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بررسي و تحليل وقايع سيل فروردينماه سال 1398
 .2از ديدگاه زيستمحيطي

چكيده
توجه نكردن به تعامل و ارتباط طبيعي مناطق مختلف كشور و از جمله شرايط پايابي برخي
مناطق كشور (از جمله خوزستان به عنوان پاياب حداقل  5حوضه مهم آبريز در استانهاي
باالدست) و نبود سند جامع برنامه و برنامه عمل فراگير كه بتواند با شناخت علل و عوامل
مؤثر بر بروز حوادث طبيعي و پيامدهاي منتج از آن و پيشبيني احتمال وقوع حوادث بر
اساس يك مدل منطقي ،در نهايت راهبردهاي آمادگي مقابله ،مديريت بحرانها و
پسابحرانها و در مجموع «تابآوري فعال و تعاملي اجتماعي» را ارائه كند ،مناطق
مختلف كشور و اجتماعات محلي و فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و شرايط سياسي و
امنيتي كشور را از طريق افزايش احتمال وقوع و افزايش تكرار و شدت وقوع و پيامدهاي
رواني ،جسماني ،اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي ،زيستمحيطي و بهداشتي به شدت تحت تأثير
قرار داده است .اين سلسله پيدرپي و چرخهوار حوادث – پيامد – حوادث در عمل هزينه
تحميلي بر پيكره اجتماعي را افزايش داده و از طريق تأثير مخرب بر فراگشت توسعه كشور،
موجب افزايش ناپايداري و كاهش ضريب امنيت اجتماعي خواهد شد.
با توجه به اينكه در سال آبي جاري و برخالف دوره  30ساله گذشته ،مجموعه
سرزمين ايران با افزايش تقريباً  300درصدي بارشها روبهرو شده (در برخي مناطق كشور
و از جمله حوضههاي باالدست مهمترين رودخانههاي كشور شامل كارون ،دز و كرخه ،ميزان
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افزايش به مراتب بيش از ميانگين كشور است) ،و با توجه به دستاندازيهاي اتفاق افتاده در طبيعت
پيراموني در دهههاي گذشته ،توانايي سرزميني در برابر پيامدهاي حاصله دچار نقصان شده و اين امر
موجب بروز نگرانيهاي موجه و موكد در ميان سياستگذاران ،تصميمسازان و مجريان باالدستي و
مياندستي حاكميت شده است .هرچند اين نگراني در جاي خود ميتواند مايه اميدواري براي
دستيابي به راهبردها و راهكارهاي منطقي و بلندمدت شود ،اما چنانچه به الگوي ارتباطي و منطق
برهمكنش پديدههاي مختلف طبيعي و انسان ساخت توجه نشود ،در عمل حل مشكل به صورت
يك بعدي در دستور كار قرار گرفته و همچون گذشته ،امكان حل واقعي مشكل با فداسازي ديگر
مشكالت فراهم نخواهد شد .بنابراين نبايد سيالبهاي اخير منجر به غفلت شود و طرحهاي حفاظتي
آب متأثر از سيالبها قرار گيرد .سيالبهاي اخير منجر به افزايش سطح آب منابع زيرزميني نخواهد
شد؛ لذا انتظار است سيالبهاي مخرب فروردينماه  1398كشور هوشيارباشي براي سياستگذاران
كشور باشد كه حفاظت محيط زيست را در اولويت برنامهها قرار دهند.
مقدمه
تغيير اقليم ،گرمايش جهاني و خشكساليهاي حاصل از آن از چالشهاي مهم حال حاضر جهان
بهشمار ميآيد كه ميتواند باعث وقوع نوسانات گسترده در شرايط آب و هوايي كره زمين شود .اين
نوسانات موجب تغييرات وسيعي در الگوهاي آب و هوايي (نظير توزيع بارش و رخداد پديدههاي
حدي جوي) شده و در پي آن باعث گسترش و تداوم خشكسالي ،فرسايش خاک ،بيابانزايي ،وقوع
ريزگرد و تخريبهاي زيستمحيطي شده است .از عوامل و پيامدهاي تغيير اقليم به گرم شدن هواي
كره زمين (كه به نام گرمايش جهاني نيز معروف است) ،تغيير در الگوي بارندگي و رگباري شدن
بارشها ،تغيير شكل بارش از حالت برف به باران و در نهايت تأثير اين عامل بر بروز سيالب است.
