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ما و سیل فروردین
اگرچــه ســيالب فروردين مــاه 1398 آمــوزه هايــي داشــت کــه بــه لحــاظ 
تئــوري می شــد آن هــا را پيشــتر البــالي کتــاب هــا جســتجو کــرد امــا 
ايــن درس هــا هيــچ گاه چنيــن عينــي و ملمــوس رودرروی چشــم افــکار 
عمومــي پديــدار نشــده بــود. لــزوم تغييــر بنيــادي در نــگاه مــا بــه مقولــه 

شــهر، انســان و طبيعــت را می تــوان مهم تريــن درس آن دانســت. 
شــهرها نــه آن چنان کــه در دهــه هــاي اخيــر بــا جــدا کــردن خــرج خــود 
ــوق ذهــن انتزاعــي شــماري  ــه و مخل ــه اي جدابافت ــه تافت ــرو، ب از قلم
مديــران و تصميــم ســازان شــهري بــدل شــده اند، بلکــه بايــد به عنــوان 
يــک پيکــره يکپارچــه بــا دشــت و رود و کــوه هايــي تلقــي شــوند کــه 
در بســتري مشــترک و در تعامــل بــا يکديگــر بــه زيســت خــود ادامــه 

دهنــد. 
ــرات  ــرانجام اث ــه س ــت ک ــده اس ــکار مشخص ش ــور آش ــروز به ط ام
ــگل در  ــت و جن ــوه، رود، دش ــم ک ــه حري ــتبرد ب ــاوز و دس ــرب تج مخ
جهــت ســاخت ســکونتگاه و يــا تأميــن هرآنچــه فکــر مي کنيــم 
ــر  ــا را زيروزب ــت م ــي زيس ــت، تمام ــهري ماس ــي ش ــروز زندگ ــاز ام ني
ــه انســان اســت،  ــرام ب ــه احت ــت، الزم ــه طبيع ــرام ب ــرد. احت خواهــد ک
ــراي  ــی ب ــال چندان ــان مج ــت امروزم ــن زيس ــم در آيي ــن مه ــا اي ام
ــرازير  ــه س ــيده ک ــان آن نرس ــا زم ــت. آي ــه اس ــر نيافت ــل و تفک تأم
 کــردن فاضــالب شــهري بــه رودخانــه هــا، گرچــه بــا اندکــي 

اگــر  کنيــم؟  تلقــي  انســان  بــه  بي حرمتــي  را  ســازي  تصفيــه 
ــاورزان  ــه کش ــرا حقآب ــد، چ ــرح باش ــان مط ــه انس ــرام ب ــث احت بح
گيــرد؟  قــرار  معاملــه  مــورد  و  ذخيره شــده  ســدها  پشــت  بايــد 
ــار  ــر مه ــتر ب ــلط بيش ــد تس ــان باي ــن کارکردش ــه مهمتري ــدها ک  س
ســيالب هــاي مهيــب باشــد، چــرا در چنيــن شــرايطي کارايــی بســيار 
پايينــي دارنــد و در مــواردي حتــی مشــکلي بــر مشــکالت وقــوع ســيل 

می افزاينــد؟ 
ــه به عنــوان  در ايــن ويــژه نامــه، کــه آن را مالحظــه مــي کنيــد، مــا ن
ــا متــد  ــا دانشــگاهي کــه به عنــوان يــک رســانه و ب يک نهــاد علمــي ي
روزنامــه نگارانــه بــه ســيل فرورديــن مــاه نــگاه کــرده ايــم، چــرا کــه 
ــه  ــوزه روزنام ــا در ح ــالت م ــت و رس ــه لحــاظ مأموري ــم، ب ــاد داري اعتق
ــوادث گام  ــاد ح ــوب و ابع ــته رفته چارچ ــان شس ــهري، بي ــگاري ش ن
نخســت در تحليــل درســت چنيــن پديــده هايــي خواهــد بــود. همچنيــن 
در تهيــه ايــن ويــژه نامــه ســعي داشــته ايــم تــا حــدود زيــادي از ژانــر 
ــم کــه جــاي آن  ــا ديتاژورنالســيم اســتفاده کني ــگاري داده ي ــه ن روزنام
ــش  ــژه در پوش ــت، به وي ــي اس ــال خال ــران کام ــگاري اي ــه ن در روزنام

ــن. ــي اين چني حوادث

احمدرضا جلوه نژاد
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 ،1398 فروردين مــاه  پايــان  تــا   1397 اســفند  اواخــر  از 
بارش هــای سيل آســا در مناطــق مختلــف ايــران ســيالب های 
پــر دامنــه ای را رقــم زد. اســتان های گســتان، لرســتان و 
ــه  ــری مواج ــيل های ويرانگرت ــا س ــان ب ــن مي ــتان در اي خوزس
ــا حــدود 17  شــدند.در ايــن ميــان تلفــات انســانی در شــيراز ب
نفــر از ســاير مناطــق بيشــتر بــود، چــرا کــه در اوج ســفرهای 
ــاره از مســيل  ــيل به يکب ــاری، س ــچ اخط ــدون هي ــوروزی،  ب ن
کنــار دروازه قــرآن کــه ديگــر وجــود خارجــی نــدارد و از ســوی 
ــر شــده و راه و ســاختمان در آن تأســيس شــده،  شــهرداری پ
گذشــت و خودروهــای بســياری را در هــم کوفــت و مــردم در 

ــرد. ــا خــود ب گــذر را ب
ــن  ــران از اي ــتا در اي ــهر و روس ــدود 4500 ش ــتان و ح 21 اس
ســيل ها تأثيــر گرفتنــد و در مجمــوع بيــش از  77 نفــر کشــته 

و نزديــک بــه 2000 نفــر مجــروح شــدند.
ــش  ــه افزاي ــران رو ب ــوع ســيل در اي ــد وق ــان معتقدن کارشناس
اســت. داوود نيــک کامــی، رئيــس پژوهشــکده حفاظــت خــاک 
ــه 40  ــيل از ده ــع س ــی وقاي ــد: »بررس ــزداری می گوي و آبخي
ــه 40 ،  ــه در ده ــت ک ــن اس ــده اي ــان دهن ــه 90 نش ــا ده ت
193 واقعــه ســيل رخ داده اســت و در دهه هــای 50، ۶0 و 
ــزون  ــود. اف ــب 251، 440 و 122۶ ب ــع به ترتي ــداد وقاي 70 تع
بــر ايــن در دهــه 80 ، 134۶ واقعــه ســيل و در دهــه 90 کــه 
ــه اتمــام نرســيده اســت، تاکنــون 2000 واقعــه ســيل  هنــوز ب

ــت.« رخ داده اس
بــاران جــذب گياهــان و خــاک می شــود و بخشــی از آن تبخيــر 
ــی کــه خــاک  ــده روی زميــن جــاری می شــود. زمان و باقی مان
ــا  ــال رودخانه ه ــد و  کان ــذب کن ــد روان آب را ج ــاه نتوانن و گي
ــيل  ــند، س ــته باش ــت آب را نداش ــت نگهداش ــوان  و ظرفي ت
ــای  ــه تخريب ه ــت ک ــح اس ــن رو واض ــود. از اي ــاد می ش ايج
ــوع ســيل های  ــه حــد در وق ــا چ گســترده زيســت محيطــی ت

اخيــر نقــش ايفــا کــرده اســت. 
ــن ســيل را  ــری از اي ــا حــدی غافلگي ــا ت ــات مســئول ام مقام

ــر در  لرســتان  ــد ســيل اخي ــد چــرا کــه معتقدن ــه می کنن توجي
ممکــن اســت در هــر 500 ســال يــک بــار رخ دهــد و يــا ســيل 
ــار. ســيف اهلل آقابيگــی،  ــک ب خوزســتان در هــر 200 ســال ي
ــت  ــرکت مديري ــل ش ــر عام ــد غي ــران و پدافن ــر کل بح مدي

سیل فروردین؛ مسائل و ابهامات 

25 استان از 31 استان درگیر سیل
10 میلیون نفر تحت تأثیر سیل

77 نفر کشته
235 شهر

4304 روستا
3/5 میلیارد دالر خسارت مالی
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منابــع آب ايــران گفتــه اســت:  از آن جــا کــه پيــش بينی هــای 
ــر  ــاال همــراه اســت، نمی توانيــم ب ــا عــدم قطعيــت ب فصلــی ب
مبنــای آن مديريــت منابــع آب کشــور را انجــام دهيــم و ايــن 
پيش بينی هــای فصلــی بــرای اعمــال مديريــت منابــع آب 
کاربــرد نــدارد. معمــواًل تعييــن حــد بســتر و حريــم رودخانه هــا 
ــرد، دوره  ــورت می گي ــاله ص ــت 25 س ــای دوره بازگش ــر مبن ب
بازگشــت ســيل در لرســتان 500 ســاله و دوره بازگشــت ســيل 

ــرآورد شــده اســت.  در خوزســتان و گلســتان 200 ســاله ب
بــا ايــن همــه برخــی کارشناســان ايــن مســئله کــه بارش هــای 
ــت را رد  ــوده اس ــابقه ب ــی س ــر ب ــال اخي ــتان در 500 س لرس

می کننــد. 
ــور  ــه منظ ــد: ب ــناس می گوي ــم ش ــد؛ اقلي ــنی زن ــران لش مه
ارائــه تحليــل کّمــی و قابــل اعتمــاد از ســيل لرســتان، بيشــينه 
ــاد،  ــتر، نورآب ــاد، الش ــتگاه های خرم آب ــاعته ايس ــارش 24 س ب
کوهدشــت و پلدختــر در حوضــه کشــکان، در يــک دوره آمــاری 
بلندمــدت )از زمــان شــروع داده بــرداری تــا پايــان بارش هــای 
ــی از آن  ــل حاک ــج حاص ــد. نتاي ــی ش ــن 1398( بررس فروردي
ــينه  ــاد، بيش ــينوپتيک خرم آب ــتگاه س ــط در ايس ــه فق ــت ک اس
ــارش 24 ســاعته دوره بازگشــت 100 ســاله داشــته اســت و  ب
ــا  ــن بارش ه ــر و الشــتر اي در ســه ايســتگاه کوهدشــت، پلدخت
دوره بازگشــتی 50 ســاله و در ايســتگاه نورآبــاد دوره بازگشــتی 
ــای  ــرح ادع ــرای ط ــن ب ــته اند، بنابراي ــال داش ــادل 70 س مع
ــی  ــود، حت ــاط ب ــد محت ــر باي ــای اخي ــودن بارش ه ــابقه ب بی س

اگــر بــا دوره بازگشــت بــاال بيــن 50 تــا 100 ســال بــوده باشــد.
 آنچــه مشــخص اســت آبگيــری ســدها بــدون مالحظــه 
بــارش هايــی پيــش بينــی بارندگــی ، تــا  اندکــی پيــش ازآغــاز 
ــت  ــد ظرفي ــه 80 درص ــرای نمون ــت و ب ــه داش ــا ادام بارش ه
ــود.  ــر شــده ب ســدهای خوزســتان  پيــش از ايــن بارش هــا پ

که  به 9 فروردین  منتهی  برای دو هفته  ناسا  بارش های منطقه ای توسط  پیش بینی 
کرخه  و  کارون  آبریز  حوضه های  از  مناطقی  در  را  میلی متر   200 تا  بارش های 

پیش بینی کرده بود.  
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یک پیش بینی فصلی که احتمال 
می دهد بارندگی های 10 اسفند 
تا 10 خرداد امسال در سرچشمه 
رودهای خوزستان تا 45 درصد 
بیش از حد نرمال باشد. این 
پیش بینی توسط نهاد بین المللی 
تحقیقات اقلیم و جامعه وابسته 
به دانشگاه کلمبیا در اول فوریه 
2019/ 12 بهمن ماه گذشته 
منتشر شده بود.
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ســيالب ها  تشــديد  و  افزايــش  بــه  شــهری  توســعه   .1 
خواهــد انجاميــد چــرا کــه در ســاده ترين تحليــل، توســعه 
ــن  ــده و اي ــر ش ــش ســطوح نفوذ ناپذي ــه افزاي شــهری منجــر ب
ــش داده و  ــه را کاه ــاک در حوض ــه خ ــی ب ــذب بارندگ ــر ج ام

ــد.  ــی ده ــش م ــيل را افزاي ــروز س ــال ب احتم

2. بــه داليــل مختلــف درجــات نفوذناپذيــری در اراضــی کشــور 
ــا از بيــن  ــودی پوشــش گياهــی، ت ــه افزايــش اســت. از ناب رو ب
ــان  ــت دام و نقص ــارج از ظرفي ــرای خ ــر چ ــاک در اث ــن خ رفت
کشــاورزی در ســال هــای اخيــر، مباحثــی چــون کوه خــواری و 

ــود دارد.  ــای خ ــه ج ــواری و ... ک جنگل خ

نگاهی به سیل فروردین از منظر مدیریت شهری
جلیل آزاد

 امروزه آرزوی حل قطعی مسئله 
سیالب و طغیان رودها در سراسر 

جهان جای خود را به این گزاره 
واقع گرایانه داده که این امر 

الینحل باقی خواهد ماند و تنها 
می توان از خسارات و تبعات زیانبار 

ناشی از آن فرو کاست. 
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ــی  ــاظ آبده ــه لح ــيالب ها، آن را ب ــی س ــوان در بررس 3.  می ت
ــا  ــاله ت ــاله، 25 س ــاله، 10 س ــک س ــت ي ــای بازگش ــه دوره ه ب
ــه نظــر می رســد ســيل  صدســاله و 200 ســاله تقســيم کــرد. ب
اخيــر در خوزســتان در زمــره ســيالب ها بــا دوره بازگشــت 100 
ــن دوره  ــه اي ــد و هرچ ــی باش ــل بررس ــال قاب ــر 100 س ــا زي ي
بازگشــت بيشــتر باشــد، معضــل فرســايش خــاک بيشــتر نمــود 
ــر تأثيرگــذار  ــر توســعه شــهرها کمت ــد، گــو اينکــه پارامت می کن

می شــود.

4.  امــروزه آرزوی حــل قطعــی مســئله ســيالب و طغيــان رودهــا 
در سراســر جهــان جــای خــود را به ايــن گــزاره واقع گرايانــه داده 
کــه ايــن امــر الينحــل باقــی خواهــد مانــد و تنهــا می تــوان از 

خســارات و تبعــات زيانبــار ناشــی از آن فــرو کاســت. 

5.  اقدامــات مقابلــه بــا طغيان هــا بــرای کاهــش تبعــات 
زيان بــار را می تــوان بــه دوگــروه کلــی تقســيم کــرد:

الف( اقدامات سازه ای 
ب( اقدامات غيرسازه ای 

ــال  ــزاران س ــه ه ــا و بلک ــرن ه ــه از ق ــازه ای ک ــات س اقدام
پيــش قدمــت دارد؛ اقداماتــی اســت فيزيکــی از جملــه ســاخت 
خاکريزهــای طولــی ســاحلی )دايــک(، اصــالح مســير و مقطــع 
رودخانــه، احــداث ســدهای مخزنــی، ســاخت ديواره هــای 

ســيل بند، اقدامــات آبخيــزداری و ...
اقدامـات غيرسـازه ای کـه می تـوان از آن به عنـوان تدابير مديريتی 
نيـز يـاد کـرد عبـارت اسـت از کنتـرل کاربـری يـا نحوه اسـتفاده 
از اراضـی، تعبيـه سيسـتم های هشـدار دهنـده سـيل و پيش بينـی 

هواشناسـی بـه موقـع، مباحث بيمـه ای و از اين دسـت.

۶. مســلماً ســاخت ســازه هايی چــون خاکريزهــای طولــی، 
ــق  ــی دقي ــه و طراح ــد مطالع ــيل بند و ... نيازمن ــای س ديواره ه
جغرافيايــی و عــوارض منطقــه ای باالدســت و پايين دســت 
اســت، چــرا کــه ســاخت هرگونــه تأسيســاتی بــه مقطــع جريــان 
عبــوری ســيالب و شــدت آن اثــر می گــذارد و ايــن مســئله در 
مناطــق پايين دســت اثــرات مضاعفــی را در پيامــد خــود خواهــد 
داشــت. از ايــن رو جزيــره ای عمــل کــردن هــر شــهر و روســتا 
ــا تمــام  ــدارد و الزم اســت ت در مســير ســيل منطــق درســتی ن
اقدامــات ســازه ای در قالــب يــک برنامــه جامع عمومی در ســطح 
حوضــه آبريــز کــه از پيــش بــا در نظــر داشــت سراســر ســطح 
حوضــه، نيــز رژيــم ســيالبی، مراکــز ســيالب خيــز صــورت گيرد 
و از پيــش تأثيــرات و پيامدهــای انــواع اقدامــات ســازه ای مــورد 

مطالعــه و محاســبه قــرار گرفتــه شــده باشــد. 

ــح  ــوع مصال 7.  در عيــن حــال مهندســی ســاخت ســازه هــا، ن
بــه کار رفتــه و طراحــی شــيب و ارتفــاع و ســاير پارامترهــای آن 
مباحثــی نيســت کــه در موقــع اضطــرار بتــوان آن هــا را ســامان 

داده و بــه نحــو مطلــوب اجرايــی کــرد. 

