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پیشگفتار
پس از سالهاي متوالی خشکسالی ،نيمۀ نخست سال آبی  ،1397-98پروندۀ پرباران خود را با بارشهاي  26اسفند تا  2فروردين
تکميل کرد و ورود دو سامانۀ بارشی ديگر در دورههاي زمانی  4-6و  11-12فروردين  ،1398دامنۀ بارشها و متعاقب آن سيالبها را
به مناطق وسيعی از کشور گسترش داد .براساس گزارشهاي رسمی منتشرشده ،1در حدود  200شهر و  4300روستا در  25استان
کشور تحت تأثير سيالبها قرار گرفتند؛ نزديک به  80نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند؛ بين  30-100درصد ساکنان بيش
از  350روستا و برخی از شهرها تخليه شدند و  400هزار نفر بهصورت اضطراري اسکان داده شدند؛ به بيش از  160هزار واحد مسکونی
و نزديک به  1500مدرسه خسارت وارد شد؛ آب و برق چندهزار روستا ،آب دهها شهر و گاز دهها هزار مشترک قطع شد و
زيرساختهاي مختلفی نظير پلها ،جادهها ،شبکه هاي توزيع آب ،برق و مخابرات ،تأسيسات شهري و روستايی ،مراکز درمانی و
زيرساختهاي کشاورزي صدمات جدي ديدند؛ به اراضی کشاورزي و باغها در حجم وسيع و در مقياس صدها هزار هکتار خسارت وارد
آمد؛ تلفات در بخش دام ،طيور و آبزيان و خسارات به واحدهاي صنعتی و صنفی نيز چشمگير بود.
آنچه در سيالبهاي مزبور رخ داد ،مسائل و پرسش هاي زيادي را در زمينۀ موضوعاتی همچون علت بارشها و ارتباط آن با تغيير
اقليم؛ چگونگی پيشبينیها و هشدارهاي سيل؛ نقش و عملکرد سدها؛ مديريت حريم و بستر رودخانهها؛ ساختار ،اختيارات و وظايف
سازمان مديريت بحران؛ آمادگی کشور براي عمليات امداد و نجات؛ وضعيت بيمۀ سيل؛ تابآوري زيرساختها و سکونتگاههاي کشور در
مقابل سيالب؛ تأثير اعتماد و سرمايۀ اجتماعی بر مديريت بحران؛ قوتها و ضعفهاي نظام حقوقی کشور در زمينۀ مديريت سيالب؛ آثار
مثبت و منفی سيالبها بر محيط زيست؛ کيفيت مدلهاي برآورد خسارات سيل؛ تأثير تغيير کاربري اراضی و توسعۀ کشت بر کميت
سيالب و خسارات ناشی از آن؛ مناسبترين شيوههاي کمک به کسبوکارها براي بازگشت به حالت عادي؛ و وضعيت آموزش مديريت
ريسک و شرايط اضطراري در سازمانهاي متولی مديريت سيل مطرح میکند .بهعبارت ديگر ،اين پرسش مطرح میشود که پيش از
وقوع سيالب هاي اسفند و فروردين گذشته تا چه حد آماده بوديم ،چگونه عمل کرديم ،چه نارسايیها و زمينههاي بهبودي وجود دارد،
چگونه میتوان اين تهديد را به فرصت بدل کرد ،درسآموختههاي سيالبهاي اخير چيست و چه راهکارهايی براي ارتقاي سطح
تابآوري کشور در مقابل سيالبها پيشنهاد میشود.
بررسی کارشناسانه و بیطرفانۀ ابعاد مختلف تجربۀ سيالبهاي اخير و يادگيري از آنچه گذشت براي عمل در آينده ،وظيفهاي است
که در  27فروردين  1398براساس حکمی از طرف رئيسجمهور محترم بر عهدۀ «هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها» قرار داده شد .اين
حکم به انضمام  110سؤال در عرصههاي مختلف شامل سؤالهاي پيشگفته بود که بهمنظور پاسخگويی به آنها  16کارگروه تخصصی
با مشارکت و همکاري بيش از  270نفر از اعضاي هيأت علمی ،متخصصان و کارشناسان در سطح کشور تشکيل شد.
ملی بودن حرکت ،استفاده از ظرفيت هاي داخلی و تجارب خارجی ،بررسی مستقل و جامع علمی ،انصاف و ابتنا بر تالش گروهی و
استفاده از خِرَد جمعی ،بهرهگيري از تجارب دستگاههاي اجرايی ،کاربردي بودن نتايج ،رعايت زمانبندي مندرج در حکم رئيسجمهور
محترم ضمن حفظ کيفيت ،توجه همزمان به قوتها و نقاط بهبودپذير و همچنين توجه به جنبههاي مثبت و منفی سيالبها ،از
ويژگیهايی است که در انجام مأموريت محولشده به اين هيأت ،مدنظر بوده است.
در تهيۀ گزارشی ملی از رخداد سيالب ،ابتدا بايد توصيف دقيقی از شرح حادثه يا «روايت سيل» بهدست آيد .در روايت سيل ،صرفاً
به صورت خبري شرح رخدادها بيان شده است و تحليل ،ارزيابی و ريشهيابی در مراحل بعد انجام خواهد گرفت .گزارش حاضر نخستين
خروجی هيأت با عنوان «روايت سيالبهاي  1397-98ايران» است که هرچند بهصورت مستقل ارائه شده است ،یکی از فصلهای
_______________________________________________________________________________________
 .1اطالعات مندرج در گزارشهاي منتشرشده توسط دستگاههاي مختلف يکسان نيست و به همين دليل در اين پيشگفتار از تعابيري نظير «در حدود»« ،نزديک
به» و «بيش از» استفاده شده است .تفاوت آمارهاي رسمی منتشرشده توسط مراجع مختلف ،در اصل ماموريت هيأت که آسيبشناسی وضع موجود و ارائۀ درس
آموخته و اصالحات پيشنهادي است ،مانع جدي در انجام مأموريت هيأت نبوده است.
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گزارش نهایی هیأت بهشمار میرود .ديگر فصول گزارش نهايی به ارزيابی و آسيبشناسی وضع موجود؛ تحليل و بررسی علل سيل و
خسارات ناشی از آن؛ و درسآموزههاي تجربۀ سيالبهاي اسفند و فروردين گذشته و همچنين بيان پيشنهادها و راهبردهاي اصالحی
خواهد پرداخت .بدين ترتيب میتوان گفت گزارش حاضر پیشنویس یکی از فصول گزارش نهایی است که به تبيين رخدادها در
سيالبهاي اخير میپردازد .از  110سؤال رئيسجمهور 3 ،سؤال در خصوص ميزان و حجم بارشها و  4سؤال در خصوص ميزان
خسارات است که به شکل مفصل يا مختصر در اين گزارش به آنها پرداخته شده است .در عينحال گزارش روايت سيالبهاي اخير،
زمينه را براي پاسخ به ديگر سؤالهاي رئيسجمهور محترم فراهم میکند .در تدوين اين گزارش از مطالب تهيهشده توسط  10کارگروه
تخصصی استفاده شد و براي مطالعۀ شرح تفصيلی مطالب میتوان به گزارش کارگروههاي تخصصی مراجعه کرد.
گزارشهاي زيادي در خصوص سيالبهاي اخير توسط سازمانها و نهادهاي مختلف اجرايی ،نظارتی ،حاکميتی و علمی ارائه شده
که داراي نکات بسيار ارزشمندي است و در تهيۀ گزارش حاضر تالش شد از آنها بهره گرفته شود .نگاه فرابخشی و بينرشتهاي ،ارائۀ
ديدگاه مستقل ،وارد نشدن به ارزش داوري اقدامات و عملکردها در اين مرحله ،پرهيز از تحليل بههنگام نقل خبر ،ارائۀ تصويري کلی از
رخداد سيل و محدود نبودن به منطقهاي خاص ،از نقاط تمايز اين گزارش از ديگر گزارشهاي منتشرشده دربارۀ سيالبهاي اخير
است.
از جمله سياستهاي اتخاذشده ،بهرهگيري از نظر کارشناسانِ غير عضو هيأت (در جامعۀ مهندسين مشاور ،انجمنهاي علمی و
دستگاه هاي اجرايی) در قالب ايجاد دسترسی به متن اوليۀ گزارشهاي هيأت قبل از ارائۀ نسخۀ نهايی آن است که اميد میرود نظر
کارشناسان خبره بر غناي متن نهايی بيفزايد و از نقايص آن بکاهد و البته گزارش «روايت سيالبهاي  1397-98ايران» نيز از اين
قاعده مستثنا نبوده است .پس از انتشار اوليۀ گزارش براي نظرسنجی محدود ،نظرهاي ارزشمندي دريافت و در حد امکان اصالحات
پيشنهادي اعمال شد .متن حاضر نيز متن نهايی فصل روايت سيالبهاي  1397-98ايران از گزارش نهايی هيأت تلقی نمیشود و از
يکايک کارشناسان صاحبنظر دعوت میشود نظرها و پيشنهادهاي اصالحی خود را به دبيرخانۀ هيأت ارسال دارند.
گزارش حاضر ،محصول زحمات ،ايثارگري ،همکاري ،همدلی ،پشتيبانی و حمايت شمار زيادي از افراد و نهادهاي مختلف است که
تشکر و قدردانی از همۀ آنان ،نيازمند تهيۀ گزارش مستقلی است! با وجود اين ،مايلم افزونبر سپاسگزاري از اعضاي محترم هيأت و
اعضا و مشاوران کارگروههاي شانزدهگانه ،بهصورت ويژه از دانشگاههاي همکار هيأت در استانهاي مختلف ،ديگر دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی و پژوهشی ،دستگاههاي اجرايی ،انجمنهاي علمی و نهادهاي غيردولتی که ضمن در اختيار نهادن اطالعات الزم،
به درخواستها و سؤالهاي کارگروههاي مختلف هيأت پاسخ شايسته دادند يا پيشنهادهاي اصالحی دربارۀ گزارش روايت سيالبهاي
 1397-98ايران قبل از انتشار عمومی ارائه فرمودند ،تشکر کنم.
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژۀ گزارش ملی سیالبها
 15مهر 1398
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گزارش ملی سيالبها

 1-1مقدمه
بارشهاي سنگين و مستمر در اواخر اسفند  1397و فروردين  1398به بروز سيالبهاي شديد در بخشهاي وسيعی از کشور منجر
شد که با خسارات مالی و جانی بسياري همراه بود.
سامانههاي بارشی منتهی به سيل در کشور در سه سامانه خودنمايی کردند .سامانۀ اول از  26اسفند تا  2فرروردين ،منراطق شرمال
شرقی ،بهويژه غرب استان گلستان و شرق استان مازندران را در معرض سيلگرفتگی طوالنی قرار داد .سرامانۀ دوم از  4ترا  6فرروردين،
اغلب ،محدودۀ جنوب غرب شامل استانهاي لرستان و خوزستان را در برگرفت .موج سوم بارشهاي سنگين در  11و  12فرروردين بره
وقوع پيوست و باز هم مناطق جنوب غرب را تحت تأثير سيلهاي رودخانهاي قرار داد.
افزونبر سيلهاي رودخانهاي بزرگ در محدودههاي ذکرشده ،مناطق ديگري نيز با سيلهاي ناگهانی مواجره بودنرد .از جملره شرهر
شيراز در  5فروردين  1398دچار طغيان يک مسيل محلی شد که سرريز حاصل از مازاد ظرفيت دهانۀ آبگذر انتقرال روانراب ،محردودۀ
دروازه قرآن را بهشدت در هم کوبيد و سبب فوت تعدادي از هموطنان شد.
بنابر گزارش سازمان مديريت بحران کشور ،در وقايع سيل اخير 25 ،استان کشرور شرامل  200شرهر و  4304روسرتا تحرت ترأثير
سيالب و طغيان رودخانهها قرار گرفتند .از جمله بيش از  60هزار واحد شرهري و روسرتايی تخريرب شردند و بريش از  75هرزار واحرد
مسکونی شهري و روستايی آسيب ديدند .در اين حوادث 3285 ،نفر مصدوم و بيمار به مراکز و واحدهاي درمانی مراجعه کردنرد کره از
اين شمار 1411 ،نفر به مراکرز درمرانی انتقرال يافتنرد و  1874نفرر در محرل حادثره درمران شردند .همچنرين متأسرفانه  76نفرر از
هموطنانمان در آستانۀ سال جديد و نخستين روزهاي بهار  1398جان خود را از دست دادند (سازمان مديريت بحران کشور.)1398 ،
بهدليل گسترۀ استثنايی سيالبها در کشور ،رئيس محترم جمهور در  27فروردين  ،1398براساس حکمی به رئيس دانشگاه تهرران
مأموريت داد که رياست «هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها» با عضرويت  20نفرر از متخصصران علمری مسرتقل کشرور در حروزههراي
تخصصی مرتبط با سيالب را بر عهده گيرد و در مدت شش ماه گزارش ملی اين رخداد را ارائه کند .اين هيأت بالفاصله با تقسيم به 16
کارگروه (شامل  15کارگروه تخصصی و کارگروه تلفيق) ،کار خود را با هدف پاسخگويی به مجموعه سؤالهراي مطررحشرده در پيوسرت
حکم در عرصههاي مختلف آغاز کرد (پيوست  .)1در حکم مذکور ،عرصههاي فعاليت هيأت بهشرح زير اعالم شد :عرصۀ اقليمشناسری و
هواشناسی ،عرصۀ هيدرولوژي و مديريت منابع آب ،عرصۀ مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی ،عرصرۀ امرداد و نجرات و سرالمت،
عرصۀ مديريت ريسک و بيمه ،عرصۀ زيرساختها ،عرصۀ شهرسازي و معماري و ميراث فرهنگی ،عرصۀ اجتمراعی و فرهنگری و رسرانه،
عرصۀ حقوقی ،عرصۀ محيطزيست ،عرصۀ اقتصاد و تأمين مالی ،عرصۀ کشاورزي و منابع طبيعی ،عرصۀ کسبوکارها و عرصۀ آمروزش و
مديريت منابع انسانی .هر يک از کارگروهها ،سيالبها را از منظر تخصصی خود بررسی و تحليرل مریکنرد و پاسرخ سرؤالهراي رئريس
محترم جمهور را در حوزۀ تخصصی خود ارائه میدهد .کارگروه تلفيق ،نتايج بررسی و تحليل کارگروههاي تخصصی را در يرک گرزارش
جمعبندي و تلفيق کرده و بهمنظور تصويب نهايی ،به هيأت تقديم میکند.
متن حاضر يکی از فصلهاي گزارش نهايی هيأت است که با هدف ارائۀ توصيفی مستقل از حادثه تنظيم شده است .تهيۀ اين فصرل
که «روايت سيالبهاي  1397-98ايران» نام گرفته است ،افزونبر اينکه جزئی منطقی از همۀ گزارشهاي ملری سريالبهاسرت ،برراي
دستيابی به ديگر اهداف هيأت نيز ضروري بوده است .گزارش روايت سيالبهاي اخير صرفاً بهصورت خبري شرح ماوقع را بيان میکنرد
و تحليل ،ارزيابی ،ريشهيابی و همچنين درسآموختهها و اصالحات پيشنهادي در ساير فصلهاي گزارش نهايی هيأت ارائه خواهرد شرد.
در اين گزارش ،با توجه به ماهيت بارش ،توصيف سيالبها براساس حوضههاي آبريز و متأثر از تقسيمات کشوري ،آثار و خسارات آن برا
نگاه استانی تشريح شده است.

 2-1تشریح محدودۀ مکانی و زمانی بررسی بارشها
مأموريت هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها در سطح ملی است و سؤالهاي پيوست حکم رئيسجمهور محدود بره بخرش خاصری از
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مناطق سيلزده نيست .اجراي صحيح مأموريت هيأت ،در آغاز مستلزم توصيف مشخصات عمومی و فنی سيالب بود که بهطور معمرول،
شرح رخداد خوانده میشود .با توجه به گسترۀ استثنايی سيل اخير و محدوديتهاي زمرانی و مرادي ،ايرن کرار در همرۀ رودخانرههرا و
استانهاي متأثر از سيل امکانپذير نبود .بدين لحاظ در اين مطالعه به توضيح مشخصات سيل در چند اسرتان بسرنده مریشرود ،ولری
تحليلها و نتيجهگيريهايی در سطح ملی بهدست داده خواهد شد .بدين ترتيب با توجه به در نظر گرفتن شرايط و پهنۀ برارشهرا و در
کنار عواملی همچون خسارات مالی در بخشهاي مختلف و تعداد درگذشتگان ناشی از جاري شدن سيل ،حوضۀ رودخانههاي قرهسو و
گرگانرود ،کرخه ،کارون بزرگ (شامل دز و کارون) و نيرز مسیلهای دروازه قرآن و سعدی شهر شیراز برهعنروان حوضرههرا و
محدودههاي منتخب براي توصيف دقيق حادثه (روايت سيالبها) انتخاب شدند .از منظر تقسيمات کشوري نيرز در تشرريح جزئيرات و
آثار سيل ،تمرکز گزارش حاضر بر استانهاي گلستان ،لرستان ،خوزستان و شهر شيراز بوده است.
ايران در يک دستهبندي اوليه به شش حوضۀ آبريز درجره  1و  30حوضرۀ درجره  2تقسريم شرده اسرت .در شرکل  1-1موقعيرت
حوضههاي درجه  2کشور نشان داده شده است.
شکل  2-1همپوشانی حوضههاي سيلزده و استانهاي تحت تأثير سيل اخير کشور را نشان میدهد ،ولی همانطرور کره در شرکل
 2-1مشاهده میشود ،استانهاي گلستان ،لرستان ،همدان ،کرمانشاه ،ايالم ،چهارمحال و بختياري ،کهگيلويه و بويراحمرد و خوزسرتان
در محدودۀ حوضههاي آبريز انتخابی قرار میگيرند.

شکل  1-1موقعيت حوضههاي آبريز درجه  2کشور

در پی ورود و فعاليت سه سامانۀ بارشی گسترده در کشور از  1397 /12 /26تا  1398/1/12و ماندگاري اثر اين بارشها در قالرب
طغيان رودخانهها ،آبگرفتگی سيالبدشتها و سرريز شدن مخازن تا پايران فرروردين  ،1398دورۀ اسرفند  1397ترا فرروردين 1398
براي بررسی پديدۀ سيل تعيين شد .بديهی است که بارشها و سيلهاي دورۀ تاريخی از جمله در سال آبی  1397-98بهعنوان شررايط
پيشين مورد توجه قرار خواهند گرفت.

فصل اول -کليات 

هيأت ويژۀ
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شکل  2-1همپوشانی استانهاي متأثر از سيل ،استانهاي متحمل بيشترين خسارت و حوضههاي آبريز انتخابی

شکل  3-1رخدادنگاري سيالبهاي اخير را بهطور فشرده نشان میدهد .زمانهاي خاتمه در اين شکل ،لزوماً بهمعناي زمران دقيرق
پايان سيل نيست ،بلکه نشاندهندۀ پايان اقدامات مديريت بحران سيل است .براي مثال در استان گلستان ،سريالب اغلرب در روزهراي
 27و  28اسفند رخ داد ،ولی اقدامات مديريت بحران تا هفتۀ اول ارديبهشت ادامه داشت .استانهاي باالي محرور افقری در شرکل 3-1
نسبت به استانهاي پايين محور ،خسارات سنگينتري را متحمل شدهاند .در سه استان گلستان ،لرستان و خوزسرتان ،منطقرۀ پررنرگ
نشاندهندۀ حداکثر شدن اقدامات مديريت بحران بهمنظور مديريت صحنه است .خرطچرين دايررهاي نشراندهنردۀ هرمپوشرانی پهنرۀ
مديريت بحران در استانهاي درگير است.

 3-1منابع استفادهشده
براي تهيۀ اين گزارش از منابع زير استفاده شده است:








آمار و اطالعات دريافتی از ارگانها ،سازمانها و نهادهاي ذيربط در پاسخ به مکاتبات هيأت؛
گزارش سازمانهاي مسئول؛
اطالعات جمعآوريشده طی بازديدها؛
گزارشهاي تهيهشده توسط دانشگاههاي همکار در مناطق آسيبديده از سيل؛
برگزاري جلسه با مسئوالن کشوري و استانی؛
برگزاري نشست با کارشناسان خبره؛
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تصاوير ماهوارۀ Sentiental؛

مرور تجارب جهانی و گزارشهاي سيل کشورهاي ديگر.
يادآور میشود که متن آمادهشده در اين مرحله ،محدود به دادهها ،اطالعات و گزارشهاي دريافتشده يا جمرعآوريشرده ترا اوايرل
تابستان  1398است .بديهی است که توليد آمار جديد براي هيأت امکانپذير نبوده و در همۀ موارد از آمار رسمی کشور اسرتفاده شرده
است ،هرچند آمارهاي رسمی از منابع مختلف لزوماً هماهنگ نيستند .سعی هيأت بر اين بوده که از برين آمرار مراجرع مختلرف ،مروارد
موثقتر را برگزيند يا از نظر سلسلهمراتب اداري ،آمار مراجع باالدستی را انتخاب کند که طبيعتاً وظيفۀ جمعبندي و پرااليش دادههرا را
نيز داشتهاند .مثالً در انتخاب بين آمار استانداريها و وزارت کشور ،آمار وزارت کشور يا سازمان مديريت بحران کشور ترجيح داده شرده
است .با توجه به دسترسی فراهمشده به سامانۀ سجاد در وزارت کشور که دادههاي سازمانهاي مختلف را پس از بررسی بهصورت يکجا
ارائه میکند ،در حد امکان از دادههاي اين سرامانه اسرتفاده شرده و هيرأت ،در صرورت امکران ،بره تجزيرهوتحليرل ،تفسرير ،ارزيرابی و
راستیآزمايی آمار پرداخته است.
يکی از نکات شايان توجه در انجام مأموريت هيأت ،تفاوت دادههاي منتشرشده در خصوص سيل توسط نهادهاي مختلف است .براي
نمونه ،شمار جانباختگان حادثۀ سيل اخير در مراجع مختلف ،بين ( 76جمعيت هرالل احمرر و سرازمان مرديريت بحرران) ترا  86نفرر
(سازمان پزشکی قانونی) متغير است .بررسیهاي کارگروه امداد و نجات و پيگيري تلفنی از اقوام افراد فوتشده نشران داد کره  4نفرر از
فهرست  86نفري سازمان پزشکی قانونی که مرجع رسمی اعالم آمرار متوفيران اسرت ،در اثرر عللری غيرر از سريل فروت شرده بودنرد.
ناهماهنگی بين دادههاي رسمی منتشرشده ،با توجه به ماهيت پديدۀ سيل ،گستردگی مناطق تحت تأثير و تکميل اطالعات برا گذشرت
زمان ،تا حدي امري منتظره بوده و در مواردي ناشی از تفاوت زمان انتشار يا تفاوت در انتخاب دورۀ زمانی يا تفراوت در تعراريف اسرت.
براي مثال اگر به هنگام بارشهاي منجر به سيل ،برخی افراد جان خود را در اثر اصابت صاعقه از دست داده باشند ،ممکن اسرت بتروان
اين افراد را هم در آمار جانباختگان سيل لحاظ کرد .در مجموع به نظر میرسرد کره برا توجره بره مأموريرت اصرلی هيرأت کره همانرا
آسيبشناسی وضع موجود و ارائۀ درسآموختهها و اصالحات پيشنهادي است ،اين ناهماهنگی در ارائۀ دادههرا ،مرانع اجرراي مأموريرت
هيأت نشده است.
شايان ذکر است که از منظر مقدار بارشها ،دادههاي سازمان هواشناسی و وزارت نيرو به داليل مختلف برا يکرديگر متفراوتانرد؛ در
اين گزارش ،عمدتاً از آمار وزارت نيرو استفاده شده است .کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها براسراس
دادههاي سازمان هواشناسی به ارائۀ پايگاه دادۀ شبکهاي بارش براي کل کشور اقدام کردند .گزارش بررسیهاي اين کارگروه برا اسرتفاده
از پايگاه دادهاي مورد نظر ،جداگانه تهيه شده است .در بخشهايی از گزارش حاضر نيز از اين بررسیها استفاده شده است.

 4-1ساختار گزارش
فصلبندي گزارش نهايی هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها افزونبر خالصۀ مديريتی و مقدمه ،شامل تشريح سيل و آثار آن ،تحليرل
علل وقوع سيل ،تحليل و ارزيابی وضعيت قبل ،حين و پس از سيل و همچنين درسآموختهها و راهبردهاي پيشنهادي است .گززارش
حاضر در نهایت فصل دوم گزارش نهایی هیأت ویژۀ گزارش ملی سیالبها را تشکیل خواهد داد ،ولی در حال حاضر بهعنروان
گزارشی مستقل با ساختاري بهشرح زير ارائه میشود.
پس از بخش حاضر ،وقايع سيل به تفکيک استانهاي مختلف ،در بخشهاي جداگانه تشريح خواهد شد .در توصيف دقيق حادثه يرا
روايت سيالبها ،پس از توصيف محدودۀ جغرافيايی مورد نظر ،وضعيت هواشناسی و بارشهاي منتهی به سريالبهراي اخيرر ،شردت و
حجم جريانهاي سيالبی و جزئيات حادثه به تفکيک هر محدودۀ مکانی بيان خواهد شد .در اين بررسی همچنين وضعيت مخازن سدها
در سيالبهاي اخير نيز مورد توجه خواهد بود و خالصهاي از خسارت واردشده در اثر سيالب بيان خواهد شد .تفصيل بيشتر آثار سريل
در فصل سوم گزارش نهايی خواهد آمد.

شکل  3-1رخدادنگاري رويداد سيل اخير در کشور (کارگروه مديريت بحران)1398 ،
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 1-2مقدمه
اين فصل به توصيف حادثۀ سيل در روزهاي پايانی سال  1397و ابتداي سال  1398در استان گلستان اختصاص يافته است .استان
گلستان شامل پنج حوضۀ آبريز گرگانرود ،قرهسو ،اترک ،خليج گرگان و نکارود باالست و سيل در اين استان ،اغلرب مترأثر از برارش در
حوضههاي آبريز قرهسو و گرگانرود بوده است.

 2-2توصیف حوضۀ رودخانههای قرهسو و گرگانرود
حوضۀ رودخانههاي قرهسو و گرگانرود بهعنوان بخشی از حوضۀ آبريز درياي خزر ،در جنوب شرقی دريراي خرزر واقرع شرده اسرت
(شکل  .)1-2از نظر تقسيمات کشوري ،بيشتر اين حوضه در استان گلستان واقع است (شکل .)1-2
رودخانۀ گرگانرود که آبراهۀ اصلی حوضۀ گرگانرود است ،در ابتدا از به هم پيوستن رودخانرههراي زاو و قررهنراوه در شرمال شررقی
شهرستان کالله در استان گلستان شکل میگيرد و به سد بوستان مریريرزد .سرپس رودخانرۀ حراجیقوشران قبرل از سرد گلسرتان و
رودخانههاي دوغ ،قرهشور و اوغان در محل سد گلستان و رودخانۀ قلیتپه بعد از سد گلستان به آن میپيوندند .مجمروع رودخانرههراي
چهلچاي ،نرماب و خرمالو در جنوب شهر گنبد با گذر از ايستگاه هيدرومتري ارازکوسه به رودخانۀ گرگانرود میپيوندند و سرپس ايرن
رودخانه به سد وشمگير وارد میشود .رودخانههاي قرهچاي ،شيرآباد ،زرينگل ،کبودوال ،محمدآباد ،تقیآباد و قرنآباد نيرز بعرد از سرد
وشمگير و قبل از شهر آققال به رودخانۀ اصلی گرگانرود وارد میشوند و در نهايت اين رودخانه به درياي خزر میرسد.
حوضۀ آبريز قرهسو از زيرحوضههاي اصلی واقع در استان گلستان پس از گرگانرود است .ايرن حوضرۀ آبريرز از شرمال و شررق بره
حوضۀ آبريز گرگانرود ،از جنوب به حوضۀ آبريز نکارود و از غرب به حوضۀ آبريز خليج گرگان و نيز درياچۀ خزر محردود مریشرود و در
روستاي قرهسو به اين درياچه تخليه میشرود (شررکت سرهامی آب منطقرهاي گلسرتان .)1398 ،در شرکل  1-2شربکۀ رودخانرهاي و
جانمايی سدهاي حوضۀ آبريز قرهسو و گرگانرود نشان داده شده است.

