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شـن های روان در کشـورهای دارای 
بزرگـی محسـوب  بسـیار  ایـران مشـکل  ماننـد  بیابـان 

می شـوند کـه بشـر را دچار مشـکات و معضـات فراوانـی می کنند. 
فنـاوری مالـچ نفتـی بـرای اولیـن بـار در جهـان توسـط مهنـدس سـیدمهدی 

دهـه 1350  در  نفـت  فراورده هـای شـرکت  مهندسـی  اسـبق  کارشـناس  مهـدوی، 
هجـری شمسـی معرفـی شـد و با همـکاری کارشناسـان سـاعی سـازمان جنگل هـا، مراتع 

و آبخیـزداری کشـور همچـون آقایـان مهنـدس غامرضـا آهنیـن و مهنـدس محمدرضـا گنجی 
تپه هـای شـنی روان دشـت های بوئین زهـرا و خوزسـتان بـا آن تثبیـت شـد.

مهنـدس سـیدمهدی مهـدوی متولـد 1318 در پاچنار تهـران اسـت. وی تحصیات ابتدایـی را در 
دبسـتان حافـظ و متوسـطه را در دبیرسـتان مـروی به پایان رسـاند. تحصیات دانشـگاهی را در رشـته 

نفـت و گاز در دانشـکده نفـت و گاز دانشـگاه ایالتـی تگزاس آمریکا به اتمام رسـاند و در سـال 1341 به 
ایـران بازگشـت. مهنـدس مهدوی در سـمت های کارشـناس مهندسـی فراورده های آزمایشـگاهی شـرکت 
نفـت )تـا سـال 1349(، مدیـر طـرح مالچ هـای نفتـی و همچنین تثبیت شـن سـازمان جنگل هـا و مراتع 
کشـور تـا سـال 1359 خدمـت کـرد. در کارنامـه درخشـان این مبتکـر فناوری مالـچ نفتـی در جهان، 

بیـش از 200 هـزار هکتـار مالـچ پاشـی و عملیـات اجرایی تثبیت شـن در ایران ثبت شـده اسـت.
ــل  ــت. وی فارغ التحصی ــران اس ــد 1327، در ری ته ــز متول ــن نی ــا آهنی ــدس غامرض مهن

رشــته مدیریــت کشــاورزی و مدیریــت اســتراتژیک از دانشــکده 
بــوده و ســمت های کارشــناس  تهــران  مدیریــت دانشــگاه 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــاورزی و س ــزی وزارت کش برنامه ری
آبخیــزداری کشــور، مجــری طــرح مالچ هــای نفتــی خوزســتان، 
کارشــناس بازســازی و کارشــناس بــرآورد خســارات جنــگ 

ــه خــود دارد. ــی را در کارنام تحمیل

ماسه های روان، فناوری مالچ نفتی و پیامدهای آن 
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در گفت وگــوی صمیمانــه »طبیعــت ایــران« بــا ایــن بــزرگان 
کــه اخیــراً از منطقــه خوزســتان بازدیــد کرده انــد موضــوع تثبیــت 
ــث  ــورد بح ــای آن م ــی و پیامده ــای نفت ــن های روان، مالچ ه ش

و بررســی قــرار گرفــت. 

ــاوری  ــینه فن ــوص پیش ــت درخص ــًا نخس ــران: لطف ــت ای  طبیع
ــد. ــح دهی ــان توضی ــی در جه ــچ نفت مال

ــت  ــتفاده از خاصی ــته های دور اس ــدوی: از گذش ــدس مه  مهن
ــن در  ــاک و ش ــت خ ــت از حرک ــرای ممانع ــت ب ــبندگی نف چس
ــق  ــب در مناط ــه اغل ــت ک ــای نف ــاری چاه ه ــتگاه های حف ایس
ــا  ــه و آفریق ــای خاورمیان ــک صحراه ــی و خش ــری، بیابان کوی
ــوخه  ــن س ــات و روغ ــماند، ضایع ــوان پس ــد به عن ــرار دارن ق
به علــت ارزانــی و در دســترس بــودن، بــدون چشمداشــت نتایــج، 
ــاید  ــی ش ــت. ول ــته اس ــابقه داش ــره س ــتر و غی ــری بیش بهره گی
ــه حــدود  بتــوان نخســتین بهره گیــری تجــاری ایــن فنــاوری را ب
ــنگ  ــال س ــوط انتق ــاخت خط ــرح س ــه ط ــش و ب ــال پی 50 س
ــد  ــرح بازدی ــن ط ــه از ای ــا ک ــرب آفریق فســفات در صحــرای غ
کــردم، ارجــاع داد. در ایــن برنامــه بــرای حمــل ســنگ فســفات از 
معــادن قلــب آفریقــا بــه کنــاره اقیانــوس اطلس اجبــار داشــتند از 
میــان شــن های روان منطقــه عبــور کننــد. آنهــا به دنبــال راه حــل 
ــرکت  ــان ش ــتند. کارشناس ــوری می گش ــول ف ــل حص ارزان و قاب
ــن های  ــنگینی ش ــه س ــت هزین ــا دریاف ــد ب ــم گرفتن ــو تصمی اس
روان طــول مســیر را بــه عــرض قریــب یــک کیلومتــر زیــر یــک 
الیــه نفــت خــام بپوشــانند. ایــن عملیــات در خــاف جهــت بــاد 
ــه  ــب شــن های روان را ب ــاد، غال ــدار شــد. ب انجــام و شــن ها پای
ــرای نصــب پایه هــا و  ــا مســیر ب ــوار حمــل کــرد ت پشــت ایــن ن

ــه، مهیــا شــود.  ــوار نقال سیســتم ن
ــاری  ــق حف ــکالت مناط ــا مش ــده ب ــن پدی ــابه ای ــل تش به دلی
نفــت در ایــران، شــرکت ملــی نفــت ایــران را بــه فکــر پژوهــش 
و چاره جویــی واداشــت. در ســال 1343، اینجانــب پــس از 
اتمــام تحصیــل در دانشــگاه تگــزاس بــه اســتخدام شــرکت نفــت 
ــه  ــوان کارشــناس تجزی ــا به عن ــده و در مهندســی فراورده ه درآم
و تحلیــل طــرح مشــغول بــه  کار شــده و بــرای تحقیــق روی ایــن 

موضــوع انتخــاب شــدم. 