8.  مهندســی رودخانــه، اصــالح مقاطــع آبراهه هــا و رودخانه هــا، 
ــردن  ــاال ب ــت ب ــه در جه ــه و هم ــی، هم ــای اليروب برنامه ه
تــوان هيدرولوژيکــی و افزايــش قــدرت انتقــال ســيالب ها 
ــد  ــه نظــر می رس ــی اســت و ب ــه فراوان ــش و تجرب ــد دان نيازمن
طــی دهــه  هــای اخيــر در کشــور نســبت بــه متخصصــان ايــن 
ــاز  ــی در ف ــاخص محل ــای ش ــک و چهره ه ــاز تئوري ــر در ف ام
عملياتــی بی توجهــی شــده اســت. چــه بســا در جهــت عکــس 
ايــن مفهــوم، ســاخت و ســازها در بســتر و حريــم رودخانــه هــا از 

▲ داکت 26 کیلومتری در شمال غرب اهواز/20 فروردین/ ایسنا/ مهناز دژبان

مهندسی رودخانه، اصالح 
مقاطع آبراهه ها و رودخانه ها، 

برنامه های الیروبی، همه و 
همه در جهت باال بردن توان 

هیدرولوژیکی و افزایش قدرت 
انتقال سیالب ها نیازمند دانش 

و تجربه فراوانی است و به نظر 
می رسد طی دهه های اخیر در 

کشور نسبت به متخصصان این 
امر در فاز تئوریک و چهره های 
شاخص محلی در فاز عملیاتی 

بی توجهی شده است. 
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ســوی ارگان هــای مســئول بــه عنــوان يــک اقــدام درآمــدزا بــه 
يــک قاعــده بــدل شــده اســت. 

ــا و  ــاالب ه ــر آن ت ــدها و در براب ــازن س ــه مخ ــل معادل 9. ح
ــی  ــوع الينحل ــا موض ــور م ــراً در کش ــی ظاه ــای طبيع آبگيره
ــن پرســش  ــه اي ــئول ب ــاد مس ــک نه ــرانجام ي ــد س ــت. باي اس
پاســخ دهــد کــه چــرا ظرفيــت پشــت ســدها در مقطــع زمانــی 
ــور  ــه ط ــاً ب ــر تقريب ــای اخي ــای سيل آس ــه بارش ه ــی ب منته
کامــل پــر بــوده، حــال آنکــه تــاالب هــا و آبگيرهــای طبيعــی 
دشــت های مســطح گلســتان و خوزســتان تــا حــد امــکان خالــی 
نــگاه داشــته شــده بــود. آيــا ايــن امــر اســتداللی علمــی داشــته 
يــا دليلــی تجــاری- اقتصــادی مثــل فــروش آب بــه کشــاورزان، 
توليــد و فــروش بيشــتر بــرق يــا اســتخراج ارزان و مقــرون بــه 
صرفه تــر نفــت از تاالب هــا در پــس ماجــرا نهفتــه بــوده اســت؟ 

10.  در حالــی کــه بيشــتر معمــاری خانه هــا و ســاخت و ســازها 
در اقليم هــای مختلــف ايــران خــاص همــان اقليــم بــود و بــرای 
مثــال مهندســی و طراحــی خانه هــا شــمال کشــور از جملــه در 
آق قــال بــا اصفهــان و يــزد تفــاوت داشــت، طــی دهه هــای اخير 
ــده ديگــر  ــا هرپدي ــر ســليقه ي ــرداری، تغيي ــی ب رواج نوعــی کپ
ــز  ــهرداری ها ني ــه از ســوی ش ــن عرصــه ک ــی در اي ضدفرهنگ
بــه آن دامــن زده شــده اســت، ســبب شــده رگبارهــای شــديد در 

ــا آبگيــری خانه هــا تــوأم شــود. مــواردی ب

11. نبود سيســتم زهکش حســاب شــده در شــهرها و نيز سيســتم 
فاضــالب اصولــی کــه در بارش هــای شــديد برهــم اثرگذاشــته و 
از خانــه هــای مــردم بــاال می زنــد خــود حديــث ديگــری اســت. 

12.  حرکــت وارونــه و معکــوس جريــان آب در سيســتم هــای 

زهکــش و دفــع ســيالب هــای شــهری حکايتــی تکراری اســت 
کــه در ســيل اخيــر آق قــال نيــز بــه ويــژه در محلــه کالبــاد رخ 

داد.
 

13. لــزوم نــگاه طرح هــای جامــع شــهری بــه مباحــث 
ــر  ــدام آن از منظ ــاختن م ــه روز س ــهری و ب ــيالب های ش س
تغييــرات زيرســاخت های حســاس و نيــز تغييــرات اقليمــی کاماًل 
ضــروری اســت. حــال آنکــه شــهرهای در خطــر گويــی موضــوع 
ســيالب را از طــرح جامــع خــود کنــار گذاشــته اند، آنچنانکــه در 
شــيراز حتــی ســاخت و ســاز در مســيل ورودی شــهر بــه ســوی 
رودخانــه فصلــی شــهر نيــز بــا چــراغ ســبز شــهرداری صــورت 
پذيرفتــه بــود. در تمامــی شــهرها کــم و بيــش ايــن ســاخت و 
ســازهای شــهری در مســيل هــا، حريــم رودخانــه هــا و ... بــه 
امــری عــادی بــدل شــده و  اســتدالل می شــود برمبنــای طــرح 

جامــع انجــام گرفتــه اســت!

محاســبات  نيــز  و  هواشناســی  اطالعــات  فــراوری   .14
ــاب و ســيالب های موســمی در کشــور باوجــود قدمــت  روان
ــماری  ــت. ش ــوردار نيس ــی و اراده الزم برخ ــراوان از پوياي ف
از آخريــن تحقيقــات و بررســی هــای دانشــگاهی کــه اخيــراً 
ــورت  ــران ص ــف اي ــق مختل ــزی مناط ــيل خي ــی س در بررس
گرفتــه نتوانســته مبتنــی بــر آمــاری کارآمــد و بــه روز باشــد. 
ــن بودجــه  ــزرگ در تأمي ــاز اســت کــه شــهرهای ب شــايد ني
بــرای محاســبه و اســتخراج آمــار تخصصــی در بخش هايــی 
کــه مخاطــرات بالقــوه بــرای موجوديــت شهرشــان هســتند، 
ــد. ــاال بزنن ــتين ب ــازمان هواشناســی آس ــا س ــکاری ب در هم

 حرکت وارونه و معکوس جریان 
آب در سیستم های زهکش و دفع 

سیالب های شهری حکایتی تکراری 
است که در سیل اخیر آق قال نیز 

بویژه در محله کالباد رخ داد.

10
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ــر  ــفندماه ب ــر 22 اس ــش از ظه ــد، پي ــر ش ــتان را منج ــا در گلس ــای سيل آس ــه بارش ه ــامانه ای ک ــی س ــته اصل هس
ــان، ســواحل شــرقی و  ــا، يون ــر ايتالي ــه شــکل گرفــت کــه پــس از بارش هايــی نســبتا شــديد ب فــراز دريــای مديتران
جنــوب شــرقی ترکيــه و قبــرس در 25 اســفند در 150 کيلومتــری غــرب درياچــه اروميــه بــر فــراز کردســتان ترکيــه 
و عــراق بــا جريانــات مرطوبــی کــه از جنــوب و شــرق مديترانــه شــکل گرفتــه بــود تقويــت شــد و بامــداد 2۶ اســفند 
ــاری  ــژه در چلگــرد چهارمحــال و بختي ــه نســبت شــديد بوي ــی را ب ــارش هاي ــران شــده و ب ــی اي ــای غرب وارد مرزه
شــکل داد و بخشــی از آن بــه ســمت دريــای خــزر پراکنــده شــد. در شــبانگاه 2۶ اســفند بارش هــا در ســواحل جنوبــی 
دريــای خــزر آغــاز شــد و تحــت تأثيــر بادهــای ســرد و مرطــوب شــمالی کــه از روی دريــای خــزر بــه ســمت ايــن 
ســواحل می آمــد، ســامانه بــه ســمت گلســتان منحــرف شــد. تحــت تأثيــر بادهايــی شــديد کــه از ســيبری بــا ســرعت 
حــدود 55 کيلومتــر بــر ســاعت از فــراز دريــای خــزر بــه ســمت گلســتان در جريــان بودنــد از يکســو و نيــز بادهايــی 
ــای عمــان  ــی کــه از دري ــز جريانات ــه گلســتان می آمــد و ني ــر ســاعت کــه از ترکســتان ب ــر ب ــا ســرعت 45 کيلومت ب
ــن  ــب( اي ــه ش ــفند )نيم ــداد 27 اس ــد و از بام ــوس ش ــمالی محب ــان ش ــتان و خراس ــراز گلس ــر ف ــامانه ب ــد س می وزي
ــا  ــای سيل آس ــن باران ه ــاعت(. اي ــع در س ــر مرب ــر مت ــر در ه ــش از 10 ليت ــيد )بي ــه اوج رس ــتان ب ــا در گلس بارش ه
ســاعت هــا )حــدود 20 ســاعت(  کــم و بيــش بــا چنيــن شــدتی ادامــه داشــت و ســپس بــا کمتــر شــدن شــدت آن، 
بارندگــی هــای گلســتان تــا بعــد از ظهــر و در بخش هايــی تــا پايــان شــب 28 اســفند ادامــه يافــت. در ايــن دو روز 
بارندگــی در بنــدر ترکمــن 149 ميلی متــر، در گــرگان 155 ميلی متــر، در گنبــد کاووس 137 ميلی متــر گــزارش شــد.

گلستان؛ محبوس در میان سیستم  های پرفشار
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گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : github, GFS
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26 اسفند؛ 18:30 شامگاه 26 اسفند؛ 21:30 شب
تا 10/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

ســامانه بارشــی گلســتان از حوالــی ســاعت 14:00 بــه وقــت محلــی روز يکشــنبه 2۶ اســفندماه در مناطــق جنــوب غربــی 
ايــن منطقــه آغــاز شــد. اگرچــه بارش هــا در آغــاز چنــدان شــديد نبــود امــا بــه مــرور کــه ســامانه بارشــی بــه ســمت 
ــاداری  ــدت معن ــا ش ــدود 18:30 بارش ه ــزود. از ح ــز اف ــا ني ــدت بارش ه ــر ش ــرد ب ــت ک ــتان حرک ــرق گلس ــمال ش ش
ــه  ــدت آن ب ــه ش ــی ک ــت. باران هاي ــا ياف ــدتی سيل آس ــب ش ــه ش ــتان از نيم ــف اس ــدون توق ــای ب ــت و بارش ه گرف
ــيد،  ــاعت می رس ــه س ــازه س ــع در ب ــر مرب ــر مت ــر در ه ــاعت/ 30 ليت ــر در س ــش از 10 ميلی مت ــه بي ــن ب ــور ميانگي ط
ــان  ــا جري ــه نســبت کاســته شــد ام ــا ب ــد از آن از شــدت بارش ه ــه داشــت و بع ــر روز 27 اســفند ادام ــا ظه ــا ت عمدت
ــا غــروب  ــدان شــديد  ت ــه چن ــه داشــت و ســپس باران هــای ن ــا پيــش از ظهــر 28 اســفند ادام باران هــای  شــديد  ت

ايــن روز  همچنــان ادامــه يافــت.    

48 ساعت بارش های سیل آسای گلستان
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27 اسفند؛ 00:30 نیمه شب

27 اسفند؛ 9:30 صبح

27 اسفند؛ 6/30 بامداد

27 اسفند؛ 12:30 ظهر

تا 9/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 31/5 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 30/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا28/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
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27 اسفند؛ 15:30

27 اسفند؛ 21:30 شب

27 اسفند؛ 18:30 شامگاه

28 اسفند؛ 00:30 بامداد

تا 22/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 17/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 14/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 16/5 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
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28 اسفند؛ 9:30

28 اسفند؛ 18:30 شامگاه

28 اسفند؛ 12:30ظهر

28 اسفند؛ 21:30 شب

تا 9/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 5/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 1/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 0/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
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26 اسفند ساعاتی پیش از آغاز بارش ها

آق قال

گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS

50 km
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4 فروردین؛ روز پنجم سیل گلستان

آق قال

گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS

50 km
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4 فروردین 26 اسفند، ساعاتی قبل از بارندگی ها

آق قال؛ 26 روز در آب
ــه اســت.  ــل مطالع ــر در اســتان گلســتان قاب ــه؛ ســيل اخي ــدگاری ســيالب در منطق از لحــاظ مان
ــدران،  ــای مازن ــه دري ــا شــيب بســيار انــدک، خــروج آب از دشــت ب ــه ســبب دشــت همــوار و ب ب
ــه در  ــر آب ســيل در منطق ــز تبخي ــده و ني ــاز گردان ــال ب ــه آق ق ــر اســت. زه کش هــا آب را ب زمان ب

ــوده اســت. ــه تنهــا 1.5 ســانتيمتر ب ــی چيــزی در حــدود روزان ــازه زمان ــن ب اي
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21 فروردین9 فروردین
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در پروفايــل ارتفاعــی دريــا - گميشــان - آق قــال - کوهســتان های جنــوب شــرقی گلســتان؛ از 
دريــای مازنــدران تــا 75 کيلومتــر از ايــن مســير شــيب حتــی از 0/2 درصــد هــم کمتــر اســت. 

ايــن شــيب ناچيــز يکــی از داليــل مانــدگاری طوالنــی مــدت ســيالب در منطقــه بــود.
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طــی بــارش های 2۶ و 27 اســفند مــاه در حوضــه گرگانرود 
1844 ميليــون متــر مکعــب )ميليــون ُتــن( بارندگــی در اين 
منطقــه صــورت گرفــت کــه نســبت بــه ظرفيــت ســدهای 

ايــن حوضــه بســيار بيشــتر بود.
البتــه لزومــا تنهــا بخشــی از بارش هــا بــه صــورت روانــاب 
ــه هــر روی  ــه ب ــه جــاری می شــوند ک ــه ســمت رودخان ب
ــوان حــدود 400  ــن حوضــه  شــايد بت ــزان را در اي ــن مي اي
ــدها در  ــت س ــن زد.  ظرفي ــب تخمي ــر مکع ــون مت ميلي
ــه  ــر مکعــب اســت ک ــون مت ــرود 233 ميلي حوضــه گرگان
در شــرايط وقــوع ســيالب تنهــا 144 ميليــون متــر مکعــب 
ازيــن مخــازن ظرفيــت مفيــد آنهــا بــه حســاب مــی آمــد 

ــب  ــر مکع ــون مت ــر از 10 ميلي ــز کمت ــزان ني ــن مي و از اي
پيــش از بــارش هــا خالــی و قابــل دســترس بــود. يــک روز 
پيــش از وقــوع بارندگــی در پــی اخطــار هواشناســی، مخزن 
ســد گلســتان بــا ســرعت 50 متــر مکعــب در ثانيــه تخليــه 
شــد کــه چيــزی حــدود کمتــر از 5 ميليــون متــر مکعــب در 
24 ســاعت بــود. حــال آنکــه ســاعاتی بعــد در اوج بــارش 
ســيالب ورودی ســد بــه 700 متــر مکعــب بــر ثانيــه رســيد 
و خروجــی از آن بــا دبــی 545 متــر مکعــب بر ثانيــه از روی 
ســد ســر ريــز مــی شــد.   بــا وقــوع ايــن بــارش اندوختــه 
ــه  ــز رفت ــمالی ني ــان ش ــای خراس ــتانی کوه ه ــرف زمس ب

رفتــه آب شــد و بــه جريــان ســيل پيوســت.

مقایسه میزان بارش های
دو روزه در حوضه گرگانرود 

با ظرفیت سد های آن
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گنبد كاووس

گرگان

آق قال

گميشان

درياي خزر

مناطق درگیر سیل 
استان گلستان

800 کیلومتر مربع

گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

23 شماره هفتم | ارديبهشت 98 



12

9
10
11

25

7

30

8
9

24

31

23

ارديبهشت

وقایع نگاری سیل آق قال

میزان بارندگی حوضه گرگانرود طی دو روز 

26

23

25
24

1
2
3
4
5
6
7
8

29

27
28

اسفند

اسفند

اسفند

اسفند

فروردين

فروردين

فروردين

فروردين

فروردين
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فروردين

فروردين

فروردين

اسفند

اسفند

اسفند

 اولین اطالعیه درباره هشدار وقوع سیل توسط هواشناسی گلستان

آغاز بارش ها دو روزه 

اعالم ارسال تجهیزات الیروبی به استان گلستان برای الیروبی مصب گرگانرود

تقریبا آق قال از سیل تخلیه شد 

افتتاح کانال انحرافی بند ولی در باالدست سد وشمگیر

بازگشت مجدد سیل به آق قال

 25 درصد گنبد کاووس دچار آب گرفتگی شد

شب هنگام سیل وارد آق قال شد

آبگرفتگی شدید کالباد آق قال

حرکت سیالب به سمت گمیشان

نخستین امداد رسانی نیروهای دولتی و نظامی به آق قال
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ارديبهشت

آق قال

میزان بارندگی حوضه گرگانرود طی دو روز 
میلیون متر مکعب

1844/7

بارش ها در حوضه اترک
میلیون متر مکعب

2180/5 

حداکثر ظرفیت ایمن آب در بستر گرگانرود 
در آق قال 120 متر مکعب در ثانیه

متر مکعب در ثانیه
دبی آب گرگانرود در آق قال 

440

سد
حوضه آبریز گرگانرود

 

حوضه آبریز 
گرگانرود

100 km

فروردين

حوضه آبریز 
گرگانرود

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS
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مناطق درگیر سیل 
در گلستان

100 km

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS
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گنبد  كاووس

آق قال

گميشان

بندر تركمن

گرگان

علي آباد كتول

كالله

گاليكش

مينودشت

سد
پیشروي سیل تا 4 فروردین
پیشروي سیل تا 9 فروردین
جنگل هاي گلستان
مناطق کوهستاني جنگلي
نقاط شهري
رودخانه

تاالب 
جاده 
دیوار تاریخي اسکندر

مرز ترکمنستان

دیوار اسکندر یا گرگان

پیشروی سیل در 
گلستان

100 km

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/MO-

DIS, US Militery Map
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ــاي 27 و 28 اســفند  ــي ســنگين طــي روزه 48 ســاعت بارندگ
مــاه در حــدود 1/8 ميليــارد متــر مکعــب آب را در حوضــه آبريــز 
گــرگان رود و قــره ســو بــه پهنــه دشــت گلســتان ســرازير کــرد، 
منطقــه ای کــه شــهرهای گنبــد، آق قــال و گميشــان را در خــود 
ــان  ــه طغي ــز ب ــرک ني ــارش در حوضــه ات دارد. در عيــن حــال ب
ايــن رودخانــه انجاميــد و بخــش هــای شــمالی اســتان گلســتان 
کــه کمتــر شــهر و روســتايی در خــود دارد را دســتخوش ســيل 

کــرد. 
ــد و در  ــال مان ــد، در آق ق ــروع ش ــد ش ــتان از گنب ــيل گلس س
ــرقی  ــتان های ش ــه کوهس ــه ب ــد ک ــد. گنب ــام ش ــان تم گميش
گلســتان و ســر منشــأ گرگانــرود نزديکتــر بــود، زودتــر بــا ســيل 
رودر رو شــد امــا چنــدان کــه دو شــهر ديگــر تحت تأثير ســيالب 
قــرار گرفتنــد، دچــار مشــکل نشــد، چــرا کــه در ارتفــاع و شــيب 
مناســب تری قــرار داشــت. آق قــال امــا بيشــترين مصيبــت را بــه 
خــود ديــد و حــدود ۶0 درصــد شــهر بويــژه بخــش شــمالی کــه 

محــل ســکونت اقــوام مهاجــر بــود زيــر آب رفــت.  

