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گفتوگو با هوشنگ جزی مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها درباره نه مجلس به افزایش اعتبار آبخیزداری!

سیل در کمین  55میلیون ایرانی!

عکس  :سجاد صفری /ایران

هستی بختیاری

خبرنگار

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک ســـازمان جنگلها میگوید 55« :میلیون نفر از جمعیت
 80میلیونی ایران در معرض ســـیل متوســـط و بســـیار شـــدید هســـتند!» درمان این سیالبهای
خانمانبرانـــداز هم با آبخیزداری و آبخوانداری ممکن اســـت؛ با وجود این «هوشـــنگ جزی»
دســـت خالی از بهارستان برگشـــت و نتوانســـت بودجه آبخیزداری را افزایش دهد! کمیسیون
کشاورزی مجلس به او گفته است در نهایت ســـعی میکنند بودجه آبخیزداری و آبخوانداری را
کاهش ندهند اما افزایش آن ممکن نیســـت! با او درباره عوامل فرسایش خاک و تهدیدی که در
کمین بسیاری از ایرانیها نشسته ،گفتوگو کردیم که میخوانید.

عکس ایران

ëëآیامانقشـــهایداریمکهنشـــانبدهدفرسایشدرکدام
نقطهازکشوربیشتراست؟
بلـ ــه .اتفاقـ ــاً امسـ ــال بـ ــرای گرفتـ ــن بودجه یکـ ــی از
شـ ــاخصهای اصلی ما نقاط بحرانی فرسـ ــایش خاک
کشور بود .ما «نقشه فرسایش خاک کشور» را تهیه کردیم
و میدانیم که در هر استان ،فرسایش خاک چقدر است.
در حوضـ ــه آبخیز کارون بزرگ و کرخه یعنی لرسـ ــتان و
خوزستان فرسایش آبی(سیالبی) باالیی داریم .یا مثالً در
 17درصد مساحت ایالم باالی  18تن فرسایش در سال
دارد 69.درصدوسعتکهگیلویهوبویراحمد 23،درصد
مساحتلرستان 21،درصداستانچهارمحالوبختیاری
و ...سـ ــاالنه باالی  18تن فرسایش خاک دارند .اگر مبنا را
 9تن به باال در سـ ــال در نظر بگیریم ،بیش از  65درصد
وسعت هرمزگان 80 ،درصد ایالم 77 ،درصد لرستان،
باالی  90درصد کهگیلویه و بویراحمد و ...باالی  9تن در
سال فرسایش خاکی دارند.
ëëچرا90درصدوسعتاستانیمثلکهگیلویهوبویراحمد
فرسایشباالی9تندارد؟
بسـ ــتگی بـ ــه سـ ــازنده زمیـ ــن دارد .همچنیـ ــن نحوه
بهرهبرداری زمین بسیار مهم اسـ ــت .ما فرسایشهای
تجدید شـ ــونده هم داریم که یا مردم باعث میشوند یا
دسـ ــتگاهها با جادهسـ ــازی و معدن آن را ایجاد میکنند.
شاخصهای مختلفی برای رسیدن به این عدد در نظر
گرفته میشـ ــود .بـ ــرای همین در اسـ ــتانهایی که تغییر
کاربری اراضی یـ ــا بهرهبرداری در قالـ ــب معدن داریم،
فرسایش ما باال میرود.
 ëëاســـتانکهگیلویهوبویراحمدمنطقهصنعتینیست.
بنابرایـــنبهنظرنمیرســـدکهمعـــادننقشـــیدرایجاد
فرسایشخاکداشتهباشند.
در مجموع استفاده نادرسـ ــت از زمین ،از بین رفتن
پوشش گیاهی ،ساختار زمین شناسی و ...عواملی است
که میتواند باعث فرسایش زمین شود.