 طبیعــت ایــران: در ایــن مأموریــت چــه وظایــف و امکاناتــی در 
اختیــار شــما قــرار گرفــت؟

ــل و  ــافرت هایی در داخ ــاره مس ــن ب ــدوی: در ای ــدس مه  مهن
خــارج از مناطــق حفــاری داخلــی و فعالیت هــای شــرکت اســو 
در آفریقــا و دیگــر نواحــی کــه کوچک تریــن فعالیتــی در زمینــه 
ــزاهلل  ــا همــکاری عزی ــن ب ــود انجــام شــد. همچنی ــت شــن ب تثبی
ــن  ــا م ــه ب ــت( ک ــرکت نف ــیمی ش ــناس ش ــد )کارش ــور مؤی منص
همــکاری داشــتند و بــا بهره  گیــری از کلیــه امکانات شــرکت نفت و 

پاالیشــگاه های 
تهــران و آزمایشــگاه های 

ایــن  بــه  ملــزم  کــه  مربوطــه 
و  پژوهــش  برنامــه  بودنــد،  همــکاری 

تحقیقــی را بــرای یافتــن فرموالســیون مــاده ای 
ــت،  ــت چســبندگی نف ــظ خاصی ــا حف ــد ب ــه بتوان ک

نفوذپذیــری نــزوالت جــوی و رطوبت نســبی را داشــته 
ــت  ــی و رطوب ــطح االرض ــر س ــق تبخی ــن عای و همچنی

شــن های روان باشــد، آغــاز کردیــم. این هــا به عنــوان 
ــا  ــف خواســته های م ــی ک ــن شــدند ول ــان و هــدف تعیی آرم

ــود. ــن ب ــت ش ــری از حرک جلوگی
همکاری هــای بی دریــغ و دلســوزانه مهنــدس نراقــی، مدیــر 

ــدس  ــان مهن ــان آقای ــکاران ایش ــران و هم ــگاه ته ــت پاالیش وق
درخشــان، بهبهانــی و نیکخــو جــای سپاســگزاری دارد. اگــر ایــن 
همــکاری و پشــتیبانی شــرکت نفــت بــا همــه امکانــات نبــود ایــن 
ــای  ــا همکاری ه ــال ب ــید. به هرح ــرانجام نمی رس ــه س ــرح ب ط

علمــی، بودجــه اجرایــی و تدارکاتــی شــرکت 
نفــت در ســال 1344 ســازمان جنگل هــا، 
ــه ای  ــور عرصــ ــزداری کش ــع و آبخیـ مرات
ــع  ــار واق ــدود 900 هکت ــاحت حـ ــه مسـ ب
ــتهارد  ــرب اش ــرا و غ ــه بوئین زه در منطق
ــن های  ــوب دارای ش ــر رس ــر اث ــه ب ک
ــاک تخریب یافتــه ناشــی از  روان و خ
ــود و در آن  ــده ب ــرا ش ــه بوئین زه زلزل
ــات  ــفالته و تأسیس ــاده آس ــال ها ج س
کشــاورزی و همچنیــن روســتاهای 

را  کاه دره  و  مرادتپــه  فتح آبــاد، 
بــرای  می کــرد  تهدیــد 
پیشــاهنگ  عملیــات 
پژوهشــی، معرفــی و 

تحویــل داده شــد. در ایــن مرحلــه تیــم اجرایــی بــا وســایل 
ــاش ــطل، آب پ ــد س ــان مانن ــود آن زم موج

و سمپـاش هــــای دســتی شــروع بــه  کار کــرد. چــون 
ــود،  ــنی ب ــی ش ــش گیاه ــتقرار پوش ــی اس ــدف اصل ه

بنابرایــن بــا اســتفاده از بذرهــای بومــی، منطقــه بــا 
نهال هــای تــاغ و اســکمبیل کــه از تولیدکنندگان 

محلــی قــم، ســاوه و کــرج تهیــه می شــد، 
نهــال کاری و بذر پاشــی شــد. در 

ــازمان  ــات س ایــن عملی
ــی  جنگلبان
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ــل  مح
همــکاری  نه تنهــا 
مأمــوران  حتــی  نمی کــرد، 
بــه  قرق بانــان  و  محلــی  حفاظــت 
ــا آب  ــا ب ــه اینج ــد ک ــه بودن ــتاییان گفت روس
هــم درخــت ســبز نمی شــود، ایــن دیوانــگان نفــت 

می پاشــند!
ــک  ــه در ی ــات ک ــه عملی ــج حاصل ــال نتای به هرح
ــی و  ــار مالچ پاش ــعت 900 هکت ــه وس ــه ای ب ــال، منطق  س
ــل  ــفانه به دلی ــود. متأس ــش ب ــد رضایت بخ ــال کاری ش نه
نبــود امکانــات فقــط تصویرهــای معــدودی از ایــن فعالیت هــا 

ــی  ــا ط ــت ی ــبی نیس ــت مناس ــه دارای کیفی ــت ک ــت اس در دس
ــکیل  ــا تش ــال ها ب ــن س ــت. در ای ــه اس ــن رفت ــال ها از بی س
ــر ســاختار داده  ــی تغیی وزارت منابع طبیعــی، ســازمان جنگلبان
ــذاری  ــه، خواســتار واگــ ــن برنام ــت ثمــرات ای ــا دریاف و ب
ــورد موافقــت  ــه م ــه شــد ک ــن وزارتخان ــه ای ــن طــرح ب ای
ــن  ــال ای ــک س ــدت ی ــد در م ــرار ش ــت. ق ــرار گرف ق
ــای  ــت در عرصه ه ــرکت نف ــکاری ش ــا هم ــه ب برنام
ــع  ــاده شــود. وزارت مناب ــز پی مشــابه خوزســتان نی
ــل  ــتان به دلی ــرجنگل داری خوزس ــی و س طبیع
ــه کشــت،  ــات وســیع در زمین داشــتن امکان
بعــد  ســال  در  و  کــرده  همــکاری 
ــم  ــی ه ــنلی و مال ــال پرس انتق
انجــام شــد ضمــن 

آنکــه نتیجــه کار در عرصــه مهلک تــری ســنجدیده می شــد. 
منطقــه  در  مالچ پاشــی  عملیــات  تیــم   1345 ســال  در 
ــه  ــواز - خرمشــهر ک ــر 35 جــاده اه ــد در کیلومت ایســتگاه حمی
ــود  ــه ب ــره انداخت ــه مخاط ــن را ب ــط راه آه ــن های روان خ ش
ــواز  ــفالته اه ــاده آس ــه ج ــر 25 ک ــه در کیلومت ــه البروای و منطق
ــر  ــتر و بهت ــزات بیش ــا تجهی ــرد ب ــد می ک ــک را تهدی ــه اندیمش ب
مســتقر شــده و شــروع بــه کار کــرد. در انجــام ایــن عملیــات تــا 
ســال 1348 بیــش از 20 نفــر پرســنل نفــت در طــرح بــه شــرکت 
ــازمان  ــنل س ــه پرس ــان ب ــئولیت های آن ــتند و مس ــت بازگش نف
ــی و  ــن، گنج ــان آهنی ــه آقای ــور ازجمل ــع کش ــا و مرات جنگل ه
ســایر دوســتان در قیــد حیــات دفتــر مالــچ واگــذار شــد. همچنیــن 

