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نشریه  از  شماره  این  چالشی  گفت وگوی 
طبیعت ایران به نقش پوشش گیاهی و مدیریت منابع طبیعی 

این  دارد.  اختصاص  کشور  در  اخیر  سیل های  وقوع  با  آن  ارتباط  و 
گفت وگوی مفصل با حضور آقایان دکتر عادل جلیلی، ریاست محترم مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دکتر محمد خسروشاهی رئیس محترم بخش تحقیقات 
بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دکتر خسرو شهبازی معاونت محترم امور مراتع، 

آبخیزداری و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد. با توجه به موقعیت ایران 
در کمربند خشک دنیا و سابقه وقوع سیل های بزرگ در کشور، شایسته است علل وقوع سیل، نقش 

حفاظتی منابع طبیعی، مدیریت صحیح منابع طبیعی و برنامه های آبخوان داری جهت کاهش خسارت های 
ناشی از سیالب ها مورد بررسی قرار گیرند. برآیند همه نظرات حول محور تخریب منابع طبیعی بود. درواقع 

پوشش گیاهی به عنوان سدی در برابر سیل، می تواند از وقوع آن جلوگیری کند یا از شدت آثار تخریبی آن 
بکاهد. امید است با برنامه ریزی صحیح و حفاظت بیشتر از منابع طبیعی، از این پس شاهد پیشگیری از وقوع و 

کنترل بالیایی از این دست باشیم. 

طبیعت ایران: آقای دکتر خسرو شاهی جناب عالی بفرمایید که آیا سیل هایی که به تازگی در کشور اتفاق 
افتاده، طبیعی است و در گذشته هم وجود داشته است؟ آمار و اطالعات درازمدت اقلیمی در این مورد 

چیست؟ آیا ما در آینده هم با این پدیده روبه رو خواهیم شد؟

دکتر خسروشاهی: ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و بی نظمی در بارش ها 
مناطق  در  می شود.  کشورها، محسوب  این  در  اقلیمی  ویژگی های  از  یکی 

بیابانی، برخالف مناطق مرطوب، بارندگی ها روند متعادلی ندارند. 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
خسارت های ناشی از سیل پیامد کوتاهی 

در حفاظت از منابع طبیعی

گفت وگوی چالشی
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دکتر محمد خسروشاهیدکتر خسرو شهبازی دکتر عادل جلیلی
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الگوی بارندگی ها در مناطق مرطوب، 
با مقایسه ماه های یک سال و سال های 
متعادل  نسبت  به  روندی  متمادی، 
این طور  بیابانی  مناطق  در  اما  دارد 
و  است  خشک  سال  چندین  نیست، 
چیز  همه  سیل،  یک  وقوع  با  گاهی 
بارندگی  الگوی  نبود  می ریزد.  به هم 
منجربه  خشک،  مناطق  در  متعادل 
بسیار  سیالب های  یا  خشک سالی 
شدید می شود اینکه این سیالب ها در گذشته 
هم وجود داشته، بله چنین سیالب هایی در ادوار 
همان گونه  است.  داشته  وجود  ایران  تاریخی 

گرد  طوفان های  که 
و غبار شدید وجود 

است.  داشته 
مـــورد  در 
و  سیالب ها 
ریــــزش هاي 

سنگین 

تاریخی پروفسور چارلز ملویل، استاد و محقق 
دانشگاه کمبریج، اسناد و مدارکی تهیه و ارائه 
سال 325  از  را  اطالعاتی  ایشان  است.  کرده 
تا سال1950 میالدی از البه الي روزنامه هاي 
ایرانی منتشر شده سال 1230 شمسي به بعد، 
نمایندگي هاي  توسط  ارسالي  اخبار  همچنین 
کنسولگري انگلستان در ایران، جمع آوری کرده 
اهمیت  تاریخي حائز  از جنبه سیالب هاي  که 
در  نیرو  وزارت  توسط  اطالعات  این  است. 
منتشر   1395 آبان  در   ،167 شماره  نشریه 

ملویل  چارلز  تحقیقات  اگرچه  است.  شده 
 1950 سال  تا  موجود  مدارك  به  مربوط 
و  تند  باران هاي  اثرات  ولی  است  میالدي 
شدید و خسارت های قابل توجه را در برخي 
بر این اساس،  مي دهد.  نشان  ایران،  نقاط 
شاهد  بار   5 گذشته  قرن  یک  در  شیراز، 
باران هاي سنگین و سیل آسا بوده است، در 
شدید  ریزش   )1272 )بهمن   1894 فوریه 
20 ساعتی باران سبب تخریب 2000 خانه 
در شیراز شد. 10 سال بعد، دوباره، در شیراز 
سنگین  خسارت های  موجب  شدید  باران 
شد. 30 سال بعد، در فوریه 1924، سیالب 
نیز  قم  در  افتاد.  اتفاق  دیگری  خسارت بار 
سال  بهار  در  قم  رودخانه  ناگهاني  سیالب 
از  بیش  رفتن  بین  از  سبب  1045 شمسي، 
1000 خانه شد که خسارت های سنگینی 
داشت. در سال 1080 سیالب دیگری در 
قم اتفاق افتاد که آثار باستاني و بیش 
از 2000 خانه و ساختمان در پي این 
سیالب مهیب از بین رفتند. نکته قابل توجه 
اینکه در سال های اخیر یعنی سال 1388 نیز 
سیالب خسارت باری در همین رودخانه و در 
شهر قم اتفاق افتاد. یکی از دالیل خسارت 
حریم  و  مسیر  کاربری  تغییر  سیل،  زیاد 

پارکینگ  به  خودروها رودخانه 
بود. 

