
                  

تمرکز  محل  شهرها  اینکه  به  توجه  با 
ایجاد  و  سیل  وقوع  آنهاست،  فعالیت های  و  شهروندان 

خسارت ها و تلفات در آنها همواره مورد توجه بوده است. از طرفی 
توسعه،  حال  در  کشورهای  در  شهرنشینی  و  شهرسازی  توسعه  فزاینده  روند 

توجه  لزوم  داشت.  پی خواهد  در  سیل  وقوع  اثر  در  را  احتمالی خسارت ها  افزایش 
به مقوله شهرسازی و تأثیر آن در کاهش تشدید اثرات سیالب ها، نشریه طبیعت ایران را بر 

آن داشت تا گفت و گوی این شماره از نشریه را به موضوع سیل و شهرسازی اختصاص دهد. این 
گفت و گوی مفصل با حضور آقایان دکتر مصطفی بهزادفر،  استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر اصغر 

نصیری، شهردار سابق مناطق مختلف تهران و کرج و مهندس مسعود حمزه ای، مدیر کل دفتر نظارت بر 
طرح هاي توسعه و عمران وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد. متأسفانه در سیل اخیر، ایران شاهد ورود 

بیشترین خسارت به خانه های مسکونی به دلیل ساخت و ساز در حریم و بسترهای رودخانه بود. اهمیت 
جلوگیری از این ساخت و سازها و حفظ حریم رودخانه ها و وجود مسیل هایی برای عبور رواناب ها می تواند 
نقش مهمی در کاهش خسارت های ناشی از سیالب داشته باشد. امید است در اجرای طرح های توسعه شهری 
با انجام مطالعات و برنامه ریزی صحیح از حریم و بستر رودخانه ها حفاظت شود و با عدم تجاوز به آنها 

شاهد پیشگیری از وقوع و کنترل سیالب و کاهش خسارت های ناشی از آن باشیم. 

طبیعت ایران: با توجه به سیل های اخیر و خسارت هایی که به شهروندان و شهرهای مختلف 
کشور در سال های اخیر وارد شده است، این سؤال در اذهان عمومی شکل گرفته که آیا 

موضوع سیل در شهرسازی و توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان قرار می گیرد؟ 
اولین سؤالی که مطرح است اینکه آیا موضوع سیل در طراحی، معماری و 

توسعه کالن شهرها جایگاهی دارد؟

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
سیل و شهرسازی

گفت وگوی چالشی
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دکتر مصطفی بهزادفرمهندس مسعود حمزه ایدکتر اصغر نصیری

59 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 4، پیاپی 17، مهر- آبان  1398



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 60

که  دارد  بستگی  بهزادفر:  دکتر 
چه طور به موضوع سیل و شهرسازی 
در کشور نگاه کنیم؟ اگر نگاه ما، با 
رویکرد شرح خدمات همسان دولتی 
سطحی نگر،  آن  با  برخورد  باشد، 
اما  است.  تساهلی  یا  مسامحه آمیز، 
شهرسازی  به  علمی  رویکرد  اگربا 
کنیم،  نگاه  )بین علم و عمل(  کشور 
و  است  کار  این  از  بخشی  هم  سیل 
در  برنامه هایمان  از  برخی  در  حدودی(  )تا 
گذشته دیده شده است. البته رویکرد سومی 
معمواًل  که  است  که خاص علمی  هم هست 
آن  به  پژوهشی  کارهای  و  دانشگاه ها  در 

به  گاه گاهی  ایران  در  می پردازند. 
رویکرد سوم توجه شده است ولی 
به آن مهم پرداخته  به طور کامل 
اصلی  رویکرد  است.  نشده 
را  آن  اسم  بنده  که  است  همان 
گذاشتم  دولتی  همسان  رویکرد 

کاماًل  آن  با  برخورد  که 
مسامحه آمیـــز 

است.

علمی،  مباحث  در  سیل  مثل  موضوعی 
بحث مستقلی است که گروه های هیدرولوژی 
در آن دخیل هستند و به آن می پردازند، اما 
سطوح  و  موضوعات  مفهوم،  در  شهرسازی 
مختلفی دارد که سیل یکی آنها است. سطوح 
منطقه ای،  ملی،  فراملی،  فراگیر  جغرافیای 
یک  هر  که  زیر محله  و  محله ای  ناحیه ای، 

وقتی  دارد .  را  خود  به  مخصوص  مقیاس 
این مقیاس ها در حوزه شهری وارد می شود، 
الیه های مختلف شهرسازی را طلب می کند. 
برای مثال اگر بخواهیم در مقیاس ملی، پروژه 
آمایش سرزمین در کشور را به معنای درست 
کلمه انجام دهیم، نیاز است که الیه های مختلف 
داده ها را در بستر فضا روی هم قرار دهیم. 
اولین و مهم ترین الیه در آمایش سرزمین از 
بُعد علم، الیه طبیعت است. الیه های بعدی، 
الیه  کیفی(،  و  کمی  بُعد  دو  )با  اجتماع  الیه 
چهار  )شامل  مصنوع  کالبد  الیه  اقتصاد، 
زیرالیه کاربری زمین، اقتصاد، زیرساخت ها، 
نظامی،  سیاسی-  الیه   حمل و نقل(، 
و  اداری  حقوقی–  الیه 
دیگر  مختلف  الیه های 
است. اولین الیه  موردنیاز 
الیه  مطالعه ای،  هر  در 
طبیعی است. الیه طبیعی، 
شامل سه زیرالیه اصلی
هیدروسفر، اتمسفر 
و لیتوسفر است. 
در مطالعات 

عـــام 
معمواًل 
کار با
 

به خــــاطر  می شود،  شروع  اتمسفر 
الیه ها  سایر  از  فراگیــرتر  اتمسفر  اینکه 
درنهایت  و  هیدروسفر  الیه  سپس  است، 
به  وقتی  می شود.  مطالعه  لیتوسفر)خاک( 
را  آن  مختلف  جنبه های  برسیم  الیه  این 
می بینیم  را  جغرافیایی  عام  جنبه  می بینیم؛ 
توپوگرافی، پوشش گیاهی، هیدرولوژی  که 

ترکیب  در  در بر می گیرد.  را  آنها  نظایر  و 
آبی  جریان های  به  لیتوسفر،  و  هیدروسفر 
ثابت و متغیر می رسیم، این موارد الیه بندی 
نقشه  روی  باید  را  مقیاس دار  و  مهم  شده 
انتقال بدهیم و سپس برنامه ریزی کنیم. باید 
یا جریان های  آبی،  ثابت  بدانیم جریان های 
متغیر چه شرایطی را برای ما ایجاد می کنند. 
جریان های آبی ثابت چشمه ها و دریاچه ها 
و  رودخانه ها  متغیر  آبی  جریان های  و 
بحث  که  اینجاست  و  هستند  مسیل ها 
اسم  از  که  همان گونه  می شود.  مطرح  سیل 
ثبات  است،  پیدا  متغیر  آبی  جریان های 
آب  مسیر  دبی  ندارند.  مکانی  و  فضایی 
گاهی  است؛  متغیر  کاماًل  آبگیرها  و  رودها 
اوقات کاماًل خشک و با دبی لحظه ای صفر 
باورنکردنی  دبی  با  اوقات  گاهی  و  هستند 
آب دارند. در بحث هیدرولوژی جریان های 
متغیر  جریان های  مثل  مختلفی  انواع  متغیر 
متداول و قابل پیش بینی و جریان های متغیر 
غیر متداول و غیر قابل پیش بینی دارند. سیل 
پیش بینی  غیر قابل  متغیر  جریان های  جزو 
بیشتری  قابلیت  زلزله  به  نسبت  سیل  است. 
در پیش بینی دارد. با توجه  به داده ها می توان 
سیل را تا حدودی پیش بینی کرد. در آمایش 
طبیعت  محیط  در  که  اولین الیه ای  سرزمین 
منبع  هر  در  است.  سیل  الیه  می کنیم  تنظیم 
باید  برنامه ریزی منطقی  با  علمی شهر سازی 
به عنوان یک الیه مطرح  شود. سیل و  سیل 
زلزله هر دو رخدادهای هیدرولوژیک خاصی 
نگرش  با  برنامه ریزی ها  در  باید  که  هستند 
پرداخت. آن  به   )Strategic( راهبردی 

طبیعت ایران: الیه سیل چگونه، با چه آمار و 
چه دوره بازگشتی دیده می شود؟

دکتر بهزادفر: در اینجا دو بحث مطرح است، 
بنده مسائل علمی را خدمتتان عرض می کنم، 
دانشجویان  به  دانشگاه ها  در  که  چیزی  آن 
در Regional Planning آموزش می دهیم 
به  است.  مسئله  این  به  راهبردی  توجه 
آمدن  حال  در  همیشه  سیل  می گوییم  آنها 
مختلف،  قواعد  با  سیل  آمدن  هرچند  است، 
قابلیت های مختلف دارد. می گوییم سیلی که 
دوره اش هر بیست و پنج سال یکبار است یعنی 
هر 100سال یک بار احتمال وقوع آن وجود 
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دارد. وقتی می گوییم دوره 200 ساله، احتمال 
می شود.  متفاوت  نسبت  همین  با  آن  وقوع 
می توان  که  دارد  وجود  طبیعت  در  داده هایی 
را  احتمال سیل  پیدا کرد و گستره و  را  آنها 
مشاهده  شیوه  شیوه،  ساده ترین  زد.  حدس 
است. سه شیوه میدانی وجود دارد که شامل 
مصاحبه، مشاهده و مطالعه است. در داستان 
مثاًل  است مصاحبه جواب دهد.  سیل ممکن 
بازدید از استان لرستان با تیم گزارش سیالب 
ریاست محترم جمهوری، مشاهده، مصاحبه و 
مطالعه اسنادی را با هم داشت. افرادی بودند 
که با توجه به سنشان از اتفاقات مشابه گذشته 
برای ما توضیح  دادند، این گونه توضیحات، در 
مشاهده،  داستان  در  می گیرد.  مصاحبه جای 
دو موضوع وجود دارد: 1- مشاهده سطحی 
و 2- مشاهده علمی عمیق. مشاهده سطحی 
مشاهده  و  باشد  سطحی  بازنگری  می تواند 
پیمایش  و  سونداژ  شامل  می تواند  علمی 
باشد. در واقع برخی ویژگی ها  میدانی خاص 
در مشاهده مستقیم متخصص، قابل تشخیص 
است. می توان دوره ها را دید، برآورد و مطالعه 
کرد و این به جامعه موردمطالعه و میزان تسلط 

آن به داده های علمی وابسته است. 

