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عکس :ایران

احمدصادقی ،رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتوگو با «ایران»:

حوالی راهآهن تهران به مشـ ــهد که چندی
پیش هم زنگ خطـ ــر آن به صـ ــدا در آمده
بود؟ آیا شما این موضوع را تأیید میکنید؟
وآیاپیشنهادمیدهیدکهمردمازایننواحی
بهنقاطدیگرمهاجرتکنند؟
با توجـــه به اینکـــه در ســـالهای اخیر
محـــدوده پدیـــده فرونشســـت زمیـــن به
محدودههـــای جمعیتـــی داخـــل شـــهر
گســـترش پیدا کرده و ایـــن محدودهها نیز
طی سالهای قبل ساخته شده بودند ،پس
بهترین راهکار ،مدیریـــت منابع آب های
زیرزمینی با همکاری سازمانهای مرتبط
برای کنتـــرل ایـــن پدیده و کاهـــش اثرات
آن اســـت ،اگرچه نمیتـــوان از تأثیر رفتار
انسانها با طبیعت و ایجاد تغییرات جدی
در محیط زیست هم غافل شد.
ëëقانونی وجود دارد که اجازه ساخت و ساز
دراینمناطقراندهد؟
این پدیده در گذشـــته ،بیشـــتر مناطق
کشاورزی و خارج از محیط شهری را تحت
تأثیر قرار میداد؛ اما متأسفانه در سالهای
اخیـــر گزارشهایـــی مبنـــی بر گســـترش
فرونشســـت در محدود ه های شهری هم
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خود جای داده و زیرساختهای صنعتی و
تأسیساتی فراوانی در این کالنشهر وجود
دارد؛ با ادامه برداشت آب برای تأمین آب
مورد نیاز جمعیت تهـــران ،این پدیده به
محدودههای شهری گســـترش پیدا کرده
و تبعات جبرانناپذیری ب ه دنبال خواهد
داشت.
 ëëآیا میتوان از طریق دستگاههایی ،پیش
از وقوع حادثه ،اقدامات پیشـ ــگیرانه انجام
داد؟
امـــروزه در دنیـــا ،از طریـــق ایجـــاد
سیســـتمهای هشـــدار برای وقـــوع زلزله،
سعی شده است خســـارات ناشی از زلزله
کاهش داده شـــود .در این زمینه سیســـتم
هشـــدار ســـریع زلزله شـــهر تهـــران نیز به
شـــکل پایلوت ایجاد شده است .ولیکن به
دلیل رخداد آهســـته فرونشست زمین به
سیستمهای هشدار آن توجه نشده است،
اگرچه بهتر است که برای این پدیده هم از
سیستمهای هشدار دهنده استفاده شود.
ëëلطفـ ــاًدربـ ــاره پروتـ ــکل مشـ ــترک بیـ ــن
شهرداری و سـ ــازمان نقش ـ ـهبرداری درباره
خرید دستگاههای هشـ ــدار دهنده توضیح
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تهران و شناسایی زونهای مستعد ،احیاء
و ساماندهی رودخانهها و مسیلها با حفظ
ایمنی و حذف فاضالب شهری ورودی به
رودخانهها و جایگزین کردن منابع آبیاری
فضای ســـبز بـــا پســـاب تصفیهخانههای
فاضالب مربوط میشود.
 ëëسازمان مدیریت بحران برای این پدیده
آمادگی الزم را دارد؟ یعنی در هنگام خطر،
میتواندمؤثرواقعشود؟
با توجه به وظایف ســـازمان پیشگیری
و مدیریـــت بحـــران شـــهر تهـــران و
پیشبینی ســـاختارهای الزم بـــرای انجام
هماهنگیهای ضروری بـــرای زمان وقوع
حـــوادث ،آمادگی انجـــام هماهنگیهای
الزم میان دستگاههای ذیربط برای کنترل
اثرات ناشی از فرونشست وجود دارد.
 ëëیکی از علـ ــل اصلی فرونشسـ ــت زمین
را برداشـ ــت از چاههـ ــا و سـ ــفرههای آب
زیرزمینـ ــی اعالم کردیـ ــد ،گفته میشـ ــود
شهرداری بخش اعظم فضای سبز تهران را
ازطریقآبچاههاآبیاریمیکند،آیاهمین
مسأله موجب تشـ ــدید پدیده فرونشست
نمیشود؟