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سيل زماني رخ مي دهد كه خاک و پوشش گياهي يك منطقه توانايي جذب كامل
آب را نداشته باشد .در اين زمان حجم آب به صورت غيرقابل كنترل از طريق كانالهاي
رودخانهاي يا حفرههاي طبيعي يا مخازن آب دستساز بشر ،ريزش ميكند.
شهرسازيها و حذف گياهان باعث كاهش مقدار آب نفوذي و افزايش آب سطحي ميشود.
حجم زياد آب از يك طرف بر بزرگي طغيان ميافزايد و از طرفي با افزايش فرسايش ،رسوباتي
بهوجود ميآورد كه با برجاي گذاشتن آنها ظرفيت بستر اصلي رود كاهش مييابد.
زيستبوم ايران از يك سو به دليل ويژگيهاي جغرافيايي ،اقليمي و ريختشناسي
منابع آب و خاک در تاريخ طوالني خود ،به عنوان يك سرزمين نيمهخشك در بخش
عمدهاي از فالت ايران شناخته شده است ،اما از سوي ديگر به علت تنوع سرزميني و
اقليمي و نيز شرايط حاكم بر شيوه توسعه جاري و حاكم ،در همين دوران همواره با بروز
حوادث متعدد طبيعي و به ويژه طغيان و جريان نابهنگام آبهاي سطحي در بسياري از
مناطق كشور صرفنظر از شرايط متنوع جغرافيايي خود نيز در چالش بوده است.
بررسي اجمالي از سازههاي مقابله با سيل در بسياري از نقاط كشور و از جمله احداث
سيلگيرها ،تلههاي رسوبي ،مسيل هاي حفاظتي و موارد مشابه در ايران و در طول تاريخ
توسعه آن نشان ميدهد كه الگوي بارشهاي غالب بر اين سرزمين با ويژگيهاي مشخص
شدت -مدت متناظر با اقليم نيمه خشك كشور تا چه اندازه پتانسيل و احتمال وقوع
سيالبها را براي زيستمندان اين سرزمين افزايش داده است .از سوي ديگر حتي در
مناطقي از كشور كه شرايط آب و هوايي و الگوي بارش در مجموع بايد اطمينان خاطر
ساكنان را از وقوع سيالبهاي مخرب افزايش دهد نيز ،به دليل دستاندازيهاي انساني
در عمل موجب وقوع مكرر اين واقعه شده است كه مصداق آن افزايش تكرار و شدت وقوع
سيالبها در پهنه سواحل خزر و به ويژه مناطق شرقي آن را ميتوان نام برد.
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متأسفانه عدم توجه به تأثير متقابل مؤلفههاي محيطي – انساني وتك متغيره ديدن
بروز پديده ها و وقايع مشابه سيالب و ...در عمل موجب شده است كه در مواجه شدن با
يك پديده طبيعي و به منظور حل موضعي آن ،نسبت به حذف ديگر پديدههاي مرتبط و
تحت تأثير اقدام شود .در اين گزارش سعي شده تا ضمن تشريح داليل زيستمحيطي
وقوع سيل در كشور راهكارهايي جهت مديريت صحيح پس از وقوع بحران ارائه شود.
