بررسي و تحليل وقايع سيل فروردينماه سال 1398
 .4سيالب و خسارتهاي وارده بر زيرساختهاي
حملونقل كشور

كد موضوعي250 :
شماره مسلسل16439 :
ارديبهشتماه 1398

معاونت پژوهشهاي زيربنايي و امور توليدي
دفتر :مطالعات زيربنايي

چكيده 1..............................................................................................................................................................................................
مقدمه 2...............................................................................................................................................................................................
 .1خسارتهاي وارده به حملونقل جادهاي كشور 2................................................................................................................
 .1-1وضعيت محورهاي مواصالتي استان خوزستان 5......................................................................................................
 .1-2وضعيت محورهاي مواصالتي استان گلستان 6 .........................................................................................................
 .1-3وضعيت محورهاي مواصالتي استان لرستان 6 ..........................................................................................................
 .2خسارات وارد به حملونقل ريلي كشور 7..............................................................................................................................
 .3تهيه مستند خسارتهاي سيل 10..........................................................................................................................................
 .4شيوه برخورد با خسارتها 10..................................................................................................................................................
نتيجهگيري و پيشنهادها 11..........................................................................................................................................................
منابع و مآخذ 13...............................................................................................................................................................................

____________________________________________________________ 1

بررسي و تحليل وقايع سيل فروردينماه سال 1398
 .4سيالب و خسارتهاي وارده بر زيرساختهاي حملونقل كشور

