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محمدجعفر پورمختار

کارشناس ارشد شهرسازی

مقدمه

گسترش اماكن و توسعهی پوششهاي غيرقابل نفوذ برسطح زمين
هرروز احتمال سيلخيزي در مناطق مسكوني بهويژه شهرهايي را كه
دركنار رودخانهها شكل گرفته و يا توسعه يافتهاند  ،افزايش ميدهد
و براي محافظت در برابر سيل بايد راهكارهايي انديشيده شود كه در
غير اينصورت  ،خسارات سيل  ،جان و مال مردم را به خطر انداخته
و هرگونه توسعهاي را ناپايدار خواهد ساخت.
امروز براي حل مسائل شهري و منطقهاي در مقابل سيالب و
دستيابي به توسعهی پايدار  ،نظر كارشناسان و محققان معطوف
به مديريت جامع سيالب شده است .مديريت جامع كنترل سيالب
سـعي بر آن دارد تا ضمن پذيرفتن وقوع سيل  ،شناخت سيل و
راههاي مقابله با آن را در فرآيند برنامهريزي جامع ارائه دهد.
براي اعمال مديريت جامع سيالب اقدامات سازهاي و اقدامات
مديريتي باهم بهكار گرفته ميشود.

احداث سد با نگاه سازهای

سدسازی یکی از راههای ذخیرهی منابع آب  ،توسعهی کشاورزی،
کنترل سیل و  ...است ؛ اما تجربهی جهانی نشان داده است که
در ساختن سدها نباید عجله کرد و پس از انجام مطالعات کامل
زیست محیطی و پاسخگویی روشن در برابر تهدیدات سکونتگاهها
و دیگر عوامل پدافند غیرعامل  ،میتوان به ساخت سد اقدام کرد
و اگر احداث سد با انگیزهی سازهای مبادرت شود  ،میتواند فجایع
زیست محیطی به دنبال داشته باشد .تجربهی جهانی نشان داده
است سدهایی که صرف ًا با نگاه سازهای ساخته شدهاند  ،پس از
مشاهدات عوارض مخرب زیست محیطی  ،حکم تخریب آنها صادر
شده است .سد سازی مانند تیغ دولبهای است که هم میتواند
سازنده و حیاتبخش باشد و هم مخرب و خانمان برانداز ؛
بنابراین الزم است برنامهی احداث سد در یک فرأيند برنامهريزي
جامع ارائه شود ( مشکالت سدهای شوروی سابق  ،آمریکا  ،آلودگی

در سدهای آذربایجان  ،الر در تهران  ،گتوند خوزستان  ،سیوند در
فارس  ،پانزده خرداد در قم  ،مدیریت ضعیف کنترل آب سدها در
سیلهای  1398و  1397گلستان  ،خوزستان و سیستان و بلوچستان
و  ، ...همه قابل مالحظه است )
مدیریت کنترل آب سدها

بیشتر خسارتهای وارد شدهی خوزستان در فروردین  ، 98ناشی
از دیر باز کردن دریچههای تخلیهی اضطراری سدها بود ؛ یعنی
درست زمانیکه سکونتهای پاییندست بر اثر بارانهای شدید دچار
آبگرفتگی شده بودند  ،سدها هم پر شده و توان آبگیری نداشتند
و با باز کردن دریچههای تخلیه  ،ابعاد سیلزدگی در سکونتگاهها
چندین برابر شد  ،بنابراین باید گفت که با سدسازی ،سادهسازی
نکنیم.