را  مستقیم  مشاهده  خصوص  در  خاطره ای 
در   1359 سال  در  کنم.  تعریف  شما  برای 
بافق )استان یزد( مطالعه ای  کردم. بافق یک 
توجه  با  بنده  بود.  خشک  کویری  منطقه 
مشاهده  هنگام  علمی،  و  سنی  شرایط  به 
این  سؤالم  اولین  راه آهن،  ساز  ساخت  و 
بدون  بیابان  در  هم  آن  اینجا،  چرا  که  بود 
ساختند!  پل  آنقدر  توپوگرافیک  عارضه 
در  است.  کویر  اینجا  گفتند  من  همکاران  و 
علمی  منابع  و  بودم  دانشجو  بنده  موقع  آن 
مناطق  گفتند  بنده  به  بودم.  نخوانده  زیادی 
نیاز دارند. چون  کویری به پل های بیشتری 
دارند.  بیشتری  خطرناک  آبراهه های  مسیر 
حدوداً اواخر تابستان بود که با یکی از افراد 
محلی آنجا آشنا شدیم، او گفت ممکن است 
باور  را  او  بنده سخن  البته  بیا ید!  فردا سیل 
در  تصوری  غیرقابل  سیل  اینکه  تا  نکردم 
تابستان کویر بافق رخ داد، بنده هنوز عکس 
سیاه و سفید آن سیل را دارم. پیش بینی آن 
نشان  و  بود  درست  کاماًل  محلی  پیرمرد 
دارد. تاریخی  مشاهده  قابلیت  سیل  که  داد 

در حال حاضر بعد از اروپایی ها باالترین 
سنت برنامه ریزی منطقه ای را داریم. شورای 
اقتصاد در ایران در سال 1318 تشکیل شد و 
اولین برنامه ریزی رسمی در سال 1326 انجام 
شد. در آن زمان، حتی چین و ژاپن و بسیاری 
و  برنامه  سازی  سابقه  دیگر  کشورهای  از 
ما  ولی  نداشتند.  اروپا  مانند  را  برنامه ریزی 
سابقه برنامه ریزی داریم. در میان کشورهای 
همسایه و در خاورمیانه جزو اولین کشورهایی 
هستیم که سنت برنامه ریزی داریم. تهیه نقشه 
یک پنجاه هزارم در اواسط دهه 1330 آغاز 
شد. نقشه های یک دویست و پنجاه هزارم و 
یک میلیونیم بسیار دقیق تهیه شد. این کارها 
سال  آمارگیری  و  شد  انجام  دقیق  بسیار 
داده ها  این  باید  داریم. درواقع  نیز  را   1335

تهیه  باشیم.  داشته  ملی  اسناد  در  را 
همین داده ها در کشورمان، مقدمه  

منطقه ای  برنامه ریزی  آغاز 
منطقه ای  برنامه  ریزی  بود. 

شروع   1340 دهه  از 
از  قبل  گروه  دو  شد. 
منطقه ای  برنامه ریزی 

یک  داشتند؛  فعالیت 
جرج  سرپرستی  به  گروه 
گزارش  که  بود  کندراکی 

آنها تا 25 سال پیش 
مسکن  وزارت  در 

شهرسازی  و 
بود.  موجود 

اطالعی  االن  ولی 
آنها  وجود  از 
ندارم. در سازمان 
و  مراتع  جنگل ها، 

کشور  آبخیزداری 
را  مطالعات  بهترین 

در دشت قزوین و دشت مغان و در مناطقی 
این ها  نظایر  و  جوین  قزوین،  مغان،  نظیر 
انجام  عمیقی  و  وسیع  مطالعات  دادند.  انجام 
آن  از  بعد  شد،  تولید  خوبی  داده های  و  شد 
به وسیله  سرزمین  آمایش  اولیه  مطالعات  هم 
مهندسی مشاور ستیران در دهه 1350 انجام 
شد. در آن مطالعات شما بخش طبیعی، نظیر 
زلزله و سیل را دارید و حتی مطالعات جامع 
گرویی  ویکتور  مشاور  به وسیله  اول  طرح 
نیز  بخش  یک  و  شد  تهیه  فرمان فرمایان  و 

تهران  سطحی  آب های  مطالعات  با عنوان 
با  که  شد  انجام  مختلفی  مطالعات  است. 
رویکرد جدید با شرح خدمات همسان، آرام 

آرام در کشورمان کم عمق شدند.
سیل،  به  مطالعات  از  بعضی  هم اکنون 
زلزله و نظایر این ها توجه عمیق علمی دارند. 
قراردادهایی،  وارد یک  دهه 1350  از  پیش 
مطالعات  یا  همسان  قراردادهای  نام  به  
شدیم.  همسان  کار  شیوه های  یا  همسان 
او  از  مشاور  با  قرارداد  عقد  هنگام  امروزه 
خدمات  شرح  طبق  را  مطالعات  می خواهند 
همسان انجام دهد. در همین فرایند نیز برای 
اطمینان کارفرما به مشاور از او ضمانت نامه 
بیماری  نوعی  اداری  فرایند  این  می گیرند. 
دردآور برای سامانه برنامه سازی کشور است. 
انقالب شرح خدمات طرح  از  قبل 
جامع نوشته شده بود که شرح 
خدمات کلیاتی برای هدایت 
محسوب  وقت  مشاوران 
می شد. بعد شرح خدمات 
که  است  شده  تهیه  دوم 
اصالح شرح خدمات کلی 
اول بود. پس از انقالب 
سوم  خدمات  شرح 
شده  نوشته 
که  است 
ب  مصو
ل  سا

1363 است که معروف به تیپ همسان دوازده 
و  محیط زیست  ضد  همسان  تیپ  این  است. 
یا  مکانیسم  یک  دارای  و  است  طبیعت  ضد 
اشکاالت،  از  یکی  است.  اشتباه   سازوکار 
میزان حق الزحمه مشاور است که بسیار کمتر 
توان  از مقدار واقعی دیده می شود و مشاور 
مجبور  و  ندارد  تنهایی  به  را  مطالعات  انجام 
شما  کند.  استعالم  دیگر  ارگان های  از  است 
به عنوان یک مشاور مجبورید از وزارت نیرو 
مورد  در  یا  استعالم  کنید  مسیل ها  مورد  در 
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یم ها  حر
مهندس  بگیرید.  گزارش 
از استعالم  یا فراتر  بیشتر  مشاور 
مفاهیم  دهد.  انجام  کاری  نمی تواند 
مطالعات  راهنمای  تیتربندی  در  مهم 
و  مطالعات  عناوین،  در  همسان 
اما  دارد،  وجود  گزارش  اجزای 
برای  بکند  کاری  نمی تواند  مشاور 

اینکه باید استعالم کند. 

از  یکی  شما  نظر  از  پس  ایران:  طبیعت 
مشکالت و ایرادات، شیوه مطالعات است.

دکتر بهزادفر: ایراد وارد شده بر ساختار اداری 
ساختار  با  است.  مطالعات  انجام  دولتی  و 
اداری دولتی موجود وضع ما در آینده بسیار 
بدتر از حال خواهد بود. مهندسین مشاوری 
غیردولتی   و  دولتی  نمایندگان  به وسیله   که 
بر  که  خدماتی  شرح  می شوند،  مچاله 
اصول مطالعات بر مبنای استعالم شکل 
گرفته است، با درستی علمی فاصله 
دارد. در بازدیدی که از شهر 

معموالن داشتیم،  شهردار شهر توضیح می داد 
قبل از سیل براساس اطالعات موجود، حریم 
رودخانه ها مثاًل بیست یا حدود سی متر بود. 
کل  گرفتند  نظر  در  که  حریمی  سیل  از  بعد 
بی برنامگی  می گیرد!!  دربر  را  معموالن  شهر 
حریم  علمی  اصول  چه  بر  حد؟  چه  تا 
قسمت   1398 سال  اوایل  می شود؟  تعیین 
در  کشکان  رودخانه  حاشیه  از  قابل توجهی 
معموالن به زیر آب رفته بود. حاال در هنگام 
به جای  باید  جدید  حریم  طبق  بازسازی، 
با  زیرا  بروند  است،  غیر ممکن  که  دیگری 
توجه به حریم جدید شهری که برای رودخانه 

گرفتند کل شهر جزو حریم  نظر  در  کشکان 
که  نشان می دهد  این  است.  رودخانه ها شده 
اداری  نهادهای  دارد.  وجود  تفریط  و  افراط 
دولتی، ساختاری برای مطالعات تعریف کردند 
که طبق این ساختار مطالعات سیل به درستی 
داده ها  آن  در  که  ساختاری  نمی شود.  انجام 
مبادله  به درستی  سیل  به  مربوط  اطالعات  و 
مبادله  به درستی  اطالعات  وقتی  نمی شود. 

نشود، چه انتظاری می توان داشت؟ 

فرمودند  بهزادفر  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
از  را  اشکال  و  دارد  ایراد  مطالعات  شیوه 
با  حال  می دانند،  مطالعات  شیوه  و  ساختار 
به اشکاالت مطالعاتی که وجود دارد  توجه 
طرح توسعه شهر تصویب می شود. طرح های 
میزان  چه  تا  شرایط،  این  با  شده  مصوب 
عملیاتی می شوند؟ برای مطالعات در توسعه 
در  سیل  وقوع  قائلیم؟  ارزش  چقدر  شهرها، 
تعداد   1366 سال  در  تجریش  و  گالب دره 
300 کشته به جای گذاشت، سیل قم در سال 
مختلف  شهرهای  در  امسال  سیل  و   1388
داشت.  زیادی  انسانی  تلفات  شیراز  از جمله 

نیست؟  پیشگیری  قابل  خسارت ها  این  آیا 
به هرحال در آینده نیز با مسئله سیل مواجه 

خواهیم بود. 

بنده عرض می کنم  که  دکتر نصیری: مطالبی 
حاصل تجربیات اینجانب در زمان مسئولیت 
در شهرداری شهر تهران و مناطق مختلف در 
سالیان متمادی است. بیشتر از اسناد باالدست 
کشور  پایتخت  به عنوان  تهران  شهر  توسعه 
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شهر  توسعه  باالدست  اسناد  می کنم.  صحبت 
تهران در هر دوره تهیه می شود و پس از ابالغ، 
است.  آنها  اجرای  درصدد  شهری  مدیریت 
مطالعات،  اصلی  محور  و  بحث  به طور کلی 
شهرسازی، معماری و یک سری ضوابط خاص 
بوده است که آقای دکتر بهزادی فر نیز به طور 
شرح  مربوط  به  اشکاالت  فرمودند.  مبسوط 
طرف  از  بیشتر  که  است  مطالعات  خدمات 
کارفرما ابالغ و چهارچوب مطالعات مشخص 
می شد. تقریبًا تمام مطالعات توسعه تک بعدی 
بوده است، چیزی که در عمل دیدیم و تحت 
عنوان اسناد باالدست به شهرداری ابالغ می شد 
و اینکه چقدر از این برنامه ها اجرا می شد، در 
است.  بوده  متفاوت  مختلف،  مدیریت های 
ساخت  و سازهای بی رویه و غیرقابل کنترل در 
شمال شرق، جنوب و قسمتی از غرب تهران، 
بیشتر ایده های مطرح شده برای تأمین مسکن 
و نیز نحوه طرح آن توسط دولتمردان موجب 
شد تا دست مایه های قبلی شهر تهران  به عنوان 
در  موجود  مقررات  و  و ضوابط  توسعه  سند 
اختیار مدیران اجرایی، کاماًل هویت خود را از 
دست بدهند، تا جایی که دیگر قابلیت انطباق 
با شهر تهران را نداشتند. دهه 60، دهه جنگ 
اختیار  در  چه  هر  هم  تهران  شهرداری  بود، 
شهر  و  بود  کرده  گسیل  جبهه ها  به  داشت، 
به طور روزمره اداره می شد. دهه 70، تحوالتی 
در مدیریت ها ایجاد شد و نگرش های جدید 
در شهرداری به وجود آمد، ولی، مباحث کالن 
سیاسی، شهرداری را در بر گرفت که به  نظر بنده 
هفتاد  دهه  از  شهرداری  که  بود  آفت هایی  از 
آن  درگیر  تند  شیب  یک  با  به تدریج  بعد  به 
از  برای پشتیبانی  پایگاهی  به  شد. شهرداری 
مالحظات اقتصادی و جریان های قوی سیاسی 
تبدیل شد تا بتواند دیدگاه ها را ترویج دهد و 
درنهایت سمت  و سوی سیاسی کشور را در 
اینکه  کما  بزند،  رقم  ریاست جمهوری  سطح 
این اتفاق هم افتاد. اولین سیل ثبت شده تهران 
نفر   2000 از  بیش  با   1333 تیرماه   10 در 
کشته به وقوع پیوست و کل روستاهای اطراف 
فرحزاد را از بین برد. در خرداد 1334 سیل 
داد.  روی  تهران  غرب  و  شمال  در  مجددی 
آن موقع رودخانه کن طغیان کرد و 3-4 نفر 
فوت کردند. بیشتر از پانصد هکتار از اراضی و 

باغات غرب تهران هم از بین رفت.

