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گفتوگو با مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها
درباره وضعیت اعتبارات آبخیزداری کشور
سال بیستو پنجم

شماره 6982

سیل در کمین
 55میلیون ایرانی!

چهارشنبه  3بهمن 1397

گفتوگو با انوشیروان شیروانی مجری پرونده ثبت جهانی جنگلهای ارسباران

ثبت جهانی «ارسباران» در گرو یک جابجایی !
«گالی»؛ خوره دشت ها و زمینهای کشاورزی
دشتیاری چابهار خالی از سکنه می شود

عکس :سجاد صفری/ایران

جنگلها کارکردشان را
در مقابل سیل از دست دادند!

گزارش «ایران» از خطری که زیر پای ایرانیان راه می رود!

<بهمن سنگی> در کمین هشت استان!
زهرا کشوری
خبرنگار

جنگلزدایی
تغییر کاربری اراضی
ویالسازی

مازندران

گلستان

چهارمحالوبختیاری

کهگیلویه و بویراحمد

جادهسازی
تغییرکاربری اراضی
توسعه مناطق مسکونی

جادهسازی سدسازی
او اشــباع شــدن زمینهــا از «آب» در اطراف
ســدها را هــم یکــی از عوامل مهــم خیزش
زمیــن لغــزش میداند و میگوید «:ســدها،
زمینهایاطرافرااشباعمیکنندومیدانید
کــه یکــی از عوامــل اصلی زمیــن لغزشها،
آبهــا هســتند!» او جادههای کوهســتانی را
محرک مهم زمین لغزشها در این منطقه
میداند!
ëëزمین لغزشهــا مازندرانیها را بشــدت
یکند!
تهدیدم 
تغییر کاربریهــا از نگاه اکبری ،متهم ردیف
اول زمیــن لغزشهــا هســتند کــه میتوانــد
فاجعــه تلخــی را در مازنــدران بیافرینــد .او

جنگل زدایی ،جنگل تراشی و تبدیل اراضی
جنگلــی بــه زمینهــای کشــاورزی را یکــی از
عوامــل اصلــی میدانــد! اکبــری میگوید«:
جنــگل ســد مؤثــری در جلوگیــری ازحرکت
زمینلغزشهااست.وقتیدرختانجنگلی
را قطع میکنند ،خاک در برابر فرسایش قرار
میگیرد!درنتیجهزمینسعیمیکندخودرا
باحرکتزمینلغزشهابهتعادلبرساند!»
اکبــری میگوید «:انســان با دســتکاری که در
طبیعــت میکند و جنــگل را از بیــن میبرد
یــا شــیب را بــا جادهســازی تغییــر میدهــد
تعــادل نیروهــا در زمیــن را برهــم میزند!»
ایــن کارشــناس تعــادل نیروهــا را نتیجــه

آذربایجان شرقی و غربی

اردبیل

گیالن

ویالسازی
خطوط لولهگاز

جنگلزدایی
تغییر کاربری اراضی

جنگلزدایی
تغییر کاربری اراضی
ویالسازی

جادهسازی
تغییرکاربری اراضی
گسترش زمینهای
کشاورزی وباغداری
آبیاری غرق آبی و سنتی
میلیونها ســال فعالیت طبیعت میداند و
میگوید«:وقتی شــما تعادل زمین را به هم
میزنید او پاســخ شــما را میدهــد! بنابراین
در ناپایــداری زمیــن ،خود را به شــکل زمین
لغزش نشــان میدهــد ،در زمــان بارندگی،
ســیالب میشــود ».او از بیــن بردن پوشــش
گیاهی را مهمترین دلیل زمین لغزش ســه
اســتان شــمالی میداند و درباره ویــژه بودن
مازندراندربحثزمینلغزشهامیگوید«:
مصالــح حســاس بــه زمیــن لغزشهــا در
مازندران خیلی بیشتر است .مثالً زمانهایی
کهبارندگیمیشود،درجادههرازیافیروزکوه
زمیــن لغــزش اتفــاق میافتــد!» بــه گفتــه

