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سد کرخه تنها دیواری است که توانست سیالب مهیب
را مهار کند و برای حفظ این دیوار و صدها هزار مردمی
که چشم امیدشان به کارکنان جوان آن است شب و
روز نمیشناسند .برای آنها این روزها کار چیزی فراتر از
وظیفه است .سد کرخه تا به امروز سیالبهای مهیب
بسیاری را مهار کرده و اگر این سد وجود نداشت و اگر
تالش مهندسان و پرسنل این سد نبود سیالب عظیم
 12فروردین استان خوزستان را به زیر آب میبرد

عکس :بهمن شیخی
اتاق فرمان سد دز

اضطراب به روایت کارکنان جوان سد دز و کرخه

اگر آنها نبودند ،خوزستان غرق میشد
یوسف حیدری
گزارشنویس

شــما حاضرید درست در نقطه اوج سیل و درســت در دقایق نفسگیری که میلیونها
نفــر بــا نگرانــی خبرهــای لحظ ه بــه لحظــه وضعیــت ســدهای خوزســتان را دنبال
میکنند ،وارد اتاق کارتان در دل یکی از این ســدها شــوید؟ میدانید دریاچهای بزرگ
با میلیاردها مترمکعب آب پشــت ســرتان بیقــراری میکند و هــزاران زندگی پیش
رویتان .کار و زندگــی در مرز باریک دیوارهای بتونی میــان مرگ و زندگی چه حس و
حالی دارد؟ سعید میگوید« :اینکه نگاه میلیون ها آدم به عملکرد تو باشد مسئولیت
ما را سنگینتر میکند .این اولین سیالبی نیست که ما تجربه میکنیم و خوشبختانه
با همکاری هم توانستهایم همه این ســیالبها را به سالمت پشت سر بگذاریم و این
بار هم تالش میکنیم تا موفق باشــیم ».ســعید عباســی یکی از مهندسان جوان سد
دز اســت که در بخش پایداری ســد فعالیت میکند و از روز اول سیالب همراه با دیگر
اعضای تیم مسئولیت کنترل سازه سد را برعهده دارند و با دقت نتایج را روی نمودار
بررســی میکنند .میگوید نگرانی مردم در مناطق پایین دســت طبیعی است .همه
آنها خانواده خودمان هســتند .ما با افزایش دقت و ســرعت تالش میکنیم تا افراد
کمتری از این سیالب دچار آسیب شوند.
فضای این روزهای سد دز شباهت زیادی
بــه اتاق جنگ دارد .همــه نگاهها به مانتیور
بزرگی اســت کــه لحظه به لحظــه وضعیت
ورودی و خروجــی آب را نشــان میدهد .هر
چنــد دقیقه یــک بار یک نفر بــا صدای بلند
وضعیت را گزارش میکند و دستوری صادر
میشود .کســی به خانوادهاش فکر نمیکند
چــون همــه خوزســتان خانــواده آنهاســت.
تعطیلــی برای آنها معنی ندارد و هر لحظه
به نوبت برای بررســی ســازه سد و همچنین
ورودی و خروجی آب به روی سازه میروند.
ایــن روزهــا رفــت و آمــد به ســد کرخــه و دز
بیش از همیشــه است و مســئوالن با حضور
در این دو ســد از آخرین وضعیت آن اطالع
کسب میکنند.
همه بهصورت ســه شیفت مشــغول کار
هســتند و کمتــر کســی اســت کــه از فعالیت

