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بحران سیل در ایران

 روزشمار سیل
25 اسفند ماه 97 : اخبار هواشناسی  مبنی بر وقوع  واقعه ای عظیم در روزهای پایانی سال قدیم 

و آغازین روزهای سال نو

27 اسفندماه اولین خبرهای مهم بارندگی ها در استان های مازندران، گلستان، خراسان رضوی 
و خراسان شمالی در رسانه ها منتشر شد. مهم ترین خبر این روز بارش 100 میلی متری باران 

در گنبد کاووس بود که خسارت هایی را به 20 روستا وارد کرد.
کارشناس ارشــد سازه، مدیرعامل مهندسین مشاور

حمیدرضا مرادنژاد



هر چه به آخرین روزهای سال نزدیک می شدیم خبرهای سیل و بارندگی 
ها رنگ و بویی جدی تر به خود می گرفت. در آخرین سـاعات سـال 97 با 
توجه به هشدارهای هواشناسی  مردم گمیشان آماده مقابله با سیل می شدند.

رویداد دیگری که در این روز شـاید توجه آنچنانی به آن نشـد ورود یک 
موج بارشی دیگر از اوایل هفته بعد )اولین هفته سال جدید( از سمت جنوب 

به کشور بود که خبرهای چندان خوبی نداشت.
استان های درگیر سیل مازندران، خراسان شمالی، رضوی و سمنان بودند 
این در حالی بود که استان گلستان بیش از هر استان دیگری درگیر سیل بود. 
به شـکلی که صبح دومین روز فروردین ماه مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گلسـتان از تخلیه 7 هزار و 904 منزل مسـکونی در این اسـتان خبر داد. در 
این روز سپاه با اخذ مجوز از مسئوالن مدیریت بحران کشور، بخشی از خط 
آهن استان گلستان را به منظور خروج سیالب از شهرهای سیل زده آق قال 

و گمیشان تخریب کرد. 
 در سـومین روز فروردین ماه فرمانده معظم کل قوا به رئیس سـتاد کل 
نیروهای مسلح دستور گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده را داده اند و 
بسیاری از مسئوالن از جمله رئیس مجلس و وزیر کشور عازم مناطق سیل 

زده گلستان و مازندران شده اند.

در چهارمیـن روز از فروردیـن مـاه  ارتش در مناطق سـیل زده گلسـتان 
بیمارستان صحرایی برپا می کند و بالگردهای نیروی هوافضای سپاه نیز برای 

امدادرسانی به مناطق سیل زده اعزام می شوند. 
 پنجمین روز فروردین بارندگی های شدید در مناطق جنوبی و غربی کشور 
آغاز می شـود و اولین حادثه را در شـیراز رقم می زند. بارش 17 میلیمتری 
بارندگی در شیراز سیلی پرقدرت را به وجود آورد که صدها ماشین را آب 

برد، بیش از یکصد نفر مصدوم شده و 19 نفر نیز جان باختند.
در هفتمین روز از فروردین اولین وعده رسمی دولت برای جبران خسارت 
های ناشی از سیل را دکتر روحانی در نخستین جلسه هیات دولت در سال 
جدید عنوان می کند و سپاه هم در آق قال یک جاده را برای برطرف شدن 

مجدد خطر سیل منفجر می کند.
در 8 فروردین سـازمان هواشناسـی طی اطالعیه ای نسبت به بارش های 

سیل آسای دیگری در روزهای 11 و 12 فروردین ماه هشدار می دهد.
 در 10 فروردین فرمانداری شهرستان آبادان در ساعات پایانی در اطالعیه 
ای فوری در خصوص احتمال سـیالب در روسـتاهای اطراف آبادان هشدار 

می دهد.
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 11 فروردین
بیشترین خبرها در این روز شامل استان لرستان می شود ولی در عین حال 
سایر مناطق کشور نیز از سیل در امان نیستند.امدادرسانی هوایی به روستاهای 
سـیل زده کهگیلویـه و بویراحمد ، تخلیه فوری بعضـی از مناطق در همدان، 
خروش رودخانه ها و سـیل در اسـتان ایالم و هشدار هجوم مارهای سمی به 
مناطق سـیل زده از جمله خبرهای این روز به شـمار می آید. در اواخر روز 
یازدهم فروردین هشدارهای سازمان هواشناسی تهران را نیز شامل می شود.

 12 فروردین
 استان خوزستان در صدر اخبار مربوط به سیل قرار می گیرد و در عصر 
این روز پلدختر گرفتار سـیل شدیدی می شود به طوری که تمامی راه های 

ارتباطی با این شهر قطع می شود.

