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در ابتدای سال  ،1398شیراز آماده پذیرایی از میهمانان نورزی بود تا میهمانی که به هیچ وجه انتظارش را نداشت سرزده وارد شد .در اوج غافلگیری ،سال جدید با داغ دل شهروندان عزیزمان در شیراز و چندین شهر دیگر ایران شروع
شد .سیل پس از سالها دوری بازگشته بود تا خانه خود را پس بگیرد و مسیر خود را طی کند اما سالها غفلت و فراموشی شکلی دیگر به خانه وی داده بود ولی سیل مسیر خود را باز پس میگیرد ،این قانون طبیعت است.
عکسها و فیلمهای سیل شیراز ،تکاندهندهترین تصاویری است که این اواخر دیده ایم .از این دست بالیای طبیعی در کشور ما کم نیست حوادثی چون سیل ،زلزله ،ریزش ساختمانها و رانشهای زمین که همواره مدیریتهای شهری
در مقابل آنها ناتوان میباشند؟ متاسفانه هربار نیز در مقابل آنها غافل گیر میشویم.
ن هواشناسی خبر از ورود سامانه بارشی متراکم در جنوب و غرب ایران داد .این سامانه بارشی در  ۵فروردینماه ،موجب ایجاد سیالب و خسارتهای جانی و مالی در  ۲۵استان ایران شد.
در هفته اول فروردین ماه  ،۱۳۹۸سازما 
این سیالبها در روز نخست ،حداقل  ۱۹کشته در استانهای مختلف کشور برجای گذاشت .سازمان هواشناسی ایران پیشبینی کرده بود که در  ۴۸ساعت نخست این بارشها ،بر شدت بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران
افزوده خواهد شد و در برخی مناطق میزان بارش به حدود  ۴۰۰میلیمتر خواهد رسید( .ادامه در صفحه )8
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دروازه قرآن و تنگ ا هلل ا کبر ...
دکتر زهرا کارآمد
مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز در حوزهی معماری و هنر
شیراز در بخش مرکزی استان فارس ،در ارتفاع  ۱۴۸۶متری از
سطح دریا و در منطقهی کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و
هوای معتدلی دارد .این شهر از سمت غرب به کوه دراک ،از سمت
شمال به کوههای بمو ،سبزپوشان ،چهلمقام و باباکوهی (از رشته
کوههای زاگرس) محدود شدهاست.
تنگ اهلل اکبر به شمالیترین نقطه شیراز که نمای کلی شهر به

صورت لحظهای آشکار میشود گفته میشود و این تنگه را بايد
دروازه جلگه شيراز ناميد چون مشرف بر شهر شيراز ميباشد و
دورنماي فرحبخش جلگه ومنظره دل انگيز اين شهــر را بهتر از
هر جاي ديگري مينماياند .در ابتدای جاده شیراز  -اصفهان ،رشته
کوههای شمالی شیراز که چهل مقام و بابا کوهی و صبوی نام دارند
را از هم جدای میکند و تنها راه ورودی به شیراز از شمال ایران از

این دره میگذرد و چون تنها راه ورودی به شهر بوده دروازه قرآن
را بر روی مسیر آن ساختند تا مسافرینی که به سمت شهرهای
شمالی میروند از زیر قرآن رد شوند .در تصاویر زیر دورنمایی از
دروازه قرآن قدیم و تنگ اهلل اکبر در دهه  ۱۹۲۰میالدی آمده
است و در کنار آن دیواری دیده میشود که در سمت چپ آن
قسمتهایی از تنگ اهلل اکبر دیده میشود.

در این تصاویر نیز به خوبی دره و تنگ اهلل اکبر با شیب تند در سمت چپ تاق قرآن دیده می شود  ،که از محدوده ی شمال باغ جهان نما حرکت کرده و احتماالً به رودخانه خشک سرازیر می شده است.

عکس از نمای شمالی ساختمان قدیم دروازه قرآن (سال  1921میالدی 1299 -خورشیدی1339 -
هجری قمری) عکاس آلفرد هینک.
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

تنگ اهلل اکبر در دهه  ۱۹۲۰میالدی
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

در گذشته اعتقاد داشتند هر مسافر تازه وارد هنگام ورود به شيراز از باالی تنگ ،منظره بديع و دل انگيز شيراز را مشاهده کرده و با اعجاب و تحسين عبارت اهلل اكبر را بر زبان می آورد و از اين رو نام اين تنگ به تنگ
اهلل اكبر معروف شده است.

منظره شیراز از تنگ اهلل اکبر (اواخر دهه  30خورشیدی) (صانع)154 :1391 ،
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

ساختمان قدیم دروازه قرآن (اوایل دوره پهلوی) وضعیت طبیعی تنگ اهلل اکبر و قسمتی از کوه
باباکوهی ،شیب کوه و دره تقریباً در یک راستا دیده می شود( .صانع)99 :1391 ،
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

در تصاویر باال دره و تنگ اهلل اکبر به خوبی مشخص است  ،بر روی بستر دره و دامنه کوه گیاهان و بوته هایی رشد کرده که تأیید می کند تاق بر روی بستر سنگی کامل ساخته نشده است و حتی در قسمت شمال جرز
شرقی ،اثری از باریکه ای برای آبراه که تیره تر است دیده می شود .همچنین در پایه شرقی اثراتی هم از سنگچین کم ارتفاعی دیده می شود .در این تصاویر هم به خوبی کیفیت دره و بستر دروازه قرآن مشخص است .در
کنار جرز شرقی در کنار دره هم سنگچین کوتاهی دیده می شود.

قسمتی که دروازه قرآن را بر روی آن ساخته اند پهن تر از جاده اصلی
شده است .این مورد دو نکته را تأیید ممکن می کند:
در این قسمت از جاده  ،سنگ بستر کوه پهن تر بوده است.
در قسمت جنوبی جرز شرقی اثرات صخره و کوه مشاهده می شود.
ممکن است پایه شرقی دروازه قرآن بر روی سنگ کوه ساخته

نشده باشد و برای تعریض جاده این قسمت را با سنگ قلوه ساخته اند،
در تصاویر اثراتی هم از سنگچین در شمال جرز شرقی می توان دید.
نکته ای که وجود دارد کم عرض بودن جاده است ،به صورتی که در
پایه تاق عرض مسیر به یکباره افزوده شده است و شاید همین ،دلیل
ساخت بنا در این قسمت دره باشد.

منظره شیراز از تنگ اهلل اکبر (اواخر دهه  30خورشیدی) (صانع)155 :1391 ،
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس
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قسمت شرقی بنا در سمت دره ،در بنا رانش ها و حرکتهایی صورت
گرفته است.
شهرداری وقت کانال بزرگی بر روی دره بنا نمود و سپس طی مدت
 ۱۰سال کل زبالههای ساختمانی شیراز به درون این دره ریخته شد
تا در نهایت دره مورد نظر با تراشیدن کوههای اطراف عریض شد و راه
ورودی شیراز به کنار دروازه قرآن منتقل شد.

ورودی شیراز و ساختمان جدید دروازه قرآن در سال  ،1356درتصاویر
مشخص است که بستر دره محل رویش گیاهانی کم ارتفاع شده و
نشان می دهد که این بستر خاکی است و تنها در پایه شمال شرقی
قسمت هایی از صخره کوه دیده می شود که بر روی سنگ هیچ گیاهی
رشد نکرده است .بعد از ساخته شدن دروازه قرآن شواهد نشان میدهد
که شاید به دلیل ساختن پشت بند و سنگچین بزرگتر و پلکانی در

تنگ اهلل اکبر در دهه  ۱۹۲۰میالدی
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

در تصاویر دورنمای شهر شیراز از تنگ اهلل اکبر در دهه  ۷۰خورشیدی ،میدان طاووس ،باغ جهان نما ،حافظیه و دروازه قرآن نشان داده شده است.
مسیر جدید راه همانگونه که مشخص است از کنار دروازه قرآن عبور می کند .همچنین اسکلت فلزی هتل بزرگ شیراز بر دامنه کوه باباکوهی
دیده می شود.