آنها و تالشــی که شــاید هیچ گاه دیده نشود
اطالعی دارد .ســعید پنج سالی است که در
بخش پایداری ســازه سد دزفعالیت میکند
و قبــل از آن در بخــش بهــره بــرداری بوده.
این روزها دو ســد بزرگ کرخه و دز در کانون
اخبــار ایران قــرار گرفتــه و هر از چنــد گاهی
شایعهای مبنی بر سرریز شدن آب از آنها یا
حتی شکســته شدن شــان در فضای مجازی
منتشــر میشــود .ســعید عباســی بــا اشــاره
بــه اینکــه ســد دز در زمــان احــداث یکــی از
بزرگترین سدهای خاورمیانه بوده میگوید:
«در شــرایط ویژه ،بازرسیها بیشتر میشود.
ما از همان روزهای آغاز سیل در سد حضور
داشــتیم .روزی که باران شدیدی میبارید و
ورودی آب باال بود سه نفر از همکاران برای
اندازهگیــری و بررســی وضعیت روی ســازه
رفته بودند اما شــدت بارندگی به حدی بود

گروههای امدادی جوانان در حیات وحش

وقتی سیل خانه گوزنها را
ویرانمیکند
سهیال نوری

گزارشنویس

ســیل فقط خانه مــا آدمها را خــراب نمیکند .ایــن روزها خیلــی از ما نگران
سرنوشــت گوزنهای زرد و کل و قوچ و اســب و شــتر و حتی مارهای بیپناه
بودیــم .البتــه خیلیهــا هم بیــکار ننشســتند و آســتین بــاال زدند که بــه این
ســیل زدههای زبان بســته کمک کنند .اســحاق حمایتی یکی از این جوانها
اســت .اهل استان گلســتان و از ســالها قبل در گمیشان و شــهرهای اطراف
برای بهبود وضعیت سگها ،گربهها و حیوانهای بیپناه فعالیت میکند.
آن طور که خودش میگوید کمک به حیواناتی که پناهگاه و غذایی ندارند در
این منطقه از کشــور آنقدرها جا نیفتاده و این کار برای مردم منطقه توجیهی
نــدارد ،اما این طور هم نبــوده که برای این کار به او انتقــاد کنند .برای او مهم
کمک به جاندارانی است که با چشمهایشان حرف میزنند.

که گیر افتادند ».او میگوید« :خوشــبختانه
حاال شــرایط عادی است و تالش مدیریت
ســد این اســت کــه بتوان شــرایط عــادی را
حفظ کــرد .حــس مســئولیت در بین همه
نیروهــای جــوان ســد دز در همه ایام ســال
وجــود دارد .من اهل اندیمشــک هســتم و
حــس مــردم مناطق گرفتــار در ســیالب را
درک میکنــم .یکــی از ویژگیهــای اصلــی
کار مــا ایــن اســت کــه بایــد دقــت باالیــی
داشــته باشــیم چون نتایج این کار اهمیت
زیــادی دارد .بنابرایــن با دقت شــرایطی را
که ممکن اســت باعث فرســایش و آسیب
ســازه شــود کنتــرل میکنیــم و بــه همیــن
دلیــل نگرانــی و اســترس کار مــا باالســت.
هــر روز تعــدادی از بســتگان و اطرافیان که
اهــواز یــا اطــراف زندگــی میکننــد تمــاس
میگیرنــد و از وضعیــت ســیالب ســؤال
میکننــد و ماهم با توجه به اطالعاتی که از
میــزان آورده ورودی و خروجــی آب داریم
بــه آنها اطالعاتــی میدهیم .خوشــبختانه
بــا فروکــش آب شــرایط نرمــال اســت و
امیدواریــم در روزهــای آینده هــم بتوانیم
این شرایط را حفظ کنیم».
سد کرخه تنها دیواری است که توانست
ســیالب مهیــب را مهــار کند و بــرای حفظ
ایــن دیــوار و صدها هزار مردمی که چشــم
امیدشــان به کارکنان جوان آن اســت شب
و روز نمیشناسند .برای آنها این روزها کار
چیزی فراتر از وظیفه اســت .کــرم زیدی از
مهندســان ســد کرخــه بــا حــرارت خاصی
از تــاش همکارانــش در ایــن روزهــای
پــر حادثــه میگویــد« :ایــن روزهــا نجــات
مــردم خوزســتان دغدغــه همــه ماســت و

