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اقتصاد اجتماعی
خطر فرونشست

حدود 9 سال پیش، یعنی در سال 1387، وب سایت نشنال جئوگرافیک، 
طی گزارشی از افت آب های زیرزمینی و طول و عرض فرونشست های 
شکل گرفته در دشت های ایران نوشت. از اینکه، نیاز ایران به آب فزاینده 

بود و این نیاز، منجر به برداشت بیشتر از آب هایی شده که جایگزین نشده 
است. به نوشته موسسه نشنال جئوگرافیک، سطح آب های زیرزمینی ایران 
در 15 ســال منتهی به ســال 1387 به طور 
متوسط ساالنه نزدیک به 1/5 فوت، یعنی نیم 
متر در هر سال افت کرده است. در این گزارش 
آمده است که برداشــت های بی رویه از منابع 
آب، به فرونشست در دشت ها و ترک خوردگی 
ساختمان ها منتهی شده است. احتماالً 9 سال 
پیش، این ترک ها و این چاله ها چندان عمیق 
نبوده که به چشــم ما ایرانی ها نیامده اســت. 
به احتمال بســیار، ذهن سیاستگذاران نیز در 
مقطعی که این پدیده، در ابعاد کوچک تری رخ 
نشان می داد، معطوف طرح ها و برنامه هایی با 
ثمرات آنی و در بر دارنده منافع کوتاه مدت بوده 
است. نتیجه آنکه، فرونشست زمین در کشور 
چنان شــتاب گرفته که هر لحظه در گوشه گوشــه این سرزمین می تواند 
حادثه ای جبران ناپذیر ایجاد کند. صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این 
باورند که دشتی که دچارفرونشست شده مرده تلقی می شود. چندی پیش، 
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران روی این مساله دست 
گذاشت و با دعوت از کارشناســان وزارت نیرو و سازمان زمین شناسی به 
بررســی این موضوع پرداخت. کاوه زرگران رئیس این کمیسیون، با اشاره 

به اهمیت پدیده فرونشســت در دشت تهران گفته است که در کل، 
حدود 120 کیلومتر خط راه آهن و 25 کیلومتر از خطوط مترو، حدود 
200 کیلومتر اتوبان های بین شهری، حدود 2300 کیلومتر راه ها و معابر 
شــهری و بین شــهری اصلی و فرعی، دو انبار مواد نفتی و سوختی و 44 
جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، هفت ایستگاه گاز، 30 کیلومتر 
طول خطوط لوله نفت و نیز بیش از 70 کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش 
از 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده خطر )ریســک( فرونشست 
تهران قرار دارد. حال آنکه به گفته کارشناسان، گستره نشست دشت شهریار 
بیشترین ســرعت را تجربه کرده و بخش هایی از مناطق 16 تا 20 تهران 
را در بر گرفته و در معرض ریســک باال قرار داده اســت. این ریسک باال در 
سال های اخیر چندین بار برای پایتخت نشینان عینیت یافته است؛ آنگاه که 
ناگهان گودالی بزرگ در خیابان های تهران سبز شده و چند خودرو و انسان 
را بلعیده است. مانند ماجرای نشست زمین و ریزش تونل مترو در میدان 
قیام تهران که طی آن، یک کارگر افغان و یک آتش نشــان جان باختند. یا 
حفره ای با عمق پنج متر و طول 10 متر که در محدوده مولوی تهران پدیدار 
شد. البته فروچاله های ایجادشده در مناطق مرکزی تهران، بیشتر به دالیلی 
چون ســاخت تونل های درون شهری و ریزش سقف قنات ها و نشت و فرار 
آب رخ داده و ماهیت آن با فرونشست های زمین در دشت های اطراف تهران 
متفاوت است. با این حال، این فقط تهران نیست که در معرض فروریزش 
قرار گرفته است. برآوردها نشان می دهد ساالنه حدود دو متر سطح آب های 
زیرزمینی نزدیک به 60 دشــت اصلی در مرکز ایران افت می کند و این در 
حالی است که وجود چاه های غیرمجاز در کنار استفاده بی رویه از منابع آب 
زیرزمینی، این بحران را در تمام مناطق کشور تشدید کرده است. مناطق در 

معرض فرونشست چه سرنوشتی پیدا می کنند؟  

 مناطق در معرض فرونشست 
چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
 ندا گنجی

پـرونده
دوم

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

فصل 5 
اقتصاد اجتماعی
خطر فرونشست
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در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت 
حدود 600 کیلومتر مربع پدیده فرونشست 
منطقه ای رخ داده است و این فرونشست 

همچنان ادامه دارد.