راه ورودی شیراز در زمانهای نه چندان دور
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

و ایزوالسیون الزم آب بندکف دریاچه با استفاده از پتوی رسی یا
آسفالت بوده ،ارتفاع آن در حدود دو متر وسعت آن در حدود 1/8
هکتار میباشد .با احداث چاه با دبی  ۲۰تا  ۲۵لیتر در ثانیه ،آب
دریاچه تأمین شده و از بندهای رسوب گیر جهت ته نشینی رسوبات
باالدست محل احداث دریاچه استفاده خواهد گردید .همچنین احداث
بدنه دریاچه با استفاده از سنگهای بزرگ وسنگکاری با سنگ الشه و
مالت ماسه سیمان انجام خواهد گردید .حجم دریاچههای تأخیری
در حدود۲۲۰۰مترمکعب رسوب ویا سیالب میباشد وخط انتقال
سیالب بهوسیله کانال ولوله گذاری با دبی قابل انتقال ۱۵مترمکعب
در ثانیه وقطر  1/60متر احداث خواهد گردید.

طرح آینده ای که برای این محدوده در نظر گرفته شده است ،ایجاد
پارک و بند تنگ اهلل اکبر است.
هدف از تهیه طرح پروژه دریاچه تفریحی در تنگ اهلل اکبر ایجاد
چشم اندازی مناسب در محل ورودی شهر شیراز بوده ومحدودهای
گردشگری شامل دریاچه ،فضای سبز ،پارکینگ واسکله قایق سواری
را شامل میشود .همچنین این پروژه وظیفه انتقال وکنترل سیالب
وتثبیت رسوب در باالدست بهوسیله اجرای خط لوله آبهای سطحی
وبندهای تأخیری از محل دریاچه تا روستای آبزنگی را به عهده دارد.
مشخصات طرح
این طرح شامل احداث دریاچه با احداث دیوار سنگی جهت بدنه

وضعیت کوه و جاده کنار دروازه قرآن در سال های اخیر و پس از ساخته شدن
هتل بزرگ شیراز
ماخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی فارس

جذابیت های خرید آ نالین
امروزه اینترنت انقالبی در شیوه های خرید ایجاد کرده است .با توجه به
مزایای متعدد این روش بیشتر مردم ترجیح میدهند خریدهای خود
را به صورت آنالین انجام دهند .دالیل بسیاری برای خرید آنالین وجود
دارد و روزانه محبوبیت این روشها افزایش مییابد.

مانعی برای بهتر کردن کیفیت محصوالت فروشگاههای محلی عمل
میکرده است .امروزه تنها فروشگاههایی که حتی انواع محصوالت به
ظاهر نامتناسب را در دسته بندیهای وسیع ارائه میدهند مورد اقبال
عمومی قرار گرفتهاند.

راحتی و سهولت :یکی از دالیل اصلی خرید آنالین میباشد.
به دلیل افزایش جمعیت و به تبعات آن ترافیک و کاهش زمان برای
انجام کارها بسیاری از مردم عالقهمند به خرید اجناس و پرداخت آن
بدون درگیر شدن با ترافیک شهری و یا ترافیک بانکی هستند.

ارسال محصول به عنوان هدیه :میتوان یک محصول را انتخاب
کرده و به عنوان هدیه برای دوستان و آشنایان خرید و ارسال کرد.

قیمتهای بهتر :اینترنت امکان رقابتی کردن فضا را برای انواع
صنوف فراهم کرده و بسیاری از فروشگاههای آنالین اولین مزیت رقابتی
خود را ،قیمت محصول قرار میدهند.
یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت محصوالت آنالین کاهش هزینههای
مربوط به انبار داری و یا حذف واسطهها در تجارت میباشد.
تنوع بیشتر :در گذشته مردم مجبور به خرید محصوالتی از
فروشگاههای محلی بودند که بعضاً هم از کیفیت مناسب برخوردار
نبودهاند .نیاز مردم به خرید و عدم وجود فضای رقابتی به عنوان

کنترل مضاعف :تولید کنندگان و فروشندگان میتوانند با استفاده
از تکنولوژی وب ،دادههای مربوط به فروش ،تولید ،انبار داری ،بازاریابی،
حسابداری ،لجستیک را تحلیل و کنترل کنند.
این سامانهها میتوانند با انواع سازمانهای خصوصی و دولتی تبادل
اطالعات کرده و باعث شفافیت چرخش اطالعات و همچنین کنترل
کیفیت و مدیریت بهتر شوند.
بستر  ITبهترین ابزار برای مبارزه با فساد ناشی از نبود اطالعات
میباشد .ارگانهای دولتی به عنوان سازمانهای نظارتی و بازرسی
میتوانند از دادههای موجود بر روی وب استفاده کرده و قوانین بهتری
را در مدیریت فضای کسب و کار وضع کنند.
مقایسه قیمت :خرید و فروش آنالین امکان مقایسه قیمت را به

صورت لحظهای و روزانه برای انواع تجارتها فراهم کرده است.
دسترسی به محصوالت دست دوم :امروزه بسیاری از حجم خرید
و فروش محصوالت آنالین به کاالهای دست دوم اختصاص یافته و
عموم مردم میتوانند به صورت مستقل از سامانههای آنالین برای خرید
و فروش لوازم مورد نیاز (برای مثال :انواع لوازم دست دوم منزل) استفاده
کنند.
خرید بدون استرس :معموالً در خرید سنتی خریدار تحت فشار
روانی فروشنده قرار گرفته و غالباً محصوالتی را خریداری میکند
که رضایت قلبی کافی برای آن وجود ندارد ،در خرید آنالین خریدار
میتواند بدون نگرانی بعد از کنترل قیمت محصوالت گوناگون مقایسه،
مطالعه نظرات کاربران راجع به محصول و یا تولید کننده از خرید
منصرف شده و به جستجو پایان دهد.
حفظ حریم شخصی :در بسیاری از محصوالت خاص (برای مثال:
بهداشتی و یا پزشکی) کاربران همیشه نگران حفظ حریم شخصی خود
میباشند .فضای آنالین این بستر را فراهم کرده که سفارشات بسیاری
از محصوالت در درب منزل تحویل شده و حریم شخصی کاربران نقض
نشود.

3

ماهنامه شماره 1398 - 26

4

Monthly No.26 2019

اخباری از سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس
تفاهم نامه ی همکاری در زمینه ایمنی و پیش گیری از حوادث کارگاهی ساختمان بین اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس منعقد گردید.

مراسمی جهت بازدید و دیدار هیئت مدیره با اعضاء با استقبال بیش از  150نفر از اعضاء در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان
سالن قوام الدین شیرازی برگزار گردید..

تیم کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان از لحظات اولیه سیل در کنار دستگاه های اجرایی حضور بهم رسانیده و خدمات مشاوره فنی را ارائه داده است و پس از آن درصدد نتیجه گیری در زمینه پیشگیری
و درمان حوادث غیر مترقبه از محل حادثه دروازه قرآن و مسیل باال است ،همچنین از مناطق آسیب دیده شهرک سعدی بازدید به عمل آمد .نکته قابل ذکر آن که عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در شهرک
سعدی موجب به وجود آمدن خسارت هایی گردیده است و خطراتی نیز در آینده در این ناحیه محتمل می باشد.