همــه در بخشهای مختلف بــا دقت زیاد
وظایفمان را انجــام میدهیم .اگر قبل از
ســیالب روزی ســه بــار وضعیــت ورودی و
خروجــی آب کنترل میشــد امــا این روزها
هــر ســاعت ایــن کنتــرل انجــام میشــود.
خوشــبختانه وضعیت ســد پایدار و نرمال
است و ســیالب که ورودی آن باالی 8450
متــر مکعــب در ثانیــه بــود بــه  2هــزار متر
مکعــب کاهش پیدا کرده اســت .در بخش
نیــروگاه تالش میکنیم تــا وضعیت تولید
بــرق را در شــرایط پایــدار قــرار دهیــم .بــه
هرحــال مــا در خــط اول مقابلــه بــا ســیل
هســتیم .این روزها همه خوزســتان دست
بــه دســت هــم دادهانــد و مــا هــم تــاش
میکنیــم بــا امکانات ســد ســیالب را مهار
میکنیــم و در پاییــن دســت هــم جوانهــا
دســت در دســت هــم بــا زدن ســیل بند از

ورود آب بــه شــهرها و روســتاها جلوگیــری
میکننــد .بــاران رحمــت الهی اســت ولی
وقتی از کنترل خارج شــود تبدیل به ســیل
ســرکش میشــود .مســئولیت مهمــی این
روزهــا بر شــانههای مــا ســنگینی میکند و
ایــن روزهــا نــگاه همه ایــران به ســد کرخه
است».
مهنــدس زیــدی از همدلــی مــردم
میگویــد« :از شــروع ســیل همــه مــا در
وضعیــت آماده بــاش هســتیم .این مدت
چنــد بار همــراه خانــواده کمکهایی را که
جمعآوری کــرده بودیم به پلدختر بردم و
چندبار هم در پایین دست و در روستاهای
اطــراف شــوش در کنــار مــردم ســیل بنــد
زدیم .اتحاد و همدلی همکاران من در سد
کرخه در کنار مردمی که برای نجات شهر و
روستا تالش میکنند بینظیر است».

با عمیق شدن فاجعه سیل در استانهای
لرســتان و خوزســتان ،اخبــار بــه نســبت
کمتری از اســتان گلســتان میشنویم ،اما
همچنــان وضعیــت ایــن نقطــه از کشــور
عادی نیســت و اسحاق و دوستانش خود
را موظــف بــه امدادرســانی میداننــد؛ تا
انتهای شــب به مــردم ســیلزده منطقه
کمک میکنند و از بامداد تا نزدیکیهای
صبــح بــه حیواناتــی کــه پناهــی ندارنــد:
«جمعیــت شــترهای منطقــه چندیــن
هــزار نفــر برآورد میشــود و ما آنهــا را به
بخشهــای مرتفــع منتقل میکنیــم و با
قایق ،علوفه و آذوقه میرسانیم  .از بابت
اسبها نگرانی خاصی وجود ندارد چون
ســیل به منطقه اســبدوانی نزدیک نشد،
اما بیشــتر از  40غاز و تعداد زیادی ســگ
و گربــه مــاده و تولههایشــان را به مناطق
خشــک منتقل کردیم و نیمهشــب که کار
خدماترســانی به مردم شــهر و روستاها

تعطیل میشــود ،بــا قایق سروقتشــان
میرویــم کــه منتظــر آب و غــذا هســتند.
غازهــا تــا متوجــه آمــدن مــا میشــوند
آنقــدر ســر و صــدا میکننــد کــه سرســام
میگیرم ولی خب ناراحت نیســتم برای
اینکــه فکر میکنم تهیــه آب و غذای این
زبان بستهها به من ســپرده شده است».
اســحاق از رونــد آهکپاشــی در مناطقی
میگویــد کــه در آنها ســطح آب فروکش
کــرده تا به این ترتیب الشــه حیواناتی که
در اثــر ســیل تلــف شــدهاند ،امــکان بروز
انــواع بیماریهــا را فراهــم نکننــد ،امــا
آنچــه کــه بــرای او و ســایر مــردم منطقه
مایــه نگرانــی اســت جریــان گرفتــن آب
به ســمت بنــدر ترکمن اســت .موقعیت
جغرافیایــی بندر طوری اســت که به این
ســادگی امکان هدایت آب به سمت دریا
وجــود نــدارد ،ضمــن اینکــه در برخــی از
مناطق ســیلبندهایی ساخته میشود که