حــدود 90 درصــد مــردم آق قــال، ترکمــن و حــدود 10 درصــد 
از اقــوام زابلــی )سيســتانی( و بلــوچ هســتند. در گميشــان؛ ديگــر 

شــهر درگيــر ســيل تقريبــا تمامــی ســاکنان ترکمــن هســتند. 
ســدهای بوســتان، گلســتان و وشــمگير هر ســه روی گــرگان رود 
ــه  ــروش آب ب ــرای ف ــا ب ــال ها عمدت ــن س ــد و در اي ــرار دارن ق
کشــاورزان از ايــن ســدها اســتفاده شــده اســت. در حالــی کــه از 
ــاران انجــام شــده بــود امــا ظاهــرا  چنــد روز قبــل پيش بينــی ب
ــر  ــال ها تعمي ــه س ــبب آنک ــه س ــمگير ب ــد وش ــای س دريچه ه

نشــده بــود، بــاز نشــد. 
وجــود ســه ســد در يــک مســير، عــدم تخليــه آب هــای ذخيــره 
شــده و بحــران ناشــي از عــدم تعميــر خروجــی ســد وشــمگير 
ــروش  ــت ف ــال جه ــش از 40 س ــه بي ــدي ک ــد س ــبب ش س
حق  آبــه کشــاورزان بــه آنهــا مــورد اســتفاده قــرار مــي گرفــت، 
در برابــر کارکــرد جلوگيــري از ســيل عمــال نــاکار آمــد و حتــي 

مشــکل زا عمــل کنــد. 
ــال،  ــدود 40 س ــراي ح ــرگان رود ب ــيل گ ــی مس ــدم اليروب ع

به یکباره سیالب
 سیل گلستان بدون پیش بینی، به ناگاه مردم و مسئوالن  محلی را غافلگیر 

کرد
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ــت  ــت بهداش ــدم رعاي ــز، ع ــی گ ــای وحش ــه ه ــود درختچ وج
توســط روســتاهای ســاکن در کنــار گرگانــرود کــه بخاطــر نبــود 
آب و خشــک بــودن آن )و مهــار آب توســط دولــت( زباله هــای 
خــود را بــه رودخانــه مــی ريختنــد، خــود مانعــي بــرای رودخانــه 
ــه  ــه ب ــوع زبال ــر ن ــا و ه ــا، پارچه ه ــی ه ــا، گون ــود. کيســه ه ب
ــان  ــه طغي ــع ســرعت آب شــد و ب ــر کــرد و مان درختچه هــا گي

ــور آب  ــع از عب ــه مان ــر ک ــل ديگ ــد. از عوام ــه انجامي رودخان
رودخانــه و نهايتــا طغيــان رودخانــه مي شــد، پــل هايــي هســتند 
کــه بــدون کارشناســی ســاخته شــده و وقتــی ارتفــاع گرگانــرود 
بــه لبه هــای پــل مــی رســيد، آب را پــس زده و موجــب طغيــان 

ــد.  ــه می ش رودخان
ــا روز پنجــم ســيل  ــت بحــران، ت ــي و مديري از مســئوالن دولت

سدهای بوستان، گلستان و 
وشمگیر هر سه  روی گرگان 
رود قرار دارند و در این 
سال ها عمدتا برای فروش 
آب به کشاورزان از این 
سدها استفاده شده است. 
در حالی که از چند روز قبل 
پیش بینی باران انجام شده 
بود اما ظاهرا دریچه های سد 
وشمگیر به سبب آنکه سال ها 
تعمیر نشده بود، باز نشد. 
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► عکس ماهواره ای با وضوح 
باال توسط چایناجئو از فراز 
آق قال در سیل اخیر به در 

خواست انجمن مهندسی زلزله 
ایران
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مناطق سیل زده 
پیرامون آق قال

10 km
مناطق درگیر سیل 

محدوده شهر آق قال

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS
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ــدارهاي  ــه هش ــن آنک ــود، ضم ــري نب ــن خب ــي 4 فروردي يعن
مقامــات محلــي زمانــي اعــالم شــد کــه همــه غافلگيــر شــده 
بودنــد. گويــي مديــران ارشــد اســتان، چنــدان قــدرت و توانايــي 

ــتند.  ــري نداش ــراي تصميم گي ب
بــا پيوســتن چنديــن رود و مــوی )جــوی( کوچــک ســرازير شــده 
از کوه هــا بــه گــرگان رود و قره ســو، حجــم آب گــرگان رود 
افزايــش يافــت. ايــن رونــد افزايشــی روســتاهای حاشــيه 

ــتر  ــد بيش ــب ش ــرد و  موج ــد می ک ــتر تهدي ــرگان رود را بيش گ
مــردم در ســيل باقــی بماننــد، آنهــا نتوانســتند حتــی وسايل شــان 

ــد. ــا کنن را جابه ج
ــچ  ــد و هي ــده بودن ــا مان ــردم تنه ــه م ــر ک ــيل ويرانگ ــن س در اي
نيرويــی از طــرف دولــت تــا روز پنجــم ســيل ديــده نشــده اســت، 
ــداد و  ــه ام ــوش ب ــورت خودج ــه ص ــه ب ــان منطق ــردم و جوان م
نجــات ســيل زدگان پرداختنــد. کمک هــای مالــی و مــواد غذايــی 

▲ نیروهای نظامی از پنجم فروردین وارد عملیات امدادی به سیل زدگان آق قال شدند

از مسئوالن دولتي و 
مدیریت بحران، تا 
روز پنجم سیل یعني 
4 فروردین خبري 
نبود، ضمن آنکه 
هشدارهاي مقامات 
محلي زماني اعالم شد 
که همه غافلگیر شده 
بودند. گویي مدیران 
ارشد استان، چندان 
قدرت و توانایي براي 
تصمیم گیري نداشتند
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ــر  ــن ام ــد و اي ــن می ش ــر تأمي ــر درگي ــتاهای  غي ــرف روس از ط
نيــاز بــه مديريــت داشــت تــا بشــود کمک هــا را ســاماندهی کــرد. 
در ايــن ميــان چنــد گــروه تلگرامــی، جوانــان برومنــد و بعضــی از 
زنــان داوطلــب، ايــن امــر مهــم را تقبــل کــرده و بــه شــکلی قابل 
تقديــر همــه زحمــات را بــه دوش کشــيدند. بــرای امــداد و نجــات 
افــراد مانــده در ســيل، بســياری از شــکارچيان قايق هــای خويــش 

را در اختيــار ايــن نيروهــای امــدادی خــود جــوش قــرار داده بودند، 
ــار  ــی در اختي ــق پاروي ــش از ۶0 قاي ــرون بي ــه اينچه ب از منطق
ايــن دوســتان امــدادی قــرار دادنــد. گروهــی هــم خــود بــا قايــق 
ــخصی و  ــاي ش ــد، تراکتوره ــی بلن ــين های شاس ــخصی، ماش ش
ــد.  ــانی کردن ــت خدمات رس ــدون چشمداش ــود ب ــای خ کاميون ه
ــی و  ــاط تلفن ــود ارتب ــرق و تلفــن در شــب، نب در ضمــن قطــع ب

▲ زباله های پارچه ای و قراضه های فلزی تا نخاله های ساختمانی به همراه سیل جابجا شده و اراضی زراعی و مراتع بسیاری را تخریب کردند.
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خالــی شــدن شــارژ گوشــی هــای موبايــل نيــز کار امــداد و نجــات 
را ســخت کــرده بــود وبــه مــردم بيشــتر اضطــراب وارد می شــد. 
افــرادی کــه خانــه هــای دو طبقه داشــتند در طبقــه بــاال و افرادی 
کــه خانــه هــای وياليــی داشــتند بــرای نجــات جــان خويــش بــه 

پشــت بــام هــا پنــاه بــرده بودنــد.
ــی از  ــدادی دولت ــای ام ــز نيروه ــپاه وني ــش و س ــای ارت نيروه
روز پنجــم ســيل يعنــی 4 فرورديــن در منطقــه حضــور يافتنــد. 
نيروهــای هــالل احمــر اســکان نجــات يافتــگان در ســالن های 
ــاز  ــی را آغ ــگاه بين الملل ــاجد و نمايش ــدارس، مس ــی، م ورزش
کردنــد. پخــش چــادر، آب آشــاميدنی و جيره هــای غذايــی هــم 
ــود. بســياری  ــگ ب ــور بســيار ناهماهن ــن ام ــا اي شــروع شــد ام
ــا  ــه ام ــر اســکان يافت ــر درگي از ســيل زدگان در روســتاهای غي
ــه  ــم ب ــر ه ــياری ديگ ــد، بس ــوردار نبودن ــات الزم برخ از امکان
ــارج از  ــکان را خ ــی، اس ــی و قوم ــای فرهنگ ــاوت ه ــل تف دلي
ــی  ــا  در بخــش هاي ــه آنه ــه گفت ــد ب ــه خــود نمی پذيرفتن منطق
از مناطــق اســکان، رســيدگی بــه ســيل زدگان ســليقه ای بــوده 
ــع غذاهــای پختــه شــده  ــه زعــم گروهــی اجــازه توزي اســت. ب
توســط مــردم منطقــه داده نمی شــد و ايــن توزيــع درســت هــم 
ــزارش  ــکان گ ــل اس ــر روی از مح ــه ه ــت. ب ــورت نمی گرف ص

ــود. ــاد ب ــا زي ــيد و نارضايتی ه ــی نمی رس ــای مطلوب ه
آق قــال و روســتاهای آن بيشــترين آســيب را از ســيل گلســتان 

ديــد. 
ــت.  در  ــرار داش ــا 2۶ روز در آب ق ــهر ت ــن ش ــي از اي بخش هاي

▲ اعضای تیم ملی قایقرانی نیز به کمک سیل زدگان آق قال شتافتند

►جاده آق قال- گنبد

 قطع برق و تلفن در 
شب، نبود ارتباط تلفنی 

و خالی شدن شارژ 
گوشی های موبایل نیز 

کار امداد و نجات را 
سخت کرده بود
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بخــش شــمالی آق قــال، کل آبــاد ارتفــاع آب بــه بيــش 2 متــر 
ــا را آب  ــقف خانه ه ــا س ــر آن ت ــمت های گودت ــيد و قس مي رس

گرفتــه بــود. 
ــپ  ــب پم ــا نص ــش ب ــپاه و ارت ــای س ــن، نيروه ــا 21 فروردي ت
آب را از قســمت هايی کــه خــارج نمی شــد تخليــه کردنــد. 
ــاد آب تنهــا از  ــز اتفــاق افت طــی ســيلی کــه در ســال 1371 ني
زهکشــی ها، بــه داخــل شــهر آمــده و بــه منــازل خســارت زده 
بــود. ايــن  تجربــه بــاز هــم تکــرار شــد. در صورتــی که  می شــد 
در زمــان طغيــان رودخانــه ايــن بــار بــا کــور کــردن زهکش هــا 
از ورودي آب بــه شــهر کــم کــرد. همچنيــن خــط راه آهــن نيــز 

کــه از غــرب آق قــال در جهــت شــمالی-جنوبی کشــيده شــده 
اســت، خــود نقــش يــک ســد را داشــت کــه موجــب بــاال آمــدن 
آب در ايــن قســمت از شــهر مي شــد و حتــی انفجــار راه آهــن 
نيــز کمــک چندانــی نکــرد، چــرا کــه بــه همــان انــدازه کــه آب 
ــاال زدن  ــاال مــی زد. ب ــاره از زهکش هــا آب ب خــارج می شــد دوب
ــارات  ــز خس ــه ني ــه طعن ــال و محل ــی آق ق ــوب غرب آب در جن

زيــادی بــه بــار آورد.
در پــی ســيل کــه بــه يکبــاره وارد آق قــال شــد دام هــای زيــادی 
تلــف شــدند، از گاو  و گوســفند گرفتــه تــا شــتر. مشــکل بــزرگ 
دامــداری منطقــه از بيــن رفتــن مراتــع اســت که اليه ای رســوبی 

▲شماري از اسب هاي منطقه و به ویژه گوسفند و گاو شتر در این سیل از بین رفتند

تا 21 فروردین، 
نیروهای سپاه و ارتش 
با نصب پمپ آب را از 
قسمت هایی که خارج 
نمی شد تخلیه کردند. طی 
سیلی که در سال 1371 
نیز اتفاق افتاد آب تنها از 
زهکشی ها، به داخل شهر 
آمده و به منازل خسارت 
زده بود
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آن هــا را فراگرفتــه اســت. صنعــت پــرورش اســب در آق قــال و 
گلســتان البتــه کمتــر از آنچــه گمــان مــی رود بــا مشــکل مواجــه 
اســت چــون يونجــه اســب ها عمدتــا از کردســتان و همــدان وارد 

ــه می شــود. منطق
بــرق و گاز در آق قــال و گميشــان و ســاير مناطــق درگيــر ســيل 
تــا پايــان فرورديــن مــاه همچنــان قطــع بــوده اســت. جاده هــای 
ــل از  ــال کام ــهری در آق ق ــای ش ــته اند، جاده ه ــان بس گميش
بيــن رفتــه، اکثــر پل هــا و خانه هــا نشســت کرده انــد؛ از جملــه 
پــل اصلــی شــهر در شــرق آق قــال از دو طــرف نشســت کــرده 

اســت.
جمعــه بــازار گنبــد و پنجشــنبه بــازار آق قــال کــه شــهرت زيادی 
دارد، تعطيــل بــود تــا ســرانجام روز پنجشــنبه 29 فرورديــن برای 
ــم  ــدان ه ــه چن ــت ک ــيل شــکل گرف ــد از س ــار بع نخســتين ب
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت.  مــردم شــرايط روحــی مناســبی 
ــوس  ــا کاب ــش خانه ه ــت و ران ــرس از نشس ــاال ت ــد و ح ندارن

مــردم محلــی در شــهرهای ســيل زده گلســتان اســت.

نقش کلیدی مردم محلی
مــردم هنــگام وقــوع ســيل يــا حوادثــی از اين دســت، در شــرايط 
روحــی و روانــی ســخت و شــکننده ای قــرار می گيرنــد. گروهــی 
ــرای  ــش را ب ــن نق ــان پررنگ تري ــن مي ــی در اي ــردم محل از م
ــا  ــه تنه ــا ن ــد. آنه ــا می کنن ــاع ايف ــه اوض ــيدن ب ــامان بخش س
بــه ســبب هدايــت نيروهــای امــدادی بــه مناطــق نيازمنــد، کــه 
ــدان  ــری از معتم ــا بهره گي ــی و ب ــکل های جمع ــاد تش ــا ايج ب

ــوت می بخشــد.  ــردم را ق ــان م محلی؛وحــدت و همبســتگی مي
 در ايــن ميــان شــبکه هــای اجتماعــی نقــش موثــری در 
ــد  ــه شــدت نيازمن ــد .مــردم ب ســازماند هــی هــا  ايفــا مــی کن

▲برج گنبد کاووس به سبب قرار گرفتن روي تپه آسیب چنداني ندید

مردم هنگام وقوع سیل 
یا حوادثی از این دست، 
در شرایط روحی و روانی 
سخت و شکننده ای 
قرار می گیرند. گروهی 
از مردم محلی در این 
میان پررنگ ترین نقش 
را برای سامان بخشیدن 
به اوضاع ایفا می کنند. 
آنها نه تنها به سبب 
هدایت نیروهای امدادی 
به مناطق نیازمند، که با 
ایجاد تشکل های جمعی و 
با بهره گیری از معتمدان 
محلی؛وحدت و همبستگی 
میان مردم را قوت 
می بخشد. 
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کمــک، در امــداد رســانی هــا  مراعــات يکديگــر را نمی کننــد، 
ــا  ــا ب ــود ام ــا می ش ــی تنش ه ــب بعض ــی موج ــات روح ضرب
ــن  ــوارد را از بي ــياری از آن م ــوان بس ــکل ها می ت ــاد تش ايج

بــرد.
همچنيــن تقســيم کار درســت و اصولــی و برنامــه ريزی شــده 
ــال  ــا را کام ــد تنش ه ــده، می توان ــاد ش ــکل های ايج ــا تش ب
از بيــن ببــرد و انتظــارات مــردم هــم در ايــن شــرايط بحرانــی 
بيــش از ايــن نبــوده و نيســت، چراکــه کوچکتريــن بی توجهــی 

و پارتــی بــازی شــايد شــرايط وخيمــی را ايجــاد کنــد.