اینفوگرافی :محمد عباسپور /ایران

بــاران شــدیدی گرفــت ،دامنه ســنگی باالی
روستاگسیختهشدورویروستای«آبیکارلِبد»
چهارمحالوبختیاریافتاد.درطولیکشب
 55نفرازساکنینروستامدفونشدندوفردای
زندگــی را ندیدنــد! ســال 77بــود! پیکرهــای
آن  55نفــر هرگــز از حادثــه بیــرون کشــیده
نشــد! روســتا بــا تمــام خاطراتش ،گورســتان
دســته جمعی اهالی شد! پدیدهای که بهمن
اکبری رئیــس گروه تثبیت فرســایش تودهای
توگو با «ایــران» از آن
و زمیــن لغــزش در گف 
به «بهمن ســنگی» یاد می کند! کلید واژهای
کــه به ذهــن مخاطــب ایرانی ناآشــنا اســت!
مسئوالن هم جدیاش نگرفتهاند اما بشدت
ســاکنان اســتانهای چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویــه و بویراحمــد ،مازندران ،گلســتان،
گیــان ،اردبیل و آذربایجان غربی و شــرقی را
تهدیــد میکند! اکبــری تأکید میکنــد :زمین
لغزشها در اســتانهایی به وقوع میپیوندد
کــه آب دارنــد! البته باید گفت«:اســتانهایی
که «هنوز» آب دارند!» «بهمن ســنگی» تنها
یکی از انواع «زمین لغزش»ها است! اکبری از
زمین لغزشها به مرگ خاموش طبیعت و
انسانایرانییادمیکندامااینمرگبرخالف
فرونشســتها نه ذهن افکارعمومی را درگیر
حرکت خزنــده خود کرده نه بودجه نویســان
مملکــت را! نــه ترســی بــر انــدام وزارت راه و
شهرسازیانداختهاستنهرویمدیرانستاد
بحران تأثیری گذاشــته اســت! سدسازان هم
که در ردیف دومین متهمان انســانی حرکت
زمیــن لغزشها قرار دارند ،مســأله را به روی
یآورند!
خودشاننم 
ëëدیودرونخاک!
اکبری ،زمین لغزشها را مختص استانهای
پرشــیب که بارندگــی خوبی دارنــد میداند و
میگوید«:زمینلغزشهابهدوعاملاساسی
نیــاز دارنــد ،یکــی شــیب و دیگــری مصالــح
زمین شناســی کــه به زمین لغزش حســاس
باشــند ».بارندگــی و زلزله از جملــه دو عامل
طبیعی هســتند کــه زمین لغزشهــا را بیدار
میکننــد و به حرکت وادار میکنند! تا جاده را
تخریب کند! راهها را ببندد و روستاها را مدفن
ساکنانشکند!زمینلغزشخطرناکیهمبه
کمین روستای «رحیم آباد» در مسیر ایذه به
شهرکرد نشسته! ترس زمین لغزش30سال
بود که تن و جان رحیم آبادیها را می لرزاند.
اکبری میگوید«:بســیاری فکــر میکردند که
هیــچ راهــکاری بــرای رام کــردن و تثبیت آن
نیســت!» البته اکبــری درباره روســتای رحیم

