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مخاطرات محیطی نوپدید
شهر تهران
دکتر مراد کاویانیراد
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اشاره:
مهاجرپذیری ش�هر تهران و افزایش جمعیت این ش�هر ،به همراه دگرگونیهای آب و هوایی در قالب
کاه�ش ب�ارش و افزایش دما ،راهبندان ،آلودگی هوا و برداش�تهای بیرویه از آبخوانها و پیامدهای
زنجیرهوار برخاس�ته از چالشهای آنها ،زیس�تپذیری شهر تهران را به شدت فروکاسته است .بر باور
کارشناس�ان ،تهران بیش از دو دهه اس�ت که توانشهای بوم ش�ناختیاش پایان یافته اس�ت و دیگر
توانش بازس�ازی طبیعی خود را ندارد و طی این مدت نیز بر ش�کنندگی محیط زیس�ت آن افزوده شده
است .چنین وضعیتی این شهر را هر َدم پذیرای پیشامدها و رویدادهای ناگهانی میکند که در صورت
رخ�داد ،هزینهه�ای جانی و مالی کالنی بر ش�هروندان وارد خواهد کرد که بیگم�ان با توجه به وزن
ژئوپلیتیک تهران در مقیاس ملی و بین المللی ،امنیت و ثبات کش�ور را نیز برخواهدآش�فت .تابس�تان
امس�ال دو پدیده افزایش و گس�ترش مگس س�فید در سراسر ش�هر تهران و فرونشست زمین در خود
ش�هر و پیرامون آن ،زنگ هش�دار را به صدا درآورد .چالش آنجاست که دادههای موجود گویای آن
هس�تند که رخدادهای یادش�ده ،پایدار به شمار میآیند و بر س�ویهها و گستره آنها افزوده خواهد شد.
متن حاضر ،مخاطرههای یادش�ده را بنیاد واکاوی زیس�تپذیری ش�هر تهران قرار داده و از این دید به
بررسی وضع کنونی پرداخته است.

مقدمه
محیط جایی است که زیست و پویش انسانها
را احاط��ه کرده و ش��امل محیط اجتماعی و
محیط طبیعی میشود .خاك ،جوُ ،رستنیها
و حی��ات وحش ،نمودهایی از محیط طبیعی
به ش��مار میروند .س��ازهها و س��اختمانها،
تراب��ري ،صنعت ،فرهنگ ،زب��ان و نظامهاي
سیاسی نیز نمودهایی از تعامل و ُکنش انسان

و اجتماع در محیط هس��تند .در این میان ،مخاطرات محیطی ،پیش��امد
ناگهانی یا تدریجی با خاس��تگاه طبیعی یا انسانی به شمار میروند که
ِ
امنیت گستره زیست و اسکان بشر با خطر
برخاس��ته از آنها ،سالمت و
مواجه میش��ود .این گونه مخاطرات ،برایند آش��فتگی نظام حاکم بر
محیط طبیعی هستند .بدین معنا که هر زمان تعادل و هماهنگی جمعیت
با منابع پیرامونی به نابرابری ،ناهماهنگی و بهرهکشی فزاینده از بنیادهای
زیس��تی بیانجامد ،پیدایش مخاطرات محیطی گوناگون و زنجیرهوار
پیامد تبعی آن خواهد بود .بر بنیاد یافتههای موجود ،مخاطرات محیطی
یک باره رخ نمیدهند بلکه برایند ناهماهنگیها و دس��ت اندازیهای
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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درازمدت بش��ر در طبیعت هستند .حنی رویدادهایی مانند زمین لرزه،
س��یل ،بهمن ،برف یا سنگ ،آذرخش ،خشکسالی  ،طوفان،تگرگ و
تازش آفات در صورتی هزین هبَر و تباهگر به شمار میروند که ساکنان
نات��وان از س��ازگاری و هماهنگی با قوانین طبیعی حاکم بوده باش��د.