متأسفانه در بسیاری از شهرها از جمله پایتخت 
این  به  ایران، بدون توجه  نفری  چند میلیون 
موضوع، مسیر رودخانه ها دست کاری شده، چه 
بسا در آینده وقایعی از این  دست اتفاق بیفتد.

 )1246 سال  )اردیبهشت   1867 مه   7 در 
سیالب بزرگی بخشي از تهران را فرا گرفت 
خانه،   120 از  بیش  ویرانی  عالوه بر  که 
خسارت های جانی را به همراه داشت. 120 
سیالب  نیز   1366 سال  در  یعني  بعد  سال 

اتفاق  تجریش  منطقه  در  خسارت باری 
یا  خوزستان  سیل خیز  منطقه  مورد  در  افتاد. 
ایران  بزرگ  پایاب رودخانه های  که  سیستان 
افغانستان است، سیالب های خسارت باری  و 
در گذشته اتفاق افتاده است. سایر نقاط ایران 
هم در ادوار گذشته شاهد سیالب های تاریخی 
مشابهی البته نه در مقیاس بزرگ بوده است.
در پروژه ای تحقیقاتی در مورد سیالب، تعداد 
سیالب ها را بررسی  کردم. از دهه 30 تا دهه 
برابر شده  ده  فراوانی سیالب ها  و  تعداد   ،80
 ،80 دهه  تا  اقلیم  وضعیت  به  نگاهی  است. 
شدید  آن قدر  اقلیم  تغییرات  می دهد،  نشان 
نبوده که چنین سیالب هایی را به وجود آورد. 
به عنوان مثال در سال 1373، 1382، 1391 
 1387 سال  در  نوشهر،  سیالب های  شمسی 
 ،1380 سال های  در  و  نکا  شهرستان  سیل 
امسال  همین  فروردین  و   1397  ،1381
اتفاق  گلستان  استان  خسارت بار  سیل های 
افتاد. به هرحال درست است که بارندگی های 
آن  متأسفانه  می شود،  سیالب   منجر به  شدید 
چیزی که در عرصه اتفاق افتاده است خسارت 
و شدت سیالب ها را بیشتر می کند. در همان 
پروژه تحقیقاتی، در بعضی موارد اگرچه تعداد 
سیالب ها بیشتر نشده اما حجیم تر و سهمگین تر 
شده بودند. دلیل آن هم در کنار بارندگی های 
شدید، دخل و تصرفاتی است که در عرصه های 
منابع  طبیعی اتفاق می افتد. بدون شک کاهش 
و  توسعه ای  اقدامات  گیاهی،  پوشش  سطح 
عمرانی نامناسب، تغییر کاربری های غیر مجاز 
به  تجاوز  عرصه ها،  از  غیر اصولی  استفاده  و 
حریم رودخانه ها همچنین عدم رعایت طراحی 
یا  بروز  به  منجر  پل ها،  مناسب  آب شناسی 
تشدید چنین سیل های ویرانگری شده است.

آقای  اشاره  به  توجه  با  ایران:  طبیعت 
شدت  افزایش  به  نسبت  خسروشاهی  دکتر 
سال های  در  سیالب ها  افزایش  و  بارندگی ها 
به  را  موضوع  این  می توانیم  چه طور  اخیر، 
ارتباط  گیاهی  پوشش  و  گیاهی  اکولوژی 
دهیم؟ آیا این سیل ها گریز ناپذیرند؟ با توجه به 
وضعیت اقلیمی و اکولوژی کشور آیا همیشه 
مدیریت  آیا  است؟  انتظار  قابل  سیل ها  این 
عرصه های طبیعی در وقوع یا شدت سیل تأثیر 
دارد؟ چگونه می توانیم خسارت ناشی از سیل 

را در منابع طبیعی کم کنیم؟
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دکتر جلیلی: با توجه به اشاره درست آقای دکتر 
خسروشاهی، یکی از ویژگی های تغییر اقلیم، 
پیش بینی  غیر قابل  امواج  خشک  مناطق  در 
را  و سیل  باید خشک سالی  ما  اگرچه  است. 
مدیریت  قابل  پدیده ها  این  آیا  ولی  بپذیریم 
قابل  پدیده ها  این  بنده  نظر  از  نه؟  یا  هستند 
می توان خسارت شان  نه تنها  مدیریت هستند، 
را کم کرد بلکه می توان از آن، به نفع طبیعت 
کشور استفاده کرد. ما بحثی داریم در ارتباط با 
فرایند شکل گیری سیل که از ابتدای باالدست 
حوزه آغاز و به آبگیرهای اصلی ختم می شود. 
اکوسیستم های طبیعی )مراتع، جنگل ها و حتی 
در  را  نقش  مهم ترین  عرصه های کشاورزی(، 
کنترل سیالب ها ایفا می کنند و اگر با رویکردی 
حفاظتی، مدیریت شوند بدون تردید نقش شان 
فرسایش  از  جلوگیری  و  آب  نگهداری  در 

خاك بسیار جدی است. 

