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 مقدمه -1

کره زمین  ن بخشهایذیرتریجغرافیای ایران از نظر احتمالی وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله و سیل یکی از آسیب پ

ه یز هموارشهری ن که هر ساله وقوع این حوادث موجب خسارتهای جانی و مالی فراوان می شود وگستره هایاست 

زی هر چه مصون سا صی جهتتجربه تلخی از بروز اینگونه بال یا داشته اند و به نظر می رسد انجام برنامه ریزی خا

ب و و فاضال لیه آبخت جمشید با سیستم تخبیشتر فضاهای شهری ضرورت دارد . شاهد این مدعا مجموعه فرهنگی ت

 30بارش کمتر از  سال قدمت در مجاورت آن قرار دارد و 60سیالب است در صورتی که شهر مرودشت با کمتر از 

شته در شهر الهای گذسیل س میلیمتر در مدت زمان کوتاهی آب گرفتگی و و سیالب اکثر نقاط شهر را فرا می گیرد و یا

یه درختان طع بی روعی و قو سیل عظیم گرگان که بر اثر عدم توجه مسئولین و مردم به منابع طبی نکاء و شهر نوشهر

طح شهر جاری بانهای سسیل به خیادر جنگلها باعث گردید که بر اثر یك بارندگی و عدم وجود موانع سر راه آب باران ،

ابله با ی برای مقشود و مسئولین شهر م ویرانخانه های مرد شود که متأسفانه عالوه بر خسارتهای جانی و مالی ،

کامل  ا به طورشهر ر مشکالت سیل گیری شهرها در بدو امر باید منشا و عوامل موثر در ایجاد این وضعیت در هر

 بشناسد.

 بدلیل وسعت یران نیزا. در  یل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز ، بشر شاهد وقوع آن می باشدس

بهای عظیمی اهد سیالشساله  متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارشها در اکثر حوضه های آبخیز ، همه های زیاد ، اقلیم

برخی از  یل که دردیده سدر اکثر مناطق کشور می باشیم . امروزه یکی از ابزارها و روشهای مطرح در مقابله با پ

  . هشدار سیل می باشدکشورهای جهان رایج گشته ، سیستم های پیش بینی و 

یران بر یکن در اشده ، ول سال است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، اجرای این سیستم ها آغاز 40بیش از 

و با اجرای م داریرار راه ق روی این سیستم ها بصورت گسترده و عمومی برای تمامی مناطق کار نشده و هنوز در ابتدای

 ن چشمگیری از  خسارات و حوادث ناشی از سیل جلوگیری کرد .این طرح می توان به میزا

یالب سمانی که فقط ز متأسفانه موضوع سیل و مدیریت و کاهش خسارات آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته و

 اگر چه بررسی طرح گردد.آید، توجه مسئولین و متخصصین به آن جلب میای بوجود میشود و فاجعهمخربی جاری می

ل حدهد یك راه اند، نشان میهای مهار سیالب که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مطالعه و اجرا شده

 پیچیدگی همه ی مشخص و مطمئن برای کلیة مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است پدیده ی سیل علیرغم

ز سیل برداری اقتصادی ارات آن و حتی بهرهاهش خساتوان در جهت مهار وکهایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می

 . های مناسبی جستجو کردحلراه

 انگزارش مقدماتی سیل های رخ داده در آبان ماه و آذر ماه در استان های ایالم و هرمزگ -2

ه شمار کشت .سابقه گزارش شده استبارش باران در ایالم که با رعد و برق و تگرگ نیز همراه بوده طی یك دهه اخیر بی

سیل تخریب گسترده منازل و زیر ساخت های شهری در ایالم را به دنبال  تن افزایش یافته است. 3شدگان سیل ایالم به 
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با توجه به قطعی آب  درصد مناطق قطعی برق را شاهد بوده ایم. 20در صد شهر قطعی آب و  50داشته و همچنین در 

رسانی قبلی در بررسی اولیه از وضعیت عشایر خوشبختانه به دلیل اطالع وجود داشت. نیمی از شهر نیاز مبرمی به آب معدنی

 راس دام عشایر در شمال ایالم در اثر وقوع سیل تلف شد. 35هیچگونه خسارت جانی وجود نداشته اما 

از  واده بود شدار دهدر خصوص بارش باران و جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر  هواشناسی استان ایالم اوایل هفته

 مسئوالن و متولیان خواسته بود تدابیر الزم را در این ارتباط اتخاذ کنند.