ëëاالن برنامـــهای برای جلوگیـــری از فرســـایش خاک در
استانی که معیشتاش هم وابســـته به زمین و کشاورزی
است،دارید؟
ببینیـ ــد ما اگـ ــر بخواهیم انجـ ــام بدهیم حتمـ ــاً باید
مطالعات اجرایی داشـ ــته باشـ ــیم .بنابراین مطالعات
اجرایـ ــی ،برنامـ ــه را بـ ــرای کنترل این خسـ ــارت طبیعی
مثل سیل ،فرسایش ،رسوب و بحث کنترل تبخیر به ما
میدهد .البته اجرای حوزه به حوزه این برنامه میتواند
تفاوت داشته باشـ ــد چون نوع بهره برداری ،جمعیت و
علل تخریب متفاوت اسـ ــت ،بنابراین در حوزه اجرایی،
یک مطالعه «تفسـ ــیر اجرایی» داریم که به ما میگوید
چقدر میتوانیم فرسـ ــایش و رسـ ــوب را کم کنیم و اینکه
چقدراستحصالداشتهباشیم.
ëëاســـتانهایی که شـــما در فرســـایش خاک نـــام بردید
اســـتانهاییهســـتندکهدرنگاهاولهنوزآبدارند.شاید
مردم انتظار داشـــته باشند ،فرســـایش خاکی را بیشتر در
مناطق کویری مثل سیســـتان و بلوچستان ببینند ،با این
بحرانپنهانچهکارکنیم؟
ببینیـ ــد ما باید چند شـ ــاخص را با هـ ــم ببینیم .من
دوباره به سـ ــراغ کهگیلویه و بویراحمد م ـ ـیروم .ما یک
شـ ــاخص داریـ ــم بهنـ ــام شـ ــاخص «درصد مسـ ــاحت
تحت تأثیر خشکسـ ــالیهای بلندمدت» .این شـ ــاخص
را سـ ــازمان هواشناسـ ــی کشـ ــور(مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران) دائم بهصورت روزانه ،ماهانه ،سـ ــاالنه
و ده ساله اندازهگیری میکند .اصطالحاً به این شاخص
میگوییـ ــم ».SPEI«:امسـ ــال که ما میخواسـ ــتیم پروژه
را تعریـ ــف کنیم این شـ ــاخص را هم در کنار فرسـ ــایش،
سیل ،دش ـ ـتهای ممنوعه و ...مد نظر قرار دادیم .حاال
که وضعیت ده ساله کهگیلویه و بویراحمد را منتهی به
اردیبهشت ماه سال  97با شاخص  SPEIبررسی کردیم،
نزدیک به حدود  99.8درصد از مسـ ــاحت این استان در
خشکسالیشدیدوخشکسالیبسیارشدیدبودهاست.