توزیع فضایی مخاطرات طبیعی به عنوان متغیر وابسته ،تابعی از ماهیت
پدیده ،موقعیت جغرافیایی ،ساختارهاي سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی،
وضعیت بومش��ناختی ،رویکرد مجری��ان و تصمیمگیرندگان ،اهمیت
پدیده ،سطح توسعهیافتگی و برخورداري است .شماري از تخریبها
و فروس��اییهاي محیط��ی تابعی از موقعی��ت جغرافیایی ،ویژگیهاي
اقلیم��ی و زمین ،ریختشناس��ی ،نگرش عمومی به محیط زیس��ت،
مدیریت ناکارآم��د ،قوانین به روزنش��ده ،مصرفگرایی و ناآگاهی
نس��بت به ارزش واقعی منابع ،مکانیابی نادرست شهركها و صنایع،
نظام ناکارآمد توزیع و مانند آن هستند.

ریزب�ودن مگ�س س�فید و ام�کان ورود آن ب�ه
دس�تگاه تنفس�ی از راه بینی و ده�ان میتواند
ب�ه ب�روز برافروختگ�ی و عفون�ت در دس�تگاه
تنفس�ی فوقان�ی بیانجامد و زمین�ه را برای بروز
عفونتهای قارچی و باکتریایی فراهم کند.
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در مقیاس ملی ،بنیادیترین عامل توزیع فضایی بحران محیط زیست،
ناپایداري توسعه و توسعه نامتوازن در سازگاري و هماهنگی عوامل
و متغیرهاي مختلف محیطی ،سیاس��ی ،اقتصادي ،اجتماعی و امنیتی
اس��ت که در قالب مسئله نابرابري ،فقر ،چالشها و مسائل اجتماعی،
تضادها و نابس��امانیهاي داخلی نمود یافتهاند .از همین روس��ت که

مبحث توس��عه پایدار با سرنوش��ت ملتها در
زمینه محیط زیست پیوسته شده و برنامههاي
توس��عه ،ناگزیر از هماهنگی ب��ا برنامههاي
آمایشی ش��دهاند .بر بنیاد دادههای موجود،
محیط جغرافیایی بس��یاری از کالنشهرهای
کش��ورمان توانش اکولوژیک و بازس��ازی
خ��ود را از دس��ت دادهان��د .ب��رای نمون��ه
توانش بوم شناس��ی کالنش��هر تهران بیش
از دو دهه اس��ت که نابود و محیط زیس��ت
آن به ش��دت شکننده ش��ده است .گسترش
فزاینده س��فیدبالک یا مگس سفید و نشست
زمی��ن از نزدیکترین مخاط��رات محیطی
این کالنشهر به ش��مار میروند به گونهای
ک��ه آرامش و آس��ودگی را از ش��هروندان
ربودهاند .مس��ئله آنجاست این دگرگونیها
و رخداده��ا ک��ه برآیند دگرگون��ی درجه
حرارت محیط ،بهره برداری نااس��تاندارد از
آفتکشه��ا ،افزایش جمعیت و برداش��ت
فزاینده آبهای زیرزمینی به شمار میروند،
سرش��ت و کارک��ردی زنجی��رهوار ب��رای
ب��ارآوری دیگر مخاط��رات محیطی دارند.
پیدایش و پراکنش بحرانهاي محیط زیست
در کشورهاي مختلف ،بیشتر برآیند ناتوانی
در ایجاد تعادل میان توس��عه ،محیط زیست
و کمتوجهی ب��ه بنیادهاي توس��عه پایدار و
عدالت محیطی است.
مخاطرات محیطی در ایران
در ای��ران ،رخدادهایی که از آنها با عنوان
بحران محیط زیس��ت میتوان یاد کرد ،دو
خاس��تگاه درون و برون س��رزمینی دارند.
خاس��تگاه بحرانه��اي ب��رون س��رزمینی
معم��والً منطقهاي ،گ��ذرا ،طبیعتمحور و
فصلیاند .ب��ر همین پایه ،به نظر میرس��د
دامن��ه خطرزایی آنها محدودتر اس��ت .از
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این رو ،خطر اصلی متوجه دگرگونیهای
کش��وری در مقی��اس فروملی اس��ت .در
ادام��ه ،عوامل و زمینههای��ی که در توزیع
فضایی بحران محیط زیس��ت کش��ور نقش
داش��تهاند ،در مقی��اس کش��وری بررس��ی
میشوند.
