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مقدمه
داده ه��ای چندین ده��ه ای موج��ود درباره 
بارش، دما، س��یل و خشکس��الی گویای آن 
اس��ت که آب و هوا در مقیاس کروی تغییر 
کرده که در این میان گستره جنوب باختری 
آس��یا نی��ز از ای��ن دگرگونی ه��ا بی نصیب 
نمانده اس��ت به گونه ای که بسیاری از مراکز 
پژوهش��ی و کارشناسان، آینده ناخوشایندی 
ف��راروی محی��ط زیس��ت و امنیت زیس��ت 
محیطی کشورهای منطقه پیش بینی می کنند. 
دگرگونی های یاد ش��ده در کشور ما بیشتر 
در ش��کل کاه��ش ب��ارش، افزای��ش دما، 
خشکسالی های بلند مدت، رخداد سیالب و 
آش��فتگی رژیم بارش نمود یافته به گونه ای 
که ناهمس��انی فزاینده ای می��ان حوضه های 
آبریز کشور از نظر میزان دریافت بارش رخ 
داده است. در این میان، پایش رخددادهای 

مرتبط با بارش در کش��ور نشان می دهند که هر گونه تغییر در میزان 
بارندگ��ی خواه افزایش ی��ا کاهش به بروز خس��ارت های کالن در 
قالب سیالب و خشکسالی می انجامد دیگر آنکه طی این مدت بیشتر 
مناطق کش��ور از آسیب های ناش��ی از این دو بی نصیب نمانده اند. بر 
بنیاد یافته های موجود در کش��ور ما ویرانی و نابودی پوشش گیاهی، 
دس��ت اندازی به حریم رودخانه ها و تغییر کاربری زمین در پیدایش 
سیالب ها و خروش��ندگی رودها نقش بنیادی داش��ته است. دیده ها 
و داده های موجود نش��ان می دهند هر چه پوش��ش گیاهی گسترده 
و فش��رده باشد، فرس��ایش خاک نیز کمتر خواهد بود. این در حالی 
است که در ش��ش دهه گذشته از 25 میلیون هکتار جنگل، فقط 14 
میلی��ون هکتار باقی مانده اس��ت. برآوردهای موجود گویای ویرانی 
70 مت��ر مربع از جنگل های کش��ور در هر ثانیه اس��ت. ب��ر این پایه، 
رویداد سیل نتیجه طبیعی فرآیندهای یاد شده هستند. به دیگر سخن، 
چنانچه بپذیریم که سیالب، رواناب مازاد بر ظرفیت رودخانه است، 
هرگاه به هر ش��کلی به حریم رودخانه دست اندازی شود، گنجایش 
رودخانه فرو می کاهد و به فراخور حجم آب در قالب س��یالب های 

فروردین ماه س�ال جاری به واس�طه نفوذ س�امانه های بارش�ی فعال به ویژه در حوضه آبریز خلیج فارس 
بارش های چندروزه ای رخ داد که در واپسین روزهای همین ماه بارش شدت بیشتری یافت و بیش از 14 
استان کشور درگیر پدیده طغیان رودها و سیالب شدند. بارشی که شدت و حجم آن دست کم طی پنج دهه 
گذش�ته بی سابقه بود. در این میان، بیشترین آس�یب ها به استان خوزستان وارد شد که در پایین دست این 
حوضه آبریز قرار دارد و بسیاری از شهرها و روستاها در معرض تهدید قرار گرفتند. وضعیت تهدیدآمیزی 
که واکنش کارگزاران کشوری و لشکری برای کمک رسانی به مردم را در پی داشت. تحلیل پیش روی 
بر این انگاره استوار است که در هم تنیدگی سه عامل دگرگونی آب و هوا در مقیاس کروی و منطقه ای، 
ناکارآمدی مدیریت بحران در مقیاس ملی و تخریب محیط زیست به ویژه در حریم رودهای حوضه آبریز 