خروجی زیاد آب، یکی از خسارت های اصلی 
سیل،  خسارت  بزرگ ترین  اما  است  سیل 
فرسایش خاک است که در دراز مدت خسارت 
وارد  خسارت های  از  بیشتر  مراتب  به  آن 
بود. خواهد  انسانی  زیرساخت های  به  شده 

پوشش  و  طبیعت  ویژگی های  به  توجه  با   
گیاهی، ایران در کمربند خشک دنیا قرار دارد 
تحت  گیاهی  پوشش  دارای  طبیعی  به طور  و 
استرس و فشار است. در مراتع و رشته کوه های 
زاگرس و در نبود بارندگی در فصل تابستان، 
پوشش گیاهی دچار اختالل می شود. جنگل ها 
مطالعات  دارند.  پایینی  تراکم  و  نیستند  انبوه 
تحقیقات  مؤسسه  بیابان  تحقیقات  بخش 
جنگلها و مراتع کشور نشان می دهد که بیش 
اکوسیستم  دارای  کشور  کل  درصد   50 از 
بیابانی است. با توجه به وجود بیابان و کاهش 
شدید پوشش گیاهی و افزایش تغییر اقلیم در 
کشور، تغییر در نگاه مدیریتی به شدت احساس 
می شود. مطالعه ده ساله ما در سه حوزه معروف 
کرخه، کارون بزرگ و جراحی ) که آب آنها در 
خوزستان تخلیه می شود و در ده سال گذشته 
شاهد سیالب هایی در این منطقه بودیم( نشان 
اتفاق  مناطق  این  در  اقلیم  تغییر  که  می دهد 
 1/2 حرارت  درجه  افزایش  شاهد  و  افتاده 
درجه هستیم. محاسبه افزایش درجه حرارت، 
در مدل تعیین شدت خشک سالی نشان می دهد 

شدت  سبب  حرارت،  درجه  افزایش  این  که 
خشک سالی بیشتر شده است. 

و  خشک  منطقه  در  ایران  ازآنجاکه 
بیابانی قرار دارد، تغییر اقلیم هم اتفاق افتاده 
استرس  و  فشار  تحت  نیز  گیاهی  پوشش  و 
در  سنتی  تخریب های  وقوع  همچنین  است. 
اکوسیستم ها مثل چرای دام و عدم تعادل دام 
ومرتع در مراتع رشته کوه زاگرس، چرای دام 
زراعت  زاگرس،  جنگل های  زیراشکوب  در 
در جنگل یا زراعت دیم در اراضی شیب دار، 
ظرفیت های  شدید  کاهش  سبب  همگی 
پوشش گیاهی و در نهایت عدم توانایی کنترل 
اعتقاد دارم کنترل  بنده  رواناب ها شده است. 
و ممانعت از فرسایش خاك باید همه جانبه 
باشد، تنها توجه به پوشش گیاهی کافی نیست. 
چسبندگی خاك به فعالیت های میکروبی آن هم 
وابسته است. هنگامی که جنگل با زیراشکوب 
تعریف شد، ظرفیت نگهداری آب و فعالیت های 

میکروبی اش هم بسیار جدی است 
خود  در  را  آب  می تواند  و 

وقتی  ولی  دارد،  نگه 
به معنــای  شما 
 ، قعـــی ا و
ب  شکو ا یر ز
جنگلی نداریـد، 
پـوشش گیاهی 
نگهداری  توان 
خاك و جذب و 
نگهداری آب را 
بنابراین،  ندارد. 
پوشش  نقش 
در   گیاهی  
کوسیستم های  ا
برای  طبیعی 
کنترل رواناب ها 

و در نتیجه کاهش سیل ها، بسیار کلیدی است 
که متأسفانه توجه زیادی به آن نشده و بیشتر 
همین  به  توجهی  بی  از  ناشی  خسارت ها 
موضوع است که در ادامه بیشتر به آن می پردازم.

طبیعت ایران: آقای دکتر شهبازی نظر شما 
به عنوان متخصص رشته آبخیزداری و یکی از 
مسئولین اجرایی این بخش، در مورد سیل های 
اخیر و آمار و اطالعات موجود چیست؟ لطفًا 
جنگل ها،  سازمان  که  برنامه هایی  مورد  در 

مراتع و آبخیزداری کشور برای کاهش سیل و 
آبخیزداری یا آبخوان داری دارد، توضیح دهید.

دکتر  آقای  که  همان طور  شهبازی:  دکتر 
فرمودند  خسروشاهی  دکتر  آقای  و  جلیلی 
و  داریم  قرار  دنیا  خشک  کمربند  در  ما 
حدود 80 درصد وسعت کشور ما را مناطق 
تشکیل  فراخشک  و  نیمه خشک  خشک، 
شکنندگی  نشان دهنده  خود  این  که  می دهد 
اقلیمی  شرایط  مقابل  در  ما  کشور  زیاد 
 20 جغرافیایی  عرض  در  ما  کشور  است. 
نیز  نکته  این  که  گرفته  قرار  درجه    45 تا 

