
 

 

یرف هها هههر  سذ ب ههرت  نهه   بهها تنهه تقس م کهه ص رههقذ  هه ذ    
 شهه  نق، ، تاههرتس ذنههق،  ن تنههقق  اتههق   نهه     ،نههقج رههقذ 

م نههتا اههریری  اتههقبن تنهه ق،رتذ    زس  بهها دهههر  اتقن،هه   
گ تههه ا هههر  تنهه  رهها سذ تیهه  زا تهها بههق تنهه  قس  تز       

 ههر  ریتهه  اتقن،هه  ا  ذهتم سهههق  رتههقا  دههق  سر ههر ب   
تنهه ق،رتذ ن همیتهه   رتههقا  دههق  اقههقذا  اههریرر  ا  ههر    
سف ربر،قاهها ذیهه   ن ، نههقز  ،کههن  بهها مه هها ن مههرنی  ن      
همیتهه   می یهها ن م گ هه  گ تذهههق  اههرمنح بههق تیهه  ب ههرت  سذ  
چههقذچ ا نیههقیو ا  قهها تدههرت  رهها بهها هههر   یهه  سذ نا    

اهها ذیهه  ، ، نههقز  ن م هه ج تستذ  اههتتق     نههقی  سف ربر،ق
 ا  گرسس:



 

 استانداری خوزستان

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

 گزارش

 مقدمات اسکان جمعیت سیل زده در نواحی روستایی

 استان 
 

 

 

 

یو تحول ادار ینوساز ،یزیدفتر برنامه ر  

1398 نیفرورد – یوسفی یول  

 



 مقدمه :

روستایی استان  و جابجایی و اسکان  مسکن هایحوزه های روستایی و تخریب تعداد زیادی از  روستاهاو  خصوصاسیل اخیر و آسیب های ناشی از آن  به نواحی مختلف استان 
دور از محل زندگی باعث ایجاد مشکالت عدیده ایی هم برای خود جمعیت سیل زده و هم ه درمحیط های شهری و باین جمعیت  در پایگاهها و اردوگاهها ی تدارک دیده شده 

 وهمچنین نقاط شهری گردیده است . متولیان دست اندکار مدیریت بحران برای مسئولین و

و تدوین نقشه راه نسبت به لذا بمنظور جلوگیری از آسیب های ناشی از این جابجایی جمعیت و تسریع در بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده نیاز است با برنامه ریزی 
و این امر به آسانی میسر نخواهد گردید مگراز طریق برنامه ریزی منسجم  زده بعد از فرونشست سیالب اقدام الزم بعمل آید بازگشت این جمعیت و استقرار آن در نواحی سیل

 و پشتیبانی مناسب که الزمه آن دریافت اطالعات و آمار دقیق و مطالعه همه جانبه وضع موجود است .

  تا زمان بازسازی و نوسازی نواحی روستایی گام های مرتبط با پشتیبانی از بحران ایجاد شده: 

 در معرض سیل اقدامات بعمل آمده در خصوص نجات، امداد و اسکان موقت جمعیت و نواحی –الف 

 ستادهای پشتیبانی به منظور ارائه خدمات به جمعیت اسکان یافته در اردوگاههای موقت  ایجاد -ب

 نواحی روستایی استاندریافت اطالعات از میزان خسارات وارده به  -ج

 برنامه ریزی الزم در خصوص اسکان جمعیت در سطح روستاهای آسیب دیده بعد از فروکش سیالب -د

 تا بازسازی کامل و اسکان دائم محل سکونت قبلی  جمعیت در نقاط روستاییموقت برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت اسکان  -ه

 مسکن، تاسیسات و  محیط های روستاییایمن سازی و بازسازی  ،ی برنامه ریزی در خصوص مکان یاب -ز

مورد بررسی یه موارد بندهای الف و ب توسط ستادهای پشتیبانی و مدیریت بحران تحقق یافته و گزارشات آن نیز ارائه گردیده است و در این گزارش سعی میگردد بق 
 قرار گیرد.