اعتبــارات اجــرای طــرح در قالــب طــرح ملــی عمرانــی مالچ هــای 
ــن شــد.  ــه و بودجــه تأمی ــی توســط ســازمان برنام نفت

 طبیعـت ایـران: آیـا بـا ایـن واگـذاری، اجـرای طـرح بهتر شـد؟ 
رابطـه بـا شـرکت نفـت چگونـه بود؟

 مهنــدس مهــدوی: از آنجایی کــه فنــاوری مالچ پاشــی بــر 
ــن شــرکت  ــت اســتوار اســت، ای ــدی شــرکت نف ــچ تولی ــه مال پای
مالچ پاشــی، هرگــز  برنامــه  قــرن  نیــم  بــه  قریــب  طــی 
همچنیــن  اســت.  نکــرده  دریــغ  حمایــت  و  پشــتیبانی  از 
داشــته  تجهیزاتــی  و  پرســنلی  ایــن شــرکت حمایت هــای 
منابع طبیعــی  وزارت  ســاختار  در  فعالیــت  عمــده  ولــی 
و  جدیــد  تشــکیات  به دلیــل  وزارتخانــه  ایــن  بــود. 
ــن  ــد. در ای ــذب کن ــی ج ــارات کاف ــد اعتب ــق ش ــد موف کارآم
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یــن  ا
ــال  ــد. انتق ــاوری را کردن فن

طــرح  اجــرای  در  فنــی  دانــش 
ــن های روان  ــت ش ــرای تثبی ــی ب مالچ پاش

در امــارات متحــده عربــی عملیاتــی شــده 
و منجــر بــه درآمدزایــی و ســودآوری بــاال و 

همچنیــن اعتبــار علمــی بــرای ایران شــد. شــوربختانه 
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ایــن مهــم در مــورد عــراق 

و دیگــــر کشــورها در مرحلــه مذاکــره و قــرار داد متوقــف 
ــی در  ــام وزارت منابع طبیع ــا ادغ ــد ب ــال های بع ــد. در س ش

ــی  ــعه مالچ پاش ــه توس ــی ب ــت چندان ــاورزی اهمی وزارت کش
ــتان  ــتان خوزس ــی در اس ــزات عملیات ــی تجهی ــد. تمام داده نش

ــی  ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ب
مبــرم  نیــاز  به دلیــل 

در  رزمنــدگان 
ــای  ــار جبهه ه اختی
قــرار  جنــگ 
گرفــت و هیچــگاه 
صاحــب  بــه 
اصلــی آن بــاز 

یــا  نگشــت 
یــن  یگز جا

 . نشــد

ــن طرح هــا در گمبوعــه  ــن بیشــه زارهای حاصــل از ای ــه ای درحالی ک
ــا، ســپاهیان  ــدگان جبهه ه ــه چــون رزمن ــد ک و غــرب کرخــه بودن

متجــاوز را زمین گیــر کردنــد و رؤیــای تصــرف خوزســتان و اهــواز 
ــه ها  ــن بیش ــل همی ــران در داخ ــهید چم ــد. ش ــم ریختن را بره

ســتاد جنگ هــای نامنظــم را ســازمان دهی کــرد. همچنیــن بــا 
شــروع جنــگ و تعطیلــی فعالیت هــای اجرایــی در زمینــه 

ــت  ــنامه دول ــول بخش ــا وص ــی و ب ــای عمران طرح ه
ــازمان های  ــور س ــنل مأم ــت پرس ــر بازگش مبنی ب

دولتــی بــه محل خدمــت اولیــه، اینجانــب نیز 
به ناچــار بــه شــرکت نفــت مراجعــت 

کــرده و بازنشســته شــدم.

ــت  ــم دس ــری ه ــر و باکیفیت ت ــیون بهت ــه فرموالس ــال ها ب س
ســازمان دهی  و  شــد  انجــام  مشــاغل  طبقه بنــدی  یافتیــم. 
متناســب  تری بــا حفــظ کیفیــت صحرایــی بــودن و مــدل 
ــت.  ــورت گرف ــی ص ــای عملیات ــرای کمپ ه ــی ب ــی - نظام نفت
ــدارک  ــری ت ــزات قدرتمند ت ــم تجهی ــین آالت ه ــاظ ماش از لح
دیــده شــد و مخــازن کارآمدتــری تولیــد و ســاخته شــد.
ــی  ــرای فرمانده ــه کاچ ب ــز ب ــتم های مجه ــی سیس ــاظ فن  از لح
بــرای  )مارپیچــی(  اســکرو  پمپ هــای  عملیــات،  کنتــرل  و 
مخصــوص  )تفنــگ  نصــب  گان  و  بهتــر  بهــره وری  کســب 
پاشــیدن مالــچ بــر بلندی هــا( و آنتــن بــرای نقــاط دور و 
ــرای  ــم ب ــچ ه ــه وین ــز ب ــای مجه ــد. بولدوزره ــک انجــام ش نزدی
شــد. داده  ســفارش  بلنــد  تپه هــای  روی  اســکی ها  کشــش 
 حتـی اسـتفاده از کشـنده های شـنی دار به منظـور حمـل مخـازن و 
نهال در دسـتور کار قرار گرفت و اجرایی شـد. طرح در خوزسـتان 
دارای 12 دسـتگاه بولـدوزر D9 و D8 و بیش از 50 دسـتگاه وسـیله 
نقلیه و مخازن سـیار و انواع کشـنده ها بود. در اوج فعالیت خود در سال 
1356 رکـورد عملیـات 12 هـزار هکتار مالچ پاشـی و 20 هزار هکتار 
نهـال کاری را ثبـت کردیـم. در مجمـوع تا سـال مذکور بیـش از 100 
هـزار هکتار در مناطق حمید، گمبوعه، الباجـی، بروایه، حالف، نظامیه، 
مشـرحات، فولی آبـاد و غـرب رودخانه کرخه مالچ پاشـی شـد که آثار 
آن به صورت بیشـه انبوه بعد از تمامی این سـال ها باقی اسـت. در پناه 
این اقدامات 300 هکتار نیز قرق و احیا شـد. شـهر اهواز و تأسیسـات 
اقتصـادی اطـراف آن، خطـوط ارتباطـی و ازجمله خطـوط راه آهن هم 
در مصونیـت کامـل قـرار گرفتنـد. در سـایر اسـتان ها نیـز کم وبیـش 
فعالیت هـای اسـتفاده از مالـچ نفتـی در دسـت انجـام و توسـعه بـود. 
به منظـور حفـظ و حراسـت از پایگاه هـای نظامـی و فرودگاه بوشـهر، 
بندرعبـاس، پایـگاه جاسـک، سـیرجان، اصفهـان و فـرودگاه مهرآبـاد 
هـم کـه تخریب و متالشی شـدن خـاک ناشـی از ساخت و سـاز موجب 
ایجـاد مشـکالت ناوبـری بـرای پروازهـا شـده بـود و همچنیـن برای 
حفاظـت چاه هـا و خطـوط لولـه در خانگیـران سـرخس برای شـرکت 
گاز ایـران، عملیـات اجرایی مالچ پاشـی بـا نتایج مثبت به انجام رسـید. 
در سـال 1356 بـرای حفاظت از جاده نائین یـزد در منطقه علی آباد 
و همچنیـن ایمن سـازی زابـل از بادهـای 120 روزه و حملـه شـن، 
تیـم عملیاتی در یزد و نیاتک مسـتقر شـده و شـروع بـه کار کرد. در 
ایـن زمـان و به دنبال توسـعه ایـن فعالیت هـا و دریافت نتایج بسـیار 
رضایت بخـش در زمینـه احیای پوشـش گیاهی مناطـق کویری خبر 
ایـن پیشـرفت های ملـی در بعـد بین المللی هـم انعـکاس یافت و در 
سـال 1354 در کنفرانـس بین المللـی بیابان زدایـی در نایروبـی کنیـا 
ایـن طـرح به عنـوان طـرح برتـر بین المللـی در زمینه تثبیت شـن و 
کنتـــرل بیابان معرفی شـد و مــــورد تأیید قرار گرفت؛ به صورتی که 
مجله معتبـرNational Geography شـماره اکتبـر 1979 خود را به 
ایـن امـر اختصـاص داد و ایـن طـرح به نام برنـد ایران ثبـت جهانی 

