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مقدمه 
وقوع سیل پنجم فروردین ماه 98 موجب شد تا با پیشینه ی علمی 
بتوان  تا  بپردازیم  موضوع  بررسی  به  دوستان1  از  جمعی  تجربی  و 
مواردی را که در وقوع سیل و یا تشدید آن مؤثر بوده اند، شناسایی 
کرده و برای جلوگیری از خطرها و تهدیدهای مشابه مورد استفاده 

قرار گیرد. 
   اقدام های انجام شده شامل موارد زیر بوده است:

مشاهده و بازبینی فیلم ها و کلیپ ها برای تجزیه و تحلیل زمان 
تمرکز غیر طبیعی سیل 

های  فیلم  و  مجازی  فضای  در  شده  پخش  کلیپ های  مشاهده ی 
را  سیالب  جریان  تفاوت  خوبی  به  ترافیک،  سازمان  بسته ی  مدار 
این فیلم ها سه جریان  از روی  در عرض 10 دقیقه نشان می دهد، 

سیالبی تعیین شد:
الف : جریان تند سیالب روی خیابان که در حرکت اتومبیل ها اخالل 

ایجاد کرده، اما حرکت به کندی صورت می گیرد؛ 

 

چگونگی پدیده ی سیل ناگهانی 
دروازه ی قرآن شیراز

و حرکت  نشان می دهد  را  بحرانی که سیالب شدیدی  جریان  ب: 
اتومبیل ها قفل شده و تعدای از آن ها به هم برخورد می کنند؛

 

ج: جریان فوق بحرانی در فاصله زمانی 2 تا 3 دقیقه بعد از جریان 
بحرانی با یک موج گسترده ای از سیل پدیدار می شود و همه ی 

اتومبیل های عبوری که حرکت رو به جلو داشتند را به طو ناگهانی 
حدود 300 متر به عقب کشانده و آن ها را روی یکدیگر لغزانده و 
تلی از اتومبیل در ضلع شرقی ایجاد و سیالب را به سمت ضلع غربی 

کشانده و در ضلع غربی نیز طغیان سیل دیده می شود.  
 

محمدجعفر پورمختار
کارشناس ارشد شهرسازی

1.  دکتر حسین رهنما، مهندس محمدجواد حامدی و مهندس جعفر ضابطیان

پوشه ی سیل
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از حاصل این سه جریان نتیجه گیری می شود که مدت زمان تمرکز 
پی  در  پی  کوتاه  زمان  چند  یا  دو  در  و  نبوده  زمان  یک  سیالب 
افزایش یافته است و نشان می دهد که تجمع آب در نقطه ای و یا 
نقاطی صورت گرفته و با آزاد شدن و یا ترکیدن بند و یا سد، جریان 
جمع شدگی آب از یک نقطه، رها و این چنین جریان بحرانی را به 
وجود آورده است و الزم دیده شد که با بازدید میدانی و صحرایی 

قضیه روشن شود.

شامل  مسیل  همه ی  از  میدانی  متعدد  بازدیدهای   *
سرشاخه های حوضه- میان حوضه و محل رخ داد سیل

طی بازدید چند مرحله ای که از سرشاخه های حوضه ی آبریز انجام 
شد، بسیاری از مشکالت آشکار گشت. چندین آبرو و پل در جاده ی 
کمربندی خرامه-شیراز باالدست دروازه ی قرآن مورد ریزبینی قرار 
گرفت و دیده شد که در هنگام بارندگی، آب از زیر این پل ها عبور 
نکرده و سیالب از روی جاده عبور کرده است، همین امر سبب شد 
شود.  مشخص  علت ها  و  پرداخته  موضوع  به  عمیق  نگرش  با  که 

حاصل کنکاش ها به صورت کوتاه در ادامه آمده است:
الف : دو به یک و سه به یک کردن آبراهه ها و تنگه های باالدست؛ 

به منظور صرفه جویی در امر پل سازی جاده ی کمربندی؛
ب: وجود خاک ریز حفاظتی پادگان در طول و امتداد جاده و عمود 

بر مسیل ها؛
ج: وجود فنس در سر آبراهه ها و پل های روی جاده؛

د: ریختن مصالح خاکی حاصل از ایجاد ترانشه و خاک برداری جاده 
سازی در دره ها و مسیل های باالدست دروازه ی قرآن؛