داليل اصلي وقوع سيل در استانهاي كشور
بسياري از عواملي كه منجر به تشديد آثار سيالب شده است ،در اكثر مناطق كشور در
واقع همان عواملي هستند كه در ساليان گذشته موجب بروز تنش آبي ،افت شديد سطح
ايستابي آبهاي زيرزميني ،فرونشست زمين ،بروز پديده فروچالهها ،ناپايداري و فرسايش
خاک و به ويژه گسيل ذرات ناپايدار خاک از مناطق مستعد فرسايشپذيري و يا همان
توفانهاي گردوغباري شده بود كه مورد اخير بيش از  25استان كشور را تحت تأثير خود
قرار داده است .داليل اصلي وقوع سيل به شرح زير است:
 .1توجه نكردن به ظرفيت مهمترين تاالبهاي كشور به عنوان كاهنده شدت سيالب و
پذيرنده سرريز آب رودخانهها و روانآبهاي سطحي در كشور (تاالبهاي هورالعظيم ،شادگان،
بامدژ ،بختگان ،خشك و  )...در ساليان گذشته عالوه بر تأثير بر تشديد سيالبها منجر به كاهش
پهنه آبي تاالبها و افزايش سطح در معرض فرسايش و گسيل ريزگردها شده است،
 .2تغيير كاربري بستر و حريم منابع مهم آبي (بستر و حريم منابع آبي ساكن و جاري) هم موجب
شكنندگي بافت خاک و ناپايداري بافت خاک شده و هم موجب كاهش قدرت و توان پذيرندگي مازاد
آبهاي ناشي از بارش به دليل وجود موانع فيزيكي و مستحدثات سر راهي شده است،
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 .3تغيير ريخت شناسي و شرايط پوشش گياهي (درختي و مرتعي) با افزايش
غيرمنطقي پهنههاي تخصيصي به كشاورزي و دامداري متمركز و به ويژه در مناطق داراي
خاکهاي سبك ناپايدار و در شيبهاي زياد ،كه عالوه بر كاهش ظرفيت خاکها در جذب،
به داماندازي و نفوذ طبيعي آب به سفرههاي آب زيرزميني ،از يك سو موجب كاهش زمان
آبدوي (حركت آب در سطح زمين) و در نتيجه كاهش زمان مورد نياز براي تجميع آبها
در پاييندست و خط القعرها شده و از سوي ديگر با افزايش شكنندگي و بيحفاظ كردن
بافت خاک و رخنمون سطحي آن ،موجب افزايش احتمال فرسايش و گسيل ريزگرد با
منشأ داخلي در كانونهاي محلي شده است،
 .4انجام ندادن عمليات آبخيزداري در حوضههاي باالدست مهمترين سدهاي كشور،
بهرغم تأ كيد تمام مطالعات فني و مهندسي و منابع طبيعي بر آبخيزداري گسترده و
حفاظت منابع آب و خاک در باالدست سدها ،عدم توفيق در انجام آبخيزداري در
حوضههاي باالدست موجب افزايش رسوبگذاري مسيرهاي آبگذري شده و عالوه بر
كاهش ظرفيت مفيد سدهاي مهم كشور با انباشت رسوبات در مخازن سدها و نيز كاهش
عمق مفيد مسيرهاي آبگذري ،ظرفيت منابع و سازههاي آبي براي انتقال مازاد آبهاي
ناشي از روانآبها و در نتيجه افزايش شدت سيالبها شده است همچنين عدم توفيق در
عمليات آبخيزداري مورد نظر ،در عمل شانس ناپايداري خاکها و احتمال بروز پديده گرد
و غبار را نيز افزايش داده است،
 .5انجام ندادن عمليات آبخوانداري و توجه تكمحوري به سدسازي در سنوات
گذشته و فراموش كردن توان سرزميني در پذيرش ،مستحيل كردن و كاهش سرعت
حركت روان بها از طريق آبخوانداري،
 .6توجه نكردن كافي به روشهاي منطبق با توان طبيعي از قبيل تغذيه مصنوعي و ، ...
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 .7بيتوجهي به الگوي منطقي پراكنش و كاربري صنعتي -كشاورزي – خدماتي در
حوضههاي مهم آبريز كشوري،
 .8كاربري نامناسب اراضي و توجه به برخي شرايط ويژه اقليمي – جغرافيايي در كشور،
 .9توجه نكردن به يكپارچگي منابع تاالبي و به ويژه دستاندازي در ريختشناسي
تاالبها از قبيل قسمتبندي كردن تاالب هورالعظيم در خوزستان كه در عمل بخشي از عرصه
تاالب در شرايط خشكي موجب بروز و تشديد ريزگردها شده است و در زمان بارشهاي مشابه
سال آبي جاري ،اين بخش از تاالب آمادگي و شرايط پذيرش مازاد آبها را ندارد.
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موارد مصداقي ناشي از دستكاري در طبيعت بدون رعايت مالحظات
زيستمحيطي و ايجاد خسارت
 .1احداث جادههاي متعدد توسط وزارت نفت و نيروهاي نظامي در تاالب هورالعظيم كه
يكپارچگي تاالب را از بين برده و امكان رهاسازي آب در تاالب را دچار مشكل كرده است.