شکل  1-2شبکۀ رودخانهاي و جانمايی سدهاي حوضۀ آبريز قرهسو و گرگانرود (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب)1398 ،

 3-2هواشناسی و بارش
 1-3-2سامانۀ بارشی منتهی به سیالبهای استان گلستان
سيالبهاي گستردۀ موضوع اين گزارش از  26اسفند  1397و با ورود سامانۀ بارشی در استان گلستان آغاز شرد و تقريبراً همزمران
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مناطقی در شرق استان مازندران را نيز تحت تأثير قرار داد .اين سامانۀ بارشری در شرب  1397 /12/ 26وارد کشرور شرد و منراطقی از
نيمۀ غربی و شمال کشور را تحت تأثير قرار داد .بيشتر خسارتهاي سيل ناشی از اين بارندگی در استانهاي گلستان (بهويژه محردودۀ
حوضۀ آبريز قرهسو و گرگانرود) و مازندران و بهطور خاص در شهرستانهاي آققال و گميشان وارد آمد.
 2-3-2خصوصیات بارش حوضۀ قرهسو و گرگانرود
حوضۀ رودخانههاي قرهسو و گرگانرود در آخرين روزهاي سال  1397با بارش شديدي روبهرو شد ،بهطوري کره براسراس دادههراي
هواشناسی ،در نقاط مختلف استان از  74تا  354ميلیمتر باران در مدت پنج روز باريد.
 توزیع زمانی و مکانی بارش سیل اسفند  1397در منطقه
بارندگی از شب  1397/12/26آغاز شد و تا صبح  1398/01/02بهمدت پنج شبانهروز بهطور تقريبراً پيوسرته ترداوم داشرت .بخرش
اعظم بارش از صبح  1397/12/27تا صبح  1397/12/28اتفاق افتراد .پرس از دو روز آفترابی در تراريخهراي  1398/1/2و ،1398/1/3
سامانۀ بارشی ديگري از روز يکشنبه  1398/1/4بهمدت سه روز وارد استان گلستان شد و آثار سريالب قبلری را تشرديد کررد (شررکت
سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،
شکل  2-2پهنهبندي بارش پنجروزۀ استان گلسرتان از  27اسرفند  1397ترا  2فرروردين  1398را نشران مریدهرد کره افرزونبرر
حوضههاي قرهسو و گرگانرود که عمدتاً در اين استان واقع شده است ،وضعيت بارش در حوضههاي آبريز اترک ،خليج گرگران و نکرارود
را هم نشان میدهد.

شکل  2-2پهنهبندي بارش پنجروزۀ استان از  27اسفند  1397تا  2فروردين ( 1398ادارۀ کل هواشناسی استان گلستان)1398 ،

تمرکز بارندگی در شرق استان گلستان و باالدست سدهاي بوستان ،گلستان ،نرماب و شهرستانهاي مينودشرت ،گراليکش و کاللره
بوده است .در ايستگاههاي سازمان هواشناسی نيز بيشترين بارندگی در ايستگاه توسکاچال در ارتفاعرات منطقرۀ مينودشرت برابرر 354
ميلیمتر ثبت شده است.
 ارتفاع و حجم بارش
ميانگين بارش مولد سيل در کل حوضۀ گرگانرود حدود  190ميلیمتر بوده است (شرکت سهامی آب منطقرهاي گلسرتان.)1398 ،
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استفاده از دادههاي سازمان هواشناسی ،بارش در حوضرۀ گرگرانرود را کمترر از ايرن مقردار نشران مریدهرد .تفراوت موقعيرت و تعرداد
ايستگاههاي سازمان هواشناسی و وزارت نيرو ،عامل اصلی اين تفاوت در برآورد مقدار بارش است .کرارگروه اقلريمشناسری و هواشناسری
هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها ،مقدار بارش متوسط در حوضۀ گرگانرود را  150ميلیمتر برآورد کرده است .مقدار متوسرط بارنردگی
سيالب اخير در حوضههاي مختلف استان گلستان براساس آمار وزارت نيرو در شکل  3-2ارائه شده است .عدد ذکرشده در ايرن شرکل
براي حوضۀ قرهسو  160ميلیمتر است که به نظر میآيد کمی دستباال باشد.
بدين ترتيب با توجه به مقدار بارش و وسعت حوضه در گزارش دستگاههاي اجرايی مسئول ،برآورد شده است که حجم بارش بريش
از  2.2ميليارد متر مکعب در حوضۀ گرگانرود و باالدست شهر آققال بوده است .از سوي ديگر حجم رواناب ناشری از ايرن برارش حردود
 327ميليون متر مکعب برآورد شده است (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان .)1398 ،ضريب تبديل بارش به رواناب حاصرل از ايرن
برآوردها به بررسی و تدقيق نياز دارد.

شکل  3-2مقدار بارندگی سيالب اسفند  1397در حوضههاي آبريز استان گلستان (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،

 3-3-2پیشبینیها
ورود سامانۀ بارشی اول به کشور که از يکشنبه  26اسفند  1397موجب بروز سيل در نقاط مختلف کشور از جمله اسرتان گلسرتان
شد ،نخستين بار در اخطاريۀ سازمان هواشناسی در روز جمعه  24اسفند پيشبينی شد (سرازمان هواشناسری کشرور .)1397 ،در ايرن
اخطاريه آمده است که از بعدازظهر شنبه  25اسفند ،سامانهاي بارشی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشود ،پس از تقويرت و
در بر گرفتن بيشتر نقاط کشور در روز يکشنبه ،روز دوشنبه در نواحی شرقی و بخشهايی از مرکرز فعرال اسرت و در اواخرر ايرن روز از
کشور خارج میشود .در اطالعيه و اخطاريههاي بعدي سازمان هواشناسی در روزهاي بعد بهتدريج تداوم فعاليت ايرن سرامانه ترا اواخرر
هفته و اولين روزهاي سال نو به اطالع رسانده شد (سرازمان هواشناسری کشرور .)1397 ،در اخطاريرۀ روز جمعره  24اسرفند سرازمان
هواشناسی ،در روز يکشنبه  26اسفند براي استان گلستان بارش باران ،گاهی رعردوبرق و وزش براد شرديد موقرت و در نقراط مرتفرع و
سردسير بارش برف ،و در روز دوشنبه  27اسفند رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شديد موقت ،آبگرفتگی معابر عمومی و طغيان
رودخانهها و مسيلها پيشبينی شده بود .همچنين در اخطاريۀ بعدي ( )117به تراريخ يکشرنبه  1397/12/26برراي اسرتان گلسرتان،
کاهش دما و وزش باد شديد و رگبار باران در پارهاي از مناطق و در ارتفاعات رگبرار بررف ،مره غلريظ و همچنرين آبگرفتگری معرابر و
سيالبی شدن مسيلها پيشبينی و اعالم شده بود .پيشبينیهاي سازمان هواشناسی در اطالعيههاي مرتبط با اين سامانۀ بارشری برراي
نقاط مختلف کشور شامل موارد متعدد زير است که طبيعتاً همۀ موارد مربوط به همۀ نقاط کشرور نيسرت :برارش براران ،برارش شرديد
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باران ،وزش باد ،وزش باد شديد ،وزش باد شديد موقتی ،گاهی وزش موقت باد شديد ،احتمال وقوع تگرگ و رعدوبرق ،برارش تگررگ در
نقاط مستعد ،بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسير ،احتمرال خيرزش گردوخراک ،کراهش موقرت ديرد و کيفيرت هروا ،مرهآلرودگی،
آبگرفتگی معابر عمومی ،رخداد سيالب ،طغيان رودخانه و مسيلهرا ،شررايط توفرانی و کراهش چشرمگير دمرا .در ايرن اطالعيرههرا و
اخطارها ،اغلب به سازمانها و ارگانهاي ذيربط توصيه شد که تمهيدات الزم براي جلوگيري از کاهش خسرارات احتمرالی (بره سربب
کوالک برف ،يخبندان ،لغزندگی ،مهگرفتگی و اختالل در تردد جادهاي بهويژه گردنههاي کوهستانی) بهعمل آيد و بره مسرافران توصريه
شد که با تجهيزات ايمنی کامل سفر کنند.

 4-2حرکت سیل در مسیر رودخانهها و سدها و آبگرفتگی نقاط شاخص
 1-4-2شماتیک رودخانهها و مشخصات سدهای استان
شماتيک رودخانۀ گرگانرود از سد مخزنی بوستان تا انتهاي مسير که از شهر آققال و محدودۀ جنوب شهر گميشان عبور مریکنرد و
وارد درياي خزر میشود در شکل  4-2نشان داده شده است .در اين شکل ،موقعيت سدهاي مخزنی بوستان ،گلستان و وشرمگير و نيرز
حوضههاي ميانی اين رودخانه مشخص شده است.

شکل  4-2شماتيک سدها و حوضههاي ميانی رودخانۀ گرگانرود از باالدست تا شهر آققال (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،

براساس گزارش شرکت آب منطقهاي گلستان ،در اين استان در مجموع  16سد در حال بهرهبرداري 2 ،سد در حرال اجررا 2 ،سرد
آمادۀ اجرا و  2سد در مرحلۀ مطالعاتی است .در بين سدهاي در حرال بهررهبررداري در اسرتان گلسرتان ،سردهاي بوسرتان ،گلسرتان و
وشمگير بهدليل حجم زيادتر نسبت به بقيه سدها و قرار داشتن در مسير اصلی سيل در گرگانرود از اهميت بيشتري برخوردارند برخری
مشخصات فنی اين سدها در جدول  1-2ارائه شده است (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،
جدول  1-2مشخصات فنی سدهاي استان گلستان (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،
نام سد

بوستان

گلستان

وشمگير و مخازن فرعی

نوع سد

خاکی همگن

خاکی همگن

خاکی همگن

سال شروع بهرهبرداري

1385

1379

1349

تراز تاج ()masl

105

65

* 130

تراز نرمال ()masl

100/82

62/05

* 126

حجم نرمال ()MCM

29/02

47/73

37

حداکثر ارتفاع سد از پی (متر)

25

35

28

تراز آستانۀ سرريز ()masl

100/82

62/05

* 126

بيشينۀ ظرفيت تخليۀ سرريز ()cms

785

1550

935

ظرفيت تخليهکنندۀ تحتانی ()cms

40

90

240

* ترازهاي ارائهشده براي سد وشمگير ،بهصورت محلی است.
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 2-4-2سیل در سد بوستان
قبل از  26اسفند  1397مخزن سد بوستان نسبتاً پرشده بود .با وقوع سيالب  27اسفند  ،1397حجم و تراز مخزن سد افزايش
يافت و شروع به سرريز کرد .در مجموع ،سد بوستان در طول سيالب با ذخيرهسازي  10ميليون متر مکعب از کل حجم سيالب ورودي
به حجم  24/6ميليون متر مکعب ،خروجیاي برابر با  14/6ميليون متر مکعب داشت (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
از نظر تغييرات ساعتی دبی ،در ساعت  1بامداد روز سهشنبه  ،1397/12/28سيالب با دبی اوج  230متر مکعب بر ثانيه وارد مخزن
سد بوستان شد و در ساعت  21همان روز با دبی اوج  102متر مکعب بر ثانيه از سرريز اين سد خارج شد (شرکت سهامی آب
منطقهاي گلستان.)1398 ،
 3-4-2سیل در سد گلستان
سد گلستان هم قبل از وقوع سيل پر بود و تراز و حجم آن در حالت طبيعی قرار داشت .برهدليرل حجرم سريالب رهراشرده از سرد
بوستان بهسمت سد گلستان و نيز سيالب ميان حوضۀ آبريز بين دو سد ،حجم سيالب ورودي به مخزن سد گلستان به  120/5ميليرون
متر مکعب رسيد که با کنترل حدود  8ميليون متر مکعب از اين مقدار 112/6 ،ميليون متر مکعب بهسمت مناطق پاييندست و بهويرژه
سد وشمگير خروجی داشت (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
با تجميع رواناب رودخانههاي ساريسو و دوغ با سيالب خروجری از سرد بوسرتان ،در سراعت  5صربح روز دوشرنبه 1397/12/27
سيالبی با دبی اوج حدود  829متر مکعب بر ثانيه وارد مخزن سد گلستان شد و با تعديل در مخزن اين سد در ساعت  17روز سهشنبه
 1397/12/28با دبی اوج  545متر مکعب بر ثانيه از سرريز اين سد خارج شد .دبی سيالب خروجی از سد گلسرتان مسريري بره طرول
 23/5کيلومتر و زمانی حدود  5ساعت را طی کرد تا به شهر گنبد برسد (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،
 4-4-2سیل در حد فاصل سد گلستان تا سد وشمگیر
رخداد و شکلگيري سيل در گنبدکاووس از روز  27اسفند آغاز شد .تداوم و شدت بارندگی در طرول روز  27اسرفند سربب ايجراد
رواناب شهري و آبگرفتگی گسترده در شهر گنبد کاووس و ورود آب به برخی منازل شد .اين در حالی بود که هنوز رودخانۀ گرگرانرود
طغيان نکرده و به داخل شهر وارد نشده بود 1.تداوم بارشها در تمام طول شبِ منتهی بره  28اسرفند ،ابتردا موجرب طغيران رودخانرۀ
چهلچاي در ساعات اوليۀ روز  28اسفند در بخش جنوبی شهر گنبد کاووس شد .با توجه به مغروق شدن ايستگاه آبسنجی ارازکوسره
بر روي اين رودخانه ،دبی جريان اين رودخانه  250متر مکعب بر ثانيه بررآورد شرد (شررکت سرهامی آب منطقرهاي گلسرتان.)1398 ،
همزمان با اين وضعيت ،هر دو سد بوستان و گلستان در اثر افزايش چشمگير دبی ورودي سرريز کردند.
در ادامۀ روز  28اسفند ،با توجه به سرريز شدن سد گلستان ،بهتدريج دبی رودخانه از ظرفيرت ايمرن آن بيشرتر شرد و در سراعات
پايانی  28اسفند  ،1397سيالب در بخش شمالی و در محل پل آخوندآباد وارد شهر گنبد کاووس شرد (کرارگروه مهندسری رودخانره و
سازههاي هيدروليکی .)1398 ،از ديگر وقايع مهم روز  28اسفند ،مسدود شدن برخی راههراي درون اسرتانی همچرون بزرگرراه سراري-
گرگان بود (شوراي هماهنگی مديريت بحران استان گلسرتان .)1398 ،برا ترداوم طغيران رودخانرۀ گرگرانرود ،رونرد آبگرفتگری شرهر
گنبدکاووس تشديد شد و گسترش يافت و با رسيدن به اوج خود در روز  29اسفند ،بره منراطق مرکرزي شرهر و حاشريۀ بررج تراريخی
قابوسبن وشمگير کشيده شد .بهطور کلی طغيان گرگانرود در محدودۀ شهر گنبد کاووس سبب آبگرفتگی يکچهارم شهر به مساحت
تقريبی  400هکتار مشتمل بر سههزار واحد مسکونی شد.
در شکل  ،5-2آبگرفتگی شهر گنبد نشان داده شده است .انطباق نقشرههراي بافرت فرسروده و سرکونتگاههراي غيررسرمی نشران
میدهد که بخش اعظم آبگرفتگیها در جريان سيل اخير در اين محدودهها اتفاق افتاده است .يکی از محالت شهر گنبد که در جريان
سيل فروردين ،بيشترين خسارات و آبگرفتگی را متحمل شد ،محلۀ افغانآباد در غرب شهر بود .افغانآباد ،سرکونتگاهی غيررسرمی برا
_______________________________________________________________________________________
 .1گزارشها از ديگر شهرستانهاي منطقۀ شرق گلستان نيز حاکی از وارد آمدن خسارت به بخشهاي مختلف بر اثر بارندگی ،سيالب و وقوع توفان بود.
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 200خانوار و حدود  7هکتار مساحت است (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

شکل  5-2نقشۀ آبگرفتگی شهر گنبد (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

با فروکش کردن سيل از شب  29اسفند ،آبگرفتگی گنبد کاووس بهطور طبيعی کاهش يافت ،امرا منراطق روسرتايی پراييندسرت
شهر همچنان در معرض تهديد سيل قرار داشتند .در پاييندست شهر گنبدکاووس و پس از پيوستن جريان سيالب رودخانۀ چهلچراي
به گرگانرود ،در حد فاصل روستاهاي کورکلی و قزاقلی ،سيل در مجموع با بزرگی و شدتی بهمراترب بيشرتر از ظرفيرت ايمرن رودخانرۀ
گرگانرود بهسمت روستاهاي پاييندست و در نهايت سد وشمگير هدايت شد و سبب آبگرفتگی سطح وسيعی از اراضی اطراف رودخانۀ
گرگانرود در حد فاصل گنبد تا سد وشمگير از جمله  10روستا در محدودۀ شهرستان گنبد کاووس شد (کرارگروه هيردرولوژي و منرابع
آب.)1398 ،
 5-4-2سیل در سد وشمگیر
سيالب عبوري از شهر گنبد پس از حدود  35ساعت با دبی اوج  690متر مکعب در ثانيه به سرد وشرمگير وارد و برا دبری اوج 666
متر مکعب بر ثانيه از سد وشمگير سرريز شد (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان .)1398 ،قبل از سيالب حدود  4درصد از ظرفيرت
مخزن سد وشمگير خالی بود .حجم سيالب ورودي به سد وشمگير از تاريخ  29اسفند تا  4فرودين 120 ،ميليون متر مکعب بود که بره
 105.7ميليون متر مکعب در خروجی تبديل شد (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 6-4-2سیل در پاییندست سد وشمگیر ،شهرهای آققال و گمیشان
خروجی سرريز سد وشمگير با حجم  160ميليون متر مکعب بهسمت شهر آققال حرکت کرد و در  29اسفند ،سريل بره ايرن شرهر
رسيد .دبی اوج سيل خروجی از سد وشمگير در روز  1398/01/01پس از حدود  35ساعت وارد شهر آققال شرد (شررکت سرهامی آب
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منطقهاي گلستان .)1398 ،شايان ذکر است که بزرگی سيل خروجی از سد وشمگير قبل از رسيدن به محدودۀ شهر آققرال از يرکسرو
بهدليل رونديابی و طغيان رودخانه کاهش يافت و از سوي ديگر بهدليل پيوستن سيل ميان حوضه و البته سيل ناشری از سرشراخههراي
رودخانۀ گرگانرود در حد فاصل سد وشمگير و شهر آققال افزايش پيدا کرد .با توجه به دبی آستانۀ تحمل رودخانه در محل شهر آققرال
به ميزان  120متر مکعب بر ثانيه (معادل  74ميليون متر مکعب در دامنۀ زمانی مورد بررسی) ،حجم سريالب معرادل  86ميليرون مترر
مکعب در محدودۀ سيالبدشت و شهر آققال وارد شد .با توجه به دبی چشمگير سيالب بعد از سد وشمگير و ظرفيت محردود آبگرذري
رودخانه ،آبگرفتگی بخشی از شهر انبارالوم و روستاهاي مسير از جمله چينسولی ،تازهآبراد ،سريدلر ،ميررزا علری يلقری ،سرالقيلقری،
سقريلقی ،قانقرمه ،يلمه خندان در شرق شهر آققال و روستاي شورحيات و شهرک صنعتی آققال در جنوب شهر آققرال رخ داد و سريل
به جادۀ اصلی گرگان -آققال رسيد و بهسمت روستاهاي يرامپی و اسرالمتپره گسرترش يافرت .حرداکثر آبگرفتگری در شرهر آققرال و
روستاهاي حاشيۀ گرگانرود در مجاورت شهر آققال گزارش شد (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب .)1398 ،جريان سيل پرس از برخرورد
با موانعی نظير راه ارتباطی روستاي آقدکش و آق قال به اينچهبرون و مسير کمربندي شمالی شهر ،تغيير مسير يافرت و توسرعۀ طبيعری
جريان بهسمت دريا ،در محل ريل راه آهن متوقف و سبب انسداد و آبگرفتگی شد .بر اثرر ايرن انسرداد و جريران آب برگشرتی منرازل
مسکونی شمال شهر دچار آب گرفتگی شد و جريان سيل پس از عبور از منازل مسکونی ،حرکت خود از سمت شرق بره غررب را ادامره
داد (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان .)1398 ،شکل  6-2شکافهاي ايجادشده در مسيرهاي ارتباطی شهر آققال را نشان میدهرد
(کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی .)1398 ،شايان ذکر است که افزونبر شيب عمومی زمين از سمت شرق به غرب و نقش
جادهها و خطوط ارتباطی و شکافته شدن آنها ،وجود شبکۀ زهکشی اراضی منطقه و خصوصاً زهکش ناردانلی برهعنروان زهکرش اصرلی
منطقه ،تأثير زيادي در تخليه ،توسعه و حرکت آب در سيالبدشت و انتقال سيل از محدودۀ شهر آققال بهسمت گميشان داشت (شرکت
سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،

شکل  6-2شکافهاي ايجادشده در مسيرهاي ارتباطی شهر آققال (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

پس از فروکش کردن نسبی سيلی که از  29اسفند  1397وارد شهر آققال شده بود ،بهدليل شکسته شدن سريلبنردهاي کيسرهاي
احداثشده ،بخشهايی از شهر آققال بار ديگر در روز جمعه  7فروردين دچار آبگرفتگی شد (شرکت سرهامی آب منطقرهاي گلسرتان،
.)1398
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کارشناسان تخمين زده بودند که آبگرفتگی مناطق بصيرآباد ،خواجهنفس و گميشان از حدود ساعت  4صربح  1398/1/2محتمرل
است و دبی اوج در اين منطقه ،حدود ساعت  18مورخ  1398/1/2به وقوع خواهد پيوست .با توجه به پخش سيالب در باالدسرت شرهر
آققال و خروج آن بهسمت پاييندست (غرب و شمال غرب) ،آبگرفتگی شهر گميشان در اثر رسيدن سيالبهاي پخششده در منطقره
تشديد شد (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب .)1398 ،با عنايت به پخش شدن سيل در مناطق اطراف رودخانۀ گرگانرود و پراييندسرت
شهر آققال ،در مجموع ظرفيت رودخانۀ گرگانرود براي عبور سيالب از محدودۀ شهر سيمينشهر کافی بود و سيالب در حال حرکرت از
مسير سيالبدشت بهسمت اين شهر ،بهدليل احداث سيل بند در اطراف شهر آسيبی به آن نرساند ،ولی حرکت سيل در سريالبدشرت
رودخانۀ گرگانرود بهسمت شهر گميشان در نهايت به محاصرۀ اين شهر از شمال ،شرق و جنوب منجر شد ،بهنحوي که تا مدتی عبرور و
مرور به اين شهر بهوسيلۀ قايق انجام میگرفت .در ششمين روز از سال نو ،واژگونی يکی از اين قايقها به جان باختن  6تن از نيروهراي
داوطلب مردمی انجاميد (خبرگزاري ايسنا.)1398 ،
در پی طغيان رودخانۀ قرهسو ،در حوضۀ اين رودخانه هم نواحی مختلف از جمله بخشهايی از جنروب شرهر آققرال و شرمال شرهر
گرگان شامل جادۀ گرگان -آققال و حتی بخشهايی از اراضی فرودگاه گرگان و انتهاي باند پرواز ،روستاهاي مجاور رودخانرۀ قررهسرو از
شورحيات و حاجیقره گرفته تا نيازآباد در حد فاصل شهرهاي کردکوي و بندر تررکمن دچرار آبگرفتگری شرد .پيوسرتن دو رودخانرۀ
قرهسو و گرگانرود در حوالی شهر آققال 1از موارد شايان توجه در سيل اخير بود که وضرعيت را پيچيردهترر کررد (شررکت سرهامی آب
منطقهاي گلستان.)1398 ،
وضعيت زمان عبور و حجم سيل در مسير رودخانۀ اصلی گرگانرود در شکل  7-2نشان داده شده است.

شکل  7-2دبی حداکثر سيل و زمان حرکت در مسير رودخانه در استان گلستان (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،

_______________________________________________________________________________________
 .1مشابه آنچه در خوزستان براي رودخانههاي کرخه و دز اتفاق افتاد.
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 7-4-2جمعبندی مناطق تحت تأثیر
محدودۀ جغرافيايی  11شهرستان استان گلستان تحت تأثير سيل  28اسفند  1397قرار گرفت .مناطق سيلزدۀ استان گلستان در
فروردين  1398عمدتاً شهرستانهاي گميشان ،آققال ،کردکوي ،ترکمن و گنبد بود .شهرهاي آققال و گنبد با توجه به شيب ساختگاه و
موقعيت خاص خود بيشترين تأثير را پذيرفتند .حوضۀ بارش در وسعتی به مساحت  8500کيلومتر مربع ،حدود  40درصد مساحت کل
استان گلستان به طول تقريبی  170کيلومتر و عرض  50کيلومتر گسترده بود که جمعيتی بالغ بر  695000نفر در اين گستره زندگی
میکنند (ادارۀ کل راه و شهرسازي استان گلستان .)1398 ،در محدودۀ اثر مستقيم سيل ،مراکز شهري گنبد کاووس ،انبارآلوم ،آققال و
سيمينشهر (حوزۀ گميشان) قرار گرفتهاند .همچنين در زون پخششدگی سيالب 82 ،آبادي وجود دارد .از ميان آباديهاي واقع در
معرض سيل میتوان بهترتيب شمار جمعيت ،به روستاهاي گدمآباد ،خواجهنفس ،چينسولی ،بیبی شيروان ،يلمه ساليان ،صحنه سفلی،
قرنجيک خواجهخان ،بصيرآباد ،ارخ بزرگ و قورپلجه ،هرکدام با جمعيتی بيش از  3000نفر اشاره کرد (بيتاللهی.)1398 ،

 5-2مقایسۀ بارشهای اخیر با دورۀ آماری
 1-5-2مقدار تجمعی بارش از ابتدای سال آبی جاری تا فروردین
حوضههاي آبريز گرگانرود و قرهسو ،همانند بيشتر مناطق کشور در سال آبی  1397-98شاهد افزايش بارش نسربت بره سرال آبری
قبل و ميانگين درازمدت بود .براساس آمار بارندگی ايستگاههاي وزارت نيرو تا  31فروردين سال آبی  1397-98ميانگين برارش کشرور
 313ميلیمتر برآورد شده است .اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ( 120ميلیمتر) 162 ،درصد افرزايش نشران مریدهرد و
نسبت به ميانگين پنجاهسالۀ کشور در دورۀ مشابه ( 209ميلیمتر) 50 ،درصد بيشتر اسرت (وزارت نيررو .)1398-c ،در مجمروع ،سرال
آبی جاري تا پايان فروردين رتبۀ اول بارش را در کل دورۀ پنجاهساله به خود اختصاص داده است (شرکت مديريت منابع آب ايرران-b ،
.)1398
بارش تجمعی تا پايان فروردين سال جاري در حوضۀ آبريز درياي خزر که حوضههاي گرگانرود و قرهسو نيز بخشری از آن هسرتند،
نسبت به ميانگين پنجاهساله 54 ،درصد افزايش داشته است (وزارت نيررو .)1398-b ،از نظرر تقسريمات کشروري نيرز مقردار بارنردگی
تجمعی در استان گلستان تا  20فروردين  1398نسبت به متوسط بلندمدت 74 ،درصرد ،و نسربت بره سرال آبری گذشرته 87 ،درصرد
افزايش نشان میدهد (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-c ،
 2-5-2حجم بارش اواخر اسفند  1397و فروردین 1398
حجم اعظم بارشهاي سال آبی جاري در کشور در دورۀ کوتاهی از اواخر اسفند  1397تا فرروردين  1398برهوقروع پيوسرته اسرت.
مشابه همين وضعيت را در استان گلستان و حوضۀ گرگانرود و قرهسو شاهد بودهايم .آمارهاي وزارت نيررو نشران مریدهرد کره در دورۀ
زمانی  26اسفند  1397تا  12فروردين  ،1398استان گلستان  38درصد ميانگين کل بارش سال آبی اسرتان را دريافرت کررد (شررکت
مديريت منابع آب ايران.)1398-b ،
براساس اطالعات مربوط به بارندگی پنجروزه و مقايسۀ آنها با متوسط بارش در شش ماه اول سال آبری در دورۀ آمراري بلندمردت و
همچنين نسبت به مقدار بارش از ابتداي سال آبی جاري تا شروع بارشهاي اخير در  26اسفند ،و همچنين بنابر اطالعات جردول ،2-2
مشاهده میشود که مقدار بارش پنجروزه در هفت ايستگاه شاخص حوضۀ آبريز گرگرانرود در حردود  30درصرد مقردار متوسرط برارش
ساالنۀ بلندمدت بوده است .همچنين مقدار بارش پنجروزه در اين ايستگاهها معادل  25تا  45درصد کل بارش از ابتداي سال آبری -98
 1397تا قبل از شروع بارشها بوده است .بدين ترتيب مالحظه میشود که مقدار بارش پرنجروزه در حوضرۀ گرگرانرود نسربت بره کرل
بارش سال آبی  1397-98بسيار چشمگير است و در عينحال ،براساس بررسی مراجع مختلرف ،سرال آبری  1397-98در کرل حوضرۀ
رودخانههاي گرگانرود و قرهسو نيز مانند بسياري از ديگر حوضههاي کشور سالی پرآب بوده است (شرکت مرديريت منرابع آب ايرران- ،
 1398bو شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،
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جدول  2-2آمار بارشهاي اخير در حوضۀ گرگانرود و مقايسۀ آن با آمار گذشته (شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،

رديف

ايستگاه

بارش مولد
سيل اخير به
ميلی متر

بارش سال آبی
جاري تا 25
اسفند  97به
ميلی متر

متوسط بارش
درازمدت  6ماهه
اول سال آبی به
ميلی متر

متوسط بارش
ساالنه به
ميلی متر

درصد تغييرات
نسبت به بارش
سال آبی جاري
تا  25اسفند

درصد تغييرات
نسبت به متوسط
بارش درازمدت 6
ماهه اول سال آبی

درصد
تغييرات
نسبت به
متوسط بارش
ساالنه

1

گاليکش

246

688

465

796

36

53

31

2

مينودشت

290

639

485

851

45

60

34

3

تمر

174

444

309

521

39

56

33

4

گليداغ

171

688

462

758

25

37

23

5

پارک ملی

231

764

560

974

30

41

24

6

نوده

266

651

484

836

41

55

32

7

راميان

262

813

574

900

32

46

29

براساس اطالعات بانک سيل ادارۀ کل منابع طبيعی و آبخيزداري گلستان سيالب اسفند  1397استان گلسرتان از لحراظ خسرارات
واردشده در ميان سيالبهاي سالهاي اخير استان در رتبۀ اول قرار دارد .اين سيل از نظر بزرگی دبی اوج ،بعد از سيل سرال  1380در
رتبۀ دوم قرار دارد (ادارۀ کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان گلستان 1398 ،و شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان.)1398 ،
اگرچه رخداد سيالبهاي حدي حاصل از شدت زياد بارش در مناطق مختلف کشور در طول دورۀ تاريخی ثبت شده اسرت ،برهنظرر
میرسد بارشها و سيلهاي جاريشدۀ اخير از ديدگاه ترکيب مشخصههاي حجرم ،ترداوم ،گسرتره و شررايط پيشرين (اوليره) ناشری از
بارشهاي قبلی از جمله وقايع هيدرولوژيکی نادر بهحساب میآيند که در گزارشهاي بعدي هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبهرا تحليرل،
واکاوي و مشخصههاي اين سيلها بيشتر توضيح داده خواهد شد.
 3-5-2بررسی بارشهای اخیر براساس پایگاه دادۀ شبکهای بارش
بهمنظور پاسخگويی به سؤالهاي رياست محترم جمهور از هيأت ويژۀ گزارش ملی سريالبهرا و برا هردف بررآورد برارش دريرافتی
حوضههاي آبی ايران ،يک پايگاه دادۀ شبکهاي بارش کشور توسط کارگروه هواشناسی و اقليم فراهم آمد .تفکيک مکانی اين دادههرا 10
کيلومتر و تفکيک زمانی آن روزانه و از  1349/01/01تا  1394/12/29بهمدت  46سال را پوشش میدهد.
همانطور که پيشتر نيز گفته شد ،بهدليل استفاده از ايستگاههاي متفراوت ،دادههراي برارش وزارت نيررو و سرازمان هواشناسری برا
يکديگر تطابق ندارند و بهعنوان مثال مقدار بارشهاي پنجروزه از  26اسفند  1397تا دوم فروردين  1398در حوضۀ گرگانرود براسراس
آمار وزارت نيرو برابر با  190ميلیمتر و براساس اطالعات سازمان هواشناسی و پايگاه دادۀ شبکهاي بارش هيأت برابر با  150ميلریمترر
است .شکل  8-2سري زمانی بارش انباشتۀ حوضۀ گرگانرود را نشان میدهد.

