چرا آمدند ،تا کی هستند و چقدر ممکن
است که دوباره رخ بدهند؟
ناصر کرمی -اقلیمشناس

صفحه 11

 -4آیــا اینطور سیلهای غیرنرمال میتوانند نشانه تغییر اقلیم باشند؟ هیچ
رخداد منفردی نمیتواند نشانه تغییر اقلیم باشد .اما تکرار وقوع رخدادهای غیر نرمال
ً
میتواند فرض تغییر اقلیم را تقویت کند .مضاف بر آنکه اساسا افزایش تعداد ،شدت،

سال هشتم ،شماره بیست و چهار ،بهار 1398

 -2سیل جنوب غرب نیز ازنظر حجم بارش یک رویداد حدی است .با وجود این،
در ماه پیش از آن ،خوزستان و لرستان بارشی بیش از این نیز را تجربه کرده بودند .آن
بارش در همه دوران ثبت رکوردهای اقلیمی ایران بیهمتا بود.
ً
 -3سه رویداد حدی اقلیمی در دو نقطه با فاصله تقریبا هزار و پانصد کیلومتر از
یکدیگر در ایران .سیلهایی که دوره برگشت آنها میتواند هفتاد ساله و بیشتر باشد در
یک ماه در یک نقطه (جنوب غرب) و همزمان در شمال شرق رخ دادهاند.

«هیچ رخــداد منفردی نمیتواند
نشانه تغییر اقلیم باشد .اما تکرار
وق ـ ــوع رخـ ــدادهـ ــای غ ـیــر نــرمــال
م ـیتــوانــد ف ــرض تـغـیـیــر اق ـل ـیــم را
تقویت کند».

فصلنامـــه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

 -1سیل گلستان یک روی ــداد حــدی اقلیمی اســت .یعنی پــدیــدهای غیر نرمال و
اتفاقی است .از آن جهت که نشانهای از تکرار منظم و دورهای وقوع آن وجود ندارد .یک
بار در سال  ۱۳۳۶بارشی نزدیک به این مقدار در منطقه رخ داده .در دورههای تاریخی
ً
البته نشانههای وقوع سیلهای شدید در منطقه وجود دارد .اما آنچه که رسما در دوره
مدرن روی کاغذ ثبت شده سیل اخیر را یک رخداد بیهمتا نشان میدهد.

صفحه 12

مدت و وسعت اکستریمهای اقلیمی خود
یکی از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم
اس ــت .بــه هــر رو ،مدعیان تغییر اقلیم در
نگــونــه رخــدادهــای غیر
ای ــران میتوانند ایـ 
نــرمــال را مـبـنــای صـحــت ف ــرض خ ــود قــرار
دهند .اگرچه هنوز باید محتاطانه در این
باره صحبت کرد.
 -5ب ـعــد از دو دهـ ــه خ ـش ـک ـســالــی،
چنین بارشهای سیالبی فراتر از نرمال
م ـیتــوان ـنــد ن ـشــانــه ف ــرارسـ ـی ــدن دوره
ترسالی باشند؟ هیچ رخداد منفرد اقلیمی
و همچنین هیچ بیالن بارش ساالنه نشانه
آغــاز یا پایان هیچ دوران اقلیمی نیست.
با یک یا دو سال بارش یا عدم بارش هرگز
نمیتوان گفت دوران ــی آغــاز شــده یا پایان
یافته است.
یتــوان ایــن بــارش سیالبی را
 -6آیــا م ـ 
منطبق بر الگوهای تثبیتشده اقلیمی
ً
ایــران کــرد؟ مثال به ایــن نتیجه رسید که
بعد از چند ســال خشکسالی حــاال نوبت
چند ســال ترسالی شــده؟ نکته ایــن است
که چنین الگوهای قطعی از وضعیت بارش
در ایــران وجــود نــدارد .هیچکس نمیتواند
ب ــا اط ـم ـی ـنــان ب ـگــو یــد ب ـعــد از چ ـنــد ســال
خشکسالی االن نوبت چند ســال ترسالی
اسـ ــت .دورهه ـ ـ ــای اق ـل ـی ـمــی هــرگــز چنین
نظم دقیقی نداشتهاند .ا گــرچــه کمابیش
تــوالــی خشکسالی -نــرمــال -ترسالی قابل
معدلگیری اســت .اما این معدلگیریها
فقط بــه کــار تحلیل چـشـمانــداز میآیند و
نمیتوانند مبنای پیشبینی آینده باشند.
اقلیمشناسان کاهنان معبد آمون نیستند.

