پیشگفتار
فرمان سدها و اینکه اواخر بارندگیهای پاییز و زمستان بوده
است .همچنین تجاوز به بستر و حریم رودخانهها و عدم رعایت
حریم اکولوژیکی بهویژه در حوضههای آبریز شهری ،عدم حفاظت
آب و خاک مناسب و موثر در حوضههای آبریز ،تغییر کاربری
اراضی از جنگل و مرتع به کشاورزی و از کشاورزی به مسکونی و
راهسازی ،کارهای ساماندهی رودخانهها بدون توجه به اصول
هیدرولیک جریان و رسوب و مهندسی رودخانه موجب خسارات
فراوان جانی و مالی شدهاند .بارانهای حدی و سیالبهای آنی
باتوجه به تغییر اقلیم و عدمقطعیت در برآورد صحیح سیالبها،
شیب تند ،تغییر کاربری و تجاوز به حریم بستر و سیالبدشتها
در برخی از حوضههای آبریز شهری موجب خسارات جانی و مالی
شدهاند .رانش زمین ،قطعی آب ،قطعی برق ،تخریب پلها و راهها،
خسارات به تأسیسات آب و فاضالب روستایی ،آب و فاضالب
شهری ،تخریب زیرساختارهای برق ،زیرآب رفتن ساختمانها و
اراضی کشاورزی و انباشت رسوبات ازجمله چالشهای عمده
سیالب اخیر بهشمار می روند.
درس آموختهها از سیالب فروردین ماه  1398بهشرح زیر است:
 -1شناخت جامع و دقیق ویژگیهای سیالب شامل دوره
بازگشت ،دامنه ،تداوم ،ارتفاع ،سرعت ،وضعیت جریانهای گلی،
سیالبهای آنی توسط کلیه مسئولین ،دست اندرکاران و مردم و
آموزش عمومی مستمر آنها؛
 -2بازنگری منحنی فرمان سدهای مخزنی؛
 -3بازنگری سیل مبنای طرحهای مدیریت سیالبهای شهری و
غیرشهری با توجه به تغییر اقلیم و عدمقطعیتها در برآورد
سیالب با دوره بازگشتهای مختلف؛
 -4بازنگری تابآوری شهرها و روستاهای کشور در مقابله با
سیالب؛
 -5مقاومسازی شبکههای توزیع آب و شبکههای فاضالب و
تصفیهخانههای آب و فاضالب در مقابله با سیالب؛
 -6هماهنگی ،تعامل و همکاری همه سازمانهای درگیر مدیریت
سیالب؛
 -7بازنگری در قوانین ،مقررات ،ضوابط و استانداردهای مدیریت
سیالب کشور؛
 -8نقش بارز تاالبهای میانی و سیستمهای تاالبهای دست
ساخت در مدیریت سیالب؛
 -9بازنگری قوانین مربوط به حد بستر و حریم و پهنه سیالب و
مدنظر قرار دادن حریم اکولوژیکی؛
 -10نقش اثرات مثبت سیالب در کاهش شوری خاک اراضی
کشاورزی ،غنیکردن خاک کشاورزی ،تغذیه سفرههای آب
زیرزمینی ،احیای تاالبها ،احیای پوششهای گیاهی و ذخیره آب

درس آموخته های سیالب 1398

دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز،
عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و
عضو هیئت تحریریه