میراث تاریخی در سیل گلستان

شهر تاریخی جرجان 
بيشــترين صدمــه بــه ميــراث تاريخــی در ســيل اخيــر 
متوجــه بقايــای شــهر تاريخــی جرجــان اســت، طــوری کــه 
ــهر  ــن ش ــی اي ــات محل ــه مقام ــه گفت ــای کاوش ب کارگاه ه
ــتانی  ــهر باس ــت. ش ــيب ديده اس ــد آس ــا 40 درص ــتانی ت باس
ــن  ــت. اي ــوده اس ــرگان ب ــی گ ــت تاريخ ــز ايال ــرگان مرک گ
شــهر کــه در منابــع جغرافيايــی تاريخــی بــه شــهر جرجــان 
معــروف اســت در جنــوب غربــی شــهر امــروزی گنبــد کاووس 
ــری شــمال شــرقی شــهر اســترآباد )گــرگان  و در 85 کيلومت
امــروزی( قــرار دارد. شــهر جرجــان يکــی از بــالد معتبــر در 
دوره هــای ســامانيان، آل زيــار و ســلجوقيان بــوده کــه بــر اثر 
ــه  ــن رفت ــری از بي ــا در ۶17 هجــری قم ــول ه حمــالت مغ
ــی و  ــهری از دوران پارت ــه  ش ــهر روی ويران ــن ش ــت . اي اس

ــار ســاخته شــده  ــا وســعتی در حــدود 1200 هکت ساســانی ب
اســت و از لحــاظ معمــاری شهرســازی بســيار پيشــرفته بــوده 

اســت.
آق قال 

آثــار تاريخــی ماننــد پــل آق قــال متعلــق بــه دوران صفــوی 
ــته  ــال گذش ــل س ــن پ ــت. اي ــيب ديده اس ــد آس ــا 30 درص ت
مرمــت شــده بــود و گزارش هــا حکايــت از آن دارد کــه 

ــده اند. ــب ش ــار تخري ــده، دچ ــت ش ــق مرم ــان مناط هم
دیوار اسکندر )دیوار گرگان(

ــوار گــرگان  ــه دي ــراث فرهنگــی گلســتان اعــالم کــرده ب مي
ــن  ــای کاوش در اي ــا کارگاه ه ــت ام ــده اس ــيبی وارد نش آس

ــد.  ــيب ديده ان ــه آس منطق
برج قابوس

ــودن روی  ــع ب ــه ســبب واق ــوس، ب ــرج قاب ــی ب ــراث جهان مي
ــم  ــد، گــو اينکــه مشــکل ن تپــه از خطــر ســيل در امــان مان
زدگــی ســاليان در ايــن بــرج اندکــی جــدی تــر شــده اســت. 
ــش از  ــا قدمــت بي ــی ب ــد کاووس، بناي ــا گنب ــوس ي ــرج قاب ب
ــا  ــر )ســاختمان(، ب ــا ارتفــاع 55 مت 1000 ســال اســت کــه ب
احتســاب بلنــدی 15 متــری تپــه کــه پــای بســت آن را بــه 
70 متــر رســانده، بلندتريــن بــرج آجــری جهــان لقــب گرفتــه 
ــار  ــت آث ــال 1391 در فهرس ــه در س ــرج ک ــن ب ــت. اي اس
ــن  ــت شــده اســت، يکــی از بی نظيرتري ــی يونســکو ثب جهان
ســه  در  و  اســت  اســالمی  دوره  معمــاری  يادمان هــای 
کيلومتــری شــهر قديــم جرجــان مرکــز حکومــت آل زيــار بنــا 

شــده اســت.
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سرریز سد وشمگیر در جریان سیل اخیر. این سرریز در اوج سیالب به دبی 666 متر 
مکعب در ثانیه رسید. دریچه های تخلیه زیرین سد به دلیل نقص فنی بسته بود!

“ در حالي که سدها مي توانند در شرایطي نقش کنترل سیالب را داشته باشند 
ولي هدف از ساخت آنها کنترل سیل نیست، این موضوع که چرا دریچه هاي 
سدها در سیل گلستان دیر باز شدند، فقط انداختن تقصیر به گردن یکدیگر 
است. در حالي که شاید بهتر باشد این سوال پرسیده شود؛ چرا در منطقه اي 

که داراي تشکیالت زمین شناسي عمدتا لسي است و به لحاظ اقلیمي پتانسیل 
وجود جنگل هاي انبوه را دارد، باید چنین روان آبي ایجاد شود؟

 
-علی گلکاريان/  متخصص آبخيزداری )گفتگو با روزنامه اعتماد(

■ سيل گرگانرود؛ 127-امين سيل گلستان از 1370 تاکنون
■ متوسط بارش حوضه در روزهای منجر به سيالب 190 ميلی متر

■ آبگرفتگی مناطق گنبد، آق قال، گميشان، جنوب بندر ترکمن و ده ها روستای پيرامونی آبگرفتگی
■ انباشته شدن بيش از 50 ميليون متر مکعب رسوب در مخازن بندهای آبخيزداری و سدهای استان گلستان

■ دبی ورودی به سد گلستان در اوج سيالب بيش از 700 متر مکعب بر ثانيه
■ دبی خروجی از سد گلستان در اوج سيالب 545 متر مکعب بر ثانيه

■ حداکثر ظرفيت تخليه دريچه های تحتانی سد گلستان 90 مترمکعب درثانيه
■ دبی ورودی به سد بوستان در اوج سيالب بيش از 230 متر مکعب بر ثانيه

■ دبی خروجی از سد بوستان )در اوج سيالب( 107 متر مکعب برثانيه 
■ دبی سرريز از سد وشمگير در اوج سيالب ۶۶۶ متر مکعب در ثانيه
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ــادا و شــمال آمريــکا و در جهــت  ــادر از کان هســته اصلــی ســامانه ای کــه بــه ســيالب لرســتان انجاميــد در مــوردی ن
جريانــات جــت اســتريم بــه ســمت ايــران حرکــت کــرد. ايــن ســامانه در ظهــر 2۶ اســفند در اقيانــوس اطلــس شــمالی 
حرکتــش را پــی گرفــت و پــس از گذشــتن از شــمال اســکاتلند و نيــز بارش هايــی کــه در غرب شــبه جزيــره اســکانديناويا 
ــا  ــدی روی ســوچی )ب ــه نســبت تن ــای ب ــا بارش ه ــن ب ــداد 3 فروردي ــزی وارد شــد و در بام ــه روســيه مرک داشــت، ب
شــدت بيــش از 3/5 ليتــر بــر هــر متــر مربــع در هــر ســاعت( از دريــای ســياه گذشــت، اتفــاق بســيار مهــم تقويــت و 
جــان تــازه گرفتــن ايــن ســامانه در ادغــام بــا ســامانه های مديترانــه ای- ســودانی در روز يکشــنبه چهــارم فرورديــن بــود 
کــه از شــرق و جنــوب شــرقی دريــای مديترانــه شــکل گرفتــه بودنــد و رطوبــت بســياری داشــتند. بعــد از ظهــر هميــن 
ــر متــر  ــا پتانســيل حــدود 7 ليتــر ب ــه بارش هايــی را ب ــارش وارد ايــران شــد و در نخســتين مرحل روز ايــن ســامانه پرب

مربــع در ســاعت در منطقــه پــل دختــر آغــاز کــرد. 

لرستان؛ سامانه اي از آن سوي آب ها

40
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 جریان جت استریم 
در دوم فروردین و موقعیت ایران

گروه تهیه نقشه شهرگاه
source : github, GFS
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تا 8/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی تا 10/3 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

بارش های سیل آسا لرستان و خوزستان
بارش هايــی کــه از عصــرگاه چهــارم فرورديــن در لرســتان آغــاز شــد، بــه ســبب آنکــه عمدتــا در حوضــه آبريــز کرخــه بــه 
حســاب  می آمــد و البتــه دامنــه آن  هــا تــا حوضــه آبريــز کارون نيــز می رســيد،  نــه تنهــا در لرســتان کــه در ســيل خوزســتان 
نيــز کامــال اثرگــذار بودنــد. از ايــن بايــت تفکيــک بارش هــا بــرای ســيل لرســتان و خوزســتان  قابــل انجــام نيســت. بــه هــر 
ــر و  ــژه پل دخت ــوالن و  به وي ــاد، معم ــت و خرم آب ــود ياف ــتان نم ــا در لرس ــن بارندگی ه ــای اي ــات سيل آس روی نخســت تبع

کوهدشــت را درنورديــد تــا بــا تأخيــری يکــی دو روزه بــه مناطــق شــمالی خوزســتان نيــز برســد.      

4 فروردین؛ 16:30 عصرگاه 4 فروردین؛ 19:30 غروب
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تا 18/5 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 18/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی تا  15/8 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 19/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
4 فروردین؛ 22:30 شب

5 فروردین؛ 4:30 بامداد 5 فروردین؛ 7:30 صبح

5 فروردین؛ 1:30 نیمه شب
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تا 31/2 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 24/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی تا 36/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 36/4 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
5 فروردین؛ 10:30 پیش از ظهر

5 فروردین؛ 16:30 عصر 5 فروردین؛ 19:30 غروب

5 فروردین؛ 13:30 ظهر
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تا 34/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 24/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی تا 33/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

تا 29/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
5 فروردین؛ 22:30 شب

6 فروردین؛ 4:30 بامداد 6 فروردین؛ 7:30 صبح

6 فروردین؛ 1:30 نیمه شب
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تا 29/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 6/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 3/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
)14/4 لیتر برمترمربع در کهگیلویه(

 تا 25/5 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
)در کهگیلویه 25/5 لیتر(

6 فروردین؛ 10:30 پیش از ظهر

6 فروردین؛ 16:30 عصر 6 فروردین؛ 19:30 غروب

6 فروردین؛ 13:30 ظهر
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تا 5/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی  تا 5 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
6 فروردین؛ 22:30 شب 7 فروردین؛ 1:30 بامداد
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گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : github, GFS
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ســامانه ای کــه از دريــای مديترانــه و پــس از گذشــتن و بارندگــی شــديد در ســواحل جنوبــی ترکيــه وارد بين النهريــن 
شــده بــود، بــه ســامانه ای ديگــر کــه از عربســتان می آمــد پيوســت و بــا ورود بــه ايــران تحــت تأثيــر جريانــات مرطوبــی 
ــن در  ــی را از عصــرگاه يکشــنبه 11 فروردي ــارس می آمــد، بارش هاي ــج ف ــد و خلي ــوس هن ــای عــرب، اقيان کــه از دري
ــه از  ــه ای ک ــراز منطق ــر ف ــا ب ــی سيل آس ــا بارش هاي ــامانه ب ــن س ــی اي ــران شــکل داد. هســته اصل ــی اي ــی غرب نواح
جنــوب مهــران در مــرز عــراق تــا ايــالم، اسالمشــهر غــرب، کرمانشــاه و کاميــاران و ســپس قــروه در اســتان ســنندج 

ادامــه داشــت، چيــزی بيــش از 21 هــزار کيلومتــر مربــع، ميلياردهــا متــر مکعــب آب را وارد حوضــه کرخــه کــرد.  

خوزستان؛ پمپاژ رطوبت جنوبي

© گروه تهیه نقشه شهرگاه
source : github, GFS 48
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تا 10/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 9/8 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 15/3 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 13/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
11 فروردین؛ 4:30 بامداد

11 فروردین؛ 10:30  11 فروردین؛ 13:30 ظهر

11 فروردین؛ 7:30 بامداد
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تا 7/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 40/3 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 3/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
) 14/4 لیتر برمترمربع در کهگیلویه(

 تا 44/3 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
11 فروردین؛ 16:30 عصر

11 فروردین؛ 22:30 عصر 12 فروردین؛ 1:30 بامداد

11 فروردین؛ 19:30 ظهر
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تا 24/0 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 18/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 28/8 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 18/2 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
12 فروردین؛ 4:30 بامداد

12 فروردین؛ 10:30  12 فروردین؛ 13:30 ظهر

12 فروردین؛ 7:30 بامداد
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تا 23/6 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 3/9 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتیتا 1/7 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی

 تا 5/1 لیتر در هر متر مربع در بازه سه ساعت آتی
12 فروردین؛ 16:30 عصر

12 فروردین؛ 22:30  13 فروردین؛ 1:30 ظهر

12 فروردین؛ 19:30

1
2
3

11

7
8

4

12

9

5

13

10

6

14
15

فروردين

گاه
هر

 ش
شه

 نق
هیه

ه ت
رو

گ
so

ur
ce

 : 
gi

th
ub

, G
FS

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

53 شماره هفتم | ارديبهشت 98 



مهران لشـنی زند، اقلیم شـناس/ ایسـنا: دو سـامانه بارشی 
قـوی و بسـيار گسـترده در فاصلـه روزهای چهارم تـا 13 فروردين 
1398، تقريبـاً تمامـی مناطـق اسـتان لرسـتان را تحـت تاثير قرار 

داد.
فعاليـت اوليـن سـامانه از روز چهارم فروردين شـروع و تا پايان روز 
نهم در بيشـتر نقاط اسـتان لرسـتان موجب بارش فراگير و شـديد 
شـد. مجمـوع بارش شـش روزه )4 تـا 9 فروردين( حاصـل از اين 
سـامانه درکل »حوضـه کشـکان« بيـش از 137 ميلی متـر برآورد 
شـده که بيشـترين مقـدار آن معادل بـا 157 ميلی متر در ايسـتگاه 
نورآبـاد و کمتريـن ميـزان آن به مقـدار 11۶ ميلی متر در ايسـتگاه 

کوهدشت رخ داد.
پـس از يـک وقفـه يـک  روزه، دومين سـامانه بارشـی در روزهای 
11 تـا 13 فرورديـن در اسـتان لرسـتان فعال شـد. بررسـی آماری 
مقاديـر بـارش ثبت  شـده حاصـل از اين سـامانه در ايسـتگاه های 
هواشناسـی خرم آباد، الشـتر، نورآباد، کوهدشـت و پلدختر، نمايانگر 
بارشـی بيـش از 153 ميلی متـر در کل حوضـه کشـکان اسـت که 

بيشـترين مقـدار آن برابـر بـا 172 ميلی متـر در ايسـتگاه نورآباد و 
کمتريـن ميـزان آن به مقـدار 13۶ ميلی متـر در ايسـتگاه خرم آباد 

رخ داده اسـت.
به منظور ارائه تحليل کّمی و قابل اعتماد از اين رويدادها، بيشـينه 
بارش 24 سـاعته ايسـتگاه های خرم آباد، الشـتر، نورآباد، کوهدشت 
و پلدختـر در حوضـه کشـکان، در يـک دوره آمـاری بلندمـدت )از 
زمـان شـروع داده بـرداری تـا پايـان بارش هـای فرورديـن 1398( 
بررسـی شـد. نتايج حاصل حاکی از آن اسـت که فقط در ايسـتگاه 
سـينوپتيک خرم آباد، بيشـينه بارش 24 سـاعته دوره بازگشت 100 
سـاله داشـته اسـت و در سـه ايسـتگاه کوهدشـت، پلدختر و الشتر 
ايـن بارش ها دوره بازگشـتی 50 سـاله و در ايسـتگاه نورآبـاد دوره 
بازگشـتی معـادل 70 سـال داشـته اند، بنابراين برای طـرح ادعای 
بی سـابقه بـودن بارش هـای اخيـر بايـد محتـاط بـود، حتـی اگر با 

دوره بازگشـت بـاال بين 50 تا 100 سـال بوده باشـد.
از نظـر ميـزان بـارش، اتفاقـی کـه افتـاده بی سـابقه نبوده اسـت. 
اين کـه ايـن بـارش در مناطقـی منجـر بـه سـيل شـده، عوامـل 

نگاهی به بارش های لرستان
 بــرای طــرح ادعــای بی ســابقه بــودن بارش هــای اخیــر بایــد محتــاط بــود، حتــی اگــر بــا 

دوره بازگشــت بــاال بیــن 50 تــا 100 ســال بــوده باشــد
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متعـددی در آن دخالـت داشـته کـه ايـن عوامـل در هـر منطقـه 
می توانـد متفـاوت باشـد و بايد دقيقاً بررسـی و ريشـه يابی شـوند. 
از بيـن رفتـن جنگل هـا، تجاوز بـه حريـم رودخانه، عـدم اليروبی 
و مسـدود شـدن آبراهـه و … از عوامـل ايجـاد ايـن سـيالب ها 

