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مقدمه 
پایش رخدادهای مرتبط بارش در کشور نشان 
می دهند هر گونه تغییر در میزان بارندگی، خواه 
افزایش یا کاهش، به بروز خس��ارت های کالن 
در قالب س��یالب و خشک س��الی منجر ش��ده 
اس��ت. دیگر آنکه، طی این مدت بیشتر مناطق 
کش��ور از آسیب های ناشی از این دو بی نصیب 
نمانده اند. در آبان ماه به دنبال ورود سامانه بارشی 
از مرزهای باختری، مناطق پهناوری از کش��ور 
صحنه بارش شدید باران پاییزی، آب گرفتگی 
گذرگاه های عمومی و حتی روان ش��دن سیل 
همراه بود. س��یالب های یادش��ده در دو استان 
ایالم و لرستان با خس��ارت چند صد میلیاردی 
و جان باختن چند تن از هم میهنان همراه ش��د. 
این در حالی است که ش��ماری از پیش بینی ها 
درباره افزایش میزان بارش در سال آبی جاری 
پیش از این هش��دار داده بودن��د، اما ناآمادگی 
دس��تگاه های مرتبط در برابر این حجم بارش، 
تغییر کاربری زمین، به کارگیری روش های غیر 
اصول��ی در بهره ب��رداری از حوضه های آبخیز 
زمینه مناس��بی برای بروز سیالب های سهمگین 
و پُربَس��امد آن به وجود آورده است. از سوی 
دیگر، با سردشدن هوا برای چندین سال است 


که آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور فزایندگی بیشتری می یابد، 
وضعیتی که این بار در اس��تان خوزس��تان با بارش اس��یدی همراه شد 
و هزاران تن از ش��هروندان خوزس��تانی را راهی مراکز درمانی کرد؛ 
وضعیتی که انتظار می رود دست کم تا پایان سال جاری ماندگار باشد 
و به س��ان سال های گذشته، کارگزاران و دست اندرکاران امر صرفاً به 
بیان هش��دار روی بیاورند. نوش��تار حاضر در پی تبیین دگرگونی های 
آب و هوایی کش��ور و واکاوی ناکارآم��دی مدیریت بحران در این 

بخش است.

سیالب های سهمگین
آغاز س��ال آبی در ایران از ابتدای پاییز است، بدین سان که سال آبی 
در کش��ور از یک مهرماه آغاز می ش��ود و تا پایان شهریور سال پسین 
ادامه می یابد. بر بنیاد برآوردهای موجود بیش��ینه حجم بارش ایران از 
آذرم��اه تا پایان فروردین بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که ارتفاع 
کل ب��ارش از آغاز مهر تا پایان آبان س��ال آب��ي 94-95 افزون بر 62 
میلي متر است. این مقدار بارندگي نسبت به میانگین دوره هاي همسان 
درازمدت )25 میلي متر( 148 درصد افزایش و نس��بت به دوره همسان 
سال آبي گذش��ته، )38 میلی متر( 63 درصد افزایش نشان مي دهد که 
در این میان به تفکیک ش��ش حوضه آبریز اصلي و حوضه هاي آبریز 
فرعی در س��طح کش��ور بیش��ترین حجم بارش مربوط به دریای خزر 
)استان مازندران( با میانگین 871 میلی متر و کمترین قره قوم )دره گز( 
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آبان ماه امس�ال هم زمان ش�د با ریزش  بارش های شدید کوتاه مدت که در بسیاری از شهرها و مناطق کشور به 
صورت سیالب های سهمگین نمود یافت، سیالبی که آسیب های جانی و مالی گسترده ای در پی داشت. از سوی 
دیگر، فرارس�یدن نیمه دوم س�ال در ایران با تشدید آلودگی کالن شهرها همراه است، به گونه ای که در استان 
خوزستان متأثر از آلودگی هوا هزاران نفر راهی بیمارستان شدند. در هر دو حادثه به رغم بَسامد آنها در چند 

سال اخیر مسئوالن حوزه مدیریت بحران از راه کاریابی آنها درمانده اند.

