای شاریدر ایران،  (Stevens et al., 2006) لرستان

، تغییرات دبی رودهای (Jassim et al., 2007) عراقدر مرکز 
دریاچة وان، (Kay and Johnson, 1981)دجله و فرات 
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برند و  یرنج م یماریب یک ای اختالل روانی، فیزیكی جراحتکه از  یافراد - 6112تا  1۰23های ناشی از سیل در جهان از  آسیب -3شكل 

  .دارند یفور یپزشك یها به کمک ازیفاجعه ن کی میمستق ةجیعنوان نت به
(https://ourworldindata.org/grapher/number-injured-from-disasters?country=~Flood) 

Figure 3- Flood injuries around the world from 1963 to 2017 - People suffering from physical injury, mental disorder or an illness 

who need immediate medical attention as a direct result of a disaster. 

(https://ourworldindata.org/grapher/number-injured-from-disasters?country=~Flood) 

 

   

 6112تا  1۰11 ومیر ناشی از سیل در جهان از تعداد مرگ -0شكل  

(https://ourworldindata.org/grapher/number-of-deaths-from-natural-disasters?country=~Flood) 
Figure 4- Global deaths due to floods from 1900 to 2018 

(https://ourworldindata.org/grapher/number-of-deaths-from-natural-disasters?country=~Flood) 
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های درخت  جا مانده بر تنه و حلقه اثر سیالب به -5شكل 

(Zielonka et al., 2008) 
Figure 5- Effect of flood on tree trunks and rings 

(Zielonka et al., 2008) 

 

(Wick et al., 2003) و دریاچة تِسِر (Kuzucuoğlu et al., 

 ,.Cullen et al) خلیج عمان شناسی رسوب و در ترکیه (2011

  .اند کردهگزارش نیز  (2000
افزایش دمای ، 9بر اساس دومین پروژة صفحة یخی گرینلند

که به رخ داده  .م.ق 1411-1011در بازة زمانی  یبسیار شدید
 (۰شکل )سرعت به یک شرایط اقلیمی سرد منتهی شده است 

(Alley, 2004 .) دما که با شرایط اقلیمی خشکی، موسوم این افت
.( م.ق 111 – 1411حدود )پیش   سال هزار 4/9به رویداد 

(Kaniewski et al., 2019 )دریاچة  های همراه بوده، در پژوهش
 ,.Stevens et al)ر دریاچة زریبا، (Sharifi et al., 2015)نئور 

 0گبا ، پیت(Sabokkhiz et al., 2019)، دریاچة مهارلو (2001
خور  ، غار کتله(Gurjazkaite et al., 2018) کنار صندل جیرفت

(Andrews et al., 2020) دریاچة کنگور ،(Shumilovskikh et 

al., 2016)  ۰شکل )و تغییرات دبی رودهای دجله و فرات( )Kay 

and Johnson, 1981) نیز شناسایی شده است . 
  دادهای ندلیل کاهش برو در رویدادهای سرد اقلیمی که به

های سطحی اطلس شمالی سرد شده و  اند، آب خورشیدی رخ داده
این وضعیت . منجر به کند شدن چرخة ترموهالین شده است
های گرینلند،  موجب کاهش تبخیر و در نتیجه، کاهش بارش

 ;Bond et al., 2001)اروپا و منطقة مدیترانه شده است 

Staubwasser and Weiss, 2006.)  بنابراین، مطالعة تغییرات
های  های اکسیژن مغزه دمای گرینلند بر اساس بررسی ایزوتوپ

تواند تا اندازة زیادی  های اطلس شمالی می یخی با منشأ آب
. را نیز بازسازی نماید( ویژه ایران به)شرایط اقلیمی خاور نزدیک 

                                                
3- Greenland Ice Sheet Projects 2 (GISP2) 
4- peat-bog 

های  با بارش 1چنین، در خصوص ارتباط نوسان اطلس شمالی هم
این مطالعات نشان . های زیادی انجام شده است ن بررسیایرا
دهند که فازهای مثبت و منفی نوسان اطلس شمالی بر  می

گذارند  های پاییزی و زمستانی ایران تأثیر می بارش
(Khoshakhlagh et al., 2008; Asakereh et al., 2017; 

