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مقدمه 
وق��وع بالی��ای طبیع��ی از جمل��ه س��یل در 
بس��یاری از مناط��ق ام��ری اجتناب ناپذی��ر 
است اما با پیش��گیری هایی نظیر احداث سد 
در براب��ر مس��یل ها، درخت��کاری و تقویت 
پوش��ش گیاهی، الیروبی به موقع مسیل ها، 
رودخانه ه��ا، آبراهه ه��ا و کانال های آب و 
فاضالب، جلوگیری از ساخت وس��ازها در 
بس��تر رودخانه ها و مسیل ها، آموزش مداوم 
م��ردم و کارکن��ان نهاده��ای درگی��ر نظیر 
کارکن��ان نیروهای انتظام��ی، فرمانداری ها، 
ش��هرداری ها و اداره کل راه و شهرس��ازی، 
توجه به پیش بینی های هواشناسی و تجارب 
حوادث پیشین در منطقه و کشورهای دیگر 
و اقدامات ب��ه موقع برای تخلی��ه مناطق در 
معرض س��یل، می توان از بروز بس��یاری از 
ح��وادث تلخ پیش��گیری کرد و خس��ارات 

جان��ی و مال��ی این گونه حوادث را به حداقل رس��اند. حادثه س��یل 
در ش��مال غرب کش��ور و به خص��وص آذربایجان به دلیل ش��رایط 
اقلیمي و کوهس��تاني بودن منطقه هر س��اله جان چند تن از هموطنان 
را مي گی��رد که این لزوم چاره اندیش��ی جدی دولت و س��تاد بحران 
کش��ور را می طلبد. این نوشتار به بررس��ی ابعاد مختلف جاری شدن 
سیل در استان های شمال غرب و غرب کشور در اواخر فروردین ماه 

می پردازد.

پیامدها و خسارت های جانی و مالی
ذوب ش��دن برف ها در ارتفاعات به دلیل گرم��ای هوا و بارندگی ها 
در روزهای 24 و 25 فروردین 1396 که توس��ط سازمان هواشناسی 
پیش بینی ش��ده بود، منجر به وقوع س��یل در نقاط مختلف استان های 
آذربایجان ش��رقی، غربی، اردبیل، زنجان و کردستان گردید. میزان 
بارندگی در آذربایجان ش��رقی در روز جمع��ه 25 فروردین به بیش 
از 40 میلی متر رس��ید. شهرس��تان های مراغ��ه، چاراویماق، هریس، 
بس��تان آباد، ورزقان، شبس��تر، آذرشهر، عجب ش��یر، ملکان، سراب، 
ارومیه، اشنویه، نقده، پیرانشهر، سقز و زنجان تحت تأثیر سیل بودند. 

زمینه ها و پیامدهای سیل 
آذربایجان

س�یل اواخر فروردین ۱۳۹۶ ش�مال غرب کشور با خسارت های بزرگ و بی سابقه جانی همراه 
بود، که طی آن نزدیک به ۴۲ نفر کش�ته و چند نفر مفقود ش�دند. نوش�تار حاضر به  بررس�ی 
زمینه ه�ا و دالی�ل ش�دت و حجم باالی خس�ارت های جان�ی و مالی، وضعیت هش�داردهی و 
اطالع رس�انی و نیز ارزیابی مختصر آس�یب های زیرس�اخت های پیش�گیری و مدیریت بحران 

می پردازد. 