ماکزیمم میزان نشست ساالنه در برخی مناطق 
دشت تهران 36 سانتی متر گزارش شده است.

طبق بررسی ها مناطق 16،17،18،19و 20 
شهرداری تهران و شهرهای اسالمشهر، شهریار، 
چهاردانگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت 

تاثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند.

فرونشست در تهران

600 کیلومتر مربع

36 CM
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اقتصاد اجتماعی
خطر فرونشست

نخستین بار حدود 30 سال پیش، کارشناسان آب منطقه ای وزارت نیرو، 
گزارش های پراکنده ای مبنی بر فرونشست دشت رفسنجان و مشهد ارائه 
کردند. اما با توجه به اینکه در گذشته هنوز ارتباط میان برداشت بی رویه از 
آب های زیرزمینی با عوارض سطح زمین مشخص نبود، این مطالعات بسیار 
ارزشــمند چندان مورد توجه قرار نگرفت. در گذشته تنها عوارضی مانند 
بیرون زدگی و رشد جدار چاه به عنوان مهم ترین نمودهای بروز فرونشست 
در یک منطقه قابل مشاهده بود، در حالی که اکنون این پدیده، به کمک 
روش های نوین دقیق تر و قابل استنادتر قابل شناسایی و مطالعه است. پدیده 
فرونشست زمین عبارت است از فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین 
که می تواند به علت های متفاوتی روی دهد. فروریزش و فرونشست می تواند 
در اثر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند زمین لرزه، انحالل سنگ های 
گچی، نمکی یا آهکی، آب شدن یخ ها یا فعالیت های انسانی مانند معدنکاری، 
حفر تونل، برداشت سیاالت زیرزمینی مانند آب های زیرزمینی، نفت یا گاز 
ایجاد شــود. امروزه در بیش از 150 کشور جهان مانند آمریکا، انگلستان، 
فرانسه، ونزوئال، ایتالیا، چین، ایران، هند، لهستان، مکزیک، اسپانیا، اندونزی و 

ژاپن این پدیده ثبت و گزارش شده است.
برداشت بی رویه آب های زیرزمینی موجب کاهش فشار آب منفذی و 
افزایش تنش موثر عمودی می شود. نتیجه این فرآیند نیز تراکم واحدهای 
آبخوان و مصالح رســی ریزدانه با نفوذپذیری کم و در نهایت شکل گیری 
پدیده فرونشســت زمین است. مناطق شــهری به سبب تراکم جمعیت، 
وجود ســاختمان ها و شــریان های حیاتی به طور ویژه در برابر فرونشست 
زمین آســیب پذیرتر هســتند. این پدیده می تواند بــه خیابان ها، پل ها و 
بزرگراه ها آســیب وارد آورده و ســازه های مهم مانند پاالیشگاه، نیروگاه، 
فرودگاه و تاسیسات گاز را تهدید و کارایی خطوط آب رسانی، نفت، بنزین، 
گاز و فاضالب را مختل کرده، به پی ســاختمان ها آسیب رسانده و موجب 
ترک خوردگی در آنها شود. سازه های خطی مانند خطوط راه آهن، خطوط 
لوله و کانال های آبیاری در این شرایط از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. 
تغییر شیب زمین، افزایش پدیده سیل یا آب گرفتگی در مناطق فرونشسته، 
آسیب چشمگیر به سازه ها به ویژه سازه های خطی، شکل گیری شکاف یا 
ترک زمین و آسیب های ناشی از آن از جمله آسیب های پدیده فرونشست 
است. بررسی های انجام شده در تعدادی از دشت های کشور نشان دهنده آن 
است که در بعضی دشــت ها، فرونشست زمین با شکل گیری شکاف های 
طولی همراه بوده است. از آن جمله می توان به فرونشست های دشت های 
ورامین، مشهد، سمنان، رفسنجان، کبودرآهنگ همدان، فسا و مرودشت 