ëëیعنیدرواقعاستانهاییکهدرظاهرآبدارند،بهنوعی
شرایطبحرانیخشکسالیراهمتجربهمیکنند؟
بله .شـ ــاید ما در این اسـ ــتانها بارندگـ ــی ببینیم اما
مسأله این است که شکل باران ما به خاطر تغییر اقلیم
تغییر کرده است .ما در این استانها برف داشتیم ،ولی
در حال حاضر بارشهای رگباری در زمانهای متفاوت
داریم .برای همین است که سیل هر روز در کشور افزایش
پیدا میکند .ممکن است خشکسالی هم داشته باشیم.
ایـ ــن نتیجه تغییر اقلیم اسـ ــت .یعنی هم خشکسـ ــالی
داریم هم سـ ــیل چون رژیم و مبنای بارندگی کشور هم
دارد تغییر میکند .برای همین در کنار آن فرسـ ــایش و
خشکسالی،سیلراهمبایدببینیم.
ëëنتیجهچهمیشود؟
به هر کـ ــدام از اینها یک ضریـ ــب میدهیم .عوامل
دیگری هم هسـ ــت .مثالً جمعیتی کـ ــه تحت تأثیر قرار
میگیرند و بهره بردار هسـ ــتند .جمعیتی که مسـ ــتقیم
از زمین بهرهبرداری میکننـ ــد .اصطالحاً به آن «تراکم
زیستی» میگوییم .االن 55میلیون نفر از کشور براساس
ثبت «بانک اطالعات سیل» در محدودهای هستند که ما
شدت سیل متوسط و شدید داریم.
ëëاینسیالبهامناطقخاصیراتهدیدمیکندیانههمه
کشوردرمعرضسیالبقراردارد؟
ما نقشه «سـ ــیل کشـ ــور» را هم داریم .برای مثال در
بوشهر،سیستانوبلوچستان،گیالن،مازندران(نوشهر)،
هرمزگان ،ایالم و خوزسـ ــتان از نسبتاً زیاد تا سیالبهای
طغیانیداریم 16.درصدبوشهردرمحدودهسیالبهای
طغیانی قرار دارد .استانهای آذربایجان غربی ،خراسان
رضوی ،سمنان ،جیرفت ،کهنوج و کرمانشاه در محدوده
سـ ــیل خیزی نسـ ــبتاً زیاد قرار دارنـ ــد .در مجموع به این
موضوع نگاه کردیم که کجا االن سیل خیزیاش بیشتر
است (بویژه با نگاه به شاخص جمعیت) که با توجه به
محدودیتهای مالی ،فعالیتها را در آن نقطه متمرکز
کنیم.
 ëëما کشـــوری چهار فصلی داریم ولـــی میبینیم که هم
اســـتانهای کویری ما در معرض سیل هســـتند هم مثالً
استانهایکویریهماستانسبزوجنگلی.چرا؟
بهخاطـ ــر اینکه نـ ــوع بارندگیهـ ــا ،رگباری و شـ ــدید
شـ ــده(تغییر اقلیم) .یعنی شما میبینید در  5دقیقه یا
 10دقیقه یکدفعه  50میلی متر بـ ــاران در حوزه کوچک
20هزار هکتاری میآید و هیچ چیزی نمیتواند جلو آن
رابگیرد.فقطبایدحتماًآبخیزداریبکنیم.

ëëشمامسألهتغییراقلیمراعنوانکردید،اگرمادرتماماین
سالها آبخیزداری را جدی میگرفتیم ،سد نمیساختیم
و جنگلها را برای پروژههایی مثـــل جاده ،کارخانه ،ویال و
زمینهای کشاورزی نمیتراشیدیم آیا سیالبها به اندازه
امروزنبود؟
خیلی کم میشـ ــد .یـ ــک مثال بزنم .من امسـ ــال به
منطقه آتشـ ــان فیروزکوه رفتـ ــم .در  6ماهه گذشـ ــته دو
تا سـ ــیل آنجا آمده اسـ ــت .سـ ــیل اول  6تا خانه را کامل
برداشت و برد .مردم شانس آوردند چون برای برگزاری
جشـ ــنی به مسـ ــجد محل رفته بودنـ ــد ،بنابراین تلفات
جانی نداشتیم .از پول صندوق توسعه ملی ،یک «بند»
 300میلیـ ــون تومانی آنجا زدیم .سـ ــیل دوم با شـ ــدت
بیشـ ــتری اتفاق افتاد .سازه ما (بند) با  7متر ارتفاع ،پر از
رسوب درش ـ ـتدانه شد ،ذرهای خسـ ــارت به روستا وارد