Toulabi Nejad et al., 2018 .) ،در منطقة زاگرس مرکزی
  تروک شدن استقرارها با یک دورة افزایش بارندگیروند م

. م.ق 1411 تا 1911بین  با اوج( آسا های سیل بارش احتماالً)
افزایش  .(Neumann and Parpola, 1987) تسریع شده است

. م.ق 1411تا  1011حداکثری جریان دجله و فرات بین 
پس از آن، میزان جریان . دهندة این دورة گرم است بازتاب

 111تا  1111های مذکور رو به کاهش گذاشته و بین  دخانهرو
که ( Kay and Johnson, 1981)به حداقل خود رسیده . م.ق

  (.۷شکل )پیش است  هزار سال  4/9دهندة رویداد خشک  نشان
 

 های تاریخی مستندات و گزارش -6-2

های دجله و  دلیل طغیان رودخانه که به میالدی ۰4۸ سال سیل
النهرین رخ داد، احتماالً یکی از دالیل اصلی سقوط  فرات در بین

بالذری، مورخ دورة اسالمی، وقوع این . سلسلة ساسانی بوده است
  سیل عظیم را به اواخر زمان حکومت خسروپرویز نسبت داده

ومیر فوری  این اتفاق نه تنها باعث مرگ(. Blazeri, 1958)است 
عواقب ناخوشایندتری مانند چنین،  بسیاری از مردم شده، بلکه هم

تخریب محصوالت کشاورزی، قحطی، آوارگی و شیوع بیماری 
این مجموعه . واگیردار و کشندة طاعون را نیز در پی داشته است

طور کلی، موجب مرگ بسیاری از مردم ایران، احتماالً  حوادث، به
حدود یک سوم تا حداکثر نیمی از جمعیت در قلمروی ساسانی 

های غربی ایران تا شرق مدیترانه  ریباً تمام قسمتتق. شده است
رود، بسیاری از سرداران نظامی  درگیر طاعون شدند و احتمال می

چنین، شاه ایران، قباد دوم، در اثر این بیماری از بین رفته  و هم
در چنین (. Ibn Asir, 1992; Mas'udi, 1409AH)باشند 

وانند ایران و ها فراهم شده تا بت شرایطی، فرصت برای عرب
. هایی از امپراتوری روم شرقی را به تصرف خود درآورند بخش

دهند که در این زمان یک دورة  اقلیم نشان می های دیرین پژوهش
( 0شکل )مطالعات گرینلند . سرمایش اقلیمی در جریان بوده است

(Alley, 2004 ) و اطلس شمالی(Bond et al., 1997 ) این
 کتوباتم اساسبر چنین،  هم. کنند د میرویداد اقلیمی را تأیی

های دجله و فرات در  ، رودخانهنویسندگان دورة اسالمی تاریخی
به دفعات  نیز (میالدی 1411تا  111)دورة گرمایش قرون وسطی 

 -های سنگین اجتماعی اند و باعث خسارات و زیان طغیان کرده
 . (1جدول )اند  شده( عراق کنونی)النهرین  اقتصادی در بین

                                                
5- North Atlantic Oscillation (NAO) 
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نمودار تغییرات دمای مرکز گرینلند بر اساس دومین  -2شكل 

 (Alley, 2004)پروژة صفحة یخی گرینلند 
Figure 6- Diagram of central Greenland temperature changes 

according to Greenland Ice Sheet Projects 2 (Alley, 2004) 
 

 
سال پیش  2111نوسانات جریان آبی دجله و فرات از  -2شكل 

 (Kay and Johnson, 1981)تاکنون 
Figure 7- Fluctuations in the water flow of the Tigris and 

Euphrates from 6,000 years ago to the present (Kay and 

Johnson, 1981) 

 
 

 (میالدی ۰51 – 1651النهرین طی دورة گرمایش قرون وسطی  یل در بینهای تاریخی دجله و فرات و رخدادهای س طغیان -1جدول 
Table 1- Historical floods of the Tigris and Euphrates and floods in Mesopotamia during the medieval warming period (950-

1250AD) 

زمان 
 (قمری/میالدی)