فارس اشاره کرد.
فرونشســت ها و پیامدهای ناخوشــایند آن، شــوربختانه سرشــتی 
بازگشت ناپذیر دارند و به سختی می توان آنها را کند و مهار کرد. شالوده هر 
طرح ملی برای رویارویی با خطر فرونشست بر سه اصل پیش بینی، تشخیص 
و پایش )Monitoring( اســتوار اســت که مدیریت درست منابع آب های 
زیرزمینــی، نقش کلیدی در جلوگیری از رخــداد این پدیده دارد. فرآیند 
پیش بینی و تشــخیص بر پایه داده های حاصل از چاه پیمایی، آزمون های 
ژئوفیزیکی و داده های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک برای پیش بینی 
و اندازه گیری میزان نشست خاک، تخلخل مفید و پتانسیل تراکم پذیری آن 
اســت. پیش از هر یک از اقدامات یادشده، پایش، مکان یابی و اندازه گیری 
میزان فرونشست با روش های نوین نقشه برداری و دورسنجی باید در راس 

برنامه هــای مطالعاتی قرار گیرد. به منظور 
شناســایی و کاهش پیامدهای ناشــی از 
پدیده فرونشســت، نیاز به یک ســامانه 
پایش بیش از پیش در کشــور احســاس 
می شــود. اولین گام در پایش فرونشست 
اندازه گیری مقدار جابه جایی ناشــی از آن 
در سطح زمین است. در این زمینه تاکنون 
در چندین پهنه با استفاده از دستگاه های 
GPS ترازیابی سطح زمین از سوی سازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و 
همچنین سازمان نقشه برداری انجام شده 
که با توجه به وسعت این پدیده در کشور، 
نیاز به فعالیت های بیشتری در این زمینه 
احساس می شود. در همین رابطه در شش 
استان کشور مطالعات تداخل سنجی راداری 
)InSAR( از ســوی سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور انجام شده 
که با نتایج مناســبی همراه بوده اســت. 
بررسی های آب زمین شناسی نشان می دهد 
که »تغییرات سطح آب در زمان« در تمامی 
این دشت ها از سیر نزولی شدیدی برخوردار 
بوده اند. به نظر می رسد که در عوامل بیالن، 
ورودی های ناشی از بازگشت آب کشاورزی 
و... که تاثیر فراوانــی بر بیالن می گذارند، 
به دلیل افت شدید سطح سفره ها کاهش 

چشمگیری داشته اند و نیاز اســت تا در بررسی بیالن آب های زیرزمینی 
بازنگری جدی صورت پذیرد. در راستای اجرای طرح فرونشست، در تعدادی 
از دشت ها از جمله دشت هشتگرد و کرج آبخوان های محصور یا چندالیه 
مورد شناسایی قرار گرفتند که تا پیش از این در هیچ یک از منابع علمی به 
آنها اشاره ای نشده بود. بی شک نبود شناخت دقیق و مناسب از ویژگی های 
کمی آبخوان ها، هر نوع برنامه ریزی جهت مقابله یا کنترل پدیده فرونشست 
زمین را با اخالل روبه رو می سازد. در جدول زیر مهم ترین دشت های کشور 
که در آنها رخداد این پدیده تاکنون گزارش شــده، ارائه شــده است. برای 
برخی از دشت های کشور بررسی های جدیدی از سوی محققان انجام شده 
است که نشان دهنده روند افزایشی در تعداد دشت های درگیر با این پدیده 
و میزان نرخ فرونشســت است. برای مثال دشت جنوب باختری تهران که 
در بررسی های سال 1384 دارای بیشینه نرخ فرونشست 17 سانتی متر بر 
ســال بوده است، بر اساس مطالعات سال 1388 به 24 سانتی متر بر سال 
افزایش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل سازی، بیشینه نرخ 
فرونشست زمین در این دشت برای سال 1397 خورشیدی، 33 سانتی متر 
بر ســال پیش بینی شده اســت. الزم به ذکر است که عالوه بر فرونشست 
ناحیه ای زمین، تاکنون بیش از 100 فروچاله نیز در کشور شناسایی شده که 
علت شکل گیری آنها به طور عمده انحالل سنگ های انحالل پذیر آن مناطق 
بوده است. بیشترین تعداد فروچاله در استان همدان و بزرگ ترین آنها در 

اختیارآباد کرمان قرار دارد.
در چند ســال گذشــته در محدوده دشت تهران- شــهریار چند چاه 
مطالعاتی با نصب شیب سنج، نشست سنج و پیزومتر به طور ویژه در راستای 
طرح پایش فرونشست های کشور از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور حفر و تجهیز شده که نتایج آن می تواند دریچه ای جدید را در 

مطالعات فرونشست زمین بازگشاید.  