تهران  شهر  در  که  بود  تجربیاتی  این ها 
مطالعات  در  متأسفانه  ولی  داشت  وجود 
و  سیالب  و  سیل  موضوع  به  توجهی  بعدی 
نشد.  مورد  این  در  تهران  شهر  ضعف  نقاط 
تهران  شهر  کوهپایه ای  جغرافیای  به  توجه  با 
جاجرود  کن،  گسترده  حوزه  سه  حضور  و 
سیالب  وقوع  برای  همیشگی  انتظار  کرج  و 
عرض  که  همان طور  به ویژه  دارد.  وجود 
بی رویه   سازهای  و  ساخت   افزایش  کردم 
به  توجه  عدم  و  انقالب  اوایل  گسترده  و 
زیادی  تعداد  باعث ورود  حریم ها و گسل ها 
از مسیل های متروکه به ساخت و سازها شد. 

در احداث بزرگراه های شرق و غرب تهران به 
سیستم زهکشی طبیعی شهر توجه نشد و یک 
آشفتگی در سیستم زهکشی طبیعی شهر تهران 
به صورت عمومی ایجاد شد. در بحث توسعه 
توپوگرافی  در  زیادی  دخالت های  متأسفانه 
زمین به وجود آمد. این تغییرات عمده و عدم 
و  شبکه  طراحی  در  مناسب  شیب  به  توجه 
کرد.  آسیب پذیرتر  را  شهر  آن،  نظیر  مسائل 

شهر   ،1365 سال  شدید  بارندگی های  در 
تهران برای چند روز درگیر آب گرفتگی های 
سیل  وقوع   1366 مرداد   4 در  شد،  شدید 
گالب دره و دربند نزیک به 300 نفر کشته و 
بیش از 650 نفر مجروح به جای گذاشت، در 
آن زمان بنده شهردار منطقه 4 بودم، وضعیت 
خاص و فوق العاده ای بر شهر حاکم بود، تلفات 
از 500  بیش  بود،  زیاد  انسانی و ساختمانی 
ساختمان تخریب شد و بیش از 80 میلیارد 
تومان خسارت به بار آمد. براساس یک اصل 
علمی در زمین شناسی احتمال زیادی در وقوع 
مجدد هر اتفاق وجود دارد، ولی متأسفانه در 
کشور چندان توجهی به این مسائل نمی شود. 
مدیریت  و  دولت  در  همه  می آید  سیل  وقتی 
سپس  و  هستند  مبحث  این  به دنبال  شهری 
فراموش می شود. این موضوع نظیر زلزله است 
که همه دانشگاه ها، رسانه ها به آن می پردازند 
می شود،  برگزار  مختلفی  سمینارهای  و 
فراموش  به تدریج  ضروری  اقدامات  ولی 
می شود. ضعف ما در این است که به مسائل 
محیط زیستی همانند مسائل شهرسازی حتی در 
توسعه کالن شهرها از جمله شهر تهران توجهی 

به  است.  نشده 
 نظر بنده در خصوص ایمن 

با  مقابله  در  تهران  شهر  کردن 
سیل و سیالب اقدامات خوبی انجام 

شده است. به ویژه در دهه 80 که شبکه  
آب های سطحی از مقیاس محله شروع شد 

تقریبًا  و  رفت  پیش  مناطق  و  نواحی  تا  و 
طراحی  در  داد.  پوشش  را  تهران  شهر  تمام 
خاصی  توجه  معابر  شیب  به  معابر،  شهری 
جذبی  چاه های  بود  نیاز  که  جاهایی  و  شد 
زیادی حفر شد، ساماندهی مسیل ها و کانال ها 
حوضچه های  گرفت،  قرار  کار  دستور  در 
قابل توجهی  به  تعداد  ته نشینی  و  رسوب گیر 
احداث شد و تونل های انتقال آب های سطحی 
هفده  و  شهرداری  نواب،  خیام،  تونل  نظیر 
شهریور تکمیل شد. اگرچه حجم رواناب های 
جاری شده در شرایط بحرانی تهران تا حدی 
زیاد است که این تونل ها هم توان هدایت این 
حجم از آب را ندارند ولی توجه خاصی که 
به وجود آمد سبب افزایش ایمنی شهر در برابر 
سیل و سیالب شد. کما اینکه در سال 1389 
و  داد  روی  تهران  شهر  در  شدیدی  بارندگی 
نشان داد که شهر تهران آن آسیب پذیری قبلی 
 1391/01/27 شدید  بارندگی  با  ندارد.  را 
و شکستگی کانال، آب وارد تونل مترو شد. 
همچنان زیر ساخت های ما آسیب پذیر هستند 
اتفاقات  شاهد   ،60 دهه  با  مقایسه  در  ولی 
خوبی در تهران بوده ایم، هم اکنون شهر تهران 
ایمن تر شده است، استراتژی که بتواند سیالب 
را کنترل کند باید توجه ویژه ای به مسیل ها، 
رودخانه ها، آبراهه ها و کانال ها داشته باشد و 
بتواند آب های سطحی را از مقیاس محله تا 
از مطالعات  کند. غیر  تهران هدایت  کل شهر 
تحصیالت  دانشجویان  مطالعات  باالدست، 
بیشتر  هم  آنها  که  است  در دسترس  تکمیلی 
به صورت موردی و در ارتباط با یک محله یا 
رودخانه خاص انجام شده است. به  نظر بنده 
یکی از اتفاقات خوب دهه 80، بحث قنوات 
قدیمی  نقشه های  براساس  تهران  در  بود، 
در  داشت.  قنات وجود  رشته  حدود 304 

 500 که  شد  تولید  نقشه ای   1385 سال 
قنات را نشان می داد. نزدیک به 1000 

کیلومتر قنات در شهر تهران وجود 
و  فعال  قنات،   150 دارد. 
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قطع  روش  و  مربوطه  قنات  مسیر  بود،  شده 
شهرداری  که  اطالعاتی  می کرد.  اعالم  را  آب 
بودند.  افراد  همین  داشت  شهری  مدیریت  و 

اندوخته شهرداری فقط تجربیات عوامل اجرایی 
بود و ما اسنادی را نداشتیم که نشان دهد، مدیریت 
شهری از لحاظ سیل و سیالب باید چه کار بکند.

 بعضی از بارندگی ها مردم جنوب تهران را درگیر 
تهران  مشکالت می کرد،  تمام آب های شمال 
به سمت جنوب گسیل می شد. نیمی از نیروهای 
به ویژه  جنوبی  مناطق  به  کمک  برای  را  خود 
شهر ری، منطقه 15 و منطقه 19 می فرستادیم. 
با توجه به نوع ساخت و سازها و بافت قدیمی 
جنوب شهر تهران در آب گرفتگی ها با تخریب 
دیگر  جاهای  در  بودیم.  روبه رو  ساختمان ها 
نیست  تهران  شمال  مثل  شیب  که  تهران  شهر 
ولی  داشت،  وجود  عدیده ای  گرفتاری های 
مطالعات  در  است،  بهتر شده  هم اکنون شرایط 
بعدی به مسائل محیط زیستی، طبیعت، توپوگرافی 

و اقلیم توجه بیشتری شد، مصداق آن منطقه 22 
است که در خدمت آقای دکتر جلیلی و آقای 
دکتر بهزاد فر بودیم. اولین بار بحث آبخیزداری را 
در باالدست منطقه 22 شروع کردیم، مطالعات 
و  آبخوان داری  اجرای  و  شد  انجام  خاصی 
و  آب  آلودگی  به  مربوط   خاص  طرح های 
مسائل  به تدریج  آمد.  کار  دستور  در  پساب، 
محیط زیستی که شروع آن از منطقه 22 بود، در 
شهر تهران یک ذهنیتی ایجاد کرد که می توان 
آثار مثبت آن را مالحظه کرد. همچنین برای 
نخستین بار در کل شهرداری، منطقه 22 موفق به 
اخذ گواهی ISO 14001 استقرار استانداردهای 
محیط زیستی DQS آلمان شد و در این راستا 
در  صرفه جویی  نظر  از  ارزشمندی  اقدامات 
تجدید پذیر،  انرژی های  از  استفاده  انرژی، 
اکوپارک و اکوشهــر در دستور کار قرار گرفت.

طبیعت ایران: آقای مهندس حمزه ای جنابعالی 
که در حوزه توسعه و عمران وزارت مسکن و 
شهرسازی فعالیت و مسئولیت دارید، بفرمایید 
سیل در برنامه های توسعه شهری چه جایگاهی 
دارد؟ همچنین آقای دکتر بهزادفر در خصوص 
و  اشکاالت  شهری  توسعه  مطالعات  ساختار 
ایراداتی را گرفتند که اگر در این خصوص هم 
مطلبی هست در جهت روشن سازی بفرمایید. 
راهکارهایی  چه  حاضر  شرایط  به  توجه  با 
خسارت های  می توان  چگونه  دارد؟  وجود 
داد؟ کاهش  شهر ها  در  را  سیل  از  ناشی 

و  تعریف  از  دهید  اجازه  حمزه ای:  مهندس 
شروع  عمران  و  توسعه  طرح های  دسته بندی 
کنیم. این طرح ها به 3 دسته کلی قابل تقسیم 
شامل  منطقه ای  و  ملی  طرح های  است. 
و  منطقه ای  کالبدی  ملی،  کالبدی  طرح های 
ناحیه ای که به صورت پوششی در مقیاس های 
یک میلیونیم تا یک پنجاه هزارم تهیه می شوند، 
طرح های  شامل  شهری  توسعه  طرح های 
تفصیلی  و  جامع  طرح های  شهری،  مجموعه 
با مقیاس 1/25000 تا 1/2000 و درنهایت 
قبیل  از  شهری  فضای  با  مرتبط  طرح های 
و سایر  فرسوده  بافت های  بهسازی  طرح های 
بافت های نیازمند مداخله و طراحی ساماندهی 
با  معموالً  که  شهرها  عمومی  عرصه های 
مقیاس های 1/500 و بزرگ تر تهیه می شوند.