چكيده
در جريان سيل اخير  35محور مواصالتي استان خوزستان بهدليل آب گرفتگي مسدود شد؛ از جمله
محورهاي مسدود در اين استان ميتوان از راه چهار خطه اهواز ـ انديمشك نام برد .همچنين راه روستايي
 270روستاي استان خوزستان زير آب رفته است .خطوط آهن در اين استان نيز آسيب جدي ديده است،
بهطوري كه راهآهن اهواز ـ انديمشك در طول  20كيلومتر دچار آب گرفتگي شده است.
در استان گلستان حدود  996كيلومتر از راههاي اصلي  ،فرعي و روستايي و حدود  785دستگاه ابنيه فني شامل
پل و آبرو دچار خسارت شده است .نزديك به  40هكتار از فرودگاه گرگان نيز درگير سيل بوده و انتهاي باند فرودگاه
مذكور دچار آب گرفتگي شده است و اين آب گرفتگي عمالً استفاده از اين فرودگاه را در روزهاي بحراني بارندگي و
سيالب و نياز به رساندن كمك از طريق هوا با وجود مسدود شدن راههاي ارتباطي غيرممكن ساخته است.
سيل در استان لرستان به حدود  600كيلومتر راه ،خسارت زده است .گستردگي بارندگي و شدت آن
موجب شده تا ميزان خسارت وارده بر راهها در اين استان زياد باشد به طوري كه ميتوان گفت بارندگي و شدت
آن در اين استان موجب شده تا همه راههاي اين استان به نحوي در اندازههاي مختلف دچار خسارت شوند.
تهيه گزارش مهندسي مستند از بحران اخير توسط سازمانهاي ذيربط براي ترميم ،مرمت ،بازسازي و يا
ساخت و احداث زيربناها و زيرساختها در آينده ضروري است .اين گزارش مستند به بيان علل خسارت از
جنبههاي فني ،اعمال ضوابط اجرايي و نارسا بودن آن ،روشهاي طراحي ،زمينهسازي براي تهيه ضوابط جديد
با توجه به آسيبهاي وارد شده و  ...ميپردازد.
در سيل بهار  ،1398بسياري از كاستيها از جنس برنامهريزي ،طراحي ،ساخت ،نگهداري و برنامههاي
آمادگي براي بحران و مديريت بحران نمود بسياري يافت .از جمله موارد بارز اين موضوع ،ميتوان به نبود برنامه
انعطافپذيري زيرساختهاي حملونقل در برابر حوادث آبوهوايي و الزام وجود طرح تخليه و اسكان اضطراري
جمعيت در هر منطقه از شهرها اشاره كرد.
وجود برنامههاي ديگري نيز براي آمادگي در برابر حوادث طبيعي و آبوهوايي نياز است .اين برنامهها شامل
برنامههاي لجستيك مربوط به بحران به منظور دسترسي سريع نيروهاي امدادي و همچنين امكانات مورد نياز به
مناطق حادثهديده ،برنامهريزي و اولويتبندي بازسازي و احداث زيرساخت جديد و در آخر پايش مستمر شرايط
در مناطق بحران و همچنين سيستمهاي ثبت اطالعات و تجربيات در ميانمدت و بلندمدت پس از بحران است.
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مقدمه
سامانه بارشي نوروز  1398وقوع سيل در مناطقي از شمال ،شمال غرب و جنوب كشور را به همراه داشته است.
اين سامانه در مجموع  24استان 213 ،شهرستان 209 ،شهر و  5900روستاي كشور را متأثر كرده است.
بارندگي در كشور در نوروز  1398در چند دوره متوالي صورت گرفته است .دوره اول آن از 26
اسفندماه  1397شروع شده و استان هاي قم ،گلستان ،ايالم و خراسان شمالي درگير آن بودند .در اين
دوره در آققال و گميشان در استان گلستان سيل جاري شد .در دوره دوم بارشها كه از  4تا  6فروردين
 1398ادامه داشت سيالبهايي به راه افتاد كه اين سيالبها به محورهاي مواصالتي كشور خساراتي
وارد كرد .دور سوم بارشها از  11فروردينماه  1398شروع شد و روز بعد آن به اوج خود رسيد .اين
بارشها خسارت زيادي به استان هاي لرستان ،خوزستان و ايالم وارد كرد .آنچه از نظر ميگذرد برآوردهاي
مقدماتي و اوليه از ميزان خسارتهاي وارده به محورهاي مواصالتي كشور (راه ،راهآهن و فرودگاه) در
استانهاي درگير در سيالب اخير است .از آنجا كه هنوز خسارتهاي واقعي توسط دستگاههاي مسئول
تعيين نشده ،اين گزارش بر اساس آمار و اطالعات جمع آوري شده در وزارت راه و شهرسازي و
تخمينهاي اوليه تهيه شده است.
 .1خسارتهاي وارده به حملونقل جادهاي كشور
برآوردهاي اوليه از خســـارت ســـيل به محورهاي مواصـــالتي كشـــور حكايت از آن دارد كه به زيربناهاي
حملونقل جادهاي كشــور در بارندگيهاي اخير و جريان ســيل در اســتانها ،بيش از  41هزار ميليارد ريال
خ سارت وارد شده ا ست .شايان ذكر ا ست رقم مذكور برآورد اوليهاي از خ سارت وارده ا ست و هزينههاي
جايگزين تا بازسازي و ترميم و بهسازي محورهاي خسارتديده هم ميتواند به آن اضافه شود .1خسارتهاي
مذكور به گونهاي است كه در مواردي مرمت و تأمين جريان عادي عبور و مرور به فوريت و زمان اندك قابل
تأمين اســت ،ولي در خســارتهاي ســنگينتر جبران آن به زمان و اعتبار نياز دارد .در جريان بارندگيهاي
اخير در مجموع به بيش از  16600كيلومتر از راهها در  6800نقطه خســارت وارد شــده اســت .ســيل در
مجموع  315محور شرياني و غيرشرياني در استانهاي درگير در سيل را مسدود كرد.2

 .1برآورد مالي ناشي از خسارات سيل كه در اين گزارش آمده ،برآورد اوليه و بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازي است؛ بنابراين
ارائه آمار قطعي مستلزم بررسيهاي فني دقيق و اظهار نظر دستگاههاي مسئول است.
 .2وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداري و حملونقل كشور.
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جدول  .1خسارات وارد به زيرساختهاي حملونقل جادهاي
رديف

ادارات كل

طول راههاي آسيبديده
طول راه

ميزان خسارت

ابنيه كامالً تخريبشده
نوع

تعداد ميزان خسارت

ابنيه خسارتديده
نوع

آذربايجان شرقي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

آذربايجان غربي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

اردبيل

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

اصفهان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

البرز

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

ايرانشهر

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

ايالم

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

بوشهر

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

تهران

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

چهارمحال و بختياري

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

خراسان جنوبي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

خراسان رضوي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

خراسان شمالي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

خوزستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

زنجان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

سمنان  -شهرسازي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

سمنان  -راهداري

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

سيستان و بلوچستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

تعداد

ميزان خسارت

(كيلومتر – ميليون ريال)
ماشينآالت خسارتديده ساختمانهاي آسيبديده
تعداد

خسارت

مساحت ميزان خسارت

جمع كل خسارات
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رديف

ادارات كل

طول راههاي آسيبديده
طول راه

ابنيه كامالً تخريبشده
نوع

ميزان خسارت

تعداد ميزان خسارت

ابنيه خسارتديده
نوع

فارس

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

قزوين

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

قم

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

كردستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

كرمان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

كرمان جنوب

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

كرمانشاه

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

كهگيلويه و بويراحمد

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

گلستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

گيالن

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

الرستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

لرستان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

مازندران

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

مركزي

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

هرمزگان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

همدان

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

يزد

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

پل (آبرو،آبنما)

جمع كل

مأخذ :وزارت راه و شهرسازي – سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي.