. شد
کشــور های مواجــه بــا مشــکل شــن های روان ماننــد امــارات، 
عــراق، عربســتان ســعودی، الجزایــر و مصــر هــم درخواســت انتقال 
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ــد.  ــی دارن ــت غلط ــن برداش ــد چنی می کنن
البتــه رنــگ ســیاه خــود دارای خصوصیــت 
جــذب گرمــا اســت و حــرارت مــورد نیــاز 
ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــرای جوانه زن ــاه ب گی
 5. فرموالسـیون مالـچ نفتـی تولیـدی ایران 
شناسـه ای اختصاصـی و برنـد شـرکت ملـی 
نفـت اسـت و هیـچ  ایـران و وزارت  نفـت 
شـرکت نفتی دیگـری در جهان چیـزی به نام 
مالـچ نفتـی نه تولید می کند و نه می شناسـد. 
6. اظهـار نظر دربـاره خصوصیـت و ویژگی 
مالـچ نفتی، مشـخصات و مختصات، مزیت و 
انتقـاد از آن در حیطـه اظهارنظر کارشناسـان 
نفـت و کسـانی اسـت کـه الـف( حداقـل در 
ایـن طـرح کار کرده و بـا آن آشـنایی دارند، 
ب( حداقـل چنـد روز در شـرایط کویـری 
زیسـته  و مالـچ پاشـیده اند، پ( نهال کاشـته  
و رویـش آن  را مشـاهده کرده انـد و ت( اثـر 
زیسـت محیطی مالـچ را بررسـی کـرده و بـه 
نکتـه مخربـی برنخورده انـد. البتـه الزم بـه 
ذکر اسـت کـه هیچ یک از کارکنان درگذشـته 
بیمـاری صعب العاجـی  بـه  طـرح  زنـده  و 
کـه ناشـی از مالـچ باشـد مبتـا نشـده اند. 
اگـر کسـی بدون اطـاع کافـی از مسـئله ای 
و بـدون وقـوف از کـم و کیـف آن و ارائـه 
شـواهد علمـی و مسـتند اظهـار نظـر کـرده 
یـا در آن فاقـد دانـش کافـی باشـد، مصداق 
چنیـن  و  بـوده  بی دانشـی  و  سوءاسـتفاده 
اظهـار نظـری از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
نشـر دانـش ناقـص باعـث نارسـایی در فهم 
و اطاعـات عمومـی شـده و به حـال جامعه 
بسـیار خطرنـاک اسـت. 7. وجـود مناطـق 
حیـات  امنیـت  و  حفاظت شـده  عملیاتـی 
وحـش در آنهـا گواه بر بی ضرری و مناسـب 
بـودن زیسـت محیطی ایـن فنـاوری دارد. در 
و  منطقـه  کشـورهای  اکنـون  صـورت  هـر 
به خصـوص ایـران به دالیـل گوناگـون مانند 
تغییـرات اقلیمی و خشکسـالی، قـرار گرفتن 
در منطقـه خشـک، کمبـود نزوالت آسـمانی 
سـد  سـاخت  تاالب هـا،  شـدن  خشـک  و 
برون مـرزی،  و  داخلـی  روی رودخانه هـای 
از بیـن رفتـن حاصلخیـزی خـاک و هزاران 
فاکتـور غیرقابـل ذکر و مؤثر دیگـر با عاملی 
روان  ماسـه های  حرکـت  گردوغبـار  به نـام 
و ریزگـرد و هـر نـام دیگـری کـه بخواهیـم 
بـر آن بگذاریـم روبه رو اسـت کـه تقریبًا در 