 منبع توضیح

. العین در جانب غربی بغداد بود را به زیر آب برد آمد و بسیاری را در جهت شرقی بغداد غرق کرد و نیز مقابری که در بابآب دجله بسیار باال  ق 9۰۷/ م 1۷۷
 .اجرت کشتی زیاد از حد باال رفت

Ibn Asir, 

1992, vol.21: 

108-109 

های کهنه و نو را  ها را به زیر گرفت و پل ها درگذشت، آن بلندیآب رود فرات باالتر از حد معمول آمد و بسیاری از غالت را آب برد و از  ق 9۷1/ م 1۸1
 .فیضان فرات و دجله تا سه ماه دوام داشت و سپس کاهش یافت. روز غرقاب شدند خراب کرد و ساکنان جهت غربی بغداد تیره

Ibn Asir, 

1992, vol.21: 

130 

ها منفجر شد و در آن سال کسی از عراق حج  بغداد و عراق غرق در آب شد و دهانة آن باال آمد و بسیاری از( متر 11)ذراع  41آب دجله  ق 011/ م1111
 .نگذارد

Ibn Asir, 

1992, vol.21: 

333-334 
دجله، ها و طغیان  چنان باران بارید که اکثر عمارات آن شهر روی به خرابی نهاد و از کثرت سیل اآلخر این سال، در بغداد آن در ماه جمادی ق 01۰/ م11۰9

کاران حرم سراسیمه و پای  کار به جایی رسید که دارالخالفه، که بلندترین مواضع آن شهر است، تمامی به زیر آب رفت و کنیزان و خدمت
ب کرد چنین، توفان در موصل اکثر آن شهر را خرا هم. برهنه بیرون دویدند و خلیفه، القائم بامر اهلل را بر دوش برداشته به جانب بادالتاج بردند

در بصره . هایش را چهار فرسخ دورتر یافتند چه دروازه دلیل این توفان آسیب دید، چنان و سور بلده سنجار، که بسیار مستحکم بود، کامالً به
 .نخل باردار را از بیخ کند 1111چنان بادی وزید که بیش از  نیز آن

Tatoy and 

Ghazvini, 

2003, vol.4: 

2424 

ها تخریب  شدن سیالب، اکثر ساختمان آسا و جاری های سیل دلیل بارش صفر این سال، در بغداد، بصره، واسط، خوزستان و خراسان به در ماه ق 01۷/ م11۰0
ها قرار گرفتند و چند روز متوالی به  های سال قبل در بغداد، اکثر اهالی این شهر روی به صحرا نهادند و در باالی تپه دلیل خرابی به. شدند

این وبا در واسط و بصره . چنان وبایی ظاهر شد که بیش از ده هزار نفر تلف شدند ها، یک دفعه آن پس از بارندگی. خوردند باران میجای آب، 
 . و خوزستان و خراسان نیز شایع شد و قربانی بسیاری گرفت

Tatoy and 

Ghazvini, 

2003, vol.4: 

2425 

علت آب زیاد بسته شده  ها به راه. ه، آب بغداد را فرا گرفت و جز منزل خلیفه و حوالی آن، بنایی سالم نمانددلیل طغیان دجل در این سال، به ق 0۰۰/ م 11۷9
 .بود

Bandari 

Isfahani, 

1977: 57 
 ,Mostowfi .که بغدادیان تاریخ ساختند در این سال که خلیفه قائم درگذشت، بغداد در اثر سیل دچار خرابی فراوان شد، چنان ق 0۰۷/ م11۷0

1985: 355 
واندی ذراع به  چنین، دهانة نهر عیسی را خراب کرد و تا سی های هیت و هم بعضی از آسیاب. در این سال آب فرات نه ذرع فزونی یافت ق 0۷4/ م11۷1

 .ها را برید مرور افزون شد و آب از روی دو پل طراستان و خانقین که هر دو منسوب به کسری بودند، درگذشته آن

Ibn Asir, 

1992, vol.23: 

94 
 ,Ibn Asir .ها نیز تخریب شدند چنین، راه هم. ویژه غالت، ضایع شدند و قحطی واقع شد دلیل طغیان دجله، محصوالت کشاورزی، به در ماه نیسان، به ق 114/ م111۸

1992, vol.24: 

