
چرا سیل در ایران این چنین گسترده شد؟

گفت و گو با اردالن توتچی، پژوهشگر آب های زیرزمینی

 تن در استان های فارس و گلستان و مازندران قربانی این۲۵تا کنون دست کم . سیل سرتاسر ایران را در بر گرفته است

چرا سیل چنین. حاال تهران، پایتخت در معرض خطر است و در آماده باش کامل قرار دارد. سیالب غافلگیرکننده شده اند

این پرسش ها را با اردالن توتچی، پژوهشگر آب  های« زمانه»گسترده بود، چرا این چنین تخریب کرد و آیا قابل پیش بینی بود؟ 

. در میان گذاشت۶ زیرزمینی در دانشگاه پاریس

در استان گلستان سیل سبب مرگ دو تن شده است

اگر ایران خشک ترین سال های آبی اش را می گذراند، باران های سیل آسای اخیر به معنای اتمام خشکسالی است؟

تحقیقات نشان داده شده است که تأثیر تغییرات اقلیمی بر بارش. چنین پدیده هایی از آثار تغییرات اقلیمی است :اردالن توتچی

یعنی ممکن است در میانگین بارش در طول سال خیلی شاهد. اثر می گذارد و  این اثر در وقایع حدی خود را نشان می دهد

افزایش یا کاهش بارش نباشیم، اما در وقایعی مثل بارش های ناگهانی شاهد افزایش ناگهانی باشیم یا در ماه های تر ناگهان

.بارش بسیار کمی رخ دهد

بسیاری از این آب ها که در این سیآلب ها به چرخش در افتاده، از دسترس. اما این بارش ها پایانی برای خشکسالی نیست

مثال در مورد نمونه گلستان،  جریان سیآلب به سرعت. کنترل کردن انسان ها خارج می شود پس خیلی بر خشکسالی اثری ندارد

کنترل نیست وارد دریای خزر می شود و دیگر قابل .

https://www.radiozamaneh.com/438697


چرا سیل این چنین گسترده بود و چرا این قدر قربانی و خسارت برجای گذاشت؟ آیا می توان شدت وقوع سیل را پیش بینی

کرد؟

این اتفاق.  ساعت اندازه یک سال بارش میانگین منطقه، باران باریده است۴۸درباره سیل کنونی گزارش شده است که در 

پیش بینی نیست ولی سیستم های هشداری می توان راه اندازی کرد که در کوهستان ها و جاهای مرتفع وقتی بارش از خیلی قابل

ما چنین چیزی را در منطقه گلستان. یک حدی بیشتر شود، در پایین دست هشدار سیل بدهند تا مردم منطقه را تخلیه می کنند

.نداشتیم و این باعث خسارت زیاد در آن منطقه شد

ما خیلی وقت ها بستر رودخانه هایی را که از شهرها می گذرند، باریک. از سوی دیگر، در مدیریت هم ایرادهایی وجود دارد

وقتی بستر باریک می شود، به سرعت آب از کانال اصلی آن خارج،. کرده ایم و اطراف آن فعالیت های شهرسازی انجام داده ایم

اگر می توانستیم با سیل بندهای داخل کانال ها برای چنین وقایعی پیش بینی  بکنیم، ممکن بود خسارتی. و وارد شهر خواهد شد

.پیش نیاید

۹۸سیل در گمیشان – استان گلستان – فروردین 

آیا این سیالب ها سفره های آب زیرزمینی را سیراب می کنند؟

وقتی چنین بارش هایی به مناطق خیلی کم شیب می رسند، سرعت آب کم می شود و زمان طوالنی تر آب در بستر می ماند و

بارش کمتر اما مداوم تر بیشتر باعث تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود تا. می تواند سفره های زیرزمینی را تغذیه کند

.بارش های شدید

برای مثال،  در مورد شمال ایران آب سیل به سرعت خارج، و وارد دریای خزر می شود و بنابراین فرصتی برای تغذیه

ولی این سیالب ها شاید در منطقه شیراز پس از خروج از مسیرش و وارد شدن به دشت های. سفره های آب زیرزمینی ندارد

.تبخیری،  بتواند آب های زیرزمینی را آنجا تغذیه کند

https://www.radiozamaneh.com/3084081


 – رودخانه خشک۹۸سیالب در شیراز – ششم فروردین 

آیا سدها کمکی به مهار سیل بودند یا عاملی در تشدید تبعات آن؟

.مهار سیالب باید یکی از اهداف ساختن سد ها باشد اما اثر سدها پیچیده است

اصوالً وقتی با چنین بارشی مواجهیم، باید سیستم هشدار حضور. باید با توجه به میزان بارش سطح پشت سد را تنظیم کنیم

داشته باشد و به مدیران سد هشدار بدهد که مقدار زیادی آب وارد دریاچه پشت سد می شود و باید به سرعت تا جایی که

بدون سیستم هشدار مدیران سد نمی توانستند کار دیگری بکنند به جز اینکه وقتی به حد بحرانی رسید. می توان آن را تخلیه کرد

.دریچه های سد را باز کنند تا آب رد بشود

۹۸خانه ای در شیراز پس از سیل ششم فروردین 

https://www.radiozamaneh.com/3083888
https://www.radiozamaneh.com/shiraz-flood


تا جایی که من متوجه شدم، آنقدر میزان آب ورودی زیاد بوده که با وجود باز بودن دریچه ها،  سد سرریز کرده است. اما

قاعدتاً سد باید بتواند سیالب را کنترل کند، حجم زیاد آب را جمع بکند و سپس آن را ذره دذره به رودخانه واریز کند. ولی ما

در فصل بهار هستیم و قاعدتاً مدیران سد باید می دانستند که چنین بارش های ناگهانی ای امکان پذیر است و سطح آب سد را

.پایین نگه می داشتند تا کمک بکند

 به نقل از سایت  زمانه
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