 .2تغييرات زياد در ورودي رودخانه كرخه به تاالب هورالعظيم كه باعث مسدود شدن اين
وروديها و پس زدن به شهرها و مزارع كشاورزي شده است.
 .3چراي بيرويه دام و كنترل نكردن بهرهبرداري از مراتع و اجرا نكردن طرحهاي تجميع عشاير
كه آسيب شديد به پوشش گياهي مناطق جنگلي حوضه زاگرس و مراتع جلگهاي وارد كرده است.
 .4انجام ندادن اقدام اساسي در مبارزه با بيماري درختان بلوط در حوضه زاگرس كه باعث
نابودي حداقل  13ميليون اصله درخت بلوط در استانهاي لرستان ،ايالم ،خوزستان،
فارس و چهارمحال و بختياري شد .اين موضوع باعث ميشود تا با كمترين بارش روانآب
جاري شده و فرسايش خاک و سيالبهاي مخرب را سبب شود .كاهش طول عمر سدها
ناشي از رسوبگذاري بيش از حد متعارف در سدهاي بزرگ و كاهش حجم مخزن از ديگر
خسارات ناشي از كاهش پوشش گياهي است.
 .5جنگلهاي دز و كرخه يكي از بزرگترين اكوسيستمهاي طبيعي جنگلي است كه
سالها به دليل خشكسالي و احداث سد كرخه و توسعه كشاورزي حقابه آنها قطع شده و
موجب خشك شدن بخشي از اين جنگلها شده است .اين اكوسيستم با عظمت در
فروردينماه  1398توانست از گسترش بخش زيادي از سيل ممانعت كند و يكي از
ارزشهاي باالي آن مشخص شد .ضرورت نجات اين جنگلها با اجراي طرحهاي آبرساني
به جنگل از رودخانههاي كرخه و دز بايد جزئي از پروژههاي الزامي باشد.
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 .6احداث رستوران و سازههاي متعدد تفريحي به همراه ويالسازي در حاشيه كارون و دز
در شهرهاي دزفول و اهواز و ساحلسازي بدون مطالعه موجب عرض كم رودخانه و
دستاندازي گسترده به بستر و حريم اين رودخانهها شده كه منجر به خسارت به سايرين
و همچنين تخريب و حتي از بين رفتن ساكنان اين ساخت وسازهاي غيرقانوني شده است.
 .7احداث پرورش ماهي و كشاورزي در بستر رودخانهها يا حريم مستقيم آنها به افزايش
خسارتهاي اقتصادي و اجتماعي منجر شده است
 .8دستاندازي به تاالبهاي فصلي و دائمي در حاشيه رودخانههاي دز ،كارون و كرخه و
مسدود كردن مسيلهاي طبيعي باعث پخش سيالب در اراضي كشاورزي و يا خانههاي
روستايي شده است.
 .9خسارتهاي زيستمحيطي سيل در استان لرستان و مناطق تحت مديريت سازمان
حفاظت محيط زيست در اين استان عبارت است از:
  70چشمه آبشخور طبيعي و دست ساخت،  110كيلومتر راه ارتباطي در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، خسارت به ساختمانهاي محيطباني و ادارات محيط زيست، خسارت به ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهرستانهاي دلفان ،كوهدشت و پلدختر،  7پل ارتباطي در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، خسارت به ساختمان اداره كل سازمان حفاظت محيط زيست،  2000ميليارد ريال برآورد خسارت درون سازماني اداره كل محيط زيست استان لرستان، خسارت به تصفيهخانههاي صنعتي و شهري، خسارت به شبكه جمعآوري و ايستگاههاي پمپاز فاضالب شهري، -شكستگي خطوط اتيلن و گاز و فراوردهاي نفتي به علت سيالب،
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 ريسك باالي شكستگي يا انفجار در خطوط انتقال فراوردهاي نفتي به علت رانشزمين و آلودگيهاي احتمالي،
 خسارت به راههاي دسترسي و محلهاي دفن پسماندهاي شهري و روستايي.آسيبشناسي بحران سيل در استانهاي درگير اعم از لرستان و خوزستان
و آققال و شيراز
هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران بايد قبالً و در زمان پيش از بحران برنامهريزي شده باشد.