شکل  8-2سري زمانی بارش انباشتۀ حوضۀ گرگانرود از آغاز اسفند  1397تا پايان فروردين ( 1398ميلیمتر) (کارگروه اقليم شناسی و هواشناسی)1398 ،
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در جدول  3-2حجم بارش پنج روز يادشده با شش نمونه از بزرگترين رويدادهاي بارشی پنجروزه در حوضۀ گرگانرود مقايسه شده
است .از مجموع بررسیها و محاسبات چنين برمیآيد که از ديدگاه آبوهواشناختی در حوضۀ گرگانرود ،حجم آب چشمگيري بر حوضه
باريده است.
جدول  3-2رويداد اخير و شش نمونه از بزرگترين رويدادهاي بارشی پنجروزۀ حوضۀ گرگانرود
پايان

مدت بارش (روز)

ميانگين بارش حوضه (ميلیمتر در پنج روز)

رديف

آغاز

5

148

5

80

1

1397/12/26

1398/01/01

2

1371/02/20

1371/02/24

3

1384/08/15

1384/08/19

5

66

4

1390/07/27

1390/08/01

5

64

5

1362/09/21

1362/09/25

5

56

6

1351/02/20

1351/02/24

5

56

7

1351/02/13

1351/02/17

5

54

 6-2خسارات سیل
در استان گلستان ،در شهرستانهاي گرگان ،بندر ترکمن ،گميشان ،آققال ،مرراوهتپره ،آزادشرهر ،علریآبراد ،گنبرد کراووس ،کاللره،
کردکوي و مينودشت ،در پی آبگرفتگی و وقوع سيالب ،زيرساختهاي حياتی ،اراضی زراعی و باغهرا و واحردهاي مسرکونی شرهري و
روستايی تخريب شدند و آسيب ديدند .در اين استان  8نفر جان خود را در اين سيالب از دست دادند (سازمان مديريت بحران.)1398 ،
تخريب  200متر مسير ريلی 287 ،کيلومتر راههاي مواصالتی ،آبگرفتگی انتهاي باند فرودگاه گرگان ،رانش زمين در جادهها بره طرول
 11کيلومتر ،ريزش سنگ در هشت نقطه ،تخريب و آسيب ديدن  240هزار هکتار از باغهرا و اراضری کشراورزي و  500هکترار مزرعرۀ
پرورش آبزيان ،و آسيبديدگی  26215واحد مسکونی ،تنها قسمتی از خسارتهاي جردي ناشری از سريل در ايرن اسرتان بروده اسرت
(کارگروه امداد و نجات ،1398 ،کارگروه زيرساخت 1398 ،و کارگروه کشاورزي و منابع طبيعی .)1398 ،براساس اعالم مراجرع رسرمی
از ديگر خسارات و پيامدهاي گزارششده در سيل اخير در استان گلستان میتوان به موارد زير اشاره کرد:
رانش زمين 31 :روستا (ادارۀ کل راه و شهرسازي استان گلستان ،)1398-b ،قطعی آب 397 :روستا (وزارت نيرو ،)1398-a ،قطعری
برق 405 :روستا (شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان ،)1398 ،راههاي روستايی 253 :کيلومتر ،راه اصلی 34 :کيلومتر ،ابنيرۀ فنری
راه 540 :دستگاه (وزارت راه و شهرسازي ،)1398 ،اراضی فرودگاهی 38 :هکتار (خبرگزاري جمهوري اسالمی ايرران ،)1398-a ،مراکرز
درمانی 332 :واحد (وزارت درمان ،بهداشت و آموزش پزشکی ،)1398 ،واحد صنعتی/صنفی آسيبديدۀ مستقر در شهرکهاي صرنعتی:
 93واحد (شرکت شهرکهاي صنعتی ،)1398 ،فرسايش خاک 24000 :هزار تن (کارگروه کشاورزي و منابع طبيعی ،)1398 ،مردارس:
 348باب (کارگروه زيرساخت .)1398 ،براساس اعالم مراجع رسمی ،خسرارت واردشرده بره تأسيسرات آب و فاضرالب روسرتايی ،آب و
فاضالب شهري ،زيرساختهاي برق ،زيرساختهاي گاز و ميراث فرهنگری اسرتان برهترتيرب ( 226 ،446وزارت نيررو380 ،)1398-a ،
(وزارت کشور( 39 ،)1398 ،شرکت گاز استان گلستان )1398 ،و ( 435سازمان ميراث فرهنگی ،صرنايع دسرتی و گردشرگري)1398 ،
ميليارد ريال برآورد شده است.
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 1-3مقدمه
سيالب اوايل فروردين  ،1398در ناحيۀ مرکزي استان فارس ابتدا در ارتفاعات حوضۀ آبخيز تنگ اهللاکبرر (دروازه قررآن/آبزنگری) و
سپس در محلۀ سعدي رخ داد که از نظر ارتفاعی مشرف بر شهرستان شريراز هسرتند (شرکل  .)1-3سريالب اول در روز  5فرروردين و
سيالب دوم در روز  6فروردين رخ داد .رواناب ناشی از نزوالت جوي حوضۀ دروازه قرآن از طريق لولهاي در زير بلوار چهلمقام شريراز و
نزوالت جوي حوضۀ سعدي از طريق مسيل سعدي به رودخانۀ خشک و در نهايت به درياچۀ مهارلو تخليه میشوند.

شکل  1-3موقعيت حوضههاي اهللاکبر و مسيل سعدي نسبت به شهر شيراز (شرکت سهامی آب منطقهاي فارس)1398-b ،

رودخانۀ خشک شيراز ،در خطالقعر دشت شيراز از قسمتهاي شمال غرب وارد شهر شيراز میشود و در نهايت بره درياچرۀ مهرارلو
میريزد .در طول مسير اين رودخانه در داخل شهر شيراز ،آبراهههايی نظير مسيلهاي شرهرک سرعدي و دروازه قررآن نيرز بره آن وارد
میشوند .در شکل  2-3محدودۀ مطالعاتی شيراز و رودخانههاي خشک و همچنين حوضههاي تنرگ اهللاکبرر (دروازه قررآن /آبزنگری) و
سعدي نشان داده شده است.
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شکل  2-3موقعيت رودخانههاي شيراز و حوضههاي دروازه قرآن و سعدي (سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور)1398 ،

 2-3حوضۀ آبریز تنگ اهللاکبر :رودخانۀ آبزنگی (مسیل دروازه قرآن)
 1-2-3توصیف حوضه
حوضۀ آبريز تنگ اهللاکبر در  5کيلومتري شرمال ورودي اصرلی شرهر شريراز (دروازه قررآن) ،جمرعآوريکننردۀ روانراب بخشری از
بلنديهاي شمال شيراز است .آبراهههاي حوضۀ تنگ اهللاکبر به مسيل آبزنگی میپيوندند و اين مسيل به دروازه قرآن منتهی میشرود.
مسيل آبزنگی در ورودي دروازه قرآن شيراز وارد يک مخزن متعادلکننده میشود .در انتهاي مخرزن متعرادلکننرده ،لولرهاي بره قطرر
 1400ميلیمتر تعبيه شده است که از زير بلوار چهلمقام به رودخانۀ خشک تخليه میشود .اين مخرزن متعرادلکننرده در شرکل 3-3
نشان داده شده است .در شکل  4-3بلوار چهلمقام با خط مشکی در کنار مسير قديم مسيلهاي دروازه قرآن و سرعدي مشرخص شرده
است.

فصل سوم -سيل شيراز 
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شکل  3-3مخزن متعادلکننده در انتهاي مسيل آبزنگی و در باالدست دروازه قرآن

شکل  4-3نقشۀ مسيلهاي حوضۀ دروازه قرآن و سعدي در شيراز قديم (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،

 2-2-3هواشناسی و بارش
 1-2-2-3خصوصیات بارش
از نظر رژيم بارشی منطقه ،بهطور کلی نزوالت جوي در محدودۀ شهرستان شيراز از تغييررات مکرانی معنریداري برخروردار اسرت.
مقدار بارندگی تجمعی ثبتشده از ابتداي سال آبی  1397-98تا  25فروردين  1398در ايستگاه شهرک گلستان در شمال /غربی شرهر
شيراز معادل  685ميلیمتر و در ايستگاه فرودگاه شهيد دستغيب در جنوب شرقی شيراز معادل  320.7ميلیمتر گرزارش شرده اسرت.
تفاوت تقريباً دوبرابري بارش اين دو ايستگاه ناظر بر تغييرات مکانی معنیدار در نزوالت جوي در شهرستان شريراز اسرت .البتره نسربت
مزبور در مقاطع زمانی مختلف يکسان نيست (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب.)1398 ،
براساس گزارش آب منطقهاي استان فارس ،بارش شديد در روز  5فروردين  1398در حوضۀ تنگ اهللاکبر از ساعت  8صربح ترا 12
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ظهر رخ داد (شکل  .)5-3همانطور که از شکل پيداست ،بارندگی شديد از ساعت  11:32آغاز شد و بهمدت  14دقيقه ادامه يافت و در
اين مدت  19ميلیمتر باريد.

شکل  5-3منحنیهاي تجمعی و جزئی رگبار مؤثر در سيالب  5فروردين در دروازه قرآن (شرکت سهامی آب منطقهاي فارس)1398-b ،

مقايسۀ مقدار بارش ساعتی  5فروردين در سه ايستگاه باجگاه ،شرکت آب منطقهاي و فرودگاه ،متغير بودن بارندگی در حوضۀ آبريز
را توضيح میدهد .براساس باراننگار شرکت آب منطقهاي ،شدت باران در ساعت  11:45به حدود  100ميلیمتر برر سراعت رسريد کره
بيانگر رگبار شديد در دقايقی از روز است (شرکت سهامی آب منطقهاي فارس.)1398-a ،
 2-2-2-2پیشبینیها
در اولين اخطاريۀ فروردين  1398سازمان هواشناسی به تاريخ جمعه  1398/1/2پيشبينی شد کره از روز يکشرنبه  4فرروردين برا
نفوذ و تقويت سامانۀ بارشی از نيمۀ غربی ،بارش سراسري از شمال غرب تا جنوب کشور انتظار میرود .در واقع اين همان سامانۀ بارشی
است که در همين دامنۀ زمانی شهر شيراز را هم متأثر کرد .در اين اخطاريه ،احتمال وقوع سيالب و طغيان رودخانهها در جنوب استان
فارس پيشبينی شده بود .در اخطاريۀ شمارۀ  2مورخ شنبه  1398/1/3براي روز دوشنبه  1398/1/5نيز بارش باران همرراه برا رگبرار و
رعدوبرق و وقوع سيالب ،طغيان رودخانهها در نيمۀ غربی و جنوب استان فارس و براي روز سهشنبه  ،1398/1/6بارش براران همرراه برا
رگبار و رعدوبرق و وقوع سيالب و طغيان رودخانهها در جنوب فارس پيشبينری شرده برود .در اخطاريرۀ شرمارۀ  3بره تراريخ يکشرنبه
 1398/1/4براي روز دوشنبه  ،1398/1/5رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شديد و وقوع سيالب ،طغيران رودخانرههرا در
استان فارس و براي روز سهشنبه  1398/1/6بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق ،وقوع سيالب و طغيان رودخانههرا در اسرتان فرارس
پيشبينی شده بود .در اخطاريۀ شمارۀ  4نيز براي دوشنبه  ،1398/1/5رگبار باران گاهی همراه برا رعردوبرق ،وزش براد شرديد و وقروع
سيالب و طغيان رودخانهها در استان فارس و براي روز سهشنبه  1398/1/6بارش باران همرراه برا رگبرار و رعردوبرق ،وقروع سريالب و
طغيان رودخانهها در استان فارس پيشبينی شده بود (سازمان هواشناسی کشور.)1398-b،
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 3-2-3جریان سیل
بارش شديد  15دقيقهاي در  5فروردين سبب وقوع سيل در منطقۀ دروازه قرآن (بلوار هفتتنان) شيراز شد .قبرل از رگبرار مزبرور،
حدود  3ميلیمتر باران نيز از ساعت  8به بعد ثبت شده بود (شرکت سهامی آب منطقهای فارس .)1398-a ،از اينرو سطح زمين برهنسربت
خيس بود و از ظرفيت جذب آب خاک کاسته شده بود.
براساس نظر شاهدان محلی ،سيالب در حدود ساعت  12:10در خيابان منتهی به دروازه قرآن (بلوار هفرتتنران) ظراهر شرد و ترا
حدود ساعت  12:30ادامه داشت (شرکت سهامی آب منطقهای فارس .)1398-a ،دبی سيالب از ظرفيت لولۀ تخليه (حدود  10تا  15مترر
مکعب بر ثانيه) بسيار بيشتر بود .در واقع حجم سيل از ظرفيت مخزن متعادلکننده هم بيشتر بود و حجم اضافی از مخزن سرريز شد و
به خيابان منتهی به دروازه قرآن (بلوار هفتتنان) راه يافت .شکل  6-3نمرايی از عمرق فاجعرۀ رخداده در  5فرروردين  1398در محرل
دروازه قرآن شيراز را نشان میدهد .در شکل  7-3نيز محل ورود سيالب به خيابان مشخص شده است.
سيل پس از ورود به خيابان وارد شيب تند بلوار هفتتنان (حدود  7درصد) شد .عمق تقريبی سيالب در بانرد سرمت راسرت بلروار
حدود  30سانتیمتر ،سرعت آب بين  6.6تا  8.5متر بر ثانيه و دبی سيالب بين  44تا  58متر مکعب بر ثانيه بررآورد شرد .برا احتسراب
دبی عبوري از لولۀ ( 12متر مکعب بر ثانيه) ،دبی سيالب ورودي به خيابان ،حدود  32ترا  46مترر مکعرب برر ثانيره تخمرين زده شرد.
سرعت زياد و عمق  30سانتیمتري سيالب موجب شناور شدن وسايل نقليه و انتقال آنها به پاييندست خيابان شد .غلظت زياد رسروب
سيالب نيز عامل تشديدکنندۀ خسارات بود.
دبی بيشينۀ سيالب دروازه قرآن شيراز را مراجع ديگري نيز برآورد کردهاند .مقادير ذکرشرده برراي ايرن دبری عبرارتانرد از45.4 :
(شرکت سهامی آب منطقهاي فارس ،)1398-b ،برين  33ترا ( 51ادارۀ کرل منرابع طبيعری و آبخيرزداري اسرتان فرارس38 ،)1398 ،
(مهندسين مشارور اتحاد راه )1398 ،و ( 50بيتاللهی )1398 ،مترمکعب بر ثانيه.
محل سریز شدن حوضچه آرامش

شکل  6-3نمايی از تخريب سيل پنجم فروردين  1398شيراز (کارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هيدروليکی)1398 ،
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شکل  7-3محل سرريز آب به خيابان از مخزن متعادلکننده (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،

 4-2-3مقایسۀ بارش اخیر با بارشهای گذشته
شدت رگبار  15دقيقهاي  5فروردين ( 76ميلیمتر در ساعت) در طول دورۀ آماري سابقه نداشته است و حردود  1.8برابرر بيشرينه
شدت بارش  15دقيقهاي در  15سال گذشته است (شرکت سهامی آب منطقهاي فارس .)1398-b ،شدت بارش روز پرنجم در مجمروع
 26.9ميلیمتر بود که حدود  9برابر بارش ميانگين درازمدت همان روز است (کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی.)1398 ،
 5-2-3خسارات سیل
بيشترين خسارات سيل دروازه قرآن شيراز متأسفانه تلفات انسانی به تعداد  21نفر بوده اسرت (کرارگروه مرديريت بحرران.)1398 ،
همچنين گزارش شد که به حدود  200خودرو آسيب رسيده است.

 3-3مسیل شهرک سعدی شیراز
 1-3-3توصیف حوضه
حوضۀ آبريز سعدي در شش کيلومتري شمال شرقی شهر شيراز جمعآوريکنندۀ رواناب بخشی از بلنديهاي شمال و شمال شررق
شيراز است .شکل  8-3نقشۀ محدودۀ اين حوضه را نشان میدهد .حوضۀ آبريرز سرعدي در ايرن شرکل بره دو قسرمت تقسريم شرده و
محدودۀ بخشی از آن که در باالدست محل رخداد سيل اخير حوضرۀ سرعدي (يعنری در باالدسرت خيابران وفرايی جرايی کره سررآغاز
پسزدگی سيالب در مسيل بوده است) قرار دارد ،از کل حوضه تفکيک شده است .از جمله سرازههراي احرداثشرده در مسرير طبيعری
مسيل سعدي در قسمتهاي باالدست محلۀ سعدي میتوان به کانال زيرزمينی يا کالورت بلوار وفايی اشاره کرد که از طريق آن مسريل
سعدي بهسمت خيابانهاي نارنجستان و در نهايت ،رودخانۀ خشک ادامۀ مسير میدهد .در قسمت جنوب شرقی محلۀ سعدي و انتهراي
بلوار شهيد وفايی ،تونلی وجود دارد که حوضۀ سعدي را به حوضۀ شهر شيراز و بلوار شهيد وفايی را به بلوار فضيلت ارتباط میدهد.
 2-3-3هواشناسی و بارش
به استناد آمار ايستگاه بارانسنجی شرکت آب منطقهاي استان فارس 46 ،ميلیمتر بارش در  24ساعت در  6فروردين  1398سبب
طغيان رودخانۀ خشک و مسيل سعدي شد (شکل  .)9-3اين منطقه در  5فروردين نيز شاهد بارش  30ميلیمتري و آبگرفتگری برود.
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حجم رواناب توليدشده در حوضۀ آبريز سعدي بين ( 1000000يک ميليون) تا ( 1450000يک ميليون و چهارصد و پنجاه هزار) مترر
مکعب در طی دو روز برآورد میشود که بسيار چشمگير است .مدت زمان الزم براي رسيدن رواناب از دورترين نقطۀ حوضره بره محلرۀ
سعدي بيش از يک ساعت ( 68دقيقه) است (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی.)1398 ،

حوضه سعدی

حوضه دروازه
قران

شکل  8-3محدودۀ حوضۀ سعدي در شمال حوضۀ مهارلو (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدرليکی)1398 ،

شکل  9-3منحنیهاي تجمعی و جزئی رگبار مؤثر در سيالب  6فروردين محلۀ سعدي (شرکت سهامی آب منطقهاي فارس)1398-b ،

 3-3-3جریان سیل
متأسفانه اطالعات خاصی در زمينۀ دبی عبوري از مسيل سعدي در دسترس نيست .براساس محاسبات کارگروه مهندسی رودخانه و
سازههاي هيدروليکی هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها ،میتوان گفت که حداکثر دبی سيالب رخداده در محلۀ سرعدي در  6فرروردين
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 1389بين  46تا  70متر مکعب بر ثانيه بوده است که در ساعت  12ظهر اين روز اتفاق افتاد (کارگروه مهندسی رودخانره و سرازههراي
هيدروليکی.)1398 ،
رواناب براي خروج از حوضۀ سعدي پس از طی مسافتی در طول مسيل سعدي ،در يک کانال روباز بره ابعراد تقريبری  2در  4مترر،
توسط کانال سرپوشيده از زير بلوار شهيد وفايی ادامه مسير میدهد .بهدليل حجم زياد رواناب ،پلها و کانالهاي موجود در طول مسيل
سعدي و قبل از کانال سرپوشيده در بلوار شهيد وفايی ،گنجايش کافی براي عبور سيل اخير را نداشتند و ايرن امرر موجرب پرسزدگری
جريان شده است .همچنين انسداد جريان در مسيل مربوط ،موجب سرازير شدن رواناب به محلۀ سعدي شردند .ايرن رويرداد در حردود
ساعت  12روز  6فروردين ماه  1398رخ داده ا ست .طغيان مسيل سعدي موجب شده است که بخشهرايی از ايرن محلره تحرت ترأثير
سيالب قرار گيرد و افزايش حجم سيالب موجب شده که رواناب در مسير بلوار شهيد وفايی برهسرمت تونرل سرعدي هردايت شرود و از
طريق اين تونل ،سيالب به بلوار فضيلت راه يابد و سپس بخشهايی از بلوار نصر و محلههاي پيرامون اين دو بلروار را تحرت ترأثير خرود
قرار دهد .در شکل  10-3مسير اصلی مسيل سعدي و مسير حرکت سيل اخير با توجه به انسردادهاي موجرود نشران داده شرده اسرت.
جريان پس از عبور از بلوار شهيد وفايی بهصورت زيرزمينی تا خيابان نارنجستان ادامه میيابد تا در نهايت از طريق خيابان نارجستان به
کالورت لولهاي با قطر  1/6متري ادامه مسير يابد.

شکل  10-3مسير اصلی مسيل سعدي (خطوط قرمز) و مسير حرکت سيل اخير (خطوط زرد) (کارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هيدروليکی)1398 ،

کاهش ابعاد سازههاي انتقال آب در اين محدوده به هيچ وجه جوابگوي عبور سيالب اخير نبود که همين موضروع موجرب ايجراد
رواناب پرحجم در خيابانهاي فضيلت ،بلوار نصر ،بلوار رسول اعظم و در نهايت ادامۀ مسير به سمت رودخانه خشک شرده اسرت .شرکل
 11-3نمايی از حرکت سيالب در حوضۀ سعدي و پاييندست تونل سرعدي بره رودخانرۀ خشرک شريراز را نشران مریدهرد (کرارگروه
مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی.)1398 ،
در حوضۀ آبريز سعدي همانند حوضۀ دروازه قرآن ،بهدليل پوشش گياهی اندک در باالدست ،نفوذپذيري بسيار کم زمين و فرسايش
زياد خاک و همچنين رطوبت خاک بهعلت بارندگی روزهاي گذشته ،از حجم زياد رواناب و رسوبات حملشدۀ بسرياري برخروردار بروده
است؛ از اينرو سيالب همراه با گل و الي در محلۀ سعدي موجب آبگرفتگی شديد معابر و خسارات زيادي به واحدهاي مسکونی شرده
است .شکل  12-3آبگرفتگی در محلۀ سعدي را نشان میدهد.

فصل سوم -سيل شيراز 
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تونل
سعدی

شکل  11-3مسير حرکت سيالب از تونل سعدي به سمت رودخانه خشک (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،

 4-3-3مقایسۀ بارشهای اخیر با گذشته
در مقايسه با بارش روز  5فروردين ،در  6فروردين بارش زيادي بهمقدار حدود  84ميلیمتر باريد؛ اما اين برارش ،دورۀ طروالنیترري
نسبت به بارش حوضۀ تنگ اهللاکبر داشت که تقريباً  21برابر ميرانگين درازمردت همران روز اسرت .جمرع برارش دو روز معرادل 112
ميلیمتر ،حدود  17برابر ميانگين درازمدت است.

شکل  12-3نقشۀ آبگرفتگی در محلۀ سعدي شيراز (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،
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 5-3-3خسارات سیل
بنا به گفتۀ استاندار فارس 253 ،واحد مسکونی در اين حادثه آسيب ديدند که جزئيات و محل دقيق آن بهتفصيل در جدول 1-3
ذکر شده است .همانطور که مالحظه میشود ،بيشترين شدت آسيبها بهترتيب در بلوار نيستان و بلوار شهيد وفايی بوده است (ادارۀ
کل مديريت بحران استانداري فارس.)1398 ،
جدول  1-3آمار کلی واحدهاي مسکونی خسارتديدۀ ناشی از سيل شهرک سعدي (ادارۀ کل مديريت بحران استانداري فارس)1398 ،

هیأت ویژۀ
گزارش ملی سیالبها
جمهوری اسالمی ایران

جمهوري اسالمي ايران
هيأت ويژة
گزارش ملي سيالبها

فصل چهارم
سيل استان لرستان

 36

روايت سيالبهاي  1397-98ايران

هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها

فصل چهارم -سيل استان لرستان 

هيأت ويژۀ

37

گزارش ملی سيالبها

 1-4مقدمه
با توجه به گزارشهاي موجود ،همۀ رودخانهها و سدهاي استان لرستان بهجز سد رودبار لرستان برا ورود سرامانۀ بارشری فرروردين
 ،1398سرريز کردنرد و سريالبی شردند (شررکت سرهامی آب منطقرهاي لرسرتان)1398-b ،؛ امرا در ايرن ميران ،رودخانرۀ کشرکان و
سرشاخههاي آن بيشترين مشکل را داشتند که در حوضۀ رودخانۀ کرخه قرار دارند .بيشتر خسارات سيل اخير در استان لرستان مربوط
به حوضۀ رودخانۀ کشکان بوده است که در ادامه توجه بيشتري به حوضۀ اين رودخانه معطوف خواهد شد.

 2-4توصیف حوضۀ رودخانههای کرخه و کارون بزرگ در استان لرستان
بخشهاي غربی استان لرستان در حوضۀ آبريز رودخانۀ کرخه و بخرشهراي شررقی آن در حوضرۀ آبريرز رودخانرۀ دز قررار دارنرد.
مهمترين رودخانههاي استان ،کشکان و سزار هستند که هر دو در داخل استان واقع شدهاند و برهترتيرب از سرشراخههراي کرخره و دز
هستند .رودخانههاي سيمره (کرخه) و بختياري (دز) نيز در مرزهاي استان لرستان با استانهاي مجاور  -بهترتيرب ايرالم و خوزسرتان-
جريان دارند (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان b ،و .)1398–a
حوضۀ آبريز کرخه از لحاظ تقسيمات کشوري در استانهاي همدان ،کرمانشاه ،ايالم ،لرستان و خوزستان واقع شده اسرت .رودخانرۀ
کرخه از دو شاخۀ اصلی سيمره و کشکان تشکيل شده است .پس از سد سريمره و در ايسرتگاه نظرآبراد ،رودخانرۀ کشرکان بره سريمره
میپيوندد و بدين ترتيب رودخانۀ کرخه تشکيل میشود .رودخانۀ کرخه پس از پيوستن رودخانۀ آب زال وارد اسرتان خوزسرتان و سرد
کرخه میشود و پس از عبور از محدودۀ شهرهاي شوش ،سوسنگرد و بستان ،به باتالقهاي هورالهويزه يا همان هورالعظيم راه مریيابرد
(شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 1388 ،و شرکت بهان سد .)1391 ،در شکل  1-4شبکۀ رودخانهاي حوضۀ آبريز کرخه نشان داده
شده است.