بر خشک بودن منطقه تأکید دارد. میزان 
بارندگی های امسال بیش از آن چیزی بود که در 
سال های گذشته وجود داشت. بارندگی 317 
میلی متری طی سی ساعت، در استان گلستان، 
در آمارهای گذشته سازمان هواشناسی ثبت 
نشانه  بارندگی  میزان  این  البته  است.  نشده 
ورود به دوره ترسالی نیست. حتی اگر ما وارد 
توجه  کاهش  معنی  به  باشیم،  دوره شده  این 
به مباحث خشک سالی و محیط های خشک 
از  تعدادی  در  اگر  حقیقت  در  نیست.  کشور 
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نکته  دیگری که آقای دکتر جلیلی هم به خوبی به آن اشاره کردند کامل 
بودن چرخه حیات در یک اکوسیستم است. منظور از یک اکوسیستم 
جنگلی، جایی است که بیشترین ترکیب آن جنگلی باشد. مناطقی با 
پوشش جنگلی معمواًل بیشترین نفوذ آب را در خود دارند. اگر در هر 
اکوسیستم چرخه حیات تکمیل نباشد، یعنی گیاهان و جانوران وجود 
نداشته یا ناقص باشند پایداری آن اکوسیستم دچار اشکال خواهد شد 
و اکوسیستم به سوی زوال و نابودی پیش خواهد رفت. همان طور که 
آقای دکتر جلیلی اشاره کردند، میکروارگانیسم ها و چسبندگی خاك، 
وقوع  و  مناطق  به  رسوبات  ورود  و  اخیر  سیل های  در  مهمی  نقش 
خسارت داشتند. ما اعتقادمان بر این است ریزش اولین قطره باران، 
بایستی توسط پوشش گیاهی حفظ شود. اگر این کار انجام شود، بدون 
شک فرسایش و رسوب کمتر، در نتیجه سیالب های کمتری خواهیم 
الف-  اثرگذارند:  تخریبی سیالب  قدرت  ایجاد  در  عامل  دو  داشت. 
سرعت سیالب که بستگی  به شیب آبراهه دارد و ب- وزن حجمی که 
بستگی  به غلظت آن دارد. هرچه رسوبات کمتر باشد، غلظت کمتر است 
و قدرت تخریبی سیل کمتر خواهد شد. هرچه پوشش گیاهی بیشتر 
باشد، فرسایش کمتر و قدرت تخریبی سیل کمتر خواهد شد. با عملیات 
مکانیکی آبخیزداری که به صورت سازه ای انجام می شود شیب آبراهه، 
سرعت سیالب و بخشی از رسوبات همراه سیل کاهش خواهد یافت. 
در کل عملیات بیولوژیکی و مکانیکی باعث کاهش چشمگیر سیالب ها 
می شود. الزم به  ذکر است با اجرای این عملیات نمی توان کل سیالب را 
مهار کرد. ازاین رو به کانال ها و شبکه های آبراهه ای مناسبی برای عبور 
سیل نیاز داریم. با توجه به تنوع فرسایش خاك  در کشور، از جمله 
فرسایش خندقی و سطحی، برای مهار و کنترل سیالب ها از 
روش های مختلف آبخیزداری شامل سازه های خشکه چین، 
سازه های گابیونی، سازه های سنگی و مالتی، سدهای خاکی 
و کارهای پخش سیالب استفاده می شود. نکته بعدی در مورد 
کارهای آبخیزداری یا سازه ای، این است که عالوه بر جذب 
باالدست شهرها  در  تمرکز یک سیالب  افزایش  رسوبات، 
در  کشور،  شمال  استثنای  به  می گیرد.  صورت 
به صورت  بارندگی ها  بیشتر  دیگر  مناطق 
رگباری است و سیالب ها حداکثر در یک 
ساعت اتفاق می افتند. اگر بتوانیم در یک 
حوزه آبخیز 30، 40 و 60 دقیقه زمان 
قطعًا  دهیم،  افزایش  را  حوزه ها  تمرکز 
آب هایی که وارد شهر می شوند به طور 
هم زمان نمی رسند و این باعث انتقال 
آب ازطریق کانال های درون شهرها 
شده و مشکالت سیالبی شدن را از 

میان خواهد برد.

طبیعت ایران: ضمن تشکر از توضیحاتی که دادید همه شما بحث 
پوشش گیاهی را مطرح کردید که اهمیت آن  را نشان می دهد، مطالعات و 
تحقیقات انجام شده نیز، نشان دهنده این مهم است. مطالعاتی که در دشت 
گرگان انجام شد، نشان داد که نصف شدن پوشش گیاهی سبب دوبرابری 

استان های 
سیل  وقوع  شاهد  کشور، 
هستیم یا میزان بارندگی ها بیش از 
حد متوسط است، نباید دوران خشک سالی 
دنیا  خشک  کمربند  در  را  کشور  موقعیت  یا 
فراموش کنیم. با توجه به بارندگی حدود 317 میلی متر 
طی سی ساعت در استان گلستان، بیش از 100 میلی متر 
از مناطق  بیش  از 150 میلی متر در برخی  در کرمانشاه و 
لرستان، شاهد جاری شدن سیالب در این بخش ها بودیم که 
عالوه بر خسارت های وارد شده به هموطنان، سبب رفع برخی 
از مشکالت محیط زیستی ازجمله آب گیری دوباره تاالب ها شد. 
به نظر بنده دلیل وقوع خسارت های این چنین بزرگ و غیرطبیعی، 
در  فنی  و  علمی  اصول  رعایت  و عدم  نادرست  اقدامات  از  ناشی 
شهرسازی و احداث راه ها است. هنگامی که مجوز ساخت و ساز در 
حریم رودخانه  و بستر آن صادر می شود، قطعًا باید منتظر وقوع سیالب 