در شرح خدمات تیپ تهیه طرح های دو 

مابقی متروکه هستند. فکر  کنم حدود 
50 هزار میله قنات داریم. با توجه به 
تجربه بنده در منطقه 4 و بارندگی های 
سخت ترین  و  بدترین   ،60 دهه  زیاد 
رشته  مورد  در  شهری،  مدیریت  کار 
قنات های موجود در محدوده پاسداران 
)گلستان ها، بوستان ها( بود که آب های 
سطحی وآب های ناشی از بارندگی ها 
وارد این قنات ها می شد و از زیرزمین 
منازل بیرون می زد. عمق قنات ها در تهران از 
موقع  آن  در  است و شهرداری  تا 130متر   3
آقای  داشت.  سنتی  اطالعات  یک سری  فقط 
ماندگار )خدا رحمتش کند( مقنی بود، ایشان 
بود  مشغول  شهرداری  پارک های  سازمان  در 
به  او  داشت.  سرقفلی  بارندگی ها  زمان  در  و 
تمام اطالعات قنات ها آگاه بود. هر شهرداری 
احتمال  و  ابری  هوای  مشاهده  محض  به 
متوسل  ماندگار  مرحوم  به   بارندگی  وقوع 
)واقع  خانه ای  مکان  به  توجه  با  او  می شد، 
دچار آب گرفتگی  که  بوستان(  یا  گلستان  در 
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با  مقابله  موضوع  به  به طور صریح  اول  دسته 
سیل اشاره شده است. برای مثال »تهیه نقشه 
پهنه های سیل گیر« و » نقشه های تناسب زمین 
برای توسعه شهرها با در نظر گرفتن معیارهای 
مطالعات  در  که  سیل«  خطر  از جمله  مختلف 
طرح های منطقه ای پیش بینی شده و »سیستم 
حرکت آب های سطحی و موقعیت مسیل ها« 
در طرح های ناحیه ای برای دسته اول و »نقشه 
شیب خیابان ها و نحوه دفع آب های سطحی« 
و »تعیین موقعیت بستر و حریم رودخانه  های 
می گیرد.  انجام  دوم  دسته  در  که  شهری« 
که  شهرهایی  برای  هم  سوم  دسته  در 
می توان  می کند  عبور  شهر  میان  از  رودخانه 
شهری«  رودخانه های  »ساماندهی  طرح های 
طراحی  نمونه  به عنوان  که  کرد  تهیه  را 
حال  در  خرم آباد  رودخانه  بدنه  شهری 
است. اقدام  حال  در  مشاور  توسط  حاضر 
پس مالحظه می شود که ما در همه سطوح 
طرح های توسعه و عمران، موضوع سیل را مورد 
توجه قرار می دهیم. بستر و حریم رودخانه ها 
خودشان  قانونی  مقررات  و  ضوابط  تابع  هم 
هستند و اگر در جریان سیل های اخیر تا این 
حد خسارت و آسیب به کشور و هموطنان وارد 
شد باید مسئله را از زاویه دیگری آسیب شناسی 

کنیم که در ادامه توضیح خواهم داد. 

طبیعت ایران: کوچک ترین واحدهای مطالعاتی 
شما چیست؟ آیا این مطالعات در روستاها هم 

انجام می شوند؟

در  هم  روستاها  برای  بله  حمزه ای:  مهندس 
و  توسعه  طرح های  مراتب  سلسله  و  فرایند 
عمران، طرح های هادی روستایی را داریم که 
به تصویب مراجع  بنیاد مسکن تهیه و  توسط 

قانونی ذی ربط می رسد. 

طبیعت ایران: شما فرمودید که بستر رودخانه 
و حریم آن تعاریف و قوانینی دارد، برای نمونه 
بستر رودخانه ای در قم که  به خیابان تبدیل 
می شود یا جاده ای که بر مسیل رودخانه در 
شیراز احداث می شود و به هنگام وقوع سیل، 
در  یا  می برد،  خود  با  را  ماشین ها  تمام  آب 
ساخت و سازهای حریم رودخانه ها چه کسی 

مسئول است؟ چه راهکاری برای آن دارید؟

مهندس حمزه ای: شاخص ترین قانونی که در 
ارتباط با بحث آب و رودخانه ها داریم، قانون 
توزیع عادالنه آب، مصوب سال 1361 است، 
اگرچه در آن تعریف روشنی از بستر و حریم 
رودخانه ها موجود نیست و بیشتر به نحوه و 
مرجع تعیین این موارد و مالکیت آن پرداخته 
که  قانون  این  اجرایی  آیین نامه  در  اما  است، 
تحت عنوان »آیین نامه مربوط  به بستر و حریم 
رودخانه ها، انهار و مسیل ها« در سال 1379 به 
تصویب رسید هریک از این ها تعریف شده اند.

بستر،  آیین نامه،  این  یک  ماده  براساس 
با  که  است  مسیل  یا  رودخانه  از  قسمت  آن 
توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب طغیان 
می شود  تعیین  ساله   25 بازگشت  دوره  با 
پیرامون  اراضی  از  قسمت  آن  نیز  حریم  و 
رودخانه یا مسیل  است که بالفاصله پس از 
برای  ارتفاق  به عنوان حق  و  دارد  قرار  بستر 
کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها الزم 
می شود. تعیین  نیرو  وزارت  توسط  و  است 

آیین نامه  همین   13 ماده  در  همچنین 
مکلف  شهرداری ها  و  دولتی  دستگاه های 
و  خود  طرح های  اجرای  برای  شده اند 
و حریم رودخانه  بستر  پروانه الزم،  صدور 

یا مسیل را استعالم کنند که ما هم در 
حریم  و  بستر  حد  ماده  همین  اجرای 
وزارت  از  را  مسیل ها  و  رودخانه ها 
نیرو استعالم و در نقشه های طرح های 

توسعه و عمران مربوطه قرار می دهیم. 
در  اهمیت  قابل  نکته  اما 
اصواًل  که  است  این  تعاریف  این 

و  کمی  رودخانه ها،  حریم  تعریف 
کیفی، معطوف  به خود رودخانه 

در  به عبارت دیگر  است. 
هدف  کمی،  حریم  تعیین 
امکان  که  است  این 
نیرو  وزارت  دسترسی 
رودخانه  از  نقطه  هر  به 

امکان پذیر باشد و در 
کیفی،  حریم  تعیین 

بر  هدف گذاری 
از  جلوگیری 
آب  آلودگی 

نه ها  خا د و ر
در  و  است 

از  حفاظت  موضوع  حریم ها،  از  هیچ یک 
رودخانه ها  پیرامون  سازهای  و  ساخت 
از  حفاظت  برای  ما  لذا  نبوده اند،  موردنظر 
ساخت و سازها و تأسیسات شهری در مقابل 
برای  دیگری  حریم  تعریف  نیازمند  سیالب 
مصوبه  در  موضوع  این  که  هستیم  رودخانه 
شهرسازی  شورای عالی   70/06/04 مورخ 
و  ضوابط  عنوان  تحت  ایران  معماری  و 
نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ها 
حریم  و  شهر ها  در  واقع  مسیل های  و 
استحفاظی آنها مورد توجه قرار گرفته است. 
براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری الزم است وزارت نیرو حجم سیالب 
و  محدوده  در  واقع  مسیل های  و  رودخانه ها 
حریم شهرها را در دوره های تناوبی 20، 25، 
50 و100 ساله در نقاط ورودی شهرها تعیین 
و اعالم کند و براساس این اطالعات، عرض 
روش های  الزم  موارد  در  و  حریم  و  بستر 
تقلیل عرض بستر با تأیید وزارت نیرو تعیین 
و  زمین  از  استفاده  نحوه  ضوابط  به همراه  و 
در  مربوطه  حریم های  در  ساختمان  احداث 
به  اما  شود.  تثبیت  شهری  توسعه  طرح های 
دالیل مختلف که مهم ترین 
وجود  عدم  آنها 
الزم  اطالعات 
معمواًل  است، 
همان  تثبیت  به 
حریم  و  بستر 
قانون  موضوع 
توزیـــــع 
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عادالنه آب در طرح های توسعه شهری بسنده 
می شود.

و  ضوابط  رعایت  مسئولیت  مورد  در 
مقررات حاکم بر بستر و حریم رودخانه های 
شهری نیز از یک سو شهرداری به عنوان مسئول 
نظارت بر کلیه مستحدثات شهری و از سوی 
حاکمیت  نماینده  به عنوان  نیرو  وزارت  دیگر 
به  پاسخ   در  هستند.  قانونی  تکلیف  دارای 
کل  اداره  از  در سال 1380  که  استفساریه ای 
حقوقی قوه قضائیه پیرامون این موضوع انجام 
گرفته، به طور صریح قید شده است که بستر 
اراضی  حتی  مسیل ها  و  رودخانه ها  طبیعی 
به عنوان  که  رودخانه  مسیر  تغییر  از  ناشی 
دولت  اختیار  در  می شود  نامیده  مرده  بستر 
مربوط  امور  در  شهرداری  مداخله  لذا  است، 
 به بستر رودخانه ها ولو متروکه مورد ندارد. 
به جای پاسخ به قسمت دوم سؤال شما 
برای  راهکارهایی  چه  اینکه  مورد  در 
کاهش خسارت ناشی از سیل در 
شهرها وجود دارد، مایلم 

به علل تشدید آسیب سیل اشاره کنم و متذکر 
مجموعه  از  برگرفته  موارد  این  که  می شوم 
گزارش های ارائه شده به دبیرخانه شورای عالی 
ترتیب  این  به  که  است  معماری  و  شهرسازی 

قابل دسته بندی است:
اول: مداخله در بستر رودخانه 

در اثر توسعه شهرها، بستر رودخانه های شهری 
در طول زمان متحمل مداخالتی شده اند که از 
تغییر مسیر رودخانه ها به منظور استحصال اراضی 
ساز  ساخت  و  و  آماده سازی  طرح های  برای 
به عنوان یکی از موارد مداخله می توان نام برد و 
نمونه آن تغییر مسیر رودخانه در شهر خرم آباد و 
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تبدیل بستر رودخانه به پارکینگ عمومی

تغییر مسیر رودخانه )قرارگیری خیابان دکتر حسابی روی مسیر قدیمی رودخانه خرم آباد(

کاهش عرض رودخانه با توجیه محوطه سازی، 
عبور تأسیسات از بستر رودخانهپیاده راه و پارک ساحلی

ایجاد معبر و کاهش عرض رودخانه

نمایی از گودال ناشی از برداشت شن و ماسه در رودخانه تاالر

آب شکستگی پایه های پل رودخانه تاالر در اثر برداشت شن و ماسه از رودخانه
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قرارگیری خیابان 
دکتر حسابی به جای آن است 

که آب گرفتگی شدید این خیابان 
تمایل  از  نشان  اخیر  در جریان سیل 

رودخانه به برگشت به جای اصلی دارد. 
ایجاد معبر در مسیر رودخانه ها، ساخت 

انواع  عبور  و  ساحلی  پارک های  و  پیاده راه 
بستر  از  استفاده  و  بستر  درون  از  تأسیسات 
دیگر  از  عمومی  پارکینگ  به عنوان  رودخانه  
مصادیق مداخله در بستر رودخانه های شهری 
است که تصاویری از آنها را ارائه می کنم. این 
مداخالت به ویژه در سنوات قبل که شاهد یک 
دوره خشک سالی در سرزمین بودیم و در عمل 
میزان دبی رودخانه به مراتب کمتر از عرض 
فرصت  بود،  شده  رودخانه ها  قانونی  بستر 

