ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﻞ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﻞ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﯿﻞ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﮭﺮانرود ﯾﺎ ﻣﯿﺪانﭼﺎی ﮐﮫ از ﮐﻮھﮭﺎی ﺳﮭﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از طﯽ ﻣﺴﯿﺮی وارد ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه و از ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺎرھﺎ طﻐﯿﺎن ﮐﺮده و ﺧﺮاﺑﯿﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﺗﺎورﻧﯿﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺳﺎل  1045ھ  .ق ) 1636م( درﺑﺎره ﺧﺮاﺑﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از طﻐﯿﺎن اﯾﻦ رود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ از وﺳﻂ ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﮫ آﺑﺶ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺳﮫ ﭘﻞ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﮫ روی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ طﺮف ﺷﮭﺮ ﺑﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﮏ ﻧﮭﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ طﻐﯿﺎن ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮭﺮ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر وارد ﻣﯽآورد.
ﺷﺎردن ﮐﮫ ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎورﻧﯿﮫ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﯽﮔﺬرد و اﺳﭙﯿﻨﮓ ﭼﺎ )؟( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً در اﺛﺮ طﻐﯿﺎن ،ﺧﺮاﺑﯽھﺎ و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣﯽآورد و ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در اطﺮاف اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ رود دﯾﮕﺮی )آﺟﯽﭼﺎی( ﮐﮫ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﯽ و در زﻣﺴﺘﺎن از رود ﺳﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻢ ﻋﺮضﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد )رﺋﯿﺲﻧﯿﺎ:1368 ،
.(977
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺪه  8ھ  .ق ) 14م( ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ آن را ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در  12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺗﺒﺮﯾﺰ )اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺎﺳﻤﻨﺞ( ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف آب ﺑﮫ ﻣﺰارﻋﺸﺎن
داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ.
در ﺣﺪود ﺳﺎل  1044ھ  .ق ) 1634م( ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از طﻐﯿﺎن ﻣﮭﺮانرود آﺑﺮاھﮫھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺪی اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺪ در ﯾﮑﯽ از طﻮﻓﺎﻧﮭﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ،
ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ راه اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺳﺪ ﭼﻨﺪان وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ.
)ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی.(422 :1385 ،
ﺳﯿﻞ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی در  1288ھ  .ق ) 1871م( ﺟﺎری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻧﺎدرﻣﯿﺮزا ﺳﯿﻠﯽ را ﮐﮫ در  17ﺟﻤﺎدیاﻻول ﺳﺎل  1288ھ  .ق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺧﺮاﺑﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺧﺮاﺑﯽھﺎ ﮐﺮده و آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ ﺑﯽآﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺛﺮی از ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ ،او از رﻋﺪ از ﻣﺸﺮق ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﮕﺮگ و ﺑﺎرﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪان ﺳﻮی ﺑﺎرﯾﺪه ،ﺳﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .از روﺳﺘﺎی ﺑﺎرﻧﺞ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﺪﯾﻘﮫ و اﺷﺠﺎر ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و وﯾﺮان ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪ و ھﺮ
دو ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮭﺮانرود ھﺮ ﭼﮫ از ﺑﻨﺎ ﻧﺰدﯾﮏ رود ﺑﻮد ،وﯾﺮان ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﮫ ﻣﺤﺎذات ﺑﻘﻌﮫ ﺻﺎﺣﺐاﻻﻣﺮ ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم رﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ طﺮف ﺑﺎزار ﻣﺴﮕﺮان را وﯾﺮان ﮐﺮد و از طﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪان راھﯽ ﮔﺸﻮده ،دﮐﺎﮐﯿﻦ و ﺳﺮاھﺎ و
ﮔﺮﻣﺎﺑﮫ ھﺎ وﯾﺮان ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺳﻮی ﺷﻌﺒﮫای ﺑﮫ راﺳﺘﮫ ﮐﻮﭼﮫ اﻓﺘﺎد و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮا ﻓﺮوﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺷﻌﺒﮫای ﺑﮫ راﺳﺘﮫ ﺑﺎزار راه ﮐﺮد و وﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺠﺮای ﻗﻨﻮات اﻓﺘﺎد ،ھﻤﮫ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪ و از آﺑﺎر ﭼﺎھﮭﺎی ﻗﻨﻮات ﺑﺠﻮﺷﯿﺪ