112 
 ,Ibn Asir .های اطراف رود تخریب شدند دلیل طغیان فرات، خانه به ق 11۰/ م1144

1992, vol.25: 

33 
-Bar .ها و مساکن پیرامون رود تخریب شدند دلیل طغیان دجله، بسیاری از محله به ق 110/ م1111

Hebraeus, 

1985: 279 

گنبد آرامگان احمد بن حنبل آب تا . های آن نواحی را بستند مردم دروازه. دلیل طغیان دجله در ماه شعبان نزدیک بود بغداد را آب فرا گیرد به ق 1۰۸/ م11۷9
 .الشیوخ رسید را فرا گرفت و به نظامیه و رباط شیخ

Ibn Asir, 

1992, vol.28: 

53-54 
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های  دهندة وقوع سیل مستندات تاریخی در مورد ایران نیز نشان
 حدیهای  دلیل بارش به تر سهمگین و بسیار مخرب هستند که بیش

ها  این سیالب .(4جدول ) اند رخ داده ها و مسیل ها و طغیان رودخانه
 111-1411حدود )« گرمایش قرون وسطی»های تغییر اقلیم  با دوره

( میالدی 1911-1۸۷1حدود )« عصر یخبندان کوچک»و ( میالدی
های مهیبی که از دورة قاجار تا کنون رخ  از سیل. زمانی دارند هم

شمسی در تهران  140۰اردیبهشت  1۸ه سیل توان ب داده است، می
ومیر بسیاری از مردم  اشاره کرد که منجر به تخریب اموال و مرگ

های  دلیل بارش شمسی به 1919از اوایل (. Melville, 1984)شد 
های  های سهمگین در اغلب بخش آسا و جاری شدن سیالب سیل

مثال، در قم برای . های بسیاری ایجاد شد ایران، خسارات و زیان
شمسی، سیل  1919در هشتم مرداد . حدود هزار خانه ویران شدند

عظیمی در تبریز رخ داد که باعث صدمات جدی به این شهر شد 
(Melville, 1983 .)دلیل  بهمن همان سال، به 49چنین، در  هم

بارش برف سنگین در خوزستان و بخشی از لرستان و منطقة 
های کارون،  آسا، رودخانه ی سیلها بختیاری و در پی آن، بارش

جا گذاشتند  های سنگینی به کرخه و دز طغیان کردند و هزینه
(Melville, 1984 .)وزارت جهاد سازندگی های برطبق پژوهش، 

 که است رخ داده19۷1تا  1991از چهار دهه  طیسیل  1۸11تعداد 
بـه وقـوع  19۰1 ةدر دهـها  درصد آن 11تر از  کمی بیش

د که طی مدت نده نشان می چنین، ها، همآماراین  .ندا پیوسـته
 491برابر با  19۰1 ةکه سهم دهـ اند شهر آسیب دیده ۰41 ،مذکور

سیل حدود  اتمجموع خسار ،یاد شده ةبرای دور .تمورد بوده اس
میلیارد ریـال از آن  ۰۸که نزدیک به  شدهمیلیارد ریال برآورد  1411

در (. Khorsandi, 2016) آخر بوده است ةدر ده( درصد 11)
وقوع   های سنگینی در اثر های اخیر نیز خسارات و زیان سال
های حدی به کشور تحمیل شده  های سهمگین ناشی از بارش سیل
دلیل  به 191۸فروردین  تا اواسط 191۷در اواخر اسفند . است

ویژه  استان کشور، به 41آسا در  های متمرکز و سیل بارندگی
های گلستان، لرستان، خوزستان، ایالم، کرمانشاه، مازندران و  استان

روستا از وقوع سیالب و  0011شهر و  411، بیش از (شیراز)فارس 
هزار واحد  بیش از شصت. ها آسیب جدی دیدند طغیان رودخانه

هزار واحد  و روستایی تخریب شدند و بیش از هفتاد و پنج  شهری
نفر دچار مصدومیت و بیماری  94۸1در این حوادث، . خسارت دیدند
از دیگر . نفر جان خود را از دست دادند ۸۰تا  ۷۰شدند و بین 

های  توان به قطعی بسیاری از راه آمده می های پیش خسارات و زیان
ستا و شهرها، تلفات دام و طیور، از ارتباطی اصلی و فرعی بین رو

بین رفتن محصوالت کشاورزی و کندوهای زنبور عسل، فرسایش 

های کشاورزی، صنعتی، تأسیسات  دیدگی زیرساخت خاک، آسیب
پروری، مراکز درمانی، مدارس،  و فاضالب، آبزی  برق، گاز، آب

 National Report on)آهن و میراث فرهنگی اشاره کرد  راه

Floods, 2019, 2020) . 
 