در اواخر دی ماه  98که استان سیستان را سیل فرا گرفت ،
متأسفانه مسئوالن در بازدیدها بحث کامل کردن سدها را برای
جلوگیری از سیل بیان کردند  ،اما با یک بررسی اجمالی و از
روی تصاویر ماهوارهای مشخص شد که در اثر باز کردن بیموقع
دریچههای تخلیهی اضطراری سدهای زیردان و پیشین و سدی
دیگر در پاکستان  ،سکونتگاههای زیردست دچار سیلزدگی بیشتر
شدهاند .با اعمال مدیریت هوشیارانه و با استفاده از نقشههای ترسالی
بههنگام شده و دادههای هواشناسی  ،میتوان کنترل سدها را با
تنظیم بهموقع دریچهها کنترل کرد .نقشهی زیر  ،آخرین نقشهی
بهروز شدهی ترسالی در کشور را نشان میدهد.
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همانگونه که اشاره شد  ،چنانچه اقدامات مدیریتی و پدافند
غیرعامل قبل از حوادث هوشیار باشند  ،میتوانند بحران را کنترل
و از ابعاد فاجعه بکاهند .مدیریت کنترل سدها نقش بسیار مهمی در
جمعآوری اطالعات و دادههای هواشناسی دارد که بتواند بر اساس
حجم سد و ارتفاع آب و میزان ورودی سیل به دریاچهی پشت
سد ،زمان الزم برای جریان آزادسازی را کنترل و بهموقع اقدامات
الزم را انجام دهد .در سیلهای گلستان  ،خوزستان و سیستان با
وجود این همه هشدار و پیشبینی وقوع سیل و داشتن فرصت ،
متأسفانه محاسبات و تجزیه و تحلیل الزم صورت نگرفت و منجر به
سیلزدگی سکونتگاهها و شهرهای پاییندست سد شد .بهتر است
گزارش سازمان آب منطقهای گلستان را در آن موقع و بعد از وقوع
سیالب باهم مرور کنیم :
« بر اساس گزارشهای سازمان آب منطقهای استان گلستان با
توجه به پیشبینیهای هواشناسی که خروج از شرایط خشکسالی
و ورود به شرایط ترسالی در کشور را گزارش کرده بود  ،باید نسبت
به پیشبینی احتمال سیالب و بهرهگیری از پدافند غیرعامل اقدامی
قویتر انجام میشد»]4[ .
سؤال اینجاست  ،با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته  ،چرا
رهاسازی آب پشت سدها به دو روز بعد از صدور اخطار موکول
شده است ؟ و از طرفی  ،با توجه به نوع بارشهای بهاره و تغییر
سبک بارشها در استانهای شمالی طی سالهای اخیر که از بارش
تدریجی و پیوسته به بارشهای یکباره و سهمگین تغییر کرده
است ،چرا تغییر نوع مدیریت سدها  ،برنامهریزیهای ماهانه و فصلی
در بازکردن خروجی سدها و مدیریت بحران برای مقابله با این
حوادث صورت نگرفته است ؟
مدیرعامل آب منطقهای گلستان دربارهی ظرفیت سدهای گلستان
به اقتصاد آنالین میگوید  :قبل از شروع بارندگی  10 ،درصد از
ظرفیت سد « گلستان » خالی بوده است  ،او با اشاره به نقش
سدها در کنترل سیالب میگوید اگر سدهای دیگر استان از جمله
سد نرماب و سد آقدکش تکمیل بود  ،به مدیریت سیل اخیر کمک
میشد .این اظهارنظر مشترک وزیر نیرو  ،دکتر اردکانیان نیز هست
که احداث سدهای بیشتر را در کنترل سیالب مؤثر میداند.
از سوی دیگر  ،با وجود اعالم میزان بارش در استان گلستان ،اما در
رقم بارندگی اعالم شده نیز  ،نظرات متفاوتی وجود دارد .مدیرعامل
آب منطقهای گلستان درحالی از ثبت  318میلیمتر بارش در برخی
نقاط استان سخن میگوید که مکان دقیق ایستگاههایی که این رقم
از بارش در آن ثبت شده است اعالم نمیشود ؛ این درحالی است
که بیشترین بارندگی تجمعی ثبت شدهی حوضهی آبریز « قره
سو-گرگان رود » براساس مطالعات پایهی دفتر آب وزارت نیرو ،
 137/6میلیمتر و در روز  28اسفندماه بوده است .در  26اسفندماه در
این حوضه تنها  0/5میلیمتر باران باریده است و در  29اسفند 5/7 ،
میلیمتر باران ثبت شده است.