تحلیل

اشاره:

مجید عزمی*

* دانش آموخته ارشد محیط زیست دانشگاه زنجان
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زمینه ها و پیامدهای سیل آذربایجان

بیشترین قربانیان سیل مربوط به مربوط به استان آذربایجان شرقی 
بود. شهرس��تان آذرش��هر 22 نفر کشته و مفقود داش��ته که تاکنون 
اجساد 20 نفر از آنان کشف شده است. در شهرستان عجب شیر نیز 
20 نفر کش��ته و مفقود شده اند که اجس��اد 18 نفر از آنان پیدا شده 
اس��ت. بدین ترتیب آمار جان باختگان و مفقودی ها در آذربایجان 
ش��رقی به 42 نفر می رس��د. همچینین در این حادثه در اش��نویه، از 
توابع آذربایجان غربی یک نفر و در بانه و س��قز استان کردستان به 
ترتیب یک و چهار نفر جان باخته اند. علت حادثه شهرس��تان س��قز 
نیز رانش زمین در پارک کوثر اعالم ش��ده اس��ت. بدین ترتیب در 
این س��یل مجموعاً 45 نفر جان خود را از دست داده اند و چهار نفر 
دیگر هم مفقود ش��ده اند و عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد. 
برخی منابع یک نفر مفقودی در هشترود را نیز جزو مفقودین سیل 
اعالم می کنند و این در حالی اس��ت که ای��ن فرد یک روز پس از 
وقوع س��یل و به عن��وان رهگذر در حال عبور از س��یالب بوده که 

غرق شده است.
این س��یل به پل ه��ا و راه های روس��تایی در اس��تان آذربایجان 
ش��رقی به میزان 25 میلیارد تومان آسیب وارد کرده است. در بخش 
کش��اورزی نیز 254 میلیارد تومان به م��زارع و باغات و نهرها و در 
بخش مس��اکن روستایی و ش��هری 14 میلیارد و 200 میلیون تومان 
خسارت وارد شده است. مساکن روستایی نیز 14.2 میلیارد تومان و 
راه ها و ابنیه جاده ای شهری و روستایی هم 25 میلیارد تومان آسیب 
دیدند. برآوردهای اولیه نشان می دهد که تاکنون در مجموع آسیب 
وارده س��یل در آذربایجان شرقی بیش از 293 میلیارد تومان برآورد 

شده است. 
برآورد اولیه خس��ارت س��یل در آذربایجان غربی نیز تاکنون به 
حدود 240 میلیارد تومان در بخش های اراضی کش��اورزی، پل های 
ارتباطی روس��تایی، آب ش��رب روستایی و س��ایر تأسیسات رسیده 
اس��ت. 37 میلیارد تومان به پل های ارتباطی روس��تایی، 180 میلیارد 
توم��ان به زمین های کش��اورزی، 3/8 میلیارد تومان به آب ش��رب 
روس��تایی و 200 میلیارد تومان به سایر منابع استانی شامل تأسیسات 
دولتی، اماکن عمومی، ابنیه های فنی و راه ها خس��ارت ارزیابی شده 

است.
جنجالی ترین تری��ن مس��ئله س��یل مذک��ور، مربوط ب��ه حوادث 
پل س��ئل چای��ی در نزدیکی روس��تای غله زار از توابع آذرش��هر در 
اس��تان آذربایجان ش��رقی ب��ود. در حالی که مس��ئوالن علت اصلی 

قربانی گرفتن س��یل در این منطقه را تماشای 
سیل و عکس گرفتن از آن اعالم می کردند، 
اهالی روس��تا اع��الم کرده اند ک��ه ورودی 
اصلی روس��تا از زی��ر این پل بوده اس��ت و 
در زم��ان بارندگی این راه مس��دود نش��ده 
و همین س��بب افزایش جان باختگان ش��ده 
اس��ت. معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان 
ش��رقی در ای��ن باره گف��ت: عدم ت��ردد از 
دوربرگردان جایگزین پل غله زار آذرش��هر 
زمینه ساز افزایش قربانیان سیل در این منطقه 
بود. محمد ص��ادق پورمهدی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، با اع��الم این مطلب اع��الم کرد: 
»300 مت��ر جلوت��ر از دوربرگ��ردان قبل��ی، 
دوربرگ��ردان جایگزین  قرار داده ش��ده و با 
این حال س��اکنان آن منطق��ه اصرار به تردد 
از مسیر قبلی داشته و دارند و همین موضوع 
نیز س��بب افزایش ش��مار قربانیان سیل شده 
اس��ت. معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان 
ش��رقی خاطرنش��ان ک��رد: »اگر هش��دارها 
بی��ش از این ج��دی گرفته می ش��دند، آمار 
جان باختگان سیل کم تر می بود و سه ساعت 
قبل از جاری شدن سیل، اعضای فرمانداری 
آذرش��هر در محل پل غله زار حضور یافته و 
هشدار الزم را برای ترددنکردن از آن محل 