موقعی��ت جغرافیای��ی کش��ور ای��ران
ب��ه گون��هاي اس��ت ک��ه پذی��راي تنوع و
گوناگون��ی در حوزه اقلیم ،ب��ارش ،دما،
نم ،بیابان ،کویر ،کوهس��تان ،دشت ،جلگه
و مانند آن اس��ت .به همان نسبت نیز تنوع
گیاه��ی و جانوري آن قابل توجه اس��ت.
پدی��ده بح��ران محی��ط زیس��ت در ایران،
پیام��د موقعی��ت جغرافیای��ی و پویشهاي
انس��انی آن بوده اس��ت .متأث��ر از موقعیت
جغرافیایی ،ایران س��رزمین کم آبی است
ک��ه خشکس��الی ،پدیده ذاتی بس��یاري از
مناطق کش��ور اس��ت که گاه ممکن است
چند س��ال هم ب��ه درازا بکش��د .در نتیجه
آن ،زیس��تگاهها ،س��کونتگاهها ،تاالبها،
دریاچهه��ا ،رودها و اکوسیس��تم وابس��ته
به آن ،باره��ا نابود ش��دهاند .در چند دهه
اخیر ،پویش انس��انی در اش��کال توس��عه
نامت��وازن و کمتوجهی به ارزیابی زیس��ت
محیط��یِ طرحها و س��ازهها ،افزایش دامنه
فروس��ایی و تخریب محیط زیس��ت کشور
را در پیداشته است.
مخاطرات محیطی شهر تهران
رخداده��ا و یافتهه��ای موجود گویای آن
اس��ت که دس��ت کم ط��ی دو ده��ه اخیر
توان��ش بومش��ناختی کالنش��هر تهران به
شدت ش��کننده و فروپاش��یده ،به گونهای
که این ش��هر پذی��رای هر گون��ه مخاطره

ش��ده اس��ت .بر بنیاد دادههای موج��ود از ورود تا خروش مگس
س��فید ،سفیدبالک ،عسلک پنبه و نامهای دیگری که به این حشره
داده میش��ود ،سه س��ال میگذرد .بررس��ی گزارشها و واکاوی
س��خنان کارگزاران و دستاندرکاران نش��ان میدهند که درباره
رفتار مگس س��فید پژوهش��ی ژرف و راهبردی انجام نشده است
تا نش��ان دهد که این حشره چند س��ال زنده میماند و تا چه زمان
تهران تازشگاه آنهاس��ت .آنچه مایه شگفتی است اطالعات کم
نزد دس��تاندرکاران و کانونهای پژوهشی و دانشگاهی در مورد
این پدیده و نامهای بی شماری است که برای این حشره استفاده
میش��ود .کارگزاران امور ش��هری هر روز نوید و مژده شکس��ت
لش��گر مگس��ان س��فید را میدهند اما گردش��ی از غرب تا شرق
تهران نش��ان میدهد که این حش��رات ،بر خالف تص��ور نه چند
منطقه در تهران بلکه سراس��ر این کالنشهر را فراچنگ آوردهاند
و ش��هروندان و رهگذران تهرانی را میآزارن��د .هر چند تا کنون
گزارش��ی گواه ب��ر بیماریزای��ی آنها ب��رای ش��هروندان تهرانی
دریافت نش��ده اس��ت اما برخی پژوهشها درباره این حشره نشان
میدهن��د که آنها میتوانند به علت انتقال بیماری و ویروس باعث
پیدایش دردس��رهایی برای بیماران خاص ش��وند .بدی��ن معنا که
ریزبودن مگس س��فید و امکان ورود آن به دس��تگاه تنفسی از راه
بین��ی و دهان میتواند به بروز برافروختگی و عفونت در دس��تگاه
تنفس��ی فوقانی بیانجامد و زمینه را برای بروز عفونتهای قارچی
و باکتریای��ی فراه��م کند .این حش��ره با ورود به مجاری تنفس��ی
میتواند باعث تحریک مخاط ش��ده و موجب نمودهای آلرژیک
مانند عطس��ه ،سرفه ،آبریزش بینی به ویژه در کودکان ،کهنساالن
و بیماران تنفس��ی و آلرژیک مانند آسم ،بیماری انسدادی تنفسی
مزمن و غیره ش��ود .این در حالی است که دادههای موجود نشان
میدهن��د که آمار س��فیدبالکها به گونهای انب��وه رو به فزونی و
گس��ترش اس��ت و رویکردها و برنامههای موج��ود در رویارویی
ب��ا این پدیده فراگی��ر و آزارنده درماندهاند .به باور کارشناس��ان
تخمگذاریهای مگس س��فید در مناطق غربی اس��تان تهران ،طی
دو س��ال اخیر به بار نشس��ته و به پیدایش این حجم از مگس سفید
در ش��هر تهران انجامیده اس��ت .آنها نبود دشمن طبیعی یا به دیگر
س��خن نابودسازی دش��منان طبیعی این حشره از راه سمپاشیهای
بیرویه برای پیکار با آفتهای کش��اورزی ،افزایش گرمای هوا،
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کاه��ش بارش ،وزش تندبادها و نبود کارگزار شناختهش��ده برای
رویاروی��ی با ای��ن وضعیت را دلی��ل پیدایش و گس��ترش پدیده
یادش��ده میدانند .دیگر آنکه پیامدهای برخاس��ته از به کارگیری
روشهای ش��یمیایی برای ش��هروندان ،رویارویی با این چالش را
ناممکن کرده است.
