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رئیس سازمان امداد ونجات: 
 5 استان درگیر سیل 
و آبگرفتگی هستند 

رئیس ســازمان امداد ونجات با بیان اینکه۵ 
استان درگیر سیل و آبگرفتگی هستند، گفت: 2نفر 
در تربت جام بر اثر گرفتار شــدن در سیالب جان 

خود را از دست داده  اند.
به گزارش ایلنا، مرتضی سلیمی درباره خدمات 
امدادونجات در سیل و آبگرفتگی طی٧2ساعت 
گذشته بیان کرد: ۵ استان چهارمحال و بختیاری، 
خراسان های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان 

درگیر سیل و آبگرفتگی هستند.
او با اشاره به مناطق امدادرسانی شده، تصریح 
کرد: در١٤شهر و روســتا به١٧۵نفر امدادرسانی 

شده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: تخلیه آب از٣٩واحد 

مسکونی نیز در این مدت صورت گرفته است.
او با بیــان اینکه١٨تیم شــامل٩٣نفر در این 
عملیات حضور داشتند، خاطرنشان کرد: 2نفر در 
تربت جام به دلیل گرفتار شدن یک پراید در مسیر 

سیالب جان خود را از دست داده اند.
    

بزرگراه های صیاد و حکیم در 
صدر سرقت دیواره صوتی!

معاون فنی و مهندســی سازمان حمل ونقل 
ترافیک شــهرداری تهران از تالش کارشناسان 
برای یافتن راه های ضدسرقت کردن دیوارهای 
صوتی بزرگراه ها خبــرداد و گفت: بزرگراه های 
صیاد شیرازی و حکیم باالترین میزان سرقت، 

دیواره های صوتی را دارند.
به گزارش ایســنا، وحید ســرلک در مورد 
وضعیــت دیواره هــای صوتی نصب شــده در 
بزرگراه های پایتخت که مدتی است مورد سرقت 
قرار می گیرند، اعالم کرد: در حال حاضر حدود 
٣۰۰۰متر دیواره صوتی در طــول اتوبان های 
پایتخت نصب شده اســت که متاسفانه به دلیل 
آنکه قســمت های آهنی این دیواره های صوتی 
زیاد است، این دیواره ها مورد توجه سارقان قرار 

گرفته و آن را می ربایند.
او با بیان این که در حــال حاضر حدود ١۵تا 
2۰درصد این دیواره هــای صوتی در کل تهران 
مورد ســرقت، قرار گرفته اســت، گفت: بیشتر 
ســرقت دیواره های صوتی در بزرگــراه صیاد 
شیرازی است به گونه ای که حدود ٣۰درصد از 
این دیواره ها تنها در این اتوبان به ســرقت رفته 
است و بعد از آن بیشترین ســرقت دیواره های 

صوتی در بزرگراه حکیم رخ می دهد.
    

اعالم اظهارنظر قطعی در مورد 
حادثه لردگان پایان هفته جاری

رئیس ســازمان پزشــکی  قانونی گفت: تا 
پایان هفته جاری اظهارنظــر قطعی در مورد 
حادثه لــردگان بــه مقامات قضایــی اعالم 

می شود.
به گزارش ایرنا، عباس مسجدی آرانی بیان 
کرد: پزشکی قانونی از بیش از ١۰۰نفر افرادی 
که از ســوی مقام قضایی به ما معرفی شدند و 
همه آنها دارای دســتور قضایی بودند، نمونه 
آزمایش گرفته است و اظهارنظر قطعی هم این 

هفته به مقام قضایی اعالم خواهد شد.
او تاکید کرد: در حقیقت پزشکی قانونی در 
این خصوص به ســئوال مقام قضایی در مورد 
سرنگ آلوده و شیوه های ابتال پاسخ خواهد داد.