 گیرینتیجه -3
تواند هم  رود که می ترین مخاطرات طبیعی به شمار می سیل از رایج

مرتبط با تغییر اقلیم باشد و هم در اثر مدیریت نادرست و 
اثرات اولیة این رویداد، مانند . انگاری عوامل انسانی رخ دهد سهل

میر، آوارگی و نابودی و ها، مرگ ویرانی منازل، تخریب زیرساخت
های  آسیب. توانند عواقب بلندمدتی در پی داشته باشند اموال می

گیر عفونی، وقوع قحطی،  های همه جسمی و روانی، شیوع بیماری
بار رخداد سیل در درازمدت   بیکاری، فقر و مهاجرت از پیامدهای زیان

 . روند به شمار می
ریخی و یافتن شواهد گردآوری رویدادهای وقوع سیل از اسناد تا

های باستانی در کنار  های فرهنگی محوطه سیالب در بین الیه
تری از شرایط اقلیمی و  تواند نتایج دقیق اقلیم می های دیرین پژوهش

به بیان دیگر، مطالعات مذکور مکمل . محیطی گذشته حاصل نماید
دهند که رخداد  ها نشان می این پژوهش. دیگر هستند یک

زمانی  های تغییر اقلیم هم خرب در ایران با دورههای م سیالب
های حدی مرتبط با  طور معمول، وقوع بارش واقع، به  در. اند داشته

. است  تغییر اقلیم عامل اصلی بروز این مخاطرة طبیعی در ایران بوده
دلیل کاهش پوشش  سالی، به مدت خشک های طوالنی در دوره

های متمرکز و ناگهانی اغلب  پذیری خاک، وقوع بارش گیاهی و نفوذ
های  ها و جاری شدن سیالب ها و مسیل منجر به طغیان رودخانه

 . اند سهمگین شده
های  شناسی محیطی در محوطه در خصوص مطالعات رسوب

های سهمگین اواسط و اواخر هزارة  توان به سیل باستانی ایران می
این . کرددر منطقة فرهنگی شمال ایران مرکزی اشاره . م.چهارم ق

اند، برای چند دهه تا  ها که طی رویدادهای خشک رخ داده سیالب
چند سده موجب توقف اسکان و از بین رفتن جاذبة استقرار در برخی 

. اند چای شده قره-نواحی مانند غرب دشت تهران و حوضة قمرود
النهرین نیز یافت شده  عصر وقوع سیل در بین چنین، شواهد هم هم

ها  این رودخانه دهد که ندات تاریخی نیز نشان میبررسی مست. است
خصوص در دورة گرمایش قرون وسطی به کرات  ، به طی زمان

اند و زندگی مردم عراق را به چالش  های سهمگینی کرده طغیان
های تاریخی سیل در ایران، وقوع این رویداد را  گزارش. اند کشیده

های  ها در دوره سیلآسا و طغیان رودها و م های سیل اغلب به بارش
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تغییر اقلیم گرمایش قرون وسطی و عصر یخبندان کوچک ارتباط 
پس از یک دهه ) 191۸چنین اتفاقی در فروردین . دهند می
سنگینی  های موجب وارد آمدن خسارات و زیان( بارشی در کشور کم
 اگرکنونی زمین،  این، در دورة گرمایشبنابر. استان شد 41به 

طور  درستی و به به در ایران یری و مهار سیلگ پیش های برنامه
اقتصادی  -تواند پیامدهای اجتماعی مید، ننشو کارآمدی مدیریت

 .همراه داشته باشد ناگواری به

 

  های وقوع سیل در ایران طی دوران اسالمی برخی از گزارش -6جدول 
Table 2- Some reports of floods in Iran during the Islamic era 

زمان  محل
 (قمری/میالدی)