بیشتری برای نمود پیدا کرد. 
برداشت های بی رویه و غیراصولی شن و 
ماسه به ویژه در نزدیکی پایه پل ها هم از جمله 
به شمار  رودخانه  بستر  در  مداخله  نمونه های 
برخی  در  و  سنگین  خسارت  که  می رود 
موارد جبران ناپذیر را به سامانه رودخانه ای و 
سازه های مرتبط با آن وارد می کند. آب شستگی 
پایه های پل ها، ریزش دیواره های رودخانه ها 
پیرامون  کشاورزی  اراضی  افتادن  خطر  به  و 
برداشت  نتایج  و  تبعات  از جمله  رودخانه ها 
است.  رودخانه  از  ماسه  و  شن  غیراصولی 

دوم: عدم رعایت حریم رودخانه، یا نداشتن 
حریم مصوب رودخانه ها

حریم  شد  اشاره  این  از  پیش  که  همان طور 
تعریف شده در طرح های توسعه شهری بیشتر 
نیرو  وزارت  توسط  شده  تعیین  حریم  همان 
است که متأسفانه در جریان گسترش بی ضابطه 
از  خارج  در  به خصوص  سازها  و  ساخت 
محدوده شهرها و مجاورت روستاها که کنترل 
کم رنگ تر  آنجا  در  مسئول  مراجع  نظارت  و 
می گیرد.  قرار  بی توجهی  مورد  بیشتر  است، 
اولویت  عدم  به علت  نیز  مواردی  در 
هنوز  کافی  اعتبار  وجود  عدم  احتماالً  و 
مسیل های  و  رودخانه ها  از  بخش هایی 

حوالی شهرها توسط وزارت نیرو مطالعه 
برای  اطالعات الزم  فاقد  لذا  و  نشده 

طرح های  نقشه های  در  تثبیت 
است. عمران  و  توسعه 
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مقایسه ارتفاع پل تاریخی نسبت به پل معاصر )پلدختر(

قبل از سیلبعد از سیل
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دبی  به  توجه  عدم  سوم: 
رودخانه ها در طراحی و محاسبه 

ارتفاع پل های شهر
علی رغم وجود پیشینه عظیم و غنی 
ایران  شهرسازی  و  معماری  تاریخی 
معماری  موقعیت،  در  آن  نمود  که 
کشور  تاریخی  پل های  مقاومت  و 
متأسفانه  است،  مشاهده  قابل  کاماًل 
معطوف  پل های شهری،  اکثر  امروزه 
که  می شوند  احداث  خود  مجاور  معابر   به 
حجم  به  بی توجهی  به علت  حالت  این  در 
سیالب،  عبوری  جریان های  سرعت  و 
پل  احداث  محل  در  رودخانه  بازه  پایداری 
برای طراحی پل،  و سایر شاخص های الزم 
در  به سرعت  در جریان سیالب  سازه ها  این 

معرض آسیب و تخریب قرار می گیرند. 
پل  دهانه های  ابعاد  و  ارتفاع  مقایسه 
احداث  معاصر  دوره  در  که  پلدختر  تاریخی 
و در جریان سیل اخیر تخریب شد، نمونه ای 

از این بی توجهی را به خوبی نمایان می کند.

و  رودخانه ها  الی روبی  عدم  چهارم: 
اجرای غلط دیواره های حفاظتی 

الی روبی براساس تعریفی که شرکت مدیریت 
منابع آب وزارت نیرو در دستورالعمل تعیین 
شامل  کرده،  ارائه  رودخانه ها  کمی  حریم 
اولیه  و  اصلی  مسیر  در  که  است  اقداماتی 
به  دستیابی  به منظور  مسیل  و  نهر  رودخانه، 
شرایط مناسب جهت عبور جریان های عادی 

انجام می شود. 
الی روبی  به موقع  انجام  به  کم توجهی 
کاهش  موجب  عماًل  شهری  رودخانه های 

رودخانه   شده  پیش بینی   دبی  عبور  ظرفیت 
می شود و کلیه محاسبات انجام شده را برای 
تعیین عرض و حریم بر هم می زند و معمواًل 
نمود  سیالب  وقوع  شرایط  در  موضوع  این 
پیدا می کند که در سیالب های اخیر نمونه های 

زیادی از آن را شاهد بوده ایم. 
سیل  آسیب  تشدید  عوامل  دیگر  از 
که  بود  حفاظتی  دیواره های  تخریب  اخیر، 
به صورت غلط اجرا شده بودند و نه تنها در 
با ریزش  بلکه  شرایط سیالب کمک نکردند 
عرض  کاهش  موجبات  رودخانه   بستر  در 
نشریه 417  کردند.  فراهم  هم  را  بستر  مؤثر 
سازمان برنامه و بودجه در تعریف دیواره های 
حفاظتی می گوید که تمام پروژ ه های حفاظت 
رودخانه ای الزم است از نقاط پایدار شروع 
تعداد  متأسفانه  یابد.  پایان  پایدار  نقاط  به  و 
زیادی از دیواره های حفاظتی که در جریان 
به منظور  تنها  شدند  تخریب  اخیر  سیالب 
بدون  و  رودخانه  بستر  از  بخشی  استحصال 

رعایت مالحظات فنی احداث شده بودند. 

جایگزین  یا  کاربرد،  تغییر  حذف،  پنجم: 
مسیل های شهری 

دست کاری  و  شهری  مسیل های  در  دخالت 
فنی  دقیق  محاسبات  با  اگر  آب گذرها، 
دبی  حداکثر  نظرگرفتن  در  با  و  علمی  و 
شرایط  در  می تواند  نشود،  انجام  متحمل 
داشته  به دنبال  ناگواری  پیامدهای  سیالبی 
بارز آن  را در حادثه دروازه  نمونه  باشد که 
منجر به  متأسفانه  بودیم و  قرآن شیراز شاهد 
شد.  مالی  و  جانی  قابل توجه  خسارت های 
حوضه  درون  انسان ساخت  عوارض 

آبریز، عدم تناسب حوضچه آرامش، گرفتگی 
ابعاد  کالورت،  ورودی  و  آشغال گیر  دریچه 
و  مسیل  جایگزین  لوله  مقاطع  اندازه  و 
کالورت  خروجی  کیفیت  عدم  درنهایت 
مجموعه ای از عوامل بودند که در این حادثه 
به  وارده  آسیب  تا  دادند  هم  دست به دست 
میزان فاجعه باری افزایش پیدا کند و عالوه بر 
را  شیراز  سیل  قربانیان  آمار  مالی،  خسارت 
به 21 نفر کشته و 105 نفر مجروح برساند. 

ششم: کاهش میزان سطوح جاذب آب در شهرها 
طریق  از  شهری  اراضی  نفوذپذیری  کاهش 
باال  همچنین  آسفالت،  معابر  سطح  افزایش 
نسبت  به  ساختمان ها  اشغال  سطح  بودن 
افزایش  عوامل  دیگر  از  عرصه،  مساحت 
به ویژه  هستند  شهری  سیالب های  خسارت 
اگر شهرهای ما با سیستم مناسبی برای دفع 

رواناب های سطحی تجهیز نشده باشد. 
و  شهری  خیابان های  صحیح  شیب بندی 
نفوذپذیر کردن پیاده روها از طریق استفاده از 
سنگ فرش های پازلی روی بستری از مصالح 
حد  در  که  هستند  راهکار هایی  نفوذپذیر 
سطحی  رواناب های  کاهش  در  قابل توجهی 
داخل شهرها مؤثرند. استفاده از آسفالت های 
متخلخل نیز از جمله تکنولوژی های جدیدی 
آب  سریع  جذب  و  نفوذ  منجر به  که  است 
در  رانندگی  ایمنی  بهبود  عالوه بر  و  می شود 
کاهش حجم رواناب هم مؤثر است. البته این 

تکنولوژی بسیار جدید و گران است .

در  خطر  پهنه های  به  بی توجهی  هفتم: 
طرح های توسعه شهری 

اگرچه همان طور که گفتیم در شرح خدمات 
مقیاس های  در  عمران  و  توسعه  طرح  های 
مختلف به مقوله سیل و پهنه های خطر ناشی 
در  که  هستند  عواملی  اما  شده  توجه  آن  از 
عمل موجب عدم تحقق این موضوع می شوند. 
یکی از عواملی که قباًل هم اشاره کردیم 
پهنه ها  این  تثبیت  برای  الزم  اطالعات  نبود 
است.  توسعه شهری  نقشه های طرح های  در 
تهیه  طریق  از  را  آن  بتوان  شاید  که  عاملی 
برای  سیل،  خطر  ریزپهنه بندی  نقشه های 
حد  تا  خطر،  این  معرض  در  شهرهای 
شاید  را  اصلی  عامل  اما  کرد.  مرتفع  زیادی 
نشده،  برنامه ریزی  توسعه های  تحمیل  بتوان 
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کسی تصمیم گیرنده است، باید عرض کنم از 
نظر بنده و از نظر قوانین و ضوابطی که توضیح 
یا  مسیر  تغییر  مورد  در  اقدام  هرگونه  دادم 
وزارت  تأیید  با  باید  مسیل ها  جایگزینی 
نیرو انجام شود، همچنین تصویب ایجاد معبر 
جدید شهری از جمله وظایف مراجع تصویبی 
طرح جامع شهر است که با توجه به اطالعات 
بنده، مرجع تصویبی قانونی بر ایجاد این معبر 
صحه نگذاشته است، اگرچه پس از ایجاد، در 

طرح های شهری بعدی تثبیت شده است.
منتظر  باید  قطعی  نتیجه گیری  برای  البته 
ملی  گزارش  ویژه  »هیئت  گزارش  انتشار 
سیالب ها« باشیم که در اجرای تکلیف تعریف 
توسعه  در  گرفته  تخلفات صورت  باید  شده 
سکونت گاه ها که سبب تشدید خسارت شده 
اتفاق  تأثیر چه سازوکارهایی  اینکه تحت  و 

افتاده را شناسایی و اعالم کند.

کار  دهه  چهار  براساس  بنده  بهزادفر:  دکتر 
مطلب عرض  علمی و حرفه ای یک چکیده 

بر  محدوده شهرها  به  الحاقی  اراضی  از  اعم 
الزام  یا  سیاسی  یا  اجتماعی  فشارهای  اثر 
و  تصرفی  غیررسمی،  سکونت گاه های  ورود 
دستگاه های  نظارت  غیاب  در  که  حاشیه ای 
مسئول، عماًل توسعه مدیریت شهر را مدیریت 
معمواًل  اراضی  این  کرد.  عنوان  می کنند، 
و  شهرها  محدوده  مجاورت خط  در  درست 
در نقاطی شکل گرفته اند که بنابه دالیل فنی 
از جمله آسیب پذیر بودن در مقابل خطر سیل 

یا زلزله در محدوده شهر قرار نگرفته اند. 