پدیده بازگشت ناپذیر
چرا بازنگری در بررسی بیالن آب های زیرزمینی ضرورت دارد؟

 امیر شمشکی
 مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی

جدول مهم ترین دشت های کشور دارای پدیده فرونشست زمین

نام دشت هانام استان

مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، بردسکن، تربت حیدریه، چناران و خوافخراسان رضوی

اراک، خمینمرکزی

مبارکه، گلپایگان، اصفهان، کاشان، نجف آباد و مهیاراصفهان

کبودرآهنگ، اسدآباد، قهاوند، دشت مرکزی و فامنینهمدان

شبستر، سلماسآذربایجان غربی و شرقی

مهرشهر، نظرآباد، اشتهارد، هشتگرد و ساوجبالغالبرز

گنبد، گرگانگلستان

جنوب تهران، شهریار، ورامین و قرچکتهران

رفسنجان، زرند، فهرج، رستاق، سیرجان، کرمان و بهرمانکرمان

مرودشت، فسا، جهرم، کازرون و حاجی آبادفارس

جمکران، علی آبادقم

ابرکوه، یزد و اردکانیزد

گرمسار، ایوانکی، دامغان، سمنان، شاهرود و سرتنگه پرورسمنان
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اقتصاد اجتماعی
خطر فرونشست

به طبیعت بدهکار شدیم
بررسی پدیده فرونشست زمین در گفت وگو با محمد درویش

Á   مرور نوشتارها و گفتارهایتان در حوزه بیابان زایی، نشان 
می دهد شما دســت کم از حدود 10 سال پیش، یعنی در سال 
1385 از طنین انداختن ناقوس مرگبار نشست زمین در کشور، 
هشدار داده اید. البته در آن زمان مساله فرونشست زمین در 
ایران تا جایی پیش رفته بود که حتی نگاه نهادهای بین المللی 
را نیز متوجه خود ســاخت. می خواهم بگویم، به رغم غفلت 
مســووالن و مردم از این مساله و فراگیر شدن بحث ها حول 
این موضوع در ســال های اخیر، هشدار کارشناسان در مورد 
مخاطرات فرونشست زمین، سابقه طوالنی دارد. اما اجازه دهید 

این پرسش را مطرح کنم که دشت های کشور از نظر فرونشست در چه وضعیتی قرار 
دارد؟ و این روند از چه زمانی آغاز شده است؟

فرونشست زمین یکی از فرآیندهای بسیار خطرناک در بیابان زایی است و اصوالً 
هرگاه پدیده فرونشســت در هر نقطه ای اتفاق بیفتد، این نشان دهنده آن بخش از 
فرایند بیابان زایی اســت که اصطالحاً به آن بخش برگشــت ناپذیر اطالق می شود. 
معموالً نخستین نشانه های خطر، زمانی بروز پیدا می کند که سفره های زیرزمینی در 
دشت ها، با پدیده ای با عنوان بیالن منفی روبه رو می شود. به این معنا که میزان تغذیه 
طبیعی سفره های آب زیرزمینی به کمتر از میزان برداشت برسد. وقتی این پدیده، 
یعنــی روند افت آب های زیرزمینی تداوم پیداکند و حجم اندوخته های طبیعی که 
همان سفره های آب زیرزمینی یا سدهای طبیعی است، دچار کاهش شود، به تدریج 
الیه های آبدار خاک، از دست می رود، قلوه سنگ ها به هم نزدیک می شود و فرونشست 
رخ می دهد. اما برای پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه روند فرونشست از چه زمانی 
آغاز شده است، می خواهم به روند افت سطح آب های زیرزمینی اشاره کنم. چرا که 
نشست زمین یکی از شناسه ها و نمودی بر کمبود آب و افت سفره های آب زیرزمینی 
است. تحقیقات نشان می دهد که تراز 67 درصد آبخوان های کشور در فاصله سال های 
1355 تا 1379 حدود 44 درصد کاهش یافته است. اگر می شنویم در طول این 20 
سال یعنی از 1355 تا 1379 بیش از 65 درصد روستاهای استان یزد، از سکنه خالی 
شــده، اگر حدود هزارگونه از مجموع 1720 گونه بومی گیاهی کشــور، در معرض 
انقــراض و نابودی اعالم شــده و 450 گونه آن دیگر وجــود خارجی هم ندارد؛ اگر 
حیات وحش جانوری می رود تا به آخرین بازماندگان خود در زیســت بوم های ایرانی 
برسد؛ اگر شمارِ کانون های فرسایش بادی طی یک دوره 30 ساله )1350-1379( 
از 22 به بیش از 40 کانون افزایش یافته است؛ اگر در شهر کاشان در طول 22 سال 
)1377-1355(، ســطح اراضی کشاورزی با 32/7 درصد کاهش، از 43583 هکتار 
به 29324 هکتار رسیده است؛ اگر فروچاله هایی حیرت انگیز در دشت قهاوند، یعنی 
یکی از حاصلخیزترین اراضی کشاورزی ایران هویدا شده و حتی امنیت کشاورزان را 
با خطراتی جدی مواجه می سازد؛ نباید تصور کنیم، بالیی یکباره نازل شده؛ چرا که 