اشاره:

دکتر مراد  کاویانی  راد *

تحلیل

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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با میانگین 31 میلی متر اس��ت. بر پایه همی��ن آمار حجم بارش از آغاز 
مه��ر تا پایان آبان ماه نزدیک به 103 میلیارد متر مکعب برآورد ش��ده 
است. پیامدهای پسابارش در کشور نشان دادند که به واسطه ناآمادگی 
مراکز مرتبط با مدیریت بحران در کش��ور در مدیریت و پایش بارش 
یادش��ده، ای��ن حجم کالن بارش که بیش��تر نیز در کوت��اه زمانی رخ 
داده اند، به صورت سیالب های سهمگین و ویران گر نمود یافته است. 
از میان این س��یالب ها می توان به س��یالب ایالم، سیالب هرمزگان به 

ویژه محور رودان به کهنوج که به دنبال آن سازه های زیربنایی به ویژه 
در بخش آب و کشاورزی آسیب جدی دیدند و نیز به زیرساخت های 
راه های اصلی و مواصالتی خس��ارت باالیی وارد کرد، به گونه ای که 
راه ارتباطی بیش از هفتاد روس��تا در بخش رودخانه شهرستان رودان 
بس��ته شد ر مجموع، جان س��یزده تن را در اس��تان هرمزگان گرفت، 
آبگرفتگی گذرگاه ها و خیابان های شیراز در پی رخداد سیل در شیراز 
که در اثر آن ش��ماری خودرو در زیرگذر ریشمک شیراز غرق  شدند 
اشاره کرد. همچنین، رخداد سیل بوشهر دو کشته بر جای گذاشت، در 
شهر المرد فارس در اثر سیل برخاسته از بارش 37 میلی متری، شصت 
واحد مس��کونی به صورت کامل ویران و دویست خانوار در محاصره 
سیالب قرار گرفتند. در ایالم در پی رویداد سیل، هفت تن کشته شدند 
و بیس��ت هزار واحد مس��کونی و هزار خودرو خسارت دیدند. بارش 
باران در اواخر مهرماه نیز آبگرفتگی و روان شدن سیل در خیابان های 
ش��هر رامس��ر و بارش در س��نندج آبگرفتی گذرگاه های شهری و در 

سیل گرفتارش��دن خوروها در زیرگذر بلوار 
پاس��داران این شهر را به به دنبال داشت و در 
اس��تان لرس��تان نیز باراش آبگرفتگی معابر و 
خیابان های شهر خرم آباد و پیشامد سیل را در 
شهرستان کوهدشت در پی داشت که بر پایه 
برآوردهای موجود، س��یل به زیرساخت های 
شهرس��تان بیش از دویس��ت میلی��ارد تومان 
خس��ارات وارد کرد و س��ه تن جان باختند؛ 
وضعیت��ی ک��ه در دیگ��ر نق��اط کش��ور نیز 
کمابیش تکرار ش��د. آسیب های کالن مالی 
و جانی و بس��امد سیل در سراسر کشور نشان 
داد مدیریت بحران در کشور ناکارآمد است 
و زیرس��اخت های موج��ود در رویارویی با 
دگرگونی الگوی بارش به ش��دت نارس��ا و 
ناکارآم��د هس��تند و در هنگامه وقوع بالیای 
طبیعی، این ناکارآمدی کاماًل هویداست. در 
این میان، آبگرفتگ��ی گذرگاه های عمومی، 
سیالبی ش��دن مس��یل ها، طغیان رودخانه های 
فصل��ی و ناب��ودی س��ازه های کن��ار رودها، 
پیامد حتمی ناآمادگی در برابر ورود س��امانه 
ناپایدار جوی هس��تند. این در حالی است که 
خشک سالی جزئی از ش��رایط آب و هوایی 
کشورمان شده و از همین رو عدم پایش بارش 
و ضعف طرح های آبخیزداری در رویارویی 

با بارش موجود تأمل برانگیز است.