شکل  1-4شبکۀ آبراههاي حوضۀ آبريز کرخه و جانمايی سدهاي در حال بهرهبرداري (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب)1398 ،
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حوضۀ رودخانۀ دز عمدتاً در استانهاي لرستان و خوزستان واقع شده است .اين رودخانه ،آبهاي مناطق وسيعی از شهرستانهراي
اليگودرز ،بروجرد و خرمآباد از استان لرستان ،فريدونشهر از استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را جمرعآوري مریکنرد و از دو
شاخۀ آب بختياري (آب زالکی) و سزار تشکيل شده است .رودخانۀ سزار از به هم پيوسرتن دو رودخانرۀ مراربره و تيرره در شرهر دورود
تشکيل میشود و در ايستگاه تنگ پنج به رودخانۀ بختياري میپيوندد .رودخانۀ بختياري از ارتفاعات اليگودرز سرچشمه میگيررد و در
طول مسير خود به نامهاي الکن ،ليرو و آب زالکی و در نهايت رودخانۀ بختياري و در پاييندست (در استان خوزستان) به نرام رودخانرۀ
دز شناخته میشود (شرکت مهندسی مشاور دزآب .)1398 ،تأکيد میشرود کره بيشرتر خسرارات سريل در اسرتان لرسرتان در حوضرۀ
رودخانۀ کرخه بوده است .نقشۀ حوضۀ دز در فصل مربوط به استان خوزستان ارائه میشود.
 رودخانۀ کشکان
رودخانۀ کشکان از کوههاي شمال شهرستان الشتر سرچشمه میگيرد و در طول مسير جريران رودخانرههراي کاکارضرا ،خررمآبراد،
چولهول و ماديان رود به آن افزوده میشود .اين رودخانه در  25کيلومتري جنوب شهر پلردختر در پرايينترر از روسرتاي چرم مهرر برا
رودخانۀ سيمره تالقی پيدا میکند (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان .)1398-b ،شکل  2-4موقعيرت شرهرها در حوضرۀ رودخانرۀ
کشکان را نشان میدهند.

شکل  2-4موقعيت شهرها در حوضۀ رودخانۀ کشکان (شرکت آب منطقهاي استان لرستان)1398-c ،

 رودخانۀ سیمره
رودخانۀ سيمره از دو شاخۀ اصلی قرهسو و گاماسياب تشکيل شده است .رودخانۀ گاماسياب خط مرزي دو اسرتان لرسرتان و ايرالم
محسوب میشود .اين رودخانه از ارتفاعات مشرف به دشتهاي مالير و نهاوند در استان همدان سرچشمه میگيرد و رودخانۀ قرهسرو در
استان کرمانشاه به آن متصل شده و از آن پس سيمره ناميده میشود (شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.)1388 ،
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 3-4هواشناسی و بارش
 1-3-4سامانۀ بارشی منتهی به سیالبهای استان لرستان
دو سامانۀ بارشی در حد فاصل روزهاي  4تا  12فروردين ،حوضۀ رودخانههاي کرخه و کارون برزرگ و اسرتانهراي واقرع در آنهرا از
جمله استان لرستان را تحت تأثير قرار داد.
 سامانۀ بارشی اول:
سامانۀ بارشی اول در طی روزهاي  4تا فروردين  1398از سمت غرب به کشور راه يافت و موجب بارش شديد باران و سيالبی شدن
مسيلها و رودخانهها شد .اين سيالب در استانهاي کهگيلويه و بويراحمد ،چهارمحال و بختياري ،ايالم و بهويرژه لرسرتان برا خسرارات
زيادي همراه بود.
 سامانۀ بارشی دوم:
سامانۀ بارشی دوم در طی روزهاي  1398/1/11و  1398 /1/12بخشهاي وسيعی از نيمۀ غربی ،مرکز و شمال کشور را در برگرفت
که در مناطق جنوب غربی (حوضههاي رودخانههاي کارون ،کرخه و دز) شدت بيشتري داشت و خسرارات سرنگينی را در اسرتانهراي
لرستان ،ايالم ،کرمانشاه ،همدان و خوزستان برجاي گذاشت.
 2-3-4خصوصیات بارش حوضههای کرخه و کارون بزرگ
 1-2-3-4واقعۀ بارش  4تا  7فروردین
در اين واقعۀ بارش ،مناطق واقع در قسمت شرق استان لرستان که در حوضۀ دز جاي دارند ،به نسبت ساير مناطق حوضۀ دز بارش
کمتري دريافت کردند .برعکس در ايستگاههاي نورآباد ،خرمآباد و پلدختر ،واقع در حوضۀ کرخه ،بيشرترين بارنردگی در حوضرۀ کرخره
ثبت شد .متوسط بارش در حوضۀ کشکان در اين واقعه  141ميلیمتر گزارش شده است که بيشترين مقدار آن در ايستگاههاي نورآبراد،
پلدختر و خرمآباد بوده است (سازمان آب و برق خوزستان.)1398-a ،
 2-2-3-4واقعۀ بارش  11تا  13فروردین
در اين واقعه نيز بخشهاي استان لرستان واقع در حوضۀ دز ،بارش کمتري نسبت به ديگر بخشهاي حوضۀ دز دريافرت کردنرد .در
حوضررۀ کرخرره مشرابه واقعرۀ بارنردگی  4ترا  7فرروردين ايستگاههاي آران ،پلدختر و خرمآباد بيشررترين بارنرردگی را تجربه کردنرد
(سازمان آب و برق خوزستان .)1398-a ،در اين واقعه در حوضۀ کشکان بهطور متوسط  137ميلیمتر باران آمد که بيشترين مقدار آن
مربوط به ايستگاه نورآباد با  181ميلیمتر بود (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان.)1398-d ،
حجم بارش در حوضههاي کشکان در دو واقعۀ سيل اخير بهترتيب  1.35و  1.3ميليرارد مترر مکعرب بررآورد شرده اسرت (شررکت
سهامی آب منطقهاي لرستان.)1398-d ،
 3-3-4پیشبینیها
در اولين اخطاريۀ سازمان هواشناسی در اولين روز سال جديد براي مناطق جنوب غرب و جنوب کشور ،و از جمله اسرتان لرسرتان،
بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق گسترده از روز يکشنبه  4فروردين تا سهشنبه  6فروردين پيشبينی شرده برود .در اخطاريرههراي
شمارۀ  2به تاريخ  ،1398/1/3شمارۀ  3به تاريخ  1398/1/4و شمارۀ  4به تاريخ  1398/1/5نيز ،بارش باران ،رگبرار و رعردوبرق ،وقروع
سيالب و طغيان رودخانهها براي استان لرستان پيشبينی شده بود .فعاليت سامانۀ بارشی دوم ،از  11تا  13فرروردين در پريشبينری و
اخطاريههاي سازمان هواشناسی ديده میشود .در اخطاريههاي شمارۀ  5مورخ جمعه  1398/1/9و شمارۀ  6مرورخ شرنبه ،1398/1/10
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براي روزهاي يکشنبه  1398/1/11و دوشنبه  ،1398/1/12بارش باران ،رگبار و رعدوبرق و سيالبی شدن مسيل ها و طغيان رودخانه هرا
براي استان لرستان پيشبينی شده بود .شايان ذکر است که در همۀ اطالعيهها و اخطاريههاي سرازمان هواشناسری مررتبط برا ايرن دو
سامانۀ بارشی ،از استان لرستان هم نام برده شده بود .بهعالوه ،سازمان هواشناسی در اخطاريههاي خود به هموطنان و مسافران نروروزي
توصيه کرده بود ضمن توجه به هشدارهاي سازمان هواشناسی ،در صورت ضروري بودن سفر ،موارد ايمنری را رعايرت کننرد ،تجهيرزات
کامل زمستانی بههمراه داشته باشند ،از توقف در حاشيه و بستر رودخانهها و مناطق مستعد سيالب خودداري کنند و تمهيردات الزم را
بهمنظور حفظ ايمنی و کاهش ريسک مخاطرات احتمالی در نظر گيرند .همچنين به سازمانهاي مرتبط با مديريت آب و بحران توصريه
شده بود که تمهيدات الزم براي کاهش خسارات احتمالی و تأمين امنيت مسافران نوروزي برهعمرل آيرد (سرازمان هواشناسری کشرور،
.)1398

 4-4حرکت سیل در مسیر رودخانهها و سدها و آبگرفتگی نقاط شاخص
 1-4-4شماتیک رودخانهها و مشخصات سدهای استان
پيکربندي شماتيک حوضۀ آبريز کرخه در شکل  ،3-4تهيهشده توسط کارگروه هيدرولوژي و منرابع آب هيرأت ويرژۀ گرزارش ملری
سيالبها ،نمايش داده شده است .در اين شکل موقعيت سدهاي سيمره و کرخه نيز مشاهده میشود.

شکل  3-4پيکربندي شماتيک حوضۀ آبريز کرخه (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب)1398 ،
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در حوضۀ رودخانۀ کشکان سدهاي ايوشان و هاله و در حوضۀ رودخانۀ دز ،سردهاي مرروک ،کزنرار ،حوضريان و خرانآبراد برر روي
رودخانۀ سزار و سد رودبار لرستان بر روي رودخانۀ رودبار (بختياري) در استان لرستان احداث شدهاند (شکل  .)4-4حجرم کرل مخرزن
سدهاي ايوشان و هاله بهترتيب حدود  50و  3/5ميليون متر مکعب است .حجم کل مخزن سدهاي مروک ،کزنار ،حوضيان و خرانآبراد
نيز بهترتيب  33 ،0/8 ،105/6و  13/7ميليون متر مکعب گزارش شده است .سد ايوشان در شهرستان خرم آباد ،سد هاله در شهرسرتان
کوهدشت ،سد مروک در باالدست شهر دورود و سدهاي کزنار ،حوضيان و خانآباد در شهرستان اليگودرز واقع شدهاند (شرکت سرهامی
آب منطقهاي استان لرستان .)1398-b ،همۀ اين سدها بهجز سد رودبار لرستان ،توسط شررکت سرهامی آب منطقرهاي لرسرتان بهرره
برداري میشوند.
رودخانۀ رودبار در مسير خود يک رشته ارتفاعات  Uشکل به طول  38کيلومتر را دور میزند و بره رودخانرۀ الکرن تغييرر نرام پيردا
میکند .اختالف ارتفاع حدود  300متري بستر رودخانه در طرفين ارتفاعات مذکور ،موقعيتی استثنايی براي توليد انرژي برقآبری را بره
وجود آورده است .سد رودبار لرستان در اين موقعيت و در فاصلۀ حدود  100کيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز احرداث شرده اسرت.
حجم نرمال سد رودبار لرستان  215ميليون متر مکعب و تراز نرمال آن  1756متر از سطح درياست .اين سد داراي دو واحد نيروگراهی
با ظرفيت نصب  450مگاوات بوده و بهرهبرداري از آن بر عهدۀ شرکت توسعۀ منابع آب و نيروي ايران است.
 2-4-4سیل در سدهای تحت مدیریت شرکت سهامی آب منطقهای لرستان
بنا به گزارش شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان ،همۀ سدهاي تحت مديريت آن شرکت ،حتی سد کزنار با حجم کل مخرزن 0.8
ميليون متر مکعب ،نقش مؤثري در ذخيرهسازي حجم سيالبهاي فروردين  1398داشتهاند .ميزان سيالب ذخيرهشده در سد حوضيان
 12ميليون متر مکعب و دبی بيشينۀ ورودي به اين سد  150متر مکعب بر ثانيه گزارش شرده اسرت .در گرزارش شررکت سرهامی آب
منطقهاي لرستان از مشخصه هاي سيل ورودي و خروجی ساير سدهاي استان جزئياتی ذکر نشده و از عملکرد آنها در کراهش خسرارت
به مناطق پاييندست از جمله شهرهاي دورود و اليگودرز و روستاهاي بخش بيرانشهر و چغلوندي شهرستان خرمآباد و منطقۀ ضررونی
و ريکا در شهرستان کوهدشت اظهار رضايت شده است (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان.)1398-b ،
 3-4-4سیل در سد رودبار لرستان
در فروردين  ،1398سد رودبار لرستان همانند اغلب سدهاي مجموعۀ کارون بزرگ ،دبی ورودي چشمگيري را تجربه کرد .در تراريخ
 ،1398/01/06همزمان با بروز سيالبهاي بهاره ،دبی روزانۀ ورودي به سد رودبار در حدود  206متر مکعب بر ثانيه بود و در تراريخ 12
فروردين ،دبی متوسط روزانۀ ورودي به مخزن سد به  418متر مکعب بر ثانيه افزايش يافرت .در  1398/01/03ترراز سرطح آب مخرزن
حدود  1725متر و حجم آن حدود  109ميليون متر مکعب بود؛ بدين ترتيب نيمری از مخرزن سرد قابليرت ذخيررۀ سريالب ورودي را
داشت .علیرغم تخليۀ سيل از خروجیهاي نيروگاه و تخليهکنندۀ تحتانی ،در اثر سيل اول تراز و حجم مخزن بهترتيب به حدود 1732
متر و  130ميليون متر مکعب افزايش يافت .اين مقادير براي سيل دوم با افزايش مجدد به حدود  1747متر و  180ميليون متر مکعب
رسيد و هنوز  15درصد از کل حجم مخزن سد خالی بود .اين سد در طول سيالب بهاري سرريز نکرد .بهرهبرداري از سد رودبار لرستان
بر عهدۀ شرکت توسعۀ آب و نيروي ايران است (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 4-4-4سیل در حوضۀ کشکان
سيالب اول در  4و  5فروردين  1398در قسمت جنوبی شهر خرمآباد و با محوريرت رودخانرۀ کاکاشررف و در امترداد آن رودخانرۀ
کشکان ،شهرهاي خرمآباد ،چگنی ،معموالن و پلدختر را متأثر کرد (شوراي هماهنگی مرديريت بحرران اسرتان لرسرتان .)1398 ،دبری
حداکثر عبوري اين سيالب در ايستگاه چم انجير در پاييندست شهر خرمآباد در اين سيالب در روز  5فروردين به  520متر مکعرب برر
ثانيه رسيد .اين عدد براي دبی سيل در باالدست شهر معموالن به حدود  750متر مکعب بر ثانيه افزايش يافرت و زمرانی کره بره شرهر
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پلدختر رسيد ،حدود  3350متر مکعب بر ثانيه بود (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان.)1398-b ،
در جريان سيالب دوم در  11و  12فروردين با حجم بارندگی بسيار شرديد کره در بعضری از نقراط بره  170ميلریمترر مریرسريد،
خسارات فراوانی وارد شد (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان .)1398-b ،دبی حداکثر رودخانه در پاييندست شهر خرمآبراد بريش از
 ،1000در باالدست شهر معموالن بيش از  2500و در محدودۀ شهر پلدختر بيش از  6000مترر مکعرب برر ثانيره بررآورد شرده اسرت
(شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان .)1398-b ،شکل  4-4دبی حداکثر لحظهاي رخداده در سيالب  12فروردين را نشان میدهد.
از لحاظ شهري ،شهر خرمآباد بيشترين خسارات را در زمينۀ تخريب پلهاي کمارتفاع روي رودخانههرا و تخريرب سراختمانهرا در
محلههاي غيررسمی حاشيۀ رودخانهها متحمل شده است .در ميان محلههاي خرمآباد بيشترين خسارت به محلۀ «کرگانه» در مجاورت
رودي به همين نام وارد شد .شکل  5-4تصويري از آبگرفتگی در شهر خرمآباد را ارائه میدهد (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميرراث
فرهنگی.)1398 ،

شهر پلدختر (بيش از
 6000متر مکعب در ثانيه)

شکل  4-4دبی حداکثر لحظهاي رخداده در سيالب  12فروردين (شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان)1398-b ،

در شهر پلدختر ،سيالب با عبور از مناطق وسيعی از شهر در قوس رودخانه و بخش کوچکی از شهر در شرق رودخانه ،سبب تخريب
ساختمانهاي عمدتاً مسکونی شد .همچنين خانههاي سازمانی بلوار معلم و ساختمان فرمانداري شهرستان پلدختر از مکانهرايی بودنرد
که بهشدت خسارت ديدند .نقطۀ اصلی ورود آب به بافتهاي شهري پلدختر ،افزونبر ورودي رودخانه به شهر ،ديوارۀ ساحلی غربری رود
در نزديکی پل هفت تير ارزيابی شده است (اسماعيلی .)1398 ،شکل  6-4تصويري از آبگرفتگی در شهر پلدختر ارائه میدهد.
روستاي حياتالغيب که در مجاورت رودخانۀ کشکان و در مسير خرمآباد -انديمشک در بخش معموالن شهرسرتان پلردختر اسرتان
لرستان واقع شده ،از نقاط آسيبديدۀ استان لرستان و يکی از روستاهاي با درصد تخريب زياد در ميان منراطق سريلزدۀ کشرور اسرت.
مسير دسترسی خودرو به روستاي حياتالغيب بهمدت  70روز مسدود شد .تخريب پل ،قطع راههاي مخابراتی ارتباطی و قطع آب ،بررق
و گاز از خسارتهاي سيل در اين منطقه بوده است .خسارات در روستاي حياتالغيب ،اغلب به تخريب ساختمانهاي نوساز بخش غربی
روستا واقع در حريم رودخانه مربوط است و بافت قديمی و ساختمان امامزاده مراد در شمال شرقی روستا آسيبی نديده است .همچنين
ساختمانهاي واقع در کوچۀ چنار واقع در جنوب روستا نزديک به حريم رودخانه نيرز دچرار آبگرفتگری و آسريبهراي نسربی شردند.
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شکل  7-4محدودۀ سيلزده در روستاي حياتالغيب را نشان میدهد (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی.)1398 ،

شکل  5-4محدودۀ سيلزدۀ شهر خرمآباد (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

شکل  6-4محدودۀ سيلزدۀ شهر پلدختر (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،
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شکل  7-4محدودۀ سيلزده در روستاي حياتالغيب (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

 5-4مقایسۀ بارشهای اخیر با دورۀ آماری
 1-5-4مقدار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی جاری تا فروردین
از ابتداي سال آبی جاري تا  31خرداد  1398استان لرستان با بارندگی  1154ميلیمتر پربارانترين استان کشور بوده اسرت (وزارت
نیررو .)1398-b ،ميانگين بارش ساالنۀ استان لرستان در حدود  550ميلیمتر است .مقدار بارش تجمعی استان لرسرتان از ابترداي سرال
آبی تا  25اسفند  1397برابر با  744ميلیمتر گزارش شده است .بدين ترتيب در شش ماه نخسرت سرال آبری جراري ،اسرتان لرسرتان
حدود  135درصد بارش نرمال ساالنۀ خود را دريافت کرد (شرکت مديريت منابع آب کشور.)1398-b ،
 2-5-4حجم بارش اواخر اسفند  1397و فروردین 1398
در مجموع در سيالبهاي  26اسفند تا  ،12مقدار بارش در استان لرستان  314ميلیمتر بوده است که معرادل  42درصرد برارش از
ابتداي سال آبی تا قبل از سيالبهاي اخير و معادل  57درصد بارش نرمال يک سال است .بدين ترتيب از نظر نسبت بارشهراي وقرايع
سيالبی اخير به بارش ميانگين ساالنه ،استان لرستان پس از استان همدان که در مدت مشابه  72درصد بارش نرمال يرک سرال آبری را
دريافت کرد ،حائز رتبۀ دوم است (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-b ،

 6-4خسارات سیل
بارشهاي شديد و پيوستۀ فروردين  1398در دو مقطع زمانی  5تا  9فروردين و  11تا  13فروردين سبب ايجراد سريالب در 1800
روستاي استان لرستان شد که  200روستا بهطور کامل در سيل محاصره شدند (کارگروه زيرسراخت .)1398 ،در ايرن سريل در اسرتان
لرستان  15نفر جان خود را از دست دادند (کارگروه مديريت بحران .)1398 ،بر اثر مروج اول سريالب ،بخرشهرايی از ديروارۀ سراحلی
کشکان در شهر پلدختر تخريب شد و آب به منازل مسکونی و واحدهاي تجاري اين شهر راه يافت .همچنرين برر اثرر طغيران رودخانرۀ
عبوري از شهر سراب دوره ،آب وارد حدود يکسوم اماکن مسکونی و تجاري اين شهر شد .آب همچنرين بره منرازل مسرکونی و امراکن
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تجاري شهر معموالن راه پيدا کرد .در اثر اين سيالب ،روسرتاي چرم حسرين از توابرع شهرسرتان چگنری برهطرور کامرل تخريرب شرد
(استانداري لرستان .)1398 ،در سيالب  4تا  5فروردين براي مدت کوتاهی آزادراه خرمآباد-پل زال نيز قطع شد .در سيالب دوم حردود
 70کيلومتر از جادۀ خرمآباد–پلدختر تخريب شد که عمليات امدادرسانی در ساعات اوليه را فلج کرد و شربکۀ مخرابراتی دچرار آسريب
کلی شد .براساس اظهارات فرماندار وقت شهرستان پلدختر اولين ارتباط مخابراتی با مرکز استان توسط بیسيم راديويی پاسگاه انتظامی
باال ميانکوه واقع در نزديکی پلدختر انجام شد( .شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان .)1398-b ،در اين سيالبهرا در مجمروع 39840
واحد مسکونی خسارت ديدند که  20067واحد آن احداثی بودند (کارگروه زيرساخت 1398 ،و سامانۀ سجاد .)1398 ،در سريالبهراي
فروردين  ،1398خطوط انتقال آب شهر معموالن قطع شده و بخشی از شبکۀ فاضالب شهر خرمآباد دچار انسرداد شرد (وزارت نيررو- ،
.)1398a
از ديگر خسارات و پيامدهاي گزارششده در سيل اخير استان لرستان میتوان به موارد زير اشاره کرد:
راه روسررتايی 905 :کيلررومتر ،راه اصررلی 254 :کيلررومتر ،ابني ره فنری راه 66 :دسررتگاه (وزارت راه و شهرسررازي ،)1398 ،قطعری راه
دسترسی 140 :روستا (استانداري لرستان ،)1398 ،مراکز درمانی 365 :مرکز (حدود 195هزار مترر مربرع) (وزارت بهداشرت ،درمران و
آموزش پزشکی ،)1398 ،قطعی آب 964 :روستا ،خط انتقال آب روستايی 309 :کيلومتر ،ايستگاه پمپاژ روستايی 116 :ايسرتگاه (وازرت
نيرو ،)1398-a ،قطعی برق :حدود  1200روستا و يکسوم شهر پلدختر و منطقۀ ماسور خرمآبراد (شررکت توزيرع نيرروي بررق اسرتان
لرستان ،)1398 ،زيرساختهاي کشاورزي 7800 :ميليارد ريال ،دام سبک و سنگين :حدود  6000رأس ،طيرور 4100 :قطعره ،کنردوي
زنبور عسل 9960 :کلنی ،بخش زراعت 65500 :هکتار ،باغها 5000 :هکترار (سرازمان جهادکشراورزي اسرتان لرسرتان ،)1398 ،واحرد
صنعتی/صنفی آسيب ديده مستقر در شهرکهاي صنعتی 23 :واحد (شرکت شهرکهاي صنعتی ،)1398 ،فرسايش خاک 44800 :هزار
تن ،آسيب به پوشش گياهی 103 :هکتار (کارگروه کشاورزي و منابع طبيعی .)1398 ،حدود  474600ميليون ريال به ميراث فرهنگری
استان خسارت وارد شد که در اين بين ،شهر خرمآباد بيشترين خسارت را متحمل شد و شهرهاي بروجرد و پلدختر در ردههراي بعردي
قرار گرفتند (سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري.)1398 ،
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 1-5مقدمه
بخشهايی از استان خوزستان که در حوضۀ رودخانههاي کرخه و کارون بزرگ قرار داشتند ،بهطور جدي از سريل فرروردين 1398
متأثر شدند .قسمتهاي ديگري از حوضههاي يادشده در استانهاي ديگر و بهطور خاص اسرتان لرسرتان قررار دارد کره در فصرل قبرل
مشخصات آنها بيان شد .در اين فصل از منظر حوضۀ رودخانهها ،به بخشهايی از رودخانههاي کرخه و کارون پرداخته خواهرد شرد کره
در استان خوزستان قرار دارند.

 2-5توصیف حوضۀ رودخانههای کرخه و کارون بزرگ در استان خوزستان
 حوضۀ آبریز کرخه
رودخانۀ کرخه پس از خروج از ارتفاعات زاگرس وارد خوزستان می شود و پس از سد مخزنی کرخه از براختر دزفرول و از شرهرهاي
شوش ،عبدالخان ،حميديه ،سوسنگرد و بستان عبور میکند .رودخانۀ کرخه در منطقۀ سوسنگرد به دو شراخۀ هوفرل و نيسران تقسريم
شده و در نهايت وارد باتالقهاي هورالهويزه يا همان هورالعظيم می شود .در شرکل  1-5شربکۀ رودخانرهاي حوضرۀ آبريرز کرخره ،دز و
کارون و سدهاي مربوط به آنها نشان داده شده است.

شکل  1-5شبکۀ رودخانهاي حوضۀ آبريز کرخه ،دز و کارون و سدهاي مربوط به آنها (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب)1398 ،

 حوضۀ آبریز کارون بزرگ
حوضۀ آبريز کارون بزرگ متشکل از رودخانههاي دز و کارون است و در محردودۀ هشرت اسرتان اصرفهان ،چهارمحرال و بختيراري،
خوزستان ،کهگيلويه و بويراحمد ،لرستان ،مرکزي ،فارس و همردان واقرع شرده اسرت .شرهرهاي ياسروج ،سرميرم ،برروجن ،شرهرکرد،
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هفشجان ،فارسان ،جونقان ،لردگان ،ايذه ،مسجدسليمان ،در قسمت علياي حوضه ،و شهرهاي بروجرد ،دورود ،ازنا و اليگرودرز در بخرش
کوهستانی حوضه قرار گرفتهاند .از شهرهاي مهم استان خوزستان که در حوضۀ کارون بزرگ واقع شردهانرد ،نيرز مریتروان انديمشرک،
دزفول و شوش را در زيرحوضۀ دز و ايذه ،مسجدسليمان ،گتوند ،شوشتر ،اهواز ،آبادان و خرمشهر را در زيرحوضۀ کارون نام برد.
○ زیرحوضۀ کارون
رود کارون پس از عبور از ارتفاعات شمالی لردگان در استان چهارمحال و بختياري وارد مناطق شمالی ايرذه در اسرتان خوزسرتان و
سپس وارد مناطق مسجدسليمان ،اللی و گتوند میشود .اين رود سپس به شهر شوشتر میرسد و به دو شاخۀ گرگرر و شرطيط تقسريم
میشود .اين دو شاخه در بند قير به هم میپيوندند و بههمراه شاخۀ بزرگ دز که از سمت غرب بره رودخانرۀ کرارون متصرل مریشرود،
رودخانۀ کارون بزرگ را تشکيل میدهند .رودخانۀ کارون پس از آن به شهر اهواز میرسد و در ادامه قبل از رسيدن به خرمشهر ،بره دو
شاخۀ حفار و بهمنشير تقسيم میشود .شاخۀ حفار از ميان خرمشهر میگذرد و وارد اروندرود مریشرود و در نهايرت بره خلريج فرارس
میريزد .شاخۀ بهمنشير که در شمال آبادان جاري است نيز به خليج فارس متصل میشود.
○ زیرحوضۀ دز
رودخانۀ دز از مهمترين شاخههاي رودخانۀ کارون بزرگ است و آبهراي منراطق وسريعی از شهرسرتانهراي اليگرودرز ،بروجررد و
خرمآباد از استان لرستان ،فريدونشهر از استان اصفهان و دزفول از استان خوزستان را جمعآوري میکنرد .ايرن رودخانره پرس از سرد
مخزنی دز و سد تنظيمی دزفول و گذر از ميانۀ شهر دزفول در محلی به نام بندقير به رودخانۀ کارون ملحق میشود.

 3-5هواشناسی و بارش
 1-3-5سامانۀ بارشی منتهی به سیالبهای استان خوزستان
همان دو سامانۀ بارشی که در بخش مربوط به استان لرستان مشخصات آنها بيان شد ،استان خوزستان را هم متأثر کرد.
 2-3-5خصوصیات بارش حوضههای کرخه و کارون بزرگ
شکل  2-5نقشۀ بارش انباشرته از  4ترا  13فرروردين  1398در حوضرههراي کرخره و کرارون برزرگ تهيرهشرده توسرط کرارگروه
اقليمشناسی و هواشناسی هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها را نشان میدهد.
در واقعۀ بارش  4تا  7فروردين ،ميانگين بارش در حوضۀ سد دز  168ميلیمتر ،در حوضۀ سدهاي رودخانۀ کرارون  99ميلریمترر و
در حوضۀ سد کرخه  87ميلیمتر گزارش شده است .در واقعۀ  11تا  13فروردين ،ميانگين بارش حوضۀ سد دز  111ميلیمترر ،حوضرۀ
سدهاي کارون  35ميلیمتر و حوضۀ سد کرخه  108ميلیمتر گزارش شده است (سازمان آب و برق خوزستان.)1398a ،
مجموع بارش در کل فروردين  1398در حوضۀ کارون بزرگ  234ميلیمتر و در حوضۀ کرخه  223ميلیمترر گرزارش شرده اسرت
بيشترين مقدار بارش نقطهاي در حوضۀ سد کرخه در منراطق جنروب شررقی حوضره و در ايستگاههاي نورآباد و پلدختر بهترتيب برابر
با  340و  320ميلیمتر اتفاق افتراده اسرت .بيشترين مقدار بارش نقطهاي در حوضۀ سدهاي کارون در محردودۀ شرمالی آن و برابرر برا
 470ميلیمتر در محدودۀ ايستگاه مورز و  358ميلیمتر در ايستگاه بابازاهد چلو بروده اسرت .در حوضرۀ سرد دز ايسرتگاههراي کشرور،
شولآباد و تنگ پنج بيشترين مقادير بارش را بهترتيب برابر با  443 ،465و  434ميلیمتر دريافت کردند (سازمان آب و برق خوزستان،
.)1398-a

فصل پنجم -سيل استان خوزستان 

هيأت ويژۀ

51

گزارش ملی سيالبها

شکل  2-5نقشۀ بارش انباشته از  4تا  1398 13در حوضههاي کرخه و کارون بزرگ

 3-3-5پیشبینیها
وضعيت پيشبينیهاي سازمان هواشناسی در استان خوزستان همانند استان لرستان است.