ه:  رعایت نکردن مالحظات زیست محیطی در جاده سازی.
   با انجام کارهای غیر اصولی و عدم توجه به  اهمیت مسیل ها و 
دست کاری های بی مورد و در چندین نقطه، احداث بند خشکه چین و 
با بارش رگبارهای غیر معمول و ریزش نقطه ای باران در حوضه ی 
به  و  افتاده  راه  به  باالدست  تنگه های  در  سیالب  قرآن،  دروازه ی 
دلیل مسدود بودن آبراهه ها آب عظیمی در دو نقطه پشت خاکریزها 
تجمع کرده و فنس کشی امتداد جاده نیز با کمک خاکریزها سدی 
نقطه  دو  در  فراوان  آب  تجمع  از  پس  و  آورده  وجود  به  مصنوعی 
یکی به حجم 2.5 میلیون لیتر و دیگری به حجم 4.0 میلیون لیتر 
و جمعًا 6.5 میلیون لیتر با فاصله ی زمانی تقریبی یک و دو دقیقه 
خاکریزها شکسته شده و در عرض 7 دقیقه خود را به دروازه ی قرآن 

در  را  بحرانی است که خودروها  این همان جریان فوق  و  می رسد 
عرض 3 دقیقه درهم می نوردد و این چنین فاجعه ای به وجود می آید. 
به عبارتی، همراه با جریان سیل، اضافه جریانی معادل 360 تانکر 
18000 لیتری در عرض 7 دقیقه در دروازه ی قرآن تخلیه و فاجعه 

را به اوج رسانده است. 
   عالوه بر این، وجود خاک ریزهای بین راهی در مسیل ها، سیالب 

آن ها را شسته و به سمت دروازه ی قرآن سرازیر می کند.

مصاحبه های محلی 
متعدد  گزارش های  و  عکس  و  فیلم  تهیه ی  و  مصاحبه ها  انجام  با 
و برداشت های میدانی، تمامی تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، 
ثابت و تأیید شد که جریان سیالب در دروازه ی قرآن به صورت چند 

مرحله ای به شرح زیر بوده است:
از 15 دقیقه بارش سنگین سیالب از ضلع شرقی دروازه ی  * بعد 
از  اتومبیل  چندین  و  می شود  سرازیر  انتظامی  نیروی  مقر  و  قرآن 

محوطه ی رستوران به طرف پایین کشیده می شوند؛
* بعد از 20 دقیقه بارش سنگین، سیالب از سمت غرب دروازه ی 
قرآن یعنی خیابان بیمارستان مادر و کودک به  جاده سرازیر می شود 
اطراف  در کوچه های  اتومبیل هایی که  و هم چنین، موجب می شود 

پارک کرده بودند، به هم برخورد کنند؛
* حدود 40 دقیقه از بارندگی شدید می گذرد که حوضچه ی آبگیر 
سیالب  و  شده  پر  آبگیر  دریچه ی  لب  تا  قرآن  دروازه ی  لوله ی 

به وسیله ی لوله ی موجود انتقال داده می شود؛
* حدود 50 دقیقه بعد از بارش سنگین، موجی از سیالب با ارتفاع 
قابل توجه به دیواره ی حوضچه ی دریچه ی آبگیر وارد می شود و از 
آن جا جریان بحرانی سیل شروع می شود و اتومبیل های پارک شده 

در پارکینگ بازارچه را درهم می نوردد؛
* حدود 53 دقیقه بعد از بارش جریان سیالب اضافه تر شده و جریان 

فوق بحرانی را به وجود می آورد. 
 