سیل خیزی بارش
ج��دای از اینکه ایران روی کمربند خش��ک 
کره زمین قرار گرفته و به طور طبیعی بارندگی 
اندک دارد، چندین سال است کشورمان در 
یک دوره خشک سالی همراه با افت بارش به 
سر می برد؛ پیشامدی که افت سطح آب های 
زیرزمین��ی و نشس��ت زمین به دلیل توس��عه 
ناپای��دار و برداش��ت های بی روی��ه را در پی 
داش��ته است. این در حالی است که داده های 

ارتفاع کل بارش از آغاز مهر تا پایان آبان سال آبي 
94-95 افزون بر 62 میلي متر است. این مقدار 
بارندگي نس�بت به میانگین دوره هاي همسان 
درازمدت )25 میلي متر( 148 درصد افزایش و 
نس�بت به دوره همسان سال آبي گذشته، )38 
میلی مت�ر( 63 درص�د افزایش نش�ان مي دهد 
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موجود نشان می دهند رخداد سیالب روند رو 
به رشدی داشته، به گونه ای که امروزه بیشتر 
مناطق کش��ور در کانون تازش س��یالب های 
ویرانگ��ر قرار دارند و آس��یب ها و زیان های 
برخاسته از س��یالب روند رو فزاینده ای یافته 
است. از این رو، سیل و خشک سالی دو روی 
یک سکه هس��تند که یکی برخاسته از مازاد 
آب و دیگ��ری از راه کاهش بارش و کمبود 
آب نمود می یابد. چنانچه رواناب سطحی که 
در نهایت در قالب سیل نمود می یابد از ره گذر 
یک رشته اقدامات آبخیزداری به درون زمین 
تزریق  ش��ود، بی گمان، آس��یب زایی و زیان 
ناش��ی از س��یالب کاسته می ش��ود که برایند 
نهایی آن تقویت آب های زیرزمینی و تعدیل 
خشک سالی موجود خواهد بود. کارشناسان 
ب��ر ای��ن باورند ک��ه تغیی��ر کارب��ری زمین، 
ضعف برنامه ری��زی هماهنگ و به کارگیری 
روش ه��ای غیر اصول��ی در بهره ب��رداری از 
حوضه  ه��ای آبخی��ز، زمین��ه را ب��رای بروز 
سیالب های سهمگین و فزایندگی بَسامد آن 
به وجود آورده که در این میان، اس��تفاده غیر 
اصولی از زمی��ن، تداوم ساخت وس��ازها در 
بستر رودخانه ها، ریختن نخاله های ساختمانی 
بس��تر و کن��ار رودخانه ها، آش��فتگی تعادل 
بوم شناس��ی حوضه ه��ا و در نهای��ت افزایش 
امکان سیل خیزی حوضه های آبخیز  در قالب 
ویرانی واحدهای مسکونی و دیگر سازه ها را 
به همراه داش��ته است. این در حالی است که 
تنوع اوضاع بوم شناسی، دس��تیابی به الگوی 
مش��خص و ارائه دستورالعمل معین که بتواند 
کاربرد یکس��ان در هم��ه حوضه های آبخیز 
داش��ته باشد، میسر نیست. از همین  رو، افزون 
بر ش��ناخت حوزه ها و مس��ائل آنها، اولویت 
عملیات آبخیزداری متناس��ب با پتانسیل های 
موج��ود گریز ناپذی��ر اس��ت. در ای��ن میان، 

پاسداش��ت و پشتیبانی از پهنه های جنگلی و مراتع، ساخت سیل بندها، 
س��دها و مخازن و انح��راف آب و پخش س��یالب از روش های مهم 
و کارب��ردی رویارویی با س��یل و خشک س��الی هس��تند ک��ه باید در 
کانون توجه دس��ت اندرکاران و مدیران س��تادی و اجرایی قرار گیرد؛ 
روش هایی که بی گمان کاهش سیل و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و 
کشت پذیری سطح دشت های مرطوب شده با سیالب را آماده می کند. 
مهار سیالب های مخرب و جلوگیری از شست وشو و فرسایش خاک 
حاصل خیز، اهدافی از جمله تغذیه س��فره آبهای زیرزمینی و افزایش 
سطح ایس��تابی آن، جلوگیری از هدررفت آب و بهره برداری بهینه از 
رواناب ذخیره شده، به ویژه در هنگامه های کم آبی، کاهش فرسایش 
ویژه و رسوب ویژه، افزایش تولید گیاهان مرتعی، کشاورزی و دامی، 
اس��تفاده از رواناب برای تولید نهال، توسعه کشت درختان مثمر و غیر 
مثمر، ایجاد درخت زارها، ایجاد خرده اقلیم ها و بهس��ازی محیط را نیز 