زمین «تهران» را میبلعد

حمیده امینی فرد

هنوز ترس از زلزله ،دست از سر تهرانیها بر نداشته ،زنگ خطر «فرونشست زمین»
در این شـــهر به صدا درآمده است! پایتخت نشینها این روزها ظاهراًبا دردسرهای
جدیدی دســـت و پنجه نرم میکنند که هـــر روز یکی پس از دیگـــری ،زندگی در این
کالنشهر را سختتر میکند .کارشناســـان هشدار میدهند خطر فرونشست زمین،
هماکنون بیش از زلزله و حتی بافت فرســـوده و نا ایمن ،پایتخت نشینها را تهدید
میکند .آمارها نشـــان میدهد روزانه یک میلی متر و ساالنه  36سانتی متر زمین در
تهران نشست میکند ،این شـــاید باالترین حد فرونشست زمین در جهان باشد .با
اینحالاینآمارهاازسوینهادهایرسمیتأییدنمیشود!فرونشستزمینالبتهبا
حفرههاییکههرازگاهیسرازخیابانهایتهراندرمیآوردوخودرویییارهگذریرا
میبلعد،متفاوتاست،امانمیتوانازنقشفرونشستهادرایجادهمینگودالها
و حفرهها غافل شد،اگرچه در اینجا بحث «فروریزش» هم مطرح میشود! به گفته
برخی کارشناســـان ،مســـیر راهآهن تهران  -جنوب ،تهران  -اهواز ،تهران  -مشهد و
حتی مســـیر تهران  -تبریز و شـــمال جزو مناطق پر خطری هستند که در معرض این
نشستها قرار دارند ،اگرچه در مناطق مسکونی هم ،منطقه  18حادترین وضعیت
ممکنراداردودرکانوننشستهاقرارگرفتهاست!هماکنونکاهشسطحآبهای
زیر زمینی و برداشـــت بیرویه از آنها ،مهمترین دلیل فرونشســـت زمین در تهران
اعالم میشود ،اما همچنان دیده میشود که بعضی سازمانها بیتوجه ب ه خطرات
ممکن ،درحال طی مســـیر غلطی هســـتند که امروزه کامالً مردود شناخته میشود،
برای مثال شهرداری تهران با آبیاری فضای سبز پایتخت از طریق همین سفرههای
آب زیرزمینی و چا هها ،بویژه در ســـالهای گذشته ،به این وضعیت دامنزده است.
احمدصادقی ،رئیس ســـازمان پیشـــگیری و مدیریت بحران شـــهر تهـــران درباره
ابهاماتی که این روزها درباره فرونشست زمین در تهران مطرح میشود ،به سؤاالت
توگوی ما را با او میخوانید.
«ایران» پاسخ میدهد .گف 
ëëاینکه گفتـ ــه میشـ ــود تهران رکـ ــورددار
فرونشسـ ــت زمیـ ــن در دنیاسـ ــت تأییـ ــد
میکنید؟اگرخیرچرا؟
جالب است بدانید رقم  36سانتیمتر
فرونشست زمین که بارها مطرح و درباره
آن بحث شـــده درواقع از مـــدل مفهومی
ایجاد شـــده بر پایه دادههـــای کتابخانهای
و میدانـــی برای بازه زمانی بین ســـالهای
 2004تا  2010برآورد شـــده است .براساس
تصاویر ماهوارهای سازمان زمین شناسی،
حداکثر میزان فرونشست زمین در دشت
تهـــران در فاصله ســـالهای  2004تا 2010
یعنـــی طـــی  6ســـال ،از  11ســـانتیمتر به
 14ســـانتیمتر در ســـال افزایش یافته .در

ســـالهای  2015 ،2014و  ،2016هـــم نـــرخ
حداکثر فرونشست ساالنه به ترتیب ،10/5
 12و  13ســـانتیمتر بوده اســـت .در حالی
که بیشـــترین میزان فرونشســـت زمین در
جهان مربوط به مکزیکوســـیتی ،به میزان
 30سانتیمتر در سال گزارش شده است.
به هر حال ،کلیت پدیده فرونشست شهر
تهران مشـــخص اســـت و به نظر میرسد
بایـــد در انجـــام اقدامـــات اجرایی کاهش
اثرات ناشی از آن تسریع شود.
تهـــران در حـــال حاضـــر بـــا پدیـــده
فرونشســـت زمیـــن مواجـــه اســـت یـــا
فروریزش؟ این دو پدیده چه تفاوتهایی
با هـــم دارند و کدامیک برای کالنشـــهری