تعداد

ميزان خسارت

ماشينآالت خسارتديده ساختمانهاي آسيبديده
تعداد

خسارت

مساحت ميزان خسارت

جمع كل خسارات
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در زمينه راههاي روستايي هم در مجموع  840روستا درگير سيل بوده است .سيل در مجموع به 11220
ابنيه فني شامل آبرو ،آبنما و پل آسيب رسانده كه حدود  725پل و آبرو به طور كلي تخريب و بقيه آنها هم
از  10تا  70درصد خسارت ديدهاند .از آنجا كه بيشتر خسارات وارده بر ابنيه فني مربوط به سه استان
خوزستان ،گلستان و لرستان بوده چنانچه ابنيه فني خسارتديده در سه استان مذكور با كل ابنيه فني موجود
در استانهاي مذكور مقايسه شود مالحظه ميشود كه نزديك به  30درصد از ابنيه فني سه استان مذكور كه
بيشتر آنها پل در راه روستايي است در جريان سيل اخير ،تخريب شده و يا خسارت ديدهاند.
در جريان سيل اخير و خسارات وارده بر راههاي مواصالتي ،هر چند استانهاي ديگر هم دچار
خسارتهايي شدهاند ،ولي استانهاي خوزستان ،گلستان و لرستان از سيل اخير بيشترين آسيب را
ديدهاند كه به وضعيت محورهاي مواصالتي اين سه استان ميپردازيم.
 .1-1وضعيت محورهاي مواصالتي استان خوزستان
سيل در استان خوزستان به راه هاي مواصالتي و خط آهن آسيب رسانده است .در ارتباط با راههاي
مواصالتي اطالعات موجود نشان ميدهد در مجموع  1800كيلومتر از انواع راههاي استان و نيز 941
دستگاه ابنيه ( آبرو و آبنما) دچار آسيب ديدگي شده اند به طوري كه با احتساب ماشينآالت و
ساختمانهاي مرتبط با بخش حملونقل در مجموع خسارتي بالغ بر حدود شش هزار ميليارد ريال
در اين استان ،برآورد شده است كه البته اين رقم شامل خسارت به شبكه ريلي استان نيست.
در جريان سيل اخير راههاي اهواز ـ شوش ،اهواز ـ آبادان ،شوش ـ كمربندي بستان ،بستان ـ سوسنگرد،
شوشتر ـ بستان دچار آب گرفتگي شده و راه روستايي  270روستاي استان خوزستان زير آب رفته است.
خطوط آهن هم در استان خوزستان آسيب جدي ديده است ،به طوري كه راه آهن اهواز ـ انديمشك
در طول  20كيلومتر دچار آب گرفتگي شده است .البته سيل بستر ريل را در اين خط آهن شسته و به
خاطر شسته شدن بستر ريل خط آهن اهواز ـ انديمشك مسدود شده است .در همين رابطه خط آهن
بندر امام به اهواز و نيز خرمشهر ـ به اهواز مسدود است .در رابطه با شسته شدن بستر خط آهن اهواز ـ
انديمشك با توجه به قدمت اين محور و از آنجا كه محور خط آهن تهران ـ بندر امام كه خط آهن اهواز
ـ انديمشك قطعهاي از اين محور است و در سال  1317به بهرهبرداري رسيده الزم است بررسي شود
ك ه آيا در ساخت اين خط در قطعه مذكور اشكاالتي وجود داشته يا نگهداري نكردن بموقع و ترميم و
بهسازي و يا بازسازي به خصوص توجه به بستر خط آهن مذكور موجب فرسايش و شسته شدن بستر
شده است .اين بررسي مي تواند توجه را از افزايش طول خط به حفظ و نگهداري خطوط موجود آهن
كشور جلب و تأمين منابع الزم را براي نگهداري از خطوط آهن موجود كشور در دستور قرار دهد.