خلیج فارس در سیالبی شدن سامانه های بارشی کشور مؤثر بوده اند. 
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بزرگ همراه با زیان ها و آسیب های هنگفت مالی و جانی به ویژه به 
سازه های کنار بستر رودخانه نمود می یابد. واپسین روزهای فروردین 
ماه امس��ال نفوذ سامانه بارش��ی فعال در قالب بارش شدید چند روزه 
و س��یل و آبگرفتگی در بیست ویک استان لرستان، ایالم، کرمانشاه، 
فارس، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان 
ش��مالی و رضوی، کهگیلویه، کردستان، البرز، یزد، سمنان، گیالن، 
گلس��تان، آذربایجان ش��رقی، مازندران، آذربایجان شرقی و زنجان 
خود را نش��ان داد. گزارش های موجود نش��ان می دهند که بیشترین 
زیان و آس��یب مرتبط با بارش سنگین و س��یالب برخاسته از آن در 
اس��تان های حوضه آبریز خلیج فارس به ویژه محدوده زاگرس میانی 
و در لرستان، ایالم، کرمانشاه و استان مرکزی رخ داده است. از آنجا 
که شیب زمین در حوضه یاد شده رو به سوی جنوب به ویژه جنوب 
باختری کشور دارد، طی این مدت استان خوزستان در کانون تهدید 
سیل و هشدارهای پیاپی قرار گرفت. برخاسته از رویداد سیل بسیاری 
از زیرس��اخت ها و سازه ها در بخش آب، برق و کشاورزی، دام های 
روستاییان، س��کونت گاه ها، کشتزارها، راه های کوچ زیان، مسیرهای 
آب رو، بنده��ای انحرافی، مزارع پرورش ش��یالت و دامداری ها در 
این استانها دچار آسیب های جدی شدند و هفت تن از هم میهنانمان 

نیز جان باختند. 

سیل خیزی بارش 
ایران روی کمربند خش��ک ک��ره زمین قرار دارد و ب��ه طور طبیعی 
از بارندگی اندکی برخوردار اس��ت. همین ب��ارش اندک نیز از نظر 
زمان��ی و مکانی به ش��دت دچ��ار پراکندگی و ناهمگونی اس��ت. با 
این حال، خشکس��الی بخش��ی از هوی��ت وضعیت اقلیم��ی ایران به 
صورت سراس��ری یا منطقه ای بوده است. داده ها و دیده های موجود 
نش��ان می دهند که چندین س��ال است که کش��ورمان در یک دوره 
خشکس��الی همراه با کاهش بارش به س��ر می برد. پیشامدی که افت 
س��طح آب های زیر زمینی و نشس��ت زمین به دلیل توس��عه ناپایدار 
و برداش��ت های بی رویه را در پی داش��ته اس��ت. این در حالی است 
که داده های موجود گویای آن هس��تند که رخداد سیالب در ایران 
روند رو به رش��دی داشته اس��ت به گونه ای که امروزه بیشتر مناطق 
کش��ور در کانون تازش س��یالب های ویرانگر قرار دارند و آسیب ها 
و زیان های برخاسته از س��یالب روند رو  به فزاینده ای یافته است. از 

این رو، سیل و خشک س��الی دو روی یک 
سکه هس��تند که یکی برخاسته از مازاد آب 
و دیگری از راه کاهش بارش و کمبود آب 
نمود می یابد. یافته های موجود درباره بارش 
نشان می دهند که برخاسته از دگرگونی های 
آب و هوایی حجم بارش��ی که پیش از این 
طی س��ال پراکنده و پیاپی می بارید، امروزه 
بی آنکه افزایش یافته باش��د طی چند روز به 
صورت فشرده و سنگین می بارد و بیشتر این 
بارش هم به صورت سیالب و با آسیب زایی 
فراوان از منطقه بیرون می رود. این در حالی 
است که اگر طی سال بارش کافی رخ نداده 
باش��د باز هم مناطق یاد شده با وجود چنین 
حجم��ی از بارش آن هم در طی چند روز با 
کمب��ود منابع آب در ماه های آینده رو به رو 
خواهند ش��د. از سوی دیگر زیرساخت های 
موجود و فرهنگ زیست محیطی جامعه نیز 
به فراخور چنی��ن دگرگونی هایی هماهنگ 
و سازگار نش��ده است. کارشناس��ان بر این 
باور هس��تند که تغییر کاربری زمین، ضعف 
کارگی��ری  ب��ه  و  هماهن��گ  برنامه ری��زی 
روش های غی��ر اصولی در بهره ب��رداری از 
حوضه  ه��ای آبخی��ز، زمین��ه را ب��رای بروز 
س��یالب های س��همگین و فزایندگی بَسامد 
آن به وجود آورده که در این میان، استفاده 
غیراصولی از زمین، تداوم س��اخت و سازها 
در بس��تر رودخانه ه��ا، ریخت��ن نخاله ه��ای 
س��اختمانی در بس��تر و کن��ار رودخانه ه��ا، 
آش��فتگی تعادل بوم شناسی حوضه ها و در 
نهایت افزایش امکان سیل خیزی حوضه های 
آبخیز در قالب ویرانی واحدهای مسکونی و 
دیگر س��ازه ها را به همراه داشته است. برای 
نمونه کارشناس��ان به این نتیجه رسیده اند که 
کاهش پوش��ش گیاه��ی برخاس��ته از تغییر 
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کارب��ری زمین در برخی مناط��ق به افزایش 
رواناب ناش��ی از باران ت��ا 30 برابر انجامیده 
اس��ت. از این رو، طبیعی است که جوی ها و 
رودهای موجود گنجایش گذر این اندازه از 
آب را نداشته باشند و در بسیاری از مناطق، 
س��یالب رودخانه ه��ا و جوی ه��ا ب��ه بیرون 