موجب باالتر آمدن ســطح آب میشــود
و در صورت شــکافتن ســیل بند ،ســیالب
بدتری به راه میافتــد .البته داخل پرانتز
بایــد نوشــت که بــه گفتــه مــردم محلی،
ساخت سیلبند در همه نقاط گلستان به
کیفیت روزهای نخســت انجام نمیشود
و اهالی شــهرها و روستاها ،دیگر به اندازه
روزهــای اول تــوان و انگیــزه کافــی بــرای
ساخت سیلبند ندارند.
ëëنجات گوزن زرد ایرانی
حمایــت از حیوانهــا در اســتان
خوزســتان هــم بــه شــکل زیبایــی اتفــاق
افتــاد .منطقــه حفاظــت شــده اطــراف
کرخه بهمنظور حفــظ و نگهداری از گوزن
زرد ایرانــی در نظر گرفته شــده اســت ،اما
حیوانهــای دیگــری هــم در ایــن منطقــه
وجــود دارنــد که با بــاال آمــدن حجم آب،
آنهــا خودشــان را بــه مکانهــای امــن و

ëëسد خانه و کاشانه ما است
 17ســال زندگــی کنــار ســد و کار در اتــاق
کنتــرل و فرمــان خاطــرات زیــادی را بــرای
مرتضی ساخته اســت .او و دیگر جوانانی که
در اتــاق فرمــان حضور دارنــد در خط مقدم
مقابله با ســیالب هســتند و بخوبی میدانند
کــه نــگاه خیلیها بــه آنهاســت .میگوید کار
در سد شــغل موروثی آنهاست و پدرش هم
ســالها در این ســد کار کرده اســت .مرتضی
فضیلــت نیــا از وضعیــت ایــن روزهای ســد
دز و تالشــی که برای مهار ســیالبها توســط
همکارانش انجــام میگیرد صحبت میکند
و پیــش از آن از دالیــل ســاخت یــک ســد و
اینکه سرریز آب تفاوت اساسی با لبریز شدن
آب و ســرازیر شــدن آن از روی سد دارد ،می
گوید« :هر ســازه آبی برای اجرای ســه هدف
ساخته میشود؛ مهار ســیالبها ،تولید برق
و تأمین آب کشــاورزی .در همین راســتا ســه
تونل در ســازه ســاخته میشــود .تونل سرریز
کــه آبهــای مــازاد را تخلیــه میکنــد ،تونل
آب بــر اصلی کــه وظیفه چرخــش توربینها
و تولیــد بــرق را برعهــده دارد و تونــل آب
کشــاورزی کــه بــرای تأمیــن آب کشــاورزی
منطقــه بــاز میشــود .برخی تصــور میکنند
بــاز شــدن دریچههای ســرریز بــه معنی این
اســت کــه آب در ســد لبریــز شــده و از روی
دیــواره ســد به آن طــرف ریختــه درحالی که
اینطور نیست.
در تمام ســازههای آبی ،همه ورودیها و
خروجیهــا با تجهیزات و ابزار دقیق در اتاق
کنترل بررسی و در زمان نیاز ،تونل سرریز باز
میشود».
او از وضعیــت ســد و حــال و روز
همکارانــش با آغاز ســیل میگوید« :در اتاق
کنترل ســد بــا همه وجود برای مهار ســیالب
تالش میکنیم .ســال  95توانســتیم سیالبی
را که شــدت آن از ســیالب امســال بیشتر بود
کنتــرل کنیــم و ایــن بــار هم بــا لطــف خدا و
تــاش همــکاران آن را مهــار خواهیــم کــرد.
هــر روز تمــاس زیادی با ما گرفته میشــود و
لحظهای نیست که مردم و مسئوالن با ما در
ارتباط نباشــند .بخوبی نگرانــی آنها را درک
میکنیــم و ما بهعنــوان خط مقــدم در برابر
ســیل خود را مســئول میدانیــم .باید بگویم
عمر مفید ســد دز  100ســال اســت و در برابر
زلزلــه  10ریشــتری هــم مقاوم اســت .دیواره
آن بتنــی دوجداره قوســی اســت کــه بخوبی
میتوانــد در برابــر آب و ســیل مقاومت کند.
بــا توجــه بــه پیشبینیهایــی کــه از ســیالب
داشتیم از بهمن ماه سال گذشته دریچههای
ســرریز را بازکردیم تــا بتوانیم با دنبال کردن
یــک خــط نرمــال اوضــاع را کنترل کنیــم .از
روزهای شــروع ســیل همه ما در آماده باش
صددرصــد بودیــم و بــه چیــزی جــز مهــار
ســیالب و نجــات جان مــردم فکــر نکردیم.
خوشــبختانه با تدبیری که اندیشــیده شــد با
تلفــات جانــی مواجه نشــدیم .روزهــای اول
بهدلیل بارش شدید باران بخشی از طبقات
نیروگاه که دراختیار بهرهبرداری اســت دچار
آبگرفتگــی شــد و دو نفــر از همــکاران بــرای
بــرای بســتن شــیرهای نمونهگیــری مجبــور