بوده انـد.
اگرچـه بارش هـای رخ داده، دوره بازگشـت بااليی داشـتند و از نوع 
حـدی )نـادر و ناگهانـی( بودنـد اما ويژگـی قابل توجه و برجسـته 
آن ها شـدت بسـيار بـاال نبوده اسـت که بتوانـد عامل بـروز چنين 
سـيالب های مهيبـی شـود. تـداوم بارش هـا بسـيار پـر رنگ تـر از 
شـدت آنهـا بـود و در مخرب بودن سـيل لرسـتان هميـن موضوع 
بيشـترين نقش را داشـت. دو سامانه بارشی لرسـتان با فاصله تنها 
يک روز اسـتان را تحت تاثير قرار دادند. سـامانه اول طی روزهای 
4 تـا 9 فرورديـن به مـدت شـش روز و با ميانگيـن 137 ميلی متر 
در کل حوضـه کشـکان و سـامانه دوم از 11 تـا 13 فرورديـن و با 

معـدل بـارش 157 ميليمتـر حوضه کشـکان را متاثر کرد.
بيشـينه بارش هـای 24 سـاعته همـه ايسـتگاه ها در سـه روز )11 
تـا 13 فرورديـن(، در روز 12 فرورديـن و مقـارن بـا مخرب تريـن 
سـيالب های چند سـال اخير اسـتان لرسـتان رخ داد. بدين ترتيب 
در يـک جمع بنـدی کلـی می توان ايـن گونه نتيجه گيـری کرد که 
تـداوم بـارش بـه مـدت 9 روز متوالی و وقـوع بيشـينه بارش های 
24 سـاعته  در انتهـای ايـن دوره بـارش، عامل اصلـی رخدادهای 

سـيل اخيـر در حوضـه کشـکان و بـه دنبـال آن در حوضـه کرخه 
بـود و ايـن فـرض کـه وقوع بارش های بسـيار شـديد و بی سـابقه 
ايـن حـوادث را رقم زده قابل قبول نيسـت. به عبـارت ديگر نقش 

تـداوم بارش هـا بسـيار پـر رنگ تـر از شـدت آن ها بوده اسـت.
وقـوع  در  آن هـا  اساسـی  نقـش  و  بارش هـا  تـداوم  بـودن  بـاال 
سـيالب های اخيـر توجـه مـا را به ايـن نکته حياتی جلـب می کند 
کـه اگـر بـه جـای تخريـب جنگل هـا و مراتـع و تجاوز بـه حريم 
رودخانـه، فعاليت هـا و عمليات مختلف آبخيـزداری به ميزان کافی 
در سرشـاخه های حوضه کشـکان انجام می شـد، هرگز شـاهد اين 

حجـم از خسـارت و تلفـات در لرسـتان نبوديم.
خشکسـالی های پياپـی می تواننـد زمينه سـاز جاری شـدن سـيل 
شـوند، چـون کمبـود و يـا نبـود منابـع آبی در سـال های خشـک 
باعـث از بين رفتن پوشـش گياهی می شـود، نبود پوشـش گياهی 
نيـز منجـر به فرسـايش خاک شـده و اين چرخه منجر به تشـديد 

می شود. سـيل 
رويدادهـای سـيل اخيـر نشـان داد کـه عـالوه بـر دخالت هـای 
نادرسـت انسـان در طبيعـت و پاکسـازی جنگل ها و بيشـه زارهای 
از  برخـی  نامناسـب  مکان يابـی  روسـتاها،  و  شـهرها  پيرامونـی 
روسـتاها و شـهرها نيـز در ايجـاد ايـن خسـارت ها بی تأثيـر نبوده 
اسـت. برخی از اين مناطق مسـکونی درسـت در حريم رودخانه ها 
شـکل گرفته انـد و يـا اين کـه در گـذر زمان بـه سـمت رودخانه ها 

رویدادهای سیل اخیر 
نشان داد که عالوه بر 
دخالت های نادرست 
انسان در طبیعت و 
پاکسازی جنگل ها و 
بیشه زارهای پیرامونی 
شهرها و روستاها، 
مکان یابی نامناسب برخی 
از روستاها و شهرها نیز 
در ایجاد این خسارت ها 
بی تأثیر نبوده است
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توسـعه پيـدا کرده انـد. شـهرداران و اسـتانداران و مديريـت بحران 
اسـتان ها بايـد پيـش از ايـن بـه ايـن مسـئله توجـه می کردنـد و 
راه هـای برون رفـت از اين خطرهای احتمالـی را برطرف می کردند 
تـا از ميـزان خسـارت ها بـه مقـدار قابـل توجهی کاسـته می شـد.

برخـی از ويژگی هـای بارش هـای حـدی ايـران ماننـد بيشـينه 
بـارش محتمـل و منحنی های شـدت-مدت-فراوانی بـارش برای 
بسـياری از ايسـتگاه ها تهيـه نشـده و آن هايـی هم که تهيه شـده 
اسـت؛ به روزرسـانی نشـده اسـت. از اين رو ضروری اسـت تا هرچه 
سـريع تر، سـازمان هواشناسـی اين اطالعات مهم را با اسـتفاده از 
داده هـای بلندمدت بـارش سـاعتی و روزانه ايسـتگاه های پراکنده 
در سـطح کشـور تهيـه کنـد و در دسـترس برنامه ريـزان مختلـف 

قـرار دهـد تـا بر مبنـای آن هـا نسـبت بـه جابه جايی روسـتاهايی 
کـه در مکان نامناسـب قرار گرفته اند و رهاسـازی بسـتر سـيالبی 
اقـدام  انسـانی هرچـه سـريع تر  از دسـت اندازی های  رودخانه هـا 

شـود تـا از تکـرار چنيـن حوادثی جلوگيری شـود.
خشکسـالی و سـيل در نقـاط مختلـف دنيـا می توانـد سرنوشـت 
يـک کشـور را رقـم بزنـد. بارندگی های شـديد در برخـی نقاط و 
کمبـود بارندگـی در برخـی نقاط ديگـر در زندگـی بخش بزرگی 
از مـردم تأثيـر منفـی می گـذارد البتـه ايـن همـه ماجـرا نيسـت 
و تأثيـر ايـن پديـده را می تـوان در توقـف توليـد مـواد غذايـی، 
همچنيـن  و  شـورش  اجتماعـی،  ناآرامی هـای  آمـدن  به وجـود 

مهاجـرت مشـاهده کرد.
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خانه های بخش شرقی شهر کامال تخریب شد و آنهایی 
که هنوز باقی هستند عمال غیرقابل سکونت اند. فشار آب 
آنقدر زیاد بود که فونداسیون ساختمان ها را کامال شست. 

بخش غربی پل دختر که خانه ها به نسبت سالمتر است با 
افزایش اجاره بها مواجه شده و عمال ساکنان بی خانمان 

بخش شرقی امکان اجاره ندارند.
زمین های کشاورزی دچار رسوبات آورده از سیالب شده 
است  نخاله های بزرگ ساختمانی تا ارتفاع نسبتا زیادی 
بر زمین است و این موضوع باعث شده که دیگر تخلیه 
این نخاله ها از اراضی کشاورزی به صرفه نباشد. جایی 

هم برای تخلیه وجود ندارد.
- یک شاهد عینی سیل پل دختر
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مــاه مــارس 2019 کــه در واقــع از 10 اســفند 1397 تــا 11 فرورديــن 1398 را شــامل می شــد، 
ــوده اســت. از قضــا ســال  ــران طــی 119 ســال گذشــته ب ــاران اي ــر ب ــارس پ ــاه م ــن م دومي

گذشــته، دوميــن مــاه مــارس کــم بــارش در ايــن دوره زمانــی رقــم خــورده بــود. 
ــا 2019  ــال های 1901 ت ــی س ــران ط ــارس در اي ــاه م ــای م ــه بارش ه ــر، مقايس ــودار زي نم
اســت. ســال  199۶ پــر بــارش تريــن مــاه مــارس يــک قــرن اخيــر را شــاهد بوديــم و بــارش 

ميانگيــن کشــور بــه  81/4 ميليمتــر رســيد، معــادل  134/1 ميليــارد متــر مکعــب.
در مــاه مــارس 2019 ميانگيــن بارش هــا در کشــور بــه 79/4 ميليمتــر رســيد و در واقــع بيــش 
ــای  ــن بارش ه ــورت گرفت.ميانگي ــور ص ــطح کش ــارش در س ــب ب ــر مکع ــارد مت از 130 ميلي
مــاه مــارس در 119 ســال گذشــته معــادل 38/3 ميليمتــر اســت، ميانگينــی کــه بــارش ۶3/1 

ميليــارد متــر مکعبــی را بــه همــراه دارد.
نــه د يــک مــاه کــه بــارش حــدود 400 ميليــارد مترمکعــب در يــک ســال آبــی )از اول مهــر 

تــا پايــان شــهريور ســال بعــد( در ايــران بارشــی خــوب بــه شــمار مــی رود. 
ــی  ــران فراوان ــالی در اي ــالی و ترس ــال های خشکس ــاوب س ــد تن ــان می ده ــر نش ــودار زي نم
ــه ســال های خشــک از ســال های  ــش ب ــدارد و گراي ــدان مشــخصی ن ــادی دارد، نظــم چن زي
تــر بــه مراتــب بيشــتر اســت.  ميانگيــن بار هــای مــاه مــارس در  20 ســال منتهــی بــه ســال 
ــد  ــال در ح ــج س ــاران و پن ــال پرب ــاران، 3 س ــم ب ــال ک ــود؛  12 س ــر ب ــی مت ــش 30 ميل پي

ــن. ميانگي

ایران؛ دومین ماه مارس پر باران در یک قرن اخیر

2019
79/4
میلیمتر
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مــاه آپريــل 2019 يعنــی از 12 فرورديــن تــا 10 ارديبهشــت ســال جــاری، هفتميــن مــاه آپريــل 
پربــارش 100 ســال گذشــته و نهميــن آپريــل پربــارش در 119 ســال اخيــر اســت. 

ــت از  ــه حکاي ــيد ک ــر رس ــه 51/4 ميلی مت ــران ب ــل 2019 در اي ــاه آپري ــی م ــن بارندگ ميانگي
ــه دارد. ــن دوره يک ماه ــی اي ــور ط ــارش در کش ــی ب ــر مکعب ــارد مت ــارش 84/7 ميلي ب

رکــورد پربارش تريــن مــاه آپريــل در ايــران مربــوط بــه ســال 1941 / بهــار 1320 اســت کــه 

75/1 ميلی متــر بــارش ميانگيــن کشــوری ثبــت شــده اســت. 
ــر  ــی مت ــران در 119 ســال گذشــته حــدود 31/3 ميل ــل در اي ــاه آپري ــای م ــن بارش ه ميانگي
بــوده اســت. بــارش هــای ميانگيــن ســاالنه در ايــران حــدود 224 ميلی متــر اســت کــه مــاه 
آپريــل چيــزی حــدود کمتــر از 14 درصــد از بارش هــای  ســاالنه کشــور را بــه خــود اختصــاص 

می دهــد. 

2019
51/4
میلیمتر

ایران؛ هفتمین ماه آپریل پر باران در یک قرن اخیر
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◄
 از آغاز مهر ماه تا 
11 فروردین)پایان مارس( 
بارندگی میانگین در 
ایران به 250 میلی متر 
رسید که این بارش تقریبا 
شش ماهه از بارش کل 
سال در 10 ساله اخیر 
بیشتر بوده است.
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 حجــم آب رودخانه هــاي خوزســتان در ســال آبــي نرمــال چيــزي حــدود 28 ميليــارد 
متــر مکعــب اســت در حالــي کــه در 7 مــاه منتهــي بــه پايــان فرورديــن، 35 ميليــارد مترمکعــب 
بــوده و پيش بينــي مي شــود تــا پايــان ســال آبــي )پايــان شــهريور( بــه 50 ميليــارد مترمکعــب 

 . سد بر

اگرچــه بــه واســطه حجمــی بارش هــای حوضــه پــرآب تــر کارون همچنــان بيشــتر بــود امــا 
ــا اينکــه در يــک ســال نرمــال  تعــادل ميــان ايــن دو حوضــه تــا حــدودی بــه هــم خــورد. ب
ــر  ــارد مت ــدود ۶ ميلي ــه ح ــه ب ــب و آورد کرخ ــر مکع ــارد مت ــه 18 ميلي ــای کارون ب بارش ه
مکعــب مــی رســيد، تنهــا در فرورديــن مــاه آورد کرخــه 14 و آورد کارون بــه 18 ميليــارد متــر 

مکعــب رســيد. 

بارش های کم سابقه در حوضه  کرخه؛ بارش های پردامنه در کارون و جراحی

حجم بارندگي در سه 
حوضه کارون، کرخه و 
جراحي طي فروردين

31/2
میلیارد متر مکعب

14
میلیارد متر مکعب میلیارد متر مکعب

حجم روان آب که وارد 
بستر رودخانه ها شد

ظرفيت خالي سدهاي خوزستان
براي کنترل روان آب در سوم 

فروردين

حجم بارش های تجمیعی در سه حوضه آبریز کارون، کرخه و جراحی-زهره

کارون

کرخه

جراحی

→ →
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قله کوه
حوضه آبریز کارون
حوضه آبریز کرخه
حوضه آبریز جراحی و زهره
دریای خلیج فارس
مرز حوضه آبریز
رودخانه
شهر

نقشه حوضه های آبریز 
کرخه، کارون، جراحی

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/MO-

DIS, US Militery Map

100 km

جراحي؛ 438 کیلومتر/ آبدهي ساالنه: 1/650 میلیارد متر مكعب
زهره؛ 490 کیلومتر/ آبدهي ساالنه: 2/6 میلیارد متر مكعب

حوضه آبریز رودخانه های جراحی و زهره: 40۷88 کیلومتر 
مربع

متوسط بارش ساالنه در حوضه: 409/6 بارش از ابتداي سال 
آبي تا 21 اردیبهشت: 61۷/9 میلي متر

درصد تغییرات بارش در سال جدید به نسبت میانگین 50 ساله 
)از ابتداي مهر 98 تا 20 اردیبهشت 98(: افزایش 51 درصدي

 
۷55 کیلومتر؛ سومین رود بزرگ ایران

6 میلیارد متر مكعب آبدهي ساالنه
از کوه های زاگرس سرچشمه گرفته و به تاالب هورالعظیم در 

مرز ایران و عراق می ریزد. نام کرخه از شهری در کوره شوش 
خوزستان به نام کوردوخ یا کوردخه گرفته شده است. 

حوضه آبریز کرخه: 51643 کیلومتر مربع
میانگین بارش ساالنه: 405.۷ میلي متر

بارش از ابتداي سال آبي تا 21 اردیبهشت: ۷38.5 میلي متر
درصد تغییرات بارش در سال جدید به نسبت میانگین 50 ساله 

)از ابتداي مهر 98 تا 20 اردیبهشت 98(: افزایش 82 درصدي

950 کیلومتر؛ بزرگترین رود ایران
منشعب از کوه هاي بختیاري که به خلیج فارس مي ریزد

18.133 میلیارد متر مكعب آبدهي ساالنه
حوضه آبریز کارون: 6۷25۷ کیلومتر مربع 

میانگین بارش ساالنه: 61۷.8 میلي متر
بارش از ابتداي سال آبي تا 21 اردیبهشت: 968.8 میلي متر

درصد تغییرات بارش در سال جدید به نسبت میانگین 50 ساله 
)از ابتداي مهر 98 تا 20 اردیبهشت 98(: افزایش 5۷ درصدي

سیمره

کرخه

خرسان

بازفتکوهرنگ

سزار

کشكان

جراحی

کارون

دز

زهره

کوه پراو
کارون 

کرخه

حوضه آبریز جراحي-زهره
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میزان بارندگی یک ماهه از 5 
فروردین تا 3 اردیبهشت در ایران

منبع: ناسا
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بارندگي روزانه فروردین در حوضه هاي آبریز کارون، کرخه و جراحيمیزان بارندگی یک ماهه از 5 فروردین تا 3 اردیبهشت در حوضه های آبریز کارون، کرخه و جراحي )میلی  متر(

حوضه کارون

حوضه کرخه

حوضه جراحي

حوضه جراحي

حوضه کارون

حوضه کرخه

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

 1,000,000,000

 1,200,000,000

 1,400,000,000

 1,600,000,000

 1,800,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

 3,500,000,000

 4,000,000,000

 4,500,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

 3,500,000,000

 4,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

65 شماره هفتم | ارديبهشت 98 



7 فروردین 28 اسفند

66

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

شماره هفتم | ارديبهشت 98 



2 اردیبهشت19 فروردین

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

67 شماره هفتم | ارديبهشت 98 



0

1,000,000,000
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6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000
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کارون کرخه زهره

پیشروي سیل تا 19 فروردین
پیشروي سیل تا 22 فروردین
پیشروي سیل تا 24 فروردین
پیشروي سیل تا 30 فروردین
پیشروي سیل تا 2 اردیبهشت

نمودار تجمیعي بارش هاي سه حوضه کارون، کرخه و جراحي)زهره( 
از یکم تا 31 فروردین 98

15000 کیلومتر مربع

نقشه پیشروی 
سیل فروردین در 

خوزستان
© گروه نقشه نگاری شهرگاه

sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 
Terra/MODIS

اهواز

سد کرخه

سد دز

سد گتوند

کل مساحت آبگیر سیل فروردین خوزستان

با لحاظ تاالب های آبگیری شده

100 km 68
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تصاویر تجمیعي مناطق درگیر سیل خوزستان فرودین 98نقشه راهنما:  مجموع مناطق درگیر سیل در خوزستان

مرز حوضه آبریز
مناطق درگیر سیل

100 km

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/MO-

DIS, US Militery Map
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نقشه توپوگرافی مناطق 
درگیر سیل دزفول، 

اندیمشک، شوش، شوشتر

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
source : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/MO-

DIS, US Militery Map

سد
مناطق درگیر سیل
رودخانه

جاده 
نقاط شهری

 

50 km
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نقشه مناطق درگیر سیل 
دزفول، اندیمشک، شوش، 

شوشتر

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 

Terra/MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
رودخانه

جاده 
نقاط شهری

 

شوشتر

دزفول

شوش

اندیمشک

50 km
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دزفول

اندیمشک

ــه دز از  ــرار دارد. رودخان ــد دز ق ــری س ــت در 25 کيلومت ــهور اس ــر مش ــهر آج ــه ش ــه ب ــول ک دزف
ــا  ــر بارش ه ــت تأثي ــه تح ــود ک ــهرهايی ب ــتين ش ــی از نخس ــول يک ــذرد. دزف ــهر می گ ــان ش مي
قــرار گرفــت و روز 5 فرورديــن بــه حالــت آمــاده بــاش کامــل درآمــد. رودخانــه از ســطح شــهر در 
برخــی مناطــق تــا حــدود 20 متــر پاييــن تــر اســت امــا بخشــی از مناطــق و بوســتان هــای ســاحلی 
ــن  ــه ســاخته شــده اند در اي ــم رودخان ــر و در حري ــالف ســطح کمت ــا اخت ــر ب ــای اخي ــه در دهه ه ک
بارندگی هــا دچــار آبگرفتگــی شــديد شــدند. )نقشــه مقابــل( در ســمت ســاحل غربــی ســيل بندهايی 
ســاخته شــده امــا در ســمت شــرق شــهر )بافــت قديــم( ســيل بندی وجــود نــدارد. اگرچــه طغيــان 
رودخانــه نيــز متوجــه ســاحل غربــی بــود امــا شــدت باران هــا در روز 5، ۶، 7 و نيــز 11 فرورديــن در 
حــدی بــود کــه بســياری از خانه هــای قديــم شــهر )محلــه قلعــه( را بــا خســارات فراوانــی مواجــه 
کــرد. ضمــن آنکــه خانــه هــای کنــار رودخانــه دســتور تخليــه گرفتنــد.  ميــدان موشــک، آبگرفتگــی 

شــديد داشــت. 
همچنيــن روســتاهای پاييــن دســت دزفــول مثــل زاويــه حمــودی، زاويــه مش صعلــی، بنــه علــوان، 
بنــه عاطــی، جــاده دزفــول بــه شــوش، از ســمت حميديــه بــه شــدت درگيــر ســيل شــدند و ســمت 

جــاده قديــم شوشــتر نيــز دچــار آبگرفتگــی شــد. 