سیجان به کشته شدن باالی  15نفر منجر شد و خسارت
مالی بسیار زیادی هم وارد کرد اما در سیل منطقه کندر
که همسایه سیجان است ،ذرهای خسارت نداشتیم .در
حالی که سـ ــیل همزمان و با شدت بیشـ ــتری آمد .بعد
از سـ ــیل مردم سـ ــیجان آمدند و گفتند«:ما میخواهیم
همین کاری را که در کندر شده انجام بدهیم ».همه کارها
از جمله جا به جایی سنگها و احداث جاده را خودشان
انجام دادند .یعنی مردم به شـ ــکل قابل توجهی دنبال
بحثآبخیزداریهستند.
ëëهمچنان بودجه آبخیزداری سازمان جنگلها کمتر از
ساختیکسداست؟
بله .منابع مالی آبخیـ ــزداری اصالً با حجم کاری که
باید انجام شود تناسـ ــب ندارد .در حالی که این حوزه با
بحرانهایطبیعیوامنیتغذاییکشوررابطهمستقیم

نشد .مردم االن میگویند«:اگر این بند نبود ،سیل تمام
روسـ ــتای آتشـ ــان را برده بـ ــود و تلفات خیلی سـ ــنگینی
داشت ».شما حسـ ــاب کنید  6خانه با تمام وسایل (می
دانید که خانه های «آتشـ ــان» خشـ ــتی و گلی نیسـ ــت،
ویالیـ ــی و منطقه توریسـ ــتی اسـ ــت) قیم ـ ـتاش چقدر
اسـ ــت؟ شـ ــما با  300میلیون تومان ،از خسـ ــارتی باالی
 5میلیارد تومـ ــان جلوگیری کردید .در سـ ــیل اول جاده
و اراضی هـ ــم از بین رفته بودند .االن مردم میگویند ما
آن بنـ ــد را خودمان خالی میکنیم ،یـ ــک بند دیگر هم
میزنیم تا خیالمان راحت شـ ــود .در ضمن آب خالص
از آن بنـ ــد آمد و توی رودخانه ریخـ ــت .در حوزه ُ
«کندر»
و «سـ ــیجان» در البرز هم ما دو تا سیل داشتیم .سیل در

دارد.
ëëاالنبودجهآبخیزداریچقدراست؟
ببینید در برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف کردند
که  10میلیون هکتار کار آبخیزداری بکنید ،یعنی بهطور
میانگین ما باید سـ ــالی دو میلیون هکتار انجام بدهیم.
االن با توجه به نرخ تورم تقریباً یک میلیون تومان هزینه
هر هکتار آبخیزداری اسـ ــت .یعنی سالی  2هزار میلیارد
تومان میخواهیم تا در  5سال به عدد ده میلیون هکتار
برسـ ــیم .من فکر نمیکنم پول سـ ــاخت یک سد کمتر
از  4هـ ــزار میلیارد تومان باشـ ــد ما با این پول در  5سـ ــال
میتوانیم در ده میلیون هکتار از اراضی کشور ،در زمینه
کنترل بالیای طبیعی ،فرسایش و سیل را کنترل کنیم و