ك مفقود کشته و ی دوترین بارش طی یك دهه اخیر باعث وقوع سیل و آبگرفتگی سطح معابر در شهر ایالم شد و سابقهکم

راه بوده طی یك رگ نیز همد و برق و تگاعالم هواشناسی استان ایالم، بارش باران در ایالم که با رع برابر بر جای گذاشت.

یل سوقوع  ست.بگرفتگی در سطح معابر شده اآباعث سیالبی شدن و  ین بارندگیا سابقه گزارش شده است.دهه اخیر بی

های شهری و ساختیرزهای مواصالتی استان ایالم خساراتی را به عالوه بر کندی تردد در سطح معابر درون شهری و جاده

  ستان نیز وارد کرده است.روستایی ا

ی را به دنبال ارات زیادبندهای زیاد و شیب برخی معابر خسشدت بارندگی با توجه به کوهستانی بودن شهر ایالم، وجود سیل

وقوع چند ققره تصادف خسارتی  ای که تردد در آن امکانپذیر نیست.بر گرفته به گونهداشته و آب برخی نقاط شهر ایالم را در

 ریزش کوه التی استان باباعث شده که برخی محورهای مواصاخیر های بارشنیز گزارش شده است. ح شهر ایالم در سط

عته این دن دو ساسدود شمدر محور ایالم ـ مهران بعد از تونل راه کربال، ریزش کوه باعث  همراه شده و مسدود شوند.

 .محور شد که با تالش راهسازی این مسیر باز شد

  شدگان سیل ایالم به دو تن افزایش یافته است. آمار کشته

 کندسال دفاع مقدس ایالم برابری می 8های باقی مانده خسارت سیل اخیر با خسارت

ین استان با ذشته در اهای ایجاد شده ناشی از سیل هفته گمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایالم گفت: حجم خسارت

میلیارد  500هزار و  10های ابتدایی بر اساس ارزیابی .کندسال جنگ تحمیلی برابری می های باقی مانده از هشتخرابی

های آبیاری ری، شبکههای زیربنایی، کشاورزی، منازل مسکونی، واحدهای تجاریال در نتیجه سیل ویرانگر خسارت به حوزه

رد دقیق ر با برآورسد این مقداه نظر میو زهکشی، تاسیسات آب و فاضالب و واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده که ب

های ناشی از جنگ هشت ساله توان گفت با خرابیهای سیل به حدی زیاد است که به جرات میخسارت.بسیار بیشتر باشد

 . کنددر این استان برابری می

یا در  وریب شده یل تخهای اصلی شهر ایالم بوده که در اثر این سکیلومتر مسیل ساخته شده در استان جزء شریان 37 

 .است خسارت وارد شده سه هزار میلیارد ریالآستانه تخریب قرار دارند و تنها در این قسمت حدود 

های ز آبایادی شیب محیط اطراف شهر ایالم به سمت داخل شهر است و همین موضوع باعث وارد شدن حجم بسیار ز

 720 .های خود را به همراه داردهای شدید مخاطرهرندگیشود که در صورت وقوع سیل و باسطحی به داخل شهر می

 .های آبیاری استان وارد شده استهای پمپاژ و شبکهمیلیارد ریال خسارت تنها به ایستگاه
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های استان در منطقه صالح آباد است دچار هکتار از زمین 800هزار و  2ایستگاه پمپاژ گدارخوش که منبع تغذیه کننده آب 

 .میلیارد ریال به این ایستگاه خسارت وارد شده است 350ها شده و بر اساس ارزیابی خسارت اساسی

ز وقوع اای اولیه زان برآوردهمی. کیلومتر مسیل نیز تخریب و برخی نیز در آستانه تخریب قرار دارند 20در سطح شهر ایالم 

رسی های باید بر ارشناسانکوقوع سیالب است و این برآورد اولیه از است. سیل در این استان را شش هزار میلیارد ریال 

 .الزم در این خصوص را انجام دهند

ه علت ب. زانه مردم شدساعت گذشته در شهر ایالم موجب اخالل در زندگی عادی و رو 48میلی متر باران در  230بارش 

د بحران عالم ستاار پی دایالم بارش شدید باران فعالیت همه مراکز آموزشی، دستگاه های اجرایی و دولتی و بانك های 

ته و یك نفر ه نفر کشسع سیل ، پروازهای فرودگاه ایالم لغو شد و براساس اعالم ستاد مدیریت بحران بر اثر وقوشدتعطیل 

ه علت ک گردید انجام و آبرسانی به صورت سیار شد درصد مناطق شهر ایالم قطع 50شبکه آب شرب . هم مفقود شده است

یالم رب شهر اآب ش ب این مناطق گل آلود شدن آب سد ایالم و چشمه گل گل به عنوان منابع تامینقطع شبکه آب شر