 14 فروردین
امدادرسانی ها بیش از پیش قوت می گیرد. درخواست کمک های عمومی 
از مردم هم شدت می گیرد و آمار جانباختگان سیل در کشور نیز در همین 

روز اعالم می شود.

 19 فروردین 
هشدار جدیدی از بارش های جدید و سیل آسا در چند استان منتشر می 
شود. با این حال مردم خوزستان و لرستان هنوز هم درگیر خرابی های سیل 

قبلی هستند.

 20فروردین
شـیوع بیماری های پوستی در مناطق سیل زده  و هشدار مجدد سیل در 

ایران توسط وبسایت هواشناسی جهانی باعث نگرانی مردم به ویژه در مناطق 
سیل زده می شود.

 21فروردین
خبر تخریب سد کرخه و سیل ویرانگر در اهواز را می دهد. 

 22 فروردین
طغیان فاضالب در اهواز که خطرناک تر از جاری شـدن سـیل در شـهر 
است باعث می شود رئیس جمهور دستور تشکیل قرارگاه فرماندهی مدیریت 

سیل را صادر کند.

 23 فروردین
 شرق و جنوب شرق خود را برای سیل آماده می کنند تا با حداقل میزان 
خسارت ها مواجه شوند. گرمای هوا هم در لرستان نگرانی جدیدی ایجاد می 
کند. خطر آلودگی نفتی در سیل خوزستان نگرانی ها را درباره سیل خوزستان 

دو چندان می کند.

 24 فروردین 
بر اساس پیش بینی های هواشناسی سیل به شرق کشور می رسد.

 25 فروردین
هرمزگان، سیستان و بلوچستان ،کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و 
سمنان درگیر سیل هستند. از مهم ترین اخبار ناگوار این روز اعالم جدیدترین 
آمار قربانیان سیل است که طبق گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور 

آمار آن را 76 نفر اعالم می کند. 

درباره پرونده
در هفته اول فروردین ۱۳۹۸، ســازمان های هواشناسی خبر از ورود سامانه 
بارشــی متراکم در جنوب و غرب ایران دادند. این ســامانه بارشی در ۵ 
فروردین ماه، موجب ایجاد سیالب و خسارت های جانی و مالی در ۲۵ استان 
ایران شد. این ســیالب ها در روز نخست، حداقل ۱۹ کشته در استان های 
مختلف کشور برجای گذاشت. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده بود 

که در ۴۸ ساعت نخست این بارش ها بر شدت بارندگی در مناطق جنوب و 
جنوب غرب ایران افزوده خواهد شد و در برخی مناطق میزان بارش به حدود 
۴۰۰ میلی متر خواهد رسید. موج دوم بارش ها در ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ آغاز شد 
و شهرهای غربی و جنوبی کشور را دربرگرفت. پس از این بارش ها، هشدار 

سیل و آماده باش در ۲۳ استان ایران اعالم شد.



سیالب در لرســتان از ۵ فروردین ۹۸ آغاز شد  و روزهای ۱۲ و ۱۳ 
فروردین ۹۸ روزهای ســیالب شدید در پل دختر و معموالن بودند. 
ســیالب در خوزستان با بازکردن دریچه های سدها از ۹ فروردین ۹۸ 
آغاز شد، و تا سه هفته پایانی فروردین ۹۸ ادامه یافت. دشتهای سیالبی 
رودخانه های کرخه، کارون و دز به هم پیوستند و محدوده وسیعی در 
شمال شهر اهواز به صورت دشت سیالبی مشترک این سه رود بزرگ 
ایران در آمد. محلهای آبگرفتگی اصلی که تا پایان اردیبهشت ۹۸ نیز 
همچنان آبگرفتگی در آنها ادامه دارد عبارت بودند از دشــت شمالی 
و شــرقی سوسنگرد  و به طور کلی دشت آزادگان، و منطقه حمیدیه 
)که آب بند ۱۵ کیلومتری برای مواجهه با ورود آب به شــهر حمیدیه 
پیرامون آن احداث شد( ، تاالب هورالعظیم که آب از دشت آزادگان و 
هویزه به درون این تاالب جاری است، تاالب شادگان، و دشت سیالبی 
رود کارون در شهرستان کارون، و جاده اهواز-آبادان و آزادراه اهواز 
بندرامام. ضمنا قسمت انتهایی رودخانه جراحی که از جنوب رامهرمز تا 
شادگان ادامه یافته است و در سالهای اخیر با آبگیری سد مارون خشک 
شده بود ، پس از بارندگی های شدید فروردین ۹۸ ، مجددا به صورت 

رودخانه درآمد.
دکتر بهرام فریدی، استاد دانشگاه و فعال و کارشناس محیط زیست در 
گفتگو با خبرگزاری آناتولی درباره سیل اخیر کشور اظهار داشت: »ایران 
شاهد یکی از مخرب ترین سیل های تاریخ معاصر بود. این حادثه بر اثر 
عوامل طبیعی و اقلیمی مانند چند دهه خشکسالی و اشتباه مسئولین در 
نابودی جنگل ها، احداث سدهای بسیار و اختصاص بستر مسیل ها و 
رودخانه ها برای ایجاد پروژه های عمرانی و کشاورزی و نفتی رخ داد«.