خواندنی:

فواید گوش دادن به موسیقی برای بدن
شنیدن یک موسیقی زیبا به راحتی میتواند احساسات شما را تحریک
کند و خلق و خوی شما را بهتر کند .گوش دادن به موسیقی میتواند
سرگرم کننده باشد ،اما آیا ممکن است شما را سالمتر کند؟ موسیقی
میتواند منبعی از لذت و خشنودی باشد ،اما تحقیقات نشان میدهد
فواید روانشناسی دیگری نیز دارد .این باور که موسیقی میتواند روی
افکار ،احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد ،چندان عجیب نیست.
به گزارش آالمتو به نقل از سایت برترینها (هدی بانکی)؛ اگر تجربهی
این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد عالقهتان
احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعهی احساس برانگیز
اشکهایتان جاری شود ،پس به خوبی میتوانید قدرت تاثیر موسیقی
بر خلق و خو و روحیه را درک کنید.
اماتاثیراتروانشناسانهیموسیقیمیتواندخیلیبیشترازآنچهفکرش
را بکنید ،قدرتمند و گسترده باشد .موسیقی درمانی ،مداخلهی درمانی
است که گاهی برای بهبود سالمت روحی ،کمک به بیمار در غلبه بر
استرس و افزایش سالمت عمومی به کار میرود .حتی برخی از افراد
عقیده دارند ذائقهی موسیقیایی شما میتواند ارائه دهندهی نگرشی در
مورد جنبههای گوناگون شخصیتی شما باشد.
موسیقی میتواند ذهن را آرام کرده ،به بدن انرژی بدهد و حتی به
مدیریت بهتر درد کمک کند .اما سایر فواید بالقوهی گوش دادن به
موسیقیچیست؟

 .1موسیقی برای بهبود عملکرد ادراک و شناخت
تحقیقات نشان میدهد پخش موسیقی به عنوان زمینه ،هنگامی که
فرد در حال انجام فعالیت دیگری است و روی آن تمرکز کرده میتواند
عملکرد او را در کارهایی که نیاز به درک و شناحت دارد باال ببرد.
مطالعهای دریافت موسیقی با ریتم تند منجر به افزایش سرعت در
کار و پردازش شده و موسیقی با ریتم تند و ریتم مالیم هم میتواند
حافظه را تقویت کند .بهتر است این بار اگر قصد انجام کاری را داشتید،
موسیقیزمینهپخشکنیدتاعملکردذهنیتانبهترشود.البتهتوصیه
میکنیم سراغ ت ِرکهای بدون کالم بروید تا تمرکزتان با شعر و کالم
بههم نریزد.
 .2کاهش استرس با گوش دادن به موسیقی
سالهای سال است که گفته میشود موسیقی میتواند به کاهش و
مدیریت استرس کمک کند.
گوش دادن به موسیقی مالیم و آرامشبخش میتواند روشی موثر
در غلبه بر استرس باشد و این چیزی است که علم هم آن را ثابت
کرده است .در مطالعهای که در سال  2013انجام شد ،افراد شرکت
کننده قبل از اینکه در معرض استرس قرار بگیرند ،در یکی از شرایط
مشخص شده بودند و سپس از آنها تست استرس روانی اجتماعی
گرفته شد .برخی از افراد به یک موسیقی ریلکس کننده گوش داده
بودند ،برخی دیگر به صدای امواج کوچک آب و بقیه نیز هیچ محرک

شنوایی دریافت نکرده بودند .نتایج نشان داد گوش دادن به موسیقی
روی واکنش انسان به استرس ،مخصوصاً روی سیستم عصبی خودکار
تاثیر دارد .افرادی که به موسیقی آرامشبخش گوش داده بودند ،بعد
از قرار گرفتن در معرض استرس ،سریعتر توانسته بودند شرایط روحی
خود را بازیابی کنند.
 .3مزایای موسیقی برای کاهش اشتها
یکی از شگفت انگیزترین اثرات روانی موسیقی این است که میتواند
ابزاری مفید در کاهش وزن باشد.
اگر سعی دارید از وزن خود کم کنید ،گوش دادن به موسیقی و
همزمان کم کردن نور محیط میتواند به شما در رسیدن به هدفتان
کمک کند .طبق مطالعات انجام شده ،افرادی که در رستورانهایی با
نور سبک که در آنجا موسیقی الیت پخش میشود غذا میخوردند
نسبت به آنهایی که در سایر رستورانها غذا میخوردند 18 ،درصد
غذای کمتری خورده بودند ،چرا؟ محققان دریافتند موسیقی و نور
کمک میکند شرایط آرامتری ایجاد شود ،در نتیجه افراد بیشتر
احساس آرامش و راحتی کرده و آرامتر غذا میخورند و در نتیجه
نسبت به زمان سیری خود آگاهترند.
شما هم سعی کنید در خانه هنگام غذا خوردن یک موسیقی مالیم
پخش کنید و با ایجاد فضایی آرامشبخش ،آهستهتر و آگاهانهتر غذا
میلکنید.
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حادثه طبیعی به نام سیل
دکتر محمد رضا گل همیشه بهار
مشاور کمیسیون محیط زیست-سالمت و خدمات شهری
حادثه یک سانحه یا تصادف یا یک رویداد خارجی است که به صورت
ناگهانی ،غیرقابل پیشبینی ،غیرعادی و بدون قصد در یک زمان و
مکان ویژه رخ میدهد و بدون دلیل آشکار و از پیش محتمل میباشد،
اگرچه اثری مشخص دارد.
این مطلب را دکتر محمد رضا گل همیشه بهار( ،مشاور کمیسیون
محیط زیست-سالمت و خدمات شهری) بیان نمود ،وی در ادامه
گفت:
حوادث به دو دسته کلی تقسیم میشوند :حوادث طبیعی و حوادث
غیرطبیعی.
حوادث طبیعی شامل :سیل ،طوفان ،زلزله و عوامل جوی است
و حوادث غیرطبیعی شامل :آتشسوزی ،تصادف ،انفجار ،حوادث
گوناگون صنعتی و بیماریهای ناشی از کارمیباشد.
وی افزود :به طور کلی در بروز حادثه سه فاکتور مهم دخالت دارد:
عامل حادثه؛ میزبان حادثه؛ محیط حادثه
(یک حادثه معموالً احتمال نتیجه منفی و ناگواری دارد)
وی در ادامه گفت :الزم است در این جا به مفهوم بالیای طبیعی
نیز اشاره کنیم بالیای طبیعی به مجموعهای از حوادث زیان بار
گفته میشود که منشاء انسانی ندارند .این حوادث معموالً غیرقابل
پیشبینی بوده یا حداقل از مدتهای طوالنی قبل از وقوع نمیتوان
آنها را پیشبینی نمود.
بالیای طبیعی دارای انواع گوناگونی است .زلزله ،سیل ،طوفان ،گردباد،
سونامی ،تگرگ ،بهمن ،رعد و برق ،تغییرات شدید درجه حرارت،
خشکسالی و آتشفشان نمونههایی از بالیای طبیعی هستند .برخی
از بالیای طبیعی ،به طور غیر مستقیم ،ناشی از عملکردهای انسانی
هستند .برای مثال بالیای ناشی از افزایش آلودگی هوا یا گرم شدن
زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگلها بهدست انسان.
رئیس شبکه زیست محیطی ایران گفت :امروزه بهدلیل تغییر اقلیم،
حوادث طبیعی روز به روز در سطح جهان رو به افزایش است و
درکشور ایران نیز به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای خاص
کره زمین از جمله کمربند خشک و زلزله ،حوادثی از این دست رخ
میدهند به همین دلیل هرسال از  5دیماه به مدت یک هفته ،به
عنوان هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی نامگذاری نموده اند.
وی خاطر نشان کرد :گفتنی است بحران شناسي بخش مهمي از

فرآيند مديريت بحران و پژوهشهاي مربوط به آن را تشکيل ميدهد.
شناخت هرچه دقيقتر بحران ،همچون هرحوزه ي مديريتي ديگري؛
به کنترل و هدايت هرچه مؤثرتر آن کمک کرده و مديران بحران
ميتوانند با تفکيک تفصيلي مسئله پيش رو ،آن را مديريت پذير
گردانند.
وی در خصوص سیل تنگه اهلل اکبر یا همان دروازه قرآن بیان نمود:
دلیل نام تنگه قرآن در قدیم به این منطقه بهدلیل درهای بوده که در
کنار این مسیر قرار داشته و این دره همان مسیل یا آبراهی است که
هنگام بارشها ،نزوالت جوی از طریق آن و مسیر متصل به این دره
که در قدیم به آن سیل آباد گفته میشده به دریاچه نمک یا همان
مهارلو منتقل می شده است.
اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که نام های قدیم که من از
آنها یاد کردم کام ً
ال منطبق با وضعیت منطقه و دارای بار معنایی
است که شیرازیان قدیم نام میبرده اند.
وی ادامه داد :اگر دقیقتر بخواهیم به این موضوع بپردازیم باید به حوزه
آبریز رودخانه خشک توجه کنیم که حدودا ً بالغ بر  700کیلومتر مربع
میباشد و از شمال غرب به جنوب شرق امتداد مییابد و در واقع از
به هم پیوستن دو رودخانه تنگ سرخ با حدود وسعت  150کیلومتر
مربع و نهر اعظم با حدود وسعت  555کیلومتر مربع تشکیل شده
است .سرچشمه این دو رودخانه از ارتفاعات باجگاه ،قالت و گلستان
میباشد که در مسیر خود رواناب تنگ قرآن ،سعدی و آزادگان و مازاد
آب چشمههای برم دلک به آن وارد شده و پس از عبور از شیراز به
منطقه کفترک و در نهایت به دریاچه مهارلو میریزد.
وی افزود :چنانچه بخواهیم دلیل عمده به وقوع پیوستن این خسارت
و بحران پیش آمده را ذکر کنیم اولین ومهمترین آن پُر کردن دره
کنار دروازه قرآن است که میتوان گفت طی چند سده به طور
طبیعی ایجاد شده بود که در دوران ما پُر شد و بر روی آن بلوار ایجاد
گردید هرچند بر اساس مطالعات با لوله گذاری در صدد جبران روند
و عملکرد طبیعی آن برآمدند اما با توجه به عدم تصور وقوع سیل به
این شدت و نیز عدم بررسی دورههای صد و دویست ساله بارشها
متأسفانه این واقعه اتفاق افتاد و به طور مشخص تبدیل به بالیای
طبیعی شد.
دبیر کل انجمن دوستداران محیط زیست فارس در خصوص اجرای