شکستن یکی از بندها در مسیر جاده ی کمربندی شیراز-خرامه با ظرفیت 2 
میلیون و پانصد هزار لیتر  

سؤاالت تحقیق
1. مساحت حوضه ی آبریز دروازه ی قرآن چه میزان بوده است؟ 

2.  میزان بارندگی و تجزیه و تحلیل های هیدرولوژیک در منطقه ی 
مورد نظر چگونه است؟         شکستن یکی از دهانه های خاک ریز                               
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3. منشأ رسوب غیر طبیعی و غلظت باالی سیل از کجا بوده است؟
4. ارزیابی کلی وضعیت مدیریت حوضه ی آبریز چگونه است؟

وقوع  زمان  در  سیل  انتقال  لوله ی  عملکرد  و  آب گذری  میزان   .5
سیالب چقدر بوده است؟

و  بارندگی  کوتاه  زمان  در  خودروها  بردگی  آب  در  مؤثر  عوامل   .6
سیالب چه بوده است؟

7. دبی سیالب در زمان وقوع فاجعه چقدر تخمین زده می شود؟

پاسخ سؤال اول: )تعیین مساحت حوضه ی آبریز دروازه ی قرآن( 
با استفاده از نقشه های یک پنجاه هزارم و هم چنین، نقشه ی گوگل 
مساحت حوضه ی آبریز دروازه ی قرآن حدود 25 کیلومتر مربع است 
و از لحاظ زمین شناسی آبرفتی دانه درشت و ریز و در بعضی نقاط 
مقاالت  سایر  در  بیش تر  اطالعات  است.  شده  مشاهده  هم  مارن 
پوشه ی سیل، گزارش زمین شناسی و هیدرولوژی در همین شماره 

توسط همکاران آورده شده است . 

تحلیل های  و  تجزیه  و  بارندگی  )میزان  دوم:   سؤال  پاسخ 
هیدرولوژیک در منطقه ی مورد نظر(

ایستگاه هواشناسی فرودگاه، 17 میلی متر  از طریق  بارندگی  میزان 
را برای 12  ارم سازمان آب منطقه ای، 24 میلی متر  باغ  ایستگاه  و 

دقیقه ثبت کرده بودند.
اندازه گیری و     اطراف حوضه ی دروازه ی قرآن هیچ گونه دستگاه 
ثبات میزان بارندگی وجود نداشته و برای محاسبه ی میزان بارندگی 
واقعی باید با استفاده از تجربه ها و روابط ریاضی موجود و تجزیه و 

تحلیل هیدرولوژیکی به این مهم دست یافت و آن را تخمین زد.
   با توجه به شدت باران در آن روز به ویژه در محدوده ی دروازه  ی 
قرآن، الزم بود تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره ی زمین و پدید آمدن 
ناگهانی  تخلیه ی  و  رودباره ای  به ریزش  را  آن  )Jet Stream( که 
باران نام نهاده اند، مورد نظر گروه کارشناسان قرار می گرفت و شدت 
باران تخمین زده می شد که با تجزیه و تحلیل و بارندگی های شدید 
و رگبارهای غیر متعادل در سراسر کشور به خصوص اهواز و ایالم و 
لرستان به خوبی مشخص شد که پدیده ی بارندگی از بارندگی های 

نادر بوده است.

بوده  کجا  از  نرمال  غیر  رسوب  )منشأ  سوم:  سؤال  پاسخ 
است؟(

با توجه به آثار باقی مانده از سیالب و حمل حجم انبوهی از گل و الی 
و سنگ های ریز و درشت دانه و زدن ضربان سنگین به خوروهای 
دست کاری  باید  باالدست،  منطقه      ی  در  که  می دهد  نشان  عبوری 
این حجم  بتواند  باشد که سیالب  و کند و کاوهایی صورت گرفته 
انبوه شن و ماسه و گل والی را حمل و به سوی شهر روانه کند. با 
بررسی های به عمل آمده و مقایسه ی عکس های هوایی سه دهه ی 
اخیر مشخص شد که مقدار بسیار وسیعی از مساحت حوضه ی آبریز 
پوشش گیاهی خود را از دست داده و به جای آن ساختمان، جاده و 
شهرک سازی ایجاد شده است و این امر موجب افزایش روان آب را 
فراهم ساخته است و عالوه بر افزایش روان آب، زمان تمرکز سیل را 
به شدت پایین آورده است به طوری که دو زیرحوضه ی کوچک غرب 
و شرق دروازه ی قرآن موجب سیالبی شدن منطقه را بیش از پیش 
فراهم ساخته اند، نتیجه این که با این افزایش سطوح غیرقابل نفوذ، 
الزم بوده است تمهیداتی در جهت کاهش سیل و رسوب در پایین 
دست حوضه یعنی قبل از دریچه ی آبگیر اندیشیده شود، اما در طول 
از  است.  نشده  ساخته  رسوب گیر  بند  و  آبگیر  بند  هیچ گونه  مسیل 
طرفی، دست کاری مصنوع در طبیعت برای جاده سازی و خاک ریزی 
در مسیل ها و تخلیه ی مازاد مصالح ساختمانی در دره ها در تشدید 

حمل رسوب بسیار مؤثر بوده است.
 