 ___________________________________________________ 6مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 .1-2وضعيت محورهاي مواصالتي استان گلستان
سيل در استان گلستان به راه ،فرودگاه و ريل خسارتهايي وارد كرده است .مجموع طول راههاي آسيب ديده
در اين استان حدود  996كيلومتر است كه خسارت برآورد شده براي راههاي استان ،معادل دو هزار ميليارد
ريال ذكر شده است .همچنين  785دستگاه ابنيه فني شامل پل و آبرو دچار خسارت شده است.
در فرودگاه گرگان نزديك به  40هكتار از اين فرودگاه درگير سيل بوده و انتهاي باند فرودگاه مذكور
دچار آب گرفتگي شده است و اين آب گرفتگي عمالً استفاده از اين فرودگاه را در روزهاي بحراني
بارندگي و سيالب و نياز به رساندن كمك از طريق هوا با وجود مسدود شدن راههاي ارتباطي غيرممكن
ساخته است  .با توجه به اينكه در احداث فرودگاه عموماً مقدمات اوليه نظير مطالعات فازهاي يك ،دو و
سه و تهيه نقشه هاي اجرايي ،با توجه به مكانيابي فرودگاه ،مطالعات زمينشناسي ،ميزان بارندگي در
افقهاي بلندمدت گذشته و احتمال پيشبيني پيك آن در آينده و نحوه خروج آبها و سيالبها از طريق
آبروهاي مطمئن ،ملحوظ ميشود بايد پرسيد چگونه فرودگاه در مكاني احداث شده كه سيالب توانسته
فعاليت آن را در روزهاي بحراني و كمكرساني مختل كند؟ مجري ،ناظر و پيمانكار چه داليلي در اين
زمينه ارائه مي كنند؟ آيا مطالعات احداث فرودگاه مذكور از كيفيت الزم برخوردار بوده است؟
در ارتباط با خسارت به راهآهن ،با توجه به باال آمدن آب در شهر آققال و به منظور هدايت سيالب
به طرف رودخانه گرگانرود ،خط ريلي كه از اين شهر عبور ميكرد مانعي براي جريان و خروج آب به
طرف رودخانهها تشخيص داده شد و حدود  200متر از ريل مذكور منفجر و تخريب شد .در ارتباط با
احداث خط آهن آققال و تجربه بهدست آمده در سيالب اخير اين شهر سؤالي كه مطرح است اين است
كه آيا در احداث خط آهن مذكور كه استفاده چند صدساله را به دنبال دارد ،پيشبينيهاي الزم براي
خروج آب در مواقع بحران انجام شده است؟ آيا در مطالعات احداث خط آهن مذكور آبروهاي الزم براي
خروج آب و سيالب در مواقع بحراني ديده شده است؟ آيا پيمانكار در اجرا مطابق با مطالعات انجام شده
پيشرفته يا اينكه دخالت هايي در مطالعات مذكور انجام داده است؟ آيا ناظر اجرا در هر زمينه ،نظارت
الزم را انجام و خروج از مطالعات و پيشبينيها را به دستگاه اجرايي و پيمانكار ابالغ كرده است؟ آيا در
اجرا ،آبروهاي الزم در مسير خط آهن ايجاد شده است؟
 .1-3وضعيت محورهاي مواصالتي استان لرستان
سيل در استان لرستان بيشتر به راهها خسارت زده است .گستردگي بارندگي و شدت آن موجب شده تا
ميزان خسارت وارد بر راهها در اين استان زياد باشد به طوري كه ميتوان گفت بارندگي و شدت آن در اين
استان موجب شده تا همه راههاي اين استان به نحوي در اندازههاي مختلف دچار خسارت شوند .در محور
خرمآباد به معموالن و سپس پلدختر (حاشيه رودخانه كشكان و سيمره) كه سالها محور اصلي ترانزيت
جنوب به شمال بوده دهها پل تخريب كامل شده و تمام جاده اصلي ترانزيتي خرمآباد تا پلدختر به طول 60
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كيلومتر تخريب شده به طوري كه آثاري از جاده باقي نمانده است .شايان ذكر است كه سيالب توانسته جسم
راه ،پاشنه جاده و حتي شانه خاكي آن را تخريب كند؛ به گونهاي كه امكان بازسازي آن در كوتاهمدت وجود
ندارد .در رابطه با خسارت به راهها در استان لرستان بايد گفت كه در مجموع حدود  600كيلومتر انواع راه
خسارت ديده است .به طوري كه راههاي ارتباطي نزديك به  800روستا در اين استان قطع شده بود (تا تاريخ
 )1398/1/17و دسترسي به  300روستا هم به سختي انجام ميشد.
 .2خسارات وارد به حملونقل ريلي كشور
عالوه بر خسارات وارده به ابنيه ،محورها و ماشينآالت مربوط به حملونقل جادهاي ،حملونقل ريلي نيز متحمل
خساراتي شده است كه در جدول  2قابل مشاهده است .خسارت وارده به  51كيلومتر از خطوط راهآهن و 60
كيلومتر از زيرسازي و ابنيه فني اصليترين عوامل تشكيلدهنده خسارت سيل به راهآهن كشور است.