اين بخش از فعاليت مهمترين نقص در عملكرد دستگاههاي اجرايي به ويژه وزارت نيرو و
ستاد بحران است .در واقع بايد گفت تمام اقداماتي كه در زمان وقوع بحران به ذهن
مديران در صحنه ميرسيد ،بايد قبل از بحران پيشبيني و برنامهريزي ميشد .مهمترين
آسيب اجرايي – مديريتي براي مهار سيالبهاي اخير نبود برنامه مديريت سيالب است.
اين موضوع به ويژه در مديريت سيالب استانهاي خوزستان ،لرستان و گلستان به چشم
ميخورد .مهمترين اقدامات كه بايد در اين زمينه صورت ميپذيرفت (و البته برنامهريزي
آن قبل بحران انجام ميشد و شبيهسازيهاي الزم صورت ميگرفت) به شرح ذيل است:
 .1تهيه نقشه آسيبپذيري و خطرپذيري با توجه به سناريوهاي مختلف وقوع سيالب،
 .2اولين اقدام در رابطه با مديريت بحران شناسايي مناطق آسيبپذير است .اين
نقشهها بايد مبناي برنامهريزي موقت و دائم آتي باشد،
 .3استقرار سامانه هشدار سيل در مخازن سدها و رودخانههاي پاييندست،
 .4پيش بيني ورودي به سد و بعد نحوه رهاسازي بر اساس ورودي و ظرفيت
پاييندست از مواردي است كه بايد برنامهريزي شود،
 .5تهيه منحني فرمان در رابطه با مهار سيالب در مخازن سدها،
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 .6بهره برداري از سدها و خالي نگهداشتن حجم كنترل سيالب سدها و همچنين
داشتن برنامه رهاسازي و مديريت سيالب از جمله اقداماتي است كه بايد پيش از وقوع
بحران صورت ميپذيرفت و پس از وقوع بحران بر اساس آن برنامهريزي و عمل ميكرديم،
 .7يكي از مهمترين آسيبها و سوءمديريتها در مديريت سيالب اخير رها نكردن
بموقع آب از مخازن سدها به ويژه مخزن سد كرخه است،
 .8تعيين محلهاي طبيعي براي انحراف و تسكين سيالب (،)pounds
 .9اقداماتي كه در خوزستان و گلستان براي پخش سيل در اراضي نيشكر ،انفجار راهآهن
و مواردي از اين قبيل كه پس از وقوع بحران انجام شد ،بايد قبل از وقوع بحران پيشبيني و
برنامهريزي ميشد و در قالب دستورالعمل در اختيار ستاد مديريت بحران قرار داشت،
 .10تعيين محلهاي اسكان موقت.
تصميمگيريهاي غلط و رعايت نكردن ارزيابيهاي زيستمحيطي
تصميمگيريهاي غلط و سياستگذاريهاي نادرست و توجهنكردن به ارزيابيهاي
زيستمحيطي درخصوص موارد مختلف از جمله تغيير كاربري اراضي ،تغيير مسير رودخانه
تخريب جنگلها و مراتع و احداث جادهها و راهها و .....همراه با مصاديق كه منجر به ايجاد
خسارت شد ،به تفكيك به شرح ذيل است:
 .1خشك كردن تاالب هورالعظ يم و استقرار سكوهاي نفتي در داخل تاالب
هورالعظيم بدون توجه به اينكه محدوده تاالب بايد به صورت طبيعي حاوي آب باشد .در
اين رابطه بارها با وزارت نفت و وزارت نيرو توسط سازمان محيط زيست مكاتبه و پيگيري
شده است و لكن نتيجهاي كه حاصل شده است فقط در اين حد بوده كه در برخي از
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مناطق تاالب به صورت محدود آبگيري صورت پذيرد تا مقدار گرد و غبار كاهش يابد.
ايجاد جادههاي دسترسي در داخل تاالب هورالعظيم از ديگر اقداماتي بوده كه باعث
افزايش خسارت سيالب شده است.
 .2توجه نكردن به هشدارهاي سازمان محيط زيست درخصوص اليروبي مصب
رودخانههاي ورودي به تاالب ميانكاله ،خليج گرگان و درياي خزر كه به عنوان يك راهكار
براي احياي اين تاالبها معرفي شده بود .يكي از داليل افزايش خسارت سيل در استان
گلستان اليروبي نكردن مصب ورودي رودخانه به درياست.