سرازیر شود.

سیالب فروردین ماه
بر پایه الگوی درازمدت بارش در کش��ور، 
فروردین ا مس��ال نیز چندین س��امانه بارشی 
به کش��ور وارد شد اما س��امانه بارشی چند 
روزه و سنگین واپس��ین روزهای همین ماه 
به سیالب های غافل گیرکننده، سنگین و پُر 
آس��یبی انجامید. به گونه ای که در شول آباد 
لرس��تان رکورد 271 میلی متر بارش در 48 
س��اعت ثبت شد که بیشتر از نصف مجموع 
بارش س��االنه این منطقه اس��ت. در آبدانان 
و دهلران هم در همین س��امانه بارشی 220 
میلی مت��ر ب��ارش ثبت ش��د ک��ه نزدیک به 
میانگین کل بارش ساالنه این منطقه برآورد 
می شود. 170 میلی متر بارش طی 48 ساعت 
در خ��رم آباد و 175 میلی مت��ر در پل دختر 
نیز در دهه های اخیر بی س��ابقه بوده اس��ت. 
در شهرس��تان بهمئ��ی اس��تان کهگیلویه و 
بویراحم��د بیش از 81 میلی متر باران بارید. 
ای��ن بارندگی ها بی��ش از 170 میلیارد ریال 
خس��ارت بر ج��ای گذاش��ت. بارش ها در 
مالی��ر به 500 میلی متر رس��ید که این میزان 
در همس��نجی با آمار بلندم��دت 77 درصد 
افزای��ش داش��ت. بارش ها به ان��دازه ای بود 
که رودخانه »حرم آباد« این شهرس��تان پس 
از 16 س��ال بر اثر بارش های اخیر به جریان 
درآمد، در س��طح حوضه های آبریز تهران 

خروجی س��دها با هماهنگی مراک��ز مرتبط از جمله مدیریت بحران 
اس��تانداری های تهران و البرز و با اعالم قبلی افزایش یافت و نسبت 
ب��ه رخداد بارش و امکان س��یالبی ش��دن رودخانه ها و مس��یل ها از 
سوی سازمان های مرتبط بارها هش��دار داده شد. شدت بارندگی ها 
در اس��تان کرمانش��اه به گونه ای بود که طی چن��د روز بیش از 90 
میلی متر بارندگی رخ داد. پیامدهای بارش س��یالبی استان در شکل 