نوع
رديف

زيرساخت/

ميزان

واحد

ناوگان

درصد
تخريب

برآورد اوليه
نوع حادثه

خسارت (ميليون
ريال)

1

خط

كيلومتر

51

80

آبگرفتگي ،آلودگي ،تخريب
روسازي بر اثر آب شستگي و
سيالب

510.800

2

زيرسازي و ابنيه
فني

كيلومتر

60

72

ريزش ،تخريب زيرسازي و
ابنيه فني بر اثر سيالب و
آبگرفتگي

1.151.180

3

ساختمان و
تأسيسات

مترمربع

55.00

70

تخريب ،گلزدگي ،نشست

57.000

4

عالئم
الكترونيكي

ايستگاه

يك ايستگاه
كامل

90

از مدار خارج شدن و سوختن
تجهيزات به
دليل ورود سيالب

27.520

5

ارتباطات

كيلومتر

زيرساخت
فيبرنوري

100

تخريب قطعي كابل و آسيب

18.100

6

راههاي
دسترسي

كيلومتر

70

75

تخريب زيرسازي ،انسداد

22.400

مجموع

1.787.000

مأخذ :وزارت راه و شهرسازي -معاونت حملونقل.

عالوه بر خ سارات وارد شده به زير ساختهاي ريلي ،موارد متعددي از ان سداد نيز در شبكه وجود
داشت كه در جدول  3آمده است:

8

________________________________________________________________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
جدول  .3انسدادهاي شبكه ريلي
مسدوديهاي ناشي از سيالب در شبكه ريلي از 1397/12/27تا1398/1/24
محور

اداره كل

تاريخ

راهآهن

مسدودي

شمالشرق2

شمال

تاريخ بازگشايي و

زمان مسدودي

آزادي

(ساعت)

1398

يامپي  -پتروشيمي



آب گرفتگي و
سيلبردگي خط

تا اطالع ثانوي



حذف ريل باس گرگان  -اينچه برون و بالعكس از
برنامه و تخريب زيرسازي خط بدون هماهنگي با
راه آهن به علت حجم زياد سيالب گرگان رود به
طول  20متر در ك 503+500

1398

گرگان  -سبزدشت



آب گرفتگي و گل زدگي
خط





حذف ريل باس 9601

1398

گرگان  -سبزدشت



بالک /ايستگاه

كيلومتر
(از  ...تا )...

علت

توضيحات

طغيان و سرريز
شدن اب رودخانه
قره تپه (پل مزين)

تا اطالع ثانوي



حذف ريل باسهاي محلي گرگان  -پل سفيد و نيز حذف
قطار مسافري گرگان يا اينكه مسافران در ايستگاه بندرتركمن
پياده و با اتوبوس به گرگان اعزام شوند و بالعكس

شمال

1397

زيرآب-شيرگاه



آبگرفتگي  ،عمليات
اليروبي و پاكسازي خط





تقليل سرعت اوليه  6كيلومتر در ساعت و 15
كيلومتر در ساعت تا امروز

شمال



نوبخت  -نكا



آبگرفتگي  ،گل
زدگي شديد خطوط





اعمال تقليل سرعت  30كيلومتر در ساعت

شمال



پل سفيد  -زيرآب



طغيان رودخانه و
سيل بردگي و خالي
شدن زيرسازي خط





توقف ريل باسهاي محلي گرگان  -پل سفيد  9601و
 9681در ايستگاه زيرآب مسير قطار گردشگري 226
شيرگاه تا سوادكوه حذف قطارهاي مسافري ، 221 ،220
( 281مورخ )1398/1/13و ( 218مورخ )1398/1/14اعزام
قطار مسافري ساري  -مشهد از پل سفيد ()1398/1/13
حذف قطار مسافري گرگان( 221مورخ  )14/1/98آزادي
خط با اعمال تقليل سرعت و احداث واريانت در محل
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مسدوديهاي ناشي از سيالب در شبكه ريلي از 1397/12/27تا1398/1/24
محور
خراسان