 منبع توضیح

 ,Ibn Isfandiar .ها گریختند ها تخریب شدند و مردم به کوه همه خانه ق 941/ م19۷ ساری

1987: 296 
ها از آب آکنده شدند و رودها و  های درشت بارید و دره در سرزمین جبال پیاپی باران بارید و آسمان، آذرخش و تندر زد و تگرگ ق 9۷۸/ م 1۸۸ زاگرس میانی

 .ها بسته شدند ها پر از گِل و سنگ و راه ها ویران گشتند و قنات ها پر آب شدند و سرای چاه

Ibn Asir, 

1991, Vol.12: 

5299-5300 
 :Bahar, 1987 .سال بعد غله گران شد. خورشیدی، بند کندک شکست و در کرکوی سیل جاری شد 01۰در دوم آبان  ق 041/ م119۷ سیستان

365 
خوزستان و 

 خراسان
ومیر بسیاری از  شدن سیالب در خوزستان و خراسان در ماه صفر و سپس، شیوع وبا و مرگ آسا و جاری های سیل وقوع بارش ق 01۷/ م11۰0

 .ممرد

Tatoy and 

Ghazvini, 

Vol.4: 2425 
زرنگ به مدت سه ماه زیر آب بود و بیش از . مترمربع از دلتای هیرمند دچار سیل شدند 41111بخش وسیعی از سیستان و  ق ۰01/ م1409 سیستان

 .مجدداً سیل عظیمی در این منطقه رخ داد( ق ۰01/م1400)سال بعد نیز . نفر کشته شدند 911
Bahar, 1987: 

397-398 

های  سیل به قسمت. باری در یزد رخ داد خورشیدی، پس از پنج روز باران شدید و مداوم، سیل فاجعه ۰10در پنجم اردیبهشت  ق ۰۷9/ م14۷1 یزد
 .ها پناه بردند ساعت بحرانی مردم به بلندی 9۰طی . چنین، ارک خسارت وارد کرد شرقی و جنوبی شهر و هم

Kateb Yazdi, 

2007: 73-74 

 ,Hafiz-i Abru .ها تخریب شدند در اثر جاری شدن سیالب اغلب ساختمان ق ۷۷4/ م19۷1 تبریز

1971: 244 

پل بویه در . ناحیة کرزین غرق شد. آقاج باعث سیل در شیراز و منطقة شبانکاره فارس شد بارش شدید باران در نواحی باالتر قره ق ۸01/م1004 شیراز
 .نخل شناور در سیل تخریب شدپل عروس توسط درختان 

Melville, 

1984: 140 

 ,Kateb Yazdi .ها بارش در تفت یزد، سیل مخربی رخ داد خورشیدی، بعد از هفته ۸91فروردین  40در  ق ۸۰1/ م101۰ یزد

2007: 276-

279 

 Iskandar .خانه در محلة درب ابهر قزوین شد 4111وقوع سیل سبب تخریب حدود  ق 1۰1/ م111۸ قزوین

Baig, 2003: 

118 

شهرهای غرب 
ایران و حاشیه 

 کویر

رود طغیان  زاینده. بعد از دو روز وزش بادهای شمالی مخرب و شدید در عراق عجم، باران شدید باعث طغیان وسیع رودها شد ق 1114/ م1110
. ها در قم و پیرامونش تخریب شدند و خانه باغات. های آبیاری پر از رسوب شدند کانال. ها را تخریب کرد ها و پل کرد و آسیاب

 . سیل، قزوین، کرمان و یزد را نیز متأثر کرد

Melville, 

1984: 140 

 ,Mahjouri .طغیان سهمگین رود هراز باعث ویرانی آمل و روستاهای پیرامونش شد و هزاران نفر را کشت ق 111۸/ م1۰11 آمل

1966, vol.2: 

369 

 ,Melville .آسا باعث وقوع سیل سهمگینی شد که سراسر شیراز را تخریب کرد سنگین و باران سیلبرف  ق 1191/ م1۰91 شیراز

1984: 141 

های سنگینی به زندگی مردم  ها باعث وارد آمدن خسارات و زیان ها در کوه طغیان ناگهانی قمرود در بهار این سال در پی بارش ق 1101/ م1۰9۰ قم
 .شد و هزار خانه تخریب شدند