استحصال آب داشته باشیم .یعنی در نهایت باید پول
دو تا سـ ــه سد را درطول  5سـ ــال به ما بدهند اما توجه
نمیکنند! سـ ــال گذشته در اولین سـ ــال برنامه ششم
 170میلیـ ــارد تومان به ما تخصیص دادند .البته 556
میلیارد تومان مصوب بـ ــود اما 30درصد از آن را به ما
دادند یعنی نزدیک به  170میلیارد تومان .ما امسـ ــال
از پولی که برای تملک دارایی از محل بودجه عمومی
(و نه صندوق توسـ ــعه) به مـ ــا دادنـ ــد  136میلیارد را
باید بابت دیون پارسـ ــال بدهیـ ــم ،از همین اعتبار هم
23درصد بیشتر ندادند .یعنی ما 7-8سال باید صبر
کنیم تا دیون سال  96را بپردازیم.
ëëچراخاکدغدغهمسئوالننیست؟
رهبر معظـ ــم انقالب پارسـ ــال فرمودند که خاک
ارزشـ ــش از آب بیشـ ــتر اسـ ــت بـ ــه خاطر اینکـ ــه آب را
میشود وارد کرد اما خاک را نمیتوان .اگر دفتر ایشان
پیگیرینمیکردندازصندوقتوسعهملیهمپولیبه
مانمیدادند.بهدستوررهبرمعظمانقالبازصندوق
توسعه ملی به ما 200میلیون دالر دادند(البته معادل
 700میلیاردتومـ ــان اسـ ــت .بـ ــا دالر 3500تومان با ما
حسـ ــاب شـ ــد) .با ایـ ــن  700میلیارد تومان ما امسـ ــال
توانسـ ــتیم حدود  800هزار هکتار پوشش آبخیزداری
داشتهباشیم.
ëëایناعتبارکجاخرجشد؟
در 649حوضـ ــه آبخیز کشـ ــور این اعتبـ ــار را هزینه
کردیم .یعنی بـ ــا اینکه عنایت ویژه شـ ــد و از صندوق
توسعهارزیبودجهدادند،تنهاتوانستیمیکسومپول
مورد نیاز را برای اینکه بتوانیم به تعهدات یک سـ ــاله
برنامه ششم توسعه عمل کنیم ،بگیریم .در حالی که
قانون(افزایـ ــش بهرهوری) میگوید بخشـ ــی از جبران
منابـ ــع آبی ،به عهده آبخیزداری گذاشـ ــته شـ ــده ولی
توجهی به این حوضه نمیشود.
ëëبانمایندگانمجلسصحبتنکردید؟
چـ ــرا بـ ــا اعضـ ــای کمیسـ ــیون کشـ ــاورزی صحبت
کردیم .نمایندههـ ــا میگویند در بحـ ــث اثرات مثبت
آبخیزداری{برایحفاظت ازخاک}هیچشکینیست.
چون همه االن پیگیر آبخیزداری هستند اما میگویند
بودجه امسال محدودیتهای خاص خودش را دارد.
سعی میکنیم از بودجه آبخیزداری در بودجه عمومی
کم نشـ ــود .در بودجه ارزی هم باید منتظر یک عنایت
ویژه باشـ ــیم .پولی به ما ندادنـ ــد .ببینید ما نزدیک به
 15میلیون هکتار مطالعه اجرایی آماده داریم ،یعنی
با مطالعات مهندسی آماده کار هستیم .باید عنایت
ویژهای به آبخیزداری در کشـ ــور بشـ ــود ،باید سیاست
عمومی کشـ ــور از نگه داشتن آب روی زمین به تغذیه
سفره و کنترل بحران تغییر پیدا کنند یعنی باید نظام
بودجه به این سمت گرایش پیدا کند.
ëëچطور میشـــود به این نقطه رســـید؟ ما یک بخش
قدرتمند سازهســـازی و سدســـازی داریـــم که همچنان
بودجهخـــودشرامیگیـــردوکارشراانجاممیدهد.
همه میدانند بخشی از مشکالتی را که آبخیزداری حل
میکند ســـدها و انتقال آبها به وجود میآورند! یعنی
بخشـــی از همان اندک بودجه هم صرف تخریبهای
ناشیازسدسازیوانتقالهامیشود!
الزمه این اتفاق اطالعرسانی و فشار رسانهای است
تا مردم را همراه کند .ما فقط سـ ــال گذشته نزدیک به
 460میلیارد تومان مطالبـ ــه مردمی برای آبخیزداری
داشـ ــتیم که نمایندههـ ــا نامه به ما زدنـ ــد .یعنی خود
نمایندهها درخواسـ ــت پول از مـ ــا میکنند ،میگویند
آبخیزداریانجامبدهید.
ëëیعنی مجلسیها پول نمیدهند اما میگویند بیایید
آبخیزداریانجامبدهید؟
بله میگویند بیاییـ ــد کار آبخیزداری انجام بدهید!
ولی از طرفـ ــی منابع مالی هم در اختیـ ــار آبخیزداری
قرارنمیگیرد.بایدرویکردنظامتوزیعمنابعبودجهای
کشـ ــور به سـ ــمت کنترل بحرانهایی مثل سیل بویژه
فرسایش خاک برود .ما سالی 250میلیون مترمکعب
خاک در سدهای کشور میریزیم .این آمار وزارت نیرو
است البته برآورد ما بیشتر است!
ëëیعنیچیبرآوردشمابیشتراست؟
یعنی آن عددی که ما براسـ ــاس آمار ایستگاههای
حوزهسدهایکشورمیگیریموتناسبمیزنیم،بیشتر
از این آمار است اما ما هم همین عدد 250میلیون متر
مکعب وزارت نیرو را مالک میگیریم .این عدد بیشتر
از مخزن سد کرج است که ظرفیت ساالنه  206میلیون
متر مکعب آب را دارد .یعنی ما هرسـ ــال بیش از یک
سد کرج خاک را از دست میدهیم! یا ظرفیت مخزن