همچـــون تهـــران خطرناکتـــر اســـت؟
ببینید هر دو مخاطره فرونشســـت زمین و
فروریزش در شـــهر تهران وجـــود دارد ،اما
از نظـــر ماهیتی این دو پدیـــده کامالً با هم
متفاوتانـــد ،بر اســـاس تعریف ســـازمان
زمیـــن شناســـی ایـــاالت متحـــده ،پدیده
فرونشســـت زمین شـــامل نشســـت رو به
پایین ســـطح زمین اســـت ،اما فروریزش
پدیدهای اســـت کـــه در اثـــر فعالیتهای
یافتد .در این زمینه عالوه
عمرانی اتفاق م 
بر اینکـــه بایـــد مطالعات و بررســـیهای
تکمیلی برای شناســـاییهای زیرسطحی
انجام شود ،باید دستگاههای درگیر قبل از
هرگونه فعالیت زیرزمینـــی در پایتخت با
یکدیگر هماهنگیهای الزم را انجام دهند.
ëëپس اینکه هر از گاهی میشنویم در فالن
نقطـ ــه تهران زمین نشسـ ــت کرده اسـ ــت
آیا به فرونشسـ ــت زمین مربوط میشود یا
فروریزش؟
حادثههای اخیر رخ داده در شهر تهران
اغلب «فروریزش» محســـوب میشود که
از نظر علت و همینطور شـــرایط وقوع ،با
فرونشست زمین کامالً متفاوت است.
ëëچهعواملیموجبفرونشستزمیندر
تهرانمیشود؟
یکی از مهمترین عوامل فرونشســـت
زمین در دشـــت تهران ،بهرهبرداری بیش
از حـــد منابـــع آب زیرزمینـــی در مناطقی
اســـت که الیههای تراکمپذیر با ضخامت
قابل مالحظـــه در آبخوان وجـــود دارد .از
نظر علمی این الیهها از رس تشکیل شده
و نیمه تراوا هســـتند و در اثر افزایش فشار
منفذی ناشی از کاهش فشار آب زیرزمینی،
متراکم شـــده و منجـــر به فرونشســـت در
منطقه میشوند ،البته از خشکسالی بویژه
در سالهای اخیر باید بهعنوان یک عامل
تشدیدکنندهنامبرد.
 ëëمناطقی که درگیر هر یک از این دو پدیده
هستند،کداماست؟

اگر پایش ســـاالنه پدیده فرونشست در
دشت تهران در فاصله دی ماه  94تا بهمن
( 95حـــدود یـــک ســـال) را بررســـی کنیم
متوجه تغییرات نسبتاًمحسوس در نواحی
درگیر بـــا این پدیده میشـــویم .هماکنون
مناطق شـــهری کرج و همینطور مناطق
مسکونی جنوب و غرب شهر تهران (اسالم
شهر ،شهریار ،شـــهر قدس و دیگر نواحی
آن) با این پدیده درگیر هســـتند .متأسفانه
نرخ آن نیز عمدتاً باالتر از مناطق شـــهری
تهران است.
ëëآیـ ــا این پدیـ ــده تنها در دشـ ــت ورامین،
تهران،کرجوشهریارخطرناکاست؟
آبخوان دشت تهران یک آبخوان چند
الیهای اســـت که ناهمگنی در ویژگیهای
مهندسی واحدهای دانهریز رسی آن دیده
میشود .ضخامت واحدهای رسی ریزدانه
بـــا نفوذپذیری کـــم در بخشهای جنوبی
دشت و همچنین از غرب به شرق افزایش
پیدا میکند .در نتیجه پیشبینی میشود
میزان نرخ فرونشســـت زمیـــن به ترتیب
در بخشهای جنوبی و شـــرقی نسبت به
ش های شـــمالی و غربی دشت بیشتر
بخ 
باشد .بنابراین اثرات این پدیده در جنوب
و شـــرق دشـــت تهران ،شـــهریار و ورامین
دیده میشود .شما باید توجه کنید که وقوع
پدیده فرونشســـت میتواند آســـیبهای
یهـــای شـــهری مثـــل
جـــدی بـــه کاربر 
ن ها وارد کند
واحدهای صنعتی و ساختما 
و حتی تلفات انسانی داشته باشد .از دیگر
آثار مخرب فرونشست در مناطق شهری،
باید به اختالل و تخریب شریانهای حیاتی
و آســـیب به تأسیســـات مدفون زیرزمینی
(مثل تأسیسات مترو) اشاره کرد .بنابراین
فرو نشست اگر با هرنوع تأسیسات شهری
برخورد کند ،میتواند خطرناک باشد.
ëëدرایننواحیچهبارجمعیتیساکنشده
و آیا این پدیده تهدید بزرگی برای سـ ــاکنان
این مناطق محسـ ــوب میشـ ــود؟ بویژه در