دزفول/ وقایع نگاری فروردین/
5 فروردين. دزفول در آماده باش کامل

۶. بارش شديد و زير آب رفتن خيابان ها و بوستان های ساحلی 
10. تخليه روستای بنه عزيب- مقاومت روستاييان عشاير برای تخليه

10. زير آب رفتن بوستان های ساحلی دووه و رعنا
10. انتظار مقاومت سيل بندها تا دبی 2000 متر مکعب بر ثانيه

12. مسدود شدن جاده ساحلی و بوستان های ساحلی علی کله، دووه و رعنا
دستور تخليه 8 روستا 

13. شکست سيل بندهای زاويه و پيروزی 
20. ريزش و تخريب راههای عشايری سردشت و شيهون

اندیمشک/ وقایع نگاری فروردین/
5 فروردين. شکسته شدن و انفجار خط بنزين در پاپی آباد در پی نشست زمين

5. سه روستا تخليه شدند.

شوش
۶. دبی دز در شوش 800 متر مکعب بر ثانيه

10. ساخت اردوگاه در اطراف شاهور 
12 فروردين. شکسته شدن سيل بند روستای بيت غائب شوش

14. تخليه ۶9 روستای شوش
1۶. آبگرفتگی کامل در پارک ملی دز و پاسگاه محيطبانی ميان رود

17.  جاده شوش - اهواز زير آب رفت

انديمشــک، ميــان دو درياچــه عظيــم ســدهای دز و کرخــه قــرار دارد و يــک شــهر مهــم ترانزيتــی 
و دارای جايــگاه ويــژه در حمــل و نقــل ريلــی کشــور اســت. شــهر باالدســتی، پــل دختــر بــا ســيل 
عظيــم تــا حــدود زيــادی تخريــب شــد و جــاده انديمشــک بــه آن ســه روز بســته بــود. ايــن شــهر 
ــدار و  ــاد، دوبن ــی آب ــل پاپ ــتاهای آن مث ــا روس ــت ام ــی نداش ــاظ آبگرفتگ ــه لح ــی ب ــکل خاص  مش

علی آباد از نخستين مناطق درگير سيل بودند.
مــردم کشــاورز ايــن منطقــه کــه ســال قبــل به خاطــر بحــران آب، ســهمی از آب ســدهای خوزســتان 
ــان  ــن محصولش ــان رفت ــزارع و از مي ــی م ــئله آبگرفتگ ــا مس ــدم ب ــت گن ــل برداش ــد، در فص نبردن

مواجــه شــدند.
همچنيــن مناطقــی مثــل شــاهور، عبدالخــان وضعيتشــان بحرانــی شــد، به ويــژه بــه خاطــر ســاخت 

و ســازهای تفريحــی در حريــم رودخانــه دز.

دریچه خروجی از سد دز/ 10 
فروردین/ مهدی روشنو/ ایپا

سازه های آبی شوشتر/ 29 
فروردین/ ابوالفضل مهدی پور

استحکام بخشی میراث 
سازه های آبی شوشتر/ 29 

فروردین/ ابوالفضل مهدی پور

شعیبیه شوشتر/ 14 فروردین/ 
مرتضی جابریان/ مهر

شوشتر
8. شعيبيه و گوريه دچار آسيب شدند 

11. تعطيل گردشگری سازه های آبی شوشتر
1۶. انفجار کانال نيشکر برای انحراف سيالب و جلوگيری از پيشروی آب به گوريه

18. آب 44 روستای شوشتر قطع شد، تخليه 23 روستا
24. نماينده يونسکو برای عالج بخشی اضطراری بند ميزان وارد شوشتر شد

1

2

3

4
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نقشه توپوگرافی مناطق 
درگیر سیل مسجد سلیمان، 

ایذه، هفتکل، رامهرمز
© گروه نقشه نگاری شهرگاه

sources : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/
MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاط شهری 45

100 km
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نقشه مناطق درگیر سیل 
مسجد سلیمان، ایذه، 

هفتکل، رامهرمز
© گروه نقشه نگاری شهرگاه

sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 
Terra/MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاط شهری 45

ایذه

رامهرمز

هفتکل

مسجد سلیمان

سد کارون 4

سد کارون3

سد کارون1
سد گدار

100 km
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ــی از  ــاری يک ــال بختي ــتان چهارمح ــتان از اس ــگ، ورودی خوزس ــای کوهرن ــطه بارش ه ــه واس ب
نخســتين مناطــق خوزســتان بــود کــه تحــت تأثيــر ســيالب قــرار گرفــت.  از ســاعت 20 روز چهــارم 

ــوع شــد. ــه مســجد ســليمان ممن ــگ ب ــردد در جاده هــای کوهرن ــن ت فروردي
در مسجد سليمان سيالب تا قبل از سد گدار لندار جلوتر نيامد و به شهر نرسيد. 

عشــاير منطقــه نخســتين خســارت ديــدگان از ايــن ســيالب بودنــد و ايــن عشــاير در مناطــق غربــی 
اســتان تحــت تأثيــر بارندگــی در چهارمحــال بختيــاری و کهکيلويــه و بويــر احمــد دچــار خســارت 

شــدند. 
ســيل بــه ايــذه نرســيد امــا آبگرفتگــی معابــر در پــی بارش هــای کــم ســابقه بــر فــراز ايــذه قابــل 
توجــه بــود. ايــذه بيــن دو کــوه اســت کــه ســطح ارتفــاع يکســانی نــدارد و آبگرفتگــی در محــالت 
ــا ارتفــاع کــم اتقــاق مــی افتــد. در برخــی مناطــق از ايــذه تــا يــک متــر آب وارد ســاختمان هــا  ب

شــد. در مرکــز شــهر يــک کانــال آب را بــه ســمت کانــال ايــذه مــی بــرد.
ايــذه فاضــالب شــهری نــدارد. بــرای فاضــالب در آن چــاه جذبــی تعبيــه شــده اســت و البتــه جــوی 

و کانال هايــی کــه آب هــای شستشــو و ســطحی را بــه ســمت تــاالب ايــذه هدايــت می کننــد.
شــهرداری اطــراف کانــال هــا را ديوارچينــی کــرده ولــی در بعضــی قســمت هــا بــا احــداث پــل بــر 
ــل  ــراف پ ــاهد آبگرفتگــی اط ــی ش ــگام بارندگ ــرده، هن ــاژ ايجــاد ک ــا رويشــان پاس ــال ه ــن کان اي

ــادی داشــتند. ــال و نهــر آبگرفتگــی زي ــه هــای اطــراف ايــن کان هســتيم. خان
موقــع بارندگــی شــديد در ايــذه تلفــن و بــرق قطــع مــی شــود. اصغــر آبــاد نزديــک قبرســتان ايــذه 

نيــز دچــار آبگرفتگــی شــد. 
آثــار باســتانی ايــذه چــون عمدتــا ســنگی هســتند، در پــی بارش هــا و ســيل در طــول ســاليان  دچــار 

آســيب چندانــی نشــده اند. 

مسجد سلیمان، ایذه، اللی، اندیکا، باغ ملک، هفت گل

ایذه/ وقایع نگاری فروردین/
۶. فروردين. اللی در محاصره سيالب

۶. عشاير حاشيه مسجد سليمان درگير سيل... اسکان عشاير 
8. چندين روستای بخش اللی دچار سيالب شدند

12. هشت روستا گرفتار سيالب

انديکا
5. مسدود شدن محور انديکا به شهرکرد

۶. باال آمادن آب تاالب شيمبار؛ افزايش سطح آب در جاده انديکا-شهرکرد به يک متر ونيم
۶. روستاهای کوشک، شوال بخش چلو دچار سيل شدند

7. عشاير انديکا دچار خسارت
8. شوال، آب شالل، آبژدان، دشت گل و شيمبار تحت تأثير خسارت سيالب

باغ ملک
8. عشاير شاه نشين، پيرموسی، بخش مرکزی و روستای سرآسياب دچار سيالب

هفتکل
8. عشاير متعدد دچار آسيب: کيوک، نفت سفيد، بن آسياب، نمره 1، نمره 2، نمره 12، بيم درب، 

بورگرد، منطقه دوگوش، شور باريک، سه راهی سيمان، دره محک، شرق گزين، بن سيملی، 
منطقه بيسيم، مح سمبلی

جاده اندیکا به مسجدسلیمان 
7 فروردین/ ایرنا

جاده اندیکا به مسجدسلیمان 
7 فروردین/ ایرنا

سیل در باالدست 
مسجدسلیمان/ 7 فروردین/ 

ایرنا

سیل در باالدست 
مسجدسلیمان 7 فروردین/ 

ایرنا

1

2
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4
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سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاط شهری 45

نقشه توپوگرافی مناطق 
درگیر سیل الهایی، حمیدیه، 

و مناطق شمال اهواز
© گروه نقشه نگاری شهرگاه

sources : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/
MODIS

10 km
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سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاط شهری 45

نقشه مناطق درگیر سیل 
الهایی، حمیدیه و مناطق 

شمال اهواز
© گروه نقشه نگاری شهرگاه

sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 
Terra/MODIS

الهایی

حمیدیه

10 km
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محدوده شهر اهواز

نقشه توپوگرافی مناطق 
درگیر سیل اهواز

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاطمسکونی 45

10 km 80
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نقشه مناطق درگیر سیل 
اهواز

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 

Terra/MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاطمسکونی 45

عین دو

دغاغله

مالثانی

الهایی

شیبان

اهواز

حمیدیه

10 km
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ارتفــاع اهــواز 1۶ متــر از ســطح درياســت، بنابرايــن يکــی از مناطــق کــم ارتفــاع دشــت خوزســتان 
بــه شــمار مــی رود و همــواره بــا خطــر ســيالب مواجــه اســت. اهــواز در حالــی در فرورديــن امســال 
ــن  ــا پنجــم فروردي ــوروزی را ت ــون مســافر ن ــم ميلي ــدود ني ــه ح ــه شــد ک ــا هشــدار ســيل مواج ب
ميزبانــی مــی کــرد امــا بخــش اعظــم ايــن مســافران نــوروزي تــا پيــش از حســاس شــدن شــرايط 

شــهر را تــرک گفتنــد.
ــار  ــود، اين ب ــد می ش ــان کارون تهدي ــا طغي ــرق( ب ــمال ش ــير )ش ــا از مس ــواز عمدت ــه اه در حالی ک
ــی چــون کيانشــهر در )شــمال غــرب اهــواز( دســتخوش ســيالب شــدند چــرا کــه آب رود  محالت
ــدود 21  ــزی در ح ــرب(. چي ــمال غ ــيد )از ســمت ش ــواز رس ــهر اه ــه ش ــادر ب ــوردی ن ــه در م کرخ
ــواز کشــيده شــد.  ــاير مناطــق اه ــرب( و س ــر ســيل بند در اطــراف کيان شــهر )در شــمال غ کيلومت

اهواز؛ بغرنج ساخت و سازها در بستر و حریم کارون
ســاخت و ســازهای شــهری کــه بــا مجــوز شــهرداری ســاليان اخيــر در حريــم رودخانــه کارون انجــام 
گرفتــه اســت بــالی جــان اهــواز شــده اســت. نــه تنهــا رســتوران هــا يــا مراکــز تفريحــی خدماتــی 
همچــون شــهربازی، ايســتگاه هــای ورزش صبحگاهــی و آالچيــق هايــی کــه تمامــا بــه زيــر آب 
رفتــه کــه شــماری مراکــز مســکونی نيــز در حريــم کارون شــکل گرفتــه اســت. )شــکل 1( عــرض 
ــر کاهــش  ــر 300 مت ــه زي ــود، حــاال در بســياری از مناطــق ب ــر ب ــا 800 مت کارون در اهــواز کــه ت

يافتــه اســت. 
ــه اش  ــه در اهــواز و مناطقــی کــه فاصل ــژه پيچ هــاي رودخان ــه وي ــا اينکــه در کناره هــای کارون ب ب
بــا حريــم رودخانــه کــم اســت ســيل بنــدی باحــدود  1/5 متــر ارتفــاع ايجــاد شــد، امــا  زميــن هــا 

ــدند.  ــيل گرفتگی ش ــار س دچ

مسئله فاضالب
نبــود تصفيه خانه هــای فاضــالب و واريــز فاضــالب شــهر بــه رودخانــه ســبب می شــود در 
زمان هــای پرآبــی کارون، جريــان آب رودخانــه بــر مــدار فاضــالب اهــواز مســلط  شــود و نــه تنهــا 
فاضــالب در رودخانــه تخليــه نمی شــود کــه بــا فشــار آب رودخانــه، فاضــالب بــه معابــر شــهری و 
ــه در  ــس زده می شــود. در برخــی خانه هــای اهــواز از جمل ــردم پ ــه خانه هــای م ــواردی ب ــز در م ني
پرديــس و کــوی ملــت وکــوي انقــالب، فاضــالب تــا ارتفــاع يــک متــر در زيــر زميــن خانه هــا بــاال 
زد. پمپــاژ فاضــالب، تنهــا راه چــاره در چنيــن شــرايطی اســت و پمپ هــا و کف کش هــا بــا قطــر 2 
تــا ۶ اينــچ بــه طــور 24 ســاعته بــه کار اســت و ايــن پســاب ها را ديگــر بــار وارد جريــان ســطحی 
رودخانــه کارون می کنــد. پيش بينــي مي شــود ســطح فاضــالب تــا تابســتان بــاال بمانــد و ايــن بــه 

لحــاظ بهداشــت مشــکل مهمــی اســت.