 4-5حرکت سیل در مسیر رودخانهها و سدها و آبگرفتگی نقاط شاخص
دادههاي خام مربوط به وضعيت سدها در سيلهاي اخير که در اين بخش ارائه میشود ،مشابه فصلهاي گذشته ،عمردتاً برگفتره از
دادههاي سايت سدهاي ايران ) (irandamsمتعلق به شرکت مديريت منابع آب ايرران اسرت (شررکت مرديريت منرابع آب ايرران )1398-a ،و
دادههاي خام مرتبط با حرکت سيل در پاييندست سدها ،برگفته از دادههاي ايستگاههاي آبسنجی سرازمان آب و بررق خوزسرتان يرا
اظهارات مديران و کارشناسان سازمان در مصاحبۀ حضوري با همکاران هيأت ويرژۀ گرزارش ملری سريالبهاسرت (سرازمان آب و بررق
خوزستان c ،و  .)1398-bتوصيف نحوۀ حرکت سيل و آبگرفتگیها را به طرور مسرتقل کرارگروه مهندسری رودخانره و مرديريت بحرران
براساس اين اطالعات و تصاوير ماهوارۀ  Sentientalانجام داده است.
 1-4-5شماتیک رودخانهها و مشخصات سدهای استان
پيکربندي شماتيک حوضۀ رودخانۀ کرخه و سدهاي در دست بهرهبرداري ،ساخت و مطالعۀ آن در فصل قبل و در شرکل  3-4ارائره
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شده است .سد در دست بهرهبرداري سيمره از نوع بتنی دوقوسی با ظرفيت تخليۀ سرريز  8300متر مکعب بر ثانيه و تراز نرمرال 723
متر از سطح دريا و سد در دست بهرهبرداري کرخه از نوع خاکی با هستۀ رسی با ظرفيت سرريز بيش از  18هزار متر مکعب برر ثانيره و
تراز نرمال  220متر از سطح درياست .هر دو سد ،سه واحد نيروگاهی با دبی طراحی حدود  470متر مکعب بر ثانيه دارند.
در شکل  3-5شماتيک حوضۀ آبريز کارون بزرگ و موقعيت سدهاي واقع بر رودخانههاي اين حوضه و شهرهاي پاييندسرت سردها
نشان داده شده است .از مجموعۀ اين سدها ،سدهاي رودبار لرستان و بختياري در استان لرستان و سدهاي کارون  4و مجموعه سدهاي
خرسان در استان چهارمحال و بختياري واقع شدهاند .بقيۀ سدها در استان خوزستان قرار دارند.

شکل  3-5پيکربندي شماتيک حوضۀ آبريز کارون (کارگروه هيدرولوژي و منابع آب)1398 ،

_______________________________________________________________________________________
 .1تراز نرمال سد سيمره براساس مطالعات  723بوده ،اما بهدليل نصب نشدن دريچههاي سرريز اين تراز  704/5منظور شده است.
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سدهاي گتوند ،مسجدسليمان (گدارلندر) ،عباسپور ،کارون 3و کارون ،4هماکنون در حوضۀ کارون ،و سردهاي رودبرار لرسرتان و دز
در حوضۀ دز در حال بهرهبرداري هستند که بهجز سدهاي رودبار لرستان و مسجدسليمان ،همگی سدهاي مخزنی با حجرمهراي نرمرال
بين  2.3تا  4.6ميليارد متر مکعب هستند .همۀ اين سدها وظيفۀ توليد برق را نيز بر عهده دارند .ظرفيت تخليۀ سرريز اين سردها برين
( 3450سد رودبار لرستان) تا ( 21700سد مسجدسليمان) متر مکعب بر ثانيه متغير است .عملکرد سدهاي گتوند و دز که بهترتيب در
پاييندست ديگر سدهاي رودخانههاي کارون و دز قرار گرفتهاند ،بر جلگۀ خوزستان تأثير مستقيم دارد.
 2-4-5سیل در سد سیمره (استان ایالم)
سد سيمره در استان ايالم قرار دارد .به داليل مختلف ،پرداختن به جزئيات سيل در همۀ استانهاي کشور از جمله استان ايرالم در
اين گزارش امکانپذير نشد .بهدليل ويژگیهاي خاص سد سيمره ،بررسی سيل در اين سد در بخش استان خوزستان انجرام مریگيررد.
عملکرد اين سد بر عملکرد سد کرخه و حرکت سيل در دشت خوزستان تأثير بسزايی دارد.
براساس اطالعات دريافتی ،تراز نرمال سد سيمره در مطالعات طرح معادل  723متر از سطح دريرا برا حجرم مخزنری معرادل 2666
ميليون متر مکعب بوده است .در زمان ساخت سد بهدليل هزينۀ بسيار زياد تملک اراضی ،دريچههاي سرريز نصب نشد و تراز نرمال سد
به  704.5کاهش يافت که حجم مخزن در اين تراز  1830ميليون مترر مکعرب اسرت .برا ايرن اوصراف ،خروجری سررريز سرد سريمره
کنترلشده نيست و تنها کنترل موجود بر خروجی ،مقدار تخليه از نيروگاه و همچنين تخليهکنندۀ تحتانی است.
تراز مخزن سد سيمره در  4فروردين  1398برابر با  694/2متر بود .اولين سيالب فروردين در ورودي به سد سيمره بهنسبت سراير
سدها چندان شديد نبود و اوج ساعتی آن به حدود  830متر مکعب بر ثانيه رسيد .با اينحال دومرين سريالب در  12فرروردين بره اوج
ساعتی حدود  3000متر مکعب بر ثانيه رسيد .در نهايت تجميع اين دو سيالب تراز حداکثر مخزن را به  713/2مریرسراند کره حردود
 8/7متر باالتر از تراز آستانۀ سرريز است 1.رسيدن تراز مخزن سد به اين عدد مستلزم تأمين اعتبار الزم براي جابهجايی ساکنان توسرط
وزارت نيرو بود .در فاصلۀ  12تا  19فروردين ،بهجز حداکثر خروجی نيروگاه و همچنين عملکرد سرريز آزاد ،تخليهکننردۀ تحترانی نيرز
وارد مدار شد و در نهايت خروجی کل در  16فروردين به حداکثر  1335متر مکعب برر ثانيره رسريد .در طرول هفرتماهرۀ سرال آبری
 ،1397-98کل حجم ورودي به مخزن سد 4621 ،ميليون متر مکعب بوده است .از اين مقدار 2342 ،ميليرون مترر مکعرب کره تقريبراً
نيمی از کل ورودي از ابتداي سال آبی جاري است ،در فروردين اتفاق افتاد .جمع کل خروجی از سرريز سد سريمره در  7مراه گذشرته
 480ميليون متر مکعب بود که منحصراً در فروردين روي داد (شرکت مديريت منابع آب ايران .)1398-a
 3-4-5سیل در سد کرخه
قبل از وقوع بارشهاي فروردين  ،1398در اثر بارشهاي ماههاي گذشته ،سد کرخه براي اولين برار ترراز آب مخرزن  216.4مترر از
سطح دريا و حجم مخزن حدود  4.7ميليارد متر مکعب را تجربه کرد 2.در اثر اين بارشهاي زمستانی خروجیهاي سرد کرخره (و سرد
دز) به نحو چشمگيري افزايش يافته بود و به تبع آن نفوذ آب به برخی روستاها و تخريب اراضی کشراورزي در حروزۀ چنرد شهرسرتان
استان خوزستان ،نگرانیهاي جدي ايجاد کرده بود (وزارت اطالعات.)1389 ،
اولين واقعۀ سيالب فروردين  1398بهدليل وجود حجم مخزن خالی حدود  600ميليون مترر مکعبری ترا ترراز نرمرال ،برا خروجری
حداکثر  600متر مکعب بر ثانيه ،در مخزن کنترل شد و بدون شوک چشمگيري به پاييندست ،ذخيرهسازي صرورت گرفرت .دبری اوج
روزانۀ اين سيالب معادل حدود  3180و دبی اوج لحظهاي آن معادل  7000متر مکعب بر ثانيه بررآورد شرده اسرت (شررکت مرديريت
منابع آب ايران.)1398-a ،
براي عبور سيالب دوم (بارش  11تا  13فروردين) ،مخزن سد براي اولين بار در طول عمر خود ،تراز نرمال را تجربه کررد و افرزايش
_______________________________________________________________________________________
 .1حداکثر تراز آب مخزن تجربهشدۀ اين سد برابر با  704/48متر و مربوط به سيل فروردين  1395است که تقريباً معادل آستانۀ سرريز بوده است.
 .2حداکثر تراز آب مخزن تجربهشدۀ اين سد برابر با  214/8متر و مربوط به سيل فروردين  1395است.
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خروجی از سد کرخه اجتنابناپذير شد .اين افزايش از  11فروردين از حدود  700متر مکعب بر ثانيه تا  17فروردين بره حردود 2450
متر مکعب بر ثانيه صورت گرفت ،بهنحوي که بيشينۀ تراز مخزن در  15فروردين به  224.7متر از سطح دريا رسيد ( 4/7مترر بريش از
تراز نرمال) .بيشينۀ تراز کنترل سيالب سد کرخه  226متر از سطح درياست و مالحظاتی در خصوص رسيدن تراز بره ايرن حرد وجرود
داشت که با فروکش کردن سيالب دوم ،آب به اين تراز نرسيد .در اين واقعه ،بيشينۀ دبی متوسط روزانه ورودي به سرد مخزنری کرخره
 5908متر مکعب بر ثانيه بود که در  1398/1/12اتفاق افتاد .حداکثر حجم مخزن در تاريخ  1398/1/15رخ داد که  6068ميليون متر
مکعب و  224/67متر بود (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 4-4-5سیل در پاییندست سد کرخه
در اين قسمت الزم است به نقش و موقعيت سد تنظيمی کرخه يا پاي پل ،تاالب بامدژ ،کانالهراي کروثر و چمرران ،سرد تنظيمری
حميديه ،رودخانۀ کرخه نور و کانال معرض توجه کرد (شکل  10 .)4-5کيلومتر پس از سد کرخه ،سد تنظيمی پاي پل و آبگير مربروط
به آن قرار دارد .تاالب بامدژ در سمت شرق رودخانۀ کرخه و غرب رودخانۀ دز ،در  70کيلومتري جنوب شوش و  40کيلرومتري شرمال
اهواز ،حد فاصل جاده و راهآهن انديمشک -اهواز و باالتر از جادۀ الهايی – رودخانۀ دز واقع شرده اسرت .الهرايی روسرتايی در مجراورت
رودخانۀ کرخه است و جادۀ اهواز انديمشک از ميان آن عبور میکند .کانال توانا نيز که به موازات و در شمال و مجاورت جادۀ الهايی به
دز واقع شده است ،قابليت انتقال آب از کرخه به دز را دارد .کانال کوثر در محدودۀ روستاي الهرايی آب را از رودخانرۀ کرخره برهسرمت
شبکۀ آبياري و زهکشی کوثر هدايت میکند .در دو کيلومتري باالدست سد تنظيمی حميديه ،کانال چمران قابليت آبگيري از رودخانرۀ
کرخه با استفاده از سيستم پمپاژ و انتقال آن بهسمت اهواز و همچنين انتقال آب از اهواز برهسرمت هرورالعظيم را دارد .سرد تنظيمری
حميديه سه آبگير به نامهاي وصيله ،قدس و  AMCدارد .رودخانۀ کرخه نور پس از شهر حميديه قابليت انتقال بخشی از سيالب کرخه
بهسمت هورالعظيم را دارد و از مسير شهر هويزه به هور میرسد .اين رودخانه ،قبالً از پاييندست حميديه از کرخره منشرعب مریشرد،
ولی امروزه از کانال وصيله آبگيري میشود (شکل  .)4-5در شمال شهر هويزه نيز کانال معرض ،رودخانۀ نيسان را به کرخۀ نرور متصرل
میکند.
در  26اسفند  1397و قبل از وقوع سيالبهاي فروردين ،تحت تأثير دبی عبوري حدود  450متر مکعب بر ثانيه ،شراهد تخليرۀ آب
به رودخانۀ کرخه نور از طريق کانال معرض ،آبگرفتگی روستاي مچريه و بخشهاي ديگري از اراضی بين رودخانههاي نيسان و سرابله
و ورود آب به اراضی ساحل راست رودخانۀ هوفل و حرکت آن بهسمت هورالعظيم بوديم .تا شروع سال جديد شدت جريان در رودخانرۀ
کرخه کمی کاهش يافت .دبی  427متر مکعب بر ثانيهاي رودخانۀ کرخه در پاييندست سد تنظيمری در روز اول سرال جديرد ،از سروم
فروردين دوباره رو به افزايش نهاد و در  7فروردين به  545متر مکعب برر ثانيره رسريد .ايرن موضروع سربب تشرديد آبگرفتگریهراي
اشارهشده در روز  26اسفند شد (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی.)1398 ،
در  11فروردين بيش از  100نفر از اهالی روستاي خليفه حيدر از توابع شروش در محاصررۀ سريالب کرخره گرفترار شردند .در 14
فروردين بهمنظور رفع خطر از شهر سوسنگرد ،دستور شکستن سيلبند روستاي جليزي صادر شد که با مقاومتهرايی روبرهرو شرد .در
همين روز محورهاي قديم بستان -چذابه ،خسرج -حميديه ،کمربندي بستان و محور شروش -فکره در اثرر سريل مسردود شرد (سرپاه
پاسداران انقالب اسالمی .)1398 ،در  17فروردين ،بيشينه شدن دبی خروجی از سد کرخه سربب شرد کره دبری عبروري رودخانره در
ايستگاه پاي پل به مقدار بيشينۀ  2098متر مکعب بر ثانيه برسد (سازمان آب و برق خوزستان .)1398-b ،اين دبی بيشينه پس از سره
روز در تاريخ  20فروردين به ايستگاه حميديه رسيد .بدين ترتيب در روزهاي بعد از  17فروردين ،با حرکرت سريل برهسرمت حميديره،
بهتدريج شاهد تشکيل بستر سيالبی عريض (حدود  4کيلومتر در  8کيلومتري جنوب شهر شوش) ،آبگرفتگی اراضی حرد فاصرل سرد
تنظيمی پاي پل و شهر حميديه ،بهويژه در حوالی عبدالخان بوديم (کارگروه مهندسری رودخانره و سرازههراي هيردروليکی .)1398 ،در
 1398/1/17براي جلوگيري از زير آب رفتن شهر حميديه کانالهاي قدس و  AMCتخريب (به عرض  45متر) و دبی حدود  120مترر
مکعب بر ثانيه از رودخانۀ کرخه وارد آن شد (سازمان آب و برق خوزستان .)1398-c ،در همين تاريخ سيالب کرخه به الهرايی از توابرع
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اهواز رسيد (سپاه پاسداران انقالب اسالمی.)1398 ،

شکل  4-5رودخانههاي اصلی حوضۀ آبريز کرخه در پاييندست سد کرخه (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي آبی)1398 ،

زمانی که دبی رودخانۀ کرخه در محدودۀ حميديه و کانال چمران از حدود  800متر مکعب بر ثانيه بيشتر شد ،علیرغم بسته بودن
دريچههاي ورودي به کانال ،آب از رودخانۀ کرخه به درون کانال چمران سرريز کرد و با دبی حدود  80متر مکعب بر ثانيه در اين کانال
بهطرف شهر اهواز انتقال يافت .بخش عظيمی از آب انتقاليافته بهطرف اهواز ،در  18فروردين ،در شمال غرب و غرب اين شرهر تجمرع

 56

روايت سيالبهاي  1397-98ايران

هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها

يافت و مقداري از آن هم وارد مناطق عين دو و مالشيه شهر اهواز شد .آب تجمعيافته در شرمال غررب و غررب اهرواز از طريرق کانرال
چمران و سلمان بهطرف تاالب هورالعظيم انتقال يافت .براي اين منظور کانال بتنی چمران در يک نقطه تخريب شد تا سريالب وارد آن
شود و بهطرف هورالعظيم انتقال يابد (سازمان آب و برق خوزستان .)1398-c ،اجرراي ايرن کرار برا مقاومرتهرايی روبرهرو شرد (سرپاه
پاسداران انقالب اسالمی .)1398 ،در زمان سيالب ،دبی ورودي به کانال وصيله حدود  50مترر مکعرب برر ثانيره برود .در  18فرروردين
سيلبندهاي کوت چم و حرمله توسط مردم محلی تخريب شد که به سيلگرفتگی مناطقی از اطراف رودخانۀ کرخه انجاميرد (سرازمان
آب و برق خوزستان.)1398-c ،
دبی بيشينۀ سيل کرخه وقتی در  20فروردين به ايستگاه حميديه رسيد ،با کاهشی که بخشری از آن ناشری از ورود آب بره دشرت
سيالبی و بخش ديگر مربوط به آبگيري کانالهاي متصل به رودخانه بود ،به  1569متر مکعرب برر ثانيره رسريد .در  22فرروردين دبری
ايستگاه حميديه حدود  1450متر مکعب بر ثانيه بود ،درحالی که دبی عبوري از پاي پل به  965متر مکعب بر ثانيه کاهش يافتره برود
(سازمان آب و برق خوزستان .)1398-b ،در همين روز رودخانههاي کرخه و دز به يکديگر متصل شدند (شکل  )5-5و در منطقۀ کروت
سيد نعيم (پاييندست حميديه) بخشی از جريان سيالبی از رودخانۀ کرخه جردا شرد و بره مروازات رودخانرههراي کرخره و هوفرل ترا
هورالعظيم انتقال يافت .در منطقۀ شاکريه (باالدست سوسنگرد) نيز سيالب در اراضی مجاور رودخانه پخش شد و بهسرمت هرورالعظيم
حرکت کرد .تپههاي اهللاکبر در همين منطقه و سمت راست رودخانۀ کرخه قرار دارند .شايان توضيح است که افرزايش دبری سريالبی و
احتمال آبگرفتگی شهر سوسنگرد موجب شد که سيلبند منطقۀ شاکريه در  12فروردين با تصويب مديريت بحران اسرتان خوزسرتان
شکسته شود و اين سيالببر توانست با ظرفيت  600متر مکعب بر ثانيه را بهسمت هورالعظيم (مخازن  1و  )2هدايت کنرد .برا افرزايش
سطح آب در هور و احتمال پسزدگی و ايجاد خطر براي شهرهاي باالدست ،خاکريز شهيد باکري و دايک مرزي در چند نقطره تخريرب
شد تا تخليۀ آب از طرف بخش هور ايران بهسمت بخش هور عراق شدت گيرد (سازمان آب و برق خوزستان.)1398-c ،

شکل  5-5اتصال رودخانههاي کرخه و دز (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،
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از جمله سيل بندهاي احداثشده توسط مردم در سيالب اخير ،سريلبنرد شرهر حميديره برود کره ترأثير زيرادي در جلروگيري از
آبگرفتگی کامل شهر داشت .شکل  6-5نشاندهندۀ پهنههاي سيالبی ايجادشده توسط رودخانۀ کرخه بر اثر سريل در شرهر حميديره
است .کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگیِ هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها در تهيۀ اين شکل از برداشتهاي ميدانی ،تصاوير
هوايی و اطالعات پروژۀ کوپرنيکوس کميسيون اروپا نيز استفاده کرده است (.)Copernicus Project
با انحراف آب از مسيرها و کانالهاي مختلف و همچنين پخش شدن سيل در اطراف رودخانه ،دبی رودخانۀ کرخه در طول فروردين
و در ايستگاههاي پس از شهر حميديه (نيسان ،بستان و هوفل) تغييرات زيادي نکرد و مقدار بيشينۀ آن به عدد  400هم نرسيد .بخشی
از سيل پخششده در مناطق اطراف رودخانۀ کرخه ،ناشی از شکست عمدي (توسط مسئوالن يا مردم) يا طبيعی سيلبنردهاي مختلرف
بود .سيلبندهاي شکستهشده عبارتاند از :شاکريه ،مطيعات ،کوت چم و حرمله روي رودخانۀ کرخه و سيلبندهاي عصافره ،ابوروفروش،
آلبوحمادي ،دفار ،کسر ،دبيه ،جادۀ هويزه-بستان و اصبعيه روي رودخانۀ هوفل و همچنين سيلبندهاي رفيع (منطقۀ لوليه) و عمه (که
سبب فعال شدن نهر عمه شد) روي رودخانۀ نيسان .فعال شدن برخی نهرها (فيوزپالگها) مانند عمره برراي انتقرال سريل از رودخانرۀ
نيسان به اراضی بين نيسان و سابله و در نهايت هورالعظيم ،يا نهر معرض ،احداثشده بين شهرهاي سوسنگرد و رفيع بهمنظرور اتصرال
رودخانۀ نيسان به کرخه نور ،در پخش شدن سيل مؤثر بودند .از ديگر عوامل مؤثر در حرکت سيل و فروکش کردن آن ،ايجاد شکاف در
دژهاي استانداري و شهيد باکري و تخليۀ سريالب از هرورالعظيم ايرران بره عرراق ،بازگشرايی سرازههراي مختلرف در تراالب شرمارۀ 2
هورالعظيم ،و لولهگذاري در انتهاي مخزن شمارۀ  5در دو نقطه از دژ مرزي بود (سازمان آب و برق خوزستان.)1398-c ،

شکل  6-5پهنههاي آبگرفتگی شهر حميديه بعد از وقوع سيل (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

 5-4-5سیل در سد دز
تراز نرمال سد دز  352متر از سطح دريا و حجم نرمال مخزن آن حدود  2.8ميليارد متر مکعب است .در اواخرر اسرفند  1397و در
آستانۀ وقوع سيالبهاي بهاري ،تراز نرمال سد حدود  340متر و حجم مخزن آن حدود  2ميليارد متر مکعب بود .بدين ترتيرب حردود
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 800ميليون متر مکعب امکان ذخيرۀ سيالب نسبت به حجم نرمال مخزن وجود داشت .حداکثر دبی متوسط روزانۀ ورودي بره سرد دز
در اولين و دومين واقعۀ سيل بهاري ،بهترتيب حدود  4159و  4020متر مکعب بر ثانيره برود کره سربب افرزايش ترراز آب در سرد ترا
 351.07متري شده که تنها  0/93متر با تراز نرمال فاصله داشت .حداکثر دبی تخليۀ روزانۀ سد دز در ماه فروردين برابر برا  3228مترر
مکعب بر ثانيه در  14فروردين اتفاق افتاد که با توجه به رهاسازي جريان با دبی  1438متر مکعب بر ثانيه از سد گتوند در همرين روز،
در مجموع جريان  4666متر مکعب بر ثانيه براي پاييندست رها شد که بیترديد براي عموم مردم شايان مالحظه و ملموس بوده است
(شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 6-4-5سیل در پاییندست سد دز
براي بررسی حرکت سيل بعد از دست سد دز و تا محل پيوستن رودخانه دز به کارون ،افزونبرر دادههراي ديگرر ،برهطرور خراص از
اطالعات چهار ايستگاه آبسنجی به نامهاي خروجی سد ،دزفول ،حرمله و بامردژ اسرتفاده شرده اسرت کره برهترتيرب از باالدسرت بره
پاييندست قرار دارند .موقعيت ايستگاه حرمله در محدودۀ روستاي ميانآب و در مجاورت کشتوصرنعت ميرانآب و موقعيرت ايسرتگاه
بامدژ نزديکی روستاي بامدژ ،تقاطع راهآهن انديمشک -اهواز و جادۀ الهايی به دز است .سدهاي تنظيمی و انحرافی دز نيز در حد فاصل
دز و محل اتصال آن به کارون قرار دارند ،ولی به دليل باز بودن دريچهها و يکسان برودن ورودي و خروجری ،ترأثيري در حرکرت سريل
نداشتند (کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی.)1398 ،
در  28اسفند  1397خروجی از سد دز  612متر مکعب بر ثانيه بود .در اين تاريخ ،مقدار آورد جريان در دو ايستگاه حرمله و بامردژ
در حدود  500متر مکعب بر ثانيه بود و با توجه به ظرفيت رودخانۀ دز ،جريان بهصورت ايمن از اين بازه (و کل رودخانۀ کرارون) عبرور
کرد (سازمان آب و برق خوزستان.)1398-b ،
در  1398/01/07دبی در ايستگاه حرمله به  1076متر مکعب بر ثانيه ،تقريباً مساوي با دبی خروجی از سد دز ،رسريد و در نتيجره
زمينهاي اطراف دز در محدودۀ حرمله تا بامدژ زير آب رفتند .اين زمينها در سيلهاي قبلی رودخانۀ کرارون در سرال آبری 1397-98
نيز زير آب رفته بودند .در  1398/01/14دبی در ايستگاه حرمله به  1522متر مکعب بر ثانيه رسيد و در نتيجره جريران رودخانرۀ دز از
ساحل راست به تاالب بامدژ وصل شد .همانطور که گفته شد ،در همين روز دبی بيشينۀ خروجی از سد دز بره  3226مترر مکعرب برر
ثانيه رسيد (سازمان آب و برق خوزستان c ،و  .)1398-bدر  16فروردين سيل بند قسمت غربی مسرير  36روسرتاي شرعيبيه و گوريره
شکست (سپاه پاسداران انقالب اسالمی.)1398 ،
در  1398/01/19خروجی سد دز به  1726متر مکعب بر ثانيه و در همين حالت دبی در ايستگاه حرمله بره  1259مترر مکعرب برر
ثانيه رسيد و آب از ساحل راست و چپ به اراضی اطراف در اين منطقه سرريز شد .در اين دبی ،رودخانرۀ دز کرامالً بره تراالب بامردژ و
تاالب بامدژ از جناح غربی به رودخانۀ کرخه متصل اتصال يافت و اين اتصرال در روز  22فرروردين کامرل شرد .همچنرين آب از سرمت
تاالب بامدژ و آبراهۀ قديمی وارد بخشی از اراضی نيشکر دهخدا شد (سازمان آب و برق خوزستان c ،و .)1398-b
 7-4-5سیل در سدهای باالدست سد گتوند
سدهاي حوضۀ کارون در باالدست سد گتوند بهطور غيرمستقيم بر سيالبدشت خوزستان اثر میگذارنرد؛ از ايرنرو وضرعيت عبرور
سيل از اين سدها جداگانه بررسی میشود.
 1-7-4-5سد کارون 4
اين سد از معدود سدهايی است که در سيالب اخير سرريز نکرد .تراز نرمال اين سد  1028متر از سطح دريا و حجم نرمرال آن 2.3
ميليارد متر مکعب است .پس از وقوع سيلهاي فروردين ،تراز آب مخزن در مدت  10روز از حدود  1008به حدود  1025و حجم آن از
 1.6به  2.16ميليارد متر مکعب افزايش يافت .دبی بيشينۀ روزانۀ ورودي به مخزن سد حدود  2500و دبی بيشرينۀ روزانرۀ خروجری از
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مخزن سد حدود  860متر مکعب بر ثانيه بود (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 2-7-4-5سد کارون 3
سد کارون  3با تراز نرمال  845متر از سطح دريا و حجم مخزنی بيش از  2/7ميليارد متر مکعب از سدهاي مهم در حوضرۀ کرارون
به شمار میرود .در مجموع پس از وقوع اين دو سيل در ماه فروردين ،تراز آب در مخزن از حدود  835به حدود  843متر و حجم آن از
حدود  2/25به  2/65ميليارد متر مکعب رسيد (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 3-7-4-5سد کارون 1
سد کارون 1با تراز نرمال  532/5متر از سطح دريا و حجم مخزنی بيش از  2/4ميليارد متر مکعب از قديمیترين سردها در حوضرۀ
کارون به شمار میرود .در مجموع پس از وقوع اين دو سيل فروردين ،تراز آب در مخزن از حدود  525به حدود  531متر و حجم آن از
حدود  2/1به  2/4ميليارد متر مکعب رسيد .دبی اوج ورودي و خروجی در مخزن اين سد برابر و حدود  2200متر مکعب بر ثانيه بروده
است (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
 4-7-4-5سد مسجدسلیمان (گدار لندر)
با توجه به هدف اصلی سد مسجدسليمان که توليد انرژي است و نيز با در نظر گررفتن حجرم برهنسربت انردک سرد (حردود 0/25
ميليارد متر مکعب) در مقايسه با حجم سيالبهاي خوزستان ،اين سد عمالً تأثيري در کنترل سيالب نداشت (شررکت مرديريت منرابع
آب ايران.)1398-a ،
 8-4-5سیل در سد گتوند
سد گتوند با تراز نرمال  230متر از سطح دريا و حجم مخزنی در حدود  4/7ميليارد مترر مکعرب برزرگتررين و آخررين مخرزن در
حوضۀ کارون به شمار میرود و پس از آن رودخانۀ کارون وارد جلگۀ خوزستان میشود .قبل از وقوع سيالبهاي فرروردين  ،1398ترراز
مخزن اين سد حدود  221متر از سطح دريا و حجم مخزن آن حدود  3/9ميليارد متر مکعب بود.
اولين سيالب فروردين ورودي به سد گتوند در  5فروردين آغاز شد و اوج ساعتی آن به حدود  3200مترر مکعرب برر ثانيره رسريد.
تداوم اين سيل نسبت به سيالبهاي سدهاي باالدست کمتر بود .شايان ذکر است که اين حجم سيالب تأثير ورودي ميان حوضهاي بره
سد گتوند بود و بخشی از سيالب توسط سدهاي باالدست تسکين يافت و ذخيره شد.
سه روز پس از فروکش کردن سيالب اول ،دومين سيالب در  12فروردين با اوج سراعتی حردود  2400مترر مکعرب برر ثانيره وارد
مخزن سد گتوند شد .در اثر وقوع سيالب دوم ،سطح آب در مخزن دچرار نوسران زيرادي نشرد .در زمران وقروع سريالب اول ،اوج دبری
خروجی از سد به  1000متر مکعب بر ثانيه و در زمان وقوع سيالب دوم ،دبی اوج خروجی از سد به حدود  1400متر مکعرب برر ثانيره
افزايش يافت .در اين مرحله افزونبر نيروگاه ،سرريز نيز وارد عمل شد و بخشی از آب از طريق سرريز سد به پاييندست تخليه شرد .در
مجموع پس از وقوع اين دو سيل در فروردين ،تراز آب در مخزن از حدود  221به حدود  227متر و حجم آن از حدود  4/15به حردود
 4/35ميليارد متر مکعب رسيد (شرکت مديريت منابع آب ايران.)1398-a ،
بهمنظور مديريت مخزن سد گتوند ،افزونبر خروجی نيروگاه و سرريز ،تخليهکنندۀ تحتانی سد و يک لولرۀ خروجری از طريرق لولرۀ
 GRPتعبيهشده در کف مخزن نيز وجود دارد که براي تخليه نمکهاي تجمعيافته در کف مخزن سد قابل استفاده اسرت .جردول 1-5
که با استفاده از دادههاي منتظري نمين ( )1398تهيه شده است ،ميانگينی از وضعيت تخليه از مخزن سد گتونرد ،جررم روزانرۀ نمرک
ورودي به مخزن و خروجی از مخزن و نيز جررم نمرک براقیمانرده در مخرزن را طری نيمرۀ اول سرال آبری  1397/7/1( 1397-98ترا
 )1397/12/29و نيز دورۀ سيالبی فروردين  1398/1/1( 1398تا  )1398/1/17نشان میدهد (کارگروه محيط زيست)1398 ،
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جدول  1-5مقايسۀ ميانگين مقادير تخليه از مخزن سد گتوند ،جرم نمک روزانۀ ورودي به مخزن و خروجی از مخزن و جرم نمک باقیمانده در مخزن در نيمۀ
اول سال آبی  1397-98و دورۀ سيالبی سال ( 1398کارگروه محيطزيست)1398 ،
تخليۀ آب از مخزن سد ()m3/s
تاريخ

جرم نمک خروجی از
مخزن
()1000 ton/day

جرم نمک ورودي به مخزن
()1000 ton/day
24.25

9291.25

99.33

9730.18

*GRP

تخليهکنندۀ
تحتانی

خروجی
نيروگاه

سرريز

نيمۀ اول سال
آبی

0.09

23.36

228.10

0.00

18.62

 1398/1/1تا
1398/1/17

0.44

186.47

730.05

254.00

81.90

درصد افزايش
در دورۀ
سيالبی

411

698

220

-

340

310

جرم نمک باقیمانده در
مخزن ()1000 ton

4.7

*  : GPRلولۀ فايبرگالس تعبيهشده در کف مخزن که بهمنظور خروج نمک استفاده شده است.