تمهیدات مناسب جهت تغییر وضعیت قبلی دروازه قرآن گفت:
پیشنهاد می شود در گام اول معاونت فني شهرداري به عنوان کارفرما
نسبت به انجام طرح مطالعاتی اعمال تغييرات و اصالح سيستم انتقال
آب مسيل آبزنگي اقدام نمايد .به گونه ای که شرح خدمات انجام
مطالعات را با همكاري كارشناسان خبره و متخصص و اساتيد خبره
تهيه و تدوين نموده و وفق مفاد قانون توزيع عادالنه آب مراتب را به
انضمام شرح خدمات مطالعات ،جهت هماهنگي و اخذ مجوزهاي
قانوني به سازمان آب منطقه اي ارسال نمايند.
وی افزود :همچنین الزم است ،كليه نقطه نظرات سازمان آب منطقهاي
را در مفاد شرح خدمات طرح اعمال نمايند و پس از اخذ مجوز ،الزم
است با توجه به مفاد شرح خدمات و برآورد هزينه انجام مطالعات
اقدامات الزم را به عمل آورده و با تشکیل یک تیم کاری مراحل
مختلف انجام مطالعات و گزارشهاي مشاور بررسی و از پتانسيل
تخصصي كار شناسان خبره و اساتيد و نيز متخصصين سازمان آب
نیز استفاده گردد و پس از تكميل مطالعات ،گزارشهاي مطالعات
طرح را جهت تصويب نهايي مطالعات به سازمان آب منطقهاي ارسال
نموده تا پس از تصويب طرح وتأمين اعتبار اجراي طرح ،عملیات اجرا
توسط پيمانكار ذي صالح انجام پذیرد.
وی در رابطه با قطر ناکافی لوله تخلیه آب روان منطقه دروازه قرآن
گفت :با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان خبره،
لولهاي كه در سازه ورودي آبگذر مسيل آب زنگي نصب شده است
به هيچ وجه داراي قطر وابعاد كافي و مناسب براي عبور جريانات
سيالبي مسيل آب زنگي با این دبی نميباشد و درانتخاب قطر و
ابعاد سازه ( ،)intakeبه دبي جريانات سيالبي مسيل زنگي الزم
است تجدید نظر گردد.
رئیس انجمن حقوق شهروندی در پایان در رابطه با تأثیر تغییر بستر
رودخانه به راه و مسیر در منطقه سعدی در ایجاد خسارت به مناطق
مسکونی گفت :در جريان اعمال تغييرات انجام شده در مسيل سعدي
و تبديل آبراهه و مسيل به جاده ،راه و ...هيچگونه توجهي به لزوم
رعايت حد بستر وحريم رودخانه نشده است و الزم است؛ هرچه
سريعتر ،حدود بستر و حريم رودخانه در محدوده شهرك سعدي
تعيين گردد و كليه اعيانيهاي واقع در محدوده بستر و حريم رودخانه
رفعت صرف شوند.

راهکارهایی مهم برای جلوگیری از بروز سیل در آینده
 .1سیستمهای هشدار دهنده:
استفاده از سیستمهای هشدار دهنده سیل و ارتقاء و بهبود عملکرد
این سیستمها زمان بیشتری برای انجام اقدامات در هنگام وقوع سیل
وجود دارد و میتوان از تعداد قربانیان و صدمات ناشی از این حادثه
تا حد زیادی کاست.
 .2اصالح خانهها و کسب و کارها برای کمک به آنها در
مقابل سیل :
به گفته مشاورین تمرکز میبایست بر روی انعطافپذیری سیل باشدتا
طرحهای دفاعی.
آنها مواد نوین برای بتن سازی کف و جایگزینی مصالح نوین و
مقاومتر را توصیه میکنند و پیشنهاد میدهند که خانهها و کسب و
کارها را از طریق مقاوم سازی و بهرهگیری از مصالح مناسب در مقابل
آب محافظت کنیم و همچنین سوکتهای الکتریکی رادر قسمت
های باالیی دیوارها تعبیه نماییم.
 .3ساختمانها را باالتر از سطح سیل بسازیم :
مهندسین عمران پیشنهاد میکنند تا با توجه به بر آوردهای حاصل
در زمینه تخمین سطح سیل در منطقه برای جلوگیری از آسیبهای
ناشی از سیل ،میتوان ساختمانها را در سطح باالتری از سطح سیل
بنا کرد

 .4مقابله با تغییرات اقلیمی :
دانشمندان بر این باورند که تغییرات اقلیمی باعث افزایش وقایع شدید
آب و هوا شده است و بدین منظور میبایست اقداماتی مهم و جهانی
در این زمینه صورت گیرد تا ثبات بیشتری داشته باشد و با آمادگی
بیشتربا حوادثی از این دست مقابله کنیم .
 .5افزایش هزینههای مقابله با سیل:
دولتها میبایست با توجه به سیل خیز بودن مناطق مختلف کشور
تمهیدات الزم در این زمینه را در پیش بگیرند و بودجه الزم را در
نظربگیرند
 .6حفاظت از تاالب هـا و به کارگـیری اسـتراتژیهـای
درخت -گیاه:
تاالبها همانند اسفنجی عمل میکنند که رطوبت و آب را جذب
میکنند و مناطق درختی و پوشش گیاهی میتوانند آب را به هنگام
سرازیر شدن سیالبها کنترل کنند که معموال این مناطق به منظور
گسترش ساخت و ساز و توسعه بیشتر مناطق شهری از بین میروند.
با توقف جنگل زدایی ،زهکشی تاالب ،جنگلداری مناسب و بازگرداندن
تاالبهای آسیب دیده میتوان تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر سیل
را کاهش داد.
 .7بازگرداندن رودخانه ها به مسیرهای طبیعی خود:
بسیاری از کانالهای رودخانهها در طول تاریخ به منظور بهبود

لونقل تنظیم شدهاند .باید توجه داشت با حفظ خمشهای
حم 
رودخانهها میتوان تا حد زیادی از سرعت جریان سیالبها کاست و
از تاثیرات مخرب سیالبها جلوگیری کرد.
 .8بهبود شرایط خاک:
مدیریت نا مناسب خاک ،ماشین آالت و ...سبب میشود که خاک
فشرده گردد و در نتیجه قادر به جذب آب نباشد و خاک سالم
میتواند مقدار زیادی از آب باران را جذب کند و مانع از ورود آن
به رودخانهها شود.
 .9معرفی مناطق ذخیره سازی آب:
با در نظر گرفتن مناطقی برای ذخیره آب ناشی از سیالبها در
مناطق سیل خیز میتوان سیالبها را به این مناطق هدایت نمود تا
آب سیالب را حفظ کند و خطر سیالب را به میزان باالیی کاهش داد.
 .10موانع سیل:
بدیهی است وجود موانع در مقابل سیالبها نقش بسزایی در مهار
آنها دارد و در برخی از مناطق ،موانع طبیعی موجود کا رآیی الزم
را دارند اما پیشنهاد میشود در مناطق خطر از سیل بندهای موقتی
استفاده گردد و به طوری که این سیل بندها پس از رفع خطر سیالب
قابل انتقال میباشند و میتوان آنها را برداشت و این پیشنهاد راه
حلی واقع بینانه در دراز مدت میباشد.
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مدیریت سیل
دستهای از حوادث قهری كه انسانها به آنها عنوان «بالیای طبیعی»
را نسبت دادهاند ،همواره و به خودی خود بال نیستند و آنچه آنها را
بلیه گردانیده ،طرز زندگی و رفتار ماست .اگر بشر ،سكونتگاه و اموال
خویش را بدون دفاع در معرض هجوم سیل قرار نمیداد ،این پدیده
طبیعی درخاطره نوع بشر چنان تصویر هول انگیزی باقی نمیگذاشت
كه در صدر فهرست مخاطرات طبیعی تهدید كننده حیات جمعی
قرار گیرد .بدنام كردن پدیدههای طبیعی ،ما را از مسئولیت معاف
نمیكند؛ پس برماست كه با تجهیز ساختمانها و مراكز سكونتی