آبگرفتگی گذرگاه ها و خیابان های ش��هر کرمانشاه، ریزش و رانش 
کوه در منطقه اورامانات، ریزش کوه در جاده حمیل به اس��الم آباد 
غرب و به زیر آب رفتن گس��تره پهناوری از باغات و کش��تزارهای 
استان نمود یافت. همچنین بارش ها در استان مرکزی به سیالبی شدن 
بیشتر رودخانه ها و مسیل های مناطق باختری و جنوب باختری استان 
انجامید، مس��یل هایی که طی چند سال گذشته خشک بودند. بر اثر 
این بارش ها ورودی سد کمال صالح به میزان 50 متر مکعب بر ثانیه 
و پل دوآب ش��ازند به 35 متر مکعب  بر ثانیه رسید. همچنین سیالب 
در طول رودخانه قره چای از شازند، ُخنداب و کمیجان به سمت سد 
الغدیر ساوه پس از نزدیک به هشت سال روان شد. استان های دیگر 
نیز کمابیش به چنین وضعیتی دچار بودند به گونه ای که در مجموع 
طی ش��ش روز 351 ش��هر، روستا و مناطق عشایرنش��ین تحت تأثیر 
س��یل و آبگرفتگی قرار گرفتند. مطالعه تحلیل سیالب یاد شده نشان 
داد که زیان ها و آس��یب های وارد ش��ده عمدتاً برخاسته از برداشتی 

در ش�ش ده�ه گذش�ته از 25 میلی�ون 
هکت�ار جن�گل، فقط 14 میلی�ون هکتار 
باق�ی مانده اس�ت. برآورده�ای موجود 
از  مرب�ع  مت�ر   70 ویران�ی  گوی�ای 
جنگل ه�ای کش�ور در هر ثانیه اس�ت.
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بود که کارگزاران ملی و استانی از چندین سال خشکسالی داشتند. 
بدین معنا که زمینه ها و بایس��ته های الزم به فراخور بارش پیش بینی 
ناشده، اندیشیده نش��ده بودند. به دیگر سخن، بیش از یک دهه بود 
که این مناطق دچار خشکس��الی بودند و مناطق حاشیه رودخانه ها و 
دشت های س��یالبی طی این مدت کانون ساخت وساز و کشاورزی 
شده بودند که بروز این سیالب ها به بسیاری از روستاها و کشتزارها 
آسیب هنگفتی وارد کرد. همچنین کمبود اعتبار برای انباشت اقالم 
در ناتوانی س��ازمان های امدادرس��انی به نواحی س��یل زده اعتراض 
نماین��دگان این نواح��ی در مجلس را در پی داش��ت. از این رو، به 
رغم کوش��ش هایی که به عمل آمد در اس��تان های لرستان، ایالم و 
خوزس��تان بارش سیل آسا به آسیب هایی کالن مالی و چندین کشته 

انجامید. 
در ش��رق کشور نیز سیالب های افغانستان با ورود به سیستان نیمه 
چهارم دریاچه خش��کیده هامون را پُر کرد. این گونه آب های فصلی 
تا اندازه ای می توانند مش��کل خشکسالی چند ساله را برطرف کنند. 
در ش��مال غربی کش��ور نیز روند خشکی س��ال های گذشته دریاچه 
ارومیه متوقف ش��د و این دریاچه در وضعی��ت تثبیت قرار گرفت و 
قایق ه��ا بر روی آن ب��ه حرکت درآمدند. در س��ال آبی جاری 743 
میلیون متر مکعب آب ذخیره ش��ده در پشت سدهای استان به سمت 
حوضچه دریاچه ارومیه رهاس��ازی ش��د که در همسنجی با پارسال 
بیش از 5.5 برابر افزایش نش��ان می دهد. در این میان، بیشترین میزان 
رهاسازی آب از سد ش��هید کاظمی بوکان به میزان 564 میلیون متر 
مکعب بود که در مقایس��ه با 77 میلیون مترمکعب سال گذشته بیش 
از هفت برابر افزایش نش��ان می دهد. پس از سد شهید کاظمی بوکان 
بیشترین میزان رهاس��ازی آب به ترتیب از سدهای مهاباد، حسنلوی 
نقده و زوالی سلماس بود به گونه ای که تنها از سد مهاباد امسال 95 
میلیون متر مکعب آب رهاس��ازی شد که این میزان در سال گذشته 

صفر بود. 