دکتر فریدی در ادامه این مصاحبه به بررسی عوامل طبیعی و انسانی سیل 
اخیر در ایران پرداخت و افزودند:

»ســرزمین ایران متاثر از شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حاکم بر 
آن همواره در ردیف مناطق با درجه خطرپذیری باال به لحاظ ســیل، 
تقسیم بندی می شود. ســهم بارندگی ایران، چیزی کمتر از یک سوم 
میانگین دنیاست. توزیع زمانی و مکانی بارش ها در ایران نیز به نسبت 

نواحی دیگر مانند نواحی معتدل از تناسب زیادی برخوردار نیست.
جزییات خسارات سیل در ۸ استان 

در اسفند ۹7 و فروردین ۹۸
در مجموع در هشت استان گلستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، 
ایالم، همدان، سمنان و گیالن به ۶۵ شهرستان، ۸7 شهر و ۲ هزار و 7۵۶ 
روستا خسارت وارد آمده است. از این میزان خسارت به هشت استان 
در مجموع ۳۸ هزار و ۳۸۴ واحد به طور کامل تخریب شده اند که ۴هزار 
و ۲۳۲ واحد آن شــهری و ۳۴ هزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی هستند. 
همچنین، تعداد واحدهای مسکونی که نیازمند تعمیر شناسایی شده اند 
در مجموع ۵۳ هزار و ۸۴۳ واحد اســت که ۲۱ هزار و ۱۹۵ واحد آن 
شهری و ۳۲ هزار و ۶۴۸ واحد آن روستایی هستند. در عین حال، ۵ هزار 
و ۲۴۳ واحد تجاری که ۴هزار و ۲۴۶ واحد آن شهری و ۹۹7 واحد آن 

روستایی هستند.
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دالیل وقوع سیل سال 98

عوامل طبیعی و اقلیمی

عمــده بارش های ایران در زمســتان و در مناطق غربی در این فصل و 
همچنین بهار است. ورود توده هوای مرطوب در بهار می تواند بارش های 
سهمگینی در پی داشته باشد. میزان آن در مواردی برابر با بارندگی یک 
سال یک منطقه می تواند باشد؛ به عنوان مثال بارندگی ۵۰ میلی متری طی 

یک بارش در پلدختر لرستان.
بروز ســیل، یعنی حجم زیاد بارش در محــدوده زمانی کم، که نتیجه 
ورود توده های مرطوب از غرب و جنوب غرب اســت. بروز ســیالب 
نتیجه افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه ها در اثر بارش و یا پدیده های 
آنی دیگر همچون ذوب ناگهانی برف و یا شکســتن سدهاست. شرایط 
جغرافیایی ایران مانند شیب تند دامنه ها، فقر پوشش گیاهی و رگباری بودن 

بارندگی امکان بروز سیالب را تشدید می کند.
عوامل انسانی )سدها، ساخت وساز، افزایش جمعیت، قطع جنگل ها و غیره(

عمده شهرهای ایران به خصوص در نواحی غرب و شمال غرب بر روی 
دامنه ها و درون دره ها بنا شده اند. در نواحی پایین دست نظیر خوزستان؛ به 
عنوان محل تالقی رودخانه های بزرگ بخش غربی ایران، به دلیل شیب آرام 

دشت و پستی منطقه باعث تجمع آب و در نتیجه بروز سیالب می شود.
شمال ایران از بارشی در حدود ۲۰۰۰ )گیالن( تا ۴۵۰ میلی متر )گلستان( 
برخوردار اســت. به لطف این حجم بارندگی مــا در این مناطق دارای 
جنگل هایی هستیم که از لحاظ تنوع اکوسیستمی در جهان منحصر به فرد 
است. یکي از نقش های بارز این جنگل ها مهار آبهای سطحی است که از 

دامنه شمالی کوه البرز به سمت دریای خزر جریان پیدا می کند.
به دنبال خشکسالی های پیاپی نیم قرن گذشته و حتی قبل از آن خطه شمال 
ایران پذیرای کسانی بوده است که می توان آنها را مهاجران اقلیمی نامید. 
افزایش جمعیت این خطه، تقاضای آب و مسکن را به شدت افزایش داد 
و بخشی از جنگل ها قطع و حریم رودخانه ها به اراضی شهری ملحق شد. 
دولت جهت تامین منابع آبی شهرهای شمال به ساخت سد در حدفاصل 