بارشهای سنگین و پیوسته اسفند ماه  1397و فروردین ماه
 1398در ایجاد سیالبهای شدید در جای جای کشورمان موجب
خسارات و تلفات مالی و جانی فراوانی شده است .این بارشها در
سه سامانه خودنمایی کردند که سامانه اول از  26اسفند تا 2
فروردینماه غرب استان گلستان و شرق استان مازندران را
درنوردید .سامانه دوم از  4تا  6فروردین ماه استانهای لرستان و
خوزستان و فارس را فراگرفت و سامانه سوم در روزهای  11تا 12
فروردینماه بهوقوع پیوست که مناطق جنوب غرب کشور را
تحتتأثیر سیالب رودخانهای قرار داد.
در وقایع سیالب اخیر 25 ،استان کشور شامل  200شهر و
 4304روستا تحتتأثیر سیالب و طغیان رودخانهای قرار گرفتند.
بیش از  60000واحد شهری و روستایی تخریب شدند و بیش از
 75000واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیدند .در این
وقایع متأسفانه  76نفر از همنوعان جان خود را ازدست دادند
(مدیریت بحران کشور .)1398 ،در وقایع سیالب سال 1398
عرصههای فراوانی چون اقلیم و هواشناسی ،هیدرولوژی و مدیریت
منابع آب ،مهندسی رودخانه و سازههای هیدرولیکی ،شهرسازی
و معماری ،اجتماعی و فرهنگی و رسانه ،آموزش و مدیریت منابع
انسانی ،امداد و نجات و سالمت ،مدیریت ریسک و بیمه و
زیرساختها درگیر هستند که باید از جنبههای مختلف
موردبررسی و ارزیابی قرارگیرند.
بارشها و سیالبهای فروردین ماه  ،1398جزء بارشهای
حدی بهشمار میروند که منجربه سیالبهایی با دوره
بازگشتهای تا  1000ساله در جای جای کشور شدهاند .وقوع
سیالب در اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین ماه  1398با توجه به
تقریبا پربودن برخی از مخازن سدهای مخزنی ناشی از منحنی
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در مخازن سدهای مخزنی کشور را نباید از نظر دور داشت؛
 -11اثرات منفی سیالب را با مدیریت جامع ،بههم پیوسته و
منعطف مدیریت سیالب را میتوان کاهش داد؛
 -12آموزش عمومی مدیریت جامع سیالب باید در دستور کار
قرار گیرد؛
 -13انجام ارزیابی استراتژیک زیستمحیطی مدیریت سیالب
باید در دستور کار قرار گیرد؛
 -14نظارت دورهای توسط متولیان رودخانهها و مسیلها با
هماهنگی همه سازمانها باید مدنظر قرار گیرد؛
 -15سیستمهای هشدار سیالب با نصب باراننگارهای
الکتریکی و ایستگاههای آب سنجی برخط باید مدنظر قرار گیرد؛
 -16تهیه و تدوین برنامه و فلوچارت مدیریت قبل از سیل،
حین سیل و بعد از سیل باید در دستورکار قرار گیرد؛
 -17توجه جدی به اقدامات غیرسازهای همراه با اقدامات
سازهای و ترکیبی در مدیریت جامع سیالب؛
 -18ایجاد یک سایت جامع مدیریت جامع سیالب که همه
اطالعات و شفافسازی و آگاهی رساندن به عموم چون سایت
 FEMAباید در دستورکار قرار گیرد؛
 -19ایجاد اتاقهای مدیریت بحران در استانهای سیلخیز
کشور؛
 -20اختصاص بودجه کافی و مستمر در پایش و ارزیابی و
مدیریت جامع سیالب کشور باید در دستورکار قرار گیرد؛
 -21مقاومسازی سایتهای دفع و دفن پسماندهای عادی و
ویژه در مقابل سیالب؛
 -22بازنگری طرحهای مدیریت آبهای سطحی شهری در
مواجه به مسیلها و رودخانههای شهری؛
 -23بازنگری مبانی سازههای تقاطعی رودخانهها و مسیلها؛
 -24پایش مستمر و مداوم مسیلها و رودخانهها و کانالها و
آبراهههای مدیریت آبهای سطحی در طول سال و بهویژه در
شروع فصل پاییز؛
 -25بازنگری نظامنامه سیالب کشور با حضور همه بهویژه
سازمانهای متولی ،اساتید و کارشناسان خبره؛
 -26مدنظر داشتن سیستمهای موجود استحصال سنتی آب
موجود در کشور چون آببندانها ،شنچالها ،آب انبارها ،دگارها
و غیره در مدیریت جامع سیالب.
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