سیالب خوزستان
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در جنوب غربی کشور به گونه ای 
اس��ت که به واسطه شیب رش��ته کوه زاگرس و ویژگی های زمین 
شناسی منطقه تقریباً بیش��تر رودها و مسیل های پرآب حوضه آبریز 
خلیج فارس به جلگه هموار خوزس��تان سرازیر می شوند. داده های 

موج��ود نش��ان می دهند که حوض��ه آبریز 
خلیج فارس و دریاي عمان در س��نجش با 
سال آبی گذشته بیش از 50 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. برای نمونه قدرت سیالب و 
بیش��ینه بده آب ورودی)دبی( به سد دز در 
این اس��تان به رقم هشت هزار مترمکعب در 
ثانیه رس��ید، رقمی که حدود40 برابر بیش 
از وضعی��ت عادی اس��ت و طی 55 س��ال 
عمر این س��د بی سابقه بود. هر چند نزدیک 
به دو س��وم س��یالب در این سد ذخیره شد 
ام��ا وضعی��ت یاد ش��ده افزای��ش خروجی 
آب دریاچه س��د را گزین��ه ای گریزناپذیر 
می کرد. بر این پایه ش��یرهای کش��اورزی 
که از س��ال 1382 به علت خشکسالی بسته 
مان��ده بود بازگش��ایی ش��د. اما باز ش��دن 
دریچه های آب س��د دز و س��رازیر ش��دن 
سد دز در شمال خوزس��تان موجب طغیان 
رودخانه دز شد. طغیان رودخانه های استان 
بخش های گس��ترده ای از سازه های آب و 
تصفیه خانه  )تلمبه خانه،  فاضالب خوزستان 
فاضالب و خارج شدن تأسیسات آب خام 
از مدار( را در کام خود فرو برد و ش��ماری 
از روس��تاهای مناطق پایین دست سد دز در 
شهرهای دزفول و اندیمشک به دلیل طغیان 
رودخان��ه دز تخلی��ه ش��دند. گزارش های 
موجود نش��ان می دهند که س��یل برخاسته 
از بارندگی های اخیر در اس��تان خوزستان 
آس��یب های هنگفت��ی ب��ه مناط��ق کن��اره 
رودخانه دز، کارون و کرخه و نیز به بخش 
کشاورزی و دامداری خوزستان وارد کرد. 
در این میان صد در صد کشاورزی مناطقی 
که در مسیر رودخانه دز قرار داشته اند نابود 
شد و بیش از یک هزار رأس دام نیز ناپدید 
ش��دند. همچنی��ن بارندگی های ش��دید در 
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حوضه آبریز باالدس��ت رودخانه جراحی، 
موج��ب طغی��ان رودخانه جراح��ی و زیان 
و آس��یب شدید در شهرس��تان رامشیر شد. 
برآوردهای موجود نش��ان می دهند که 37 
میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی 
وارد ش��ده است که از این میان، 25 میلیارد 
تومان مربوط ب��ه بخش زراعت و دام و 12 
میلیارد تومان مربوط ب��ه تخریب کانال ها، 

زهکش ها و ایستگاه های پمپاژ آب است.
همچنی��ن پیک ورودی به س��د کرخه 
3300 مترمکع��ب بر ثانیه ب��وده که به رغم 
میزان حجم خالی این س��د، کارشناسان بر 
ای��ن باور هس��تند که چنانچه س��دهای دز، 
کرخه و سیمره وجود نمی داشتند انتقال این 
حجم از آب به پایین دس��ت رود، آس��یب 
و زی��ان جب��ران ناپذیری به ب��ار می آورد. 
موضوع��ی که گوی��ای اهمیت س��دها در 
کشور به ش��مار می رود. شدت آسیب های 
وارده به اندازه ای بود که نشس��ت ش��ورای 
عالی مدیریت بحران کش��ور برگزار ش��د 
و فرمانده س��پاه پاس��داران به نیروهای سپاه 
اس��تان های س��یل زده دس��تور داد تا آماده 
کمک رسانی به مردم و همکاری با دولت 
شوند. کارشناسان بر این باور هستند که در 
جریان بارش های س��نگین واپسین روزهای 
فروردین ماه و طغیان رودخانه های کارون 
و کرخه که در پنج دهه گذش��ته بی س��ابقه 
ب��ود س��دهای دز، کارون 3 – 4، مس��جد 
س��لیمان، کرخه و گتوند نق��ش بنیادی در 
مهار س��یالب ها ایفا کردند. براین اس��اس، 
در حوض��ه آبری��ز دز نی��ز س��د، باتوجه به 
حج��م کم مخزن به تنهایی نتوانس��ت برای 
مهار س��یالب ها کافی باشد و ورود سیالبی 
با دبی 8 هزار مترمکع��ب در ثانیه را بگیرد 