اداره كل

تاريخ

راهآهن

مسدودي

خراسان



ابومسلم – تربت
بالك زوج



چمسنگر  -كشور





دورود  -قارون



نشست خاكريز

و ، 

لرستان

جنوب

كرمانشاه
ماخذ :همان.

بالک /ايستگاه

تاريخ بازگشايي و

زمان مسدودي

كيلومتر

آزادي

(ساعت)



آب گرفتگي و افتادگي
خط





آبشستگي خاكريز





محل وقوع بين دونما و سه نماي ايستگاه كشور  -حذف قطار
گردشگري اراك  -كشور براي روزهاي  12و  13فروردين





اعمال تقليل سرعت

(از  ...تا )...

علت

توضيحات
اعمال تقليل سرعت

رانش مكرر و
نقطهاي خط





تقليل سرعت  15كيلومتر در ساعت

آبگرفتگي بالك

تا اطالع ثانوي



مسدودي محور جنوب و حذف قطارهاي آن محور





دهانه شمالي تونلهاي  27و  ، 28سوزنهاي
خروجي ايستگاه تنگ5



مسدودي محور جنوب و حذف قطارهاي آن محور

عدم امكان سير كليه وسايط نقليه ريلي



بيشه  -سپيددشت

زاگرس



هفت تپه  -شوشتر

502+600


زاگرس



تنگ - 5تله زنگ



آبگرفتگي سوزنهاي
خروجي ايستگاه تنگ5

جنوب



آهودشت  -بامدژ



افزايش آب و عبور آن
از روي خط و از بين
بردن زيرسازي خط

تا اطالع ثانوي

جنوب



نظاميه



آبگرفتگي تأسيسات
زيربنايي  ،خطوط و
سوزنهاي ايستگاه

تا اطالع ثانوي



اراك



مالير  -زنگنه



آبگرفتگي و شستگي
خاكريز





تأمين وسيله اياب و ذهاب براي مسافران قطار
مسافري كرمانشاه
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 .3تهيه مستند خسارتهاي سيل
اطالعات موجود نشان ميدهد كه سيل اخير بر زيربناها و يا زيرساختها به خصوص زيربناهاي حملونقل خسارت
سنگيني وارد كرده و با اين خسارات ،جامعه مهندسي كشور دچار چالش شده است .در كشورهاي توسعه يافته
پس از هر حادثه طبيعي ،گزارش مهندسي مستندي از سوي سازمانهاي ذيربط تهيه ميشود .اين گزارش مستند
به بيان علل خسارت از جنبههاي فني ،اعمال ضوابط اجرايي و نارسا بودن آن ،روشهاي طراحي ،زمينهسازي براي
تهيه ضوابط جديد با توجه به آسيبهاي وارد شده و  ...ميپردازد .اين مستند در ترميم ،مرمت ،بازسازي و يا ساخت
و احداث زيربناها و زيرساختها در آينده استفاده ميشود تا اگر نميتوان امكان بروز خسارت در حوادث طبيعي را
به صفر رساند ،اما در آينده اين خسارت را در حوادث طبيعي به حداقل ممكن كاهش داد.
شرايط بهوجود آمده ايجاب ميكند تا بازسازي و رفع خسارت با توجه به تجارب بهدست آمده و در
قالب ضوابط و دستورالعملهاي جديد و بهرهگيري از فناوريهاي نوين در دستور قرار گيرد .در اين
رابطه ،تهيه ضوابط فني جديد و متناسب با شرايط بهوجود آمده موكول به بازديدهاي ميداني و استفاده
از همه تواناييهاي علمي ،تجربي و بهرهگيري از تجارب ديگر كشورهاست كه اين امر به زمان نياز دارد.
زمانبر بودن تهيه و تصويب ضوابط اجرايي و روشهاي طراحي مستلزم آن است تا از هر اقدام عجوالنه
در بازسازيها خودداري شود .ضمن اينكه تا حد امكان با ترميم ،مرمت و بهسازي ،بايد موجبات برقراري
جريان عادي تردد در محورهاي آسيب ديده فراهم شود.
 .4شيوه برخورد با خسارتها
بررسي ابعاد خسارت بر زيربناهاي حملونقل نشان ميدهد كه اين خسارتها بيشتر بر راههاي روستايي و بعضاً
در مسير راههاي اصلي و فرعي كشور و خطآهن وارد شده است .در ورود به خسارتزدايي در زيربناهاي آسيبديده
حملونقل بهتر است كه طول مدت جبران خسارت مبناي دستهبندي و فعاليتهاي جبران خسارت به كوتاهمدت
(چند هفته تا سه ماه) ميانمدت (سه ماه تا يكسال) و بلندمدت (از يكسال تا دو سال) قرار گيرد .البته با بررسي
ميداني و اطالع از ابعاد خسارتها با توجه به منابع مالي و ظرفيتهاي اجرايي ،اين دستهبندي شكل خواهد گرفت.
