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1دکتر امیر محمودزاده2 -دکتر محمدرضا منصوری دانشور
انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ،پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه

مقدمه
نیمه نخست فروردین  1931با ورود ساما نه های بارشی متعددی به فالت ایران همراه بود .این سامانه ها که
عمدتاً بر بستر تقویت امواج رزبای و پایین افتادن موج ورتکس قطبی شکل گرفتند به طور ناهنجاری در
محدوده غربی خاورمیانه با ایجاد بالکینگ اتمسفری منجر به هدایت اپیزودهایی از توده های مرطوب و گرم
دریای سرخ (موسوم به سودانی) و ادغام آن با توده های مرطوب و سرد مدیترانه ای درست بر روی ارتفاعات
غرب ایران گردید (شکل  .)1یکی از این سامانه ها در طول  4روز از  93مارس تا  2آوریل  2313به طول
انجامید و بارش های بی سابقه ای را به وجود آورد .برای مثال در روز اول آوریل بارش هایی در حدود  123تا
 163میلیمتر در یک روز برای ایستگاه های بارانسنجی زاگرس مرکزی و شهرهای استان لرستان ثبت گردید.
سامانه های بارشی یادشده بیش از  23استان کشور را درگیر مسائل ناشی از سیالب کرد .از طرفی باید توجه
داشت پیش بینی شبکه های بین المللی اقلیمی نشان دهنده ورود سامانه های بارشی جدید و ادامه دار بودن
بارش های غیرنرمال تا پایان اردیبهشت ماه  1931به ویژه در نیمه شمالی کشور است .در این گزارش کوتاه
اثرات محیطی ناشی از مخاطرات این بارش های سهمگین به طور خالصه یادآوری می شود تا مدیریت بحران
کشور در ادامه این بارش ها خود را آماده مسائل دیگری بنماید.

مخاطرات ناشی از سیالب
سیالب از رخدادهایی است که بخش عمده آن ناشی از رفتارهای سامانه اقلیم است و بخشی از آن همم مربمو
به مورفولولوژی و ساختارهای توپوگرافیک زمین می شود .عالوه بر این دست اندازی بشری در تغییر عموار
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طبیعی ،پاکتراشی و ت غییر نفوذپذیری و شیب زمین باعث تشمدید اثمرات آن ممی گمردد .بنمابراین سمیل حاصمل
برهمکنش تمامی ساختارهای اقلیم ،آب ،خاک ،توپوگرافی و سازه های بشری اسمت و معممود دامنمه اثمرات و
محدوده های تحت تأثیر آن زیاد است .جدا از این مسأله تغییر غیر قابل انکمار اقلمیم و گرممایش زممین باعمث
تضعیف ورتکس قطبی و تشدید ایجاد امواج رزبای به خصوص در نیمکره شممالی و بمه خصموص در  6ماهمه
اول هر سال شده است .بر این اساس احتمال ایجاد سامانه های بالک شده و ادغام اپیزود تموده همای مرطموب
گرم و سرد در سراسر خاورمیانه از جمله فالت ایران تشدید می شود .اولین اثر چنین شرایطی وقوع بارش های
سنگین و غیرنرمال است.
باید خاطر نشان کرد این شرایط با وقوع بارش های آنومالی و ناهنجمار ،پدیمده ای تصمادفی و ناشمی از اثمرات
مستقیم تغییر اقلیم است و به هیچ عنوان نشانه ای از وقوع دوره ترسالی و امثال آن نیست .هر چند این نموع از
بارش ها ممکن است در سال های بعد هم تکرار شود اما به دلیل وقوع بارش های سنگین فقمط در طمی چنمد
شبانه روز ،رواناب های جاری صرفاً به صورت سیالب های سهمگین بموده وهمیچ ارزش هیمدرولوژیک بمرای
تقویت منابع آبی و یا تقویت رطوبت خاک برای کشاورزی ندارد چرا که سیالب یک رواناب عمادی بما جریمان
تدریجی و مفید برای منابع آب و خاک نیست.
اودً سیالب باعث شستشوی خاک و افزایش نرخ هدررفت و فرسمایش خماک ممی شمود در نتیجمه دارای بمار
رسوبی فراوان شده و گاه این بار رسوبی اعم از گل و دی و مواد معلق در آب تا  03درصد گزارش ممی شمود.
در صورت فقدان تله های رسوب گیر در باددست سدهای ذخیره ای ،این بار رسموبی عممالً حجمم زیمادی از
مخازن سد ها را پر کرده و حجم واقعی آب مخازن سد را کاهش می دهد .لذا حتی ممکن است یک محزن بمه
ظاهر سرریز شده حجم آبی کمتری از حالت عادی داشته باشد .این امر در میان مدت احتمال بحران کم آبی در
ماه های گرم تابستان امسال را ممکن است افزایش دهد.
ثانیاً بخش عمده آبخوان های مرکزی ایران دچار دوره خشکی طودنی مدت و تمراز منفمی بموده انمد و احتممال
فشردگی خاک دانه ها و کاهش حجم سفره ها باعث جذب مقدار کمتری از رواناب ها می شود .ایمن در حمالی
است که سایر آبخوان ها هم به دلیل شوک وارد شده از نفموذ آب در بمین خماک دانمه هما و گمرانش آن دچمار
شکست ،فرونشست و سوبسیدانس می شوند .در دامنه های ارتفاعات هم نفوذ آب به سمرعت باعمث تحریمک
شیب ها ،حرکات توده ای از قبیل زمین لغزش و بدتر از آن رانش زمین می شوند .لذا مخاطره بالفصل و کوتماه
مدت بعدی ناشی از سیالب ،فرونشست ها در دشت ها و لغزش ها ،رانش ها و ریزش همای سمنگی در دامنمه
های کوهستانی خصوصاً همزمان با تغییر درجه حرارت هوا می باشد.
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ثالثاً بعد از رخداد سیالب های سنگین و افزایش نفوذ آب در درزه ها و شمکا