تمـام مناطق ایـران پدیدار شـده اسـت. تنها 
راه حل این مشـکل برگشـت پوشـش گیاهی 
و پوسـته سـبز به روی این خاک اسـت. بعد 
از 40 سـال تجربـه مالچ پاشـی بـا اطمینـان 
کامـل از انجـام ایـن عملیـات اعـام می کنم 
تـا ایـن لحظـه  هیـچ  مـاده و فنـاوری ای که 
قادر باشـد در بدترین شـرایط آب و هوایی و 
بارندگـی انـدک و بـا هزینه کم و دسترسـی 
و سـرعت عمـل بـاال چنیـن نتایـج مثبتی را 
به بـار بیـاورد وجود نداشـته و نـدارد. گرچه 
ممکـن اسـت در آینده مواد جدیدی سـاخته 
تاکنـون  کـه  می کنـم  تأکیـد  ولـی  شـوند 
اسـت.  نداشـته  وجـود  محصولـی  چنیـن 
روزگاری انسـان بـرای حمل و نقل از کجاوه 
و کالسـکه اسـتفاده می کرد و سپس اتومبیل 
را جایگزیـن کـرد. اینـک به دلیـل گرانـی و 
جـای  برقـی  اتومبیل هـای  بنزیـن  آلودگـی 
هرگـز  می گیرنـد.  را  بنزینـی  اتومبیل هـای 
همـواره  و  نمی شـود  متوقـف  بشـر  ترقـی 
را  خـود  راه  مناسـب تر  و  برتـر  ایده هـای 
اسـت  امیـد  می کننـد.  پیـدا  زندگـی  در 
نفـت دائمـی نیسـت،  اینکـه  بـه  بـا توجـه 
سـهل الوصول تر،  ارزان تـر،  مـاده  ای  روزی 
سـودمندتر و دارای باالتریـن اثر بیولوژیک 
شـود.  نفتـی  مالـچ  جایگزیـن  ارگانیـک  و 
ولـی تاکنـون چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت. 
اکثـر مـواد ارائـه شـده یـا دارای کارایـی 
کوتاه مـدت بـوده یـا حاوی مـواد شـیمیایی 
بیشـتر  و  هسـتند  نفوذ ناپذیـری  اثـرات  و 
به دنبـال سـاخت و فـروش محصـول  آنهـا 
طبیعـت  در  قطـع  به طـور  اسـت.  بـوده 
وضعیـت  ایـن  بـا  مبـارزه  بـرای  راه هایـی 
وجـود دارد که باید بررسـی و تحقیق شـود. 
در  کـه  اسـت  شـده  گـزارش  مثـال  بـرای 
سـومالی از آب دریـا بـرای ثبیت شـن های 
سـاحلی اسـتفاده می شـود. اما گرچـه اماح 
از  و  شـده  پایـداری  موجـب  دریـا  نمـک 
حرکـت شـن جلوگیـری می کنـد ولـی بایـد 
مزایـا و معایب آن در شـرایط مناطق مختلف 
و بحرانی کشـور مـورد پژوهش قـرار گیرد. 
مثـًا بـرای مقابلـه بـا شـن های روان منطقه 
بـود  اجبـار  روزه،   120 بادهـای  و  زابـل 
هـم  بادشـکن  از  مالچ پاشـی  عاوه بـر  تـا 
به صـورت ورقه هـای فلزی و پلیت اسـتفاده 
داشـت.  بسـیار سـختی  شـرایط  کـه  شـود 

از  بعـد  ایـران:  طبیعـت   
بازنشسـتگی، روند ایـن فناوری را 
چگونـه دیدیـد و بعـداً چه مسـیری 

اسـت؟ شـده  طـی 

اصــواًل  مهــدوی:  مهنــدس   
کشــورهای جهــان ســوم و در حــال 
توســعه همیشــه منتظرنــد تــا بــرای 
ــخه ای از  ــان نس ــل مشکل هایش ح
ــرای آنهــا فرســتاده  کشــورهای پیشــرفته ب
ــی را  ــل بوم ــچ راه ح ــز هی ــود و هرگ ش
نمی پذیرنــد. مالــچ نفتــی و فنــاوری آن 
هــم از ایــن پروســه ها جــدا نیســت و 
همیشــه مــورد مخالفــت قــرار گرفتــه 
اســت. در ایــن میــان عــده ای بــدون ارائــه 
ــدن  ــود دی ــا وج ــتند ب ــه و مس ــل موج دلی
ــه  ــد ک ــکار کرده ان ــت، آن را ان ــج مثب نتای
ــه را  ــد نکت ــت چن ــن الزم اس ــن بی در ای
ذکــر کنــم: 1. طبــق اعــام و ارائــه شــواهد 
ــرکت  ــی )ش ــن محصــول نفت ــده ای تولید کنن
ــچ  ــه Base(، مال ــگاه پای ــت و پاالیش نف
نفتــی از نوعــی نفــت شــیرین یــا آســماری 
ــوده و نفــت مرغــوب  کــه فاقــد ســولفور ب
می شــود.  تهیــه  اســت،  ارزشــمندی  و 
مولکول هــای  تولیــد،  فراینــد  در   .2
هیدروکربــور نفــت خــام بــرای تهیــه پایــه 
ــرات  ــه اث ــا ب ــوند ت ــچ، شکســته نمی ش مال
ســوء زیســت محیطی منجــر شــود کــه 
بــرای جانــوران و گیاهــان حیــات طبیعــی 
ــی  ــام کتب ــق اع ــد. 3. طب ــان آور باش زی
تولیدکننــده، ایــن مــاده فاقــد مــواد معطــر و 
آروماتیــک بــوده و کوچکتریــن خطر ســوء 
ــاد  ــده ایج ــودات زن ــی موج ــرای زندگ ب
ــری  ــر بارگی ــئله در ه ــن مس ــد. ای نمی کن
ــت  ــرل کیفی ــد کنت ــن تائی ــه ضم و محمول
ــی  ــچ نفت ــود. 4. مال ــد می ش ــت و تأئی ثب
تقریبــًا مثــل یــک مــاده چســبنده بــا حفــظ 
جلوگیــری  و  نفوذپذیــری  خصوصیــات 
ــرده و  ــل ک ــوی عم ــزوالت ج ــر ن از تبخی
ــانتی متر از  ــا 3 س ــبندگی 2 ت ــث چس باع
ــن  ــای ش ــطحی توده ه ــی و س ــه روی الی
ــر  ــیاهی به نظ ــل س ــه به دلی ــود. البت می ش
می رســد کــه نفــت یا قیــر پاشــیده شــده اما 
به هیــچ وجــه جنبه آســفالت و ایزوالســیون 
بازدیــد  عرصــه  از  کســانی که  نــدارد. 
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 طبیعـت ایران: به نظر فـرد با تجربه ای مانند 
شـما، سرنوشـت الیـه مالچ چه خواهد شـد؟

یـک  نفتـی  مالـچ  مهـدوی:  مهنـدس   
مـاده هیدروکربـور طبیعـی اسـت کـه باعـث 
بافـت  و  تپه هـا  روی  شـن های  چسـبندگی 
سـطحی خـاک می شـود. خوشـبختانه بعد از 
40 سـال، مالـچ، عمـده اثـرات خـود را در 
مناطـق مالچ پاشـی شـده حفـظ کرده اسـت؛ 
نفـوذ نـزوالت جـوی را عبـور داده و مانـع 
تبخیر آب یا رطوبت ذخیره شـده، شـده است 
کـه وجـود تپه هـای دارای پوشـش گیاهـی 
انبوه، پس از گذشـت سـال ها دلیل آن اسـت. 
شایسـته خواهد بود پژوهشـگرانی با استقرار 
پوشـش گیاهی کـه از طریق قرق، بذر پاشـی 
زیـر الیـه مالـچ و نهـال کاری هم زمـان طـی 
سـال های نخسـت انجام شده، پیوسـته منطقه 
و حتـی  بیولوژیـک  کار  و  کـرده  کنتـرل  را 
ارزشـمند تر  و  عالی تـر  گونه هـای  کاشـت 
متناسـب بـا اهـداف طـرح را مـد نظـر قرار 
دهنـد. ایـن مهـم در تـوان مؤسسـه تحقیقات 
جنگلهـا و مراتـع کشـور اسـت. به هرحـال 
تجربیـات و بررسـی های مشـاهدات میدانـی 
نشـان می دهـد کـه طبیعـت خـود نیـز عمل 
احیـا را انجـام داده و گونه هـای یک سـاله، 
چندسـاله و عالی تـر، مثل انـواع لگومینوزه ها 
در منطقـه پیـدا می شـوند کـه پایایـی بهتری 
دارنـد. همچنیـن خـاک الیـه زیـر مالـچ از 
حالـت ماسـه ای و روان خارج شـده و حالت 
کلوئیـدی فشـرده پیـدا کـرده اسـت. طبیعت 
مهربان اسـت. اگر یـک قدم احیایی برداشـته 
شـود، طبیعت چندیـن قدم برخواهد داشـت.