در ایران قوانین،
لوایح و مصوبههای
خوبی برای
حراست و مدیریت
برداشت آب
از منابع آبهای
زیرزمینی وجود
دارد از جمله
میتوان بهقانون
حفظ و حراست
از منابع آبهای
زیرزمینی کشور
مصوب سال ،45
قانون آب و نحوه
ملی شدن آن
مصوب سال  47و
قانون توزیع عادالنه
آب مصوب سال 61
اشاره کرد

راهکارهای مهار فرونشست زمین در تهران

مهندس سعید منتظرالقائم

مشاور و معاون پیشین
سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران

زمیـــن بهعنـــوان مهـــد حیـــات انســـانی،
همواره بهعنوان تکیـــه گاهی برای تأمین
بســـتر زیربناهـــا وتکیه گاهی بـــرای آینده
زندگی بشر ،مطمئنترین پشتوانه مادی
وی در این جهان پر آشـــوب و ناآرام بوده
است .بیشک اســـتحکام و پایداری همه
ســـاختمانها و تأسیســـاتی کـــه زیربنـــای
تمـــدن بشـــری هســـتند مرهـــون آغوش
مطمئن و پذیرنده زمین است .اما همین
مام پر عطوفت ،گاهی خود نیز دستخوش
آســـیبها و تالطمهـــای طبیعـــی نظیـــر
زلزله ،زمین لغزش ،آتشفشان و ...شده یا
تحت تأثیـــر جفاهای فرزندانی که عمری
میزبان آنها بـــوده دچـــار ناپایداریهایی
میشود که طبیعتاً آسیبهایی را به خود
همین فرزندان تحمیل میکند .از جمله
آســـیبهای زمین که در بیشـــتر مـــوارد،
دخالت انسان در ایجاد یا تشدید آن مؤثر
بوده ،نشست یا فرونشست زمین است.

انواع فرونشســـت زمین در نقاط مختلف
دنیا شـــکلهای متفاوتی دارنـــد و از نظر
مســـاحت محـــدوده تحت تأثیـــر و عمق
درگیر زمیـــن نیز متفاوت هســـتند که اگر
بخوبی تفکیک نشـــوند ،وجود شـــباهت
اســـمی و رفتـــاری باعث ســـوء برداشـــت
و اشـــتباه در تشـــخیص انـــواع مختلـــف
نشســـت ،علتهـــا ،پیامدهـــا و راههـــای
پیشـــگیری و مقابله با آنها در میان مردم
و مســـئوالن میشـــود .در اینجا مـــا برای
تفکیک بهتر و سهولت ارجاع ،انواع مورد
توجه نشست زمین را مرور میکنیم.
قنـــات بهعنـــوان راه حـــل مهندســـی
هوشـــمندانه جمـــعآوری و انتقـــال آب
مصرفی در طول هزاران ســـال ،در بیشتر
نقاط کشـــاورزی و مسکونی کشـــور مورد
اســـتفاده قرار گرفته اســـت .در سالهای
اخیر با تبدیل زمینهای زراعی به شهرها
و شهرکها و متروکه شدن بیشتر قناتها
و بویژه عدم برخورد درست با آن ،چه در
قوانین حفاظتی قنـــوات و چه در قوانین
شهرسازی و ســـاختمان سازی ،قنوات به
مشکلی برای شـــهرها تبدیل شدند که از
یکســـو مردم و مسئوالن را وادار به نادیده
گرفتن یـــا کتمان وجود قنـــات در امالک
واداشته و از سوی دیگر موجبات مسدود
شدن مســـیرها و تهدید و آسیب دیدگی
ســـاختمانهای ساخته شده در مجاورت
یـــا روی آنهـــا شـــده اســـت .الزم بـــه ذکر
است ،تا چند سال گذشته و قبل از اقدام
ســـازمان مدیریت بحران شهر تهران در