با شكلگيري اين دستهبندي ،در ابتدا عاديسازي جريان تردد چه از طريق ترميم محورهاي خسارتديده و چه
از طريق جايگزيني مد نظر خواهد بود .اين ترميم و جايگزيني براي عاديسازي تردد و تأمين حداقل امكان ارتباطي
تا تهيه روشهاي طراحي و ضوابط فني جديد ميتواند شروع شود ،ولي براي جلوگيري از دوبارهكاري و احياناً انجام
كارهاي غيراصولي ،الزم است كارها و فعاليتهاي ميانمدت جبران خسارت به خصوص فعاليتهاي بلندمدت آن
بعد از ابالغ ضوابط فني جديد شروع شود .كاري كه ضمن توجه به منابع مالي و مواد و مصالح مورد نياز ،رعايت
ضوابط فني و نظارت بر جريان اجرا را فراهم ميكند.
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نتيجهگيري و پيشنهادها
حوادث طبيعي با اينكه خسارات زيادي را به كشور تحميل ميكند ،اما معموالً به عنوان يك تجربه نيز به آن
نگريسته و تالش ميشود از درسآموختههاي هر حادثه براي مقابله با حوادث آتي نهايت بهرهبرداري صورت
گيرد .در سيل بهار  ،1398بسياري از كاستيها از جنس برنامهريزي ،طراحي ،ساخت ،نگهداري و برنامههاي
آمادگي براي بحران و مديريت بحران نمود بسياري يافت .يكي از موارد بارز اين موضوع ،نبود برنامه
انعطافپذيري 1زيرساختهاي حملونقل در برابر حوادث آب و هوايي است .چنين برنامهاي وجود مخاطرات
براي هر نوع زيرساخت را پيشبيني و متناسب با آن در كليه مراحل برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و بهرهبرداري
راهكارهايي را ارائه ميكند تا به هنگام بروز حوادث ،كمترين خسارت به زيرساختها وارد شده و بازسازي
موارد آسيبديده با حداكثر سرعت و حداقل هزينه صورت گيرد.
همچنين در بخش حملونقل ،در هر منطقه از شهرها الزام وجود طرح تخليه 2و اسكان اضطراري
جمعيت وجود دارد تا جابهجايي جمعيت در شرايط پيش از بحران يا بالفاصله پس از بحران با بيشترين
سرعت و كمترين ناهماهنگي صورت پذيرد.
عالوه بر آن ،وجود برنامه هاي ديگري نيز براي آمادگي در برابر حوادث طبيعي و آب و هوايي نياز
است .به طور كلي بخش حمل ونقل در سه مرحله پس از بروز حوادث نيازمند برنامهريزي و اقدام است.
مرحله اول درست پس از حادثه است .در اين مرحله با توجه به وجود نياز سريع به عمليات امدادي،
اسكان و پشتيباني ،الزم است برنامههاي لجستيك مربوط به بحران 3به منظور دسترسي سريع نيروهاي
امدادي و همچنين امكانات مورد نياز به مناطق حادثهديده تدوين شدهباشد .زنجيره تأمين شرايط بحراني
پيچيدگيهاي فراواني دارد و چنانچه پيچيدگيهاي تأمين نيازهاي مناطق نيز به پيچيدگيهاي مديريت
بحران افزوده شود ،نمي توان اميد زيادي به مديريت موفق بحران داشت .از جمله مواردي كه در سيل
اخير قابل مشاهده بود ،نبود برنامههاي لجستيك بحران به منظور تأمين و توزيع اقالم مورد نياز
حادثهديدگان و نيروهاي امدادي بود .در اين مرحله برنامههاي اولويتبندي بازگشايي معابر حادثهديده
و بازگرداندن حملونقل همگاني به شرايط عادي نيز از ديگر موارد اولويتدار است .در شرايط پس از
حادثه بسياري از مردم قصد خروج از نقاط حادثهديده با وسيله شخصي يا وسيله نقليه همگاني دارند.
چنانچه براي پاسخگويي به اين حركت حادثهديدگان برنامه بازگشايي مسيرها و آمادهسازي حملونقل
همگاني بموقع انجام نشود مسير دسترسي نيروهاي امدادي نيز مسدود شده و بحران ديگري در زمان
خروج افراد به وقوع خواهد پيوست.
در مرحله بعد كه شرايط بازسازي كوتاهمدت است ،برنامهريزان بازسازي پس از برآورد خسارات و
Infrastructure Disaster Resilience Planning
Evacuation Plan
Humanitarian Logistics