طبق سخن مدیر آب منطقهای گلستان  ،بخش قابل توجهی از
بارش در یک شبانهروز و در باالدست حوضهی سدهای بوستان،
گلستان و وشمگیر  ،در حدود  220میلیمتر و در کل حوضهی
گرگانرود  190میلیمتر و در حوضهی قرهسو  160میلیمتر ثبت
شده است.
یکی از نکات مهم دیگری که از نگاهها پنهان مانده است  ،سابقهی
آبگرفتگی گرگانرود در ماههای گذشته است .بارشهای به مراتب
کمتر استان گلستان در بهمن ماه نیز منجر به زیر آب رفتن بخشی
از اراضی کشاورزی و برخی از روستاهای گمیشان شد .چگونه است
که سدهای استان در آن مقطع به کمک مهار سیالب نیامدهاند ؟ چرا
با وجود آگاهی از باال بودن سطح آب زیرزمینی در نواحی پاییندست
و زمانبر بودن نفوذ آب به درون زمین  ،اقدامات مدیریتی برای مهار
سیالبهای احتمالی در آینده دیده نشده است؟ آنچه مهم است ،
تأثیر عوامل انسانی در وقوع چنین سیالبی در نواحی مختلف کشور
است .شواهد موجود نشان میدهد سدهای ساخته شده نه تنها در
کنترل سیالب اثرگذار نبودهاند  ،بلکه مسبب تشدید سیالبی به این
عظمت در نواحی پاییندست استان گلستان شدهاند.
چرا مدیران ارشد وزارت نیرو به مؤثر بودن پروژههای آبخیزداری
در کنترل سیالب به دنبال یافتن راهی برای پیشگیری از
فرسایش و سیالبهای مخرب با کمک آبخیزداری نیستند ؟ چرا
با وجود پیشبینیهای شش ماههی هواشناسی که خروج از شرایط
خشکسالی و ورود به شرایط ترسالی در کشور را گزارش کرده بود،
نسبت به تقویت پوشش گیاهی و تغذیهی سفره آبهای زیرزمینی
که عاملی مؤثر در کنترل سیالب است و پیشبینی احتمال سیالب
و بهرهگیری از پدافند غیرعامل اقدامی انجام نشد ؟ تمرکز مفرط
وزارت نیرو بر احداث سدهای بیشتر تا کجا و به چه بهایی ادامه
خواهد داشت ؟[]4
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روستاها و شهرهای پاییندست است  ،حال این مسئله زمانی حادتر
میشود که مدیریت ضعیف سدها به پیشبینیهای هواشناسی
توجه نمیکنند و یا ترس از خشکسالی در زمان الزم آب اضافی
را رهاسازی نمیکنند و بحران از آن زمان شروع میشود که
حجم مخزن سد پر و دیگر گنجایش ندارد و همان موقع
رگبارها و بارندگیها شدت یافته و سکونتگاهها که خودشان
با صدها مشکل روبرو هستند  ،آب سدها هم رهاسازی شده و
مشکالت را به حداکثر میرسانند و با توجه به توپوگرافی دشت و

نقشهی ترسالی بههنگام شده

ضعف در مدیریت سد و چگونگی رخداد سیل در پاییندست سدها
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معمو ًال انتخاب محل سد در ارتفاعات است و حد فاصل بلندترین
نقاط ارتفاعی حوضهی آبخیز و سکونتگاهها بهگونهای انتخاب
میشود که بتواند آبهای روان را پشت خود ذخیره کند و به
پاییندست خدمات عرضه کند .بهطور طبیعی با ریزش باران ،
آبها از بههم پیوستن جویبارها و رودها و رودخانههای کوچک
به رودخانههای بزرگ تبدیل میشوند .در ارتفاعات چون شیب زیاد
است  ،سرعت آب باال بوده و موجب شسته شدن مسیلها میشود
و در اثر آبشستگی کف  ،رسوبات به پاییندست انتقال مییابد ،
شیب کم جمع شده و تهنشین
رسوبات در نقاط پاییندست و دارای ِ
میشود و روستا و شهر و بهطورکلی سکونتگاهها  ،در این دشتها
شکل میگیرد.
شیب کم با توجه به روابط هیدرولیکی عمق اب
به علت همین ِ
در سیل  ،نسبت به فرادست بسیار بیشتر و گاهی اوقات به چندین
ده برابر و با سرعت کمتر جاری میشود .این وضعیت مخروط افکنه
نامیده شده است.