 
 
 
 



 : دریافت اطالعات از میزان خسارت ها 

که از یک سو  با توجه به  مطرح این خصوص عالوه بر نهادهای مسئول در امر بحران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان دستگاه مجری بازسازی نواحی روستاییدر 
جنگ را در کارنامه خود دارد و از سوی دیگربا دارا بودن  تجربیات ارزشمندی که این نهاد از مقوله بازسازی و نوسازی نواحی روستایی در حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله و

 اقدام نموده است .الزم و گام های موثر درچهار چوبهای علمی و تجربی های برنامه ریزی  انجام مدیریت کارآمد و همچنین نیروی متخصص در این زمینه، نسبت به

در فاز اول  مطالعه وضع موجود و دریافت بازسازی و  نوسازی مناطق روستایی آسیب دیده از سیل اخیر جهت طبق بررسی های بعمل آمده بنیادمسکن انقالب اسالمی استان 
 آسیب دیده را در برنامه خود دارد . اماکناز میزان خسارات وارده را در قالب تعداد روستاهای آسیب دیده ، روستاهای تخلیه شده و همچنین و آمار اطالعات

با استفاده از  مربوطه، بنیاد مسکن استان با هماهنگی فرمانداریهای شهرستانهای آسیب دیده، بعد از فروکش سیالبدر خصوص اسکان موقت روستاییان در روستاهای 
زده  و از طریق تعریف  ان معین شهرستانهای سیلعنو توانمندی و امکانات بنیاد مسکن سایر استان ها شامل بنیاد مسکن استان های کرمان، هرمزگان، فارس، البرزو تهران به

مکان یابی و برآورد لوازم وتجهیزات مورد نیاز منجمله تعدادکانکس، سرویس های بهداشتی،  انجام مطالعات نسبت بهتیم های کارشناسی ارزیابی و انجام آموزش های الزم، 
 . اقدام نموده استو اماکن عمومی حمام و همچنین وسایل خنک کننده 

منطقه شهری عین دو در  2بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، سیل اخیر باعث وارد نمودن خسارت به  به استناد آمار دریافتی از فرمانداریها، مدیریت بحران استان و
 نقطه روستایی در سطح استان گردیده است . 125شهرستان اهواز و گوریه در شهرستان شوشتر و همچنین 

که  ،فاز طبقه طبقه بندی و ارائه گردد 3اطالعات کمی در  شدهو در قالب جدول ضمیمه ارائه می گردد سعی  فوق الذکردریافت که اطالعات آماری آن از مراجع در این گزارش 
واقعیت از جمعیت و واحد های مسکونی  نالیز و پیش بینی نزدیک بهآآسیب دیده و  مسکن هایروستایی و روستاها و مسکن های  دموجود روستاها، تعدا وضعشامل اطالعات 

 میباشد که جهت برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار گیرد.آسیب دیده 

 : نتایج گزارشات دریافتی 
روستا معادل  125تخلیه و تعداددرصد  75.8ل ادروستا مع 235تعداد شهرستان استان،   9در سطح روستای در معرض سیل  310به استناد آمار موجود از مجموع  -

 درصد دچار آبگرفتگی شده اند . 40.3

 درصد آسیب وارد شده است . 58.4واحد مسکونی معادل  632/7واحد مسکونی واقع در روستاهای در معرض سیل به تعداد 058/13از مجموع  -

رصد تراکم خانوار در واحد مسکونی،  برآورد میگردد در سیل د 1.28واحد مسکونی آسیب دیده از سیل در نواحی روستایی و در نظر گرفتن میانگین  632/7با احتساب  -
 ) جدول صفحه بعد (.  شده باشدآسیب جدی وارد  از کل خانوارهای در معرض سیل، درصد 60خانوار معادل  057/10اخیر به 

                                                                              
 



 ها و واحدهای آسیب دیده ناشی از سیل  به تفکیک شهرستانجدول تعداد روستا
 1398فروردین  -استان خوزستان    

 

 خوزستاندفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری  –بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان  -مدیریت بحران استان  –منابع : فرمانداری های استان  