از زمان طرح چالش مگس س��فید تا کنون از سوی شهرداری
و س��ازمان حفظ نباتات تهران ،گامهایی برداشته شده که بیشتر در
قالب آبش��ویی برگ درختان ،تلههای نوری (فرمونی) ،کارت،
ن��وار و برچس��بهای زرد ب��ر بدنه درختان نمود داش��ته اس��ت.
نگاهی گذرا ب��ه نوارهای زرد تنیده بر گرداگرد درختان ،نش��ان
از چسبیدهش��دن ش��مار کالنی از مگسهای س��فید بر آنها دارد.
چنان که پیداست این مگسها به رنگ زرد واکنش بیشتری نشان
میدهند .با این حال دادهها و دیدهها نش��ان میدهند که گامهای
برداش��ته ش��ده کوتاه بودهاند و کارایی چندانی هم نداش��تهاند به
گون��های که این مگسها در سراس��ر س��ال وجود دارن��د با این
تفاوت ک��ه در دوره زمان��ی دارای هوای گرم ،جمعیتش��ان به
ش��کل میلیاردی رو به فزونی مینهد .آنچنان که پیداست تابستان
گرم امس��ال که با دم��ای بیش از چهل درج��ه در تهران رخ داد،
در پراکنش انبوه و سراس��ری این حش��ره در پایتخت نقش داشته
و گامهای برداشتهش��ده برای رویارویی با ای��ن گونه بحرانهای
مدیریت ش��هری را ناکام گذاشته اس��ت .آنچنان که پیداست ،از
این پس مگس س��فید ،س��اکنان فصل��ی پایتخت نیس��تند و به این
زودیه��ا نی��ز از ته��ران نخواهند کوچی��د و به س��ان موشها به
یکی دیگر از چالشهای پایدار مدیریت ش��هری پایتخت افزوده
خواهند ش��د و پایتختنش��ینان ناگزیر پس از چندی کشمکش و
کش��اکش با حش��رات و گرادنندگان امور شهری ،در پی راهکار
همزیس��تانهای برای زندگی با این حش��رات برخواهند آمد.
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فرونشست زمین تهران
بر بنیاد دادههای سازمان زمینشناسی ،نزدیک به یک سوم سرزمین
ایران دچار فرونشس��ت شده است .این مس��ئله چالشی ملی به شمار
میآی��د که در پیدایش آن ،دگرگونیه��ای اقلیمی و تغییر الگوی
بارش در قالب کاهش و نبود مدیریت برداشت آبهای زیرزمینی
کارکرد بنیادی داشتهاند به گونهای که ساالنه  ۳۰تا  ۴۵سانتیمتر از

سطح اندوخته آب کش��ور کاسته میشود.