شدند زیر آب بروند .ما با سد انس گرفتهایم.
ســال هاســت کــه در خانههــای ســازمانی
نزدیــک ســد زندگــی میکنیــم و میتوانــم
بگویم سد دز به نوعی هم محل کار ما و هم
خانه و کاشانه ماست».
ëëتا آخر میمانیم
«سد کرخه تا به امروز سیالبهای مهیب
بســیاری را مهــار کــرده و اگــر این ســد وجود
نداشــت و اگر تالش مهندسان و پرسنل این
ســد نبود ســیالب عظیم  12فروردین استان
خوزســتان را به زیــر آب میبرد .بچهها همه
باهــم برای به ســرانجام رســاندن کار تالش
میکننــد تــا ایــن رودخانــه وحشــی را مهــار
کنند».
مهنــدس محمدرضــا یزدانیپــور
مدیرعامــل ســد کرخــه بــا تأکیــد بــر اینکــه
حــس مســئولیتپذیری کارکنان جوان ســد
باعث شــد تا از فاجعه بزرگ جلوگیری شود
میگویــد« :ایــن روزهــا سدســازی موافقــان
و مخالفــان زیــادی پیــدا کــرده امــا واقعیت
این اســت که اگر ســد کرخه ســاخته نمیشد
امــروز خوزســتان و بخصــوص بخــش غربی
آن بــه زیر آب رفته بود .ســد کرخــه عالوه بر
کنتــرل ســیالب و تأمیــن آب کشــاورزی ،آب
شــرب  26شــهر و هزار و  200روســتای استان
خوزســتان را تأمین میکنــد .رودخانه کرخه
ســومین رودخانــه پرآب کشــور اســت و یکی
از رودخانههای وحشــی کشــور هم محسوب
میشــود .حوضــه آبریــز ایــن رودخانــه 43
هــزار کیلومتــر مربع اســت .تــا امــروز در کنار
همــه همکاران چند ســیالب مهیــب را مهار
کردهایم که سیالب  8بهمن ماه سال گذشته
و ســیالبهای  5فروردیــن و  12فروردیــن
امســال از آن جمله بود .خوشبختانه شرایط
ســد در حــد نرمال قــرار گرفته و ما بــا تخلیه
آب بایــد خودمــان را بــرای ســیالبهای
بعــدی آماده نگــه داریم .متأســفانه افرادی
که هیچ اطالعاتی از ســد و ســرریز شدن آب
ندارند شــایعاتی را در فضای مجازی مطرح
میکنند که صحت ندارد .آب به هیچ عنوان
از روی ســد عبــور نمیکند و ما اگر بخشــی از
مخــازن را بــه مناطــق پاییــن دســت ســرریز
نکنیــم نمیتوانیــم ســیالبهای بعــدی را
کنترل کنیم .وقتی در شــرایط اضطراری قرار
میگیریــم دســتورالعملها تغییــر میکند و
بچهها با مشخص کردن نقاط حساس آنجا
را هــر لحظه مانیتورینــگ میکنند تا بتوانیم
شــرایط را کنترل کنیم .اگر ســیالب با  8هزار
متر مکعب در ثانیه رها میشــد جان خیلی
از مــردم بــه خطــر میافتاد و کســی فرصت
تــرک خانــه را هــم پیــدا نمیکرد .مــا و همه
کارکنان ســد و نیروهای جــوان و با تجربه آن
تــا آخرین لحظه در ایــن خاکریز میمانیم تا
سیالبها را کنترل کنیم».
آیــا شــما حاضریــد به جــای یکــی از این
جوانان باشــید بــا خانهای که زیر دیواره ســد
است و دفتر کاری در کناره آن .هرلحظه باید
روی دیــواره برویــد و اوضاع را بررســی کنید؛
باران شالقی میبارد ،میلیاردها مترمکعب
آب پشــت ســرتان موج برمــیدارد و هزاران
چشم رو به رویتان بیقراری میکند.