و پس از پر ش��دن مخزن به منظور جلوگیری از سرریزش��دن س��د 
دریچه های سد، باز و آب به پایین دست رها شد. این رهاسازی در 
شهرستان دزفول خسارات چند صد میلیارد تومانی در قالب ویرانی 
س��کونتگاه ها و سازه های مستقر در کرانه ها و روستاهای کناره رود 
دز در پی داش��ت؛ وضعیتی که مورد اعت��راض نمایندگان مجلس 
نیز قرار گرف��ت زیرا نمایندگان بر این ب��اور بودند که دریچه های 
س��د بیش از اندازه ظرفیت رودخانه بازگش��ایی ش��ده است. دیگر 
آنکه امکانات امدادی هالل احمر ضعیف بود و رس��اندن چادر به 
برخی مناطق س��یل زده با 24 س��اعت تأخیر انجام شد. این در حالی 
اس��ت که در رودخانه دز فقط یک سد بنا شده و آن هم گنجایش 
مشخصی دارد و در حد توان مخزن خود می تواند در برابر طغیان ها 
و س��یالب ها بایس��تد و در بارش های س��نگین به ناچ��ار باید برای 
جلوگیری از س��رریز نش��دن سد، آب ذخیره ش��ده را تخلیه کرد. 

رخدادی که به ایجاد خسارت هایی کالن در پایین دست انجامید.
ب��ه ه��ر روی، بارندگی ه��ای اخی��ر موجب ش��د ح��دود 1/5 
میلیارد مترمکعب به ذخیره آب س��دهای خوزس��تان افزوده شود. 
 گزارش های موجود نشان می دهند که سیالبی که در حوضه آبریز 
دز روی داد، بی س��ابقه ب��ود ب��ه گونه ای ک��ه در روز 26 فروردین 
بده آب ورودی لحظه ای به این س��د به ده ه��زار و 400 مترمکعب 
بر ثانیه و بده پیک س��اعتی نیز به 8 هزار مترمکعب بر ثانیه رس��ید. 
س��د دز با حجم مخزن حدود 60 کیلومتر مرب��ع کمک بزرگی به 
مهار س��یالب و پخ��ش آن در مخزن کرد. این در حالی اس��ت که 
سر شاخه دز به شاخه اصلی کارون می پیوندد و حجم آب در رود 
کارون بسیار افزایش می یابد. در همین سیل بده )دبی( پیک ساعتی 
س��د گتوند به 1700 مترمکعب بر ثانیه رسیده بود که اگر این حجم 
آب از کارون ج��اری می ش��د و 8000 مترمکعب در ثانیه نیز از دز 
وارد می ش��د، وضعیت خطرناکی پیش می آمد. همچنین دبی پیک 
ساعتی س��د کرخه نیز به 3600 متر مکعب بر ثانیه رسید که در سد 
کرخه با 600 مترمکعب در ثانیه آرام گرفت. از این رو، نقش��ی که 
س��دها روی رود کارون و دز در مدیریت س��یالب داش��تند، بسیار 
حائز اهمیت بود به گونه ای که رخداد سیالب با خسارات کم تری 
مدیریت شد. با این حال، بررسی ها و واکاوی های وضعیت موجود 
نشان می دهند که آنچه که به پیدایش چنین مشکالتی می انجامد در 
واقع نه خود پدیده بارش و نه گش��ودن ناگهانی دریچه های سد دز 
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بلکه مدیریت نابسامان چشم انداز پایین دست، ساخت و ساز بدون 
ضابط��ه و تخریب فضای کالبدی س��رزمین بوده اس��ت. بدین معنا 
که یکی از کارکردهای مهم س��دها مهار س��یل و کاهش خسارت 
برخاسته از بارش های شدید در دوره های تَرسالی است. اما سیالب 
نی��ز به واقع بخش��ی از چرخه طبیعی گردش آب اس��ت که امکان 
بهره مندی از رطوبت و آبرفت ادواری برای گستره  های پهناوری از 
زیست بوم به ویژه گستره های دور از خط القعرها را فراهم می آورد. 
به واقع س��یالب تنف��س عمیق طبیعت اس��ت و فرصت بازس��ازی 
ادواری ب��رای عرصه های دور از رواناب ه��ای دائمی آب را ایجاد 
می کند. مش��کل آنجاست که در مسیل ها خانه و سازه می سازند. به 
یاد داش��ته باشیم که رودخانه به معنی خانه رود است و طبیعی است 
ک��ه رود با هر حجمی در خانه خود روان ش��ود. از این رو عاقالنه 
این است که انس��ان به دم و بازدم مؤلفه های جانبخش طبیعت اعتنا 
کند و در مس��یل، خانه نسازد تا نیاز به ساخت سد در باالدست هم 
نداش��ته باشد. بدیهی است که سدها از آسیب زایی بیشتر سیل اخیر 
کاستند اما همین سدها مانع بازیابی هزاران هکتار اراضی خشکیده 