<بهمن سنگی> در کمین هشت استان!
ëëزمین لغزش بـ ــزرگ در انتظار
ادامه از گردشگرانجواهرده!
صفحه 11
جـــاده ســـاری – کیاســـر در
مازنـــدران زمیـــن لغزشهـــای متعـــددی دارد .یک
زمین لغزش بزرگ در ابتدای ورودی جاده رامســـر به
جواهرده ،انتظار مســـافران و گردشـــگران این منطقه
رؤیایی را میکشـــد! به گفته اکبری ،پای ویالســـازان در
خطریکهمسافراناینمسیرراتهدیدمیکند،درمیان
است .اکبری میگوید «:زمین لغزش را تا زمانی تثبیت
نکنید ،توسط عوامل محرک مدام تحریک میشوند و
فعالیت میکنند ».نه تنها مسئوالن مازنی تا به امروز
به زمین لغـــزش «جواهـــرده» توجهـــی نکردهاند که
ویالسازان هم مدام در حال تحریک آن هستند!
اکبری ویالســـازی در استانهای شـــمالی را عامل
عمـــده حرکت زمیـــن لغزشها میدانـــد و میگوید:
چون یک :با ویالســـازی و ساخت و ســـاز شیب دامنه
تغییر میکند! دو :برای ویالسازی باید خاک برداشته
شـــود تا زمین مسطح شـــود .سه :با ســـاخت ویال ،بار
جدیـــدی روی دامنـــه گذاشـــته میشـــود! که بـــاز هم
باعث لغزش میشـــود .از طرفی فاضالب ساختمان
هم بـــه دامنه میریزد و ســـطح آب را بـــاال میبرد ،تا
دلیـــل چهارمی برای ایجـــاد زمین لغزش باشـــد .به
گفتـــه او در زمینلغزشهای اخیر بیـــش از هرچیزی

پای تداخلهای بشـــری در میان است! اکبری توسعه
شهرها ،توسعه مناطق ویال نشین ،باغات و زمینهای
کشـــاورزی را از جملـــه عوامل ایجـــاد و تحریک زمین
لغزشهامیداند.
اکبری میگوید« :همان عواملی که زمین لغزشها
را بـــه جان مازندران و گیالن انداخت ،گلســـتان را هم
زخـــم زد ».اکبری زمین لغزشـــی به نام «کشـــکک»
در رامیـــان گلســـتان را یکـــی از خطرناکتریـــن زمین
لغزشهـــا میدانـــد و میگویـــد «:البتـــه مطالعه آن
انجام شـــده و بحث تثبیت این زمین لغزش توســـط
بنیاد مسکن در جریان است ».زمین لغزش «نرگس
چال» در گلستان هم در اثر بارندگی بوجود آمد .زلزله و
بارندگی دو عامل طبیعی ایجاد زمین لغزش هستند!
به گفته اکبری بنیاد مســـکن گلســـتان برخالف سایر
اســـتانها ،بحث زمین لغزشها را بـــه صورت جدی
دنبالوتثبیتمیکند.
ëëماسولهدرخطر!
عید فطر امســـال بود که ناگهان ســـیل آمد و زمین
لغزش «کاک رود» را به جان رودسر در گیالن انداخت.
قصه از آنجا شـــروع شد که سیل پاشنه دامنه را شست
و تعـــادل کاک رود در حوضه آبخیز پل رود را بهم زد!
آب در دل زمیـــن نفوذ پیدا کـــرد و زمین لغزش اتفاق
افتاد .اکبری میگوید«:زمین لغزش وقتی اتفاق افتاد،