 طبیعـت ایـران: در طـول ایـن سـال ها، در 
صحبت هـای شـما اثـر یـک نوع کارشـکنی 
آن را  می خـورد،  به چشـم  مخالفت هایـی  و 

ناشـی از چـه می دانیـد؟

 مهنـدس مهـدوی: بیشـتر مخالفت هـا بـا 
ایرانـی بودن کار، ناشـی از فقدان خودباوری 
ایـده  یـک  به عنـوان  کار  ایـن  اگـر  اسـت. 
خارجـی و عریان تـر، غربـی مطرح می شـد 
میـزان ایـن تقابل بسـیار کمتر بود. مـا برای 
حـل مشـکاتمان همـواره چشـم بـه خارج 

خارجـی  کارشـناس  یـک  کـه  دوخته ایـم 
ولـو پاکسـتانی بیایـد و برایمـان راه حل پیدا 
کنـد. حتـی امـروزه هـم سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت بـرای مبـارزه بـا ریزگـرد از 
می خواهـد.  کمـک  متحـد  ملـل  سـازمان 
جالب اسـت کـه سـازمان ملـل در کنفرانس 
کارشـناس  به عنـوان  را  اینجانـب  نایروبـی، 
کار  بـرای  مـن  از  و  انتخـاب  بین المللـی 
در آن سـازمان دعـوت کردنـد کـه به دلیـل 
مسـئولیت های کشـوری قبول نکردم. شـاید 
پذیرفتـن راه حـل از زبـان مـن  نوعـی، برای 
مسـئوالن و دسـت اندکاران پذیرفتنی نباشـد. 
بـرای  بزرگـی  مشـکل  باشـد  چنیـن  اگـر 
توسـعه ایـن کشـور به شـمار می آیـد کـه به 
نظـر کارشناسـان داخلـی اهمیـت نمی دهند. 
به قـول حافـظ آنچـه خـود داشـت ز بیگانه 
تمنـا می کـرد. نتیجـه آن هم فرار مغزهاسـت 

کـه در جهـان رتبـه اول را دارا هسـتیم.

 مجلـه طبیعت ایـران: اخیراً شـما از مناطق 
عملیاتـی بازدیـد کردید. عملکـرد را چگونه 

دیدید؟

 مهنـدس مهدوی: خوشـبختانه بـا دعوت 
و همت مسـئوالن وزارت جهاد کشاورزی و 
مجـری طـرح ریزگردها موقعیتی ایجاد شـد 
تـا از کارهـای گذشـته و حـال، در خدمـت 
همـکاران بازدیدی داشـته باشـیم که بسـیار 
نوسـتالژیک و خرسـندکننده بـود. درود بـه 
روان پـاک همـکاران و خدمتگزارانـی کـه 
در ایـن طرح هـا خدمـت کـرده و اکنـون در 
میـان مـا نیسـتند. امیـدوارم کـه ایـن اثرات 
مثبـت در گوشـه و کنار کشـور شـادی روح 
و روان آنـان را فراهم کرده و امکان زیسـت 
مردمـان نجیـب سـاکن در ایـن مناطـق را 
کـه از پاک تریـن مـردم ایـن ملـت بـزرگ 
مـورد  در  متأسـفانه  آورد.  فراهـم  هسـتند 
عملیـات اجرایـی آنچه در حال انجام اسـت 
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همچنیـن  شـود.  حاصـل  بیشـتری  کارایـی 
بایـد پرسـنل فنـی و واحد هـای عملیاتـی به 
آخریـن فناوری هـای روز در زمینـه  فعالیـت 
خـود و اطاعـات منطقـه مجهـز شـوند. باید 
و  شـده  جمـع آوری  منطقـه  هـر  اطاعـات 
برنامـه کاری مناسـب و حتـی مالچ مناسـب 
دیـده  تـدارک  جداگانـه  منطقـه  هـر  بـرای 
شود. شـاید الزم باشـد مرکزی در خوزستان 
بـرای راهبـری ایـن عملیات تأسـیس شـود. 
همچنیـن نیـاز بـه همـکاری و همدلـی بیـن 
تمـام واحدهای درگیر با تولیت و سرپرسـتی 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 
وجـود  اطاعـات  ایـن  تلفیـق  به منظـور 
دارد. بایـد سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور، سـازمان هواشناسی کشـور، سازمان 
زمین شناسـی، وزارت نفـت و دانشـگاه ها در 
ایـن مجموعـه تـوان و خدمات خـود را ارائه 
دهنـد تا راه حل مناسـب بـه کار گرفته شـود. 
باید پرسـنل عملیات به تمامـی این اطاعات 
مجهـز باشـند و بتواننـد بـر این مشـکل غلبه 
کننـد. چنیـن مجموعـه ای می توانـد الگویـی 
بـرای کار در سـایر مناطق کشـور نیز باشـد. 
مبـارزه بـا کویـر یکـی از چالش هـای بشـر 
در قـرن کنونـی اسـت و بایـد مبـارزان آن با 

الگـوی خاصـی تربیـت شـوند.