یافتهه��ای موج��ود گوی��ای آن اس��ت که
حجمی از س��طح زیرزمینی که پیش از این
آکنده از آب بود با گذشت زمان و برداشت
آبی که جایگزین نش��ده فرو مینشیند و به
ناب��ودی آبخ��وان میانجامد .فرونشس��ت
در ای��ران ،چالش��ی ملی و نابهنگام اس��ت
که در بیش��تر دشتهای کش��ور رخ نموده
اس��ت و از آن رو که در برخ��ی از مناطق
شهری ،این وضعیت پدید آمده و آسیبها
و زیانهای��ی نیز به دنبال داش��ته ،در کانون
توجه نی��ز قرار گرفته اس��ت .این در حالی
است که از سالها پیش موضوع فرونشست
با آغاز خشکس��الیهای پیاپی و برداش��ت
فزاینده از آبهای زیرزمینی تش��دید شده
بود .بر پای��ه برآوردهای موجود و رویکرد
برنامه شش��م باید 11میلی��ارد متر مکعب از
مصرف آب کاسته ش��ود .چنانچه این گام
با توافق وزارت جهاد کش��اورزی ،وزارت
صنع��ت ،س��ازمان محی��ط زیس��ت و غیره
برداشته شود ،بیگمان ،روند کاهش سطح
آبه��ای زیرزمینی کش��ور متوقف ش��ده
و ش��رایط بهبود مییابد .بر پای��ه یافتههای
موجود ،پس از فرونشس��ت زمین ،دشتها
هرگز به حالت پیش��ین خود باز نمیگردند
و میمیرن��د .دش��ت مرده با خ��اک در هم
فش��رده و بدون روزنه ت��وان آبگیری خود
را از دس��ت میدهد و پس از چندی تبدیل
به بیابان میش��ود .بر پایه آمارهای موجود
در میان اس��تانهای ایران ،ته��ران باالترین
س��طح فرونشس��ت را دارد ،به گونهای که
در برخ��ی مناط��ق تهران به وی��ژه جنوب،
مرک��ز ،دش��تهای غرب و جن��وب غربی
اس��تان ،ساالنه  ۳۶س��انتیمتر از زمین دچار

تحلیل

فرونشست میش��ود .خشکسالی و برداشت
فزاینده و بیرویه آب از چاههای غیرمجاز،
افزون بر خش��کاندن دیگر چاهها و چالش
تأمی��ن آب آش��امیدنی ،فرونشس��ت زمین
در دش��ت ورامین و دش��ت تهران ،کرج و
شهریار را در پی داشته است؛ مناطقی که تا
پیش از این ،قطب کش��اورزی در منطقه به
شمار میآمدند .دادههای کارشناسان نشان
میدهن��د که به دلیل ناب��ودی آبخوانها،
دش��ت ورامی��ن با پهن��های اف��زون بر ۷۰۰
کیلومت��ر مربع ،در س��ه ناحیه فرونشس��ت
زمین داش��ته که با توجه به نزدیکی راهآهن
تهران -مش��هد به این گس��تره ،س��ازههای
پیونددار با راهآهن در معرض خطر هستند.
اف��زون بر این ،با ادامه روند فرونشس��تها،
ویرانی مناطق مسکونی ،سازههای شهری و
خط��رات جانی و مالی در پیش خواهد بود.
به گفته کارشناس��ان میزان فرونشس��ت در
تهران و دش��تهای پیرامون آن از هر جای
دیگر کره زمین بیش��تر اس��ت .وضعیتی که
در آینده نیز با توجه به کاهش حجم بارش
و فزایندگی برداشت از آبخوانها بیشتر هم
خواهد شد و افزون بر فرونشست ،فروچاله
نیز بر آنه��ا افزوده خواهد ش��د .بدین معنا
ک��ه در پ��ی برداش��ت بیروی��ه در قال��ب
کن��دن چاههای تازه و کاه��ش آب ،زمین
توان ایس��تادگی خود را از دست داده و از
باال به پایین فرو میری��زد؛ وضعیتی که در
صورت نزدیکی به زیرس��اختهای شهری
و س��ازههای مسکونی ،آس��یبهای کالن
جانی و مال��ی به دنبال خواهد داش��ت .در
تهران آبرفتهایی وجود دارد که دانهای
هس��تند و چس��بندگی کافی ندارند .از این
رو ،هنگامی ک��ه جریان آب تغییر میکند،

این مناطق در آس��تانه فروریزش قرار میگیرند .به باور کارشناسان
فرونشست دو تا سه سانتیمتر در سال پذیرفتنی است و نشست زمین
تهران را تا  17س��انتیمتر در سال میتوان نگاه داشت؛ پدیدهای که
پیش نیاز آن مدیریت آب اس��ت .این در حالی اس��ت که طی چند
س��ال گذش��ته با راه اندازی شبکه گس��ترده فاضالب و گردآوری
پس��ابهای ش��هری وضعیت پیشگفته ،گسترش بیش��تری یافته و
این بار در قالب فروچالهها نمود یافته اس��ت .زیرا فاضالب یادشده
در جلوگی��ری از پیدایش و افزای��ش فروچالهها کارک��رد بنیادی
داش��تهاند .بروز سه پیش��امد در بازه زمانی کمتر از سه ماه در شهر
تهران؛ انفجار در ش��هران به علت فرونشست زمین و نشت گاز (۲۸
خرداد) ،فرونشست زمین در خیابان پیامبر (ص) و انفجار تأسیسات
برق زنگ خطر را در میان پایتختنش��ینان به صدا درآورده است.