خود در برابر سیل ،زیانهای محتمل را به حداقل برسانیم و عالوه بر
آن ،با مهار كردن سیالبها برای مقاصد كشاورزی و تولید انرژی و
نظایر آنها كمال استفاده را ببریم .در كشور ما انجام وظیفه نخست به
تعویق افتاده است .در بسیاری از كشورهای جهان چندین سال و در
بعضی كشورها چون كشورهای اسكاندیناوی و ژاپن قرنها است كه
تدابیر مقابله با خطرهایی مانند سیل و طغیان آب در طرح و اجرای
ساختمانها و مكانیابی سكونتگاهها مد نظر قرار گرفتهاند .با آن
كه اكثر شهرها و مراكز جمعیتی كشور ما همواره در معرض تخریب

ناشی از سیالبها بوده است ،هنوز هم هرساله میتوان فهرست
بلندی از تكرار وقوع سیل و شدت خسارت ناشی از آنها تهیه كرد.
در این میان ،به جز پارهای اقدامات پراكنده امدادرسانی و نجات ،آن
هم بعد از وقوع حادثه و معدودی تدابیر موضعی و موقتی ،هیچ گونه
طرح جامعی برای تجهیز شهرها در برابر مخاطرات سیل تهیه و اجرا
نشده است .با این حال ،نوشتار حاضر درصدد آن است كه به طور
اجمالی ،چگونگی مقابله با سیل را بیان نماید تا شاید گامی موثر در
جهت كاهش ضایعات سوانح و حوادث طبیعی برداشته شود.

بانگاهیگذرابهوضعیتسیلدركشور،بهجراتمیتوانگفتكهپدیدهسیل،یكپدیدهفراگیربودهكهتقریب ًاتمامینواحیكشوربهنوعیمتحملخساراتهنگفتناشیازآنشدهاند.
در اثبات این ادعا ،میتوان به نمونههای زیر اشاره نمود:
 -1سیالب رودخانه گالبدره تهران در سال 1369
میزان بارش  28میلی متر ،مدت بارش  2ساعت و  50دقیقه ،تلفات
 300نفر و میزان خسارت  757میلیارد ریال .دالیل آن :دخل و
تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ،نبود سیستم هشدار
دهنده سیل و پایین بودن آگاهیهای عمومی.

 -3سیالب رودخانه نكا و داربكال در سال 1378
میزان بارش  7/44میلی متر ،مدت بارش 11ساعت و  30دقیقه،
تلفات  36نفر و میزان خسارت بالغ بر  30میلیارد ریال .دالیل تشدید
خسارت :تخریب پوشش گیاهی ،احداث غیر اصولی سازهها و دخل و
تصرف غیر مجاز در رودخانه.

 -5سیالب گلستان در سال 1380
میزان بارش  450میلی متر ،مدت بارش  12ساعت ،تلفات  400نفر
و میزان خسارت  610میلیارد ریال .دالیل تشدید :تخریب پوشش
گیاهی ،احداث سازههای نامناسب ،دخل و تصرف غیرمجاز در حریم
رودخانه و عدم توجه مناسب به هشدارها و پیشبینی سیل.

 -2سیالب ماسوله در سال 1369
میزان بارش  9/2میلی متر ،مدت بارش  4ساعت ،تلفات  30نفر
و انهدام  50دستگاه وسیله نقلیه و تخریب  6دهنه پل .دالیل آن:
تخریب پوشش گیاهی و اشغال حریم مجاری آب.

 -4سیالب رودخانه مشكین شهر و اردبیل در سال 1380
میزان بارش  65میلی متر ،مدت بارش  1ساعت و  10دقیقه ،تلفات
 30نفر و انهدام  20دستگاه خوردو .دالیل تشدید خسارت :واقع شدن
روستاهای آسیبدیده در مسیر آبراهههای طبیعی.

 -6سیالب گلستان در سال 1381
میزان بارش  108میلی متر ،مدت بارش  4ساعت ،تلفات  45نفر
و میزان خسارت  220میلیارد ریال .دالیل تشدید :تخریب پوشش
گیاهی ،احداث سازههای نامناسب و اشغال حریم مجاری آب و . ...

همه ساله در نقاط مختلف كشور ،سیل با شدت و ضعفهایی تجربه میگردد .از اخبار و گزارشات سیل بهخوبی میتوان استنباط كرد كه شهرهای كشور در معرض سیالبهای درون شهری و برون شهری قرار دارند.
سیالبهای درون شهری معموال تلفات كمتری دارند و عمدتا باعث بروز خسارات ناشی از آبگرفتگی ،اختالل در عبور و مرور ،وقفه در فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و مشكالتی از این قبیل میشوند .در حالی كه
خسارات ناشی از سیالبهای برون شهری غالبا سنگین و گاه همراه با تلفات زیاد و فاجعه آمیز است .این امر ،صرف نظر از مشیت الهی ،به برنامهریزیها و اقدامات مسئولین مربوط میشود .بروز برخی از خسارات
ناشی از سیالبها بر اثر بیتوجهی و جدی تلقی نكردن اقدامات ساختمانی بهمنظور مقابله با سیالب است .مثال در گزارشهای خبری به كرات مالحظه میشود كه بر اثر شكسته شدن سیل بند ،آب به داخل شهر
نفوذ كرده و خسارات سنگینی به بار آورده است .بیتوجهی به ضوابط و دستورالعملهای فنی و حرفهای در طراحی ،احداث و بهرهبرداری این گونه تاسیسات عمال وضعیتی را پدید میآورد كه شكستن و فرو ریختن
سیل بندها را در غالب موارد میتوان امری بسیار محتمل دانست .بهعالوه بروز خسارات ادواری و مشكالت مزمن ،بهدلیل وقوع سیالبهایی كه با شیوههای ضعیف و نادرست به مقابله با آنها پرداخته میشود ،دور
از انتظار نیست .لذا ضرورت توجه به مساله سیل و مدیریت آن امری اجتناب ناپذیر میباشد.

انواع سیل
سیلها را میتوان به دو گونه مختلف تقسیم بندی نمود:
الف) سیلهای برق آسا
این سیلها اغلب در  6ساعت اول بارندگی شدید به وقوع میپیوندند؛ بهطوری كه با ابرهای كومولوس بزرگ ،رعد و برق ،گردبادهای گرمسیری و عبور جبهههای هوای سرد همراه هستند .در این نوع
سیلها برای كاهش خسارت ،نیاز به یك اخطار منطقهای سریع و واكنش سریع و فوری افراد منطقه میباشد .سیلهای برق آسا اغلب در اثر جاری شدن آب حاصل از یك بارندگی شدید ،به خصوص
هنگامی كه دامنه آبگیر رودخانه قادر به جذب آب نباشد و مقدار زیادی آب در خود نگه دارد ،ایجاد میشوند.
ب)سیلهای ساحلی
تعدادی از سیلها با گردبادهای گرمسیری كه تندباد و طوفان نام دارند ،همراهند .سیلهای فاجعه آمیز حاصل از باران كه اغلب با طوفان و باد در ساحل همراهند ،عوارض بدتری ایجاد میكنند.