تهیه نقشـــه قنوات شـــهر ،در هیچ یک از
شهرهای کشور نقشـــهای قابل استفاده و
اعتماد از قناتها وجود نداشـــت .اکنون
نیـــز با وجود تهیه «پیـــش نویس ضوابط
فنـــی ســـاخت ســـاختمان درمجـــاورت
قنـــوات» و نیـــز «پیـــش نویـــس ضوابط
فنی چگونگـــی پیشـــگیری از مخاطرات
چاههای فاضالب در ســـاختمان ها» ،در
ســـازمان مدیریت بحران شـــهر تهران و
طـــی مراحلی چند بـــرای تصویب اولی،
متأسفانه این امور نیز مانند سایر کارهای
فنـــی و اصولـــی گذشـــته ایـــن ســـازمان،
بهدلیل ناآشـــنایی مدیـــران فعلی آن با
اینگونه مباحث مهندســـی کالً به محاق
فراموشی سپرده شده است.
خســـارات ریـــزش قنـــوات و چاههای
فاضـــاب عموماً محـــدود بـــه چند متر
اطـــراف بـــوده و میتواند باعث آســـیب
دیدگی جدی ســـاختمانها و تأسیســـات
واقع در این محدوده شـــود .در سالهایی
کـــه خطوط مترو با عجله و ســـرعت زیاد
حفاری میشدند ،بویژه در نیمه نخست
دهـــه نـــود خورشـــیدی ،بواســـطه عـــدم
رعایـــت اصول فنی در حفـــاری ،پایش و
مهار تونلها و ایستگاههای مترو ،حفرات
بسیار بزرگ(در ابعاد صدها مترمکعب)
و خطرناکـــی به نـــاگاه در نقـــاط مختلف
مســـیر پدید میآمد که بویـــژه با توجه به
تراکـــم جمعیت ســـاکن ،پیاده و ســـواره
اطراف وتأسیســـات خطرنـــاک گاز ،برق،
آب ،...شـــهر را با بحرانهای آتشسوزی

و تلفات و جراحات انســـانی و خســـارات
مالـــی ونیـــز ریســـک بـــروز انفجارهـــای
خطرنـــاک روبـــهرو کـــرد .اغلـــب ایـــن
ریزشها توســـط شهرداری وقت بهدلیل
وجـــود حفرههای موجود از قبل نســـبت
داده شد که صرفنظر از عدم صحت آن،
بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر اشکاالت
مهندسی عملیات و عذر بدتر از گناه بود.
همه فروریزشها و حفرههایی که بعد از
دوره اتمام ساخت در زمینهای اطراف
خطـــوط و ایســـتگاههای متـــرو حـــادث
میشـــوند ،نیز قاعدتأ باید به اشـــکاالت
زمـــان ســـاخت ایـــن تأسیســـات مربوط
باشند.
نوع شایعتر نشســـت ناحیهای زمین
کـــه عامل انســـانی در آن تأثیر مســـتقیم
دارد ،نشست ناشـــی از برداشت سیاالتی
نظیر نفت و آب زیرزمینی از عمق زمین
اســـت کـــه اکنـــون نمونههـــای متعددی
ی شـــود.
از آن در کشـــور مـــا مشـــاهده م 
بویـــژه در محلهایـــی کـــه آب زیرزمینی
بهصـــورت بیرویه برداشـــت میشـــود،
تـــراز آب زیرزمینـــی بتدریـــج در طـــول
ســـالیان متمادی دهها متـــر افت میکند
که از میـــان رفتن تأثیر غوطـــهوری آب و
بیشترشدن فشار مؤثر و نشست الیههای
خـــاک را در پـــی دارد .نشســـت الیههای
زیریـــن جمع شـــده و بهصورت نشســـت
ســـطح زمین خود را نشان میدهد .یکی
از عمدهترین خســـارات این نوع نشست
زمیـــن ،صرفنظر از آســـیب رســـاندن به

بناهـــا و تأسیســـات انســـانی ،متراکـــم و
نفوذناپذیر شدن الیههای زمین است که
باعث میشـــود خلل و فرج داخل خاک
که در طول صدها هزار سال محل ذخیره
آب و تشـــکیل آبخوان بوده برای همیشه
نابود شده و در نتیجه ظرفیت ذخیره آب
زیرزمینی منطقه رو به قهقرا برود.
پدیـــده دیگـــری که به بیشـــتر شـــدن
میـــزان نشســـت در محـــدوده اطـــراف
چاههای پمپاژ و برداشـــت آب زیر زمینی
کمـــک میکند ،مکیـــده شـــده ذرات ریز
خاک(رس ،الی و ماســـه) توســـط مکش
پمپ و فرســـتادن ایـــن ذرات همراه آب
استحصال شده به بیرون است که باعث
توخالی و پوک شـــدن اسکلت خاک و در
نهایت نشســـت زمین میشـــود .گفتنی
است محدوده وقوع این نوع فرونشست،
محلهـــای برداشـــت آب و نواحی افت
ســـطح آب زیرزمینـــی اطراف آنهاســـت
و بســـته به تعـــداد و توزیـــع جغرافیایی
چاهها ،محدوده تأثیر و نشست ،گاه دهها
کیلومتر طـــول و عرض دارد .عمق زمین
درگیر این نوع نشســـت ،عمق برداشـــت
آب زیرزمینـــی اســـت کـــه معمـــوالً در
محدوده چند تا چند  10متر است.
خســـارات ناشـــی از نشســـت در وهله
اول در اطراف محلهای نشست متوجه
چاههـــا و زمینها و جادهها و تأسیســـات
کشـــاورزی اطـــراف شـــده و بتدریـــج
جادههای اصلـــی ،خطوط آهن ،خطوط
انتقـــال آب و فاضالب بویژه تأسیســـات