آبــاد خبــر خوبــی دارد .او عاملــی کــه باعــث
تحریک «زمیــن لغزش رحیم آباد» شــده را
آب میدانــد و میگوید «:با زهکشــی قناعتی
و بیــرون کشــیدن آب دامنــه ،حرکــت زمیــن
لغزش تثبیت شــده اســت!» مســئوالن حاال
اجازه ســاخت و ساز جدید به رحیم آبادی ها
دادهانــد ،چون به گفته اکبری روســتاهایی که
زمین لغزش داشــته باشــند ،اجازه ساخت و
ساز ندارند تا مبدأ «دیو درون خاک» را بیرون
کنند! البته رحیم آباد تنها یکی از4هزار و584
زمین لغزش کشــور اســت! اکبری میگوید«:
بنیاد مســکن و شهرســازی طی دو سال اخیر
فعالیتهای خوبی در اســتانها انجــام داده
اســت!» او بنیاد مســکن گلســتان را پیشرو در
رســیدگی بــه مشــکالت روســتاها در بخــش
زمین لغزش در کشور میداند .به گفته اکبری
مشــکالت روســتاها در هــر نوعــی ،بــه لحاظ
قانونیوساختاریبهبنیادمسکنبازمیگردد.
زمیــن لغزشها بیش از هرچیــزی به کمین
مناطق مسکونی بویژه در روستاها نشستهاند
و هر لحظه ممکن است زیرپای آنها را خالی
کنند یا روی سرشان خراب شوند! به گفته این
کارشناسبیشترروستاهایمناطقکوهستانی
در جاهایــی ســاخته شــده کــه زمیــن لغزش
داشــتهاند .او میگوید «:البتــه زمین لغزش،
زمین را برای کشاورزی آماده میکند ».همین
مســأله هم دلیل دیگری است که روستاییان
بیخبــر از خطــری کــه در دل خــاک پنهــان
شــده ،به ســمت این زمینها بروند! روستای
«افســرآباد» در مســیر مسجدســلیمان بــه
شهرکرد هم روی زمین لغزشی است که هنوز
فعالیتیبرایمهارانجامنگرفته!
ëëجادهسازیوسدسازی،متهمانفعالکردن
زمینلغزشهادرزاگرس!
اکبری دو عامل انسانی که زمین لغزشها را
به جان چهارمحال و بختیاریها میاندازد،
جادهسازی و سدسازی میداند و میگوید«:
این اســتان و کهگیلویه و بویراحمد از جمله
استانهایی اســت که در گذشته توسعه پیدا
نکــرده و توســعه در آنهــا در  40-30ســال
اخیر انجام گرفته اســت!» او جاده ســازیها
در ایــن دو اســتان را اصولــی و بــا تمهیــدات
مهندسی نمیداند و میگوید«:عمده زمین
لغزشهــای ایــن دو اســتا ن در مســیرهای
مواصالتــی قــرار دارد ».بــرای مثــال زمیــن
لغزشهای زیادی در مســیر شهرکرد و ایذه
کمینگرفتهاند!مسیرجادهمسجدسلیمان
به شهرکرد هم مملو از زمین لغزش است.
بــه گفته اکبــری جادههای منتهی به ســدها
هم یکی دیگر از مســیرهای خطرناکی است
که زمین لغزشها در آن مشــغول به کارند.