 .اعالم شده است

ن در حالیست که متر گذشته و ایمیلی 203ایم که میانگین بارش از های خوبی در لرستان شاهد بودهامسال بارش

های تند و رگباری در استان ر این است که نیمه دوم آذر بارشها ببینیمتر بود. همچنین پیشمیلی 146گذشته آمار سال

هایی اعث شد که خسارتها بودند و همین بهایی که آب وارد آنها شد در مسیر آبراهعمده خانه. وقوع خواهد پیوستبه

تان سیالب اس 15 چون در برآورد شده است.ها و سیل میلیارد تومانی بارش 260خسارت . در استان لرستان وجود بیایدبه

  .ها باالست و جبران همه آن در توان دولت نیسترخ داده، میزان خسارت

 324ساعت بیش از  72وقوع بارندگی سیل آسا در شهر ایالم و شهرستان های تابعه باعث شد در مدت زمانی کمتر از 

 .ب شدسیسات آب و فاضالمتر بارش در این شهرها به ثبت برسد و این موضوع سبب ایجاد خسارت به تامیلی

خسارت به این تاسیسات  میلیارد تومان 87.5بر اثر سیالب و به دلیل پراکندگی تاسیسات آب و فاضالب در سطح استان 

  .شودمی کیلومتر شبکه فاضالب 51کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع و  73وارد شد که این امر شامل، 

ب شهر ه خانه آهایی از تصفیه منبع تامین آب شهر ایالم است، تخریب قسمتو دیوار حائل آن ک "گل گل"تخریب چشمه 

سی تصفیه خانه فاضالب، کیلومتر از جاده دستر 2ایالم بر اثر ورود سیالب به داخل محوطه آن، تخریب پل و دیوار و 

اور و تاسیسات منهول فاضالب، تخریب خط انتقال بارج شن 800حلقه چاه و تاسیسات آن، تخریب  5تخریب کامل 

 .حوضچه رسوب گیر و آرامش سد ایالم بخشی از خسارت تاسیسات آب شهر ایالم بوده است

سارت زیادی به خچرداول  وان وسیل در سایر شهرهای استان از جمله ایوان، مهران، ملکشاهی، دره شهر، آبدانان، چوار، سیر

و امیدواریم هر  لت هستیموی دویص و تامین نقدی اعتبارات از ستاسیسات آبفا وارد کرد که برای بازسازی آنها نیازمند تخص

 .چه سریعتر محقق شود

 درصدی سد گدار خوش 60تخریب 
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 .ار خوش خسارت وارد شدمیلیارد ریال به سد گد 350سابقه باران در آبان ماه سال جاری در استان ایالم، در پی بارش بی

ارس خسارت زسازی مدرای باایالم از اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار بمدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 

ای  مدرسه 201رای بازسازی این اعتبار از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور ب .اخیر در این استان خبر داد سیلدیده از 

 .خسارت دیده اند، اختصاص یافته است سیلکه در این 

زشی خسارت جزیی از قبیل فضای آمو 162یل آبان ماه گذشته( در استان ایالم به اخیر )اوا سیلوی اظهار کرد: بر اثر 

 د و تجهیزات و تاسیساتب شدنسیالمدرسه دچار تخریب دیوار و ورود  32آبگرفتگی، آبزدگی و تخریب ایزوگام وارد شد، 

مرکز استان یك  نین درهمچ .عمده خسارت ها به مدارس شهر ایالم وارد شده است  .مدرسه نیز آسیب جدی دید 16

ازی، یر کل نوسمد. دفضای آموزشی به همراه یك سالن ورزشی که خسارت جدی دیده اند اینك غیر قابل استفاده هستن

 70جموع مدر  سیل وقوع توسعه و تجهیز مدارس ایالم میزان خسارت وارد شده به فضاهای آموزشی این استان را در اثر

 .میلیارد ریال اعالم کرد

حدهای کونی، واازل مس، آبگرفتگی منسیلبارندگی شدید و بی سابقه روزهای ششم و هفتم آبان ماه گذشته باعث وقوع 

شته کین چهار همچن ب ایالمسیال. تجاری و مکان های عمومی شهر ایالم و وارد آمدن خسارت هنگفت به شهروندان شد

هزار نفری  250ومی شهر درصد از مکان های عم 40برابر با  هزار واحد مسکونی و تجاری 20بر جا گذاشت و به بیش از 

 .ایالم خسارت و آسیب عمده وارد کرده است

های فراوانی را به سال گذشته شهر ایالم را از شب گذشته در برگرفته و خسارت 10کم دست سابقه باران طیارش کمب