»بیابان زایی« خود مهیب ترین بالی ناپیدای آبادبوم هاست.
بیابان زایی، افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست زمین، از جمله 

پدیده های خطرناک شناخته می شود و اگر سرزمینی متاثر از 
فرآیند نشست زمین به میزان چهار میلی متر باشد، این شرایط 
به عنوان شــرایط بحرانی خوانده می شود. چنانچه این میزان 
نشست در کشــورهای اروپایی رخ داده باشد، در اتحادیه اروپا 
ستاد بحران به ریاست عالی ترین مقام کشور تشکیل می شود تا 
به سرعت به آن رسیدگی شود. نظیر اتفاقی که در جنوب ایتالیا 
و در بخش هایی از اسپانیا به وقوع پیوست و البته برای جلوگیری  

از پیشروی این پدیده ستاد بحران نیز شکل گرفته است.
اما اکنون در بخش های بسیار گسترده ای از مناطق مختلف 
کشــور، شاهد نشســت زمین به میزان 54 سانتی متر در ســال هستیم. سازمان 
زمین شناسی در ســال 1395 طی گزارشی اعالم کرد که میزان نشست زمین در 
برخی مناطق به 54 سانتی متر رسیده است. این رقم، به میزان 140 برابر شرایطی 
اســت که در اتحادیه اروپا از آن به عنوان شــرایط بحرانی یاد می شود. نرخ نشست 
نقطه ای در تهران نیز معادل 36 سانتی متر در سال گزارش شده است. به طوری که 
در جنوب غربی تهران، دشت شهریار و دشت ورامین در جنوب شرقی پایتخت آثار 
شکاف و نشست زمین به وضوح قابل مشاهده است و این شکاف ها به میزانی رسیده 
که به تاسیسات زیربنایی نظیر پل ها، جاده ها و دکل های برق فشار قوی نیز آسیب 
رسانده است. پدیده نشست زمین متاسفانه محدود به چند منطقه در جنوب تهران 
یا دشت های کشاورزی استان فارس در فاصله دشت فسا تا دشت جهرم نیست. بلکه 
در اســتان چهارمحال و بختیاری، دشت آبی بیگلو در استان اردبیل، کبودرآهنگ 
در همدان و در دشــت های نزدیک به استهبان فروچاله های بزرگی رخ داده است. 
همچنین در بخش های بزرگی از کرمان، اردستان، طبس، طوس و در مناطقی چون 
پارک ملی کاله قاضی و مورچه خورت در اصفهان شــاهد شکاف های بسیار بزرگ 
هستیم. اینها نشان دهنده آن است که سرزمین ما با معضلی روبه رو شده است که از 

منظر اکولوژیک به آن بدهکاری بوم شناختی اطالق می شود.
Á   با توجه به اینکه فرونشست زمین، یکی از عارضه های روند صعودی بیابان زایی 

در ایران به شمار می رود، آیا در شکل گیری این بحران هم باید نقش عوامل انسانی 
را موثر بدانیم؟

دو مساله عامل پیدایش نشست زمین در ایران بوده است؛ نخست همان پدیده ای 
که از آن به عنوان جهان گرمایی یاد می شود که ایران نیز بسیار از آن متاثر شده است. 
به هر روی تحت تاثیر گرمایش زمین، میانگین ریزش های آسمانی کاهش یافته است. 
عامل دیگری که حتی جدی تر از مساله اول به نظر می رسد، این است که چیدمان 
توسعه در ایران، به نحوی طراحی شده که وابستگی معیشتی به آب و خاک را افزایش 
داده است، یعنی توسعه اراضی کشاورزی به سوی خودکفایی سوق یافته است. در این 
سال ها اجازه داده شده که روی هر رودخانه سد احداث شده و در حوزه های آبخیز، 
چاه های غیرمجاز حفر شود و به این ترتیب به جای آنکه حداکثر 20 تا 40 درصد از 
ذخیره ساالنه سفره های آب زیرزمینی به مصرف برسد، میزان مصرف به حدود 90 

برای بهبود 
وضعیت مناطقی 
که دچار پدیده 

فرونشست 
می شود، دیگر 

راهکاری وجود 
ندارد و دست کم 

چند صد سال 
طول می کشد 

که این دشت ها 
قابلیت های 

اکولوژیک خود را 
بازیابی کنند.