 

 

 تعداد خانوار
 آسیب دیده ازسیل

 )برآورد(

تراکم خانوار در 
 واحد مسکونی

تعدادواحدهای 
 آسیب دیده 

 ازسیل

 تعداد خانوار
 در معرض

 سیل

تعدادواحدهای 
مسکونی در 
 معرض سیل

تعدادروستاهای 
 آبگرفته شده

تعدادروستاهای 
 تخلیه شده

تعدادروستاهای 
 در خطر سیل

 ردیف شهرستان حوزه آبریز

 دز، کرخه 56 46 31 2945 4732 2370 1.60 3792
 

 1 شوش
 

 2 اهواز + کارون دز،کارون 71 30 25 4126 4548 1832 1.10 2015
 

 3 شوشتر دز 45 45 17 1282 1530 282 1.19 336
 

 4 شادگان کارون 27 15 18 2136 2590 488 1.21 590
 

 5 دشت آزادگان کرخه 43 43 8 545 656 545 1.44 654
 

 6 حمیدیه کرخه 21 21 16 1225 1612 1225 1.31 1605
 

 7 باوی دز،کارون 17 8 7 790 947 790 1.19 940
 

125 1.25 100 125 100 3 9 12 
 

 8 دزفول دز

 9 هویزه کرخه 18 18 - - - - - -
 

 جمع کل 310 235 125 058/13 740/16 632/7 1.28 057/10
 



 : توضیحات 
بیشترین میزان روستا به ترتیب  45روستا و شوشتر با  56روستا، شوش با  71در خصوص بیشترین روستاهای در معرض سیل ، شهرستان های اهواز و کارون با  -1

  .وستای در معرض سیل برخوردار بوده استروستا از کمترین تعداد ر 12را به خود اختصاص داده اند در این خصوص شهرستان دزفول با روستای در معرض سیل

روستا به ترتیب از بیشترین میزان تخلیه  43روستا و دشت آزادگان با  45روستا، شوشتر با  46در خصوص تعداد روستاهای تخلیه شده، شهرستانهای شوش با  – 1-1
 روستای تخلیه شده کمترین تعداد را دارا بوده است . 8روستایی برخوردار بوده اند و دراین خصوص شهرستان باوی با 

روستا به ترتیب از بیشترین میران  18روستا و شادگان با  25روستا ، اهواز و کارون با  31وستاهای دچار آبگرفتگی ، شهرستان های شوش بادر خصوص ر – 1-2
ترین میزان روستای روستا دارای کم 3روستاهای دچار آبگرفتی برخوردار بوده اند و در این خصوص بعد از هویزه که فاقد روستای آبگرفته میباشد شهرستان دزفول با 

 آبگرفته می باشد.

واحد مسکونی به  136/2واحد و شادگان با  945/2واحد ، شوش با  126/4با  در خصوص تعداد واحدهای مسکونی در معرض سیل،  شهرستان های اهوازو کارون – 2
واحد کمترین میزان واحدهای مسکونی در معرض سیل  100تان دزفول با ترتیب  از بیشترین تعدادواحد مسکونی در معرض سیل برخوردار بوده اند و در این زمینه شهرس

 را دارا بوده است .

آسیب دیده از  واحد مسکونی 225/1واحد و حمیدیه با  832/1واحد ، اهواز و کارون با  370/2در خصوص تعداد واحد های آسیب دیده از سیل، شهرستان های شوش با  -2-1
واحد کمترین میزان واحد مسکونی آسیب دیده را  100واحد های آسیب دیده را به خود اختصاص داده اند و در این خصوص شهرستان دزفول با  سیل به ترتیب بیشترین میزان

 به خود اختصاص داده است .