و خسارت های ناشی از آن بود.
براساس مطالعات انجام گرفته حدود 450 شهر و 8650 آبادی با 
وسعت تقریبی یک میلیون هکتار شامل حوزه آبخیز باالدست شهرها 
اقدامات اجرایی و کار  نیازمند  در معرض خطر سیل قرار دارند که 
عملیاتی در جهت کنترل سیل است. براساس آمارها، از دهه 30 به بعد 
با روند افزایشی، حدود 7372 مورد سیل ثبت شده است که کمترین 
و بیشترین موارد به ترتیب به دهه 30 با وقوع 179 مورد سیل و دهه 

70 با وقوع 2097 مورد سیل، باز می گردد. در دهه 90 نیز 
دوران خشک سالی هستیم،  در  اینکه  تاکنون، علی رغم 
است.  شده  ثبت  بزرگ  و  کوچک  1665سیل  حدود 
حدود 28 درصد سطح کشور، مستعد وقوع سیل های 
سیل های  درصد   4 حدود  طغیانی،  و  زیاد  نسبت  به 
متوسط و حدود 68 درصد سیل های کم و ناچیز هستند. 
با توجه به نکته ای که آقای دکتر جلیلی فرمودند، از 

نظر آبخیزدارها کنترل فرسایش یا رسوب 
بنده معتقدم  نیست،  تنهایی کافی  به 
فرسایش،  برابر  در  مانع  نخستین 
با  باید  که  است  گیاهی  پوشش 
باران مهار  اولین قطره   ریزش 

خود  ضربه  شدت  شود. 
قطره باعث فرسایش و 

تخریب خاك دانه ها 
می شود و
 

انسداد خلل  خاك دانه های خرد شده سبب 
و فرج خاك می شوند که خودبه خود 
کاهش  را  نفوذ پذیری خاك 
می دهند. 
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کاال  یا  که 
خدمات  یا  می کنیم  برداشت 

محیط زیستی  بیشتر  خدمات  می گیریم. 
تنوع زیستی،  مثل حفظ خاك، حفظ  هستند، 

خود  بزرگ تر  مقیاس  در  و  ژنتیکی  ذخیره 
غیره.  و  آب و هوا  تعادل  بحث  حیات،  چرخه 

وقتی در یک برش عرضی اکوسیستمی، نظیر اکوسیستم 
آمازون یا حاره حرکت کنید از یک اکوسیستم غنی به لحاظ 

پوشش یا آب فراوان به یک سرزمین خشک و بیابانی نظیر 
ایران یا بیابان های خشک و سرد )توندرا( می رسید. ارزش کاال 

در این اکوسیستم ها در مقایسه با اکوسیستم های جنگلی حاره کمتر 
می شود یعنی اگر شما از جنگل های آمازون چوب برداشت کردید، 

انتظار نداشته باشید که جنگل زاگرس هم این کاال را بدهد. شما باید 
به جنگل های زاگرس یا مراتع، نگاه دیگری داشته باشید. به 50 تا 60 
سال مدیریت عرصه های منابع طبیعی کشور نگاه کنید. بنای مدیریت 
ما بهره برداری از اکوسیستم است، یعنی ما جنگل را، چوب می دانیم و 
مرتع را، علوفه می شناسیم. تا زمانی که جمعیت کم بود و فشار روی 
طبیعت نبود، مشکلی هم احساس نمی شد. ولی با افزایش جمعیت و 
نیز ازدیاد ارتباط معیشتی انسان با طبیعت، این نگاه بهره بردارانه از 
اکوسیستم وضعیت را بدتر می کند. در این موقعیت باید رویکرد را از 
بهره برداری کاال، به  سمت حفاظت از اکوسیستم برای خدمات تغییر 
داد. ضروری است، در اسناد باالدستی و در نگاه کالن کشوری، ما 
به عنوان مدیران عرصه های منابع طبیعی کشور نگاه مان را تغییر دهیم. 
یعنی هم اکنون با این امکان که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور می تواند در جنگل ها چوب تولید کند، با یک تغییر نگاه از تولید 
چوب به ارائه خدمات اکوسیستم بپردازد. با پذیرفتن این رویکرد، در 
راستای حفاظت اکوسیستم، باید اقدامات حفاظتی جایگزین شود و در 
این رویکرد طبیعتًا حضور دام در جنگل مفهومی ندارد. نگهداری دام 
در جنگل نه توجیه علمی دارد و نه عقالنی و منطقی. این نکته چه در 

جنگل های زاگرس و چه در جنگل های هیرکانی مطرح است.
 