با سیالب و آبرفت های حاصلخیز شدند. 

نتیجه گیری
دیرگاهی اس��ت که ساز ناسازگار محیط زیس��ت در قالب تشدید 
خشکس��الی و فزایندگی س��یالب خود را بر امنیت زیست محیطی 
کشور تحمیل کرده اس��ت. رخدادهایی که خود برایند دگرگونی 
اقلیم��ی در مقی��اس جهان��ی و منطق��ه ای، کن��دی در هماهنگ��ی 
سازمان های مسئول در مدیریت بحران کشور با تهدیدات غیر سنتی 
و نوپدید به ویژه در بخش محیط زیس��ت و نی��ز تخریب بنیادهای 
زیس��تی و پوشش ُرستنی ها به ویژه جنگل ها از سوی مردم و برخی 
نهادها و س��ازمان ها به ش��مار می روند. وضعیتی که در کلیت خود 
گ��واه ب��ر پایین ب��ودن فرهنگ زیس��ت محیطی نزد ش��هروندان و 
کارگ��زاران در مقیاس ملی و محلی اس��ت. تغییرات آب و هوایی 
در کش��ور به صورت کاهش بارش و در مقابل افزایش بارش های 
سیل آسا در بازه زمانی اندک، خود را نشان می دهد. از سوی دیگر 
افزایش این دس��ت بارش ها بیش��تر در حوضه آبریز خلیج فارس به 
ویژه در اس��تان های ایالم، لرس��تان و خوزستان به صورت خسارت 
بار نمود یافته اند. دیگر آنکه بارش در دیگر حوضه ها تغییر چندانی 

نکرده حتی گاه کاهش نیز داش��ته اس��ت. 
آنچ��ه در ب��روز س��یل اخیر نقش داش��ت، 
ناتوانی س��ازمان های مرتب��ط در پیش بینی 
رخداده��ای ب��ارش و حت��ی در ص��ورت 
پی��ش بینی کم توجه��ی ب��ه پیامدهای آن 
بود. یافته های موجود نش��ان داد که بیش��تر 
خس��ارات ها در مناطق��ی رخ داده ان��د که 
س��اخت و س��از در کنار و حتی در بس��تر 
رودهای استان انجام شده است. وضعیتی که 
گویای این ذهنیت است که چون طی یک 
دهه گذش��ته بارشی رخ نداده، پس سیالبی 
نیز نخواهد آمد یا به زودی نخواهد آمد. از 
سوی دیگر، فضای ذهنی برای گرودارانی 
)ذی نفع��ان و ذی مدخالن( که به س��اخت 
س��د گرایش دارند، فراهم شد که از طریق 
برانگیخت��ن احساس��ات و عواطف عمومی 
پش��یتبانی الزم برای ساخت سد را به دست 
آورند. داده های موجود نش��ان می دهند که 
که س��اخت س��د برای آنها سود سرشار در 
پی دارد. اما از این نکته غفلت ش��ده است 
که آنچه به تش��دید خس��ارت سیل در این 
بخش از کش��ور انجامید آماده نبودن مسیل 
و حریم رودها برای گذر سیل بود نه الزاماً 
ساخت س��د. هر چند نمی توان نقش سدها 
در آرام سازی شدت س��یل و ذخیره سازی 

سیالب را نادیده گرفت.