عوامل وقوع سیل

معموال عوامل طبیعی و انسانی در وقوع سیل موثر هستند .در رابطه با عوامل طبیعی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
پرشدن مجرا و جاری شدن آب در منطقه سیالبدشت و در نتیجه زیر آب رفتن مناطق دیگر
فرسایش كرانههای رودخانه.
باال آمدن تراز بستر رودخانه در اثر رسوبگذاری
تغییر مسیر رودخانه با گذشت زمان.

اگر چه سیالبها به طور طبیعی موجب بروز خسارت میشوند ،ولی
در صورتی كه محل سكونت انسانها در جلگههای اطراف رودخانهها
باشد ،موجب بروز فجایع نیز میشوند.
امروزه فشار جمعیت به حدی است كه به علت نیاز به محل زندگی
بیشتر ،مردم با سرعتی بیشتر از آن كه مسئوالن بتوانند اقدامات
حفاظتی در مقابل سیل به وجود آورند ،به محلهای سیل خیز
مهاجرت كردهاند.
افزایش جمعیت همراه با مدیریت ضعیف ،موجب بروز خسارتهای
بیشتر شده است .برای مثال تبدیل جنگلها در مناطق باران خیز
كشور مانند استانهای گلستان ،مازندران و گیالن به زمینهای

قابل کشت ،موجب میشود كه آب كمتری در حوضه آبگیر باالیی
رودخانه بماند و آب بیشتری در جلگه اطراف رود جاری شود .در
نتیجه سیلها شایعتر و شدیدتر میشوند.
از طرف دیگر ساختمانها و جادهها ،زمین را میپوشانند و از نفوذ
آب جلوگیری میكنند.
بهگونهای كه آب جاری شده روی سطح غیرقابل نفوذ موجب ایجاد
یك رودخانه مصنوعی میشود.
عدم توجه به باز نگهداری شبكه جویها ،نهرها و مسیلها ب ه خصوص
بعد از دورههای طوالنی خشكسالی كه خاك و گیاهان جریان طبیعی
آب را مسدود میكنند ،میتواند میزان سیل برق آسا را تشدید كند.

به طور كلی میتوان مهمترین عوامل انسانی مؤثر در بروز سیل را به
صورت زیر دسته بندی نمود:
 -1دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه
 -2تخریب پوشش گیاهی
 -3برداشت بیرویه مصالح رودخانهای
 -4طراحی و اجرای غیر اصولی سازهها در تقاطع رودخانه
 -5نبود سیستم هشداردهنده سیل
 -6اشغال حریم مجاری آب
 -7پایین بودن سطح آگاهیهای عمومی.
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تقسیمبندی خسارات سیل

خسارات سیل را میتوان به سه گروه زیر تقسیم بندی نمود:
خسارات و زیانهای فیزیكی شامل صدمات وارده بر ساختمانها و محتویات آنها ،هزینههای تنظیف ساختمان و پاكسازی اجزای خسارت دیده مستحدثات ،خسارت وارد بر معابر عمومی و خیابانها،
شبكههای فاضالب و سیالبروها ،پلها ،خطوط انتقال برق و شبكه تلفن.
خسارات و زیانهای مرتبط با درآمدها شامل عدم دریافت دستمزد و حقوق و همچنین زیانهای وارد بر منافع خالص كسب و كار.
خسارات ناشی از صرف هزینههای اضطراری در رابطه با تخلیه و اسكان مجدد سیل زدگان ،اجرای عملیات مقابله با سیالب ،امدادرسانی و نجات قربانیان و افزایش هزینههای امور مختلف در هنگام
سیل (افزایش هزینه خدمات مامورین امدادرسانی ،انتظامی و آتش نشانی).

پیشبینی و هشدار سیل

پیشبینیسیالبدرپدیدههایهیدرولوژیكیهمراه
با پیشبینی هوا تقریبا در تمامی كشورهای دنیا از
جایگاه ویژهای (مخصوصا در توسعه اقتصادی)،
برخوردار است .پیشبینی سیل در مهندسی منابع
آب ،به منظور استفاده صحیح از انرژی رودخانه،
حمل و نقل زمینی ،آبیاری ،آبرسانی و مهار
سیالب اهمیت خاصی دارد.
پیشبینی خطرات رودخانه نظیر وقوع سیالب
برای تمامی بخشهای اقتصادی كشور و برای
جمعیت شهری و روستایی در منطقه حائز اهمیت
میباشد .اگر هشدار یا اخطار به موقع صورت گیرد،
امكان به حداقل رسانیدن خسارتهای احتمالی

وجود دارد .مطالعه موردی در تعدادی از كشورها
نشان داده است كه پیشبینی و هشدار سیل
میتواند میزان خسارات را  6تا  40درصد كاهش
دهد.
به طور كلی در پیش بینی سیالب موارد ذیل
مد نظر قرار میگیرد:
پیشبینی حجم رواناب ناشی از بارندگی
پیشبینی توزیع رواناب برحسب زمان در
محلهای مشخصی در مسیر رودخانه.
در عمل محاسبات زیر باید صورت گیرد:
ارتفاع یا تراز آب رودخانه

زمان وقوع ارتفاع و حداكثر شدت جریان مربوطه
مقدار شدت جریان حداكثر
حجم رواناب ناشی از سیالب.
بنابراین واضح است كه پیشبینی سیالب شامل
بخشهای زیر است:
تعیین رواناب از دادههای بارندگی
محاسبه آبنمود سیالب
پیشبینی ارتفاع و شدت جریان.
از آنجا كه پیشبینی سیالب باید در كوتاهترین
زمان ممكن صورت گیرد؛ باید كارآیی و توان
سازمان پیشبینی كننده سیالب را باال برد.
معموال خطر وقوع سیالب از طریق عالئم زیر

اعالم میشود:
عالمت زرد ،نزدیك شدن سیالب را به بازه مورد
نظر رودخانه ،قبل از وقوع آن مشخص میكند.
عالمت كهربایی ،نزدیك شدن سیالب سنگینی
را قبل از وقوع آن اعالم میكند و به معنی آمادهباش
كاركنان مربوطه و افزایش مراقبت و هوشیاری و
انجام اقدامات مقتضی است.
عالمت قرمز ،به معنی نزدیك شدن سیالبی
سنگین است .بهطوری كه امكان وارد آمدن
خسارت وجود دارد و ممكن است باعث زیرآب
رفتن زمینهای كشاورزی تا عمق یك متری یا
بیشتر (درمناطق محافظت نشده)شود.

مدیریت مقابله با سیل
گزارشهای سازمانهای امدادرسانی و مقابله با حوادث غیرمترقبه ،نهادها و سازمانهای ملی و بینالمللی كه توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته حاكی از آن است كه سیل را باید یكی از جدیترین مخاطرات طبیعی
به شمار آورد .تنها تعداد معدودی از كشورهای جهان از مسائل و مشكالت سیل و سیلزدگی فارغ هستند .این بررسیها نشان میدهد كه به رغم هزینههای هنگفتی كه برای مقابله با سیالب صرف میشود ،خسارات ساالنه
سیالب در سطح بینالمللی ،چه در كشورهای توسعه یافته و چه در كشورهای در حال توسعه ،مداوماً و مرتباً روبه افزایش است .سیر صعودی خسارات سیل طی سال های گذشته سبب شده است كه آرزوی دیرینه درباره
حل قطعی مساله طغیانها (با توسل به اقدامات و تاسیسات فیزیكی كنترل سیالب) ،جای خود را به درك این واقعیت دهد كه همیشه و همواره نمیتوان در مهار سیل موفق بود ،بلكه باید كوشید تا پیامدها و تبعات زیانبار
و مخرب سیلها را كاهش داد .بدین ترتیب روشهای مقابله با سیالبها را میتوان به دو گروه عمومی تقسیم كرد:
روشهای ساختمانی كنترل سیالب
روشهای ساختمانی كنترل سیالب به روشهایی اطالق میشود كه
برای كاهش حجم و یا شدت طغیانها ،ممانعت از ورود سیالبها
به داخل محدوده مورد نظر و یا دفع جریانات سیالبی به كار گرفته
میشود.بدین ترتیب ،اقداماتی نظیر احداث سدهای مخزنی و یا
استخرهای تاخیری ،ایجاد خاكریزهای طولی ساحلی و دیوارهای
سیل بند ،اصالح مسیر و مقطع رودخانه ،احداث ایستگاههای پمپاژ
و اقدامات موسوم به آبخیزداری ،همگی جزو روشهای ساختمانی
كنترل سیالبها محسوب میشوند.
روشهای مدیریتی مقابله با سیالب
اهمیت روشهای مدیریتی برای مقابله با خسارات ناشی از سیلها
ابتدا در ایاالت متحده آمریكا تشخیص داده شد .این آگاهی اساسا
بر اثر افزایش فزاینده خسارات سیل و عدم جوابگویی روشهای
ساختمانی برای مهار فیزیكی طغیانها رشد یافت .در این راستا ،انواع
روشهای مدیریتی برای مقابله با طغیانها را میتوان به صورت زیر
تقسیم بندی نمود:
الف)منطقهبندی سیالبدشت
منطقهبندی سیالبدشت یك ابزار قانونی برای اجرا و پیگیری
طرحهای تفصیلی است كه توسط مسئوالن شهرهای كوچك و بزرگ
و مسئوالن مناطق و استانها برای كنترل و هدایت كاربری و عمران
اراضی به كار گرفته شده است.
ب)ضد سیل كردن مستحدثات
مقاوم ساختن تاسیسات و سازهها در برابر سیل ،یكی از شیوههای
رایج برای كاهش خسارات طغیانها است .با این روش میتوان
آسیب پذیری مستحدثات را در برابر سیالبها با استفاده از مصالح
و تكینكهای مناسب ساختمانی كاهش داده و از زیانها و خسارات
ناشی از سیل كاست.