درباره مراتع، طی جلساتی که با مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور داشتم، اشاره کردم که مهم ترین اکوسیستم های ایران، 
اکوسیستم های مرتعی هستند. این اکوسیستم ها باالترین تعداد گونه های 

تنوع  باالترین  طرفی  از  داده اند،  جای  خود  در  را  کشور  گیاهی 
جانوری و میکروبی را دارند. نگاه جدیدی را باید به مرتع داشته 

باشیم که این رویکرد جدید به عهده بخش آقای دکتر شهبازی 
و زیرمجموعه مربوط است. به طور کلی آبخیزداری در جای 

خود دارای اهمیت است ولی به دلیل باال بودن هزینه ها، 
موضوعاتی نظیر مراتع، به حاشیه رانده شدند. در حالی که 

می توان هم زمان با حفظ مراتع، به اهداف آبخیزداری 
هم رسید. مراتع را باید از ابتدایی ترین مراحل 

و  دام  تعادل  یعنی  مراتع،  مدیریت 
قانون  اجرای  با  مرتع 

رواناب شده است. همه این مطالعات، تأکید دارند که پوشش گیاهی 
مهم ترین نقش را در نفوذ آب در خاک داشته و از رواناب جلوگیری 
می کند. اما متأسفانه مدیریت عرصه های طبیعی در گذشته به  شکلی بوده 
که نتوانستیم پوشش گیاهی را به خوبی حفظ کنیم. چرا برنامه هایی که در 
گذشته در مورد حفظ پوشش گیاهی انجام شده ناموفق بوده است؟ برای 
حفظ پوشش گیاهی و کاهش خسارت ها در آینده چه اقداماتی باید انجام 
داد؟ چه تجربه ای می توانیم از گذشته برای آینده داشته باشیم؟ سؤال 
دیگر اینکه آیا واقعًا ما می توانیم با یک سال بارندگی و با این اتفاقاتی 
که افتاده، بگوییم وارد مرحله ترسالی شدیم و خشک سالی را نداریم؟

ابتدا اشاره کوتاهی خواهم کرد و آقای دکتر  دکتر خسروشاهی: بنده 
جلیلی تکمیل کنند. آقای دکتر شهبازی هم مطرح کردند که همه چیز از 
یک قطره باران شروع می شود. هیدرولوژیست ها هم می گویند هر قطره 
 بارانی که به زمین بیاید باید در محل خودش در زمین نفوذ کند، از طرفی 
آقای دکتر جلیلی اشاره ای هم به پوشش گیاهی کردند، متأسفانه تاکنون 
توجه چندانی به نقش پوشش گیاهی در زمینه آب نداشته ایم. بر اساس 
ارزش گذاری یک توده جنگلی در یکی از کشورهای اروپایی، مشخص 
شد ارزش این توده از نظر ذخیره آب 300 میلیون دالر؛ اکوتوریسم، 
40 میلیون دالر و بهره برداری از چوب، تنها 20 میلیون دالر در سال 
بوده است، این موضوع نشان می دهد چنانچه سایر کارکردهای جنگل 
در کشور ما ارزش گذاری  شود، برداشت چوب اهمیت چندانی ندارد. 
ولی متأسفانه به این مهم توجه نداریم و تنها مسئله چوب را بررسی 
می کنیم. در خصوص اینکه وارد دوره ترسالی شده ایم یا نه؟ باید عرض 
کنم که پیش تر نیز این شرایط را داشته  ایم. ما در سال 1380در گرگان 
350 میلی متر بارندگی طی دو روز داشتیم آیا ما بعد از آن وارد دوره 
ترسالی شدیم؟! یا در سال 1387 در نوشهر شاهد بارش 150 میلی متر 
در 24 ساعت بودیم، بعد از آن نیز وارد دوره ترسالی نشدیم، همین طور 
بارندگي سه روزه زمستان سال 1371 جنوب کشور که حدود 340 
میلی متر ثبت شد ولی همواره با سال های خشکی همراه بوده ایم. لذا 
این از ویژگی های مناطق خشک است. ممکن است شما در بعدازظهر 
یک تابستان 50 میلی متر بارندگی در عرض یک ساعت داشته باشید. 
دلیل آن مسائلی است که در سطح زمین روی می دهد، هوا گرم می شود 
و خیلی سریع صعود می کند و بارشی رگباری ایجاد می کند. بنده در 
یا  بارش  بی نظمی  بارندگی، ضریب  بیابان، روی ضریب  قلمرو  طرح 
ضریب تغییرات بارندگی تحقیق کردم. این ضرایب در مناطق بیابانی 
نسبت  به مناطق مرطوب تر، در بعضی از مناطق باالی 100 در صد بود، 
در حالی که همین عدد مثاًل برای رشت حدود 40 درصد است. بنابراین 
بارندگی 300 میلی متری طی دو روز، دلیلی بر ترسالی نیست و این 
مهم را خود کارشناسان مربوط هم بیان کردند. باید مدت زمان بیشتری 

سپری شود تا به یقین برسیم.

دکتر جلیلی: بنده همیشه به چند رویکرد اشاره می کنم. ما در سرزمینی 
هستیم که اکوسیستم آن کاماًل شکننده است. در این سرزمین بهترین 
مدیریت رویکرد حفاظتی است. ما از اکوسیستم های طبیعی مثل جنگل ها، 
مراتع یا رویشگاه های ماندابی دو نوع بهره برداری داریم به این صورت 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 78

سیل  در  را  گیاهی  پوشش  نقش  اگر 
عرصه های  به  نگاه  مدیریتی  باید  بپذیریم، 
نگاه حفاظتی، آن  با  تغییر دهیم و  را  طبیعی 
را مدیریت کنیم. در بخش کشاورزی هم باید 
یعنی زراعت در عرصه های  کنیم.  تجدیدنظر 
شیب دار نه تنها عرصه های ما را ازبین می برد، 
بلکه زمینه فرسایش خاك را نیز فراهم می کند. 
اگر همه این ها را در ماتریس مدیریتی قرار 
در  را  نقش خود  گیاهی  پوشش  حتمًا  دهیم 
کنترل رواناب ها و سیالب ها بازی خواهد کرد.