طی دو ماه گذشته ،گزارشهایی از سازمان زمینشناسی کشور در
اختیار مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی قرارگرفته است که
نش��ان از پیدایش فرونشس��تهایی در مناطق جنوب غربی تهران به
ویژه در بزرگراه آزادگان دارد که عامل اصلی این فرونشستها به
برداشت بیرویه و غیرمجاز آبهای زیرزمینی باز میگردد .از این
رو ،منطقه  18ش��هرداری در جنوب غربی تهران از دید فرونشست
زمین یکی از آسیبپذیرترین منطقههای تهران است .مسیر راهآهن
تهران -جنوب ،تهران -اهواز ،تهران -مش��هد و حتی مسیر تهران-
تبریز و ش��مال که از این منطقه میگذرند ،با فرونشس��ت آس��یب
خواهن��د دید و پیامدهای ملی و امنیتی گس��تردهای در پی خواهند
داش��ت .وضعیت یاد شده گویای آن اس��ت که به دلیل فروکاهش
س��طح آبهای زیرزمینی تهران ،بس��تر جغرافیایی این شهر روزانه
یک میلیمتر یعنی  ۳۶سانتیمتر در سال فرو مینشیند .این در حالی
اس��ت که این میزان نشس��ت در هیج جای جه��ان تاکنون گزارش
نشده است و تهران رکورددار نشست زمین در دنیا به شمار میآید.
بر بنیاد گزارشهای موجود ،اتحادیه اروپا نشست چهار میلیمتری
زمین در سال را بحرانی میداند .ادامه نشست در تهران ،شریانهای
حیات��ی را بر خواهد آش��فت و لولهه��ای آب و فاضالب را در هم
میش��کند و با آسیبپذیرس��ازی دیگر بخشها ،ادامه زندگی در
برخی از مناطق را ناممکن میس��ازد .ضم��ن اینکه لولههای آب و
فاضالب ،گاز ،دکلهای فش��ار قوی برق و ساختمانهای مسکونی
و غیرمس��کونی در پی نشس��تهای زمین ،ویران میشوند .این در
31
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حال��ی اس��ت که در برخ��ی مناطق ته��ران مانند مناط��ق  ۱۷ ،۱۸و
 ،۱۲س��اختمانها پیوس��ته تَرک بر میدارند و پی ساختمانها چنین
فش��ارهایی را ب��ر نمیتابن��د .از جمله پیامدهای نشس��تهای پیاپی
زمین در تهران ،آسیبپذیری شبکههای حیاتی (آب ،برق و گاز)،
راهه��ای دسترس��ی ،س��اختمانهای مس��کونی ،اداری و بازرگانی
اس��ت .از این روُ ،جستار فرونشست چالش��ی بنیادی و نگرانکننده
فراروی ش��هر تهران است .مس��ئولیت پاسداشت و نگاهداشت منابع
طبیعی ،آبخیزداری و نظارت بر کش��اورزی پیرامون تهران برعهده
جهاد کش��اورزی اس��ت .در کنار جهاد کش��اورزی ،توزیع آب و
پایش حقابهها و کنترل آب ،بر عهده وزارت نیرو اس��ت و این دو
وزارتخانه متولیان کاهش چالش فرونشس��ت و پیامدهای پیونددار
با آنها هستند.