  .همراه داشته است

ارندگی بد. وزانه مردم شل در زندگی عادی و ره در شهر ایالم موجب اختالساعت گذشت 48میلی متر باران در  230ارش ب

ن به زمین و سیروا رداولها در نقاط مختلف استان ادامه داشت که در ملکشاهی بخشی از پل های مسیر را تخریب و در چ

ولتی و دجرایی و های ا بارش شدید باران فعالیت همه مراکز آموزشی، دستگاه. های کشاورزی خسارت هایی را وارد کرد

براساس اعالم  .ز لغو شدهر نیشبانك های ایالم را روز پنجشنبه با اعالم ستاد بحران تعطیل کرد و پروازهای فرودگاه این 

خسارت  وه طبیعی پدید با وقوع این. ستاد مدیریت بحران بر اثر وقوع سیل سه نفر کشته و یك نفر هم مفقود شده است

شهدا وارد  فرودگاه طریق ر است معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازهای ایجاد شده قرا

ذشته و بررسی خسارت ساعت گ 48هدف از سفر محمدباقر نوبخت بازدید از مناطق آسیب دیده از سیل در دند. ایالم ش

 د. های وارده به زیرساخت ها و مردم استان ذکر ش

 

های باقی مانده از هشت سال جنگ تحمیلی اد شده ناشی از سیل هفته گذشته در این استان با خرابیهای ایجحجم خسارت

های میلیارد ریال در نتیجه سیل ویرانگر خسارت به حوزه 500هزار و  10های ابتدایی بر اساس ارزیابی .کندبرابری می

بیاری و زهکشی، تاسیسات آب و فاضالب و واحدهای های آزیربنایی، کشاورزی، منازل مسکونی، واحدهای تجاری، شبکه

های سیل به حدی زیاد خسارت.رسد این مقدار با برآورد دقیق بسیار بیشتر باشدتولیدی و صنعتی وارد شده که به نظر می
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یل کیلومتر مس 37. کندهای ناشی از جنگ هشت ساله در این استان برابری میتوان گفت با خرابیاست که به جرات می

های اصلی شهر ایالم بوده که در اثر این سیل تخریب شده و یا در آستانه تخریب قرار ساخته شده در استان جزء شریان

 .دارند و تنها در این قسمت حدود سه هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است

 . استان ایالم خسارت وارد کرد ها و ابنیه فنیمیلیارد ریال به راه ۹۰۰سیل 

د شده است، های بخش راه وارسابقه و شدید باران در استان و جاری شدن سیل خسارت فراوانی به زیرساختاثر بارش بیبر 

های از جمله خسارات واردشده به راه ابنیه فنی ها و وارد شدن آسیب جدی بهرانش زمین، ریزش ترانشه

 .استان ایالم است

 هرمزگان

 13 شد شروع شنبه سه زا که دریایی حوادث و ها ودخانهر طغیان و یلس دنش اریج و اخیر روز سه ایه بارندگی دنبال به

 در نفر یك کیش، های آب در صیادی قایق كی شدن براثرغرق نفر پنج عدادت این از هک دادند ستد زا ار ودخ انج نفر

 .باختند انج رودان رودخانه در پراید خودرو واژگونی دراثر یزن نفر پنج و ندرعباسب در فرن یك ودان،ر در فرن یك میناب،

 و برق ب،آ واحدهای وهمچنین جاده پل، ازجمله یربناییز تاسیسات به یادیز خسارت سیالب و ارندگیب ینکها یانب اب وی

 .ستنده ها خسارت برآورد رحالد کارشناسان کنونا اظهارکرد:هم رده؛ک وارد مخابرات

 و تعطیل عصر و صبح نوبت ود در استان حصیلیت مقاطع مامت ایه درسهم که بود حدی به هرمزگان رد بارندگی شدت اما

 .شد توقفم نیز مسافری بنادر فعالیت

 به مشخص زمان در باید که است شاورزیک بخش و مسکونی منازل رق،ب و آب اسیساتت به ربوطم اه سارتخ ینا عمده

 .پرداخت آنها خسارت برآورد

 نازلم سیالبو ارندگیب دراین .است ردهک وارد خسارت میناب زیربنایی اسیساتت هب ریال میلیارد 190اخیر بارندگی

 خسارت کشاورزی محصوالت و هریش تاسیسات ها، راه بکهش ، روستایی و شهری برق و بآ انتقالو خطوط ، مسکونی

 .اند دیده

 رساند درمانی مراکز هب را مصدوم10 همچنین و ردک امدادرسانی نفر 225 هب جمعیت ینا اخیر یالبس و ارندگیب جریان در