مرتفــع رســاندند .بههمین خاطر اســت که
طبق گفتــه محمد الوندی از فعاالن محیط
زیســت کرخه هنــوز نمیتــوان در خصوص
آســیبی که بهگونههای جانوری این منطقه
وارد شــده اظهــار نظــر کــرد ،اما خیــال او و
تعــدادی از دوســتانش راحــت اســت که با
شــدت آبگرفتگی ناشــی از ســرریز سدهای
کرخــه و دز ،خودشــان را بــه قــرق حفاظت
شــده کرخــه رســاندند و گــوزن زرد را بــه
منطقهای امن منتقل کردند:
«در ایــن محــدوده  200هکتــاری ،گربــه
جنگلی ،شــغال ،خدنگ ،رودک عسلخوار
و گونههــای دیگــری وجــود دارد کــه مــا بــه
حضورشــان در این ســایت اصراری نداریم
چراکــه ایــن منطقه برای زندگــی گوزنهای
زرد ایرانی طراحی شــده اســت ،امــا به این
معنا نیست که از حضورشان در این منطقه
ممانعــت میکنیم .فقط اینکــه زندهگیری
آنهــا برایمــان در اولویت نیســت و از همان

روزهایــی که هشــدارها در خصوص مناطق
اطراف کرخه آغاز شد ،برای اینکه گونههای
جانــوری موجــود در ســایت حفاظــت
شــده در خطــر نباشــند ،بیشــتر از  10نقطــه
فنسکشــیهای ســایت را بــاز کردیــم تا در
صورت باال آمدن ســطح آب ،این حیوانها
بتوانند خودشــان را نجــات دهند و به نقاط
مرتفع پناه ببرند.
ایــن موضــوع در مــورد تعــداد دیگــری
از گوزنهــای زردی هــم کــه در ایــن منطقه
وجود دارد صدق میکند،اما در مورد ماده
گوزنــی کــه در قرنطینــه بود نــه .حفظ جان
این حیوان به منظور تصمیمهایی که برای
زاد و ولــدش وجود دارد مهم اســت و قصد
رهاســازیاش را نداریم به همیــن خاطر با
وجــود اینکه در بخشهای مختلف ســایت
آب چیزی در حدود  70ســانتیمتر باال آمده
و در این شرایط امکان خفگی حیوان وجود
نــدارد ،پیــش از هرگونه خطــری وارد عمل