طبیعت ایران: به نظر می رسد بحثی که 
کردند  مطرح  جلیلی  دکتر  آقای 
مطرح  کشور  در  چندسالی 
است که رویکرد ما حفاظتی 
بهره برداری.  یا  باشد 
جنگل  استراحت  بحث 
راستا  همین  در  هم 
که  شد  مطرح 

سیاست  و  کنیم  متوقف  را  بهره برداری ها 
حفاظت جنگل ها را داشته باشیم. در زاگرس 
است.  مطـرح  مباحثـــی  چنیـــــن  هم، 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
طبیعی،  عرصه های  متولی  به عنوان  کشور 
چقدر  است؟  نزدیک  رویکرد  این  به  چقدر 
برداشته است؟  این زمینه  گام های عملی در 
در  دارد؟  رویکرد  این  برای  برنامه هایی  چه 
آقای دکتر جلیلی  استراحت جنگل هم  بحث 
اشاره کردند که این مسئله نباید در تئوری 

اجرا شود.  باید  نیز  خالصه شود و در عمل 
جنگل  استراحت  طرح  می گوییم  وقتی  یعنی 
دارد، معلوم  دام در جنگل وجود  هنوز  ولی 
است نتوانستیم آن سیاست را به درستی اجرا 
کنیم و در عرصه های زاگرس هنوز دام را در 
جنگل به وفور داریم همچنین زراعت و کشت 
حفاظتی  رویکرد  با  که  داریم  زیراشکوب 
شما  و  متبوع  سازمان  نظر  دارد.  مغایرت 
به عنوان نماینده چیست؟ ما انتظار داریم که 
شما آنجا دیدگاه ها را عملی کنید. چه گام ها 
و برنامه های عملی در این مورد وجود دارد؟

تغییر  مباحث  با  ارتباط  در  شهبازی:  دکتر 
ترسالی شدیم،  وارد  آیا  که سؤال شد  اقلیم، 
براساس  ولی  باشد  این گونه  امیدواریم  ما 
اقلیم شناسی  پژوهشکده  توسط  که  مطالعاتی 
و  نمی رویم  بهترها  سمت  به  شده،  انجام 
متوسط دمای کشور در هر دهه، حدود 0/4 
درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده است. از 
حدود  پایین  قسمت  از  کمینه  دمای  طرفی 
چهار برابر؛ همان طوری که آقای دکتر جلیلی 
سانتی گراد  درجه   1/2 حدود  فرمودند  هم 
مسئله  بخش  یک  این  که  کرده  پیدا  افزایش 
است  بارش ها  روند  هم  دیگر  بخش  است. 
که طی چهل و نه سال گذشته، در هر دهه 
و  بارندگی   کاهش  میلی متر   11 حدود 
حدود 54 میلی متر تبخیر داشتیم، 
یعنی در هر دهه چیزی  این 
میلی متر   65 حدود 
کاهش داریم. در 
نتیجه 

بارش  میزان  و  افزایش  تبخیر  و  دما  میزان 
کاهش داشته است.

افزایش  روبه  زمین  کره  حرارت  درجه 
می شود.  نیز  ما  کشور  شامل  این  و  است 
دکتر  آقای  جناب  که  بارندگی هایی  همان 
خسروشاهی هم به خوبی به آن  اشاره کردند، 
بیشتر  و  بود  خواهد  رگباری  به صورت 
و  گیاه  زمانی که  در  ما  کشور  بارندگی های 
بخش کشاورزی به آن نیاز دارد، رخ نمی دهد. 
در  بارندگی  از  حاصل  آب  تمام  نتیجه  در 

این  همیشه  بنده  کرد.  مدیریت  چرا، 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در  را 
کرده ام  عرض  کشور  آبخیزداری 
از  را  محورتان  پروژه  رویکرد  که 
پروژه های پراکنده به سمت رویکرد 
در  ما  همه  ببرید.  سرزمین  مدیریت 
یک وزارت خانه هستیم و دام پروری، 
با هم  باغبانی و کشاورزی  زراعت، 
غذایی  امنیت  باید  ما  یعنی  هستند 
داشته باشیم یعنی گوشت و گندم تولید کنیم 
نظر  از  باشیم.  نیز  کنار آن حافظ عرصه  در 

پایه محور  باید  ایران  در  کشاورزی  بنده 
حفظ  بر  متکی  تولید  یعنی  باشد. 

اینکه  صرف  باشد.  پایه،  منابع 
امور  همه  در  کنیم  تالش  ما 
نیست،  کافی  باشیم،  خودکفا 
پایه  منابع  حفظ  ما  قرمز  خط 

از  مناسب  بهره وری  با  است. 
حقابه های  تأمین  عالوه بر  آب، 
آنها  به  طبیعی  محیط های 

نکنیم.  وارد  خسارت 
این  اکولوژی  در 
بسیار  بحث 
است.  جدی 
سرزمین  هرجا 
تحت  و  خشک 
خشکی  استرس 
منابع  استرس  یا 
اکثر  در  که  باشد 
این  ما  مناطق 
است،  جز  چنین 
از  باریکی  نوار 
شمال کشور، باید 