آسیب پذیر  به سمت  خرم آباد  شهر  گسترش 
هادی  طرح های  تهیه  مرحله  چهار  طی  که 
ناچار  و  بنابه ضرورت  و  مصوب  جامع  و 
به محدوده شهر افزوده شد از جمله مصادیق 
به  غیررسمی  توسعه های  تحمیل  بارز 
می شود.  محسوب  شهری  توسعه  طرح های 

طبیعت ایران: در قسمت اول بحث، مطالعات 
مطالعاتی،  سیستم  مربوط  به  اشکاالت  و 
آقای  گرفت.  قرار  تبیین  و  توجه  مورد 
در  که  کردند  اشاره  هم  حمزه ای  مهندس 
بعضی بخش ها مثل بستر رودخانه ها اطالعات 
در  است.  نشده  انجام  مطالعاتی  و  نداریم 
مطالعات  انجام  وجود  با  نیز  موارد  برخی 
گاهی  هستیم.  ناگوار  اتفاقات  شاهد  هم  باز 
نشده  عمل  مطالعات،  براساس  هم  اوقات 
رودخانه  مسیر  در  و  شهر  در  وقتی  است. 
جاده احداث شود، یا مسیلی بسته شود، چه 
شهرداری  آیا  است؟  تصمیم گیرنده  کسی 
مسئولند،  کدامیک  می کند؟  اقدام  خود ش 
وزارت  یا  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
بستر  است  به هرحال چیزی که محرز  نیرو؟ 
رودخانه به جاده تبدیل شده است، حاال اگر 
یک سیل بیاید، مسئول این کار گم می شود 
در  تصمیم گیرنده  نیست.  پاسخگو  کسی  و 
شهرهای بزرگ چه کسی است؟ اتفاقاتی که 
در شهرهای قم، تهران و شیراز روی می دهد، 
ما می دانیم که در شهری مثل قم امکان وقوع 
سیل و خسارت مجدد وجود دارد. لطفًا این 
و  پیشگیری  موضوع  به  توجه  با  را  قسمت 

چگونگی کاهش خسارت ها پاسخ دهید.

باالخره  اینکه  مورد  در  حمزه ای:  مهندس 
مسئولیت این حوادث بر عهده کیست و چه 

خیلی  که  داریم  فرهنگی  مشکل  ما  می کنم. 
مهم تر از سایر مسائل است. چرا که همه ما 
مشکالت خود را قبل از اتفاق افتادن به طور 
ابعاد  فرهنگی مان  مشکل  می دانیم.  تئوریک 
مختلفی دارد. مثاًل بعد از وقوع سیل، یا زلزله، 
کمی  بنده  بگذارید  شد؟  چه  می گوییم  تازه 
بزرگ نمایی کنم تا دیگران به خودشان بیایند. 
برعکس ادعایی که داریم، در واقع آگاهیم و 
می دانیم که سیل، یا زلزله می آید و اطالعات 
حاشا  مدام  ولی  داریم  نیز  را  آن  سابقه  و 
متخصصان  اینکه  به جای  در واقع  می کنیم، 
یا  شهرسازی،  آب شناسی،  زیست شناسی، 
زمین شناسی پاسخ بدهند، باید جامعه شناسان 

بیایند به شما جواب بدهند.
بنده از آخرین اسالیدهای آقای مهندس 
را  اطالعات  تمام  می کنم.  شروع  حمزه ای 
به  محض  ولی  می دانیم  تئوریک  قالب  در 
موضوع  طرح  فکر  به  زلزله،  یا  سیل  وقوع 
آسفالت  می توانستیم  نمونه  برای  که  می افتیم 
بحثی  یک  سیل  در  ما  کنیم.  ایجاد  متخلخل 

دروازه قرآن شیراز )وضع موجود(

عوارض انسان ساخت

ابعاد حوضچه آرامش

گرفتگی دریچه آشغال گیر 
ورودی کالورت

طرح مهار سیالب دروازه قرآن شیراز تا سه راه چهل مقام 66-67

مقطع مسیر کالورت

نقطه فوران سیالب

سرریز سیالب از محل حوضچه 
آرامش )ورودی کالورت(

دروازه قرآن شیراز )سال 1353(
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تقریبًا  ادبیات  این  داریم.  تاب آوری  به  نام 
در  اصلی  راهبرد   3 دارد.  سابقه  قرن  نیم 
تاب آوری مطرح است؛ راهبرد اول: مقاومت، 
راهبرد دوم: دوری و راهبرد سوم: سازگاری. 
محیط زیست  یا  که شهرسازی  کسانی  بیشتر 
می کنند،  اداری  یا  حرفه ای،  کار  می خوانند، 
این سه راهبرد را می دانند. ولی ما، نه برای 
مقاومت، نه برای دوری و نه برای سازگاری 
گردن  به  غیرعلمی  به طور  و  می کنیم  کاری 
سدها؛  داستان  در  مثاًل  می اندازیم.  همدیگر 
یکی می گوید اینجا سد می خواست و دیگری 
می گوید اینجا سد نمی خواست. در بازدیدی 
از لرستان، معاون عمرانی آنجا به عنوان فردی 
آگاه و مسلط به امور عمرانی، با استدالل، به 
نقش وجود سدهایی روی سیمره در مدیریت 
سیل اشاره کردند. مجموع آبی که از طریق 
سیل آمده بود حدوداً 365 میلیون متر مکعب 
شده  سیالبی  محدود  زمان  یک  در  که  بود 
مترمکعب  میلیون   26 ما  سدهای  توان  بود، 
تا  می ساختیم  بیشتری  سد  باید  یعنی  بود. 
نکته  این  آنها  باشد،  یاورمان  زمان  این   در 
را می دانستند، با این حال بعضی ها می گویند 
ما  نمی زنید؟  سد  چرا  یا  می زنید؟  سد  چرا 
قانون  کنیم.  قبول  نمی خواهیم واقعیت ها را 
 1361 سال  در  را  آب  عادالنه  توزیع 
نوشتند. ولی آیین نامه اجرایی آن مربوط  
چند  از  بعد  بود.   1379 سال  به 
سال!!! قانون زمین شهری در 

اجرایی  آیین نامه  و  نوشته شد  اسفند 1360 
آن اردیبهشت 1361 نوشته شد که یک نمونه 
درست است. مگر می شود 17 الی 18 سال 
فاصله بین قانون و آیین نامه اجرایی باشد!!! 

مگر دولت نگفت حریم و بستر متعلق  به دولت 
جمهوری اسالمی است. روستای چم حسین در 
لرستان در کجا ساخته شد؟!! دقیقًا در بستر 
رودخانه تشکیل و بعد از سیل به طور کامل 
از صفحه روزگار پاک شد. ما قانون داشتیم 
و قانون گذار این قانون را وضع کرده است.

 همان طور که عرض کردم قانون توزیع آب 
سال 1361 نوشته شد و آیین نامه اجرایی آن 
یا  اجرا  در  ولی  بود   1379 سال  مربوط  به 
در عمل روستای چم حسین در بستر ساخته 
می شود! و هیچ کس جلوی آن  را که خالف 
نمی گیرد.  است،  اجرایی  آیین نامه  و  قانون 
ساخته  خانه   32 پلدختر  شرق  جبهه  در 
شده بود. برای ساخت این  خانه ها، در آنجا 
سیل بند زدند، هنگام وقوع سیل، سیل بند به 
شرایط  در  ما  رفت.  بین  از  خانه   32 همراه 
بحران  از  بعد  و  می شویم  هیجان زده  بحرانی 
عدم  اصلی  بحث  می کنیم.  رها  را  چیز  همه 
رعایت قانون است. ما در جریان توسعه راه 
مراتبی  سلسله  یک  می کنیم.  طی  را  غلطی 
آقای  که  نکاتی  هست.  توسعه  جریان  در 
مهندس حمزه ای شرح دادند کاماًل در جریان 

برنامه ریزی  سرزمین،  آمایش  است.  توسعه 
از  مجموعه ای  فضا  است.  فضا  محوریت  با 
عوامل را با خود دارد. بعد از انقالب گفتند 
بعد  و  کنیم  عمل  سرزمین  آمایش  براساس 
گفتند که آمایش سرزمین برای اینکه مربوط  
مدتی  از  بعد  نمی خواهیم،  است  طاغوت  به 
دوباره گفته شد آمایش سرزمین می خواهیم. 
یک بار هم برنامه آمایش سرزمین را تهیه و 
اما  بردند.  دولت  به   1362-1361 سال  در 
مهر محرمانه خورد، گفتند بگذارید کنار. برای 
بار سوم تصمیم گرفتند طرح آمایش سرزمین 
که  بودجه گفت  و  برنامه  کنند. سازمان  تهیه 
من باید طرح آمایش سرزمین را تهیه کنم و 
وزارت مسکن و شهرسازی گفت که من باید 
تهیه کنم. درنهایت گفتند طرح جامع سرزمین 
را دو قسمت می کنیم که به لحاظ علمی کاماًل 
اشتباه است. مثل اینکه دو نفر سر مادری یک 
باشد  این  راهکار  و  باشند  داشته  دعوا  بچه 
که بچه را دو شقه کنند که هر دو مادر شاد 
شوند. طرح جامع سرزمین یعنی دیدن تمام 
عوامل در کنار هم. نمی توان قسمتی از آن را 
کالبد  طرح  را  دیگر  قسمت  و  آمایش  طرح 
نتوانستند  سازمان  دو  باالخره  نهاد.  نام  ملی 
به  سرزمین  آمایش  طرح  بیایند.  کنار  هم  با 
سازمان برنامه و بودجه و طرح کالبد ملی به 
وزارت مسکن و شهرسازی رفت. همان طور 
کالبدی  برمی آید  ملی  کالبد  اسم طرح  از  که 
همان طور  نیز،  سرزمین  آمایش  طرح  است. 
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را  ابعاد  تمامی  باید  برمی آید،  نامش  از  که 
در محوریت فضا داشته باشد. بنده مانند هر 
ایرانی دیگری وطنم را دوست دارم، وقتی این 
طرز فکر و حال و روز را مالحظه می کنم از 
کسانی که در حال تخریب وطنم با نام آمایش 
سرزمین هستند، ناراحت می شوم. طبق اصول 
برنامه  علمی آمایش سرزمین و اصولی ترین 
جامع ملی هیچ اتفاقی به  نام آمایش سرزمین 
افتاد.  نخواهد  و  است  نیفتاده  کشورمان  در 
آمایش  عنوان  تحت  که  چیزی  آن  هم اکنون 
بخشی  برنامه ریزی  است،  موجود  سرزمین 
است، این برنامه را جمع می کنند و اسمش را 
آمایش سرزمین می گذارند و بعد هم می گویند 
آمایش سرزمین داریم. جالب است به خاطر 
سرزمین  آمایش  علمی  مفاهیم  آشنایی  عدم 
در  هم  عالی  آموزش  مثل  نهادهایی  حتی 
ورود  بخشی  به  صورت  موضوعاتی  چنین 
عرض  گفت وگو  رادیو  در  بنده  می کند.  پیدا 
کردم که رها کنید! حداقل شما به عنوان قشر 
به  وقتی  بگویید.  راست  مردم  به  دانشگاهی 
شما می گویند شرح خدمات  شما این است، 
براساس آن باید مشاوره انجام دهید و بحث 
بگیرند.  نهادهای مختلف  از  سیل و زلزله را 
اینکه  برای  نمی دهد،  جواب  اطالعات   این 
استعالم  را  اطالعات  است  مجبور  مشاور 
زمان  است،  ناچیز  مشاور  حق الزحمه   کند، 
نیست،  کافی  هم  مطالعه   برای  شش ماهه 
کند و  نمی تواند مطالعه  این زمان  مشاور در 
طرح  است.  اشتباه  باشد  هم  مطالعه ای  اگر 
ناحیه و طرح ساختاری  ملی، طرح  کالبدی 
راهبردی نیز دچار مشکالت مشابهی هستند، 
سال 1376 که بنده تازه از خارج از کشور 
دکتری(،  مدرک  اخذ  از  )بعد  بودم  برگشته 
در  مشاور یک سری جلسه  مهندسان  جامعه 
به دلیل  داشت.  ساختاری  برنامه  با  ارتباط  
بنده هم زمان هم کار علمی و هم کار  اینکه 
کردم،  سعی  ابتدا  در  بودم  کرده  حرفه ای 
متوجه بشوم که چه کار می کنند؟ متوجه شدم 
موضوع تهیه برنامه ساختاری راهبردی است. 
بنده در چند جلسه به آنها گفتم که این  کار، 
محتوای  بنده  است!  پلنگ  و  گاو  مثال شتر، 
متداول برنامه های ساختاری، کالبدی و نظایر 
و  عرض  زمان  آن  دل مشغوالن  برای  را  آن 
عرضه کردم. پس از آن دیگر بنده را دعوت 