 طبیعـت ایـران: منظورتان چـه خصوصیاتی 
اسـت که برای پرسـنل عملیاتی الزم اسـت؟

 مهنـدس آهنیـن: الزمه کسـب موفقیت در 
هـر کاری ایمـان، اعتقـاد و بـاور بـه حصول 
نتیجـه و به قـول عرفا عشـق به آرمان اسـت. 
بایـد انسـان هایی باورمنـد و عاشـق این کار 
و عاقه منـد بـه آبادانـی انتخـاب شـوند. از 
سـوی دیگـر الزمـه کار بـا طبیعـت حضـور 
دائمـی در عرصـه اسـت. در اجـرای طرح و 
عملیـات مالچ پاشـی و در قالـب طـرح ملـی 
روسـتاهای  از  کـه  محلـی  پرسـنل  به جـز 
اطـراف بودنـد، هیچ کـس از پرسـنل عملیات 
در  نداشـتند.  سـکونت  آبـادی  و  شـهر  در 
و  احـداث سـاختمان  اجـازه  قالـب طـرح، 
سـاخت  بـرای  مگـر  نمی شـد  داده  اسـکان 
سـرویس های عمومـی -  بهداشـتی و انبـار 
کـه  چاله سـرویس  به صـورت  تعمیـرگاه 

کپی کاری 
کارهـای  از 
گذشـته اسـت کـه با 
اشـکاالت فنی و اجرایی 
انجـــــام  بسیـــــاری 
مـورد  هـر  در  می شـود. 
راهنمایـی الزم خدمت مسـئوالن 
هزینـه  بـا  بتواننـد  تـا  شـد  ارائـه 
کمتـر بـه بهـره وری بیشـتری دسـت 
تغییراتـی  اسـت  یابنـد. همچنیـن الزم 
در طراحـی ماشـین آالت داده شـود کـه 
کارایی و انعطاف بیشـتری بـرای کارهای 
می مانـد  کـه  آنچـه  آورد.  فراهـم  آتـی 
فنـاوری مالـچ اسـت کـه بـرای هـر نـوع 
مالچ دیگری هم باید از آن اسـتفاده شـود. 
دوره آبپاشـی و وسـایل ابتدایـی گذشـته 
اسـت. ولـی نکتـه قابـل توجـه عشـق بـه 
کار و خدمتـی بـود کـه در تمامی پرسـنل 
اجرایـی به ویـژه جوانـان شـاغل در تمامی 
رده هـا موج مـی زد. امیـدوارم ایـن عرصه 
به صـورت  کشـور  تمامـی  در  خدمـت 
پویاتـر بـرای آنـان مهیـا و فراهـم شـود.

 طبیعـت ایـران: آقـای مهنـدس آهنیـن 
در  طـرح  مجـری  سـال   5 به مـدت  شـما 
ایـن  بـه  توجـه  بـا  بوده ایـد.  خوزسـتان 
تجربـه چـه نکاتـی را قابل ذکـر می دانید؟

 مهنـدس آهنین: نخسـت آنکـه، با توجه 
به تجربیات گذشـته در مؤسسـه تحقیقات 
جنگلهـا و مراتـع کشـور و اشـرافی که به 
بیابان زدایـی  اجرایـی  عملیـات  نتایـج 
بایـد  ایـن مؤسسـه  در کشـور دارنـد، 
برنامه هـای  در  را  واالتـری  نقـش 
اجرایی برای سـازمان های مسـئول، 
به عهـده بگیـرد. این مؤسسـه باید 
خـط  تعیین کننـده  به اصطـاح 
بایـد  این هـا  باشـد.  اجـرا 
خـود  بررسـی های  بـا 
کـه  کننـد  مشـخص 
مناطـق  کـدام 
منـد  ز نیا

عملیـات مالچ پاشـی اسـت و کـدام مناطـق 
کـرد؛  احیـا  دیگـر  بـا روش هـای  بایـد  را 
مثـًا قـرق یـا اسـتفاده از روش های سـنتی، 
سـاخت جـوی و پشـته و بذر پاشـی و در 
ماسـه های  توده هـای  نیـز  مناطـق  برخـی 
روان را بـا سـاخت بادشـکن می تـوان احیـا 
یـا  بلنـدی  به دلیـل  کـه  مناطقـی  در  کـرد. 
فعالیـت  تپه هـای روان نیـاز بـه اسـتفاده از 
مالـچ دارنـد، بایـد مالچ پاشـی صـورت گیرد 
امـا بایـد مشـخص شـود کـه بهتر اسـت چه 
گیاهـان مناسـبی در آن کاشـته شـود؟ چـه 
اهـداف و برنامه هـای اجرایی بایـد در مناطق 
مالچ پاشـی شـده دنبال شـود؟ آیـا باید هدف 
چـرای دام، تأمیـن علوفـه یـا تأمیـن چوب، 
مناسـبت  هـر  و  جنگلـی  پـارک  سـاخت 
سـرمایه گذاری  بتوانـد  کـه  باشـد  دیگـری 
بـازده  و  مطلـوب  نتیجـه  بـه  را  انجام شـده 
 150 از  بیـش  هم اکنـون  برسـاند؟  مناسـب 
هـزار هکتـار بیشـه های به وجود آمـده بر اثر 
کاربـرد مالـچ بدون اسـتفاده اسـت، برنامه ای 
قـرار  نیـز  خطراتـی  معـرض  در  و  ندارنـد 
دارنـد. البتـه این امـر نیاز به تعامـل تنگاتنگ 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور بـا سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
دارد. چـون بسـیاری از این مناطـق هم اکنون 
حیات وحـش  پناهـگاه  طبیعـی  به صـورت 
هسـتند. همچنیـن تغافـل و سـهل انگاری در 
تأمیـن نیروهای متخصـص در زمینـه مبارزه 
بـا بیابان زایـی و عملیـات صحرایـی نتایـج 
نامطلوبـی دارد. به دلیـل مداومـت ایـن کار با 
سرشـت و خصوصیـات اقلیمـی کشـور، باید 
در کل کشـور، بیابان زدایـی فعالیـت نخسـت 
سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باشـد. 
بـرای فعالیت هـای بیابان زدایـی، فقر پرسـنل 
عملیاتـی اجرایـی مشـهود اسـت کـه بایـد 
به وسـیله واحـد ذی ربـط، گزینـش و انتخاب 
شـده و آموزش هـای خاصـی را فـرا گیرنـد. 
همان طورکـه در گـزارش اخیـر مـا در سـفر 
بـه خوزسـتان آمـده کـه مـورد تأییـد آقای 
اجرایـی  نیـز هسـت، سیسـتم های  مهـدوی 
بسـیار عقب مانـده و ابتدایـی بـوده و در خور 
دنیـای امروز نیسـت. بایـد بـا همکاری های 
اصاحـی  فنـی، طراحی هـای  دانشـگاه های 
جدیـدی در مخـازن مالچ پاشـی و تجهیـزات 
و  بهـره وری  تـا  گیـرد  صـورت  منصـوب 
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آن هـم به صـورت موقـت و سـر پناه بـود و 
بعـداً بـه محل هـای نگهبانـی تبدیل می شـد. 
عرصـه  هکتـار  هـزار   150 ایـن  در  شـما 
طـرح مالچ پاشـی، هیـچ سـاختمان اصولـی 
نمی بینیـد. کار از سـاعات اولیه بامـداد و بعد 
از اذان صبح آغاز می شـد و تا پاسـی از شب 
زیـر نورافکـن ادامه داشـت. به نوعـی حرکت 
جهـادی بـود. شـاید هـدف از ادغـام جهـاد 
سـازندگی بـا وزارت کشـاورزی و تشـکیل 
وزارت جهـاد کشـاورزی، القـا و تزریـق این 
روحیـه بـود. متأسـفانه بعداً جـواب برعکس 
شـد و بـرادران جهـادی هم پشـت میزنشـین 
شـدند. از داخل اتـاق کولردار، پشـت میز، از 
تهـران، یـا اهـواز و در وقت اداری نمی شـود 
کار اجرایـی و عملیاتـی بیابان زدایـی انجـام 
داد و بـه نتیجـه رسـید. حتی به اهـداف دیگر 
هـم نمی تـوان رسـید. وقتـی عامـل اجرایـی 
در بیابـان و عرصـه کار حضـور دارد طبیعتـًا 
تمام فکر و حواسـش متوجه کار و پیشـرفت 
اسـت؛ درصورتی که حضور در اداره و شـهر 
به دنبـال پسـت  پـا زدن  و  متضمـن دسـت 
خانـواده  مسـائل  مأموریـت،  موقعیـت،  و 
درنتیجـه  و  می گیـرد  قـرار  آن  تبعـات  و 
کار بـه نتیجـه مطلـوب نمی رسـد. البتـه در 
بایـد در واحدهـای عملیاتـی  امـکان  حـد 
مسـائل زیسـت، خـوراک، بهداشـت و گـذر 
زندگـی پرسـنل مهیـا شـود تـا دغدغـه ای 
نداشـته باشـند. در چنیـن محیطـی افـراد با 
اخـاص و تمـام قـوا و همدلی تـاش خود 
را معطـوف بـه کسـب نتیجه می کننـد. چراکه 
به قـول حافـظ: مقـام عشـق را درگـه بسـی 
باالتر از عقل اسـت/ کسـی آن آسـتان برسد 