شیب بسیار کم نسبت به ارتفاعات  ،ارتفاع آب در شهر و روستا باال
آمده و نیاز به پهنهی بیشتری برای عبور سیل وجود دارد و همین
سبب میشود که خانه و کاشانهی مردم بیچاره در سیل فرو رود و
خسارت مالی و جانی سنگینی به بار آورد ؛ درصورتیکه اگر مدیریت
قوی و ریسکپذیر با تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات  ،اقدامات
مؤثری در کنترل سیل انجام میداد  ،یا فاجعهای رخ نمیداد و یا
ابعاد فاجعه به حداقل میرسید .در سیل سیستان پس از آب گرفتگی
سکونتگاهها  ،رگبارها نیز شدت گرفتنند  ،دریچهی سدها نیز باز
شدند و سرعت آبها چند برابر و گاندوها نیز از زیستگاههای خود
رانده شده و به روستاها و شهرها سرازیر شدند و جان عدهای کودک
و هموطن را گرفتند و عدهای نیز قطع عضو شدند .کارشناسان
زیادی وقوع سیلهای سال  98کشور را مدیریت ضعیف سدها
قلمداد کردهاند.
در اواخر بهمن ماه  98نیز با وجود پیشبینیهای هواشناسی مبنی
بر بارش برف تا ارتفاع یک متر  ،بازهم مسئوالن غافلگیر شدند و
بهانه را به گردن ماشینهایی که از قزوین به سمت رشت آمده بودند
انداختند  ،به راستی وظیفهی چه کسانی است که بعد از هشدارهای
روشن هواشناسی جلوی اتومبیلها را در خروجی قزوین میگرفتند
تا جاده مسدود نشود و  . ...تمامی روستاها و شهرها به زیر برف فرو
رفتند  ،آب و برق و سوخت هم قطع شد  ،در خلخال و چند روستای
دیگر گرگهای گرسنه به شهر حمل کردند و به مردم حملهور
شده و گوسفندان را دریدند و آرامش مردم برفزده را بیش از پیش
برهم ریختند  ،مدیریت بحران چه وظیفهای داشت ؟ بلی  ،باز هم
غافلگیری وضعیت را پیچیدهتر کرد]5[ .
آمادگی در برابر بحران
جای تأسف دارد که ستادهای مقابله با بحران و حوادث ،
تمام و یا بخش بزرگی از انرژی خود را روی جریانهای
امداد و نجات بعد از وقوع حوادث متمرکز میکنند و از مزایای
پیشگیری بیخبرند  ،در فاجعهی سیل فروردین شیراز که کشتهها

مخروط افکنه

نکتهی مهم اینجا است چون محل سد در باالدست سکونتگاهها
است  ،حجم آب انباشته شده در پشت سدها همواره تهدیدی برای

و خسارتهای زیادی به بار آورد  ،کافی بود که پس از این همه
هشدارهای هواشناسی  ،دستگاههای مسئول بازدیدی از مسیلها و
آبراهههای طبیعی و مصنوعی باالدست دروازهی قران انجام دهند
سازی کمربندی شیراز  -خرامه،
و میدیدند که آبراههها بر اثر جاده ِ
ُپر و مسدود شدهاند و با باز کردن آنها  24یا  48ساعت قبل از
وقوع سیل  ،با کمترین هزینه میتوانستند از وقوع فاجعه و ابعاد آن
بکاهند .بنابراین آمادگی در برابر بحران از ضروریات جامعه امروزی
است و این مهم در قالب شعار تحقق نخواهد یافت  ،آنان که خود
را همواره در برابر بحران ( سیل  ،زلزله  ،آتشسوزی و  ) ...آماده
کردهاند  ،با کمترین هزینه و سرافراز در برابر مشکالت پیروز شدند

و در مقابل آنان که آماده نبودند  ،با هزینههای مضاعف و تلفات
بیشتر سطح باالیی از نارضایتی را فراهم ساختند.