نکردند تا زمانی که فهمیدم چیزی شبیه همان 
مثال شتر، گاو و پلنگ را تصویب کردند. از این 
طرف یک سری طرح های ساختاری راهبردی 
بود که هیچ کدام پایه علمی نداشت. در اجرا 
ما مشکالت عدیده ای داریم که مهم ترین آنها 
آمایش  برنامه  اصواًل  ما  زیرا  است،  آمایش 
سرزمین  آمایش  برنامه  کشور  اگر  نداریم. 
است.  بخشی  برنامه  آن  از  بعد  باشد،  داشته 
یکی از برنامه های بخشی برنامه اداری مالی 
است. برنامه  پنج ساله ما برنامه بودجه است، 
برنامه های  نامش  نیست.  توسعه  برنامه ریزی 
اجتماعی، اقتصادی است ولی در واقع بودجه 
می رسد  بودجه  تقسیم  به   درنهایت  و  است 
قواعد  برمبنای  که  تبصره هایی  یک سری  و 

نیست.  علمی 
برنامه  را  اسمش  هرچند 

ما  برنامه های  توسعه می گذاریم. 
که  است  نیروهایی  قدرت  براساس 

پشت میز مذاکره یا چانه زنی می نشینند 
اتفاق  همین  می کنند.  تنظیم  را  برنامه  و 

اصاًل  ما  می دهد.  روی  شهرداری ها  در 
برنامه مدار نیستیم، لذا سیل هم در آن اتفاق 
می افتد. وقتی ما به بحث های اجرا می رسیم 
در  اینکه  بنابراین  می شود.  عوض  موضوع 
زمان اجرا، در چه لحظه ای، چه کاری را انجام 
دهیم مطرح می شود. بنابراین استعدادهایمان 
به بحث های اجرایی برمی گردد. در بحث های 
به گذشته  اجرایی به لحظه ها فکر می کنیم و 
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فکر  شهر  و  ناحیه  منطقه،  طبیعی 
است.  مسیل  اینجا  مثاًل  که  نمی کنیم 
ماسه  و  شن  برداشت  با  ارتباط  در 
شهرداری،  به  استانداری،  به  باید 
محیط زیست و وزارت کشور هزینه 
داد. معادن شن و ماسه دارای درآمد 
هستند. ما در بحث سیل سه قاعده 
کار  تا  ما می گوییم سیل سه  داریم، 
و  آب گرفتگی  آب  شستگی،  می کند، 
توپوگرافی و شیب طبیعی  وقتی  آب بردگی. 
به هم می خورد پایه غیرطبیعی پل را با خود 
آب شستگی  به  تبدیل  آب گرفتگی  می برد، 
آب شستگی،  و  آب گرفتگی  می شود. 
همین  عین  می کند.  ایجاد  را  آب بردگی 
اداری مان  و  اجرایی   سامانه  در  مکانیسم 
 1362 درسال  دارم،  یاد  به  می دهد.  روی 
شهردار  مهریز  به  نام  کوچک  شهر  یک  در 
بشویم.  خودکفا  می خواهیم  که  گفتند  بودم، 
تراکم  فروش  نام  به   خالقیتی  و  ابتکار  یک 
شروع شد که آغازکننده آن نیز اصفهان بود. 
استاندار و شهردار وقت اصفهان این کار را 
انجام دادند. برای نخستین بار بود که کاری 
شاید  شد.  شروع  تهران  از  غیر  شهری  در 
بنده هم بودم همین کار را می کردم، به شما 
هم  پول  کنید،  اداره  را  شهر  باید  می گویند 
معلوم  هم  مالیاتی   سیستم  نمی دهیم،  شما  به 
که  است  معلوم  است!  شکل  چه  به  نیست 
به شما  مثاًل در شیراز  کاری می کنید.  چنین 
کنید، حال  اجرا  را  راه  می گویند  )پیمانکار( 
ایجاد  مناسب  ارتفاع  با  کانالی  بخواهیم  اگر 
کنیم تا در شرایط بحرانی بتواند جلوی سیل 
را بگیرد و چند تا مسیر حمل و نقل هم ایجاد 
تمکن  شهرداری  می گیرد؟  هزینه  چقدر  کند 
مالی ندارد و بدون مطالعه و به لطائف الحیلی 
مقطع  آن  در  می کند،  اجرایی  را  کانال  این 
نمی کند  فکر  هیچ کس  هیجانی  و  خاص 
انجام  را  آن  باید  یا  است،  نیاز  مطالعه  به 
به صورت  درنهایت  بدهیم،  انجام  یا  ندهیم، 
قنوات  روی  که  طولی  و  افقی  کول گذاری 
می شود،  انجام  غیرطولی  و  ارتفاعی  بیشتر 
بعد سیل  این شیوه کولی را می گذاریم و  به 
داریم.  هم  فرهنگی  مشکالت  ما  می آید. 
هرکجا  به  را  زباله  مسئولین،  و  بنده  مردم، 
از  یکی  می کنیم،  پرت  باشد،  نزدیک تر  که 
زباله هایی  بودند.  زباله ها  اخیر  سیل  دالیل 

مشکالت  بودند.  کرده  مسدود  را  راه  که 
شهردار  پس  نمی کنیم.  حل  را  اجتماعی مان 
را  کانال ها  اگر  که  می گفت  درست  بیچاره 
نمی بستند معتادین شب ها را در آنجا سپری 
می کردند. ما مجموعه ای از مسائل را داریم 
البته که  که تنها به یک مورد ختم نمی شود. 
ما کارهای خوب هم کردیم مثاًل روی یک 
مقطع از رودخانه کشکان سه پل وجود دارد، 
پل سامانی، پل پهلویی اول و پل جمهوری 
اسالمی ایران. یک قسمت از پل سامانی که 

کار نمی کند، قسمت هایی از پل پهلویی اول 
هم از بین رفت و پل جمهوری اسالمی ایران 
باقی مانده است.  بسیار عالی سرجای خود 
ارتفاع  با  پلی  ایران  اسالمی  جمهوری  پل 
با  که  باز  پیرامون  و  گشاد  دهانه  مناسب، 
 10 اگر  که  است  شده  کار  مدرن  مهندسی 
پل همچنان  این  بیاید،  دیگر هم سیل  مورد 
پابرجا خواهد ماند، این پل یکی از پل های 
خوب ساخته شده و از افتخارات جمهوری 
ساخت  در  مهندسی  است،  ایران  اسالمی 

نکرده  کپی  هم  و  کرده  کار  درست  پل  این 
الزم  آگاهی های  علمی  دیدگاه  از  ما  است. 
علمی را در دانشگاه ها در خصوص سیل و 
.... داریم. از نظر سابقه  زلزله، تاب آوری و 
عمیقی  تجربه  زمینه ها  همه  در  هم  تاریخی 
علی)ع(  امام  اتوبان  شهری  طراحی  داریم. 
بسیار  هم  شهرداری  دادم،  انجام  بنده  را 
کند.  تملک  نتوانست  ولی  کشید  زحمت 
شهری  طراحی  پروژه  نتوانست  شهرداری 
بنده را مطابق با آنچه در طرح نگاشته بودم، 

تملک  را  آن  نتوانست  درواقع  کند،  اجرا 
کند. شهرداری برای تملک نیاز به بودجه و 
امکان تملک داشت، عدم بودجه کافی، عدم 
تملک، عدم وجود شرایط مناسب و در آخر 
مسائل سیاسی اداری باعث عدم پیاده سازی 
جان  شد.  پیشنهادی  شهری  طراحی  الگوی 
بعد  دو  و  بعد  یک  در  مشکل  اینکه  کالم 
نمی توان  و  است  چند وجهی  مشکل  نیست، 
گفت تنها شهرداری مقصر است. آنقدر تعداد 
این مسائل زیاد است که مواردی مثل سیل، 
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زلزله و حوادث غیرمترقبه را نمی بینیم. فقط 
این نیست که ما مطالعه نداریم، همه مسائل 
شهردار  باالخره  می دهند.  هم  دست به دست 
باید درآمد کسب کند و بسازد. درواقع بنده 

نمی توانم از همدیگر تفکیک کنم.

طبیعت ایران: برای اینکه بحث های ما تکمیل 
شود لطفًا به بخش دوم و موضوع پیشگیری 
از سیل و کاهش خسارت ها هم اشاره ای کنید. 

موردی  پیشگیری  مبحث  در  بهزادفر:  دکتر 
به  نام تاب آوری موجود است، تاب آوری در 
می کند؛  را خاطرنشان  واژه  حوزه سیل، سه 
مقاومت، دوری و سازگاری. ما درتاب آوری 
باید با توجه  به شرایط و سازه ها و مجموعه 
ویژگی های محیط زیستی، به ویژه اکولوژیکی، 
بالیای  مقابل  در  مقاومت  که  کنیم  کاری 
مهندس  که  همان طور  شود.  عبرت  طبیعی 
دیدگاه  از  سعی  کنیم  مثاًل  فرمودند  حمزه ای 
که  کنیم  استفاده  آسفالت هایی  از  اکولوژیکی 

دوستدار محیط زیست و مقاوم در برابر سیل 
باشند. بحث دوم دوری است که بخش اعظم 
در  مثال  برای  برمی گردد،  شهرسازی  به  آن 
دوری  سیل  از  ما  چم حسین  روستای  بحث 
نکردیم، بلکه سیل را بغل کردیم در حالی که 
سازگاری  سوم  بحث  می کردیم.  فرار  باید 
موضوع  با  ناچاریم  کنونی  در شرایط  است، 

سازگاری ایجاد کنیم.

نتیجه  مهندس حمزه ای: در مورد پیشگیری، 

به  مربوط   )احتمااًل  دانشگاهی  مطالعه  یک 
سطح  اگر  که  داد  نشان  شهرکرد(  دانشگاه 
درصد  ده  از  کمتر  پوششی  تاج  جنگل ها 
در  که  بارش هایی  درصد   55 باشند،  داشته 
رواناب  به صورت  می دهد  رخ  مناطق  این 
پوششی  تاج  چنانچه  اما  می شوند،  خارج 
خروج  میزان  باشد  درصد   50 درختان 

رواناب به 17 درصد کاهش می یابد.
این موضوع بسیار مهم است، متأسفانه ما 
رقابت  حال  در  جنگل هایمان  تخریب  برای 

جنگل ها،  دل  در  صنعت  توسعه  هستیم. 
نقاط جمعیتی در حاشیه جنگل ها،  گسترش 
چوب های  غیرقانونی  تجارت  همچنین 
سطح  قابل توجه  کاهش  به  منجر  جنگلی، 
باید  است،  شده  اخیر  دهه های  در  جنگل ها 
برای حفظ و بازبینی این ثروت ملی اقدامات 

اساسی انجام داد.