 .3آبخيزداري و حفاظت از مراتع ،جنگلها و پوشش گياهي حوضه آبخيز (هشدارهايي كه
در خصوص تخريب جتگلهاي شمال و تغيير كاربريها بارها داده شده است و لكن همچنان
اين تخريبها ادامه دارد).
يكي از مهم ترين اقدامات در راستاي حفاظت از آب و خاک كشور كه مغفول مانده
و مورد كم توجهي قرار گرفته ،آبخيزداري و حفاظت از مناطق كوهستاني و سرچشمههاي
رودخانههاست .چراي بيرويه دام ،كشاورزي غيراصولي و به ويژه توسعه كشت ديم،
تخريب جنگلها و  ...از مواردي است كه باعث از بين رفتن حوضههاي آبخيز ميشود.
تبعات اين موضوع افزايش شدت سيالب ،فرسايش خاک و افزايش رسوب ،از بين رفتن
خاک و تهديد حيات آبخيزنشينان و  ...است.
حجم باالي گل و الي (رسوب) همراه با سيالب كه شدت تخريب آن را چندين برابر
كرده ،گواه موضوع توجه نكردن به حفاظت از حوضههاي آبخيز است .داليل اين بيتوجهي
هم در حوزه تأمين مالي و هم در حوزه حكمراني است .متولي اين موضوع وزارت جهاد
كشاورزي است كه در يك بخش اين وزارتخانه به دنبال توسعه دام و كشاورزي و افزايش توليد
بوده و در بخش ديگر دنبال حفاظت هستند (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري) كه معموالً
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بخش اول قدرت بيشتري دارد .در حوزه تخصيص اعتبارات هم معموالً ضعيفترين بخش اين
موضوع است .در خصوص اين اقدام نبايد از نقش مردم غافل شد .يكي از داليل عدم توفيق در
اين حوزه عدم همكاري و ايجاد تنشهاي اجتماعي در اين گونه موارد است.
 .4حفظ حريم و بستر رودخانه در محدوده دشت و بهويژه در مناطق مسكوني.
تعيين بستر و حريم رودخانهها و بعد از آن آزادسازي و صيانت از اين حريمها از وظايف وزارت
نيرو است كه متأسفانه به صورت جدي دنبال نشده است .يكي ديگر از داليل افزايش خسارتها و
تخريب ناشي از سيل رعايت نكردن حريم رودخانههاست كه عالوه بر افزايش خسارت به اين
محدودهها باعث اختالل در جريان رودخانه و كندي تخليه سيالب از رودخانه نيز ميشود .اين
موضوع از مواردي است كه بايد به صورت جدي دنبال ميشد كه متأسفانه مغفول مانده است .در
خصوص اين اقدام نيز مشاركت مردم بسيار مهم است و يكي از داليل عدم توفيق در اين حوزه
همكاري نكردن مردم و ايجاد تنشهاي اجتماعي در اين گونه موارد بوده است.
 .5حفاظت و نگهداري مسير رودخانه در قالب اقدامات مهندسي رودخانه (اقدام
غيرسازهاي جهت پيشگيري و كنترل بحران).
بهسازي حريم و بستر رودخانه ،تثبيت ديوارهها و اليروبي و  ...كه در ادبيات جهاني تحت
عنوان مهندسي رودخانه رواج دارد ازجمله اقدامات مهم در زمينه پيشگيري و كنترل سيالب
است كه متأسفانه قريب دو دهه است كه توجه جدي به آن توسط وزارت نيرو صورت نپذيرفته
است .اين موضوع به ويژه در سيالب گلستان نقش جدي و مهم داشت.