نتیجهگیری و پیشنهادات

آیندهنگری و برنامهریزی در جهت تحول از وضعیت موجود به شرایط
بهتر در كشورهای توسعه یافته ،موجب كاهش خسارات انسانی و
هزینههای اجتماعی در صورت وقوع حوادث طبیعی میشود .فقدان
این دو ویژگی در كشورهای در حال توسعه (یعنی عدم دور اندیشی و
برنامهریزیهای ضروری) سبب از دست رفتن جان هزاران انسان بیگناه
در فاجعههایی نظیر سیل میشود.
با توجه به اهمیت پیشگیری ،بیشترین تالش و هزینه را باید در امر

این روش را میتوان نسبتا به سادگی و به نحوی اقتصادی در مورد
تاسیسات آتی به كار گرفت ،لیكن ایجاد تغییراتی در طراحی سازههای
موجود و تقویت و تطبیق آنها با شرایط سیالبی نیز میسر است .ضد
سیل كردن مستحدثات میتواند در موارد زیر ،مفید و موثر تلقی شود:
در مواردی كه سرعت ،تداوم و تراز سیالب كم و كوتاه است.
در مواردی كه اشخاص یا گروههای كوچك بخواهند رأسا به
حل مساله و مشكل سیلگیری ملك خود بپردازند؛ یا در مواردی
كه اقدامات جمعی و مشترك برای مقابله با خسارات سیل میسر و
امكانپذیرنباشد.
در مواردی كه فعالیتهای حیاتی و اجتماعی منطقه به حفاظت
در برابر سیالبها بستگی داشته باشد.
آببندی دیوارها برای جلوگیری از نشت آب به داخل ساختمان،
انسداد دائمی سوراخها و گشودگیهای موجود و غیر ضروری در
سازهها ،مهار كردن سازه برای ممانعت از شناور شدن آن ،احداث
دیوارهای سیلبند موضعی و سایر اقدامات مشابه را میتوان برای
كاهش خسارات سیل بر مستحدثات به كاربرد.
ج)بیمه سیل
بیمه سیل ،خسارت فیزیكی ناشی از سیالبها را كاهش نمیدهد،
ولی میتواند الگوی بسیار نامنظم خسارات مزبور را به سلسله اقساط
یكنواخت تبدیل كند.
با استفاده از اقساطی كه در طول زمان دریافت و انباشته میشود،
میتوان خسارات مالی وارد بر افراد و مناطق سیلزده را جبران كرد و
از ابعاد فاجعه كاست .نرخ بیمه و اقساط دریافتی ضرورتاً باید متناسب
با خطرات و خسارات احتمالی و بالقوه سیل باشد.
د)ضوابط قطعهبندی و تفكیك اراضی
تقسیم اراضی به قطعات كوچكتر برای فروش و عمران قطعات مزبور
باید مطابق با ضوابط و مقرراتی انجام پذیرد كه دستگاههای مسئول

برنامهریزی و آمادگی قبل از بحران صرف نمود .به طور یقین برنامهریزی
بحرانها ،جدا از برنامههای ملی ،برای توسعه بیفایده و بیشتر شبیه به
وصلهای ناجور خواهد بود .بنابراین ،برنامهریزی پیشگیری باید در قالب
اهداف و برنامهریزی توسعه ملی طراحی شود.
در این راستا ،پیشنهادات و راهبردهای زیر ارائه شده است:
طرح تعیین بستر و حریم رودخانهها و مسیلهای كشور
مطالعه و اجرای پروژههای پیشگیری از سیل

محلی مشخص میكنند.
در اینگونه ضوابط غالبا اندازه قطعات ،عرض خیابانها ،مشخصات
جویها و سیالبروها ،تراز زمین و سایر موارد و جنبههایی كه به رفاه
و بهزیستی عمومی مربوط میشود ،مشخص و اعالم میگردد.
هـ)مقررات ساختمانی
مقررات ساختمانی ،مشتمل بر مجموعهای از ضوابط و مقررات است
كه معموال توسط دستگاههای دولتی محلی وضع میشوند .اینگونه
مقررات عم ً
ال استانداردهایی برای احداث انواع ساختمانها و سازهها
با عنایت به جنبههای ایمنی ،بهداشتی و رفاهی مردم تلقی میشوند
و چنانچه به خوبی تدوین شوند و به اجرا درآیند ،میتوانند خسارات
سیالب بر ساختمانها و سازههایی را كه در سیالبدشت احداث
میشوند ،به طرز موثری كاهش دهند.
و) تخلیه دائمی یا موقت
تخلیه افراد ،اموال و تجهیزات از معبر سیل و اراضی سیلگیر یكی
دیگر از روشهای مهم كاهش خسارات محسوب میشود.
پس از مطلع شدن از احتمال بروز سیل ،ساختمانها باید تخلیه شوند
و تجیزات و وسایل باید در ارتفاعی باالتر از تراز محتمل سیالب قرار
گیرند و یا از محل خارج و به نقاط مرتفع منتقل شوند.
اقدامات اضطراری باید به اجرا گذاشته شود و باالخره سازمانهای
مسئول مقابله با سیل ،امداد و نجات سیل زدگان باید به انجام امور
الزم بپردازند.
عالوه بر تخلیه موقت ،تخلیه دایمی مناطق سیلگیر نیز مطرح
میباشد
كه معموالً شامل خرید و تملك اراضی مزبور است .اراضی استحصالی
را میتوان برای زراعت ،احداث پاركها و تفرجگاهها و میادین ورزشی
كه مانعی در برابر عبور سیل ایجاد نمیكنند و یا صدمه و خسارت
سنگینی از سیلها نمیبینند ،مورد استفاده قرار داد.

تهیه و ارائه نقشههای پهنهبندی و سیستمهای هشدار سیل
تهیه و تدوین استانداردها در زمینه سیالب
ثبت آمار و اطالعات سیل
تهیه نقشههای توپوگرافی و ارتفاع سنجی ،عكسهای هوایی و
تصاویرماهوارهای
تهیه بانك اطالعاتی و سیستم اطالعات جغرافیایی
برنامه فرهنگسازی و اطالع رسانی
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نشریه در ویرایش و خالصه نمودن مطالب ارسالی آزاد بوده و نظرات عزیزان در بیان برخی مطالب لزوماً به معنای دیدگاه این نشریه نمی باشد.
صحت و سقم مطالب درج شده و نظرات ایشان در آگهی ها بر عهده صاحبان آگهی می باشد.