1.
2.
3.
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آسيبهاي بهوجودآمده ،برنامهريزي و اولويتبندي بازسازي و احداث زيرساخت جديد را انجام ميدهند .دو
نكته مهم در اين زمينه وجود دارد .نخست آنكه بايد توجه داشت بازسازيهاي كوتاهمدت با اينكه بايد در
مدت زمان كوتاه انجام شود تا ارتباط مناطق مختلف را مجدداً برقرار كند ،اما آثار بلندمدتي خواهند داشت.
مكاني كه يكبار در حادثه ويران شده است مشخصاً خطرپذيري بااليي در حوادث آتي خواهد داشت و چنانچه
توجه ،دقت و هزينه كافي در بازسازي آن صورت نپذيرد در حوادث آتي هزينههاي به مراتب بيشتري پديد
خواهد آورد .بنابراين الزم است توجه شود كيفيت در بازسازي سريع فداي كميت نشود .نكته ديگر اهميت
ارتباط نزديك و مستقيم برنامهريزان بازسازي با جوامع حادثهديده است .نيازها ،انتظارات و مشكالت
حادثهديدگان بايد به عنوان ستون اصلي برنامهريزي ساختوسازهاي آتي قرار گيرد.
مرحله بعد شرايط ميانمدت و بلندمدت پس از بحران است .برنامهريزان و مسئوالن اجرايي نيازمند
پايش مستمر شرايط در مناطق بحران و همچنين سيستمهاي ثبت اطالعات و تجربيات هستند و
برنامههاي ذكرشده نيازمند بازبيني و بهروزرساني مستمر است.
جدول  .4خالصه اقدامات بخش حملونقل در زمينه حوادث
نوع اقدام مرتبط با حملونقل

مرحله
پيش از حادثه

توجه به خطرپذيري در برنامهريزي ،طراحي ،اجرا و بهرهبرداري زيرساخت

پيش از حادثه

تهيه برنامه انعطافپذيري زيرساخت حملونقل

پيش از حادثه

تهيه برنامه تخليه و اسكان جمعيت در مناطق خطرپذير

پيش از حادثه

تهيه برنامه لجستيك و زنجيره تأمين بحران

پيش از حادثه

تهيه برنامه اولويتبندي بازگشايي معابر

پيش از حادثه

تهيه برنامه مديريت ناوگان حملونقل همگاني براي شرايط بحران

درست پس از حادثه مديريت شرايط جابهجايي جمعيت
درست پس از حادثه مديريت لجستيك شرايط بحران
درست پس از حادثه نظارت بر عملكرد شبكه جهت ايجاد دسترسي براي گروههاي امداد
درست پس از حادثه ارزيابي خسارات و نيازهاي اساسي پس از بحران بر اساس الگوهاي جهاني
كوتاهمدت

استفاده از ارزيابي نيازهاي اساسي پس از بحران و برنامهريزي بازسازي ميانمدت و بلندمدت

كوتاهمدت

بازسازي زيرساخت با توجه كافي به اثر بلندمدت بازسازي كوتاهمدت

بلندمدت

بازسازي زيرساخت با توجه به تجربيات ناشي از حادثه

بلندمدت

ايجاد سيستم پايش مستمر

بلندمدت

مديريت دانش بهدستآمده و درسآموختهها

مأخذ :همان.
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