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نتیجهگیری
شهرها نیز به سان انسان دچار بیماری و فرسودگی میشوند .چنانچه
این بیماری درمان نش��ود ،خواهند پژمرد و زیستپذیری آنها رو به
کاهش مینهد .دادهها و یافتههای موجود درباره بنیادهای زیس��تی
و وضعیت بومشناس��ی بس��یاری از مناطق کش��ور گواه بر آن است
که توانش بومشناس��ی آنها رو به نابودی و ویرانی است که در این
میان رویکرد بهرهکش��انه نس��بت به منابع بدون توجه به توانشهای
محیطی مناطق ،کارکرد جدی در فروسایی محیط طبیعی و برآمدن
مخاطرات نوپدید محیطی داش��ته اس��ت .افزون بر موارد برشمرده
دگرگون��ی آب و هوا و تغییر الگوی ب��ارش ،افزایش گرمایش در
فزایندگی پیامدهای ناخوش��ایند یادش��ده به ش��دت مؤثر افتادهاند.
برداش��ت بیروی��ه از آبهای زیرزمین��ی به ناب��ودی آبخوانها و
نشس��ت دش��تها انجامیده اس��ت .زمینی که دچار نشست میشود
برگش��تناپذیر شده و بازسازی آن ناممکن است ،اما شاید بتوان از
گس��ترش فرونشس��تهای زمین جلوگیری کرد .در این میان ،شهر
ته��ران به عنوان پایتح��ت که وزن ژئوپلیتیک باالیی در مناس��بات
ملی و فراملی دارد ،به باور کارشناس��ان دست کم دو دهه است که
توانش بومشناس��ی خود را از دست داده و هر روز نیز فشار بیشتری
بر منابع محدود و کمتوان آن وارد میشود .دادههای موجود نشان
میدهن��د که نیاز فزاینده جمعیت این ش��هر به مناب��ع آبی به تخلیه
مناب��ع آب زیرزمینی آن انجامیده که پیامدهای آن در قالب پیداش

فرونشس��ت ،فروچال��ه و ترکه��ای ژرف
نمود یافته اس��ت و هر روز نیز گس��ترش و
افزای��ش مییابند .پیامد ای��ن وضعیت خود
را دس��تکم در تابس��تان امسال به صورت
فروچال��ه در چن��د جای تهران نش��ان داد؛
وضعیت��ی که بیگمان با توج��ه به وضعیت
موج��ود باره��ا رخ خواه��د داد .بررس��ی
پیامدهای فرونشست زمین نشان میدهد که
نابودی ش��بکههای موجود آب ،برق و گاز
و غیره نخس��تین پیامد آن به شمار میرود.
این در حالی اس��ت که در جابهجای تهران
میت��وان پیامده��ای تهیش��دن آبه��ای
زیرزمینی را به صورت فرونشست خیابانها
و ترکخوردگ��ی س��ازهها و س��اختمانها
دی��د .در بخش پدیده س��فیدبالکها نیز با
توجه ب��ه رویکردهایی ک��ه تاکنون اعمال
شده ،امید چندانی به نابودی آنها نمیرود.
از این رو ،در آینده نیز گس��ترش بیش��تری
خواهند یافت و شهروندان تهرانی همچنان
ک��ه به لش��کر موشه��ای خیابان��ی عادت
کردهان��د با ای��ن چالش نیز پ��س از مدتی
کنار خواهند آمد و زندگی همزیس��تانهای
خواهند داش��ت .ب��ا توجه به ناتوانی ش��هر
تهران در بازس��ازی توانشه��ای محیطی و
بومشناختیاش در آینده نزدیک باید چشم
به راه دیگر پیش��امدهای طبیعی باش��یم که
اساس��اً یا ناش��ناختهاند یا نیازمند به تغییر در
رویکرد مدیریت کنونی ش��هری به فراخور
محی��ط زیس��ت ته��ران و کنارگذاش��تن
رویههایی اس��ت ک��ه به وضعی��ت موجود
انجامیده است.