او اعالم کرد: تیم های کارشناسی به محل 
حادثه در روســتای مورد نظر فرستاده شد تا 
افرادی که باید مورد آزمایش قرار می گرفتند، 
به زحمت نیافتند و نمونه های الزم در همانجا 
از آنها گرفته شد و مردم هم همکاری های الزم 
را به عمل آوردند. اقدامات اولیه نیز به اســتان 
چهارمحال وبختیاری فرستاده و برای بررسی 

بیشتر به تهران ارسال شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان 
کرد: تمام مواردی که از آنها نمونه گرفته شد، 
شامل سنین مختلف و از هر دو جنسیت بودند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»تهــران روزی یــک میلی متــر 
نشست می کند« این خبر را چند روز 
پیش انوشــیروان محســنی بندپی، 
اســتاندار تهران در جلسه مدیریت 
بحران تهران اعالم کرد و گفت: »باید 
هرچه سریع تر نســبت به پاک کردن 
ســفره های زیرزمینی اقدام شــود 
همچنین شــن چاله ها بایــد هرچه 
زودتر شناسایی شوند و با رعایت موارد 
ایمنی، خطرپذیری آنها را به حداقل 
برسانیم تا از طریق برخی کانال ها آب 
را به سمت دشت هایی که فرونشست 

دارند، هدایت کنیم.«
مدتی می شود که بحث فرونشست 
زمین در تهران داغ شــده است. این 
بحث ها بیشتر زمانی به اوج خود رسید 
که در چند نقطه از تهران قسمت هایی 

از خیابان تخریب و دچار ریزش شد. 
استان تهران روزانه یک 
میلی متر نشست می کند

تهران با ثبت رکــوردی جدید در 
فرونشســت زمین، روزانه یک میلی 
و ساالنه٣۶ســانتی متر نشســت 
می کند و هم اینک به علت برداشــت 
بی رویه آب هــای زیرزمینی، مناطق 
١۶،١٧،١٨،١٩و2۰با فرونشســت 

گسترده زمین روبه رو شده اند. 
در سال های گذشــته مسئوالن 
خطر فرونشست زمین که از دشت های 
جنوب شــهر تهران هر روز به برج ها و 
بافت فرسوده و متراکم این کالنشهر 
نزدیک تر می شود هشدار داده اند، اما 
ظاهرا روند فرونشســت تا فروریزش 
زمیــن ادامــه دارد و بایــد در انتظار 
فاجعه ای مانند انفجار مهیب در منطقه 
شــهران بود. حادثه ای کــه به دلیل 
فرونشســت و جابه جایی خاک، لوله 
١٩اینچی گاز شکســته شد و نشت 
گاز در زیر زمین باعث فوران آتش در 

انتهای خیابان یکم شهران شد.
بنا بــه گفتــه کارشناســان این 

لوله های١٩اینچی گاز در٤۰۰نقطه 
شهر تهران وجود دارد و این تنها یکی از 
خطرات فرونشست زمین در پایتخت 
است. با این حال عوامل اصلی پدیده 
فرونشست زمین برداشت مازاد آب از 
منابع زیرزمینی و به تبع آن فرسایش 

خاک است.
آمارها نیز سرعت فرونشست زمین 
در دشــت ورامین را نشان می دهند 
به طوری که ســاالنه ١٣سانتیمتر، 
در بخشــی از پاکدشــت و پیشوا به 
2۵سانتی متر، شهرری2۵سانتي متر، 
دشت تهران١٧ســانتیمتر و شهریار 
٣۶سانتی متر رســیده و کل استان 
تهران به طــور متوســط روزانه یک 
میلی متر نشست می کند، با توجه به 
ایــن آمارها، اسالمشــهر، کهریزک، 
شهریار، چهاردانگه، صبا شهر و نسیم 
شهر در معرض بیشترین فرونشست 

زمین قرار دارند. 
از سوی دیگر فرونشست زمین های 
نیروگاه های برق و ریل قطارها را نیز با 
خطر جدی قرار داده و 2۵ کیلومتر از 
مسیر کمربندی آزادگان، 2٨کیلومتر 
از آزادراه تهران- قــم و 2١کیلومتر از 
آزادراه تهران- ساوه با خطر فرونشست 