جدول  1-5بيانگر آن است که متوسط دبیهاي خروجی از نيروگاه ،تخليهکنندۀ تحتانی و لولۀ  GRPبهترتيب بيش از  ،2حردود 7
و بيش از  4برابر نسبت به دورۀ قبل از سيالب افزايش يافته است .همچنرين مقردار جررم نمرک ورودي و خروجری از مخرزن در دورۀ
سيالبی بهترتيب حدود  3/4و  3/1برابر نيمۀ اول سال آبی  1397-98بوده و تأثير همۀ اين موارد بر مقردار جررم نمرک براقیمانرده در
مخزن افزايش  4/7درصدي است .بدين ترتيب علیرغم تخليۀ بيشتر نمک ،میتوان نتيجه گرفت که رخرداد سريالبی فرروردين 1398
تأثيري در کاهش نمک موجود در مخزن سد گتوند نداشته است.
 9-4-5سیل در پاییندست سد گتوند
در اين قسمت نيازمند شناخت موقعيت کانالها يا سيالببرهاي بحره و مالح هستيم .کانال بحره از مسيلهراي طبيعری در جنروب
شهر اهواز است و در مواقع سيالبی میتواند بخشی از دبی رودخانۀ کارون را بهسمت جنوب و در نهايت به تاالب شادگان هردايت کنرد.
نهر مالح هم سيالببر طبيعی ديگري است که آبهاي منطقۀ شمال شرقی و شرق اهواز را بهسمت تاالب شادگان هدايت میکند .گفتره
میشود که اين نهر ادامۀ رودخانۀ گرگر تا قبل از تغيير مسير کنونی بوده است .همچنين از اطالعرات دبریهراي انردازهگيرريشرده در
خروجی سد گتوند و ايستگاههاي گتوند ،عرب اسد (رودخانۀ شطيط) ،مالثانی (کارون بزرگ) ،اهرواز ،فارسريات و بحرره اسرتفاده شرده
است .رودخانۀ کارون قبل از اتصال به دز در بند قير و تشکيل کارون بزرگ به دو شاخۀ شطيط و گرگر تقسيم میشود.
دبی خروجی سد گتوند در آستانۀ وقوع سيالبهاي بهار  1398حدود  600متر مکعب بر ثانيه بوده است .در  7ايرن دبری بره 929
متر مکعب بر ثانيه افزايش يافت .اين موضوع سبب آبگرفتگی بخشی از اراضی پاييندست عرب اسد شد .در همين تاريخ ،دبی کرارون
در ايستگاههاي مالثانی ،اهواز و فارسيات در حدود  65تا  75درصد افزايش يافت .بهعنوان مثال دبی ايستگاه اهرواز از حردود  1000بره
حدود  1670متر مکعب بر ثانيه افزايش يافت (سازمان آب و برق خوزسرتان .)1398-b ،در  12فرروردين سريلبنرد روسرتاي دريسريه
شادگان شکست و روستا تخليه شد .همچنين راه ارتباطی شوش و سرخه ،جادۀ شهر فتحالمبين قطع شد و در شهر اهواز جادۀ سراحلی
گلستان ترک برداشت .سيلبندهاي روستاهاي اطراف دز و کرخه يکی پس از ديگري شکسته شدند و دسرتور تخليرۀ  44روسرتا صرادر
شد .در  13فروردين در اثر سيالب ،کيلومتر  30جادۀ اهواز به آبادان بسته شد و پس از تالش براي ايجاد سريلبنرد در يرک مسرير آن
مجدداً تردد برقرار شد .بر اثر شدت سيل پل قديم ارتباطی کوت سيد صالح با شهرستان کارون شکسته شد .با پيشرروي سريل دسرتور
تخليۀ روستاهاي بيشتري صادر شد (سپاه پاسداران انقالب اسالمی .)1398 ،در  14فروردين و با افزايش دبی خروجی گتوند بره مقردار
حدود  1500متر مکعب بر ثانيه ،در شاخۀ شطيط مناطقی از روستاي عرب حسن تا بند قير دچار آبگرفتگری شرد و در پراييندسرت
بندقير جريان از کارون بزرگ در مسير يک آبراهۀ قديمی بهسمت دز جريان پيدا کرد (سازمان آب و برق خوزستان c ،و .)1398-b
در اين تاريخ دبی کارون بزرگ در ايستگاه مالثانی نيز به  2935متر مکعب بر ثانيه رسيد (سازمان آب و برق خوزسرتان.)1398-b ،
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در اين دبی با توجه به ظرفيت آبگذري کارون در پاييندست که برابر  2200متر مکعب بر ثانيه است ،در امتداد رودخانۀ کارون در حرد
فاصل ويس تا شيبان در شمال اهواز و نيز مناطقی در جنوب اهواز ،برخی از اراضی دچار آبگرفتگی شدند (کارگروه مهندسی رودخانره
و سازههاي هيدروليکی .)1398 ،همچنين روستاي سيد سلمان از توابع بخش مرکزي شهرستان اهواز در اثر طغيران دز زيرر آب رفرت
(سپاه پاسداران انقالب اسالمی.)1398 ،
همانطور که در بخش سيل رودخانۀ کرخه گفته شد ،بخشی از آبگرفتگی محالت شهر اهواز مربوط به انتقال آب کرخره از مسرير
کانال چمران به محدودۀ اين شهر بود .شکل  7-5پهنههاي آبگرفتگی شهر اهواز و بهطور خراص محرالت عرين دو ،کيانشرهر و جرادۀ
ساحلی را نشان میدهد .پهنۀ سيل در اين شهر تقريباً  251هکتار برآورد میشود .محلۀ عيندو اهواز بهعنوان يک سکونتگاه غيررسرمی
که در بازنگري طرح جامع شهر اهواز وارد محدوده شده است ،بيشترين آبگرفتگی را در ميان محالت و نرواحی شرهر اهرواز داشرت .از
ديگر خسارات جدي واردشده به شهر اهواز میتوان به آبگرفتگی کامل موزۀ ساختهشده در پارک ساحلی و رستورانهاي سراختهشرده
در حريم و بستر رودخانۀ کارون اشاره کرد (( )Copernicus Projectکارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی.)1398 ،

شکل  7-5پهنههاي آبگرفتگی شهر اهواز بعد از وقوع سيل (کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،

از  14فروردين نهر بحره نيز فعال شد و بخشی از سيل را به نهرر شرادگان منتقرل کررد .بردين ترتيرب منراطقی در امترداد آن در
محدودۀ سويسه و مبارکی سه دچار آبگرفتگی شد (شکل  .)8-5با توجه به اندازهگيري نکردن مستقيم دبری در نهرر بحرره و اخرتالف
اعداد دو ايستگاه هيدرومتري اهواز و فارسيات برآورد میشود که در  14فروردين دبی نهر بحره حدود  560متر مکعرب برر ثانيره بروده
است .همچنين در امتداد کارون در پاييندست فارسيات محدودۀ دريسيه عليا دچرار آبگرفتگری شرد (کرارگروه مهندسری رودخانره و
سازههاي هيدروليکی .)1398 ،در  15فروردين سيلبند روستاي بيت غايب در بخش شراوور شروش در حاشريۀ دز شکسرت و آب وارد
روستا شد .در خصوص شهر اهواز بهتدريج نگرانیها در زمينۀ برگشت فاضالب به مناطق مسکونی افزايش يافت (سپاه پاسداران انقرالب
اسالمی.)1398 ،
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شکل  8-5فعال شدن نهر بحره و آبگرفتگی مناطقی در امتداد آن در ( 1398/01/14کارگروه مهندسی رودخانه و سازه هاي هيدروليکی)1398 ،

برآورد میشود که در  19فروردين دبی منحرفشده از نهر بحره به  911متر مکعب بر ثانيه افزايش يافرت .بردين ترتيرب از طريرق
همين نهر بخشی از نهر مالح نيز فعال شد و در مجموع تراز آب در تاالب شادگان افزايش يافت ،برهنحروي کره ايرن تراالب ترا نزديکری
بهمنشير پيشروي کرد و همچنين بخشی از جادۀ اهواز -آبادان زير آب رفت (شکل  .)9-5رسيدن دبی کارون در اهرواز بره  3189مترر
مکعب بر ثانيه از وقايع مهم اين روز بوده اسرت (کرارگروه مهندسری رودخانره و سرازههراي هيردروليکی 1398 ،و سرازمان آب و بررق
خوزستان.))398-c ،
در  1398/01/22آبگرفتگی مئاندر جنگيه در جنوب شهر اهواز و باالدست نهر بحره کامل شده و توسعۀ آبگرفتگیها در منطقرۀ
طرفايه ،سبب به زير آب رفتن جادۀ قديم اهواز -خرمشهر شد .همچنين با تخريب سيلبند کشتوصنعت دعبل خزاعی ،بخشری از ايرن
کشتوصنعت و جادۀ اهواز -آبادان دچار آبگرفتگی شد .در اين قسمت همچنين منطقۀ شيرينشهر نيز دچار آبگرفتگی شد (کارگروه
مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی 1398 ،و سازمان آب و برق خوزستان .)1398-c ،شکل  10-5پهنۀ آبگرفتگی در اين شرهر
را نشان میدهد .در اين سيل قسمتهاي جنوبی شهر (مسکن مهر) کامالً دچار آبگرفتگی شد ،بهگونهاي که ارتفاع آب در برخی نقاط
شهر تا  2متر هم رسيد و اهالی شهر کامالً تخليه شدند .در فاز اول شهر جديد شيرينشهر (شمال شهر) بهدليل ايجاد سيلبنرد بره دور
آن از ورود آب به داخل شهر جلوگيري شد .مقدار آبگرفتگی شهر در حدود  265هکترار برود (( )Google Earthکرارگروه شهرسرازي،
معماري و ميراث فرهنگی.)1398 ،
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شکل  9-5افزايش تراز آب در تاالب شادگان و آبگرفتگی اتوبان اهواز-آبادان در ( 1398/01/17کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،

شکل  10-5پهنههاي آبگرفتگی شيرينشهر بعد از وقوع سيل (( )Google Earthکارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی)1398 ،
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در پاييندست کارون نيز بخشی از کشتوصنعت سلمان فارسی دچار آبگرفتگی شد (شکل  .)11-5هرچند در برخی مناطق ،سيل
فروکش کرد و آبگرفتگیها کاهش يافرت (رودخانره .)65 :در  24فرروردين سريالب وارد مرزارع شرش روسرتاي شرادگان شرد .در 26
فروردين سيالب جادۀ اهواز -آبادان را مسدود کرد و سيلبند منطقۀ عين دو اهواز را شکسرت .در همرين روز گرزارش شرد کره اهرالی
روستاي مليحان در پاييندست اهواز از توابع بخش اسماعيليۀ شهرستان اهواز بيش از  10روز است که در محاصرۀ آب هسرتند .در 26
فروردين باال آمدن سطح آب سبب بحرانی شدن وضعيت شادگان شد (سپاه پاسداران انقالب اسالمی.)1398 ،
در  27فروردين جادۀ اهواز -خرمشهر دچار شکست و فرونشست شد که مشکل پس از چند ساعت رفرع شرد .در همرين روز خبرر
رسيد که دژ محکمی در کانال سلمان ايجاد شده که از لحاظ جلوگيري از سرريز آب بهسمت اهواز اطمينانبخشی زيادي را ايجاد کرده
است .از جمله اقدامات شايان ذکر در آخرين روزهاي فروردين براي کنترل حرکت سيل میتوان بره انفجرار دژ شراخه خروسری بخرش
خنافره شادگان توسط سپاه اشاره کرد که مانع عبور آب تاالب شادگان بهسمت دريا شده بود.

شکل  11-5زير آب رفتن منطقۀ جادۀ قديم اهواز-خرمشهر در منطقۀ طرفايه و کشتوصنعتهاي دعبل خزاعی ،سلمان فارسی و منطقۀ مسکونی شيرينشهر
در ( 1398/01/22کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی)1398 ،

در  30فروردين اعالم شد که با کاهش خروجی سدها دبی آب در مقطع اهواز حدود  500متر مکعب بر ثانيه کاهش يافته است .در
مجموع بيشتر مناطق متأثر از سيالب اخير در استان خوزستان ،شهرهاي دزفول ،شوش ،شوشتر ،شعيبيه ،مالثانی ،الهايی ،اهواز ،کارون،
باوي ،رفيع ،سوسنگرد ،حميديه ،شيرينشهر و شادگان و روستاهاي تابعۀ اين شهرها بودند کارگروه مديريت بحران.)1398 ،
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 5-5مقایسۀ بارشهای اخیر با دورۀ آماری
 1-5-5مقدار تجمعی بارش از ابتدای سال آبی جاری تا فروردین
براساس آمار دريافتی از سازمان آب و برق خوزستان از ابتداي سال آبی  1397-98تراکنون برهطرور متوسرط مجمروع کرل برارش
دريافتی حوضههاي جنوب غرب 576 ،ميلیمتر بود که  68درصد از حد معمول ساليانه و  232درصد از بارش سال گذشته بيشتر بروده
است (جدول .)2-5
جدول  2-5بارش در حوضههاي جنوب غرب از ابتداي سال آبی تا پايان فروردين (سازمان آب و برق خوزستان)1398-a ،
حوضۀ آبريز

درصد تغيير نسبت به

مجموع بارش از ابتداي سال آبی تا انتهاي فروردين
سال جاري

سال گذشته

نرمال

سال گذشته

بلند مدت

963

271

583

255

65

کرخه

731

237

372

209

96

متوسط

847

254

478

232

81

کارون بزرگ

 2-5-5حجم بارش اواخر اسفند  1397و فروردین 1398
بهمنظور درک بهتر حجم بارش فروردين  ،1398آمار بارش در اين ماه با مدت مشابه در سال گذشته و همچنين متوسط بلندمردت
در جدول  3-5مقايسه شده است .جدول مذکور نشان میدهد که بهطور متوسط مقدار بارش نسبت به سال قبل در حوضههاي جنروب
غرب بيش از چهاربرابر شده است.
جدول  3-5آمار بارش فروردين در حوضههاي جنوب غرب (سازمان آب و برق خوزستان)1398-a ،
حوضۀ آبريز

درصد تغيير نسبت به

مجموع بارش فروردين ماه 1398
سال جاري

سال گذشته

نرمال

سال گذشته

بلند مدت

کارون بزرگ

234

51

88

363

166

کرخه

223

54

62

311

257

متوسط

224

53

75

337

212

 3-5-5بررسی بارشهای اخیر براساس پایگاه دادۀ شبکهای بارش
شکل  12-5سري زمانی بارش انباشتۀ حوضههاي کرخه و کارون بزرگ براساس پايگراه دادۀ شربکهاي برارش توسرعه دادهشرده در
کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها را نشان میدهد.

شکل 12-5

سري زمانی بارش انباشتۀ حوضههاي کرخه و کارون بزرگ از آغاز اسفند  1397تا پايان فروردين ( 1398ميلیمتر) (کارگروه اقليمشناسی و
هواشناسی)1398 ،
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در حوضۀ کارون بزرگ در فاصلۀ  1349/01/01تا  1394/12/29يعنی بهمدت  46سال ،بزرگترين رويداد بارشی  9روزۀ رخداده از
 1382/10/16تا  1382/10/24بود که در طی آن کارون بزرگ  147ميلیمتر بارش دريافت کرد (جدول  .)5-4اين در حالی است کره
در دو موج پياپی بارشی اخير ،کارون بزرگ  175ميلیمتر بارش دريافت کررد .بره بيران ديگرر بزرگری رويرداد اخيرر حردود  1/2برابرر
بزرگترين رويدادي بوده که در طی پنج دهۀ گذشته رخ داده است .در مورد کرخه حتی بزرگی رويداد اخيرر از ايرن مقردار هرم فراترر
میرود ،زيرا بزرگترين بارش  9روزۀ کرخه در پنج دهۀ گذشته در فاصلۀ  1373/08/26ترا  1373/09/04رخ داد کره طری آن کرخره
 121ميلیمتر بارش دريافت کرده بود (جدول  .)5-5اين در حالی است کره در رويرداد اخيرر کرخره  179ميلریمترر يعنری  1/5برابرر
بزرگترين رويداد پنج دهۀ گذشته خود بارش دريافت کرد.
جدول  4-5رويداد اخير و شش نمونه از بزرگترين رويدادهاي بارشی  9روزه حوضۀ کارون بزرگ (کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی)1398 ،
رديف

آغاز

پايان

مدت بارش (روز)

ميانگين بارش حوضه (ميلیمتر در  9روز)

1

1398/01/05

1398/01/13

9

175

2

1382/10/16

1382/10/24

9

147

3

1380/09/10

1380/09/18

9

144

4

1350/12/26

1351/01/04

9

143

5

1373/08/26

1373/09/4

9

142

6

1358/11/19

1358/11/27

9

138

7

1350/12/27

1351/01/05

9

138

جدول  -5-5رويداد اخير و شش نمونه از بزرگترين رويدادهاي بارشی  9روزه حوضۀ کرخه (کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی)1398 ،
رديف

آغاز

پايان

مدت بارش (روز)

ميانگين بارش حوضه (ميلیمتر در  9روز)

1

1398/01/05

1398/01/13

9

179

2

1373/08/26

1373/09/04

9

121

3

1350/12/25

1351/01/03

9

120

4

1383/12/14

1383/12/22

9

111

5

1357/09/14

091357/22

9

107

6

1350/12/27

1351/01/05

9

106

7

1384/11/12

1384/11/20

9

105

 6-5خسارات سیل
در سيل فروردين  1398استان خوزستان متأسفانه شش نفر از هموطنان جان خود را از دسرت دادنرد (کرارگروه مرديريت بحرران،
 .)1398موقعيت مناطق آسيبديدۀ استان در شکل  13-5نشان داده شرده اسرت (اسرتانداري خوزسرتان .)1398-a ،براسراس سرامانه
سجاد ،در مجموع  17953واحد ساختمانی در سيل خوزستان خسارت ديدند که  3691واحد آن احداثی بوده است 127 .روستا دچرار
آبگرفتگی شدند .جادههاي اصلی اهواز – آبادان ،دارخوين -شادگان و  21راه روستايی مسدود شد .همچنين جابهجايی  274روسرتاي
در معرض خطر در حاشيۀ رودخانههاي دز و کارون و کرخه صورت گرفت (سازمان مديريت بحران.)1398 ،
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شکل  13-5موقعيت مناطق آسيبديدۀ استان خوزستان (استانداري خوزستان)1398-a ،

مدارس و دانشگاههاي اهواز ،شوش ،باوي ،کارون ،حميديه ،دشت آزادگان ،هويزه و شرعيبيه ترا  29فرروردين تعطيرل شرد .اسرکان
حدود  150هزار نفر در  91اردوگاه اسکان اضطراري از جمله کمپها ،حسينيهها و مصلیها ،مدارس ،پادگانها ،اردوگاههاي راهيان نور،
چادرها و دانشگاه فرهنگيان و  ...صورت گرفت .همچنين خسارات مالی واردشده به زيررسراختهراي شرهري اعرم از راههراي ارتبراطی،
ساختمانهاي دولتی و عمومی ،آب و برق در حدود  18000ميليارد ريال برآورد شده است .متأسفانه بر اثر حوادث پنج نفرر از سراکنان
مناطق تحت تأثير استان جان خود را از دست دادند (سازمان مديريت بحران.)1398 ،
از ديگر خسارات و آثار گزارششده در سيل اخير در استان خوزستان میتوان به موارد زير اشاره کرد:
مدارس 506 :باب (خبرگزاري جمهوري اسرالمی ايرران ،)1398-b ،قطعری آب 92 :مجتمرع برا  1081روسرتا و حردود  255هرزار
جمعيت (سازمان مديريت بحران ،)1398 ،راههاي روستايی 1392 :کيلومتر ،راه اصلی 500 :کيلومتر ،ابنيه فنی راه 96 :دستگاه (وزارت
راه و شهرسازي ،)1398 ،راهآهن 141 :کيلومتر (شرکت راهآهن جمهوري اسالمی ايرران) ،مراکرز درمرانی 43 :واحرد (وزارت بهداشرت،
درمان و آموزش پزشکی )1398 ،به مساحت  131هزار متر مربع (وزارت کشور ،)1398 ،اراضی کشاورزي و براغ هرا  267هرزار هکترار
(سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان ،)1398 ،دام سبک و سنگين 4847 :رأس ،طيور 55423 :قطعه ،کندوي زنبور عسرل3681 :
کلنی ،تأسيسات آبزيپروري 386 :واحد ،مزارع آبزيپروري 5054 :هکتار ،واحدهاي صنعتی و صنفی 276 :واحرد ،واحردهاي توليردي:
 1136واحد ،خدمات گردشگري 98 :واحد (استانداري خوزستان ،)1398 ،واحد صنعتی/صرنفی آسريبديردۀ مسرتقر در شرهرکهراي
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صنعتی 76 :واحد (شرکت شهرکهاي صنعتی ،)1398 ،فرسرايش خراک 54600 :ترن (کرارگروه کشراورزي و منرابع طبيعری.)1398 ،
براساس اعالم مراجع رسمی ،خسارت واردشده بره تأسيسرات آب و فاضرالب روسرتايی ،آب و فاضرالب شرهري ،زيرسراختهراي بررق،
زيرساختهاي کشاورزي و ميراث فرهنگی استان بهترتيب ( 1575 ،10058 ،3091وزارت نيرو( 16590 ،)1398 ،استانداري خوزستان،
 )1398-bو ( 747سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري )1398 ،ميليارد ريال برآورد شده است.

هیأت ویژۀ
گزارش ملی سیالبها
جمهوری اسالمی ایران

جمهوري اسالمي ايران
هيأت ويژة
گزارش ملي سيالبها

فصل ششم
مهمترين اقدامات انجامگرفته
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 1-6مقدمه
سازمان مديريت بحران کشور مجموعه اقدامات گزارششده توسط دستگاهها و نهادهاي درگيرر در بحرس سريالبهراي اخيرر را در
گزارش واحدي تجميع و نسخهاي از آن را در اختيار هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها قرار داده است (سازمان مديريت بحرران کشرور،
 .)1389عملکردهاي منعکسشده در اين گزارش ،از قالب و چارچوب واحدي تبعيت نمیکند و سطح اطالعات ارائهشده در آنها يکسران
نيست؛ برخی دستگاهها مبسوط و با جزئيات تفصيلی گزارش خود را ارائه کردهاند و برخی دستگاهها به ارائۀ کلی عملکردها پرداختهاند.
در اين فصل ،مهمترين اقدامات انجامگرفته توسط دستگاهها و نهادها در پنج محور عملکردي مرتبط با مرديريت بحرران شرامل اسرکان
اضطراري ،توزيع غذا و اقالم زيستی ،ارائه خدمات زيربنايی ،ارائه خدمات مهندسی مقابلره برا سريل و امرداد و نجرات و تخليره تشرريح
میشود .شايان ذکر است که خدمات ارائه شده در مناطق تحت تاثير سيالبها فراتر از موارد ذکر شده در اين فصرل اسرت و اطالعرات
ارائه شده در اين فصل محدود به موارد زير است:
 گزارش هاي ارائهشده از طرف دستگاهها به سازمان مديريت بحران تا خرداد 1398؛
 موارد جمعبنديشده در گزارش سازمان مديريت بحران؛
 محورهاي عملکردي پنجگانۀ منتخب اين فصل.

 2-6اسکان اضطراری
براساس آمار ارائهشده توسط نهادهاي مختلف ،تعداد افرادي که بر اثر سيالبهاي اخير بهصرورت اضرطراري اسرکان داده شردهانرد،
حدود  400هزار نفر بوده است و طبق گزارش سازمان مديريت بحران کشور ،جمعيت هالل احمر  306هزار نفر و نيروهاي مسرلح 100
هزار نفر را اسکان دادهاند (سازمان مديريت بحران کشور )1398 ،و از اين تعداد ،حدود  247هزار نفر در سه استان خوزستان ،لرسرتان
و گلستان ،بهترتيب  156هزار نفر 72 ،هزار نفر و  19هزار نفر اسکان داده شدهاند .تعداد افراد اسکاندادهشده در استانهاي سيسرتان و
بلوچستان ،فارس ،ايالم و مازندران هم بهترتيب  2990 ،6140 ،7464و  519نفر ذکر شده است (کارگروه امداد و نجات.)1398 ،
آمادگی و هماهنگی براي اسکان اضطراري بيش از تعداد نفراتی بوده است که عمالً اسکان داده شدهاند .تعداد اردوگراههراي اسرکان
اضطراري  293اردوگاه ذکر شده است .هماهنگی اسکان و تأمين امنيت اين اردوگاهها از جمله خدمات نيروي انتظامی و واکسيناسريون
فلج اطفال و سرخک براي کودکان زير  5سال از جمله خدمات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشرکی در سريالبهراي اخيرر بروده
است .براساس گزارشها وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح براي اسکان سيلزدگان استان لرستان ،اقدام به آمادهسازي  200واحرد
مسکونی از منازل مسکونی شهرک امام خمينی (ره) کرده بود (سازمان مديريت بحران کشور.)1398 ،

 3-6توزیع غذا و اقالم زیستی
اقدامات انجامگرفته در خصوص توزيع غذا و اقالم زيستی به تفکيک نهادهاي مختلف و بهصرورت فهرسرتوار بره شررح زيرر اسرت
(سازمان مديريت بحران کشور.)1389 ،
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 جمعيت هالل احمر
انتقال بيش از  793هزار کيلو اقالم غذايی و زيستی مطابق جدول .1-6
جدول  1-6اقالم زيستی و غذايی توزيعشده در کشور توسط جمعيت هالل احمر (سازمان مديريت بحران)1398 ،
چادر
(تخته)

بستۀ غذايی

موکت
(تخته)

نايلون
(کيلوگرم)

پتو
(تخته)

لوازم بهداشتی
(بسته)

ظروف
(دست)

آب معدنی
(بطري)

59736

262830

78060

95783

188321

119561

3175

789906

کنسرو
(قوطی)

نان
(قرص)

خرما
(کيلوگرم)

برنج
(کيلوگرم)

روغن
(کيلوگرم)

قند و شکر
(کيلوگرم)

حبوبات
(کيلوگرم)

والور
(شعله)

382121

1923777

11457

95547

26864

37423

31711

6719

 امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور
توزيع بيش از  4070کيلوگرم انواع حبوبات 70 ،کارتن انواع کنسرو ،بيش از  110کارتن روغن ،ماکرارونی ،چراي و بريش از
 1800بسته آب معدنی در استانهاي سيلزده.
 توزيع بيش از  104کارتن مواد غذايی پروتئينی (گوشت ،مرغ ،سويا) در استان کرمانشاه. توزيع  20هزار قرص نان در استان خوزستان. تأمين تعداد  1210تخته چادر گروهی ،تعداد  11466تخته پتو 8715 ،تخته زيرانداز حصيري و پالستيکی 1348 ،متر مربعموکت 500 ،عدد کفی چادر 4880 ،عدد گالن آب 400 ،شعله فانوس و چراغ والور 70 ،کارتن مايع ظرفشويی و صابون براي استانهاي
کرمانشاه ،سيستان و بلوچستان ،فارس ،گلستان ،خوزستان و لرستان.
 -تأمين و توزيع بيش از  3239دست البسۀ نو و تعداد  816جفت کفش و چکمه در استانهاي سيلزده.