گزارشی از سیل شیراز ،آنچه گذشت ...
ادامه مطلب صفحه اول ...
علی رغم تمامی این هشدارها سیالبی که در روزهای اولیه در شیراز
جاری شد  21قربانی گرفت و  164تن نیز مجروح شدند .خودروهای
بیشماری از بین رفتند و صحنههای دل خراشی را ایجاد کردند.
بالفاصله چندین روز پس از گذشت سیل به دستور اکید ریاست
جمهوری کمیتهای با نام حقیقت یاب تشکیل شد تا درباره دالیل این
حادثه دل خراش تحقیق نموده و قصور را پیدا کند.
کمیته «حقیقتیاب» شورای شهر شیراز در گزارش خود درباره
دالیل حادثه سیل در دروازه قرآن اعالم کرد که از حدود  ۲۰سال
پیش دو مشاور پیشنهاد کرده بودند برای جلوگیری از سیل «دو بند
تاخیری» ساخته شود اما این طرح اجرا نشده است.
براساس این گزارش ،ساخت و سازها در این محدوده و ساخت جاده
«خرامه به زیبا شهر» نیز از جمله دالیل افزایش شدت سیل و قدرت
آن اعالم شده است .این کمیته ضمن توضیح وظایف ادارات مختلف
درباره مواجهه با سیل و همچنین الیروبی رودخانهها و پلها در عین
حال اعالم نکرده که کدام نهادها در این باره مقصر بودهاند .این گزارش
در جلسه روز دوشنبه  ۱۹فروردین شورای شهر شیراز قرائت شد.
براساس این گزارش ،پس از سیل سال  ۸۳در شیراز ،در سال ۸۷
با مهندسین مشاور «آمایش» قراردادی بسته شده تا درباره حوزه
آبریز دروازه قران مطالعه کند .به گفته این کمیته ،این شرکت پس از
انجام مطالعات پیشنهاد کرده بود که دو «بند تأخیری» در ارتفاعات
باالدست ساخته شود و خط انتقال آب سیالب با افزایش یک خط
دیگر به  ۶۰سانتیمتر افزایش یابد اما این مطالعات به دلیل عدم تأیید
نهایی و سایر موارد مدیریتی به اجرا نرسید.
همچنین مهندسین مشاور «آبسار» اعالم کرده که سال  ۹۴طرح خود
را دوباره و به دلیل عدم تأیید مشاور عالی ،جهت تأییدیه برای شرکت
آب منطقه ای فارس ارسال کردندکه اظهار نظری نشده است.
به گفته این کمیته ،سیالب در ساعت  ۱۲:۱۲دقیقه به محدوده
دروازه قرآن رسیده و تا ساعت  ۱۲:۲۲طول کشیده ،یعنی در این
«زمان تمرکز سیالب» بوده است.
در این گزارش اعالم شده که «زمان کافی برای اطالع رسانی و تخلیه
مسیر خروجی بلوار قرآن» وجود داشته است .پس از سیل شیراز

تصاویری قدیمی از «دروازه قران» منتشر شد و برخی از شهروندان
این شهر نوشتند که در این محدوده درهای وجود داشته که مسیر
عبور سیالب بوده اما شهرداری حدود  ۱۵سال پیش این دره را
پر کرده است .در همین حال کمیته شورای شهر در گزارش خود
اعالم کرد که در  ۳۰سال گذشته حدود  ۱۳۰هکتار «عوارض انسان
ساخت» در حوضچه آبریز «دروازه قرآن» ساخته شده که باعث
«جلوگیری از نفوذ آب به زمین و تشدید روان آب و سیل» شدهاند.
براساس این گزارش« ،دستاندازیهای باال دست و به صورت خاص
عملیات راهسازی جاده خرامه به زیبا شهر باعث ایجاد خاکریزهای
دستریز شده» که این خاکها شسته شده و «غلظت باالی رسوبات
باعث افزایش قدرت تخریب» سیل شده است.
بنابر گزارشی که ایسنا به نقل از محمد ابراهیم بنی حبیب کارشناس
حوزه مهندسی آب از اساتید دانشگاه تهران منتشر کرد ،دالیل سیل
شیراز بررسی شد .وی عدم حفاظت از مراتع و استفاده بیش از حد
از ظرفیت مراتع و اشغال بستر رودخانه از طریق جادهسازی از دالیل
اصلی سیل مطرح نمود.
وی این گونه ادامه میدهد :میبینیم که سیل گلآلود است و آب
خالص نیست .چون رسوبات رودخانهها به دلیل سستی خاک غلیظ
شده و همین هم باعث وقوع سیالبهای عمیق و افزایش پهنه
سیالب شده است.
غلظت رسوبات باال باعث افزایش وزن مخصوص سیالب و افزایش
قدرت شناورسازی اجسام توسط این نوع سیالبها میشود ،بنابراین
این سیالب قدرت آن را دارد که اجسام سنگین را به راحتی جابهجا
کند .در سیل شیراز میبینیم که سیل کم عمق هم به راحتی
خودروها و حتی انسانها را شناور کرده و با خود حمل میکند ،به
این سیالبها ،سیالبهای واریزهای یا گِلی ( )Debris flowگفته
میشود .این کارشناس این گونه ادامه میدهد که آبگذرهای کوچک
(نظیر آبگذر احداثی در دوازه قرآن شیراز) به آسانی توسط رسوبات
سیالبهای واریزهای (سیالبهای گِلی) ،مسدوده شده و موجب
سیل گرفتگی بیشتر میشود.
به گفته بنیحبیب ،سیالب شیراز نشان میدهد که وزارت راه و
شهرداریها نه تنها باید ظرفیت آبگذری پلها را به شکل استاندارد

طراحی کنند ،بلکه با توجه به سیالبهای اخیر ،استاندارد ها نیز برای
مهار سیالبهای واریزهای و گلی اصالح شوند .تمامی صحبتهای باال
به نقل از پایگاههای خبری متفاوت گفته شد .محله سعدی شیراز که
وخیم ترین روز سیل را در دومین روز بارشهای اخیر شیراز سپری
کرده بود پس از فروکش کردن سیالب شاهد حضور نیروهای مختلف
امدادی بود .بسیاری از منازل پر از سیالب شده و اهالی میکوشیدند
با کمک نیروهای امدادی سیالب را خارج کنند.
تا به امروز مردمی که در محله سعدیه شیراز زندگی میکنند در حال
تمیز کردن خانه هایشان هستند و یا به دنبال گرفتن غرامت میباشند
تا شاید بتوانند زندگی دیگری را شروع کنند .سیالب یکی از بالیای
طبیعی دردناکی میباشد که میتواند زندگی مردم را بسیار تحت
تاثیر قرار دهد و خانههای بسیاری را ویران کند .آغاز امسال را شاهد
از دست رفتن زندگیهای بسیاری بودیم .استان گلستان و شهر آقغال
به خصوص ویرانیهای بسیاری را متحمل شدند.
قسمتهای مختلفی از استان لرستان تحت تاثیر واقع شد و در دو
موج خسارات زیادی را بهوجود آورد .هنوز استانهایی مانند خوزستان
درگیر سیالب میباشند و نیروهای دولتی و مردم دست به دست
یکدیگر در حال رفع مشکالت و جلوگیری از ورود سیالب به اهواز
میباشند که بی شک قابل ستایش است.
براساس اعالم سازمان صدا و سیما در  16فروردین  ۵۰ ،۱۳۹۸نفر در
استانهای جنوب و غرب کشور در مدت سیلهای فروردین ۱۳۹۸
جان خود را از دست دادهاند .از این تعداد  ۲۱نفر در شیراز ۳ ،نفر در
خراسان شمالی ۲ ،نفر در کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ ،نفر در لرستان،
 ۵نفر در استان همدان ،دو نفر در کرمانشاه ،یک نفر در خوزستان،
یک نفر در استان سمنان و یک نفر هم در خراسان رضوی بودند.
همچنین افزون بر این افراد در جریان سیل گلستان و مازندران را نیز
به ترتیب در این استانها  ۸و  ۵نفر کشته شدند.
تالش دستاندر کاران برای مرتفع شدن این حادثه بسیار قابل
ستایش میباشد اما پرسش اصلی اینجاست چرا باید این حوادث
اینگونه به تراژدی ختم شود؟ اگر ساخت و سازهای غیر مهندسی
نبود و هشدارهای متخصصین امر جدی گرفته میشد باز هم شاهد
از دست رفتن جان انسانها بودیم؟