 بر اساس آنچه محمد درویش، مدیر دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید، پهنه هایی از این سرزمین که اکنون به نام»فرونشست« و»فروچاله« 
دهان باز کرده، نتیجه انتخاب آرمان های غلط نظیر دستیابی به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی به هر قیمت و نیز حاصل سالیان سال، نابخردی در مدیریت منابع آب 
است. این کارشناس حوزه محیط زیست از جمله کسانی است که سال ها پیش از آنکه چشم مردم و مسووالن به فراگیری نشست زمین در مناطق مختلف کشور باز شود، نسبت 
به گسترش این پدیده هشدار داد. اما به رغم این هشدارها و آشکار شدن بیش از پیش مصادیق بیابان زایی، چرا او اکنون می گوید، که هنوز تغییری در سیاست ها و تصمیمات 

مشاهده نکرده و در بر همان پاشنه می چرخد؟
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اقتصاد اجتماعی
خطر فرونشست

درصد این ذخایر رسیده و همین مساله، سبب بروز بحران کنونی شده است. اصرار 
بیش از حد بر روش های سنتی آبیاری در کشاورزی و مقاومت در اصالح و افزایش 
راندمان آبیاری، حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق، گسترش شهرنشینی و 
چیدمان غلط صنایع پرمصرف )از نظر آب( در مناطق و دشت های بحرانی کشور، به 
همراه رشد نگران کننده جمعیت و تبعات جهانی تغییر اقلیم و جهان گرمایی، از جمله 
مهم ترین دالیل افزایش شتاب در خالی شدن ذخایر آب زیرزمینی کشور به شمار 
می رود. ذخایری که ارزشــش به مراتب از ذخایر ارزی کشور باالتر است، چرا که با 
تمهیداتی بخردانه و مدبرانه می توان چرخ اقتصاد را دوباره رونق بخشید و خزانه کشور 
را آباد ساخت، اما اگر زمین نشست کند و اگر اندوخته های آبی سرزمین به تاراج رود، 
صدها ســال زمان نیاز است تا بوم سازگان وطن بتواند این خسران را جبران کرده و 

قدرت زیست پاالیی اش را ترمیم کند.
Á   فکر می کنید، آشکار شدن این فروچاله ها و شکاف های هولناک در دشت های 

ایران چرا تاکنون نتوانسته است، مسووالن و سیاستگذارانی را که بر سرکار می آیند 
متوجه عواقب این خطر و تصمیماتشان کند. این غفلت ناشی از چیست؟

من فکر می کنم در یک ارزیابی خوشبینانه، این غفلت ها ناشی از ناآگاهی است، 
غفلت از واقعیت های اکولوژیک کشــور. در واقع به جای آنکه آرمان توســعه را به 
مفهومی چون امنیت غذایی پیوند بزنیم آن را با خودکفایی تعیین کردیم و وابستگی 
بیشــتر به آب، خاک و آسمان را در دســتور کار قرار دادیم و اکنون این وضعیت 
به وقوع پیوســته است؛ از این نگران کننده تر آن است که هنوز تصمیم سازی ها و 
سیاســت هایی که نشــان دهد، دولت و مردم از این مسیر غلط بازگشته و نیز از 
وضعیــت پیش آمده درس گرفته اند و به ســمت واقع نگری و کاهش وابســتگی 
منابع آب و خاک گام برمی دارند، مشاهده نمی شود. و همچنان دربر همان پاشنه 
می چرخد. یعنی همچنان سیاست خودکفایی در تولید گندم دنبال می شود. در 
صورتی که گندم با هزینه ای کمتر و از محل واردات قابل تامین است و از این اراضی 
بهره های بهتری مانند استحصال انرژی های نو و کسب وکارهای سبز نظیر بوم گردی 

مسووالنه قابل کسب است.
Á   دشت های ایران از نظر شکل گیری فروچاله به چنین وضعیتی دچار شده، آیا  