طبیعت ایران: آقای دکتر نصیری در مدیریت 
و  سیل  وقوع  از  پیشگیری  برای  شهرها 
شهرها،  باالدست  در  رواناب  از  جلوگیری 
شهرداری ها  هستند؟  مسئول  کسانی  چه 
زمینه  این  در  آیا  دیگر؟  سازمان های  یا 
دغدغه هایی هست؟ چه ارگانی برای افزایش 
در  گیاهی  پوشش  حفظ  و  نفوذ پذیری 
حوزه های شهری مسئولیت دارد؟ مدیریت و 

ساماندهی این امر با چه کسانی است؟

مسئول  شهرداری  شهرها،  در  نصیری:  دکتر 
و  رودخانه ها  قانونی  متولی  اگرچه  است. 
شهرها  در  ولی  است  نیرو  وزارت  مسیل ها 
بیشتر مطالبات مردم از شهرداری ها است که 
همین امر در بروز مشکالت و ناهماهنگی ها 
در  اهمیت  حائز  موضوع  است.  بوده  مؤثر 
در  مدیریت  تأثیرگذاری  از جمله  امور  همه 
پیروی  و  علمی  مبانی  براساس  جاری  امور 
رده های  در  کشور  مدیران  است.  برنامه  از 
مختلف، بنا به دالیل متعدد، تعصب و حمیت 
داده اند.  از دست  را  انقالب  اول و دوم  دهه 
می کرد،  حس  مدیر  یک  وقتی  پیش از این، 
از  خارج  نامطلوبی  اتفاق  دلیلی  هر  بنا به 
داده،  روی  کاری اش  حوزه  در  و  او  اراده 
کاری  حداقل  مقابله،  توان  عدم  صورت  در 
کاری  فضای  هرگز  و  بود  استعفا  می  کرد  که 
اعتقاد  خودش  که  نمی پذیرفت  به گونه ای  را 
اهل تساهل و  به تدریج مدیران  نداشت ولی 
تعامل شدند و از این بابت آسیب های جدی 
به ارکان مدیریت کشور وارد شد. متأسفانه، 
امروزه صداقت، راستی و در فکر مردم بودن 
دیگر از شاخص های ارزیابی مدیران به شمار 
بیشتر  که  است  موفق  زمانی  مدیر  نمی رود. 
این  و  مدیریت«  تا  باشد  داشته  »مریدیت 
مدیریت ها  دامن گیر  که  است  بزرگی  بالی 
شده است و به تدریج بی تفاوتی بار می آورد. 
متعدد  متغیّرهای  از  تابعی  مدیریت  درواقع 
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غیرحرفه ای شده است.
در شهرها شورای اسالمی مستقر 
واقعی  جایگاه  هنوز  ولی  است  شده  
خود را پیدا نکرده است و عملکرد آنان 
مطابق با خواسته ها و مطالبات عمومی 
اتّفاقات  و  مسائل  نیست،  شهروندان 
مفصلی  حدیث  خود  شوراها  خاص 
نیاز به فضا و زمان بیشتری  است که 
اول  دهه  در  که  هست  خاطرم  دارد. 
انقالب کار و تالش، قداست  خاصی را داشت، 
همه صادقانه تالش می کردند و علی رغم کمبود 
شدید امکانات برای انجام مأموریت های اداری 
به  ارتکاب  احتمال  مایه می گذاشتند،  از جان 
کار خالف در تعداد افراد انگشت شماری، آن 
می شد،  دیده  اداری،  پایین  الیه های  در  هم 
میانی تمام  اما، مدیران الیه  امروز،  در دنیای 
که  است  معطوف  باالدست  به  حواسشان 
دچار تخلفات سنگین می شوند و اگر تابع و 
همراه نباشند برایشان مشکل ساز خواهد شد.

مصداق عرایض بنده سرنوشت منطقه 22 
به عنوان  منطقه  توسعه  طرح  است.  شهرداری 
»الگوی توسعه پایدار شهری« تهیه و بنده هم 
به عنوان مجری و شهردار منطقه منصوب شدم. 
کمیسیون های تخصصی متعدد از قبیل کمیسیون 
طراحی شهری و محیط زیست، کمیسیون های 
زیرساخت های شهری، کمیسیون تعیین وضعیت 
طراحی  کمیسیون  و  هکتار(  هزار  )ده  امالک 
بهترین  بزرگراه ها تشکیل شد.  شبکه معابر و 
و معروف ترین اساتید دانشگاه ها با همت بلند 
این  در  عضویت  جهت  عالقه مندی خاص  و 
اسناد  تهیه  برای  و  شدند  حاضر  کمیسیون ها 
همراهی  کردند،  و  همکاری  منطقه،  توسعه  و 
تالش عمومی نیز جهت استقرار صحیح طرح و 
تبعیت از مصوبات کمیسیون ها با هدف اجرای 
صحیح وجود داشت. به منظور ایمن سازی سطح 
گسترده منطقه از سیل و سیالب الزم بود در 
و  آبخیزداری  مطالعات  باال دست  ارتفاعات 
براساس  اقدامات  که  اجرا شود  آبخوان  طرح 
اصول علمی و گماردن افراد متخّصص در حال 
مطالعه و اجرا بود. با تغییر مدیریت شهرداری 
تهران و ورود افراد و مدیران ارشد از نهادها 
و سازمان های غیرمرتبط  به شهر و شهرداری، 
یکباره همه چیز عوض شد. نتیجه مطالعات و 
تالش های چند ساله جای خود را به نگرش های 
اقتصادی همراه با اهداف سیاسی داد و ارکان 

منطقه فرو ریخت. مدیریت غیر تخصصی حاکم، 
اصولی  توسعه  بر  حاکم   مقررات  و  ضوابط 
با دستورات موردی  منطقه و مدل توسعه را، 
و  حقیقی  اشخاص  برای  متعدد  استثنائات  و 
حقوقی به هم ریخت، با اعطای امتیازات فراوان 
مسلخ  به  و  مقررات  و  ضوابط  از  خارج  و 
کشیدن طرح توسعه و ضوابط و مقررات آن در 
جهت اهداف جناحی و کسب امتیازات سیاسی، 
پله های ترقی را برای رسیدن به جایگاه های 
باالتر از آن از جمله ریاست جمهوری پیمود. 
به عنوان مثال، در حاشیه دریاچه چیتگر طرح 
چهار باغ به طول 9 کیلومتر و عرض متوسط 
باالی 500 متر در طرح پیش بینی و در حال 
آن  صحیح  اجرای  به منظور  یکپارچه  مطالعه 
منطقه 22  اراضی  فقرات  نقش ستون  که  بود 
را داشت، این طرح هم قربانی داد و ستدهای 
درون و برون سازمانی شد و کالبد منطقه را 
کما  نمود.  جبران  غیرقابل  خسارت  دچار 
عبور  مسیر  این  از  ناظری  هر  امروزه  اینکه 
از  منظور  فاجعه می شود.  این  می کند، متوجه 
ارشد  مدیران  توجه  عدم  مباحث  این  طرح 
است،  مدون  و طرح های  برنامه ها  به  سیاسی 
موجود  رانت های  و  روابط  به دلیل  حداقل  یا 
می شوند  مستثنی  قانون  اجرای  از  عده ای 
سازهای  و  ساخت  در  موضوع  این  آثار  و 
حاشیه رودخانه ها و تصرف حریم مسیل ها و 
رودخانه ها و تعدی به منابع طبیعی، کوه خواری 
در  که  است  مشهود  آبراهه ها  مسیر  تغییر  و 
خسارت ها  بروز  و  شدید  سیالب های  وقوع 
مقابل  در  مدیران  مقاومت  دارند.  مهمی  نقش 
این جریانات و استثنائات باعث آسیب دیدن 
همین  به  می شود.  آنها  برکناری  یا  مدیران، 
لحاظ به تدریج مدیران نیز بی تفاوت می شوند.

در ارتباط با پیشگیری از وقوع سیالب های 
مخرب در شهر تهران، همان گونه که عرض کردم 
اقدامات مفید و بازدارنده قابل توجه انجام شده 
و بدون تردید در حال حاضر تهران از این بابت 
ایمن تر از قبل است، البته بعضی از محورهای 
جنوب  به  شمال  بزرگراه های  قبیل  از  اصلی 
ادامه  مسیر  در  )ع(،  علی  امام  بزرگراه  مثل 
رود دره دارآباد، در صورت وقوع بارندگی های 
خواهد  آسیب پذیر  به شدت  ادامه دار  و  شدید 
در  عمده  خسارت های  بروز  همچنین  بود، 
در  واقع  مستحدثات  در  شدید  سیالب های 
رود دره فرحزاد و سایر رود دره ها و با ساخت 

نفوذپذیری  کاهش  و  پرهزینه  بوستان های 
است.  اجتناب ناپذیر  رود،  مسیر  در  رواناب 

مطالعات  دارای  طرح ها  این  از  هیچ کدام 
اصولی و منطبق  بر کالبد شهر تهران نیست 
در  بیشتر  پروژه ها  و  اقدامات  این  بیشتر  و 
فصول نزدیک  به انتخابات ریاست جمهوری، 
کارکرد شهری. یک  تا  داشته  نمایشی  جنبه 
نکته حائز اهمیت نقش مشاوران و متخصصان 
تهیه  و  مطالعات  در  شهری  مدیریت  حوزه 
متعددی  موارد  است.  عمل  مالک  اسناد 
اشخاص  قبیل  این  که  است  شده  مشاهده 
حقیقی و حقوقی نتیجه مطالعات خود را بیشتر 
تا  تطبیق می دهند  اجرایی کارفرما  دیدگاه  با 
آنچه که اصول علمی و فنی و صالح شهر و 
شهروندان است و این مایه بسی تأثر و تأّسف 
متخّصص  شرکت  یک  به عنوان مثال  است. 
ترافیک  که مطالعاتی در حوزه حمل و نقل و 
احداث  با  خود  مطالعات  در  بود،  داده  انجام 
مونوریل در شهر تهران به کّلی مخالفت کرده 
به  که  تهران  جدید  شهردار  آمدن  با  بود، 
شدت معتقد  به احداث خطوط مونوریل بود 
و در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می کرد، 
مطالعات  بالفاصله  متخّصص  شرکت  همین 
سرسخت  مدافعان  از  و  تجدید  را  خود 
قبیل  این  بنده  از نظر  احداث مونوریل شد!! 
که  کسانی  و  شرکت ها  دادن  موضع  تغییر 
به  امور شهری  بهبود  برای  مردم  امید  چشم 
تفکرات آنها است، خیانتی نابخشودنی است. 

تهرانی  شهروندان  از  هریک  امیدوارم 
مسئولیت  احساس  خود  شهر  به  نسبت 
علمی  توان  که  آنهایی  به ویژه  باشند،  داشته 
مواقع  در  باید  دارند،  بیشتری  تجربیات  و 
ضروری هشدار دهند و افکار عمومی را به 
سوی مسائل اصلی جلب کنند تا اتفاقات و 
ان شاءاهلل  دهد.  روی  کمتر  اشتباه،  اقدامات 

همه امور ختم به خیر شود. 

طبیعت ایران: از وقتی که برای این موضوع 
شکافته  مسائل  سپاسگزارم،  بسیار  گذاشتید 
شد و امیدواریم که بتوانیم جمع بندی کنیم و 
نتیجه بخش باشد. امید است این مباحث سبب 
گره گشای  و  عمومی  افکار  شدن  روشن 

مسائل در آینده باشد.
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