يكي از موارد مهم توسعهی شهري  ،رعايت مسائل ايمني
در شهرها است و با وجود بالياي طبيعي و حوادثی مانند
سيل  ،زلزله  ،طوفان  ،آتشسوزي و  ، ...اين مهم بايد به
عنوان يك اصل در توسعهی شهري مدنظر قرار گيرد كه در
غير اينصورت  ،از هرگونه ساختوساز و توسعهاي در امان
نخواهد بود و ضمن ضرر جاني و مالي وارد به شهروندان  ،براي

موارد کنترل مدیریت رودخانه قبل از وقوع سیل و بعد از آن

ضرورت هماهنگی مدیریت بحران با مدیریت کنترل سدها

نظر به اينكه برداشت بيرويهی شن و ماسه از بستر رودخانهها،
موجب تغيير مسير جريان آب و در بارندگیهای شدید باعث طغیان
رودخانه و سیلزدگی موجب خسارت به ابنيهی فني و جاده و
سکونتگاهها ميشود  ،براي جلوگيري از اين امر رعایت موارد و
ضوابط ذيل در مدیریت مهندسی رودخانهها الزامی است[: ]3
1ـ برداشت مصالح بايد با مجوز و به صورت يكنواخت و از محور
رودخانه انجام گيرد ؛
2ـ ايجاد هرگونه سد  ،برای برداشت مصالح رودخانهاي به لحاظ
حفظ رژيم رودخانه و جلوگيري از تغيير شكل طبيعي رودخانه به هر
شكل ممنوع است ؛
3ـ دپوی مصالح در بستر رودخانه ممنوع است ؛
4ـ در محلهایي كه پل بستر رودخانه را قطع ميكند  ،رعایت حريم
پل باالدست  500متر و پایيندست به طول يك كيلومتر ضروري
است ؛
5ـ حداكثر عمق برداشت مصالح رودخانهاي نبايد بيشتر از يك
متر باشد ؛
6ـ دارندگان مجوز برداشت مخلوط شن و ماسه از مسير رودخانه حق
سرند كردن و دپوي آنها را در بستر رودخانه ندارند ؛
7ـ پيمانكاران و افرادي كه براي برداشت مصالح از زمينهاي شنزار
استفاده ميکنند  ،برداشت مصالح نبايد به جاده لطم ه وارد كند و
ضمن رعايت حريم جاده  ،حداقل  120متر از جاده فاصله داشته
باشد ؛
8ـ در نقاطي كه بستر رودخان ه به موازات جاده است  ،در موازات جاده
حداقل ( از شانهی جاده) بين  150تا  300متر از سواحل رودخانه
برداشت مصالح ممنوع است.
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رشد و توسعهی اقتصادي بسيار زيانبخش و مانعي در راه دستيابي
به توسعهی پايدار خواهد بود .بنابراين همگام با توسعهی شهر  ،الزم
است موضوعات خاص محيطي و محلي به عنوان عامل مهم مورد
شناسایي قرار گرفته و با برنامهريزي و تعيين يك چهارچوب مناسب
قانوني و مالي  ،اين مسائل در رأس قرار گيرد و بهگونهاي عمل شود
ن را بهعنوان اقدامات مفيد و عامل توسعهی پايدار شهري
كه بتوان آ 
برشمرد]2[ .
ساختار كالبدي هر شهر نشانگر آنست که توسعهی اين
شهر چگونه بوده و يا به چه صورت شكل یافته است و در طول
زمان دستخوش چه حوادث  ،تغيیرات  ،باليای طبيعی و  ...قرار
گرفته است؟ و از آنجا که هرگونه برنامهی توسعه بايد با درنظر
گرفتن وضعيت گذشتهی شهرها باشد  ،متأسفانه با ناديده گرفتن
این موضوع مهم  ،با توسعهی بيرويهی شهرها روبرو هستیم.
ساختوسازهای غيرمقاوم و ناپايدار در برابر زلزله و يا تجاوز به
حريم رودخانهها  ،از بين بردن زمينهای کشاورزی و يا پوششهای
گياهي و سيالبهاي ادواري هميشه تهديدي جدي براي شهرهای
در حال توسعه بوده و عالوهبر خسارتهای جاني و مالي  ،همواره
تخريب بستر و ساير تأسيسات شهري را دربر داشته است .توسعهی
بيرويه از نظر سيماي شهري نيز چهرهی زشتي به شهرها داده
است و کارهای بدون برنامه هر از چندی خسارتهاي بيشماری
را در كشور برجای ميگذارد  ،تمامی سرمایهها را از بين ميبرد و
هزينههای مضاعفي را براي بازسازي به ارمغان ميآورد و اين همان
توسعهی ناپايدار است]2[ .
برنامههای پدافند غیرعامل که شامل مقاومسازی در برابر زلزله ،
سیل  ،آتشسوزی  ،باد و  ...است  ،تجهیز به ابزارها و ماشینآالت با
تکنولوزی روز و آموزش نیروی ماهر و تهیهی نقشههای مورد نیاز
مدیریت بحران و ارسال و نگهداری آن به تمامی دستگاههای اجرایی
در تمامی سطوح از ضروریات یک برنامهی جامع و مدون امداد و
نجات است و بهطور خالصه شامل موارد زیر بر روی نقشههای
 GISاست :
* تهیهی نقشههای شبکهی معابر و تعیین جهت مسیرها در شرایط
بحران ؛
* تهیهی نقشههای آسیبپذیری در هر شهر و روستا ( انسدادهای
معابر و  ) ...؛
* تهیهی سایتهای استقرار کمکهای مردمی ؛
* تهیهی نقشههای اسکان موقت کمخطر ؛
* تهیهی برنامههای انبار مواد در اطراف شهرها در شرایط بحران ؛
* تهیهی برنامههای توزیع مواد  ،غذا  ،دارو و تجهیزات ؛
* تهیهی برنامهی تقسیم کار و تعیین مسئولیتهای هر نهاد و