 سازمان بهزيستی کشور
-

تأمين و توزيع  767076بستۀ غذايی ،بهداشتی و البسه.

 نيروهاي مسلح
جدول  2-6اقالم زيستی و غذايی توزيعشده در کشور توسط نيروهاي مسلح (سازمان مديريت بحران کشور)1398 ،
آيتم

جمع کل

آيتم

جمع کل

غذا

 500هزار پرس

چادر گروهی

 3500تخته

قرص نان

 1200ميليون قرص

پتو

150هزار تخته

کنسرو

 300هزار قوطی

لباس و پوشاک

 20هزار دست

آب معدنی

 1/3ميليون بطري

از ديگر اقدامات نيروهاي مسلح ،تأمين  35دستگاه نانوايی سيار 200،مطبخ آشپزخانۀ صحرايی و  50دستگاه تانکر آب را مریتروان
بيان کرد.

 وزارت جهاد کشاورزي
تأمين و توزيع  350تن گوشت قرمز و گوشت مرغ 1020 ،تن آرد 6.5 ،ترن تخرم مررغ ،همکراري در ترأمين  10000پررس
غذاي گرم و استقرار  17دستگاه نانوايی سيار.
 -تأمين و توزيع علوفه و نهادههاي تغديهاي و زيستی براي دام و طيور سيلزدگران شرامل  800ترن ذرت 1700 ،ترن کنجالرۀ

فصل ششم -مهمترين اقدامات انجام گرفته 
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سويا و  16611تن جو

 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 اعزام بيش از  118کاميون و تريلی حامل بستههاي امنيت غذايی وکاالهاي اساسی و بهداشتی. توزيع بستههاي غذايی توسط شرکتهاي ايساکو و سايپا يدک. اعزام بيش از  37کاميون از سوي صنعت مواد شوينده و بهداشتی به ارزش تقريبی بيش از  2/5ميليارد تومان.کميتۀ امداد امام خمينی (ره) از جمله نهادهاي فعال در زمينۀ توزيع غذاي گرم بروده اسرت .عردد ذکررشرده در گرزارش سرازمان
مديريت بحران کشور در اين خصوص تأملبرانگيز است.

 ستاد اجرايی فرمان امام خمينی (ره)
طبخ و توزيع  912هزار وعدۀ غذاي گرم و توزيع اقالم زيستی.
موکبهاي اربعين ستاد بازسازي عتبات عاليات نيز بهطور چشمگيري در زمينۀ طبخ و توزيع غذاي گررم فعاليرت داشرتهانرد .عردد
ذکرشده در گزارش سازمان مديريت بحران کشور در اين خصوص هم تأمل برانگيز است( .سازمان مديريت بحران کشور.)1389 ،

 دولتها ،جمعيتهاي ملی و سازمانهاي بينالمللی
کمکهاي دولتها ،جمعيتهاي ملی و سازمانهاي بينالمللی بهطور عمده از نوع غذا و اقالم زيستی و به شررح جردول  3-6بروده
است (سازمان مديريت بحران کشور.)1389 ،
جدول  3-6کمک دولتها ،جمعيتهاي ملی و سازمانهاي بينالمللی (سازمان مديريت بحران کشور)1398 ،
نام جمعيت ملی/دولت

محمولۀ امدادي

دولت و جمعيت هالل احمر ترکيه

اقالم زيستی و بهداشتی:
 440تخته چادر 1000 ،عدد ملحفه 100 ،کيت بهداشتی 2225 ،تخته پتو 480 ،دست ظروف آشپزخانه 60 ،عدد والور

دولت عمان

اقالم زيستی ،خوراکی و امدادي:
برنج ،آرد ،خرما ،عدس ،شکر ،روغن ،چاي ،شير خشک ،چادر  24متر مربعی ،پتو ،بالش ،ملحفه

آژانس توسعه و همکاري سوئيس

دو دستگاه توزيع آب

دولت و جمعيت هالل احمر کويت

محمولۀ امدادي اول:
 40تن اقالم امدادي ،غذايی ،دارويی و تجهيزات پزشکی و  4دستگاه پمپ آب 3 ،ميليون دالر پول نقد 40 ،تن تجهيزات
امدادي 29 ،تن بسته مواد غذايی 6 ،تن برنج
محمولۀ امدادي دوم:
 40تن اقالم امدادي ( 1000بستۀ غذايی خانوار به وزن هر بسته  23کيلوگرم 600 ،بستۀ غذايی خانوار به وزن هر بسته 10
کيلوگرم و  1200کيسۀ برنج براي هر خانوار به وزن هر کيسه  5کيلوگرم)
اعزام دو نماينده از هالل احمر کويت براي خريد اقالم غذايی و زيستی از ايران

آژانس همکاريهاي بينالمللی
ژاپن (جايکا)

محمولۀ امدادي به وزن تقريبی  6تن:
 140تخته چادر گنبدي 50 ،تخته چادر سبک 1150 ،بستۀ کاالي خواب 100 ،قطعه نايلون

وزارت وضعيتهاي اضطراري
ارمنستان – دولت روسيه

محمولۀ امدادي:
 250تخته زيرانداز 4000 ،تخته پتو 20 ،تخته چادر  10متر مربعی و  20تخته چادر  30متر مربعی

سازمان غيردولتی کمکهاي
مردمی فرانسه

محمولۀ امدادي:
 4960تخته پتو 274 ،دست ظروف آشپزخانه

 74

هيأت ويژۀ

روايت سيالبهاي  1397-98ايران

گزارش ملی سيالبها
دولت فرانسه

محموله امدادي:
 214دستگاه پمپ تخليۀ آب 210 ،دستگاه چادر به ظرفيت  18تن و  37مترمکعب 10210 ،تخته پتو 574 ،دست لوازم
آشپزخانه

دولت جمهوري آذربايجان

اقالم امدادي و زيستی:
پتو ،ملحفه ،بالشت ،روبالشتی ،روتختی ،لوازم آشپزخانه ،جليقۀ نجات ،چادر  5نفره ،پمپ تخليۀ آب ،قايق ،لباسکار ،لباس نجات
و دو عدد بيل مکانيکی کاترپيالر

دولت گرجستان

محمولۀ امدادي:
 130تخته پتو 50 ،عدد کيسهخواب 300 ،عدد بستۀ آب و  200دستگاه سيستم تصفيۀ آب آشاميدنی

بخش خدمات نجات آتشنشانی
جمهوري چک

محمولۀ امدادي زيستی:
چادر ،پتو ،کيسهخواب ،ژنراتور برق ،لوازم تثبيتکننده براي ژنراتور برق ،پمپ لجن الکتريکی و پالت چوبی

دولت هندوستان

محمولۀ امدادي بهتعداد  917بسته:
پتو يکنفره  1750تخته ( 175بسته) ،پتو دونفره  1750تخته ( 175بسته) ،نايلون پالستيکی  2000کيلوگرم ( 65رول)،
کنسرو غذايی  1080کيلوگرم ( 50جعبه) ،و...

هالل احمر امارات متحدۀ عربی
هالل احمر عربستان

محمولۀ کمکهاي بشردوستانه به وزن  80تن:
 2500بستۀ مواد غذايی 292 ،تخته چادر

دولت کرۀ جنوبی

اعالم کمک  200هزار دالري از طربق استمداد فدراسيون بينالمللی

دولت ايتاليا

 5دستگاه ژنراتور  16کيلوواتی 200 ،تخته چادر خانوادگی 5 ،دستگاه قايق بادي موتوري 300 ،عدد بستۀ بهداشتی1000 ،
تخته ملحفه

دولت پاکستان

 500تخته چادر 2500 ،تخته پتو

دولت عراق

 100تن اقالم غذايی 20 ،دستگاه کاميون

دولت چين

اعالم آمادگی براي ارسال دومين محمولۀ امدادي:
 1400تخته چادر 2600 ،تخته چادر ضد آب به وزن  95تن

دولت اتريش از طريق کميسيون
اروپا

اعالم آمادگی براي ارسال دومين محمولۀ امدادي به وزن  8336کيلوگرم:
 1000بستۀ بهداشتی  5نفره شامل پودر لباسشويی ،دستمال توالت ،صابون ،خمير دندان ،مسواک ،شامپو ،تيغ يکبار مصرف و
بهداشتی

دولت چين

اعالم آمادگی براي ارسال سومين محمولۀ امدادي:
 20دستگاه ژنراتور ديزلی 30 ،دستگاه پمپ لجنکش 30 ،عدد بلندگو 30 ،عدد بلندگوي کوچک و  400تخته چادر

دولت اسلواکی

محمولۀ امدادي به وزن  6071کيلوگرم:
 30تخته چادر 144 ،تخته پتو 10 ،دستگاه پمپ لجنکش بنزينی 8 ،دستگاه ژنراتور برق  5/3 ،5و  6کيلوواتی 6 ،دستگاه
ترموس  39 ،40دستگاه ترموس  421 ،20جفت چکمه و ...

 4-6ارائه خدمات زیربنایی
اقدامات انجامگرفته در زمينۀ ارائۀ خدمات زيربنايی به تفکيک نهادهاي مختلف و بهصورت فهرستوار به شرح زيرر اسرت (سرازمان
مديريت بحران کشور.)1389 ،


وزارت نيرو -بخش برق

 اتصال برق  2352روستا و فعاليت تعداد  837تيم عملياتی با ماشرينآالت و تجهيرزات در منراطق حادثرهديرده .بريش از 95درصد خاموشیها و قطعی خطوط برق در چند ساعت اوليۀ حادثه رفع شد.


وزارت نيرو -بخش آب و فاضالب

 با تالش  524تيم عملياتی ،آب شرب  117شهر و  3686روستا وصل شد. مشکالت آبرسانی مناطق تحت تأثير با ارسال تجهيزات و ماشينآالت از جمله  51کيلومتر لوله 54 ،دستگاه ترانکر و بريش از 287000آب بستهبندي مرتفع شد.
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 وزارت راه و شهرسازي -حوزۀ راهداري و حملونقل جاده اي
جدول  4-6خدمات وزارت راه و شهرسازي در حوزۀ راهداري و حملونقل جادهاي (سازمان مديريت بحران کشور)1389 ،
اقدامات

دستگاه /نفر /مقطع /مورد

ترميم محورهاي آسيبديدۀ ناشی از سيل

 7000کيلومتر

ريزشبرداري و پاکسازي محورهاي مسدودشده بر اثر بارندگی

 2920مقطع

ترميم رانش محورها ناشی از بارندگی

 520مقطع

احداث راه دسترسی براي عبور موقت

 243مورد

رفع آبگرفتگی ابنيۀ فنی مختلف

 5183دستگاه

رفع انسداد محورهاي مسدود

 920مورد

برفروبی سطح راههاي کشور

 117577کيلومتر/باند

کمک به خودروهاي درراهمانده توسط کارکنان راهداري

 11000دستگاه

 وزارت راه و شهرسازي در حوزۀ حمل و نقل ريلی
 بسيج امکانات و ماشينآالت و تالش شبانهروزي براي بازگشايی و آمادهبهکار کردن مسيرهاي مسدوي قطعههاي پرل سرفيد-زيرآب و زيرآب -شيرگاه و مسير جنوب قطعۀ بامدژ-آهودشت و ايستگاه بيشه.
 جابهجايی همۀ روزه مسافران مسير ريلی گرگان با اتوبوس از ايستگاه بندر ترکمن به ايسرتگاه گرگران و برالعکس برهصرورترايگان با توجه به مسدود بودن انتهاي اين مسير ريلی.
 -اجارۀ  284دستگاه اتوبوس براي جابهجايی ترکيبی  9706مسافر از ايستگاههاي بين راهی به مقاصد مورد نظر.

 وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح
-

کمک براي بازگشايی جادههاي روستايی کوهدشت شمالی در شهرستان سوادکوه.

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
-

راهاندازي مجدد شبکۀ تلفن ثابت ،همراه و اينترنت قطعشده در مناطق تحت تأثير (سازمان مديريت بحران کشور)1389 ،

 5-6ارائۀ خدمات مهندسی مقابله با سیل
سيالبهاي اسفند  1397و فروردين  1398در برخی مناطق نظير اسرتان لرسرتان و شرهر شريراز بسريار سرريع رخ داد و فرصرت
چندانی براي اقدامات مهندسی در حين سيل وجود نداشت .مهمترين اقدامات مهندسی انجامگرفته در استانهاي گلستان و خوزستان،
که در اين بخش به آن پرداخته میشود ،برگرفته از گزارشهاي شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان و اسرتانداري خوزسرتان اسرت و
مشابه بخشهاي پيشين اين فصل ،اقدامات انجامگرفته در سطح کشور برگرفته از گزارش سازمان مديريت بحران کشور است.
 1-5-6مهمترین اقدامات مهندسی در سطح کشور

 نيروهاي مسلح
-

احداث  40کيلومتر کانال.
احداث  200کيلومتر خاکريز.
احداث  350پل شناور.
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 وزارت دفاع و پيشتيبانی نيروهاي مسلح
-

عمليات مهندسی از قبيل تقويت سيلبندها ،احداث پلها ،اليروبی ،احداث حوضچه در شهرستان کارون.
تحکيم نقاط ضعيف در ديوارۀ مخزن شمارۀ  2و کرانۀ روستاي امينآباد و شهر انبار الوم.
اجراي  5دهانه لولهگذاري در محور شمال -جنوب.
احداث حدود يک کيلومتر سد خاکی در اطراف روستاي قرهقاشلی بندر ترکمن.
حمل مصالح رودخانهاي به تعداد  10بار براي احداث پل جادۀ آققال – گميشان به ميزان  250تن.
تأمين مصالح و لولههاي بتنی براي احداث شش دهنه پل بر روي جادۀ آققال–اينچه برون به ارزش  670هزار ريال.

 وزارت جهاد کشاورزي
 اليروبی و لجنکشی  455کيلومتر از رودخانهها ،رفع انسداد خروجی  340مورد مرزارع آبرزيپرروري و کانرالهراي آبرسرانیکشاورزي و  100دهنۀ زهکش.
 مرمت  206کيلومتر سيلبند 700 ،کيلومتر جاده بين مزارع و  10کيلومتر شبکۀ برق چاههاي کشاورزي. بازکردن  67دهانۀ پل و ترميم  22دهانۀ نهرها.(سازمان مديريت بحران کشور)1398 ،
 2-5-6استان گلستان
براساس گزارش شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان ،اقدامات مهندسی انجامگرفته در اين استان به سه بخش زير تقسيم میشود:
 -1مديريت مخازن سدها.
عملکرد سدهاي بوستان ،گلستان و وشمگير بهطور جداگانه در فصل دوم اين گزارش منعکس شده است.
 -2انحراف سيل پيش از ورود به شهر و روستاها.
 -3احداث يا تقويت دايکهاي حفاظتی در شهرها و روستاها.
مهمترين اقدامات گزارششده به شرح زير است:
گرگانرود.
 اجراي دايک حفاظتی به طول  500متر در روستاي بصيرآباد. تعريض کانال ملت به طول  7کيلومتر از شهر گميشان تا تاالب گميشان. -اجراي دايک حفاظتی به طول  8کيلومتر در شرق شهر گميشان از ابتداي جادۀ خواجه نفس تا کانال صفاايشان.

اجراي  350متر کانال در سد انحرافی آقدکش.
بازگشايی مسيل زهکش قديمی در شرق کانال انحراف سيالب آقدکش.
اجراي کانال انحراف آب به طول  700متر در روستاي قرنجيک تا مسير جادۀ آققال-آقدکش.
اجراي دايک حفاظتی به طول  3100متر در روستاي قرنجيک در چند مرحله.
اجراي دايک حفاظتی به طول  500متر در روستاي يلمهخندان.
ايجاد شکاف در جادههاي آققال-اينچهبرون و راهآهن شمال.
اجراي دايک حفاظتی به طول  200متر در روستاي آققبر.
اجراي دايک حفاظتی به طول  150متر در محور سيمينشهر تا روستاي کملر بهمنظور ترميم  10نقطۀ شکافتهشدۀ رودخانۀ
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لولۀ گاز.
 تقويت دايک کانال رهبري در گميشان. شکافتن جاده و لولهگذاري در مجاورت پل موجود در تقاطع جاده و کانال محيطزيست. احداث دايک حفاظتی و کانال در محدودۀ روستاي يلمهخندان و شهر آققال. اجراي دايک حفاظتی به طول  1500متر در حاشيۀ رودخانۀ قرهسو در محدودۀ روستاي يامپی و تقويت آن. اجراي دايک حفاظتی به طول  700متر در اطراف دستگاه  DVRدر فرودگاه گرگان. تقويت دايک حفاظتی به طول  300متر در شرق پل نيازآباد.در گزارش شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان ،تعدادي اقدامات مهندسی پيش از وقوع سيل يا در حين سيل در حوضۀ رودخانرۀ
اترک بيان شده که خارج از محدودۀ بررسی گزارش حاضر است.
(شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان)1398 ،
اجراي دايک حفاظتی به طول  3کيلومتر در جنوب شهر گميشان در ادامۀ دايک حفاظتی در شرق شهر.
اليروبی زهکشهاي موجود در منطقۀ گميشان و اجراي کانالهاي جديد متعدد براي انتقال سيالب به سمت دريا.
اجراي کانال به طول  4کيلومتر تا زهکش رهبري در ادامۀ دايک حفاظتی در شرق گميشان.
اليروبی رودخانۀ گرگانرود در محل پل روستاي خواجه نفس.
اجراي دايک حفاظتی به طول  500متر در شرق روستاي خواجه نفس.
تقويت دايک حفاظتی به طول  200متر در جنوب روستاي گاميشلی.
اليروبی رودخانۀ گرگانرود به طول  4680متر از محل پل روستاي چارقلی تا دريا و در محل پل روستا.
اجراي کانال به طول  1400متر و اجراي دايک به طول  700متر و اليروبی در مصب دريا (غرب روستاي چارقلی).
اجراي کانال انحراف به طول  1900متر در پاييندست سد الستيکی ديگچه.
بهسازي و تعريض پل واقع بر کانال موسوم به محيطزيست در شمال گميشان و لولهگذاري در ساحل شمالی کانال.
اجراي کانال به طول  3500متر در شمال شهر آققال.
اجراي دايک حفاظتی به طول  7کيلومتر در ضلع جنوبی کانال محيطزيست حد فاصل جادۀ سنگرتپه به سمت تقراطع خرط

 3-5-6استان خوزستان
اين بخش برگرفته از گزارش استانداري خوزستان به دفتر مقام معظم رهبري است.
 مديريت مخازن سدها.بيان خبري اين مديريت که نقش مهمی در حرکت سيل در دشت خوزستان داشته در فصل پنجم اين گزارش آمرده اسرت و بيران
تحليلی و ارزيابی آن در گزارش نهايی هيأت خواهد آمد .گزارشهاي استانداري و سازمان آب و بررق خوزسرتان در ايرن زمينره بسريار
مفصل است.
 بازگشايی نهر بحره شامل رفع موانع باالدست و نیزدايی نهر در مصب تاالب شادگان. انديشيدن تمهيدات الزم براي برگشت آب از سيالبدشت باالدست اهواز به رودخانۀ کارون شرامل ترفيرع بررم سرمت راسرتکانال سلمان ،بازگشايی ،تعميق و تعريض زهکش قديم دهخدا ،شکافتن سه نقطه برم سرمت چرپ کانرال سرلمان ،اليروبری زيرگرذر و
انتهاي کانال سلمان.
 بازگشايی انسداد انتهاي رودخانههاي منتهی به هورالعظيم. بازگشايی همۀ کالورتها و دريچههاي دايک مرزي و جادههاي بين مخازن (شطعلی ،امام رضا و غيره). -مسدود کردن مسير سيالب ورودي به کانال شهيد چمران.
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 بازگشايی و انحراف مسير سيالب رودخانۀ کرخه در باالدست شاکريه. بازگشايی و انحراف مسير سيالب رودخانۀ کرخه در محدودۀ روستاي ابورفوش. بازگشايی سيلبند رودخانۀ نيسان در پاييندست رفيع.(استانداري خوزستان)1398-a ،

 6-6امداد و نجات و تخلیه
 استانداريها و فرمانداريها
-

تخليۀ ساکنان بيش از  350روستا و برخی از شهرهاي درگير سيالب بين  30تا  100درصد و اسکان در مکانهاي امن

 جمعيت هالل احمر.
امدادي.
 رهاسازي  4821دستگاه خودرو از برف و بيش از  7930مورد تخليه آب از منازل و فعاليت امدادي بيش از  23هزار نيرويعملياتی در قالب  5300تيم امدادي در مناطق تحت تأثير سيالب.

امداد و نجات بيش از  500000نفر در بيش از  3800شهر ،روستا و محورهاي کوهستانی بهوسيلۀ بالگرد ،قايق و خودروهاي

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 انتقال  150مصدوم در کمتر از  6ساعت به مراکز درمانی. اعزام بيش از  709مادر باردار پرخطر به مناطق امن و مراقبت درمانی از آنها. مراجعۀ جمعاً  3285نفر مصدوم و بيمار به مراکز درمانی و گروههاي درمانی که از اين ميان 1411 ،نفر به مراکز درمانیانتقال يافتند و  1874نفر در محل حادثه درمان شدند.
 اعزام و انتقال  2850نفر به مناطق امن در استانهاي گلستان ،مازندران ،لرستان ،ايالم ،خوزستان و کرمانشاه. -اعزام و انتقال  748مصدوم و بيمار به مراکز درمانی در استانهاي گلستان ،لرستان ،ايالم و خوزستان.
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منابع و مآخذ
 .1ادارۀ کل راه و شهرسازي استان گلستان« .1398-a .گزارش سيل استان گلستان».
 .2ادارۀ کل راه و شهرسازي استان گلستان« .1398-b .توضيحات ارائهشده در جلسه».
 .3ادارۀ کل مديريت بحران استان فارس« .1398 .گزارش اقدامات شوراي هماهنگی مديريت بحران استان در حادثۀ شيراز» ،سازمان
مديريت بحران کشور.
 .4ادارۀ کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان فارس« .1398 .گزارش سيالب دروازه قرآن در فروردين  1398شيراز» ،ناصر خليلی.
 .5ادارۀ کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان گلستان« .1398 .گزارش مطالعات و وضعيت سيل استان گلستان :عملکرد اقدامات
آبخيزداري در مديريت سيالب؛ رخداد سيالب  27و  29اسفند  1397استان گلستان».
 .6ادارۀ کل هواشناسی استان گلستان« .1398 .گزارش اقدامات ادارۀ کل هواشناسی استان گلستان در سيالب اسفند  1397و
فروردين .»1398
 .7استانداري خوزستان« .1398-a .گزارش سيالب خوزستان به دفتر مقام معظم رهبري ،پروژۀ مستندسازي علمی و تجربيات و
درسآموختههاي سيل خوزستان» .گزارش شمارۀ  .12تير .1398
 .8استانداري خوزستان« .1398-b .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .9استانداري خوزستان« .1398-c .گزارش برآورد خسارت» ،معاونت اقتصادي.
 .10استانداري لرستان« .1398 .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .11اسماعيلی ،ا« .1398 .مصاحبۀ شخصی» .کارشناس مهندسين مشاور فجر توسعه.
 .12بيتالهی ،علی« .1398 .گزارش سيل گلستان» .کارگروه مخاطرات ،بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذيري ،مرکز تحقيقات راه،
مسکن و شهرسازي.
https://www.isna.ir/news/98011404051
 .13خبرگزاري ايسنا.1398 .
https://www.irna.ir/news/83268604/
 .14خبرگزاري جمهوري اسالمی ايران.1398-a .
http://www.irna.ir/fa/News/83292962
 .15خبرگزاري جمهوري اسالمی ايران.1398-b .
 .16سازمان آب و برق خوزستان« .1398-a .بررسی و پهنهبندي وقايع بارشهاي سيالبی فروردين ماه  98و مقايسه با پيشبينیهاي
مدل  GFSدر سطح حوضههاي آبريز استان».
 .17سازمان آب و برق خوزستان« .1398-b .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها در خصوص دادههاي
ايستگاههاي آبسنجی».
 .18سازمان آب و برق خوزستان« .1398-c .جلسات و مصاحبۀ حضوري با مديران»
 .19سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان« .1398 ،پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .20سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان« .1398 .گزارش اوليۀ برآورد خسارت بخش کشاورزي» .دفتر معاونت برنامهريزي و امور
اقتصادي.
 .21سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور« .1398 .گزارش مقدماتی سيالب  5و  6فروردين  1398شهر شيراز از ديدگاه
زمينشناسی» .مرکز منطقۀ جنوب کشور (شيراز).
 .22سازمان مديريت بحران کشور« .1398 .گزارش ميزان بارشها ،تشريح حادثه به تفکيک هريک از استانها ،اقدامات دستگاهها و
نهادهاي ذيربط ،علل ،نقاط قوت و پيشنهادات سيالب فروردين  .»98در پاسخ به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .23سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري« .1398 .گزارش اوليۀ برآورد ميزان خسارت ناشی از سيل فروردين  1398در
حوزۀ ميراث فرهنگی استانهاي گلستان ،لرستان و خوزستان».
 .24سازمان هواشناسی کشور« .1397 .اخطاريۀ شمارۀ  115تا  118و اطالعيههاي شمارۀ  125تا .»127
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 .25سازمان هواشناسی کشور« .1398 .اخطاريههاي شمارۀ  1تا .»4
 .26سپاه پاسداران انقالب اسالمی« .1398 .گزارش عملکرد قرارگاه منطقهاي کربال در سيل فروردين .»1398
 .27شرکت بهانسد« .1391 .بهنگامسازي طرح جامع آب کشور ،حوضۀ آبريز کرخه».
https://ped-golestan.ir/news/1008
 .28شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان1398 .
 .29شرکت راهآهن جمهوري اسالمی ايران« .1398 .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .30شرکت سهامی آب منطقهاي فارس« .1398-a .دادههاي استعالمشدۀ ايستگاههاي بارانسنجی».
 .31شرکت سهامی آب منطقهاي فارس« .1398-b .بررسی سيالب فروردين ماه  1398در شهر شيراز» .معاونت حفاظت و بهرهبرداري،
مديريت رودخانهها و سواحل.
 .32شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان« .1398 .گزارش سيالب گلستان (اسفند  97و فروردين .»)98
http://www.lsrw.ir/
 .33شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان« .1398-a .تارنماي شرکت» .صفحۀ معرفی استان:
 .34شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان« .1398-b .گزارش سيالب فروردين ماه  1398استان لرستان».
 .35شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان« .1398-c .مراجعۀ مستقيم به کارشناسان».
 .36شرکت سهامی آب منطقهاي لرستان« .1398-d .مراجعۀ مستقيم به دفتر مطالعات پايۀ منابع آب».
 .37شرکت شهرکهاي صنعتی« .1398 .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .38شرکت گاز استان گلستان« .1398 .گذر از بحران سيل».
 .39شرکت مديريت منابع آب ايران« .1398-a .سايت سدهاي ايران» ،http://dams.wrm.ir (Irandams) :دسترسی مستقيم هيأت
ويژۀ گزارش ملی سيالبها.