خشکتر شده است .کدامیک را مبنا قرار
دهیم؟ اگر فرض تغییر اقلیم را بپذیریم باید
بــه میانگین سـیســالــه تــوجــه کنیم .چون
قدیمیتر از آن آمارها از نرمالی میآیند که
فرض این است که منسوخ شده است .در
پسانرمال اقلیمی جهان حتی مطمئنتر از
آمارهای گذشته این است که به مدلهای
پیشبینی آینده توجه کنیم .اگرچه خود
لهــا هــم نواقصی دارن ــد .بــه هــر رو،
 -7میگویند بر مبنای آمارهای هفتاد ایــن مــد 
ســالــه ب ــارش در ای ـ ــران ،شـیــب کاهش اقلیمشناسی علمی است سرشار از عدم
بارشها به گونهای نیست که بشود از قطعیت.
خشکیدگی و خشکتر و گــرمتــر شدن
 -8وقــوع این سیلها قابل پیشبینی
لهــا
ای ـ ــران س ـخــن گ ـفــت و ه ـم ـیــن ســیـ 
ب ـ ــوده؟ از چ ـنــد روز پـیـشـتــر بــل ــه .حتی
هــم خــود نشانه ض ــرورت احـتـیــاط بــرای
کمابیش از دو سه هفته قبل .اما نمیتوان
صحبت در این باره است .اقلیمشناسان
ً
مثال از االن پیشبینی کــرد که ســال آینده
اصــلــی دارن ــد بــا ایــن مضمون کــه گذشته
ً
غالبا شما قرار است چنین سیلی در فالن جا بیاید.
چراغ راه آینده نیست .گذشته
شهــا نتیجه
 -9ممکن اســت ایــن بــار 
را گول میزند .برای مثال ،در میانگین آمار
هفتادساله ایــران چندان خشکتر نشده ،بارورسازی ابرها باشند؟ این یک شایعه
در میانگین پنجاهساله ایران کمی خشک مبتذل است که ترولهای فضای مجازی
ً
ش ــده ،در میانگین سیساله ای ــران قطعا راه انــداخـتـهانــد .همه امکانات بشر بــرای

بــارورســازی ابرها ضــرب در هــزار هم بشود
نمیتواند چنین حجمی از بارش را ایجاد
کـنــد کــه در ای ــن یــک م ــاه در ایـ ــران شاهد
بودهایم.
 -10تأثیر هارپ؟ این هم یک جوک دیگر
فضای مجازی است.
 -11آی ــا جــنــگ ـلزدایــی م ـیتــوانــد عامل
ً
سیل گلستان بــاشــد؟ نــه .قطعا «عامل
ایـجــاد سـیــل» در آن منطقه جنگلزدایی
نیست .اگر بــارش با دوره برگشت دهساله
رخ داده ،امــا سیل شــدتــی مشابه سیلی
بــا دوره بــرگـشــت هـفـتــاد ســالــه م ـیداشــت
یتــوانـسـتـیــم نتیجه بــگــیــریــم یــک عامل
مـ 
ژئومورفولوژیک باعث تبدیل بارش به سیل
ش ــده اس ــت .ام ــا هــم ب ــارش دوره برگشت
هفتاد ساله داشته و هم خود سیل .پس هر
چه بوده آن باال در آسمان رخ داده است.
 -12ن ـقــش ع ــام ــل انــســانــی در سیل
گ ـل ـس ـتــان چ ـقــدر اسـ ــت؟ بــایــد تفکیک