داده بودند«.
در پی این حوادث، مقام معظم رهبری، 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا صدور پیامی 
ضمن تس��لیت این حادث��ه مصیبت بار تأکید 
کردند: »وظیف��ه  فوری مس��ئوالن ذی ربط، 
کمک به آس��یب دیدگان و کاستن از رنج و 
اندوه آنان است«. دکتر حسن روحانی رئیس 
جمه��ور نی��ز در روز 30 فروردین از مناطق 
سیل زده استان بازدید کردند. همچنین یک 
روز ع��زای عموم��ی در آذربایجان ش��رقی 

اعالم گردید.
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ل
حلی

ت

اطالع رسانی و هشداردهی
س��یل از جمل��ه بالی��ای طبیعی اس��ت که 
بیشترین خس��ارات را به بار می آورد. با این 
ح��ال برعکس زلزله، س��یل، قابل پیش بینی 
است؛ به طوری که، براساس پیش بینی های 
هواشناس��ی و پایش س��طح آب رودخانه ها 
یا ترکیب��ی از دو روش مذک��ور و با توجه 
ب��ه جغرافی��ا و توپوگرافی منطق��ه می توان 
وقوع س��یل را پیش بینی و اطالع رسانی کرد 
تمهدی��دات  و  داد  را  هش��دارهای الزم  و 
مقتض��ی را اتخاذ نم��ود. بارندگی و امکان 
وقوع س��یل اخیر چن��د روز قب��ل از وقوع 
حادثه، از سوی سازمان هواشناسی پیش بینی 
ش��ده بود؛ لیکن، به نظر می رسد با توجه به 
ضعف، عدم گستردگی یا حتی نبود سیستم 
اطالع رسانی و هش��داردهی بالیای طبیعی، 
م��ردم منطقه اطالع کاف��ی از احتمال وقوع 

سیل نداشته اند. 
ی��ک روز بعد از حادث��ه، محمدصادق 
اس��تاندار  عمران��ی  مع��اون  پورمه��دی، 
آذربایجان ش��رقی در گفتگو با ایرنا گفت: 
»از چند روز قبل ب��رای همه فرمانداری ها، 
بخش��داری ها، ش��هرداری ها و دهیاری ها و 
س��ایر نهادهای ذیربط اس��تان، بارش باران 
و احتمال وقوع س��یل اع��الم و بر ضرورت 
مواق��ع  امدادرس��انی در  ب��رای  آمادگ��ی 
الزم تأکی��د ش��ده ب��ود«. مع��اون عمرانی 
استاندار آذربایجان ش��رقی نیز در این باره 
اظهار داش��ته است که هش��دارهای الزم به 
فرماندار ی ه��ا، ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا 
داده ش��ده است. این در حالی است که این 
نهادها، به خصوص در زمانی کوتاه، امکان 
و ابزار اطالع رس��انی مس��تقیم و گسترده به 
م��ردم را ندارند و الزمه اطالع رس��انی در 
مواق��ع احتمال وق��وع ح��وادث غیرمترقبه 

و وق��وع بح��ران، هماهنگی س��تاد مدیریت بحران، اس��تانداری ها 
و زیرمجموعه ه��ای آنه��ا، پلی��س، ش��هرداری ها و اداره کل راه و 
شهرس��ازی با یکدیگر و مدیران رس��انه های عموم��ی را می طلبد. 
از این رو می ت��وان گفت به رغم پیش بینی ها و برخی هش��دارها به 
نهادهای ذی ربط، متأس��فانه هشدارهای واضح و دقیقی در این باره 

به عموم مردم داده نشد.