Melville, 

1984: 141 

 ,Lockhart .های قدیمی تخریب شدند دو هزار خانه و تمام ساختمان ق 11۸1/ م1۰۷1 قم

1960: 130 

در پی آن، یک نوع بیماری . سوم شهر شد و تعدادی از ساکنان را وادار به فرار کرد باری باعث نابودی یک وقوع سیل فاجعه ق 11۷1/ م1۰۸۸ شیراز
 .شدگیر نیز شایع  همه

Melville, 

1984: 141 

 14۸۸/ م4-1۸۷1 تبریز
 ق

رسد، مدت و شدت قابل  نظر می به. م رخ داده و در شعر نخجوانی انعکاس یافته است1۸۷1/1۸۷4سیل احتماالً در زمستان 
سال  4العاده، حداقل نویدبخش سال کشاورزی خوبی پس از  در اکثر مناطق، بارش باران و برف فوق. ای داشته است مالحظه

 .قحطی بود

Melville, 

1983: 109 

های  رود سواحل خود را شکافت و از بخش. دلیل بارش سنگین رخ داد باری در شیراز به خورشیدی سیل فاجعه 14۸۰دی  4۸در  ق 1941/ م111۸ شیراز
 1در . بودند، تخریب شدند ها و باغاتی که اخیراً روی خندق ساخته شده خانه. شمالی و غربی شهر از طریق خندق وارد شیراز شد

 .دلیل بارش شدید رخ داد بهمن نیز سیل دیگری به

Melville, 

1984: 142 
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 منابع
خلیلی، لقاسم حالت و عباس ترجمة ابوا .تاریخ کامل(. 19۷1) .اثیر، ع ابن

 .مؤسسه مطبوعاتی علمی، جلد 99

تصحیح عباس اقبال، کالله  .تاریخ طبرستان(. 19۰۰) .اسفندیار، ب ابن
 .خاور

، تصحیح ایرج افشار، تاریخ عالم آرای عباسی(. 19۸4) .ت ،اسکندر بیگ
 .امیرکبیر انتشارات

دانشگاه  ،داریوش یاراحمدی ترجمه. مخاطرات طبیعی .(1914) .برایانت، ا
 .لرستان

 .ترجمه محمد توکل، انتشارات نقره. فتوح البلدان .(199۷. )بالذری، ا
تصحیح . تاریخ سلسلة سلجوقی(. 191۰. )بنداری اصفهانی، ف

 .محمدحسین جلیلی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

 .کالله خاور انتشارات(. تصحیح)تاریخ سیستان (.  19۰۰. )ت.م ،بهار

تصحیح غالمرضا طباطبایی  .تاریخ الفی(. 19۸4) .قزوینی، آ، .تتوی، ق
 .علمی و فرهنگیانتشارات مجد، 

مخاطرات اقلیمی (. 1911) .شیخ بیکلو اسالم، بو ، .، اچایچی امیرخیز
های فرهنگی جوامع انسانی مطالعه  م و پاسخ.هزاره چهارم ق

پژوهه  .چای قره -دشت تهران و حوضه قمرود: موردی
  .۸1-۰۷، (1)۰، جیسن باستان

 ،موسوی حرمی ،.ح ،علیزاده الهیجانی ،.ح.م ،محمودی قرائی ،.ع.م ،حمزه
رسوبات بادی نهشته شده در دریاچة  .(191۰) .م ،جمالی و ،.ر

غبار سیستان از  و های گرد هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان
-نگاری و رسوبهای چینهپژوهش .انتهای آخرین یخبندان تاکنون

  .40-1 ،(1)99، شناسی

مطالعه (. 19۸۷) .، جپورسماکوشمعصوم و  ،.ن ،قنبری ،.ف ،اخالقخوش
اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی 

 .۷1-1۷ ،۰۰، های جغرافیای طبیعیپژوهش .دریای خزر

 .1۰0 ،وزارت نیرونشریة  .بررسی خسارت سیالب(. 1911) .خورسندی، ح
بازسازی (. 191۸) .، جمالی، م.، رامشت، م.، سیف، ع.خیز، ف سبک

تغییرات اقلیمی دریاچة مهارلو از هولوسن تا عهد حاضر با تأکید بر 
 ،(4)1فصلنامة کواترنری ایران،  .های گرم و سرد ردیابی دوره

109-1۰1.  