راهکاری برای جلوگیری از روند پیشرفت یا کاهش مخاطرات فرونشست زمین وجود 
دارد؟

 برای بهبود وضعیت مناطقی که دچار پدیده فرونشست می شود، دیگر راهکاری 
وجود ندارد و این منطقه دشت مرده تلقی می شود. همان گونه که پیش از این مورد 
اشاره قرار دادم، دست کم چند صد سال طول می کشد که این دشت ها قابلیت های 
اکولوژیک خود را بازیابی کنند. اما تنها راهکاری که برای مقابله با پیشرفت این پدیده 
وجود دارد، این اســت که عبرت بگیریم و مراقب باشیم که در دیگر مناطق کشور، 
سرنوشت تلخ دشت کبودر آهنگ و میناب در هرمزگان تکرار نشود و این امر شدنی 
است. اگر سیاستگذاران روی مزیت های 4700 کیلومتر مرز آبی متمرکز شوند. اگر 
این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که موقعیت ایران تا چه حد از منظر کشورهای 
آسیای میانه و افغانستان که تنها راه دسترسی شان به آب های آزاد کشور ماست، حائز 
اهمیت اســت، و البته اینکه، ایران در قلب جاده ابریشم واقع شده است. اگر یادمان 
باشد که هیچ کشوری در دنیا نمی تواند ادعا کند که میزان دریافت انرژی خورشیدی 
در آن بیش از ایران اســت، در این صورت می توانیم از مواهب بالقوه این ســرزمین 
مانند یک صندوق ارزی پایدار بهره بگیریم و با کاهش فشار بر طبیعت ایران، تاالب 
را احیا و رودخانه ها را جاری کرده و این فرصت را به طبیعت بدهیم که سفره های آب 
زیرزمینی احیا شود و به این ترتیب بر جذابیت های طبیعی کشورمان بیفزاییم. ضمن 
آنکه درآمد پایداری برای نسل امروز و فردای این سرزمین فراهم می شود. سرزمینی 

که روزگاری در شمار پنج کشور برتر جهان از نظر طبیعت گردی بود.
Á   وزارت نیرو ادعا می کند که از طریق اجرای راهکارهایی نظیر حفر چاه پیزومتری 

در دشت های کشور، نصب تجهیزات اندازه گیری منابع آب برای پیزومترها، تهیه 
بیالن و بهنگام ســازی بانک اطالعاتی محدوده مطالعاتی کشور، ایجاد و استقرار 
بازار محلی آب در کشور، خرید چاه های کم بازده کشاورزی، ساماندهی شرکت های 
حفاری و جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه در پی کنترل 

روند فرونشست زمین است. آیا این راهکارها موثر خواهد بود؟

این اقدامات برای تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی موثر است؛ ضمن آنکه 
پلمب چاه های غیرمجاز و ایجاد کنترل بر چاه های مجاز و البته واقعی کردن ارزش 
آب نیز از جمله راهکارهایی است که می تواند در این زمینه راهگشا باشد. اما مساله این 
است که این اقدامات کند و بطئی پیش می رود و در مقابل شتاب خطر و خشکسالی، 
شدید است. مهار این پدیده، به اراده ای فراتر از وزارت نیرو نیاز دارد و این وزارتخانه 
به تنهایی نمی تواند چالش های این بخش را برطرف کند. به بیان دیگر، مقابله با این 
معضل، نیازمند اراده ملی است. همه حاکمیت باید در این برنامه مشارکت کند. اگر 
می خواهیم به صورت جدی بحران آب در کشور حل شود، برای چند سال طبیعت 

باید تحت آیش قرار گیرد و کسب وکارهای سبز توسعه بیابد.
Á   شما در ابتدای صحبت هایتان به وقوع فرونشست در چند کشور دیگر اشاره  

کردید، آنها چه راهکارهایی را برای مهار این پدیده پیگیری کرده اند؟
در نیومکزیکــو، در مناطق مرکزی آمریکا و ایالت کالیفرنیا، در اســترالیا و در 
بخش هایی از ایتالیا و اســپانیا هم این اتفاق روی داده است. دنیا به سمت افزایش 
راندمــان در آبیاری و تولید غذا و نیز کاهش هدررفت مواد غذایی حرکت می کند. 
جالب است بدانید، چیزی حدود 1/3 میلیارد تن از مجموع چهار میلیارد تن غذایی 
که در سال تولید می شود، پیش از رسیدن به دست مصرف کننده واقعی نابود می شود 
و متاسفانه این مساله در ایران حدود 35 میلیون تن است. اگر بتوانیم با بهبود کیفیت 
محصوالت کشاورزی و با بهبود تکنیک های حمل و نقل مواد از مزرعه تا مشتری، با 
افزایش سردخانه ها و تجهیز آنها و با بهبود شیوه دپو، ضایعات را کاهش دهیم، در این 
صورت فشار بر منابع طبیعی کاهش می یابد و دیگر نیازی به احداث سدهای بیشتر 
و چاه های بیشتر نخواهد بود، در این صورت هم می توانیم کیفیت شایسته تری برای 
زندگی ایرانیان فراهم کنیم-که در سایر کشورها نیز همین رویه دنبال می شود- و هم 