همای گسملی امکمان لغزنمدگی

سطوح گسلش و فرارسیدن مرحله اتساع در آنها افزایش می یابد .افمزایش وزن ناشمی از آب و بمار رسموبی در
مخازن سدها هم ممکن است این عمل را تشدید کرده و منجر به وقوع زلزله های القایی در مناطق سیل زده در
ماه ها و حتی سال های بعدی شود .البته طبق بررسی های انجام شده ،رخداد سامانه های بالکینگ اتمسفری در
خاورمیانه به طور متوسط چند زلزله بادی  6ریشتری در بازه زمانی چنمد مماه بعمدی ارتبما آمماری بمادی 50
درصدی را نشان می دهد .لذا مدیریت بحران کشور باید آمادگی مقابله با زلزله های بزرگ چند ماه بعمد را همم
در کل فالت ایران خصوصاً در زون های گسلی زاگرس و البرز و حتی ایران مرکزی داشته باشد .بما توجمه بمه
سست شدن دامنه ها و فرونشست دشت ها ،زلزله های بعدی ریسک مضاعفی ممکن است داشته باشند .در این
راستا افزایش آمادگی برای تخلیه اضطراری در شهرهای پرجمعیت ضروری است.
رابعاً سیالب ایجاد شده اراضی غنی کشاورزی کشور در استان های خوزسمتان ،گلسمتان ،مازنمدران ،لرسمتان و
کرمانشاه که به نوعی از مراکز استراتژیک تولید گندم و برنج کشور هستند را از میان برده است لذا وقوع بحمران
در حوزه تأمین گندم و برنج برای ماه های آتی امسال دور از انتظار نیسمت مگمر اینکمه امکمان تمأمین از طریمق
واردات فراهم شود .لطمه های سنگین به حوزه های دامداری ،باغداری ،صنعت ،زیرساخت همای راه و انمرژی،
اشتغال ،سکونت و زندگی عادی مردم خارج از بحث حاضر است.
امید است کل حاکمیت بتواند با یک سلسله برنامه ریزی های دوراندیشانه و آینده نگرانه و توجه هر چه بیشمتر
به احیای مراکز تولید علم و پژوهش و فن آوری در زمینمه ممدیریت بحمران و بالیمای طبیعمی ،از ایمن مرحلمه
خطرناک عبور کند وگرنه عدم توجه به مخاطرات طبیعی به طور مستقیم نمابودگر همر نموع توسمعه همای غیمر
پایداری است که در دهه های گذشته شکل گرفته و این امر بحران ها و شکا
را در کشور تشدید خواهد کرد.
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های عمیق اقتصادی و اجتماعی

شکل  :1وضعیت سامانه بارشی در  93و  91مارس 2313
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