پیشگیری و مدیریت بحران
تخریب محیط زیست در کشور احتمال وقوع سیل را افزایش داده و 
س��اخت و ساز در بستر رودخانه و مناطقی که ریسک وقوع سیل در 
آنها زیاد اس��ت باعث افزایش خسارات ناشی از سیل در کشور شده 
است. ساخت و ساز در بس��تر رودخانه ها و مسیل ها هم امکان وقوع 
س��یل را افزایش می دهد و هم خطرات ناش��ی از وق��وع را. تخریب 
پوشش گیاهی نیز که علت اصلی آن افزایش و چرای بی رویه احشام 
است، موجب افزایش وقوع سیل می شود. فرسایش خاک نیز به نوبه 
خود با افزایش رس��وب در بستر رودخانه ها و بستن آبراهه ها موجب 

بروز آبگرفتگی و و وقوع سیل می گردد.
آموزش مردم مهمترین اقدام برای آمادگی و رفع س��وانح و بالیا 
اس��ت. واقعیت آن است که آموزش های الزم و کافی برای مقابله با 
بالیای طبیعی از جمله س��یل به مردم داده نش��ده است و جای خالی 
این آموزش ها در رسانه های مختلف کاماًل احساس می شود. معموالً 
آموزش برای مقابله با بحران، مدتی بعد از وقوع بحران آغاز می شود 
و بع��د به طور کلی ت��ا زمان وقوع حادثه ای دیگ��ر به کلی فراموش 
می ش��ود. به طوری که خشکس��الی های دهه اخیر نیز ظاهراً موجب 
فراموش��ی امکان وقوع س��یل و عدم آموزش و اطالع رسانی در این 
باره شده است. حال آنکه مقابله با خطرات ناشی از این بالی طبیعی 
نیازمند آموزش، اطالع رس��انی و پیشگیری مداوم و متوالی است که 
می ت��وان به این منظور از ظرفیت ه��ا و امکانات آموزش و پرورش و 

وزارت بهداشت استفاده کرد.
همچنی��ن ب��رای جلوگیری و کاه��ش خطرات ناش��ی از وقوع 
ح��وادث و بالیای طبیعی عالوه بر لزوم آموزش مردم در این زمینه، 
اطالع رسانی س��ریع و گسترده نیز الزم اس��ت. حادثه پل غله زار نیز 
لزوم آموزش نیروهای پلیس راه و راه و ترابری را برای مواقع بحران 
و ل��زوم هماهنگی بین نهادهای مربوط به مدیریت بحران را آش��کار 

می سازد.
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تجرب��ه پل غله زار نش��ان  می دهد که هدای��ت ترافیک در جهت 
راه ه��ای امن تر از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. ب��ه همین جهت 
آم��وزش کارکن��ان پلیس راهنمای��ی و رانندگ��ی و اداره کل راه و 