بین کوه البرز و دریای خزر پرداخت.
بر اثر عوامل فوق، وسعت جنگل های شمال ایران از ۳.۴ به ۱.۸ میلیون 
کیلومترمربع کاهش یافته است. برداشت بی رویه چوب، ساخت وساز در 
حریم جنگل و چرایی بیش از حد دام در مراتع شمال ایران منجر به بروز 
سیالب های متعدد در این مناطق شده است. گلستان از دو استان شمالی 

دیگر یعني گیالن و مازندران دفعات سیل بیشتری را تجربه کرده است.
افزایش جمعیت شهری و به تبع آن ساخت وسازهای گسترده در حریم 
رودخانه ها و در مناطقی که قبال مســیل و یا بستر دوره ای رودخانه بوده 
است، باعث می شود رودخانه ها فضای کافی جهت تخلیه سیالب نداشته 

باشند و در نتیجه آب در کوچه ها و معابر به جریان می افتد.
سیاست سدسازی بی رویه در ایران 

احداث سد جهت تامین آب آشامیدنی، کشاورزی، برق و صنعت بدون 
توجه به پیامدهای اکولوژیکی آن خسارات هنگفتی به طبیعت و انسان در 
ایران وارد کرده است. در این زمینه می توان به خشکیدگی دریاچه ارومیه 

و باتالق گاوخونی اشاره کرد. 
پروژه های عمرانی در حریم رودخانه ها، خاکبرداری غیراصولی از بستر 
آنها و برهم زدن شیب طبیعي آبراهه ها، فضا را از جریان سیال آب سلب 
و سیالب را روانه خانه ها، مغازه ها و خیابان ها کرده است. بستر رودخانه و 

مسیل  بعدا کوچکتر شده و کامال تصرف می شود. 
در جریان سیل اخیر استان گلستان سرریزشدن سدها، به ورود حجم عظیمی 
از سیالب به نواحی شهری و روستایی انجامید. علی رغم پیش بینی وقوع 
بارندگی سیل آسا توسط سازمان هواشناسی ایران، عدم اقدام به موقع برای 
بازکردن دریچه سدها منجر به ایجاد خسارات شدیدی در این نواحی شد.

سدهای ایران به بهانه کنترل سرعت آب و یا احداث پروژه های نفتی در 
زمین های پایین دست )برای نمونه در هورالعظیم خوزستان( ساخته شده 
است ، اما در واقع باعث وقوع سیالب و منبع ریزگردها به عنوان یکی از 

بحران های بزرگ زیست  محیطی در این کشور شده است
روزنامه شــرق در نوامبر ۲۰۱۵ طی گزارشی با عنوان »مافیای سدسازی 
از هر فرمانی قوی تر عمل می کند«، به نقل از فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر 
محیط زیست و نویسنده کتاب »توسعه پایدار و مدیریت آب در ایران« 
اعالم کرد: 7۰۰ سد بدون نیازسنجی در ایران ساخته شده است. این سدها 
برای مردم آب نمی شود، بلکه نان شرکت های پیمانکاری و مشاور و ناظر 

یا کارفرما هستند.
مدیریت سیالب نیازمند هماهنگی مراکز متعدد اجرایی است. در ایران 
وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری ها در این زمینه دخیل 
هستند. عدم هماهنگی بین مسئولین و سیاست های متناقض عامل مهمی 
اســت که در ســیل اخیر خود را به وضوح نشان داد. مدیریت سیالب 
در کشورهاي پیشــرفته شامل مجموعه ای از رهیافت ها، ابزارها، مدل ها 
، الگوها و سیستم های اطالعاتی است و توسط مدیریت یکپارچه بطور 

مستمر کنترل و پایش می شوند.
در پایان می توان گفت؛ هرچند سیل اخیر خسارات زیادی به روستائیان در 
زمینه کشاورزی وارد کرد و در بلندمدت منجر به کاهش سطح زیر کشت، 
مهاجرت و تخلیه روســتاها خواهد شد، اما پیامدهای مثبتی نیز خواهد 
داشت؛ دریاچه ارومیه که نقش بارزی در تعادل اکولوژیکی منطقه دارد 
جانی تازه گرفت، نیاز آبی ایران تا حدودی رفع شد و مردم و کشاورزان 
بسیاری از کالن شهرها مانند اصفهان برای مدتی نفس راحتی خواهند کشید.