هشت استانی که بیشترین فرو لغزش ها در آن اتفاق می افتد

او ،معمــوالً زمیــن لغزشهــا در جــاده هراز
اتفاق میافتد و جاده چالوس بیشــتر شاهد
ریزشهای ســنگی اســت! چون دامنه جاده
چالوس بیشتر سنگی است .به گفته اکبری،
ریزشهای ســنگی ایــن جــاده زمانی فعال
میشوند که زلزله میآید .او بحث را به زلزله
سالَ« 83بَلده» میبرد و میگوید«:آن زمان
شــاهد ریزشهــای ســنگی فــراوان در جاده
زیر ریزشها
چالوس بودیم .چندین ماشین ِ
مانــد و خســارات زیادی به بار آمــد!» ریزش
سنگیهمیکنوع«زمینلغزش»است!
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بر اساس آمارهای ثبت شده بینالمللی پس از کشورهای
هنــد ،بنگالدش و چین ،ایران چهارمین کشــور ســیلخیز
یادداشت
و دهمیــن کشــور بالخیــز در دنیاســت و ســیالب در میان
حوادث طبیعی ،باالترین میزان خســارت را برای کشور به
همراه داشــته اســت .همچنین براســاس آمارهای منتشر
شده توسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در
مجموع  450شــهر و  8650آبادی کشــور در معرض سیل
سید مصطفی ابوهاشم
معاون دفتر کنترل قرار دارند .بر اساس آنچه در آمارهای اخیر گردآوری شده
سیالب و آبخوانداری ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور درج شــده از
سازمان جنگلها ســال  1330تــا  1390جمعــاً تعداد  5707مورد ســیل و از
مراتع و آبخیزداری
کشور ســالهای  1390تاکنون جمعاً تعداد  1289مورد ســیل در
کشــور ثبت شده اســت .همچنین بررســی تعداد دفعات
وقوع ســیل از ســال  1390تاکنون نشــان میدهد ،بیشــترین میزان وقوع سیل در
اســتان گلســتان طی این مدت رخ داده اســت .در حالی این استان ،اولین استان
ســیلخیز کشــور اســت که  ۲۰درصد ســطح این استان پوشــیده از جنگل است و
مطالعات انجام شــده در اروپا نشــان میدهد ،جنگلها ســدهایی طبیعی برای
ی گیاهی
ذخیــره آب هســتند امــا گویا بــه دالیل مختلــف ،این گونــه پوشــشها 
ارزشــمند کارکردهای خود را در اســتان گلستان در برابر سیل از دست دادهاند .بر
اســاس آنچه در آمارهای سازمان جنگلها ذکر شــده استان گلستان در دهه ۳۰
شاهد هیچ سیلی نبوده اما تعداد دفعات وقوع سیل این استان از دهه  ۴۰تا ،۸۰
به ترتیب  ۱۲۲ ،۲۰ ،۱ ،۱۴و  ۱۹۰مورد بوده و از ابتدای سال  ۹۰تاکنون نیز این استان
شاهد  282فقره سیل است .استان هرمزگان با  204فقره و خراسان جنوبی با 101
فقره رکورددار فراوانی بیش از  100مورد سیل در کشور است که بیانگر حساسیت
اقدامات ویژه عملیات آبخیزداری در این استانها است تا از سیالب برای افزایش
پتانســیل آبــی موجود در ایــن مناطق اســتفاده و تحت مدیریت درســت باعث
افزایش رطوبت خاک ،احیای پوشش گیاهی ،تغذیه آبخوانها و افزایش ذخایر
آب برکهها و مخازن سازههای آبی شویم.
سیالبها به طور طبیعی موجب بروز خسارت میشوند ،ولی در صورتی که محل
سکونت انسانها در جلگههای اطراف رودخانهها باشد ،موجب بروز فجایع نیز
میشــوند .امروزه فشار جمعیت به حدی است که به علت نیاز به محل زندگی
بیشتر،مردمباسرعتیبیشترازآنکهمسئوالنبتواننداقداماتحفاظتیدرمقابل
سیل به وجود آورند ،به محلهای سیلخیز مهاجرت کردهاند .افزایش جمعیت
همراه با مدیریت ضعیف ،موجب بروز خسارتهای بیشتر شده است .در کشور
ایران نیز هرچند فعالیتهای مختلف پیشگیری و کاهش خسارات سیالب چه
در زمینههای ســازهای و چه غیرسازهای صورت پذیرفته است اما آنچه بهعنوان
معضل در این خصوص مشهود است ،محدود و پراکنده بودن این فعالیتها در
ســطح کشور و انجام طرحهای مطالعاتی و اجرایی توسط دستگاههای مختلف
دولتی و نیمهدولتی در بخشهایی خاص و عمدتاً بدون هماهنگی با هم است و
با وجود اینکه حدود 70درصد اعتبارات ساالنه طرح کاهش اثرات بالیای طبیعی
و مدیریت بحران صرف جبران خســارات ناشــی از سیل میشود اما فقط زمانی
که سیالب مخربی جاری میشود و فاجعهای به وجود میآید ،توجه مسئوالن و
متخصصین به آن جلب میشــود .از طرفی با توجه به فرابخشی بودن موضوع
سیالب و درگیری هر کدام از نهادهای ملی در قسمتی از چرخه مدیریت سیالب
به هنگام بروز پدیده سیل نیز عدم شفافسازی مسئولیتها و وظایف آنها و نحوه
تعامل آنها منجر به بروز اشکاالتی در زمینه کمکرسانی و انجام اقدامات الزم در
مرحله پاسخ و احیا عالوه بر مرحله پیشگیری نیز میشود .بهرهبرداری نامناسب
از اراضی ،برداشت بیرویه مصالح رودخانهای ،تخریب جنگل و پوششگیاهی
مراتع و تبدیل و تغییر کاربری کشــاورزی ،ساخت جاده ،پلها ،مناطق مسکونی
در شرایط نامناسب ،تجاوز به حریم و بستر رودخانه ،مکانیابی نامناسب برای
ســاخت آبگیرها و سدها ،نبود سیستم هشــدار دهنده سیل و پایین بودن سطح
آگاهیهای عمومی از جمله عوامل انسانی ایجاد سیالب هستند.