اهواز

فروردین
۶. ممنوعيت قايق سواری در کارون

۶. ساعت 12 ظهر آغاز بارش های سيل آسا در اهواز
7.دبي کارون 1570 متر مکعب برثانيه

9. پمپ های فاضالب اهواز سوختند-ريزش و تخريب شبکه فاضالب
10. سيل بند بامدژ در حال ساخت

11. شکافت جاده ساحلی و آبگرفتگی پارک الله و زير پل سياه
11. نشست زمين در کوی مجاهد اهواز

11. ديده شدن دلفين ها در کارون
12. تخريب سيلبندهای 10 روستا در بامدژ و زير آب رفتن روستاها

12. شکسته شدن سيل بند شهرک پيام اهواز
13. تخليه روستای بامدژ

13. نشست زمين در بلوار ساحلی 
13. دستور تخليه حميديه
13.الهايی در محاصره آب

14. دبی کارون 2400 متر مکعب بر ثانيه
1۶. دســتور تخليــه 14 روســتا حاشــيه کرخــه و دز در منطقــه اهــواز و پنــاه آوردن ســاکنان آن 

ــرج  ــای خس ــه جنگل ه ب
1۶. گرفتاری اهالی آلبونيس اهواز در سيل

17. دستور تخليه بخش غربی الهايی
17. اسکان اضطراری در حميديه

17. زير آب رفتن جاده شوش- اهواز
17. کنترل موقت پس زدگی فاضالب اهواز پشت بيمارستان امام

18. دبی کارون 3100 متر مکعب بر ثانيه
18. ساخت سيل بند در باوی

18. شکست سيل بند روستاهای پکاويه و عنافچه
19. شکست سيل بند شيبان و دستور تخليه اين منطقه

19. مشکل فاضالب در شمال و شمال شرق اهواز
19. شکســته شــدن ســد تنظيمــی حميديــه در 40 کيلومتــری اهــواز- آب وارد کانــال ســلمان 

بــه ســمت اهــواز شــد
19. تخليه بيمارستان سالمت

اهواز 9 فروردین/ صدای 
خوزستان

نشست کوی مجاهد در اهواز/ 
11 فروردین/ صدای خوزستان

زندگی سیل زدگان در 
قطار/ 13 فروردین / مرتضی 

جابریان/ مهر

باال آمدن فاضالب در پردیس 
اهواز/ 22 فروردین/ صدای 

خوزستان

1
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سایر مسائل
در پــي ســيالب برخــي نقــاط در منطقــه کــورش بــا فرونشســت زميــن مواجــه شــد. قطعــی بــرق 
عمدتــا برخــی مناطــق از جملــه امانيــه، کيــان آبــاد، کيــان پــارس، کــوی انقــالب، ســه راه خرمشــهر، 
ــا ۶0 درصــد  ــه عيــن دو ت ــرار داد. محل ــر ق ــاد، عامــری، کيانشــهر را تحــت تأثي عيــن 2، لشــکر آب
تحــت ســيل قــرار گرفــت. در 19 فرورديــن ورزشــگاه الغديــر و ميــدان ميــوه و تــره بــار در محاصــره 
ســيل در ورودی شــمال شــهر اهــواز در محاصــره ســيل قــرار گرفــت. همچنيــن شــهرک صنعتــی در 

ســه راه خرمشــهر اهــواز بــه زيــر آب رفــت. 
ــن  ــکاري شــديدي کــه پيــش از اي ــروز ســيل در شــرايطي کــه مســئله بي ــه لحــاظ اجتماعــي، ب ب
روســتاهاي اطــراف اهــواز را در موضعــي  دشــوار قــرار داده بــود بــه نگراني هــاي ناامنــي اجتماعــي 

در ميــان مــردم دامــن زده اســت.
نگرانــي بزرگتــر مســئله شــرايط بهداشــتي وشــيوع بيمــاري هــاي واگيــردار از جملــه وبــا و هپاتيــت 

نــوع A اســت. 

بي توجهي به الیروبي کارون 
کارون اليروبــي نشــده و ســرعت تخليــه و خــروج آب و نيــز حجــم آبگيــري در رودخانه کاســته شــده 
ــی  ــه خاطــر اليروب ــد. ب ــه مســائل دامــن مــي زن ــن مســئله در زمان هــاي ســيالبي ب بطوريکــه اي
نکــردن اصولــي بســتر رودخانــه و نيــز کانال هــای ســلمان و چمــران ســيالب اطــراف اهــواز مثــل 
عيــن دو و حميديــه را تهديــد کــرد. در عيــن حــال بــي توجهــي بــه هشــدارهاي هواشناســي از ســوي 

مســئوالن نيــز بايدمــورد رســيدگي قــرار گيــرد.

19. جاده اهواز به آبادان برای ساعاتی بسته شد
19. پمپاژ فاضالب اهواز

21. استقرار بخشی از مردم حميديه در جنگل های حالف با وجود مسائل بهداشتی
21. ساخت دومين سيل بند شيبان

21. تالش برای نجات کيانشهر و کيانپارس
21. احداث پل شناور بين کوت عبداهلل و جاده اهواز توسط مهندسين ارتش

21. اعالم تخليه اضطراری مناطق عين دو، گلدشت، سياحی، سادات، سليم آباد
21. جابجايی 2400 نفر در منطقه الهايی در 4 روز اخير 

21. بعدازظهر- به هم پيوستتن رودخانه های دز و کرخه در الهايی
21. بسته بودن جاده اهواز- آبادان برای حدود يک روز

21. سيالب از سوی کرخه به ورودی اهواز رسيد 
21. زير آب رفتن ميدان ميوه و تره بار

22. مهار سيالب بخش غربی اهواز توسط کانال چمران
22. باال زدگی فاضالب در خيابان عيدون و ادهم اهواز

23. پارک جزيره اهواز زير آب
ــماره  3 در شــمال   ــی ش ــدان نفت ــه مي ــا ورد ســيالب ب ــه کارون ب ــی ب 24. ورود پســماند نفت

اهــواز
25. احداث سيل بند 2۶ کيلومتری از دغاغله تا پليس راه انديمشک

25. لکه نفتی در کانال سلمان و قطعی آب اهواز
25. ورود سيالب به کشت و صنعت نيشکر دهخدا

2۶. شيرين شهر اهواز به زير آب رفت
15. ارديبهشت: محله های عين دو، گلبهار، گلدشت هنوز زير آب

بامدژ 14 فروردین

احداث پل متحرک توسط 
مهندسی ارتش در کوت 

سید صالح/ 20 فروردین/ 
محمودرحیمی/ مهر

ورودی اهواز 21 فروردین/ 
صدای خوزستان

عین دو 21 فروردین/ 
خبرگزاری میزان
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تصویر ماهواره ای کوپرنیکوس 
اتحادیه اروپا از اهواز سیل زده در 
19 فروردین؛ پیش از آنکه اهواز به 
شکل عمیق تری درگیر سیل شود

600 میلیارد تومان
برآورد اولیه خسارت سیل به اهواز

اردوگاه هالل احمر در امداد 
رسانی به سیل زدگان

شترهای سرگردان در 
شعیبیه/ صدای خوزستان/ 19 

فروردین

 پارک جزیره اهواز زیر آب/ 
23 فروردین

کارخانه نیشکر دهخدا زیر 
آب/ 24 فروردین/ ایرنا
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نقشه توپوگرافی مناطق درگیر 
سیل بهبهان و شادگان

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاطمسکونی 4540 km
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تاالب شادگان

تاالب حمیدي

بندر ماهشهر

رامشیر

بندر امام خمیني

رودخانه جراحي

رودخانه زهره

نقشه مناطق درگیر سیل 
بهبهان و شادگان

سد
مناطق درگیر سیل
شماره جاده

رودخانه
جاده 
نقاطمسکونی 45

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 

Terra/MODIS

بهبهان

40 km
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5. آماده باش در شادگان
7. ظرفيت سد مارون در حال تکميل

8. روستاهای دره نی، چهل کنار، رگ سفيد و قوره ای در منطقه بهبهان درگير سيالب
8. عشــاير رامشــير، ابوالفــارس، بخــش مرکــزی، ســلطان آبــاد، روســتای بــن رشــيد از توابــع 

رامهرمــز درگيــر ســيل
8. سيل بند نهر ابن عبيد شادگان در دست اجرا

11.کنترل سيالب با دبی 1820 متر مکعب بر ثانيه در هنديجان
12. روستای منطقه دارخوين در معرض سيل

14. تخليه روستای ام الحجار دارخوين
14. شکست سيل بند دريسيه دارخوين

1۶. وارد شدن آب روستاهای کوت سيد صالح کارون
17. طوفان شديد در ماهشهر، بندر امام خمينی)ره(، اهواز و شهرهای جنوبی خوزستان

18. تخليه چند روستا دارخوين و شهرستان کارون
20. نهــر مــارد بــرای هدايــت ســيالب کارون بــه تــاالب شــادگان بــاز شــد. )بعــد از نهرهــای 

بحــره و ســلمانه(
21. کمبود ماشين آالت برای احداث و ترميم سيل بندها

21. 8 روستا در معرض خطر دارخوين
21. تخليه بيمارستان سينای کارون

23. سيالب به ابوشيلوگ رسيد
24. چندين روستا در معرض سيل

27. سرريز تاالب شادگان؛ آبگرفتگی در رستاهای مجاور تاالب
28. دستور تخليه روستای صراخيه

ــج  ــه ســمت خلي ــت آب ب ــرای هداي ــادگاه ب ــه ش ــن ب ــاده دارخوي 2 ارديبهشــت. شــکافت ج
ــارس ف

4. آغاز اليروبی تاالب شادگان بنا به اعالم مسئوالن محلی

ــه آبگرفتگــی شــماری از شــهرها  ــر مکعــب بارندگــی در حوضــه جراحــی، ب ــارد مت بيــش از 4 ميلي
و روســتاهای ايــن حوضــه منجــر شــد. خبــر خــوب مملــو شــدن و البتــه اشــباع و ســرريز تــاالب 
ــه ســبب  ــود. ب ــان ب ــه گريب ــی دســت ب ــا مســائل فراوان ــی ب ــود کــه ســال ها از کــم آب شــادگان ب
بارندگی هــای پنجــم تــا هفتــم فرورديــن در کوهســتان دنــا، روســتاهای منطقــه بهبهــان از نخســتين 
مناطقــی بــود کــه تحــت تأثيــر ســيل قــرار گرفــت و عشــاير منطقــه دچــار آســيب شــدند. از بيســت و 

ســوم فرورديــن نيــز ديگــر بــار شــرايط منطقــه بــه لحــاظ وقــوع ســيل مخاطره آميــز شــد. 
طبــق تقويــم، کــوچ عشــاير ســاکن خوزســتان بــه مناطــق ييالقــی اســتان هــای همجــوار، لرســتان، 
ــن شــروع  ــه و بويراحمــد هــر ســال دهــم فروردي ــاری، کرمانشــاه و کهگيلوي چهــار محــال و بختي
ــا ميانه هــای  ــی ناشــی از ســيالب ايــن کــوچ ت ــه ســبب مخاطــرات احتمال ــی امســال ب می شــد ول
ــا هماهنگــی منابــع طبيعــی و آبخيــزداری و امــور  ــه تعويــق افتــاد و تعليــف دام هــا ب ارديبهشــت ب

ــت. ــتان های همجــوار صــورت گرف عشــايری اس
ــفر  ــتان س ــه خوزس ــه در فصــل قشــالق ب ــتان ک ــتان های مجــاور خوزس ــوچ نشــين اس ــاير ک عش
می کننــد، 1/1 ميليــون دام ســبک و عشــاير خــود خوزســتان 1/5 ميليــون دام را در مراتــع خوزســتان 

ــد.  ــف می کنن تعلي

بهبهان، شادگان، دارخوین، کارون
قطار خرمشهر-تهران/

 12  فروردین/ مهر

ابوشلوگ/ 25 فروردین/
 صدای خوزستان

جاده آبادان - اهواز /
 29 فروردین/ خبرگزاری میزان

روستای رگبه در کنارتاالب 
شادگان/ 2 اردیبهشت/

نجمه ابراهیمی-ایلنا
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تــاالب بيــن المللــی شــادگان بــا حداقــل وســعت 700 کيلومتــر مربــع و نيــاز ســاالنه 900 ميليــون 
ــذر و  ــز ج ــا حــدودی کارون و ني ــن می شــود و ت ــا از رود جراحــی تأمي ــه عمدت ــب آب ک ــر مکع مت
مــد دريــا، در دهــه 1350 يکــی از تاالب هــای پــر آب جهــان بــه شــمار می رفــت. امــا ايــن تــاالب 
در ســال های اخيــر رو بــه خشــک شــدن نهــاده بــود. مشــکالت عمدتــا از دهــه 1370 آغــاز شــد. 
سدســازی و رعايــت نشــدن نيــاز آبــی تــاالب، تخليــه پســاب های آلــوده ای چــون مــزارع نيشــکر، 
پــرورش ماهــی و فــوالد خوزســتان، عبــور لوله هــای نفتــی، فعاليــت 30 واحــد پتروشــيمی و تخليــه 
ــای  ــز تاالب ه ــرد را از ســال 1372 وارد فهرســت قرم ــاالب منحصربه ف ــن ت ــای شــهری، اي زباله ه
بين المللــی )ليســت مونتــرو( کــرده  اســت. در پــی يــک عمليــات جــاده ســازی در 1383 شــهرداری 

آبــادان 38 هــزار تــن از زباله هــای دفــن شــده ســاليان را بــه ايــن تــاالب ريخــت. 
معيشــت حــدود 100 هــزار نفــر از ســاکنان محلــی بــه ايــن تــاالب وابســته اســت. تنــوع گونه هــای 

گياهــی و جانــوری تــاالب شــايان اســت و از جملــه محــل زيســت بيــش از 40 نــوع ماهــی اســت.
روسـ ت  ای  ع ن ـوان  ب ـه  را  رگبـه  روسـ ت  ای  اسـ ت  ان،  گ ردشـ گ ری  و  ف ره ن گ  ـی  م ي ـراث  سـازم  ان 
احـداث  ايسـتگاه گردشـگری در منطقـه  و  اسـت  معيـن کـرده   ت  ـاالب  پ  اي گ  ـاه گ ردشـ گ ری  و   ن م ون ـه 
کـرده اسـت و اف ـرادی در زمينـه راهنمايـی و ارائـه خ دم  ـات م ـورد ن ي  ـاز ب ـه گ ردشـ گ ران ت  ع ي ي ـن شـ ده ان د. 
ايـن  م ن  اظـر  همچنيـن  و  ي  اف ـت  م ن ت ظـر  آب  ک ن  ـار  در  را  ن وج ـوان  ق  اي ق ران  ـان  ب  ـا  ق  ايق هايـی  م  ی ت ـوان 

تـاالب بـه وي ـژه در ف ص ـل ب  ه  ـار و اواخ ـر زمسـتان دي دن  ـی اسـت.

تاالب شادگان؛ حیاتی دوباره

تاالب شادگان با قابلیت هاي 
اقتصادي و تنوع زیستي باال

سیل 98 نه تنها تاالب شادگان را به طور کامل لبریز کرد که مازاد 
ظرفیت تاالب نیز به اراضي مجاور گسترش یافت.

محدوده تاالب با مرز سفید در تصویر فوق مشخص شده است.

گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 

Terra/MODIS

25 km
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دشــت آزادگان کــه بــه ســبب ميدان هــاي نفتــي اش به ويــژه اســتخراج نفــت در ســال هاي 
اخيــر از تــاالب هورالعظيــم مــورد بحــث بــوده اســت، در ســيل اخيــر شــديدا تحــت تأثيــر 
قــرار گرفــت و هورالعظيــم بــه هــر روي آبگيــري شــد. ايــن خبــري خــوش در ميــان انبــوه 
ــي از دشــت  ــز بخش هاي ــاه گذشــته ني ــد. بهمــن م ــه حســاب مي آم ــوار ســيل ب ــار ناگ اخب

آزادگان از جملــه رفيــع دچــار خســارت ســيل شــد امــا انعــکاس خبــری چندانــي نيافــت. 

در فرورديــن 1398 برخــی روســتاها در دشــت جليــزی و دشــت خســرج در مصــب کرخــه بــه 
ســمت هــور بــه زيــر آب رفــت و مــردم بــه ســمت تپه هــای شــنی )دشــت ميشــان( پنــاه 
 بردنــد. بعــد از بنــی کعــب آب بــه ســمت قســمت های جنوبــی مثــل حميــدی رفــت و بــا 
ســيل بندهايی بــه ارتفــاع 7 متــر محافظــت شــد. قســمت جنوبــی مثــل شــاکريه، ســلمانيه 
ــه همــراه چنديــن روســتا زيــر آب رفتنــد. ارتفــاع آبگرفتگــی در برخــی از ايــن  و هوفــل ب
روســتاها بيــن نيــم متــر تــا 3 متــر بــود. برخــی جاهــا نيــز فقــط مــزارع آبگرفتگــی داشــتند.

سوســنگرد زيــاد دچــار آبگرفتکــی نشــد ولــی روســتاهای ســابله و برديه ســيل بندها شکســته 
شــدند. در دهالويــه، مــردم ســد انســانی تشــکيل دادنــد ولــی روســتای ســابله زيــر آب رفت. 
تمــام روســتاهای ُرفيـِـع نيــز زيــر آب رفتنــد. شــهرهای بســتان و رفيــع امــا مقاومــت کردنــد. 
روســتاهای ســيد عبــاس، الکمــه و ... نيــز در آب فــرو رفتنــد. مســئله اصلــی در مواجهــه بــا 

ســيل در دشــت آزادگان کمبــود تجهيــزات ســاخت ســيل بند بــود. 