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جمعبندي و پيشنهادها
از جمله عوامل اصلي افزايش دبي و دبي پيك لحظهاي سيالبها ،به ويژه در مناطق كوهستاني
كه عمدتاً جنس و بافت خاک دانه درشت با نفوذپذيري باال (بر خالف مناطق كويري كه جنس
دانهريز -مارني و نفوذپذيري بسيار كم)  ،عمدتاً از بين رفتن پوشش گياهي (اعم از جنگلي و
مرتعي) ،كاهش طول دامنهها ،كشت در جهت شيب ،مسدود شدن آبراهههاي درجه يك و دو
و سرشاخهها ،كاهش زمان تمركز در اثر از بين رفتن ضريب زبري رودخانهها ،افزايش سطوح
نفوذناپذير با فعاليتهاي انساني ،تغيير كاربري اراضي و به خصوص اراضي تاالبي و به طور كلي
دخالتهاي انساني است .لذا در اين اكوسيستمهاي كوهستاني مديريت عوامل و فعاليتهاي
انساني در راستاي كاهش تغييرات در محيط ميتواند منجر به كاهش وقوع سيالبها با دبي
پيك خارج از ظرفيت برآورد و خطرات آن باشد.
در نگاه اول اينچنين به نظر ميرسد كه براي كاهش ريسك سيالب و خطرات آن،
ميتوان با انجام اقدامات سازهاي در شهرها اين پديده طبيعي را كنترل كرد ،اما از نظر مهندسي
سيالب اين راهكار مطرود و صرفاً ميتواند به عنوان راهكار مكمل استفاده شود ،زيرا مهندسي
و كنترل سيالب بايد در منشأ توليد رواناب و سرشاخهها كه قدرت تخريب پايين است ،صورت
پذيرد .در سرشاخهها كنترل و تثبيت آب و خاک (سيالبي كه گلآلود است قدرت تخريب
چندين برابر آب زالل را دارد) با هزينه بسيار كمتر و ريسك بسيار پايينتر امكانپذير بوده و
هيچگونه خطر جاني و اقتصادي نخواهد داشت .لذا اهميت حفظ اكوسيستم و فعاليتهاي
همسو با طبيعت در مقابله با خطر وقوع سيل اهميت جدي خواهد داشت.
سازمان حفاظت محيط زيست ميتوانسته در سنوات قبل با افزايش سطح مناطق
تحت مديريت در سطح كشور (حداقل به ميزان استاندارد جهاني) ،جلوگيري از تغيير
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كاربري و تصرف اراضي تاالبي ،افزايش پوشش گياهي در سطح مناطق تحت مديريت و
انجام اقدامات آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه مناطق چهارگانه كه به نوعي مورد توجه
و نظر مديران سازمان جنگل ها و مراتع كشور نيست ،اجراي قانون رهاسازي حقابه
رودخانهها در پايين دست سدها كه منجر به كاهش ذخيره سدها و حفظ طبيعي شرايط
اكولوژيكي -مورفولوژيكي رودخانهها ميشده ،ايجاد مراكز تحقيقات زيستمحيطي و
راهاندازي سامانههاي مخاطرات زيستمحيطي با استفاده از پتانسيل حمايت سازمانهاي
جهاني ،تقويت كادر علمي تيم تغيير اقليم سازمان در راستاي فعاليتهاي تحقيقاتي و
پژوهشي اقليمي ،جلوگيري از اجراي سدهاي بزرگ و با خطر شكست باال و در عوض
هدايت دستگاههاي اجرايي جهت اجراي پروژههاي كوچك و با تعداد باال در عرصههاي
طبيعي و  ...نسبت به مديريت وقايع طبيعي و كاهش خطرات بالياي طبيعي به ويژه
خطرات سيالب ،مؤثر و مفيدتر واقع شود.
گفتني است كه در بسياري از موارد ،چون جلوگيري از تغيير كاربريهاي منابع آبي
و تاالبها ،جلوگيري از تجاوز به حريم منابع مهم آبي ،جلوگيري از بر هم خوردن تعادل
اكوسيستمي و  ...توسط دستگاههاي فراحاكميتي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست
گوشزد شده است ،اما امكان تحقق توصيهها و تأكيدات اين دستگاهها به دليل نفوذ و
قدرت برخي سازمانهاي مهم توليدي و  ، ...فراهم نشده است.
بر اساس آنچه كه مطرح شد ،مشخص است كه در برخورد با پديده و بروز شرايط
سيالبي ،بايد همزمان مشكالت و چالش هاي مرتبط با گسيل ريزگردها ،ناپايداري خاک،
فروچالهها و موارد ديگر را در نظر گرفته و درباره هرگونه جابهجايي اعتبارات و برنامهها با
چنين رويكردي تصميمگيري شود.