پیامدهای تغییر اقلیم جهان بر سالمتی (. 191۸) .شیخ بیکلو اسالم، ب
، تعدیل و سازگاری پیامدها، اقلیم، المللی تغییر کنفرانس بین .روان

  .دانشگاه خوارزمی
 .ر، رادییصفاو  ،.ح ،پوریول ،.ا ،زیرخیام یچیچا ،.ب ،اسالم کلویب خیش

بر جوامع دورة  انهیهولوسن م یمیاقل راتییاثر تغ یبررس(. 1911)
 یطیمح یشناس بر اساس رسوب یمرکز رانیدر شمال ا III لکیس

 ،(9)14 ،یشناسمطالعات باستان .اسالمشهر آباد نیمحوطة ماف
109-1۰۰. 

اثرات  (.191۷) .ن ی،بزمو ، .ع ،، بساک.ز ،زاده یحجاز ،.م ،نژادیطوالب
 رانیجو و بارش ا یانیتراز م یبر ناهنجار ینوسان اطلس شمال

علوم  یکاربرد قاتیتحق هینشر .(رانیغرب ا: یمطالعه مورد)
 .11-91 ،(01)1۸ ،ییایجغراف

استخراج (. 1911) .ز ی،شامحمدو  ،.ف ،خوش اخالق ،.ح ،عساکره
 (NAO)ی توأم با فاز مثبت نوسانات اطلس شمال دیهمد یالگوها
 ،(1)9، یدروژئومورفولوژیه .رانیا  آن بر بارش زمستانه ریو تأث
119-19۷. 

تحقیقات جغرافیایی،  .خیز در ایران سیل و مناطق سیل(. 19۷1) .غیور، ح
01، 111-141. 

 .سمت انتشارات .مخاطرات اقلیمی ایران .(1914) .زاده، م فرج

. مدیریت مخاطرات آب و هوایی .(191۷) .، پباغبانانو  ،.زاده، م فرج
 .انتخابانتشارات 

سازمان انتشارات  .شناسی قمرود باستان های بررسی(. 19۷۸) .ع.کابلی، م
 (. پژوهشگاه)میراث فرهنگی کشور 

 .دانشگاه تهران انتشارات. مخاطرات جوی .(19۸1) .محمدی، ح

 انتشاراتتصحیح عبدالحسین نوایی، . تاریخ گزیده(. 19۰0) .مستوفی، ح
 .امیرکبیر

انتشارات ، 1جلد .المروج الذهب و المعادن الجوهر .(ق 1011). مسعودی، ا
 .الهجره دار

 .زشک، ر یوسفیو ، .، محمدی، ا.، نویدفر، ا.م.زاده، س ، زمان.مقصودی، م
های باستانی با  مطالعة شرایط محیطی حاکم بر محوطه(. 1911)

تپة باستانی : مطالعة موردی)تأکید بر آنالیز اندازة رسوبات رودخانه 
 . 11-01، (1)4ان، فصلنامة کواترنری ایر .(آباد آباد و مافین میمنت
  ژئومورفولوژی مخروط .(1911) .، ومحمدنژاد آروقو  ،.مقصودی، م
 .انتشارات دانشگاه تهران .ها افکنه
 .ساری انتشاراتجلد،  4 .تاریخ مازندران(. 1901) .مهجوری، ا

مفاهیم و  .(19۸۰) .، فعبادتیو  ،.محمدنژاد، ش .بیدهندی، غ  نبی
 .مروری بر مالحظات پروتکل کیوتو پیامدهای تغییر آب و هوا با

  .دانشگاه تهران
گزارش ملی  (.1911)، (مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی)وزارت نیرو 

ها و پیشنهادهای گزارش  آموخته ها، درس خالصه یافته :ها سیالب
 .ایران تهران، .ها ملی سیالب

تحلیل، روایت،  :ها گزارش ملی سیالب (.191۸)، هیأت ویژه سیالب
 .ایران تهران، .ها و پیشنهادها آموخته درس
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