روبه رو هستند.
این ارقام نشان می دهد که تهران 
با خطری جدی فرونشســت زمین و 
ایجاد فروچاله ها مواجه است. برهمین 
اساس کارشناسان معتقدند هرچند 
وقت یک بار نمونه ای از این فرونشست 
در نقطه ای از شهر از جمله در اتوبان ها 
و معابــر اصلی رخ می دهــد و همین 
موضوع ظرفیتی برای به وجود آمدن 

یک بحران به حساب می آید.
سه میلیون نفر در معرض خطر

به گفته صاحبنظــران تنها چاره 
برای شناسایی حفره های زیرزمین در 
تهران اسکن مستمر خیابان های اصلی 
و فرعی تهران است، اما در حال حاضر 
فقط دستگاه های ثابت اسکن در شهر 
تهران وجود دارد که این دستگاه ها هم 
نمی تواند به صورت کامل و جامع نیازها 
را رفع کند، زیرا باید به وســیله اسکن 

متحرک نقــاط بحرانی و خطرآفرین 
شهر به صورت مســتمر پایش شود. 
دستگاه های متحرک برای اسکن شهر 
تهران وجود ندارد و گفته می شــود از 
سال گذشته برای خرید این دستگاه ها 
اقدام شده اما هنوز خریداری نشده اند 
و بارها هم مسئوالن شهری دراین باره 

تذکر داده اند.
کارشناسان می گویند تا زمانی که 
ایــن دســتگاه ها خریداری نشــود 
همچنان مشــکل فرونشست زمین 
برای شهر تهران به قوت خود باقی است 
و احتمال دارد که هر لحظه بخشی از 
زمین فرونشست کند که این موضوع 

برای شهر تهران خطرناک است. 
با تمام این اوصــاف قضیه به اینجا 
ختم نمی شود. چندی پیش نیز علی 
بیت الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات 
طبیعی اعالم کرد که طبق برآوردها در 
شــهر تهران حدود سه میلیون نفر در 
معرض مخاطرات ناشی از فرونشست 

و فروریزش زمین هستند.
 لزوم دسترسی 

به دستگاه های پیشرفته
این روزها پدیده فروریزش در شهر 
تهران در منطقه١2و مناطق جنوبی 
تهران بارها دیده شــده اســت. علت 
ایجاد این پدیده آب شستگی توسط 
رگه های آب زیرزمینــی، قنات های 
قدیمی محافظت نشــده، ارتعاشات 

ترافیکی و... است.
همین طــور یکــی از دالیلی که 
خیابان مولوی دچار این خطر شــده 
است ارتعاشات ناشی از خطوط مترو 
در این محدوده بوده. بیت الهی با بیان 

اینکه در مناطق ١٧، ١٨، 2۰ و شهرری 
و مناطقی مانند پاالیشگاه نفت جنوب 
تهران، پدیده فرونشست زمین دیده 
می شود گفت: »علت اصلی این پدیده 
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است. 
زمانی که آب موجود در البه الی مواد 
خاک زیرزمین براثر مصرف بی   رویه، 
حفر چاه های بی   رویــه پایین می رود 
دانه هــای خاک به یکدیگر فشــرده 
می شــود و چون در گذشته میان آنها 
آب وجود داشته اما حاال در میان آنها 
یک فضای خالی وجــود دارد؛ زمین 
به صورت تدریجی دچار فشــار شده، 
پایین رفتــه و نشســت می کند؛ اما 
این اتفاق قابل مشــاهده نیست و ما از 
طریق دستگاه ها متوجه این موضوع 

می شویم.«
برای مثال در منطقه جنوب تهران 
شــرایط زمیــن به صورت ســاالنه 
حدود2۰تا2٤ســانتیمتر در ابعــاد 
وسیعی پایین می رود، اگر این نشست 
در مدت زمان طوالنی مثال ٣۰ ســال 
اتفاق بیافتد زمین طی این مدت حدود 
شش متر پایین می رود که این اتفاق 
منجر به ترک خوردگی ســاختمان، 
لوله های گاز، نفت، فاضالب، خم شدن 
خطوط راه آهن و ایجاد شــکاف های 

