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مريم عابدينی

آمــوزش مواجهــة صحیح بــا مخاطرات طبیعــي، از جمله 
مشكالتي است كه از دیرباز در آموزش  و فرهنگ سازی جامعه 
با آن روبه رو بوده ایم. به بیان دیگر، همه از مســئوالن گرفته تا 
عامــة مردم، به مخاطره فقط هنگام وقــوع آن توجه دارند و تا 
زمان وقوع بعدي آن را فراموش می کنند. این فراموشي همواره 
ما را با خســارت های جاني و مالی  فراواني مواجه كرده اســت. 
مواجهة صحیح با مخاطرات طبیعی به قدری پیچیده است كه 
هر  قدر پژوهشــگران، استادان و رســانه ها اطالع رسانی کنند، 

هنوز تا رسیدن به این فرهنگ فاصلة بسیار است!

بله، فاجعة زیســت محیطی دیگري در راه است؛ زمین لرزه ای 
خامــوش. اما نه ماننــد زمین لرزة  ناگهاني، بلكــه به تدریج و 
خطرناک. تحقیقات نشــان می دهند، پدیدة مزبور از 40 سال 
پیش شروع شده و در دهة اخیر دو تا سه برابر شدت یافته است. 
بله پدیدة »فرونشســت« كه تهران و ۲9 استان دیگر را درگیر 
خود كرده است. فرودگاه اصفهان، خیابان كارگر تهران، منطقة 
شهران، دشت رفســنجان كرمان و... نمونه هایی از این رخداد 
هستند. ما باید باور كنیم كه در كشوری خشك و نیمه خشک 
زندگی می کنیم، بنابراین مانند گذشتگانمان باید از روش هایی 
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اســتفاده كنیم كه آب كمتري براي كشاورزي و زندگي روزمره 
الزم دارند. 

همان طور كه می دانیم، دشــت ها به خاطر رســوبات آبرفتي 
بهترین مكان براي تشكیل ســفرة آب زیرزمیني هستند. افت 
سطح آب زیرزمینی درون الیه های زیرین، نفوذپذیری و تخلخل 
آبرفت را از بین می برد و ســبب از دست رفتن تدریجی ظرفیت 
ذخیرة آب آبرفت ها می شــود. اگر چنین روالی استمرار داشته 
باشد، آبخوان ها خاصیت جذب و ذخیرة آب را از دست می دهند 
و دشــت ها از بین خواهند رفت. با مرگ آبخوان ها، رواناب های 

ناشی از بارندگی در سطح زمین جاری می شوند و سیالب های 
ناشــی از آن، مواد مغذی سطح خاک را می شویند و دشت های 
حاصل خیز به اراضی فاقد اســتعداد کشاورزی تبدیل می شوند 
و کشاورزی کشور آســیب و لطمة جدی خواهد دید. دشت از 

دست رفته هم هرگز بازنمی گردد. 
آخرین پژوهش هاي انجام شده و تحلیل تصویرهاي ماهواره اي 
در بازة زماني 18 ماهة بین دی ماه 1398 تا خرداد 1400 نشان 
مي دهد كه اواًل در 18 ماهة اخیر میزان فرونشست در محدودة 
ورامین، حتي از جنوب شــهریار بیشــتر بوده است و در ثاني 
بیشــینة فرونشســت را مي توان در حد 25 سانتي متر در سال 
بــراي بخش هایي از این محــدوده ارزیابي کرد. در حالي كه بر 
اساس اعالم مجامع بین المللی، فرونشست ساالنه چهار میلی متر 

از زمین »نشانة بحران« است. 
روش های غلط و منسوخ آبیاری های زراعی که به استحصال 
بی رحمانة آب از ســفرة زیرزمینی نیــاز دارد، حفاری چاه های 
مجــوزدار و فاقد مجوز، و مصرف بی رویــة آب های زیرزمینی، 
عالوه بر اینکه سبب خشک سالی های ممتد می شود، از عوامل 
اصلی کاهش سطح آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین 

در ایران عنوان شده  است.
فرونشســت زمین و بحران آب از ابعــاد متفاوتی در امنیت و 
ایمنی شهرها تأثیرگذار است. فرونشست زمین به ساختمان ها 
آســیب می زند و موجب ایجاد ترک و شــکاف در ساختمان ها 
می شــود. پی ساختمان هایی که در اثر فرونشست دچار آسیب 
شد ه اند آن قدر ضعیف است که در برابر یک زمین لرزة متوسط 
نیز مقاومت نمی کند و تخریب می شود. پس یکی دیگر از اثرات 
فرونشست، در معرض تخریب  قرارگرفتن ساختمانی هایی است 

که قاعدتًا نباید در اثر زمین لرزه آسیب ببینند. 
چنیــن وضعیتی باعــث واردآمدن خســارت های زیادی بر 
زیرســاخت ها، مانند خطوط انتقال نفت، گاز، آب و برق خواهد 
شــد. فرونشســت زمین پدیدة تقریبًا نوظهوری است که 150 
کشــور از جمله ایران با آن درگیر هستند، اما وضعیت ایران بر 

اساس گزارش ها »بحرانی« است.
موضوع فرونشســت زمین برعکس زمین لرزه قابل جلوگیری 
است. كشــور ژاپن ظرف 10 ســال با این پدیده مقابله كرد و 
هم اكنون آن را تحت كنترل درآورده اســت. بنابراین با آگاهي 
از اینكه مرگ آبخوان به معنی  شــروع فرونشســت و تشکیل 
چاله هاســت،  با روش های صحیح در كشــاورزي و مصرف آب 

می توان آن را مهار كرد.

مي توانید نمونه اي از 
فرونشست در اصفهان را در 
فیلم روبه رو ببینید.