 .40شرکت مديريت منابع آب ايران« .1398-b .گزارش تحليل بارش و رواناب سيالبهاي اسفند  97و فروردين ماه .»1398
 .41شرکت مديريت منابع آب ايران« .1398-c .گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفکيک استان».
http://wrs.wrm.ir/m3/gozareshOstan.asp

 .42شرکت مهندسی مشاور دزآب« .1398 .مطالعات سيستمی حوضههاي دز و کارون-مطالعات برنامهريزي منابع آب» .ويرايش اول.
 .43شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس« .1388 .طرح سيستمی کرخه».
 .44شرکت مهندسين مشاور اتحاد راه« .1398 .گزارش مطالعات اثرات هيدرولوژيکی کنارگذر بر سيل محدودۀ دروازه قرآن» .وزارت راه
و شهرسازي.
 .45شوراي هماهنگی مديريت بحران استان گلستان« .1398 .گزارش خالصهاي از اهم اقدامات استانداري».
 .46شوراي هماهنگی مديريت بحران استان لرستان« .1398 .اقدامات و فعاليتهاي شوراي هماهنگی مديريت بحران استان لرستان-
فروردين .»98
 .47کارگروه اقليمشناسی و هواشناسی« .1398 .گزارش مرحلۀ اول ،هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .48کارگروه امداد و نجات« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .49کارگروه زيرساخت« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .50کارگروه شهرسازي ،معماري و ميراث فرهنگی« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .51کارگروه کسب وکارها« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .52کارگروه کشاورزي و منابع طبيعی« .1398 ،گزارش مرحله اول» .هيات ويژه گزارش ملی سيالبها.
 .53کارگروه محيطزيست« .1398 .گزارش مرحلۀ اول :پيوست  .»8هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .54کارگروه مديريت بحران« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .55کارگروه مهندسی رودخانه و سازههاي هيدروليکی« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
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 .56کارگروه هيدرولوژي و منابع آب« .1398 .گزارش مرحلۀ اول» .هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .57منتظري نمين ،مسعود« .1398 .مراودات شخصی».
 .58وزارت اطالعات« .1389 ،پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها»
 .59وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی« .1398 .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .60وزارت راه و شهرسازي« .1398 .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .61وزارت کشور« .1398 .سامانۀ جامع امداد و بازسازي دولت (سجاد)» .دسترسی مستقيم هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها.
 .62وزارت نيرو« .1398-a .پاسخ رسمی به درخواست هيأت ويژۀ گزارش ملی سيالبها».
 .63وزارت نيرو« .1398-b .وضعيت بارندگی استانهاي کشور در سال آبی  97-98تا ابتداي خرداد ماه .»98
 .64وزارت نیرو« .1398-c .گزارش ماهانة آمار صنعت آب و برق» .بولتن شمارة  .21معاونت برنامهریزی و اقتصادی .دفتر فناوری اطالعات و
آمار .فروردین .1398
65. Copernicus Project. European Commission. https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-ofcomponents/EMSR352/ALL/ALL, (Accessed: 21/7/2019).
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سؤالهای پیوست حکم رئیسجمهور
 -1عرصۀ هواشناسی و اقلیمشناسی
 -1ريزشهاي جوي اخير در مقايسه با ريزشهاي گذشته در ايران ،چه وضعيتی داشته است؟
 -2تجهيزات سنجش متغيرهاي هواشناسی و ديگر سيستمهاي دادهبرداري قبل و حين سيالبهاي اخير چگونه عمل کردهاند؟
 -3پيشبينی ها و هشدارهاي سازمان هواشناسی کشوري طی سال آبی  1397-98و قبل از وقوع سيالب چه کيفيتی داشته
است؟
 -4توانمندي سامانههاي پايش و پيشبينی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نياز دستگاههاي اجرايی است؟
 -5کيفيت گزارشهاي سازمان هواشناسی ،اعم از دقت پيشبينی و اخطار ،بازۀ زمانی اطالعرسانی ،و محتوا و زبان اطالعرسانی
چه تأثيري بر عملکرد دستگاههاي کشور در سيالب داشته است؟
 -6منابع مالی ،تجهيزات دانش و قابليتهاي سختافزاري و نرمافزاري سازمان هواشناسی براي پيشبينی و اخطار سيالب در
کشور تا چه اندازه براي مديريت سيالب در ايران مناسب است؟
 -7علت بارشهاي شديد و ترسالی در سال آبی  1397 -1398چيست؟ تغيير اقليم چه تأثيري بر بارشها و آيندۀ آبی ايران
دارد؟ آيا کميت بارشها در اين سال آبی ،ضرورت تغييراتی در نظام مديريت منابع آب کشور ايجاد میکند؟
 -8درسآموختههاي سيالب براي سازمان هواشناسی کشور چيست؟
 -9چه اصالحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با ساير دستگاهها براي ارتقاي کيفيت عملکردي آن ضروري است؟
 -2عرصۀ هیدرولوژی ،سازههای آبی و مدیریت منابع آب
 -1تفاوتها و شباهتهاي سيالبهاي اخير با سيالب هاي بزرگ گذشته در ايران چيست؟ و چه تأثيري بر کل رخداد سيالب و
مديريت آن باقی گذاشته است؟
 -2تجهيزات سنجش متغيرهاي هيدرولوژيک و ديگر سيستمهاي دادهبرداري قبل و حين سيالب چگونه بوده است؟
 -3نحوۀ اطالعرسانی دربارۀ سيالب و ساختار آن در وزارت نيرو و نحوۀ تبديل آن به اقدامات مديريتی چگونه بوده است؟
 -4عملکرد سازمانهاي مسئول در زمينۀ مديريت منابع آب و سازههاي آبی (نظير مديريت سدها ،سيلبندها و  )...در پاييز و
زمستان  1397و بعد از آن براي مديريت سيالب چگونه بوده است؟
 -5کميت و کيفيت واکنش سازمانهاي متولی مديريت منابع آب و سازههاي آبی به هشدارها و اخطارهاي سيالب سازمان
هواشناسی چگونه بوده است؟
 -6سدها و ساير سازههاي آبی مرتبط با سيالب چه نقشی در تشديد يا مديريت و تعديل سيالب داشتهاند؟
 -7حجم بارشها چقدر بوده و سازههاي آبی (مخازن سدها و  )...در بهترين عملکرد تا چه اندازه میتوانستهاند در تسکين
سيالب نقش داشته باشند و چه ميزان سيالب ناگزير بوده است؟
 -8انجام شدن يا نشدن عمليات مهندسی رودخانۀ صحيح (اليروبی ،حفظ حرائم ،ديوارهسازي و  )...چگونه بر سيالب اثر
گذاشته است؟
 -9مشکالت قانونی و ساختاري در مديريت بستر رودخانه ها (جلوگيري از دخل و تصرفات ،حفظ حريم ،برداشت شن و ماسه،
تخليۀ نخاله و  )...چيست؟
 -10جايگاه مهندسی رودخانۀ کشور در مقايسه با پروژههاي غيررودخانهاي در کشور ،چه اثري بر حادثۀ سيل و خسارات آن باقی
گذاشته است؟
 -11تعارضات نهادي/سازمانی در مديريت رودخانهها (شهرداريها ،بخش کشاورزي ،سازمان محيطزيست ،وزارت راه و
شهرسازي ،صنعت ،معدن و تجارت ،بخش خصوصی  )...چگونه بر سيل و خسارات آن مؤثر بوده است؟
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 -12تجاوز به حريم و بستر رودخانهها در چه مقياسی و با اتکا به چه سازوکارهايی صورت گرفته و چگونه بر سيالب و خسارات
آن اثر گذاشته است؟
 -13انجام شدن يا نشدن آبخيزداري چگونه و در چه مقياسی بر سيالب و خسارات آن تأثير گذاشته است؟
 -14کميت و کيفيت استفاده يا عدم استفاده از عمليات غيرسازهاي مديريت منابع آب چگونه بر سيالب و خسارات آن تأثير
گذاشته است؟
 -15رويکردهاي کالن و بلندمدت و اولويتبندي سياستها ،برنامهها و اقدامات در نظام مديريت منابع آب کشور چگونه بر بروز و
خسارات سيالب اثر گذاشته است؟
 -16تعامالت ميان سطوح (سطح ملی و محلی) و سازمانهاي مختلف درگير در مديريت منابع آب و سازههاي آبی (وزارت نيرو و
شرکتهاي تابعه ،وزارت جهاد کشاورزي ،استانداريها و  )...چگونه بر مديريت سيالب اثر گذاشته است؟
 -17سيالب چه تأثيرات مثبتی بر منابع آب ايران باقی میگذارد؟
 -18درسآموختههاي سيالب براي مديريت منابع آب و سازههاي آبی کشور چيست؟
 -19ارتقاي سطح مديريت منابع و سازههاي آبی کشور براي افزايش تابآوري در مقابل سيالب ،مستلزم چه اصالحاتی است؟
 -3عرصۀ مدیریت بحران
 -1ساختار ،رويهها ،بودجۀ نيروي انسانی ،اختيارات و وظايف ستاد مديريت بحران کشور چگونه بر کميت و کيفيت عملکرد اين
سازمان در مديريت سيالب اثر گذاشته است؟
 -2کميت ،کيفيت ،هماهنگی ،زمانبندي ،ميزان استاندارد بودن و تطابق داشتن با پروتکلهاي مديريت بحران در عملکرد کليۀ
سازمانهاي درگير در مديريت بحران سيالب ،چگونه بر خسارات حادثه اثر گذاشته است؟
 -3وضعيت کشور از نظر آمادگیهاي سازمانی ،تجهيزات ،سختافزارها ،نظام ارتباطی ،منابع مالی ،کيفيت فرماندهی و
توانمنديهاي نيروي انسانی براي مقابله با سيالب چگونه است؟
 -4تصميمات نادرست در مديريت بحران سيالب در استانهاي مختلف بر اثر چه فرايندهايی اتخاذ شدهاند؟
 -5وضعيت رويهها ،استانداردها و دستورالعملهاي مديريت بحران سيالب در کشور چگونه است؟ ميزان عمل به اين استانداردها،
رويهها و دستورالعملها چقدر است؟
 -6درسآموختههاي سيالب براي ارتقاي سطح توانمندي مديريت بحران در کشور چيست؟
 -7چه اصالحاتی در ساختار ستاد و نظام مديريت بحران کشور براي بهبود و ارتقاي مديريت بحران سيالب ضروري است؟
 -4عرصۀ امداد و نجات
 -1کميت عمليات امداد و نجات صورتگرفته در دورۀ زمانی شروع تا پايان سيالب چقدر بوده است؟
 -2کاستیهاي عمليات امداد و نجات چه بوده و از چه عواملی تأثيرپذيرفته است؟
کميت و کيفيت راهنماها ،پروتکلها و دستورالعمل هاي امداد و نجات در کشور چيست؟ آنها به چه اندازه در جريان
-3
سيالب عملياتی شدهاند؟
 -4فرماندهی عمليات امداد و نجات و کيفيت هماهنگی بينسازمانی در اين عمليات چگونه بر خسارات جانی اثر گذاشته است؟
 -5وضعيت آمادگی کشور براي عمليات امداد و نجات چگونه و در چه سطحی است؟
 -6کمکهاي مردمی چه نقشی در عمليات امداد و نجات ايفا کرده است؟
کمکهاي کشورهاي خارجی چه اثري بر عمليات امداد و نجات داشته است؟
-7
کميت و کيفيت عملکرد سازمانهاي امداد و نجات کشور (دولتی ،غيردولتی ،مدنی) در جريان سيالب چگونه بوده است؟
-8
درسآموختههاي سيالب براي عمليات امداد و نجات کشور در آينده چيست؟
-9
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-10

اصالحات مؤثر بهمنظور ارتقاي آمادگیهاي کشور در زمينۀ امداد و نجات سيالب چيست؟

 -5عرصۀ مدیریت ریسک و بیمه
 -1کيفيت قوانين مربوط به بيمه در مقابل سيالب در ايران چگونه است؟
 -2صنعت بيمۀ کشور در زمينۀ بيمۀ سيالب داراي چه ضعفها و قوتهايی است؟
 -3جايگاه مديريت ريسک در توسعۀ سکونتگاهها ،زيرساختها و ساير اقدامات توسعهاي در معرض سيالب چيست؟
 -4ضعفهاي مديريت ريسک و بيمه در جريان سيل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سيلزدگان به جريان عادي زندگی اثر
گذاشته است؟
 -5وضعيت بيمۀ زيرساختهايی که در معرض سيالب قرار گرفتهاند ،چگونه است؟
 -6کيفيت تعامل همه دستگاه هاي ذيربط در مقوله سيالب با صنعت مديريت ريسک و بيمه ،چه نقصانهايی داشته و چگونه بر
بروز خسارات سيالب اثرگذار بوده است؟
 -7نسبت نظام فنی و اجرايی کشور با مديريت ريسک و صنعت بيمه ،چه تأثيري بر مديريت سيالب و تشديد خسارات باقی
گذاشته است؟
 -8درسآموختههاي سيالب براي مديريت ريسک و بيمۀ سيالب در کشور چيست؟
 -9اصالحاتی که بايد در صنعت مديريت ريسک و بيمۀ کشور در زمينۀ سيالب صورت گيرد ،چيست؟
 -6عرصۀ زیرساختها
 -1کميت زيرساختهاي تخريبشده بر اثر سيالب چيست و ميزان خسارات واردشده به زيرساختها چه ميزان است؟
 -2تابآوري زيرساختهاي کشور (جادهها ،پلها ،خطوط ريلی ،ساختمانها ،سيلبندها ،تأسيسات فنی آب و برق ،فرودگاهها،
تأسيسات بهداشتی و درمانی و  )...در مقابل سيالب چگونه بوده است؟
 -3رعايت استانداردهاي طراحی تابآور در مقابل سيل در زيرساختهايی که در معرض سيالب قرار گرفتهاند ،چه اندازه بوده
است؟
 -4کيفيت اجرا و نظارت بر اجراي زيرساختهايی که در معرض سيالب قرار گرفتهاند و باالخص زيرساختهاي تخريبشده
چگونه بوده است؟
 -5ساختار تصميمگيري ،بودجهريزي ،اجرا و نظارت بر ساخت زيرساختها و نظام فنی و اجرايی کشور چگونه بر کيفيت و
تابآوري زيرساختها در مقابل سيالب اثر گذاشته است؟
 -6تخريب زيرساختها در برابر سيالب ،چگونه و تا چه اندازه بر بروز خسارات در سکونتگاهها ،اراضی کشاورزي و تأسيسات
صنعتی اثر گذاشته است؟
 -7درسآموختههاي سيالب براي نظام فنی و اجرايی کشور در زمينۀ برنامهريزي ،طراحی ،بودجهريزي ،ساخت و نظارت بر
ساخت زيرساختها چيست؟
 -8اصالحات ضروري براي ارتقاي کيفيت و تابآوري زيرساختهاي کشور در مقابل سيالب چيست؟
 -7عرصۀ شهرسازی و معماری
 -1شيوۀ توسعۀ سکونتگاه هاي شهري و روستايی و رعايت نکردن استانداردهاي شهرسازي تابآور در مقابل سيالب ،چگونه بر
بروز خسارات به سکونتگاهها تأثير گذاشته است؟
 -2عدم رعايت قواعد و قوانين برنامهريزي ،طراحی و توسعۀ سکونتگاهها چگونه سبب آسيبپذيري در مقابل سيل و بروز
خسارات شده است؟
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 -3عمدهترين تخلفات صورتگرفته در توسعۀ سکونتگاهها که سبب تشديد خسارات شده است ،چيست و تحت تأثير چه
سازوکارهايی رخ داده است؟
 -4عملکرد شهرداريها و دهداريهاي مناطق شهري و روستايی سيلزده چگونه سبب تشديد خسارات سيل شده است؟
 -5درسآموختههاي سيالب براي نظام برنامهريزي ،طراحی و توسعۀ سکونتگاههاي شهري و روستايی ايران چيست؟
 -6افزايش تابآوري سکونتگاههاي شهري و روستايی در مقابل سيالب ،مستلزم چه اصالحاتی در قوانين ،رويههاي اداري،
جلوگيري از تخلفات و اقدامات مديريتی است؟
 -8عرصۀ اجتماعی و فرهنگی و رسانه
 -1آموزشهاي مربوط به ارتقاي تاب آوري در برابر سيالب در کشور چه وضعيتی داشته است و دستگاههاي مسئول آموزش و
ارتقاي فرهنگ عمومی ايمنی در اين زمينه چه کارکردها ،قوتها و ضعفهايی داشتهاند؟
 -2رسانهها و اطالعرسانی در بحران سيالب چه عملکردي داشتهاند؟
 -3مشکالت رسانههاي رسمی در زمينۀ روزنامهنگاري و اطالعرسانی بحران چيست؟
 -4سازمانهاي مردمنهاد مرتبط با فعاليتهاي پيش از سيالب ،امداد و نجات هنگام سيالب و کمککننده به احياي زندگی
سيلزدگان در کشور چه وضعيتی دارند؟
 -5نقش همکاري و همراهی مردم در مديريت سيالب (در حوزۀ بسيج آنها در احداث دايکهاي حفاظتی تخليۀ آب با لحاظ
موارد فنی و اجتماعی) و ساير اقدامات چگونه بوده است؟
 -6اعتماد و سرمايۀ اجتماعی در روزهاي مديريت بحران و امداد و نجات چه تأثيري بر عملکرد مديريت بحران داشته است؟
 -7تأثيرات اجتماعی سيالب بر سيلزدگان چه بوده و مناسبترين راهکارهاي تعديل و جبران خسارات براي ايشان چيست؟
 -8وضعيت آمادگیهاي کشور در زمينۀ مقابله با آسيبهاي اجتماعی ناشی از سيالب چگونه است؟
 -9درسآموختههاي سيالب براي سياستها ،برنامهها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعۀ تابآوري کشور در مقابل سيالب
چيست؟
 -10اصالحات ضروري براي تقويت تابآوري اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سيالب چيست؟
 -9عرصۀ حقوقی
 -1قوتها و ضعفهاي نظام حقوقی کشور در زمينۀ مديريت سيالب چيست؟
 -2چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصههاي مختلف (از جمله اجراي زيرساختها ،شهرسازي ،مديريت بحران ،محيطزيست
و منابع طبيعی ،مديريت منابع آب و  )...سبب افزايش آسيبپذيري کشور در مقابل سيالب شده است؟
 -3قصورها و تقصيرهاي حقوقی محققشده در جريان بروز حادثۀ سيالب و پيامدهاي ناشی از آن در استانهاي مختلف چيست؟
 -4درسآموختههاي حقوقی و قانونی سيالب چيست؟
 -5اصالحات ضروري براي تقويت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقويت تابآوري و افزايش ظرفيت مديريت سيالب
چيست؟
 -10عرصۀ محیطزیست
 -1نقش متغيرهاي محيطزيستی (وضعيت جنگل ،مراتع ،پوشش گياهی ،دستکاري در پيکرههاي آبی ،توسعۀ کشاورزي ،تغيير
حرائم و  )...در پيدايش خسارات سيالب چه بوده است؟
 -2قوانين ،سازوکارها ،رويهها و اقدامات مديريتی منجر به تخريبهاي محيطزيستی تشديدکنندۀ سيالب و خسارات آن چيست؟
 -3آثار منفی سيالبها بر محيطزيست و طبيعت ايران چيست؟

هيأت ويژۀ

پيوست  -1سؤالهاي پيوست حکم رئيس جمهور
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-4
-5
-6
-7

آثار مثبت سيالبها بر محيطزيست و طبيعت ايران چيست؟
درسآموختههاي سيالب براي مديريت محيطزيست که سبب افزايش تابآوري و پايداري محيطزيست ايران شود ،چيست؟
اصالحات ضروري براي افزايش ظرفيت استفادۀ کشور از منابع آبی ناشی از سيالبها چيست؟
اصالحات ضروري براي بهبود کيفيت محيطزيست بهمنظور کاستن از احتمال بروز سيالبها و خسارات ناشی از آنها چيست؟

 -11کارگروه اقتصاد سیالب و تأمین مالی
 -1بودجهريزي امور مربوط به مديريت سيالب در ساليان گذشته چگونه بوده است؟
 -2نظام بودجهريزي و مقدار بودجۀ دستگاههاي متولی در زمينۀ مديريت سيالب ،چگونه بر سيالب و خسارات ناشی از آن تأثير
گذارده است؟
 -3مدل برآورد خسارات ناشی از سيالب در کشور چيست و دربردارندۀ چه نقصانهايی است؟
 -4ساختارهاي کلی اقتصاد ايران چگونه بر سيالب و خسارات آن اثر گذارده است؟
 -5اقتصاد کشور در سال  1398و سالهاي آينده چگونه تحت تأثير اقتصاد سيالب قرار خواهد گرفت؟
 -6پيامدهاي اقتصادي سيل براي اجتماعات حاضر در مناطق سيلزده و اقتصاد کالن چيست؟
 -7درسآموختههاي سيالب براي اقتصاد ايران و تأمين مالی مديريت سيالب چيست؟
 -8اصالحات ضروري در بخش اقتصادي بهمنظور افزايش تابآوري کشور در مقابل سيالب چيست؟
 -12عرصۀ کشاورزی و منابع طبیعی
 -1کميت اراضی و منابع طبيعی که تحت تأثير سيالب قرار گرفتهاند ،چقدر است؟ و ميزان خسارتها چيست؟
 -2تغيير کاربري اراضی و توسعۀ کشت چگونه بر کميت سيالب و خسارات ناشی از آن تأثير گذاشته است؟
 -3افزايش تابآوري کشاورزي و منابع طبيعی در مقابل سيالب مستلزم چه اصالحات و اقداماتی است؟
 -13عرصۀ کسبوکارها
-1
-2
-3
-4
-5
چيست؟

کدام کسبوکارها از سيالب خسارت ديدهاند؟ ميزان خسارات چقدر است؟
سيالب چه اثرات کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسبوکارها باقی میگذارد؟
سيالب علیرغم خساراتش ،چه ظرفيتهايی براي توسعۀ کسبوکارها ايجاد میکند؟
مناسبترين شيوهها براي کمک به کسبوکارها براي آنکه به حالت عادي بازگردند ،چيست؟
مناسبترين سياستها ،برنامه ها و اقدامات براي تبديل کردن خسارت ناشی از سيالب به فرصتی براي توليد و رشد اقتصادي

 -14عرصۀ میراث فرهنگی و درسآموختههای تمدنی
 -1سيالب چگونه و به چه ميزان ميراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟
 -2تابآوري ميراث فرهنگی در معرض سيالب چقدر بوده است؟
 -3درسآموختههاي سازههاي تاريخی و فرهنگی و شهرسازي ايرانی -اسالمی براي افزايش تابآوري در برابر سيالب چيست؟
 -4اصالحات ضروري براي افزايش تابآوري سکونتگاهها و ساير تأسيسات در مقابل سيالب براساس درسآموختههاي ناشی از
ارزيابی ميراث فرهنگی و بافتهاي تاريخی در معرض سيالب چيست؟
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هیأت ویژۀ
گزارش ملی سیالبها
جمهوری اسالمی ایران

جمهوري اسالمي ايران
هيأت ويژة
گزارش ملي سيالبها

پيوست 2
فهرست سازمان و نهادهاي ارائهکنندة اطالعات و
گزارشهاي درخواستي هيأت
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هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها

پيوست  -2فهرست سازمانها و نهادهاي ارائه کنندۀ اطالعات و گزارشهاي درخواستی هيأت

هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها

فهرست سازمان ها و نهادهای ارائه کننده اطالعات و گزارش های درخواستی هیات
وزارتخانه /سازمان /ارگان

سازمان متبوع
وزارت مسکن ،راه و شهرسازي
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان
اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان
اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
اداره کل راه و شهرسازي استان فارس
بنياد مسکن انقالب اسالمی
بنيادمسکن انقالب اسالمی استان لرستان

وزارت مسکن ،راه و شهرسازی

شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ايران
سازمان هواشناسی کل کشور
اداره کل هواشناسی استان فارس
اداره کل هواشناسی استان مازندران
اداره کل هواشناسی استان گلستان
اداره کل هواشناسی استان لرستان
شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايی ايران
سازمان بنادر و دريانوردي
مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي
شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران
سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري

وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان فارس
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان گلستان
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان لرستان
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان مازندران
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري
موسسه تحقيقات خاک و آب
اداره کل شيالت استان خوزستان
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هيأت ويژۀ
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گزارش ملی سيالبها
وزارتخانه /سازمان /ارگان

سازمان متبوع
وزارت کشور
شهرداري شوش
شهرداري خرم آباد
شهرداري گميشان
شهرداري اهواز
شهرداري سوسنگرد
شهرداري دزفول
شهرداري تهران
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
شوراي اسالمی شهر شيراز
استانداري کرمان

وزارت کشور

استانداري لرستان
استانداري گلستان
استانداري مازندران
استانداري خوزستان
استانداري فارس
استانداري استان سيستان و بلوچستان
سازمان مديريت بحران
اداره کل مديريت بحران استان فارس
اداره کل مديريت بحران استان خوزستان
شوراي تامين استان مازندران
شوراي تامين استان فارس
فرمانداري شهرستان شيراز

وزارت دادگستری

وزارت دادگستري
قوه قضائيه
ديوان عدالت اداري

قوه قضائیه

دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور -شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضی ،منابع طبيعی و حفظ
حقوق عامه
دادستان استان خراسان رضوي

پيوست  -2فهرست سازمانها و نهادهاي ارائه کنندۀ اطالعات و گزارشهاي درخواستی هيأت

هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها
وزارتخانه /سازمان /ارگان

سازمان متبوع
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت اسناد و امالک استان فارس
سازمان بازرسی کل کشور
دادگستري کل استان فارس
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ايران
سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

سازمان بهزيستی کشور
سازمان اورژانس کشور
سازمان بسيج جامعه پزشکی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شيراز
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
جمعيت هالل احمر ايران

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

جمعيت هالل احمر استان خوزستان
جمعيت هالل احمر استان گلستان
وزارت نيرو
شرکت توانير
شرکت مديريت منابع آب ايران
شرکت آب منطقه اي استان گلستان
شرکت آب منطقه اي استان مازندران
شرکت آب منطقه اي استان کرمانشاه
شرکت آب منطقه اي استان لرستان

وزارت نیرو

شرکت آب منطقه اي استان فارس
شرکت آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان
شرکت آب منطقه اي استان چهار محال و بختياري
شرکت آب منطقه اي استان ايالم
شرکت توسعه آب و نيروي ايران
سازمان آب و برق خوزستان
موسسه تحقيقات آب
شرکت آب و فاضالب شيراز
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گزارش ملی سيالبها
وزارتخانه /سازمان /ارگان

سازمان متبوع
سازمان برنامه و بودجه کشور
مرکز آمار ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان
سازمان مديريت و برنامهريزي استان مازندران
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان
سازمان نقشهبرداري کشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت جمهوری
اسالمی ایران

صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتی ايران
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور
سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان حفاظت محیط زیست

اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس
اداره کل حفاظت محيط زيست استان مازندران
اداره کل حفاظت محيط زيست استان لرستان

وزارت (سازمان) میراث فرهنگی ،صنایع

سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري استان لرستان

دستی و گردشگری

سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري استان فارس
پليس راهور ناجا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان جغرافيايی نيروهاي مسلح
نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران

وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت امور اقتصاد و دارايی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش
شرکت مخابرات ايران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
پژوهشگاه فضايی ايران
سازمان فضايی ايران

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

صدا و سيماي جمهوري اسالمی ايران

مجلس شورای اسالمی
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ديوان محاسبات کشور
کميسيون انرژي مجلس
بيمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران

پيوست  -2فهرست سازمانها و نهادهاي ارائه کنندۀ اطالعات و گزارشهاي درخواستی هيأت

هيأت ويژۀ
گزارش ملی سيالبها
وزارتخانه /سازمان /ارگان

سازمان متبوع
پژوهشگاه ملی اقيانوس شناسی و علوم جوي

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

انجمن هيدروليک ايران
انجمن آب و فاضالب ايران

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ايران
وزارت نفت

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ايران

بانک مرکزی

بانک مرکزي

مهندسان مشاور

جامعه مهندسان مشاور ايران
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هیأت ویژۀ
گزارش ملی سیالبها
جمهوری اسالمی ایران

جمهوري اسالمي ايران
هيأت ويژة
گزارش ملي سيالبها

پيوست 3
فهرست نظرهاي دريافتي در خصوص فصل
روايت سيل از گزارش نهايي هيأت
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پيوست  – 3فهرست نظرهاي دريافتی در خصوص فصل روايت سيل از گزارش نهايی هيأت 
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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
32
33
34
35
36
37
38

شرکت سهامی آب منطقهاي گلستان
دکتر حسين صمدي بروجنی
شرکت توسعۀ منابع آب و نيروي ايران
وزارت جهاد کشاورزي -دفتر مديريت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزي
گروه آبخيزداري دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی
پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخيزداري
شرکت مديريت منابع آب ايران
دانشگاه نوشيروانی بابل
شرکت توانير
انجمن مرتعداري ايران
فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ايران
سازمان فضايی کشور
بنياد آب ايرانيان
فرهنگستان علوم پزشکی
دانشگاه گلستان
انجمن آبخيزداري ايران
استانداري کرمان
مؤسسۀ تحقيقات علوم شيالتی کشور
استانداري لرستان
بنياد مسکن انقالب اسالمی
دکتر محمودرضا دالور
جمعيت هالل احمر
انجمن آب و فاضالب ايران
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان
مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي
اتحاديۀ انجمنهاي علوم آب
وزارت دادگستري
کانون مهندسين فارغالتحصيالن دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران
ديوان عدالت اداري
سازمان هواشناسی کشور
وزارت نيرو
نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران
سازمان محيط زيست
وزارت کشور
استانداري ايالم
بيمه مرکزي
کميته تخصصی ارزيابی سيالب کميته ملی سدهاي بزرگ
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