تدریجی می شود.
باالترین نرخ فرونشست در 

جنوب غرب تهران
امــا کمــی پیش تر هــم رئیس 
سازمان نقشه برداری ایران در رابطه 
با اینکه فرونشســت زمیــن در حال 
نزدیکــی به میــدان آزادی اســت، 
هشــدار داده بود. مسعود شفیعی در 
گفت وگو بــا فارس، ضمن اشــاره به 
فرونشست های۵تا١۰سانتی متری 
در مناطقی از تهران گفت: بیشترین 
میزان فرونشســت در تهــران بیش 
از2۰ســانتی متر در جنوب غــرب 
پایتخت اســت که به عنــوان »یکی 
از باالترین نرخ ها در کشــور به ثبت 

رسیده« است.
به گفته شفیعی، مناطق١۰،١٩و 
به سمت استان البرز و دشت ورامین، 
اسالمشهر و پاکدشت، و در شهر تهران 
به ســمت فرودگاه امــام تحت تأثیر 
فرونشست هستند و این پدیده در حال 

نزدیک شدن به میدان آزادی است.
چند ماه پیش نیز علیرضا شهیدی، 
رئیس ســازمان زمین شناسی ایران، 
با اشاره به وقوع فرونشست »در٣۰۰ 
دشت کشور« گفته بود: »در اتحادیه 

اروپــا چهار میلی متر فرونشســت را 
مخاطره و بحران به  حساب می آورند، 
درحالی که در برخی از دشــت های 
ایران این فرونشست تا٣۵سانتی متر 

می رسد«.
ژورنال تحقیقاتی و علمی »نیچر« 
نیز در گزارشی که سال گذشته منتشر 
کرد خبــر داد بخش هایــی از تهران 
ساالنه 2۵ سانتی متر نشست می کند 
که یکی از باالتریــن رقم ها در جهان 

است.
 بهره برداری بی رویه
 دلیل اصلی بحران

برخی ازکارشناسان هم معتقدند 
موضوع فرونشســت زمیــن دیگر از 
مرحله هشدار گذشــته و حاال تبدیل 
به بحرانی بزرگ شــده است. مهرداد 
کتال محســنی، معاون فنــی اداره 
محیط زیست استان تهران فرونشست 
زمین را زخمی سر باز شده عنوان کرد 
که دلیل اصلی آن بهره برداری بی رویه 
و فعالیت های نامناســب اقتصادی و 

اجتماعی انسان  روی زمین است.
با توجه بــه گفته هــای او پدیده 
فرونشســت زمیــن در تهــران یک 
پدیده بدیهی است چرا که2١درصد 
از جمعیــت کشــور و٣۰درصــد از 
فعالیت هــای اقتصــادی، صنعتی، 
کشــاورزی و خدماتی در استان های 
تهران و البرز متمرکز شده اند و از بیش 
از١١۰درصد از منابــع آب های قابل 
برداشت در تهران استفاده می شود و 
آگاهی بخشی و آموزش مردم درباره 
چگونگی اســتفاده بهینــه از منابع 
می تواند تا حــد زیــادی پدیده ها و 
مخاطرات محیط زیســتی را کاهش 

دهد.
او در ادامــه با اشــاره بــه اینکه 
دستگاه های مختلفی از جمله وزارت 
نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، محیط 
زیست، مجلس و دانشگاه ها در وقوع 
پدیده فرونشست زمین مقصر هستند، 
گفت: »محیــط زیســت به تنهایی 
نمی تواند جلو پدیده های این چنینی 
را بگیــرد. امیدواریم در آســتانه ۵۰ 
سالگی سازمان محیط زیست، نیرو، 
اعتبارات و تجهیــزات الزم در اختیار 
ما قرار گیرد تا بتوانیــم نقش خود را 