پی خواهد داشت.

آلودگی هوا
چندین س��ال است در کالن شهرهای کشور، هم زمان با سردشدن هوا 
و حتی رخداد بارش، هوا نیز آلوده می ش��ود، به گونه ای که ش��اخص 
کیفیت هوا در شهر تهران بارها از وضعیت سالم خارج شده و هشدار ها 
به گروه های حساس جامعه )کودکان و سالمندان( افزایش می یابد. بر 
پایه داده های موجود، حجم تولید آالینده هایی که ش��بانه روز توس��ط 
خودروها یا همان منابع متحرک در تهران تولید می شوند، به اندازه ای 
باالست که در مدت زمانی کوتاه و در وضعیت پایداری جوی، شاخص 
کیفی��ت هوا در ته��ران حتی پس از بارش های پایی��زی رو به افزایش 
می گذارد و کیفیت هوا از وضعیت سالم خارج می شود؛ وضعیتی که 
در میانه آبان ماه امسال چندین روز تداوم یافت. گزاف نیست چنانچه 
گفته شود اساساً برنامه ریزی های موجود در بخش پایش و سالم سازی 
ه��وای تهران کارآم��دی ندارند و این باد و باران اس��ت که به دور از 
مداخله انسانی هوای تهران را دگرگونه می کنند. از جمله اخباری که 
بازتاب رسانه گس��ترده ای نیز یافت، آلودگی هوای خوزستان به ویژه 
ش��هر اهواز تا دو روز پ��س از پایان بارندگی بود ک��ه طی آن حدود 
هفده هزار نفر به دلیل مشکالت تنفسی به بیمارستان های استان مراجعه 
کردند که نزدیک به نود درصد آنها مربوط به کالن شهر اهواز و بقیه 
مراجعات از دیگر ش��هرهای اس��تان به ویژه امیدیه، رامهرمز، آبادان، 
خرمشهر و ماهشهر بود؛ رخدادی که طی سه سال گذشته تکرار شده 
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اس��ت. برخی از کارشناس��ان بر این باورند که تولید بنزین پتروشیمی 
در پتروشیمی های بندر ماهشهر و افزودن بخشی از این بنزین آلوده به 
بنزین پاالیش��گاه آبادان، از جمله  دالیل مشکالت تنفسی مردم استان 
پس از بارندگی هایی هستند که به »باران اسیدی« معروف شده اند. این 
در حالی اس��ت که س��ازمان حفاظت از محیط زیست اصرار دارد که 
باران اس��یدی نه بر دستگاه تنفسی بلکه بر پوست اثر می گذارد. با این 
حال، بنا بر برخی گزارش ها، اثر این باران بر سالمت خوزستانی  ها بیش 
از هر چیز به دلیل آالیندگی هوای ناش��ی از رکوردگیری تولید نفت 
در استان خوزستان بوده است. این رکوردگیری که به نظر می رسد به 
دلیل نزدیک شدن به اجرایی شدن برجام وکوشش برای افزایش تولید 
انجام شده است که در نتیجه آن، حجم وسیعی از گازهای خارج شده 
از میادین خوزس��تان سوزانده شده و ورود آالینده ها باعث شده اولین 
باران پاییزی خوزستان، منجر به بیماری اهالی این منطقه شود؛ عملیاتی 
که از تاریخ چهارم تا شش��م آبان ماه اجرا شده بود، مهر تأییدی بر این 
خبر ش��د. با این حال، شماری از کارگزارن استانی وضعیت یادشده را 

به وارونگی هوا در استان ربط می دهند.