از سوي ديگر تصميمگيري در ارتباط با اصالح برنامههاي جاري و با رويكرد مديريت و
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مقابله با سيل در كشور نبايد بدون در نظر گرفتن عمل و متغيرهاي مستقل چندگانهاي باشد
كه در گذشته موجب بروز پديدههاي پيش گفته شده است؛ به عبارت ديگر و بر اساس
تجربيات ملي و بينالمللي شايد مهمترين اقدام راهبردي ،آمادهسازي سند جامع تابآوري
فعال– تعاملي و فرابخشي منجر به برنامه عمل راهبردي مقابله با پديدههاي فوق باشد.
پيشنهادها و راهكارها :اقدامات كوتاهمدت و بلندمدت
پس از بحران معموالً مهمترين اقدام جبران خسارتها و بازگرداندن شرايط به وضعيت عادي
است؛ لكن ضروري است يكسري بايدها و نبايدها پس از بحران به شرح ذيل مد نظر قرار گيرد:
 .1برنامهريزي الزم براي تدوين درسآموختهها و بازنگري در برنامههاي كنترل سيالب
بسيار مهم است .البته چون ظاهراً برنامه مدوني براي كنترل سيل وجود نداشت مهمترين
درسآموخته تدوين اين برنامههاست .در اين راستا انجام مطالعات يكپارچه مديريت سيالب
( )IFMدر همه حوضههاي آبريز كشور (و البته با اولويت مناطق با خطرپذيري باال) از
ضروريات است .يكي از خروجيهاي اين مطالعات بايد  Action planمقابله با سيالب باشد.
 .2معموالً بعد از بحران تمام تمركز به سمت اقدامات انجام نشده براي كنترل سيل ميرود.
اين در حالي است كه بحران سيل گذشت و اين اقدامات بلندمدت هستند و در كوتاهمدت
جواب نميدهد .در جابهجايي تخصيصها و اولويت اقدامات بايد به موارد ذيل توجه كرد:
 رسوبات كه همراه سيل آمده در دشتهاي كشور تهنشين شده و با خشك شدن
آب تبديل به منشأ ريزگرد در استانها خواهد شد .بنابراين يكي از بحرانهاي آتي كه بايد
براي آن آماده شد و هماكنون براي آن برنامهريزي كرد مقابله با ريزگردهاي احتمالي است كه
در آينده نزديك و پس از فروكش كردن سيالب و خشك شدن زمين با آن مواجه خواهيم شد.
 احداث سد و سازه هميشه به عنوان يك راهكار سازهاي اثربخش بايد مد نظر باشد و
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لكن بايد مد نظر داشت اين يك اقدام پرهزينه و زمانبر است .سد به عنوان يك تكنولوژي نه
آنقدر كه در زمان خشكساليها و بروز گرد و غبار كه ميگفتند بد است و آنقدر كه االن گفته
ميشود تنها راه چاره است .اين تكنولوژي بايد مثل هر تكنولوژي ديگر با برنامهريزي و مد نظر
قرار دادن جنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيستي مورد توجه و استفاده قرار
گيرد .مهمتر از ساخت سد بهرهبرداري از آن است كه هم در زمان سيل و هم در زمان
خشكسالي داراي اهميت است.
 صيانت از جنگلها ،مراتع و آبخيزها و همچنين حريم رودخانه به عنوان يك اقدام
مستمر در دستور كار وزارت نيرو و ديگر دستگاههاي مسئول قرار گيرد.
ساير موارد مورد تأكيد عبارت است از:
 .1الزام به اصالح سامانه جمعآوري تصفيه و انتقال فاضالبهاي خام و تصفيه شده
شهرهاي موجود در كنار رودخانههاي مهم از قبيل اهواز و آبادان و ...به منظور جلوگيري
از پسزني فاضالب در زمان افزايش رقوم آب رودخانهها،
 .2الزام اصالح سامانه تأ مين آب شرب شهري و روستايي درشرايط افزايش رقوم و
سيالبي شدن منابع آبهاي سطحي در شهرهاي متكي به آب سطحي،
 .3تدوين و اجرايي سازي طرحهاي جامع مديريت پسماند شهري با تأكيد بر مديريت
در شرايط اضطراري به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آبي و گرفتگي آبراههها.
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