ً
زیرزمینی شده و غالبا به سرعت از دسترس
ً
محیط خارج میشود .مضاف بر آنکه واقعا
میزان خسارتهای مهیب سیلهای اخیر
نت ــر از نـقــش مــحــدود آنه ــا در
بـسـیــار اف ــزو 
تغذیه آبهای زیرزمینی است.
 -17آیــا تغذیه منابع آب بــه واسطه
وقوع این بارشها میتواند نشانگر رونق
ک ـشــاورزی در ســال در پیش رو باشد؟
آن ـجــا کــه سـیــل آمـ ــده بــعــیــد اس ــت بــه ایــن
راحتی کشاورزان و روستائیان و دامدارانش
بتوانند کمر راســت کنند .امــا در مناطق
ً
دیگر قطعا شرایط برای معیشتهای مرتبط
با منابع آب مطلوب خواهد بود.
 -18پیشبینی س ــال آیــنــده؟ امــســال
تــرســالــی شــدیــد ب ـ ــوده ،بـ ــرای س ــال آیــنــده
وضـعـیــت نــرمــال پیشبینی ش ــده اســت.
اما اگر فرض تغییر اقلیم در ایران و ورود به
پسانرمال اقلیمی را بپذیریم میتوان گفت
هیچ مــدل قطعی ب ــرای پیشبینی آینده
اقلیم ایــران وجــود نــدارد .مدلها به تدریج
در قالب همین رخدادهای غافلگیرکننده
دارند شکل میگیرند.

یت ــوان شـ ــدت س ـیــل را
و آبـ ـخـ ـی ــزداری مـ ـ 
تعدیل بخشید و البته بــا اج ــرای درســت
تهــای ک ــار ب ــری زم ـیــن (در ای ــران
س ـیــاس ـ 
بــه غـلــط در ای ــن ب ــاره از ع ـبــارت نامفهوم
آمایش سرزمین استفاده میشود) میتوان
چشمانداز را با سیل انطباق داد.
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کنیم .در ایـجــاد سیل یــا در تبدیل آن به
ً
پدیدهای ویرانگر؟ قطعا بخش قابل توجهی
از ویــرانـگــری سیل ناشی از مؤلفه انسانی
است ،مثل تخریب پوشش گیاهی و عدم
رعایت حریم رودخانهها .سیل میتوانست
کمتر ویرانگر باشد ا گــر اقتضائات معمول
اکولوژیک در مدیریت محیطی چشمانداز
یتــوانــد عامل وقــوع سیل
 -15ســد مـ 
گلستان رعــایــت شــده بــود .امــا بــا انـســان و باشد؟ یکی از کارکردهای سدها برعکس
بیانسان در هر حال این سیل رخ میداد .ممانعت از وقوع سیل است .اما به هر حال
 -13ن ـقــش عــامــل ان ـســانــی در سیل سدها با دستکاری در نظام هیدرولوژیک
ً
شیراز چقدر است؟ اساسا حادثه دروازه طبیعت همیشه م ـیتــوان ـنــد پـیــامــدهــای
قرآن شیراز یک اتفاق انسانی است نه یک غیرقابل پیشبینی و یا غیرقابل مهار داشته
ً
اکستریم اقلیمی .آن حادثه قطعا باید از باشند.
سوی نهادهای قضایی بهعنوان یک سوء
 -16تا چه حد میتوان مثبت به وقوع
ً
مدیریت تبهکارانه مورد پیگرد قرار گیرد.
سیلهای اخیر نگاه کرد؟ مثال تأثیر آنها
ً
به ـ ــای زیــرزم ـی ـنــی؟ قطعا
 -14آیــا وقــوع ایــن گونه سیلها قابل در ت ـغــذیــه آ 
پیشگیری اس ــت؟ وق ــوع سـیــل بــه نــدرت بارشهای امسال درمجموع امیدوارکننده
یتــوانــد بــه طبیعت تشنه ای ــران
ممکن اســت قــابــل پیشگیری بــاشــد ،اما ب ــوده و م ـ 
ً
قطعا ویرانگری آن قابل پیشگیری است .فــرصــت بــدهــد نفسی ت ــازه کـنــد .امــا سیل
بــا روشهــایــی مثل حفظ پــوشــش گیاهی بهصورت محدود باعث تغذیه سفرههای

 -19چــش ـمانــداز نهایی اقلیم ای ــران؟
غالب مدلها میگویند خاورمیانه و شمال
آفریقا در حال گرمتر و خشکتر شدن است.
سال گذشته در کنفرانس ملی اقلیمشناسی
ایران هر صد مقاله ارائهشده بر تغییر اقلیم
ایـ ــران داللـ ــت داشــتــهان ــد .اکــســتــریـمهــای
اقلیمی مثل سیلهای اخیر آن روی سکه
اکستریمهایی مثل خشکسالی و داغبادها
و ریزگردها هستند .چشمانداز را در مقابل
سیل مقاوم کنیم .اما مسئله اصلی ایران در
ً
سالهای پیش رو قطعا خشکیدگی خواهد
بود ،خشکتر و گرمتر شدن کشور.
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