ارائه شـــده .بنابراین تاکنون قانونی در این
زمینه وجود نداشته ،اما الزم است ضوابط
و مقررات مربوط به ساخت ساختمان در
این محدودهها نیز تدوین شود.
ëëآیا متـ ــرو تهران و سـ ــاخت تونلهای زیر
زمینی ،در فرونشسـ ــت زمین مؤثر است؟
نمونـ ــه آن هم حادثه شـ ــهران کـ ــه برخی
نشسـ ــت زمین و ایجاد گودال را به کشیدن
متروربطمیدادند.
هر چند که پدیده فرونشســـت ناشی از
افت ســـطح آب زیرزمینی است ولی این
پدیده میتواند در اثر عوامل دیگری مثل
ل های زیرزمینی و زلزله هم
قنات ها ،تون 
تشـــدید شـــود ،البته حوادثی مثل حادثه
شـــهران از نظر علت و ماهیـــت ،با پدیده
فرونشســـت متفـــاوت اســـت و اقدامـــات
پیشگیرانهدیگریمیطلبد.
ëëیک عضو شورای شهر اخیراً اعالم کرده
کهنخستینتهدیدبزرگتهران،حتیپیش
اززلزله،خطرفرونشستزمیناست،شما
اینموضوعراتأییدمیکنید؟
براسـ ــاس نظر کارشناسـ ــان شـ ــرکت آب
منطق ـ ـهای تهـ ــران ،بـ ــا توجه بـ ــه وضعیت
برداشـ ــت آب از سـ ــفرههای آب زیرزمینـ ــی،
باید گفت که خطر فرونشست زمین بهعنوان
زلزل ـ ـهای خامـ ــوش ،پدیده جدی در شـ ــهر
تهران به حساب میآید؛ متأسفانه با میزان
افت آب زیرزمینی فعلـ ــی در تهران باید در
نظر داشت که محدوده فرونشست در حال
توسعه به محدوده شهری است .با این روند
قطعاً در آیندهای بسیار نزدیک با مشکالت
جدی در این زمینه مواجه میشویم.
ëëآیا ایـ ــن خطر فقـ ــط برای تهـ ــران جدی
اسـ ــت ،اساسـ ــاً تهران در مقایسـ ــه با سایر
کالنشهرهاچهوضعیتیدارد؟
مطالعه مشخصی در این زمینه انجام
نشده،اماباتوجهبهجایگاهتهرانبهعنوان
پایتخت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که
بیش از  15درصد جمعیت کل کشور را در

طویلتر و در نهایت ساختمانها و کالً هر
گونه تأسیسات واقع در محدوده نشست
را در بر میگیرد .لیکن باید توجه داشت
که معموالً خسارات بهدلیل وسعت زیاد
محدوده تأثیر و کم بودن مقدار نشســـت
نسبت به طول و عرض محدوده ،بجز در
نواحی مرز محدوده ،بویژه در ســـالهای
ابتدایی با چشـــم مشـــهود نیســـت .مثالً
چنانچه در طول  30ســـال ،بین دونقطه
بـــا فاصلـــه  10کیلومتر 10 ،متـــر اختالف
نشســـت روی دهد ،میزان تغییر شـــیب
کل بیـــن این دو نقطه در طول  30ســـال
یـــک در هـــزار و ســـاالنه یـــک در 30هزار
اســـت .به همین دلیل خسارات وارده به
ساختمانها و تأسیســـات نقطهای بویژه
در ســـالهای ابتدایی ،بجز در محلهای
مرزی چندان محسوس نیست .این نکته
موجب این پیامد منفی میشود که اوالً،
موضوع چندان حساسیت الزم را در بین
مردم و مســـئوالن ایجاد نمیکنـــد ،ثانیاً
گاه باعث میشود خســـاراتی که بهدلیل
نشســـتهای غیـــر مربـــوط به ایـــن نوع
فرونشست هستند به اشتباه به این پدیده
منسوب شوند.
مسـ ــألهای که غالباً در فضای رسانهای
در خصـ ــوص پیامدهای این پدیده مطرح
میشـ ــود ،ارتباط آن با زلزله است .در این
مورد باید گفت که پدیدههای فرونشست
غیر تکتونیکی ،پدیدههایی سطحی هستند
کـ ــه در چند متـ ــر یا چنـ ــد  10متـ ــر فوقانی
الیههـ ــای زمیـ ــن مطـ ــرح بـ ــوده و عمومـ ــاً