تخلیه ی خاک های جاده سازی در مسیل ها

با استفاده از روابط خطی موجود، میزان بارندگی دروازه قرآن برحسب )mm( ارتفاع در این جدول تهیه شد.
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پاسخ سؤال چهارم: )ارزیابی کلی مدیریت حوضه ی آبریز(
در طی بازدیدهای انجام شده از سراسر حوضه ی آبریز مشاهده شد 
حوضه  سیل  کاهش  در  مؤثری  بازدارنده ی  اقدام های  تنها  نه  که 
صورت نگرفته است؛ بلکه تغییر کاربری های متعدد، تخلیه ی مازاد 
اثرات جاده سازی و دست کاری های  از  مصالح ساختمانی، بی  خبری 
مخرب در طبیعت افزایش سیل را به همراه داشته است و با وجود 
رودخانه ها  و  مسیل ها  از  حفاظت  مورد  در  مدون  و  روشن  قوانین 
...، همگی  راه و شهرسازی، شهرداری و  نیرو، وزارت  برای وزارت 
ناهماهنگ عمل کرده و نشان گر مدیریت ضعیف حوضه ی آبریز بوده 
است. با توجه به شواهد موجود و غافلگیر شدن همگان در برابر سیل 
و به ویژه مسدود بودن مسیل های جاده ی کمربندی، مدیریت تمامی 

ادارات مسئول ضعیف ارزیابی می شود.

        

شکستن بند دوم با ظرفیت 4 میلیون لیتر

انتقال  لوله  عملکرد  و  آب گذری  )میزان  پنجم:  سوال  پاسخ 
سیل در زمان وقوع سیالب(

با توجه به دریافت اطالعات شفاهی از دفتر آب های سطحی میزان 
آب گذری لوله ی موجود در دروازه ی قرآن حدود 12 متر مکعب بر 
ثانیه محاسبه شد و  با استفاده از کلیپ ها و تصاویر مشخص شد که 
لوله ی انتقال سیل در زمان وقوع سیالب کار خود را انجام می داده 
ارتفاع  آبگیر،  دریچه ی  پشت  آب  شدن  جمع  با  به طوری که  است؛ 
آب باال آمده و چون تحت فشار قرار گرفته است، درب منحول های 

پایین دست بیرون زده و آب از منحول ها سرریز کرده است. 

                           

بردگی  آب  در  مؤثر  عوامل  )بررسی  ششم:  سؤال  پاسخ 
خودروها در زمان کوتاه بارندگی و سیالب(

بردگی  آب  موجب  زیر  عوامل  بندها،  سایر  توضیحات  به  توجه  با 
خودروها شده است:

الف: کوتاه شدن زمان تمرکز و تجمع سیل در محل دریچه ی آبگیر؛
ب: فرسایش شدید خاک ناشی از دست کاری محیط و تخلیه کردن 
خاک های جاده ی کمربندی در مسیل ها و آب شستگی کف بستر 
ناشی از تند شدن سرعت سیل و حمل رسوب بیش از حد و  باال 

رفتن غلظت باالی سیل؛
ج: اضافه شدن نیرو در اثر غلظت سیل و جاری شدن در خیابان با 
شیب باالی 7 درصد موجب شناور شدن خودروها شده و اضافه شدن 
ناگهانی جریان دوم و سوم سیالب موجب تشدید آن شده و خودروها 

را به باال و پایین پرتاب کرده است.
                       