جاده روســـتایی را برد ،چند تا خانه و ماشین را تخریب
کرد و 7نفر را هم به کام مرگ فرستاد ».مرکز بهداشت
روستا هم کامالً تخریب شد! اما این تنها زمین لغزش
گیالن نیست .این پدیده «شهر تاریخی ماسوله» یکی
از شناخته شـــدهترین روســـتاهای هدف گردشگری را
تهدیـــد میکند! آنطور کـــه «اکبـــری» آدرس میدهد
زمینلغزش درست باالی سر شهرک تاریخی ماسوله
اســـت! مطالعه مشـــترک ســـازمان جنگلهـــا ،منابع
طبیعی و آبخیزداری ایـــران و مرکز علوم زمین آلمان
نشـــان میدهد زمین لغزش شهرک تاریخی ماسوله
همچنان فعال است و حرکت میکند! به گفته اکبری
کارشناســـان به این نتیجه رســـیدهاند که دامنه جنوب
شرقشهرکماسولهیکبهمنسنگی(زمینلغزش)
بسیارقدیمیداردکهبتازگیبهدلیلسیالبهاییکهدر
درههای آن از جملـــه دره «می لرزان» رخ داده ،دوباره
فعال شده است!
اکبـــری ،نقبی بـــه ســـال  77میزنـــد.آن زمان که
ماســـوله دچار جریان «واریزه» ای میشود .در اثر این
جریان ،ســـیل ســـنگ و تخته ســـنگهای زیادی را با
خـــودش از دره «می لرزان» و «خلیج دشـــت» آورد و
پل جلوی شهرک ماســـوله را مسدود کرد .او میگوید:
«وقتی حجم مصالح سنگی و خاکی باال میرود دیگر
به آن سیل نمیگویند ،میگویند«:جریان واریزه ای».

قدرت تخریب و خطرش بســـیار از سیل باالتر است».
ســـنگها جلوی دهانه پل ماســـوله را گرفتند و ســـیل
داخل شـــهرک تاریخی افتاد که آن روزها از آن به یک
روســـتا نام میبردند! و خســـارات زیادی به بـــار آورد!
اکبری جریـــان واریزهای را یکـــی از انواع زمین لغزش
میداند که در ماسوله بر اثر بارندگی بوجود میآمد .او
لزوم تثبیت زمین لغزش ماسوله را ضروری میخواند
و میگوید«:مـــی تـــوان در درههـــای آن فعالیتهایی
انجام داد تا اگر سیل و بارندگی اتفاق افتاد ،آن سنگها
جدا نشوند و جریان واریزهای تشکیل نشود ».به گفته
اکبـــری اگر این اتفاق بیفتـــد هم زمین لغزش تثبیت
میشـــود و هم جلوی جریان واریـــزهای بعدی گرفته
میشـــود .تنها در این صورت است که ماسوله از خطر
میجهد اما ماسوله هم در ایستگاه بیپولی گیر افتاده و
هرلحظه آن «حادثه هولناک» به آن نزدیک میشود!
اکبریمیگوید«:تثبیتزمینلغزشماسولهاعتبارات
زیـــاد میخواهد ».شـــهرک شـــدن روســـتای تاریخی
ماســـوله ،این منطقه گردشگری را از زیر نظر مسکن و
شهرسازی بیرون میکشد .اکبری میگوید« :شهرداری
باید زمینلغزش را پایش کند».
به گفته اکبری شهرداری ســـال هاست که دارد روی
تثبیت آن کار میکند اما از حرفهای اکبری این مفهوم
به دســـت نمیآید که کارهای شـــهرداری برای تثبیت