شهرسازی برای مواقع بحران حائز اهمیت است.
در واقع مدیریت بحران، قبل از وقوع بحران و با آمادگی در برابر 
حوادث غیرمترقبه آغاز و تا بازگرداندن جامعه به حالت اولیه ادامه و 
خاتمه می یابد. متأسفانه در جامعه ما اصل اول مدیریت بحران یعنی 
آمادگی، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و تمرکز اصلی، بیش��تر 
بر روی اصل دوم، یعنی تأمین خس��ارت ها، بازس��ازی و بازگردادن 
جامعه به حالت اولیه اس��ت. یک��ی از راه کارهای کوتاه مدت مقابله 
با خطرات تخلیه س��اکنان مناطق و مس��اکن در معرض سیل قبل از 
وقوع حادثه اس��ت که ای��ن امر باید بالفاصله بع��د از پیش بینی های 
هواشناسی یا پیش بینی امکان وقوع سیل با توجه به آب شدن برف ها 
در باالدس��ت و طغیان رودخانه ها انجام پذیرد. مس��لماً این اقدام در 
مورد روس��تای چنار و برخی واحدهای مسکونی تبریز که به شدت 
در معرض س��یل بودند، انجام نگرفت. همچنی��ن باید در بلندمدت، 
نس��بت به جلوگیری از ساخت وساز و انتقال واحدهای ساختمانی به 
مناطق امن تر اقدام نمود. هرچند بعد از وقوع حادثه اقدامات درخور 
توجهی در جهت کش��ف اجساد مفقود و اسکان موقت سیل زدگان 
انجام گرفته است و برنامه مسئوالن و مردم سعی در بازسازی خرابی 
حادثه خواهد بود اما با پیش گیری، آموزش و اطالع رسانی به موقع 
می توان به مقدار بسیار زیادی از خسارات و تلفات حادثه کاست که 
به نظر می رس��د اعتبار الزم برای این امر کمتر از تأمین خسارت های 

حوادث باشد.

نتیجه گیری
بس��یاری از مناطق ایران به علت موقعیت جغرافیایی و ش��رایط آب 
و هوایی منحصر به فرد هم��واره در معرض بحران های طبیعی نظیر 
سیل و زلزله قرار دارد و کسب آمادگی برای امدادرسانی و کاهش 
دامن��ه آس��یب ها و خس��ارت های آن جزء ضرورت ه��ای زندگی 
اجتماعی شهروندان این منطقه محسوب می شود. در این میان سیل 
یکی از مهمترین بالیای طبیعی اس��ت که خسارات بسیاری را دربر 
داش��ته اس��ت. برای مقابله با این بالی طبیعی ک��ه در ماه های اخیر 
برخی مناطق کش��ور را با آسیب  مواجه کرد، پیشنهادهای زیر ارائه 

می گردد: 

جلوگیری از س��اخت و س��از در بس��تر 
رودخانه ه��ا و مس��یل ها و مناطقی که خطر 

وقوع سیل در آنها وجود دارد؛
پیشگیری از تخریب خاک با جلوگیری 
از تخریب پوش��ش گیاه��ی و اقدام به احیاء 

مراتع و درختکاری؛ 
الیروب��ی رودخانه ها، آبراهه ها و مخازن 

سدها؛
الیروب��ی و تمیزک��ردن جوی ه��ای آب 
س��وی  از  ب��اران  آب  تخلی��ه  مج��اری  و 

شهرداری ها؛
حمایت و گسترش بیمه سیل به ویژه در 
مناطق سیل خیز کشور )در این رابطه می توان 

از تجربیات کشور ترکیه استفاده کرد(؛
آم��وزش مردم نس��بت به تهیه و بس��تن 

کیف امداد اضطراری؛
آم��وزش نیروه��ای پلی��س ترافی��ک و 
وزارت راه و تراب��ری ب��رای هماهنگ��ی ب��ا 
فرمانداری ه��ا، س��تاد مدیری��ت بح��ران و 
ش��هرداری ها در جهت هدایت ترافیک در 

مواقع بحران؛
اج��رای ط��رح تخلی��ه من��ازل واقع در 
مناطق دارای ریس��ک وقوع سیل با توجه به 

پیش بینی ها؛
آموزش مردم نسبت به این که در مواقع 
بارندگ��ی و هن��گام ب��روز س��وانح و بالیا، 
پیش بینی ها و هشدارها را از رسانه ها، به ویژه 

رادیو و تلویزیون دنبال کنند.

زمینه ها و پیامدهای سیل آذربایجان