ارگان ؛
* تهیهی نقشههای سایت استقرار نیروهای امداد و نجات و
بیمارستانهای صحرایی ؛
* پیشبینی فضاهای باز مناسب در هر منطقه و ناحیه ؛
* تهیهی فهرست زمینهای ورزشی  ،پارکها  ،تفریحگاهها  ،اماکن
مذهبی و مکانهایی که در اختیار ستاد بحران قرار میگیرند ؛
* تهیهی فهرست ساختمانهای عمومی مانند  :مدارس [ دبیرستان
و دانشگاه ] و سالنهای ورزشی که در اختیار ستاد بحران قرار
میگیرند ؛
* تهیهی دستورالعملهای آمادهسازی زمین و سایتهای نصب
چادر ( شبکهی پیاده و سواره  -خطوط تأسیسات  -هدایت و دفع
آبهای سطحی و  ) ...؛
* تهیهی دستورالعملهای تخلیهی اضطراری و هدایت مردم
بحرانزده از مسیرهای مشخص ( در توفانها و آتشسوزیهای
بزرگ سال  2017در آمریکا میلیونها نفر در تخلیهی اضطراری از
خطر رهایی یافتند ) ؛
* بازدیدهای مستمر و کنترل موارد باال در زمینههای مختلف  ،با
توجه به فصول  ،شرایط زمان و مکان وقوع بحران و بههنگامسازی
الزم در امور گفته شده که بتواند آسودهخاطری حداکثر را برای
ساکنان شهرها فراهم آورند.
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