کـه جـان در آسـتین دارد.
در زمـان کار به خصـوص در فصل بارش 
و عملیـات گاهـی پرسـنل، ماهانه بـه خانواده 
خـود سـر می زدنـد. مـن عقیـده دارم، مادیات 
جنبه دوم هر حرکت انسـانی اسـت. اگر فردی 
احسـاس کنـد کارش مـورد قبـول و تقدیـر 
رئیـس باالدسـتی، مدیـر، همکار، همشـهری، 
هم وطـن و اولیـای کشـورش قـرار می گیرد، 
انگیـزه مـادی اش نیز بـه میزان زیـادی جبران 
می شـود. چیـزی کـه بیشـتر سـبب افزایـش 
انگیزه هـای مادی می شـود بی تفاوتی مسـئول 
و احسـاس تبعیض در بین پرسـنل است که از 

خـود تبعیـض هـم خطرناک تر اسـت. 

پیشـرفت در شـغل و رسـیدن به مدارج 
باالتـر در هـرم سـازمانی از دیگـر عوامـل 
کارسـاز در ایـن روند اسـت که باید شـرایط 
آن مهیا شـود. اگر در این پروسـه از سـطوح 
پاییـن در ارتقـای پرسـنل توانمنـد اقداماتی 
بیـن  از  هـم  باالدسـت  در  و  شـده  انجـام 
کارکنـان به دلیـل آشـنایی با مسـائل عرصه، 
برترین هـا انتخـاب شـوند، مطمئنـًا در ایـن 
زمینـه از بیـن سـربازان، ژنرال هـای خوبـی 

پیـدا خواهند شـد. 

  طبیعـت ایـران: آقـای مهندس مهـدوی با 
توجـه بـه مباحـث صورت گرفتـه آیـا نکتـه 

دیگـری را قابـل ذکـر می دانیـد؟

اخیـر  سـال های  در  مهـدوی:  مهنـدس   
معضاتی مانند از بین رفتن حیات منابع طبیعی 
و مواجه کشـور با مسـئله ریزگرد کـه در ابتدا 
دامن گیـر شـده  اکنـون  و  بـود  دسـت وپاگیر 
اسـت، تخریب خـاک و از بین رفتـن افق دید، 
تعطیلی مدارس و ادارات و مراجعات بهداشـتی 
و غیره در بیشـتر مناطق کشـورمان رخ نشـان 
داده انـد. همه مسـئوالن اجرایی و کارشناسـان 
مربوطـه هـم در هر بحث میزگرد و سـمیناری 
که شـرکت می کنند، گفتارشـان ذکر مصیبت و 
تأییـد مشـکات و دعوت مردم بـه کنار آمدن 

با 
مسـئله 

اسـت. همـه علت 
دشـمن  گـردن  بـه  را 

خارجی، طبیعت ناسـازگار، 
مسـائل  و  منطقـه  خشـکی 

حتـی  و  داده  ربـط  بین المللـی 
برخـی اقدامـات سـال های گذشـته 

را مـورد شـماتت قـرار می دهنـد. مـن 
تقاضـا می کنم هـر کس در این جلسـات 

شـرکت می کند از او بخواهیم راه حـل ارائه دهد. 
وظیفه کارشـناس ریشـه یابی و درمان اسـت نه 
نالیدن؛ وگرنه مثل این اسـت کـه بیمار به دکتر 
مراجعه کند و پزشـک بگویـد می دانم چنین 
مشـکاتی داری ولی من درمانـی برای تو 

نـدارم؛ یـا با بیمـاری ات کنار بیـا! وظیفه 
کارشناسـان ایـن اسـت که بـرای بیمار 

راه حـل اجرایـی بیایند. اگـر این کار 
جـواب نمی دهـد پـس بـه دنبـال 

راه حـل جایگزیـن باشـند. بـا 
ریگ پاشـی  و  شن پاشـی 

که نمی تـوان 3 میلیون 
را  بیابـان  هکتـار 

کرد. احیـا 
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غامرضا آهنین  مجری طرح در استان خوزستانمالچ پاشی در چزابه، سال 1396

حمله شن و در بر گرفتن درختان و دفن 
آنها تا 4 متر تنه در شن

حمله شن به روستاها قبل از مالچ پاشی 
و تثبیت شن های روان پارک جنگلی گمبوعه در سال1396

گمبوعه قبل از جنگ، سال 56

مهندس مهدوی در سفر اخیر به 
خوزستان سال 1396

حمله شن به جاده و باند فرودگاه

بویین زهرا، سال 1344 قبل از اجرای عملیات

عکس جدید  گمبوعه

مالچ پاشی 

بویین زهرا، سال 1396

منطقه عمومی گمبوعه،  درسال 1356

گمبوعه، سال 1348 غرب اهواز کیلومتر 15

مالچ پاشی در چزابه، سال 1396

مالچ پاشی در چزابه، سال 1396

خاک رویین در مناطق دچار ریزگرد اهواز

بازدید مهندس مهدوی از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سال 1396