8. رفيع و بستان و سوسنگرد در معرض سيل قرار گرفت
9. شکستن سيل بند رفيع و ورود آب به اين شهر

11. انفجار دژ شهيد باکری برای انتقال آب به هورالعظيم توسط قرارگاه کربال
11. لوله گذاری برای انتقال آب از دژ شهيد باکری به سمت تاالب

10. پارک سبحانيه سوسنگرد زير آب رفت
10. بازگشايی مسيرهای سيالب در سوسنگرد

10. مشکل فاضالب در رفيع
10. نياز به ساخت خاکريز در روستاهای منطقه

13. دستور تخليه 9 روستا در هويزه
21. تاکيد بر تخليه سوسنگرد و رفيع

22. ايجاد 8 کيلومتر سيل بند 3/5 متری در سوسنگرد
22. اعتراض نماينده شادگان و هويزه به وزير نيرو به خاطر خشک بودن مخازن 3 و 4 

و 5 هورالعظيم
23. انفجار در حميديه، بستان و سوسنگرد برای جلوگيری از سيالب

23. غرق شدن روستای شاکريه سوسنگرد
23. لزوم تقويت سيل بند در سوسنگرد و بستان

23. احداث 20 کيلومتر سيل بند در اطراف کوت سيد نعيم و سوسنگرد
24 روستای بنده سوسنگرد زير آب

24. تاالب هورالعظيم تقريبا به طور کامل به زير آب رفت
24. قطع ارتباط زمينی در دشت آزادگان

25. 7 روستا در دشت آزادگان در محاصره سيالب
25. چندين روستا در تپه های اهلل اکبر و مسيل هوفل از يک تا 2 متر زير آب 

25. روستای سيد ناصر )شميسی( تا 3 متر زير آب
25. باز کردن خروجی های هورالعظيم برای تخليه اب تاالب به سمت خليج فارس

28. تخليه روستاهای بستان به سبب نداشتن دسترسی ... فيروزآباد

دشت آزادگان - وقایع نگاری سیل فروردین

دشت آزادگان

94

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

شماره هفتم | ارديبهشت 98 



نقشه توپوگرافی مناطق درگیر 
سیل دشت آزادگان

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, Mapnik, GIBS, NASA, 

Terra/MODIS
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ــا  ــر ب ــی از محــل ســيالب اخي ــه نســبت باالي ــه حجــم آب ب گرچ
گــذر از پيــچ و خــم هــای فــراوان و داســتان های بســيار بــه تــاالب 
تشــنه هورالعظيــم رســيد، مســئوالن امــر بــه فاصلــه کمتــر از يــک 
ــد.   ــدرود  بازکردن ــوی ارون ــه س ــه آن ب ــرای تخلي ــی ب ــه راه هفت
ــه  ــاالب تشــنه از دو دهــه خشــکی ب ــرای ت ــزرگ ب ايــن فرصــت ب
ايــن شــکل از بيــن رفــت و شــايعات  قربانــی شــدن هــور بــر ســر 
اســتخراج 40 هــزار بشــکه نفــت روزانــه را واقعی تــر جلــوه داد.  طنــز 
تلــخ ماجــرا ارزش زيســتی ســاالنه ايــن تــاالب اســت  کــه از عوايــد 
نفتــی اش بيشــتر اســت امــا در ارزشــگذاری های مديريتــی بــه هيــچ 

گرفتــه شــده اســت.
بــزرگ  بســيار  تاالب هــای  باقيمانــده  تنهــا  کــه  هورالعظيــم 
ــه  ــده و ب ــع ش ــتان واق ــتان خوزس ــرب اس ــن اســت در غ بين النهري
ــی  ــع آب ــده مناب ــت و عم ــی اس ــاده غن ــتی فوق الع ــاظ تنوع زيس لح
ــاالب از طريــق رودخانه هــای کرخــه، نيســان، ســابله و نهرهــای  ت
ــز  ــا ني ــن تاالب ه ــی اي ــينه تاريخ ــود. پيش ــن می ش ــعابی تامي انش
بســيار مــورد توجــه اســت. بررســی ها نشــان داده کــه ايــن تاالب هــا 
زمانــی مساحت شــان بــه 2 ميليــون هکتــار می رســيد و تقريبــا يــک 
ســوم مســاحت عــراق را اشــغال می کــرد بــه طــوری کــه باالتــر از 
بغــداد شــروع شــده و تــا شــط      العــرب ادامــه می يافــت. امــروزه امــا 
از هورالعظيــم چيــز چندانــي باقــي نمانــده و بخــش ايرانــي آن کــه 
ــرد، دو  ــرم مي ک ــه ن ــت و پنج ــکي دس ــا خش ــالي ب ــد س ــه چن البت

ســوم تــاالب کنونــي را شــامل مــي شــود. 
ــه  ــد کرخ ــود وس ــن مي ش ــه تأمي ــا از کرخ ــم عمدت آب هورالعظي

ــده دارد.  ــاالب را برعه ــه ت ــده ب ــا ش ــي حجــم آب ره ــرل اصل کنت
ــرانجام  ــه، س ــدن آب کرخ ــارج ش ــرل خ ــر و از کنت ــيالب اخي در س
ــد،  ــره ش ــن مخاب ــه فروردي ــران در نيم ــم در اي ــري هورالعظي آبگي
شــرکت نفــت نيــز ضمــن تکذيــب ممانعــت ايــن شــرکت از 
آبگرفتگــي تــاالب اعــالم کــرد کــه بيشــتر تأسيســات ايــن شــرکت 

ــت. ــده اس ــي ش ــار آبگرفتگ ــم دچ در هورالعظي
ــدی  ــه تاح ــد، گرچ ــگی گرايي ــه خش ــه 1370 ب ــم از ده هورالعظي
ــری شــد  ــا 138۶ آبگي ــال های 1383 ت ــن س ــی آن بي بخــش عراق
ــد.  از  ــه تمامــی خشــک باقــی مان ــا ب ــی آن تقريب ــا بخــش ايران ام
ســال 1384 مجــوز اســتخراج نفــت در هورالعظيــم ايــران نيــز صــادر 
شــد، و فعــاالن زيســت محيطــي، ايــن خشــک بــودن تــاالب را بــه 
ــه اســتخراج  ــرا ک ــط می دانســتند چ ــت مرتب ــات اســتخراج نف عملي

ــر اســت.  ــم هزينه ت ــب ک ــه مرات در خشــکی ب
ــتان،  ــه خوزس ــا ب ــوم ريزگرده ــر هج ــه خاط ــن 1395 ب در 23 بهم
ــه  ــود ک ــی ب ــری بحران ــن اوج گي ــد. اي ــع ش ــواز قط ــرق اه آب و ب
ــأ  ــت. منش ــدت می گرف ــال ش ــه س ــال ب ــه 1380 س ــط ده از اواس
ايــن ريزگردهــا خشــکی تاالب هــای خوزســتان و  از  بخشــی 
از جملــه هورالعظيــم شناســايی شــد و آبگيــری هــور العظيــم 
ــر  ــه جدی ت ــه رفت ــال 139۶ رفت ــی از س ــکار عموم تحــت فشــار اف
ــا  ــم و ت ــی ک ــا عمق ــود، ب ــم محــدود ب ــری ه ــن آبگي ــا اي شــد. ام
حــدودی در ايــن اواخــر بــا زهــاب مــزارع نيشــکر. پســاب کارخانــه 
نيشــکر نيــز کــه برخــی ناظــران معتقدنــد از ابانمــاه گذشــته راهــی 
 حوضچــه ســه تــاالب شــده بــود، بــرای فعــاالن زيســت محيطــی

هورالعظیم؛ تخلیه بالفاصله پس از آبگیري
خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، مسئوالن، آبگیر هورالعظیم از محل طغیان کرخه را با باز کردن 

راهی به سمت اروندرود و سپس خلیج فارس تخلیه کردند.
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1381 - اردیبهشت 1385 - تیر 1394 - اردیبهشت 1397 - اردیبهشت

ــش  ــات وح ــال ها حي ــن س ــه در اي ــن ک ــت و اي ــول اس ــل قب ــر قاب  غي
تــاالب احيــا نشــده اســت، کيفيــت آب و آبگيــری تــاالب را زيــر عالمــت 

ــد.  ــرار می ده ــزرگ ق ــوال ب س
هورالعظيــم بــا يــک دايــک )ديــوار( مــرزی بيــن ايــران و عــراق بــه دو 
بخــش تقســيم شــده و تمــاس آبــی بيــن دو بخــش وجــود نــدارد.  بخــش 
ايرانــی آن بــه 5 منطقــه تقســيم شــده و در اختيــار شــرکت نفــت قــرار 
دارد. حوضچه هــای شــمالی تــر 1، 2 تنهــا از نهرهــای منشــعب از کرخــه 
ــی  ــال زهکش ــه، دو کان ــه کرخ ــر رودخان ــالوه ب ــوند. ع ــری می ش آبگي
ــه  ــه حوضچ ــکر ب ــزارع نيش ــاب م ــز زه ــت آزدگان و ني ــاورزی دش کش

ــزد. ــاالب می ري ــماره 4 ت ش
در جريــان ســيل اخيــر، آبگيــری حوضچه هــای 3 و 4 و 5 تــا جايــی کــه 

ــه  ــی زود هــم اعــالم شــد تخلي ــاد و خيل ــر افت ــه تأخي امــکان داشــت، ب
ــده  ــوز آين ــت. هن ــورده اس ــد خ ــارس کلي ــج ف ــمت خلي ــه س ــاالب ب ت

ــاالب متصــور نيســت. ــرای ت ــنی ب روش
ميــزان آبگيــری در حوضچه هــای 3 و 4 و 5 کــه در اختيــار وزارت نفــت 
اســت بــه نيــم متــر هــم نمی رســد و اگــر بــه هميــن منــوال پيــش بــرود 

بــزودی ديگربــار خشــک خواهــد شــد.
 از ايــن رو  ايــن ســناريو کــه تــاالب قربانــی اســتخراج نفــت شــده جــان 
گرفتــه اســت. در پــی آبگيــری هورالعظيــم مديرعامــل شــرکت مهندســی 
و توســعه صنعــت نفــت ايــران گفــت: حــدود 10 تــا 12 چــاه را بــه دليــل 
احتيــاط از جلوگيــری آســيب های زيســت محيطی بســتيم کــه در نتيجــه 

آن، حــدود 15 تــا 20 هــزار بشــکه از توليــد کاهــش يافــت.

1 و2

3

4

5

© گروه نقشه نگاری شهرگاه
sources : Google Earth, GIBS, NASA, Terra/

MODIS
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ارزش زیستی ساالنه تاالب هورالعظیم/ بخش ایران)ساالنه:(  

ارزش نفت استخراجی ساالنه از آن: 

3820 میلیون دالر*
1022 میلیون دالر

رفیع/ 12 فروردین/ مقاومت 
در برابر سیل

سوسنگرد/ 12 فروردین/
تدارک برای حفظ شهر در 

برابر سیل

دهالویه/ 22 فروردین/ سد 
انسانی در حفره به وجود آمده 

در سیل بند/ فارس

یک روستای سیل زده در 
 منطقه سوسنگرد

  25 فروردین/ مهر
 مرتضی جابریان

1

2

3

4

▲ تاسیسات نفتي هورالعظیم در پي سیل 98 با آب گرفتگي رودررو شد اما بالفاصله تخلیه هور تا ارتفاع مورد نظر در دستور کار قرار گرفت

بنا بر تحقیقات سالیان  اخیردر ایاالت متحده، هر کیلومتر مربع  تاالب ساالنه معادل 3350 دالر 
تبعات ناشی از تغییر اقلیم و تخریب زیست محیطی را خنثی می کند. بر این مبنا ارزش زیستی 
تاالب هورالعظیم در قبال استخراج ساالنه 14 میلیون و 600 هزار بشكه نفت استخراجی از آن 

با قیمت ۷0 دالر همچنان رقمی به مراتب بیشتر است.
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ــتان و  ــيب لرس ــر ش ــتان های پ ــراوان در کوهس ــای ف بارش ه
ــود را در  ــی خ ــود عين ــه، نم ــه ســمت کرخ ــدن آن ب ــرازير ش س
پل دختــر برجــای نهــاد: خانه هــای بخــش شــرقی شــهر کامــال 
ــل  ــوز باقی اســت عمــال غيرقاب ــه هن ــی ک ــب شــد و آنهاي تخري
ســکونت اســت. فشــار آب و ســنگينی رســوبات آنقــدر زيــاد بــود 

ــت.  ــال شس ــاختمان ها را کام ــيون س ــه فونداس ک
بخــش غربــی پــل دختــر کــه خانــه هــا به نســبت ســالمتر اســت 
بــا افزايــش اجــاره بهــا مواجــه شــده و عمال ســاکنان بــی خانمان 

بخــش شــرقی امــکان اجــاره ندارند.
زمين هــای کشــاورزی دچــار رســوب ناشــی از ســيل شــده اســت 
ــادی  ــا ارتفــاع نســبتا زي ــزرگ ســاختمانی ت شــامل نخاله هــای ب
زميــن را گرفتــه اســت و ايــن موضــوع باعــث شــده کــه ديگــر 
ــه نباشــد.  ــه صرف ــا از اراضــی کشــاورزی ب ــن نخاله ه ــه اي تخلي
ــی از  ــت فراوان ــدارد. انباش ــود ن ــه وج ــرای تخلي ــم ب ــی ه جاي
رســوبات کــه بــه ســبب فرســايش خــاک، بــا ســيالب هــا همــراه 
شــد و تــا صدهــا کيلومتــر بــا ســيالب جابه جــا شــد. اين رســوبات 
از اليه هــای رويــی خــاک اســت، اليــه ای مســتعد کشــاورزی بــا 
ــاال کــه هــر ســانتی متر از ايــن اليــه 800  ارزش هــای غذايــی ب

ســال طــول می کشــد کــه بــه چنيــن غنايــی برســد. 
حــال ايــن رســوبات غنــی عمدتــا بــا ســيالب پشــت ســدها گيــر 
مــی کننــد و از چرخــه کشــاورزی خــارج می شــوند، همچنانکــه 
ــه  ــی را ب ــا فراوان ــز مســائل و هزينه ه ــی ســدها ني ــرای اليروب ب

همــراه دارنــد.
تخميــن اينکــه حجــم ايــن اليه هــای رســوبی چــه ميــزان بــوده 
اســت به ســادگی ميســر نيســت امــا شــماری کارشناســان ارقامی 

ــد. ــرآورد کرده ان را ب
دکتــر مــراد ســپهوند، رئيــس مرکــز تحقيقــات و آمــوزش 

کشــاورزی و منابــع طبيعــی لرســتان در گفتگوبــا ايســنا می گويــد: 
ــون  ــدود ۶50 ميلي ــن ح ــای 11، 12 و 13 فروردي ــی روزه »ط
ــی 950  ــاحت تقريب ــه مس ــکان ب ــه کش ــب آب از حوض مترمکع
هــزار هکتــار خــارج و راهــی اســتان خوزســتان شــده اســت. بــر 
ــم آب،  ــن حج ــوب در اي ــد رس ــود 20 درص ــی وج ــرض حداقل ف
حــدود 350 ميليــون تــن رســوب حمــل شــده کــه البته فرســايش 
خــاک در ايــن حوضــه بيشــتر از ايــن مقــدار بــوده اســت، البتــه 
ــود.«  ــل نمی ش ــوب تبدي ــه رس ــه ب ــايش يافت ــاک فرس ــه خ هم
رئيــس مرکــز تحقيقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبيعــی 
ــده  ــم بســيار نگــران کنن ــن رق ــه اينکــه اي ــا اشــاره ب لرســتان ب
اســت، می گويــد: »مفهــوم آن فرســايش 3/5 ســانتی   متــر خــاک 
ــی ــا فــرض حداقل ــا ارزش در کل حوضــه اســت. همچنانکــه ب  ب

 2 درصــد مــواد آلــی، حــدود 7 ميليــون تــن مــواد آلــی بســيار بــا 
ــه اســت. اينجاســت کــه نقــش  ارزش خــاک هــم از دســت رفت
ــر مکانيکــی و بيولوژيکــی حفاظــت خــاک  ــات مؤث انجــام عملي
هويــدا می شــود.« بــه گفتــه او، بخــش مهــم خــاک رس، مــواد 
ــزن  ــی مخ ــان آب راه ــان خروش ــراه جري ــه هم ــت ک ــی اس آل
ــارج  ــودمندی خ ــه س ــود و از چرخ ــت می ش ــدهای پايين دس س

می شــود.
در ســيل گلســتان نيــز رســوبات و نهشــته های ناشــی از 
جريــان هــرز آب و ســيل در مناطــق مختلــف به وضــوح 
ــان  ــا از محقق ــب رض ــا غري ــر محمدرض ــود. دکت ــده می ش دي
ــکده  ــواحل پژوهش ــه و س ــی رودخان ــات مهندس ــروه تحقيق گ
ــرآورد کــرده کــه در ايــن  مناطــق خــاک و آبخيــزداری کشــور ب
ــازن  ــوب در مخ ــب رس ــر مکع ــون مت ــش از 50 ميلي ــيل بي س
 بندهــای آبخيــزداری و ســدهای اســتان گلســتان انباشــته شــده

 است.

صدها میلیون تن رسوبات؛ روی دیگر فاجعه
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سیل لرستان و خوزستان

▲ پلدختر شاهد ده ها هزار تن رسوبات ناشي از سیل بوده است . عکس : تسنیم
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داده های شبیه سازی بارش 
در سیل فروردین

ــورت  ــو ص ــو بل ــايت متئ ــط وبس ــه توس ــا ک ــارش ه ــازی ب ــبيه س ش
می گيــرد بــا بــارش هــای نقطــه ای متفــاوت اســت. در ايــن محاســبه 
يــک بــرش 12 * 12 کيلومتــری از طريــق ماهــواره هــای هواشناســی 
ــرار  ــه ق ــه صــورت روزان ــارش ب ــن ب ــزان ميانگي ــن در مي ــورد تخمي م
مــی گيــرد. در تصويــر مقابــل کــوه گريــن را تصويــر کــرده ايــم کــه 
بــر اســاس داده هــای محاســباتی متئوبلــو بــرای پنجــم فرورديــن مــاه، 
ــی  ــر مربع ــعت 144 کيلومت ــن وس ــارش در اي ــی مترب ــدود 29  ميل ح

ــراورد شــده اســت. )نمــودار هــای صفحــه قبــل( ب
ــد( کــه دو سرشــاخه رود  ــر ايــن اســاس کــوه گريــن )نزديــک نهاون ب
کرخــه و يــک ســر شــاخه رود کارون را مشــروب مــی کنــد، در ايــن روز 
مجموعــا 4ميليــون و 17۶ هــزار متــر مکعــب را روانــه ايــن دو حوضــه 

کــرده اســت.
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شبیه سازی بارش های فروردین در برخی کوهستان های پربارش حوضه های کارون، 
کرخه و جراحی-زهره
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کوه ها، رودها و سایر عوارض و اراضي حوضه کارون و بخش هایي از حوضه کرخه و جراحي
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نقشه فراوانی سیل در مناطق 
مختلف ایران
از 1985 تا 2003
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