خانوار به ترتیب دارای بیشترین خانوار در  2590و شادگان با 4548خانوار، اهوز و کارون با  4732در خصوص تعداد خانوارهای در معرض سیل شهرستانهای شوش با -3
 خانوارکمترین آمار خانوار در معرض سیل را به خود اختصاص داده است . 125معرض سیل بوده اند و همچنین دزفول با 

آسیب دیده، کل خانوارهای ساکن  مسکن هایخانوار آسیب دیده بدون در نظر گرفتن تعداد روستاها و میزان  دآمارتعدا مشاهده گردید با توجه به بررسی آمار اولیه-4
با تعیین  ،از تعداد خانوار های آسیب دیده . بمنظور رسیدن به یک آمار نزدیک به واقع نموده اندمنظور دیده تحت عنوان خانوارهای آسیب راروستاهای در معرض خطر سیل 

که در این ) ستون آخر جدول ضمیمه ( گردیده است  اقدام خانوارهای آسیب دیده  آمار  برآورد تراکم نسبی خانوار در واحد مسکونی برای هریک از شهرستانها، نسبت به 
خانوار به ترتیب از بیشترین میزان خانوار آسیب دیده برخوردار می باشند  1605خانوار و حمیدیه با  2015خانوار، اهواز و کارون با با  3792خصوص شهرستان های شوش با 

 خانوار از کمترین میزان خانوار آسیب دیده برخوردار بوده است . 125دزفول با رقمی معادل .همچنین شهرستان 

 

 



 : جمعبندی و پیشنهادات 

بمنظور ارائه  ، برنامه ریزی الزم در خصوص دریافت آمار دقیق از جمعیت، تاسیسات، مسکن و واحدهای خدماتی و زیربنایی آسیب دیده در سطح نواحی روستایی -1
 مناسب خدمات و تجهیزات مورد نیاز

ه تامین کانکس برنامه ریزی الزم در جهت تامین و توزیع مناسب وسایل و تجهیزات مورد نیاز اسکان موقت جمعیت آسیب دیده در روستاهای محل سکونت من جمل -2
لوازم و تجهیزات بهداشتی از جمله حمام و توالت های هوایی استان و همچنین  ضعیت آب و، و ،تراکم نسبی خانوارهای مورد نیاز با در نظر گرفتن فرهنگ بومی

 بهداشتی بمنظور جلوگیری از شیوع بیماریهای قابل پیش بینی در سطح نواحی سیل زده 

شهرهای استان و همچنین  در اسکان جمعیت روستایی بمنظور جلوگیری از رشد حاشیه نشینی و ایجادسکونتگاههای غیررسمی در سطحتالش در جهت تسریع  -3
 در مناطق آسیب دیده سرعت بخشیدن به بازسازی و نوسازی روستاها و احیای فعالیت های اقتصادی 

و طراحی سازه  برنامه ریزی در خصوص تاب آوری روستاها و تدوین الگوی مناسب اسکان از نقطه نظر مکان یابی مناسب، تجمیع روستاهای پراکنده و کم جمعیت -4
 جلوگیری از آسیب های احتمالی در مخاطرات بعدی و مشابه ایمن سازی و وم بمنظور های مقا

سریع در ارائه خدمات و بومی سازی کلیه برنامه ریزی ها از طریق مشارکت مردم روستایی در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها در امور پشتیبانی و اجرایی، بمنظور ت -5
 و همسو نمودن آسیب دیدگان با برنامه های دولتی افزایش امنیت و کاهش فشارهای موجود

 و منابع مالی  تدوین بانک اطالعاتی علمی و تخصصی و موثر از میزان خسارات وارده برنواحی روستایی بمنظور عدالت اجتماعی در توزیع امکانات و تجهیزات -6

 برداری از امکانات و تجهیزات قابل ارائه در نواحی روستایی استان .ایجاد سازو کار الزم و تدوین ساختار مناسب بمنظور تامین ، توزیع و بهره  -7

مبتنی برتحلیل نقاط قوت و فرصت ها و تهدیدات مربوطه که موجب بررسی عملکرد فرمانداریها و و دستگاههای اجرایی متولی امر بحران در زمینه اطالع رسانی  -8
 اجرای عملیات گردیده است .کاهش یا افزایش بهره برداری ) کارایی و اثربخشی ( در 

 

 