        

   
فرو ریختن فنس پشت خاک ریز و رها شدن ناگهانی حجم عظیم سیالب

پاسخ سؤال هفتم: )تخمین دبی سیالب در زمان وقوع فاجعه(
برای به دست آوردن میزان سیالب در هر منطقه، نیاز به پارامترهای 
متعددی است که حدود و میزان سیل را اعالم می کنند. این پارامترها 

شامل:
* مساحت حوضه ی آبریز؛

* میزان بارندگی از طریق دستگاه های ثبات؛
* میزان سطوح منطقه ی مورد نظر به لحاظ تفکیک کاربری های 
حوضه،  سطح  در  آن  مختلف  جنس های  و  طبیعی  )زمین  مختلف 
نوع  جاده سازی،  نظامی،  ورزشی،  مزرعه،  باغ،  اداری،  مسکونی، 
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آسفالت و پوشش روسازی و ...(؛
* میزان بارندگی قبل از محاسبه ی دبی سیالب ) خیس بودن زمین، 

نفوذپذیری(؛
* شیب های مختلف سطوح تغییر داده شده و شیب کلی منطقه؛

و  کانال ها  درون  دیگر  پارامتر  و چند  * جنس مسیر عبور سیالب 
مسیل ها.

در  اطالعات  این  از  بسیاری  تهیه ی  گزارش،  آماده سازی  زمان  در 
دست نبود و به دست آوردن آن ها هم در زمان کوتاه غیرممکن بود، 
بنابراین، به دلیل تجربه ی باالی تیم بسیاری از اعداد تخمین زده 
شد و نتیجه آن که کل سیالب عبوری از منطقه ی مورد نظر حدود 
48 مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است که حدود 12 متر مکعب بر 
ثانیه ی آن از لوله ی موجود و 36 متر مکعب آن از خیابان عبور کرده 
است و چون جریان سیالب با افزایش و کاهش ناشی از بندهای به 
وجود آمده و چندین بند مصنوعی دیگر در طول مسیل همراه بوده 

است، تخمین دبی 
لحظه ای سیالب در نقاط مختلف نیز غیرممکن است.

 
موقعیت  بندها و آب شستگی ها در محور جاده ی کمربندی شیراز-خرامه 

منطقه ی باالدست دروازه ی قرآن

نتیجه گیری دالیل وقوع ناگهانی سیل شیراز
* تغییرات اقلیمی و پدیده ی جهانی Jet  Stream؛ 

* رعایت نکردن مالحظات زیست محیطی در طرح های عمرانی؛ 
بویژه عملیات جاده سازی )کمربندی خرامه مرودشت(؛

به وسیله ی  آبراهه ها  و  مسیل  از  حفاظت  اصول  به  توجه  عدم   *
سازمان های مسئول؛2

* از بین بردن مسیل طبیعی سیل آباد در شیراز؛
* عدم نظارت بر برنامه ی مدون الگوی توسعه و عمران کشور؛

اجرا  و  حیاتی  خطوط  در  سیل  بازگشت  دوره ی  پایین  انتخاب   *
نکردن بندهای تأخیری و رسوب گیر؛

* جدی نگرفتن توصیه های سیل قبل از وقوع؛
* جدی نگرفتن و ضعیف بودن سیستم تخلیه ی اضطراری حوادث.

پیشنهاد ضروری
افزایش جمعیت و گسترش اماکن و توسعه ی پوشش هاي غیرقابل 
نفوذ بر سطح زمین هر روز احتمال سیل خیزي در مناطق مسکوني 
به ویژه شهرهایي را که در کنار رودخانه ها شکل گرفته و یا توسعه 
باید  سیل  برابر  در  محافظت  براي  و  مي دهد  افزایش  یافته اند، 

راه کارهایي اندیشیده شود که در غیر این صورت، خسارت های سیل، 
جان و مال مردم را به خطر انداخته و هرگونه توسعه اي را ناپایدار 
خواهد ساخت. برای جلوگیری از خسارت های اجرای طرح مدیریت 
استانداری ها  در  بحران  کمیته ی  طریق  از  کشور  در  سیالب  جامع 
طبق طرح پیشنهادی اجتناب ناپذیر است، کلیات طرح تشکیالت فنی 
شده  آورده  زیر  اسالیدهای  در  سیالب  کنترل  مدیریت  مهندسی، 

است. 3
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2 و 3. نگارنده در »کنفرانس مهندسی رودخانه« )1376( و »کنفرانس مهندسی عمران« )1380( به طور مفصل به این موضوعات پرداخته است.