نتیجه گیری
داده ها و یافته های موجود نشان می دهند دست کم نزدیک به یک ونیم 
دهه گذش��ته، میزان بارش در کشور فروکاس��ته و نوع بارش از برف 
به باران دگرگون ش��ده است. از دیگر سو، به واسطه ضعف مدیریت 
و افزای��ش بی رویه اس��تفاده از منابع آب های زیر زمینی، کش��ورمان 
در وضعیت هش��دار و بحران قرار گرفته اس��ت. بر این اساس، به نظر 
می رسد آمادگی برای بهره گیری اصولی از بارش های اندک کشور، 
هم از سوی مردم و هم از سوی کارگزاران، افزایش یافته باشد. در عین 
حال، بارش های تند، کوتاه مدت و شدید آبان ماه بار دیگر ناکارآمدی 
مدیریت بحران را به خوبی نمایاند و نشان داد که اساساً یا برنامه برای 
بهره گیری اصولی از بارش ه��ا وجود ندارد یا برنامه های موجود برای 
این حجم از بارش نارس��ا هس��تند که در هر دو حال��ت، تأمل برانگیز 
می نمای��د. از س��وی دیگر، بیش از دو دهه اس��ت ب��ه آلودگی هوای 
کالن شهرها در نیمه دوم سال، هزینه های مالی و گاه جانی گسترده ای 
بر شهروندان تحمیل کرده، به گونه ای که آبان ماه امسال هوای بسیاری 
از کالن شهرها در وضعیت ناسالم به سان سال های گذشته قرار گرفت؛ 
وضعیتی که هش��دارهای پیاپی برای افراد حس��اس به ویژه کودکان و 
س��المندان را در پی داشته است. در این میان، استان خوزستان سرآمد 

آلودگی کش��ور طی س��ال بوده است، با این 
تفاوت که بارش امس��ال به صورت اس��یدی 
ظاهر شد و آلودگی برخاس��ته از آن هزاران 
نفر را راهی بیمارس��تان ک��رد. هرچند درباره 
خاس��تگاه آن اتف��اق نظری وجود نداش��ت، 
ام��ا به نظر می رس��د مس��ئله رکوردگیری از 
س��ازه ها و منابع موج��ود که پ��س از توافق 
برجام در وضعیت فعال قرار خواهند گرفت، 
مهم ترین عامل آلوده ساز هوا و بارش اسیدی 
بوده اس��ت. در موارد برشمرده ش��ده، ضعف 
زیرس��اخت های موج��ود در رویاروی��ی ب��ا 
تغییرات اقلیمی، آس��یب پذیری کش��ور را به 
خوبی نمایاند، به گونه ای که بارش های اخیر 
می توانس��ت در ص��ورت آمادگی و طراحی 
زیرس��اخت های الزم خاس��تگاه برکت برای 
تقویت آبهای زیر زمینی قرار گیرد، اما چنین 
نشد. از سوی دیگر، ناتوانی دولت در جبران 
خس��ارات وارده ب��ه افزای��ش نارضایتی های 
موجود دام��ن زد، به گونه ای که برآوردهای 
موجود نش��ان می دهند خس��ارات وارده در 
اس��تان لرستان چند ده برابر کمک پیشنهادی 
هیئت وزیران بوده است که بی گمان چنانچه 
همین کمک ها در زمان خود صرف مسائلی 
مانن��د آبخیزداری و دیگر س��ازه های مرتبط 
می شد، می توانست منشأ توس��عه قرار گیرد. 
در اس��تان خوزستان نیز هر سال وضعیت آب 
و هوایی حادتر و بحرانی تر می شود که نشان 
می ده��د رویکرد کارگزاران اس��تانی و ملی 
به این اس��تان چندان جدی نبوده و گفته های 
چندین س��اله صرفاً ماهیتی وعده گونه داشته 
اس��ت ک��ه در نهایت به تش��دید بی اعتمادی 

خواهد انجامید.