به درستی ایفا کنیم.«
 فرونشست زمین 

مختص تهران نیست
حاال ممکن است در اینجا سوالی 
مطرح شــود که آیا تنها استان تهران 

با خطر فرونشست زمین مواجه است 
یا ســایر اســتان ها نیز با این بحران 
روبه رو شده اند؟ پاســخ ساده است: 
بســیاری از اســتان های دیگر ایران 
هم با این بحران دست به گریبان اند. 
باید گفــت پدیده فرونشســت فقط 
مختص به استان تهران نیست و بجز 
محدوده های نزدیک به استان تهران 
در دشت همدان نیز با چاله های بسیار 
وحشتناکی مواجه هستیم که در کل 
جهان به ندرت دیده می شــود؛ این 
فرونشســت ها پی درپی درحال رخ 
دادن است به طوری که کشت و زراعت 

مردم دچار مشکل شده است.
در استان خراســان رضوی حوالی 
دشت نیشابور نرخ فرونشست از حد 
بحران عبور کرده اســت؛ در بسیاری 
از مناطق اســتان کرمان به خصوص 
مناطق حاشــیه های شــهر نواحی 
فرونشست موجب ایجاد شکاف های 
ناگهانی در ســطح زمین شده است. 
این شــرایط در اســتان مرکزی نیز 

وجود دارد.
در اســتان اصفهان در مناطقی از 
شهر و شما ل شهر اصفهان فرونشست 
به یک معضل عمده تبدیل شده است 
به طوری که در مجــاورت فرودگاه و 
حتی در حاشیه استادیوم تازه تاسیس 
نقش جهــان شــکاف های حاصل از 
فرونشست روی زمین خود را نمایان 
کرده و خطر فرونشســت برای شهر 

اصفهان یک خطر بسیار جدی است.
در اســتان فــارس در حوالــی 
تخت جمشید آثار فرونشست موجب 
ترک خوردگی بناهــای تاریخی در 
منطقه مرودشت و تخت جمشید شده 
است و ســتون ها و تابلوهای سنگی 
که حالــت طولی دارنــد دچار ترک 
شده و در ســطح زمین، شکاف های 
 ناشــی از فرونشســت خود را نمایان 

کرده است.
در دشــت اردبیل و دشــت مایان 
تبریز با اینکه نزوالت جــوی بهتر از 
سایر اســتان ها بوده اســت به دلیل 
افزایش بی رویه آب های زیرزمینی آثار 
فرونشت مشاهده، اندازه گیری و ثبت 

شده است.
و در آخر به گفته کارشناسان این 
حوزه، هر نقطه ای از کشور که حالت 
دشت گونه دارد و آب های زیرزمینی 
در آن استحصال می شود، با این پدیده 

مواجه شده است.

فرونشت زمین در ایران از مرز هشدار گذشته است؛

پایتخت، روی لبه بحران

یادداشت

مهدی معتق، استاد مرکز علوم تحقیقات زمینش

ایران به علت قرار گرفتن در کمربند جغرافیایی خشــک 
و نیمه خشک و با داشــتن حدود ١۰۰میلیون هکتارپوشش 
بیابانی، فقر بسیار شدیدی به لحاظ پوشش های گیاهی متراکم و 
انبوه دارد. به جرات می توان گفت که تنها استثنا در پوشش های 
گیاهی متراکم، جنگل های هیرکانی در جنوب دریای خزر است 
که با محدوده ای کمتر از 2درصد مساحت کل ایران متراکم ترین 

ناحیه جنگلی ایران را تشکیل داده اند.
متاســفانه نفس ایــن پوشــش های گیاهــی کم نظیر و 
ارزشمند سال هاســت که به علت فعالیت های مخرب بشری، 
از سدســازی های بی رویه گرفته تا ســندروم های ویالسازی 
وتونل سازی و گســترش کوه های زباله، به شــمارش افتاده 