 و نفر 62 ضطراریا اسکان سکونی،م واحد28  از آب تخلیه ها قداما دیگر از .شد نجاما سیالب از رهاسازی فرن 15 برای و

 استان مرکز بندرعباس شرق یلومتریک90 در ودانر و ینابم ایه شهرستان است. بوده خانوار 64 رمیاند اولیه اقالم توزیع

میلیارد ریال به راه ها وارد شده درحالیکه تاسیسات 503بیشترین خسارت ناشی از سیل به میزان   .اند شده واقع انهرمزگ

 .آبرسانی شهری و روستایی نیز خسارت های زیادی دیده اند

 33میلیون متر مکعب آب به سد استقالل میناب شد طوریکه حجم مخزن آن به 22بارندگی های چهار روزه موجب ورود 

میلیمتر گزارش شده که این رقم در سال 65 براساس آمارهای کشوری میانگین بارندگی این استان. میلیون متر مکعب رسید

بارندگی ها از ابتدای پاییز تاکنون،  .گذشته حدود شش میلیمتر و میانگین بلندمدت نیز کمی بیشتر از پنج میلیمتر بوده است
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تعداد ایستگاه های باران سنجی  .صد بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتیمدر37نسبت به درازمدت و سال گذشته 

 است. ایستگاه  80هرمزگان  استان

روستایی  وسات آبرسانی شهری میلیارد ریال به راه ها وارد شده درحالیکه تاسی350بیشترین خسارت ناشی از سیل به میزان 

ه سد استقالل میناب شد بمیلیون متر مکعب آب 22ار روزه موجب ورود بارندگی های چه. نیز خسارت های زیادی دیده اند

  .میلیون متر مکعب رسیده است 33طوریکه هم اکنون حجم مخزن آن به 

 میلیارد به تاسیسات آب و فاضالب خسارت وارد کرد 37سیل در هرمزگان بالغ بر 

ری اضالب شهف  ساتو نفوذ سیالب ها به تاسیکانال های جمع آوری و دفع آب های سطحی در شهر بندرعباس   فقدان

ع آوری فاضالب همراه با ورود آب های سطحی به شبکه جم .شوک شدیدی را به تصفیه خانه فاضالب بندرعباس وارد کرد

و  ر شهری کثر معاباب در با شن و ماسه هم به تجهیزات تصفیه خانه فاضالب خسارت وارد شده و هم باعث باالزدن فاضال

  15ستان نیز بیش از امیلیون تومان و در شبکه فاضالب 790میلیارد و 21در بخش آب بالغ بر . شهروندان شد منازل 

شوک  جهیزات وتسه به تصفیه خانه شهرستان بندرعباس به دلیل ورود شن و مااست.  میلیارد تومان متحمل خسارت شده

 روشد.وارد آمده عمال تا یك ماه با مشکل جدی روب

 میلیاردی سیل به جاده های هرمزگان  30خسارت 

 ه ترمیم آن نیازمندکمیلون تومان به جاده های هرمزگان خسارت وارد شد  290میلیارد و  30در بارندگی های اخیر 

از  سیب هستنده در معرض آ: محورهای جاده ای به دلیل پرا کندگی که در دورترین نقاط دارد هموار .تخصیص اعتبار است

ه های دی از راخش زیابدر این بارندگی ها  .سیل اخیر نیز خسارت هایی به محورهای هرمزگان وارد کرداین رو وقوع 

  .روستایی بویژه در مناطق کوهستانی آسیب دید

 

 پیشنهادات

ه و شهرسازی ضرورت دارد شاهد آن بوده ایم در حوزه را 1394با توجه به سیل های رخ داده که از اواخر تابستان سال 

 د زیر بطور جدی مورد توجه قرار گیرد:موار

طور بالزم است ارزیابی ریسک سیل در سامانه های حمل ونقل اعم از جاده ای و ریلی و ...  -

 جدی در برنامه های وزارت گنجانده شود.

شناسایی مسیرهای آسیب پذیر در مقابل سیل در المان های حمل و نقل و شهرسازی طی  -

 برنامه ای معین شروع گردد.

دی عملیات کاهش خطرپذیری سیل در سامانه های حمل و نقل بر طبق اولویت بندی و پهنه بن -

 خطر سیل آغاز گردد.
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غیر  برنامه ای به دولت پیشنهاد و بر اساس موارد فوق الذکر بودجه ای درخواست گردد. در -

  شاهد باشیم.اینصورت ساالنه باید خسارت های چند صد برابری را 
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