زمین لغزش کار درستی باشد! او میگوید« :شهرداری
داردپایزمینلغزش«دیوارهاینگهدارنده»میزند!»
اما به گفته اکبری این دیوار اگر روی زمین لغزش باشد
یک بارگذاری مضاعف است که میتواند زمین لغزش
ماسوله را بیشتر سر لج بیاورد! و فعالیت آن را افزایش
دهد! او میگوید«:زمین لغزش نیاز به مطالعات دقیق
دارد اما به نظر میرسد شهرداری این کار را انجام نداده
اســـت!» شـــهرداری ماســـوله یکبار دیگر هم با کارهای
غیرکارشناســـی در دهه  70خســـارت را به جـــان و مال
ماسوله ای ها زد و حتی دو جنگلبان را هم به کام مرگ
فرســـتاد .مسأله ای که «ســـید محمد بهشتی» رئیس
پیشین پژوهشگاه ســـازمان میراث فرهنگی کشور آن را
ناشی از نشناختن طبیعت توسط مسئوالن این منطقه
توریستی میداند .به گفته او ،پل ورودی ماسوله را اهالی
آنجا در دهههای گذشـــته چوبی میســـاختند تا وقتی
سیل میآید با شکستن پل ،ضرب و شدت سیل گرفته
شود اما شهرداری در یک حرکتی عجیب ،پل چوبی را
برداشت و به جای آن یک پل سیمانی فلزی زد تا هیچ
سیلی نتواند از پس آن برآید .نتیجه آن ورود سیالب به
داخل ماسوله و ایجاد خسارت جانی و مالی شد!
ëëحرکت«خطرخزنده»ازجنگلدوهزاربهسدطالقان!
براســـاس بانـــک اطالعـــات زمیـــن لغزشهـــای
کشـــور از زلزله رودبار -منجیل شـــکل میگیرد .اکبری

میگوید«:مطالعـــات نویـــن زمیـــن لغـــزش از آن
حادثه دلخراش شـــروع شـــد ».آن زلزله بیـــش از 70
زمینلغـــزش را در گیالن بوجود آورد .اکبری هشـــدار
میدهد و میگوید«:البته همیشـــه بـــرای بیدار کردن
زمینلغزشهـــا بـــه زلزله نیاز نیســـت .رفـــت و آمد
ماشـــینها و حتی یک بـــوق نابهنـــگام در یک جاده
کوهســـتانی میتواند دیو درون زمیـــن را به حرکت وا
دارد و یک فاجعه بیافریند!» او حرکتماشین در طول
جاده را یک بار دینامیکـــی میداند و میگوید«:چون
ماشین باالو پایین میشود ،به دامنه نیرو وارد میکند و
باعث گسیختگی در دامنه میشود و زمین لغزش به
یآید».
حرکتدرم 
زمین لغـــزش جنگلهای دو و ســـه هـــزار آنقدر
ادامـــه مییابد تا به طالقان وصل میشـــود .به گفته
کارشناسان آبخیزداری کابوس زمین لغزشها را ویال
سازی ،جادهسازی و سدسازی برای اهالی این منطقه
میسازدهرچندبسیاریازآن«خطرخزندههولناک»
خبرندارند.اکبریجادهسازیوسدسازیرامهمترین
دالیل انســـانی ایجـــاد زمینلغزش در طالقـــان و در
کنار ســـد طالقان میداند! او میگوید«:برای رسیدن
به ســـد ،جاده زدند اما تمهیدات مهندســـی را در آن
رعایت نکردند ».جنس زمین آنها هم که در محدوده
یک «ناودیس» قرار دارد ،بســـیار به «زمین لغزش»