است. بارها در توجیه تخریب های جنگلی برای اجرای پروژه ها 
شنیده ایم که فالن پروژه فقط x هکتار جنگل را خراب می کند.  
مثال در توجیه سدهای السک  و شفا رود گفته شد که هر کدام  
فقط ٩۰هکتار جنگل را تخریب می کند. آزاد راه تهران شمال 
به تنهایی  حدود 2۵۰۰هکتار جنگل هیرکانی را نابود کرد. در 
جدیدترین اظهارنظرها نیز معاون محترم سازمان محیطزیست 
در یک برنامه تلویزیونی و در اظهارنظری درخورتامل در توجیه 
خط انتقال آب خزربه ســمنان فرموده اند که این پروژه فقط 

٤۰هکتار جنگل را تخریب می کند که مقدار کمی است!
اینگونه اظهارات در توجیه پروژه ها در حالی بیان می شــود 
که گویی نصف مساحت ایران جنگل هیرکانی است و این ارقام 
اعداد باالیی محسوب نمی شــوند. همانگونه که در باال متذکر 
شدم مساحت جنگل های هیرکانی با در نظر گرفتن باغات و .. 

در بهترین حالت چیزی کمتر از 2درصد مساحت کل ایران است. 
از سویی خود جنگل های هیرکانی دهه هاست که با انبوهی از 
مشکالت و معضالت مانند گسترش کوه های زباله و توسعه های 
غیراصولی تغییر کاربری زمین مواجه هستند که چهره زشت و 
ناخوشایندی را بر طبیعت زیبای نواحی جنوبی دریای خزر جاری 
ساخته و متاسفانه اقدامی اساسی و کافی برای حل این معضالت 

در سال های گذشته صورت نگرفته است.
نگاهی ســاده به تصاویر ماهــواره ای نشــان می دهد که 
چگونه به عنــوان مثال مســاحت منطقه کوه زباله ســراوان 
دراستان گیالن در ٨ســال گذشته تقریبا ســه برابر شده  و از 
هفت هکتار در سال ١٣٩۰به مساحتی در حدود 2۰هکتار در 
سال ١٣٩٨رســیده اســت. روندی که اگر با همین سرعت در 
گیالن و مازندران و گلســتان ادامه پیدا کند آینده منابع آبی 

 و خاکی و گیاهی در این مناطق را به شــدت بــا تهدید جدی
 روبه رو خواهد کرد.

همچنین تغییر کاربری های مختلــف و غیراصولی که در 
طول دهه های گذشته به بهانه های مختلف انجام شده، از یک 
سو چهره بسیار زشتی را در این مناطق جاری ساخته، واز سویی 
دیگر خطرپذیری جوامع محلی نسبت به حوادثی مانند سیل و 
رانش زمین را به شدت افزایش داده است. شاید اگر معاون محترم 
سازمان محیط زیست قسمتی از وقت گرانبهای خویش را صرف 
بازدید و بررسی دقیق مشکالت جنگل های هیرکانی می کردند 
و پای صحبت و درد دل های کارشناسان دلسوز منابع طبیعی 
در استان های شمالی می نشستند تا از نزدیک با مشکالت این 
عزیزان برای احیای حتی یک هکتار جنگل آشنا شوند، امروز 
ازکنار توسعه ســه برابری کوه زباله ســراوان به سادگی عبور 
نمی کردند و تخریب ٤۰هکتاری این پوشش های گیاهایی نایاب 
آن هم بخاطر یک خط انتقال آب که با هیچ منطق و دلیل علمی 

سازگاری ندارد  دیگر برایشان مقدار کمی نبود.

نتیجه انتقال آب خزر؛ ۴۰هکتار تخریب ناقابل هیرکانی!

تهران با ثبت رکوردی 
جدید در فرونشست 

زمین، روزانه یک میلی 
و ساالنه۳۶سانتی متر 

نشست می کند و هم 
اینک به علت برداشت 

بی رویه آب های زیرزمینی، 
مناطق ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹و۲۰با 
فرونشست گسترده زمین 

روبه رو شده اند

ژورنال تحقیقاتی و علمی 
»نیچر« در گزارشی که سال 
گذشته منتشر کرد خبر داد 
بخش هایی از تهران ساالنه 

۲5 سانتی متر نشست 
می کند که یکی از باالترین 

رقم ها در جهان است
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