و ﺳﺮاھﺎ وﯾﺮاﻧﮫ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎل از ﻣﺮدم ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺼﻒ ﺑﺎزار ﺟﺎری ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮫ 14ھﺰار ﺧﺎﻧﮫ ﺻﺪﻣﮫ رﺳﯿﺪ .آب ﺳﯿﻞ را ﺑﻮﯾﯽ زﺷﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺻﺎﺣﺐدﯾﻮان ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ
اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ دادﻧﺪ ،ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺳﺪی از ﺳﻨﮓ و آھﮏ ﮐﮫ اﻣﺘﺪاد آن از اواﺧﺮ روﺳﺘﺎی ﺑﺎرﻧﺞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻞآﺟﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﺮ دو ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮭﺮان رود .ﺑﺪان
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺪی ﺑﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن )ﺣﺪود ﺳﺎل  1302ھ  .ق( ﺧﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ )ﻧﺎدرﻣﯿﺮزا.(211_212 :1373 ،
ﺳﯿﻞ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  1308ھ  .ش ﺟﺎری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ آن دوھﺰار ﺧﺎﻧﮫ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ و  375ﺗﻦ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی.(422 :1385 ،
در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  1310ھ  .ش ھﻢ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ طﻐﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﺰارﺷﯽ از آن در روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ) 28ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل( ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
 ...ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺟﻤﻌﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﮭﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﺪﯾﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﻞ ﻣﮭﯿﺒﯽ ﮐﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﺪانﭼﺎی را ﻣﻤﻠﻮ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻞ از
رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ در ﻣﺤﻠﮫ ﺷﺸﮕﻼن ﺟﺎری ﺷﺪه و ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع دو زرع ﮐﻮﭼﮫھﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐﺮده ،وارد ﮐﺎرواﻧﺴﺮاھﺎ ﺷﺪه و ﺧﺮاﺑﯽھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .در اداﻣﮫ ﻣﺴﯿﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﺴﮕﺮھﺎ و ﻣﯿﺪان
ﺻﺎﺣﺐاﻻﻣﺮ ﺷﺪه و از طﺮف ﻣﺤﻠﮫ اﻣﯿﺮﺧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺷﻤﺎل طﻮل راه ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻣﻘﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ھﻤﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﻞ ﻣﺰﺑﻮر در طﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ) 1306ﺗﺎ  (1310ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﯾﻮرش آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ روی ھﻢ رﻓﺘﮫ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و از ھﺮ دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ از آن دﺳﺘﺨﻮش ﺳﯿﻞ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در  8ﻣﺮداد ﺳﺎل  1313ھ  .ش دوﺑﺎره ﺳﯿﻞ ﻣﮭﯿﺒﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﯿﺎری وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ
ﻋﺪه از ﻋﻤﺎرات ﻣﮭﻢ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ اداره اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻋﻤﺎرت ﻧﻈﻤﯿﮫ ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺮدم را ﺳﯿﻞ وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﻣﮭﯿﺐ از ﺳﻤﺖ راه ﺗﮭﺮان و ﻗﻮریﭼﺎی وارد ﺷﮭﺮ ﺷﺪه ،در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ
طﺮف راه ﺟﻠﻔﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآھﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﮫ ادارات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺠﺎوز از دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﻣﮭﯿﺐ ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮭﺮ ﮔﺬارد ،ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﮭﺮانرود ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ ﺷﮭﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ در  17ﻣﺮداد ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﮫ را ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺪﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺷﮭﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ )رﺋﯿﺲ ﻧﯿﺎ.(978 _ 986 :1368 ،
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