دهید؟ تهران درحـ ــال حاضر مجهز به این
دسـ ــتگاهها اسـ ــت؟ اگر بله در چه مناطقی
این دستگاهها کار گذاشته شده و اساساً چه
نقشیدراینحوزهدارند؟
در حـــال حاضر ،خریـــد و بهر هبرداری
از دستگاههای هشـــدار دهنده برای پدیده
فرونشســـت زمین در دستور کار قرار ندارد
ولی بـــرای پایش نرخ پدیده فرونشســـت
زمین در شـــهر تهران و انجام برنامهریزی
ی و فراهمسازی
مطالعات آتی ،برنامهریز 
زمینه اقدامات اجرایی با همکاری سازمان
نقشهبرداری کشور در دست اقدام است.
ëëچهاقداماتپیشگیرانهایبرایاینپدیده
درنظرگرفتهاید؟
طبق مصوبات نشســـت دهم مهرماه
سال گذشـــته در وزارت کشـــور ،مسئولیت
برگـــزاری جلســـات کارگروه فرونشســـت
زمین در شهر تهران از استانداری تهران به
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران واگذار شـــد؛ بر این اســـاس ،کارگروه
ویـــژه «کاهش اثـــرات فرونشســـت زمین
ناشـــی از تغییـــرات ســـطح آب زیرزمینی
در شـــهر تهـــران» با هدف سیاســـتگذاری
و برنامهریـــزی کالن و جلـــب همـــکاری
دســـتگاهها و مجموعههـــای ذیربط برای
پیشگیری از تشـــدید پدیده فرونشست در
شـــهر تهران ،فعالیت خود را آغـــاز کرد و
جلســـات مختلفی با دســـتگاههای درگیر
برگزار شد.
در این کارگـــروه با مشـــارکت و حضور
نماینـــدگان نهادهای مختلـــف همچون
ســـازمان زمین شناســـی ،نقشـــه برداری،
شـــرکت آب منطقـــهای و آب و فاضـــاب
جلســـات متعدد بحث و تبادل آرا برگزار
شـــد کـــه اقدامـــات احصاء شـــده پـــس از
تصویب و تأمین اعتبارات در هیأت دولت،
اجرایـــی میشـــود .اما برخـــی اقدامات به
پایش تراز آبهای زیرزمینی ،مانیتورینگ و
پایش فرونشست در شهر و گستره اطراف

تأثیر قابـ ــل اعتنایـ ــی در افزایش یا کاهش
خطر زلزلـ ــه ندارند ،لیکن در صورت وقوع
زلزلهای عمـ ــده ،میتوانند باعث افزایش
خسـ ــارات آن شوند .در سـ ــطور فوق انواع
قابل توجه فرونشست زمین در کشور بویژه
شهر تهران ارائه شدند.
در مـــوارد دوم و ســـوم ،کاهـــشخطرپذیری ،نیازمنـــد تدوین و تصویب
ضوابط فنی بـــرای رعایـــت در عملیات
طراحی و ساخت ساختمان و تأسیسات
شهری و دقت در اعمال آنهاست.
 پایش از جمله مهمترین اقداماتدر کلیـــه حـــوادث و بالیـــا از جملـــه
فرونشســـت زمین اســـت .متأســـفانه در
این زمینه ،هنوز ســـازمانی مســـئول برای
پایـــش حـــرکات قائـــم و افقـــی زمین در
شـــهر تهران وجـــود ندارد .بســـیار جالب
و البته تعجبآور اســـت کـــه بعد از آنکه
در ســـالهای اولیه دهه  ،80سرعت زیاد
ســـاالنه نشســـت زمین در برخـــی نقاط
شـــهر تهران توسط سازمان نقشهبرداری
مشخص شد و در پی آن پروژه مطالعاتی
نافرجامی توســـط سازمان زمین شناسی
در مورد این پدیده در شهر تهران تعریف
و اجرا شـــد ،در عوض تشـــدید پایشها،
کار پایـــش بـــه کلی رها شـــد و اکنـــون نیز
بجز چند کار پراکنده غیر سیســـتماتیک،
فعالیـــت دیگـــری در مـــورد آن گـــزارش
نشده است.
 اگر در هر جای دیگر کشـــور مشـــکلفـــرو نشســـت ناشـــی از برداشـــت آب