می توانیم طبیعت بهتری را برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم.
Á   اکنون شهرها و استان های بسیاری به معضل فرونشست زمین دچار شده اند، آیا 

آن گونه که برخی مراجع فنی اعالم می کنند، مساله فرونشست در تهران پیچیده تر 
است؟

 بخشــی از دالیل فرونشســت در تهران به فرآیندهایی نظیر بستن سد روی 
رودخانه های البــرز جنوبی از جمله جاجرود و کرج بازمی گردد که باعث شــده 
آبخوان های جنوبی تهران در منطقه شهریار و ورامین تا سمت دریاچه نمک دیگر 
تغذیه نشود و دلیل دیگر آن است که ظرفیت زیستی این منطقه رعایت نشده و 
میزان جمعیتی که در تهران مســتقر شده است، هفت یا هشت برابر ظرفیت آن 
است. همچنین حفاری های گوناگونی در مناطق مختلف تهران صورت گرفته است؛ 
بدون آنکه اصول الزم رعایت شــود. در این حفاری ها، مسیر طبیعی قنات ها مورد 
توجه قرار نگرفته و همین بی توجهی، می تواند منجر به فرونشســت های موضعی 

شود.
Á  چگونه می توان ریسک سکونت در این مناطق را کاهش داد؟ 

سکونت در مناطقی که دچار فرونشست شده یا در معرض ابتال به آن قرار دارد، 
خطرناک اســت. چرا که تعداد خبرهایی که نشان می دهد بخش های مختلفی از 
پایتخت دچار فرونشســت شده، مرتب در حال افزایش است. راهکاری که من برای 
کاهش ریســک سکونت در مناطق در معرض خطر می توانم ارائه کنم آن است که 
پایتخت سیاسی کشور تغییر کند. سیاستگذاران باید با اعمال سیاست هایی، هزینه 
زندگی در تهران را افزایش دهند تا همچنان شاهد مهاجرت به سمت تهران نباشیم. 
توزیع عادالنه ثروت در کشور می تواند، جذابیت های تصنعی تهران را کمرنگ کند 
و جذابیت های شــهرهای دیگر کشور را نیز برای سکونت آشکار سازد. اینها باید در 
میان مدت و درازمدت در دســتور کار حاکمیت قرار گیــرد و در عین حال باید در 
تهران نوعی تغییر سبک زندگی نیز صورت گیرد. از این جهت که تهران به جزیره ای 
حرارتی تبدیل شده و در آن خودروهای موتوری بیش از چند برابر ظرفیت آن تردد 
می کنند. چنان  که گفته می شود، تهرانی ها روزانه 20 میلیون ساعت از عمر خود را در 
خیابان ها از دست می دهند. در واقع، باید کاری کنیم. تهرانی ها داوطلبانه خودروهای 
خود را کنار بگذارند و از حمل و نقل عمومی، ریلی و دوچرخه برای تردد اســتفاده 
کنند. در مرحله بعد الزم است، شهر با راهبرد انسان محوری به جای خودرومحوری 

از نو طراحی شود. 

اگر سرزمینی 
متاثر از فرآیند 
نشست زمین 
به میزان چهار 

میلی متر  در 
سال باشد، این 

شرایط به عنوان 
شرایط بحرانی 

خوانده می شود. 
اما اکنون در 

بخش های بسیار 
گسترده ای از 

مناطق مختلف 
کشور نشست 
زمین به میزان 
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در سال رسیده 
است.

راهکاری که برای 
کاهش ریسک 
سکونت در 
مناطق در معرض 
خطر می توان 
ارائه کرد، تغییر 
پایتخت سیاسی 
کشور است. 
سیاستگذاران 
باید با اعمال 
سیاست هایی، 
هزینه زندگی در 
تهران را افزایش 
دهند تا همچنان 
شاهد مهاجرت 
به سمت تهران 
نباشیم. توزیع 
عادالنه ثروت در 
کشور می تواند، 
جذابیت های 
تصنعی تهران 
را کمرنگ کند 
و جذابیت های 
شهرهای دیگر 
کشور را نیز برای 
سکونت آشکار 
سازد.
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