اساساً هرگونه برداشت بیرویه از منابع
آب زیرزمینی ،فرونشست زمین را تشدید
میکند .از طرفی با توجه به بحران کم آبی،
برنامهریزیهای الزم برای استفاده درست
و بهینـــه از آبهـــای غیرشـــرب در آبیاری
فضای سبز شـــهر تهران در دستور کار قرار
دارد .بـــه همین منظور ،طـــرح جامع آب
خام در ســـازمان بوســـتانها و فضای سبز
شـــهر تهران در دست تهیه اســـت .در این
طرح تعدادی مشـــاور در مناطق 22گانه،
وضعیـــت آب زیرزمینـــی و تأثیـــر میـــزان
برداشت آب بر سفرههای آب زیرزمینی را
مطالعه میکنند .در این طرح پیشبینی
شده است که تا سال  2010میزان برداشت
آب از چاهها برای تأمین آب آبیاری فضای
ســـبز ،با کاهـــش  50درصدی بـــه  3هزار و
 500لیتر برسد .برای رسیدن به این هدف،
استفاده از پساب حاصل از تصفیهخانهها
نیز دیده شده است.
ëëکشورهایدیگردراینزمینهچگونهعمل
میکنند؟
در ایـــاالت متحـــده بر اســـاس عوامل
مختلف یـــا معیارهای هـــر ایالت ،قوانین
خاصـــی بـــرای حفاظت از حریـــم چاهها
و طبقهبنـــدی آبخـــوان وجـــود دارد .در
انگلستان و کانادا ،آلمان ،سوئد و اردن هم
آییننامههایی برای ممنوعیت برداشـــت
آب در مناطـــق حســـاس و جلوگیـــری از
تعرض بـــه آبخوانها و ســـایر موارد مهم
در مدیریـــت منابـــع آبهـــای زیرزمینـــی
وجـــود دارد .در ایـــران نیز قوانیـــن ،لوایح
و مصوبههـــای خوبـــی بـــرای حراســـت و
مدیریـــت برداشـــت آب از منابـــع آبهای
زیرزمینـــی وجـــود دارد از جملـــه میتوان
بهقانون حفظ و حراســـت از منابع آبهای
زیرزمینی کشـــور مصوب ســـال  ،45قانون
آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 47
و قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال 61
اشاره کرد.

زیرزمینـــی قابـــل انتظار باشـــد در شـــهر
تهران بـــروز ایـــن پدیده باعـــث تعجب
اســـت ،چـــرا که این شـــهر ،ســـهمیه آب
شـــهرها و اســـتانهای اطـــراف را به خود
اختصـــاص داده و بیالن آبـــی آن مثبت
است .در اینجاست که مدیریت مصرف
آب و مصرف فاضالب اهمیت مییابد،
چرا کـــه در حالی که بعضی نقاط شـــهر
با افزایش ســـطح آب زیرزمینـــی روبهرو
هســـتند ،نقاط دیگر با فرونشست زمین
ناشـــی از افت تراز آب زیرزمینی دست و
پنجه نرم میکنند.
 در چند سال گذشته تدوین طرحیجامع برای روشن شدن ابعاد مشکل ،راه
حلها ،وظایف سازمانها و دستگاههای
مختلف در دســـتور کار سازمان مدیریت
بحران شهر تهران قرار گرفت .این طرح
شامل اقدامات مختلفی ازجمله پایش،
جمـــعآوری اطالعـــات ،اطالعرســـانی
عمومـــی ،تحلیل و مدلســـازی ،اصالح
فرایندهای دفع فاضالب در ساختمانها،
اصـــاح روند طراحـــی موقعیت تصفیه
خانههـــای فاضـــاب و نحوه اســـتفاده از
پساب آنها و ....بود .انتظار میرود که این
ســـازمان ،امر مهم و حیاتی فـــوق را رها
نکـــرده و با پیگیری صحیـــح آن ،وظایف
ذاتـــی خـــود در زمینـــه مدیریـــت مؤثـــر
اقدامات دســـتگاههای مختلف در زمینه
این بحران ،بویژه ســـازمانهای مســـئول
منابـــع آب و آبرســـانی و فاضـــاب را به
انجام رساند.