را  دخالت  کمترین 
در این اکوسیستم ها 

طبیعی  عرصه های  بیشتر  در حالی که  داشت. 
می شود.  اداره  موضوع  این  به  توجه  بدون 
هم  ما  دانشگاه های  در  و  می دانیم  ما  همه 
در  دیم  زراعت  که  است  شده  تدریس 
مناطقی با بارندگی کمتر از 300 میلی متر نه 
اکولوژیک است، نه اقتصادی و به هیچ عنوان 
منطقی نیست. حال شما به این سرزمین نگاه 
کنید، بیشتر اراضی زیر کشت دیم، در اراضی 
شیب دار با بارندگی ناچیز نه اقتصادی است 
طبیعی. عرصه های  حفظ  جهت  در  نه  و 
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عمده  بخش  و  نمی گیرد  قرار  گیاه  دسترس 
می شود. جاری  هرزآب  به صورت  آن 

و  ترسالی  بحث  این  جلیلی:  دکتر 
محور  دهد،  فریب  را  ما  نباید  خشک سالی 
حرارت  درجه  افزایش  اقلیم،  تغییر  اصلی 
روی  بیشتری  شدت  با  ایران،  در  که  است 
مقیاس  در  ترسالی  و  خشک سالی  می دهد. 
سرزمین است، حتی اگر در بهار و زمستان هم 
بارندگی خوبی داشته باشیم، مابقی سال هیچ 
سرزمین خشک  یک  ایران  نداریم.  بارندگی 
باشد.  و چه خشک سالی  ترسالی  است، چه 

ما باید بپذیریم که در سرزمین خشک هستیم 
و مدیریت این سرزمین باید با نگاه مدیریت 
مناطق خشک باشد و این نظر که با دو سال 
مبنای  شده ایم،  ترسالی  دوره  وارد  بارندگی 
سرزمین های  در  ترسالی  دوره  ندارد.  علمی 
پر   سرزمین های  در  نه  است  مطرح  خشک 
نباید ما را گمراه کند.  باران. این بارندگی ها 
روال  هم  دیگر  سال  دو  حتی  یا  امسال  اگر 
سرزمین  باید  همچنان  باشد،  چنین  بارندگی 
را با نگاه مدیریت مناطق خشک اداره کرد. 

که  بارش هایی  به  توجه  با  شهبازی:  دکتر 
لحاظ  از  را  ترسالی  می دهد،  رخ  کشور  در 
هیدرولوژی داریم یعنی میزان حجم نزوالتی 
 150 بارندگی  اینکه  ولی  می کند.  ریزش  که 
میلی متر یا 320 میلی متر در یک روز بارش 
تا   30 حدود  نیست.  اثرگذار  ما  برای  کند، 
حداکثر 40 میلی متر، در زمین نفوذ می کند و 
مابقی آن به صورت سیل جاری و باعث ایجاد 

خسارت می شود.

دکتر خسروشاهی: تصور اینکه با این بارش ها، 
مسئله ریزگرد حل شده است، به  هیچ عنوان 

سیمای  دیشب  اتفاقی  به طور  نیست.  درست 
و  سیل  همه  این  وجود  با  نشان  داد  ایران 
بارندگی در زابل، باز هم پدیده گرد و غبار 
مانع از دید افقی به فاصله سیصدمتری شده 
پدیده  از  نباید  که  می دهد  نشان  این  است. 

بیابان زایی و فرسایش بادی غافل شویم. 

زابل  منطقه  سه شنبه  روز  شهبازی:  دکتر 
منازل  آب گرفتگی  شاهد  طرفی  از  بودیم، 
مردم منطقه بودیم و از طرف دیگر در مسیر 

حدود  زاهدان  سمت  به  زابل  از  بازگشت 
پدیده  درگیر  جاده،  در  ساعت  نیم  و  یک 
 50 شاید  که  به گونه ای  شدیم  غبار  و  گرد 
که  ببینیم. همان  طور  نمی توانستیم  را هم  متر 
اشاره شد، روند خشک سالی پابرجا و زنگ 
ما،  کشور  مناطق  بیشتر  برای  است  خطری 
عمده مناطق بیابانی  و مناطقی که در معرض 
بیابانی شدن هستند بیش از 80 درصد وسعت 
دیگر،  از طرف  تشکیل می دهند.  را  مملکت 
کرده  افت  به شدت  زیرزمینی  آب  سفره های 
و به متوسط عمق حدود 100 الی 150 متر 
رسیده، در حالی که در دهه های گذشته مثاًل 

دهه 30 عمق آب های زیرزمینی حدود 8 تا 
15 متر بوده است. این نشان می دهد که این 
زیر زمینی  آب  سفره های  سطح  کاهش  روند 
از  دهه  چند  این  طی  و  دارد  ادامه  همچنان 
کرده ایم.  استفاده  زیرزمینی  آب های  ذخایر 
زیرزمینی  آب  سفره های  کاهش  برای  اگر 
انجام  ویژه ای  و  خاص  اقدام  آب ها  مهار  و 
نشود، در آینده با مشکالتی مثل سیل، کم آبی 

و مهاجرت مواجه خواهیم شد.
هم  جلیلی  دکتر  آقای  همان طوری که 
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شامل  مراتع،  فرمودند 
هکتار  میلیون   84/8 حدود 
کشور  سطح  از  درصد   52 یعنی 
از  نفر  میلیون  یک  حدود  و  می شود 
خانواده های ایرانی از این مراتع ارتزاق و تأمین 
بیشترین  گونه   8400 حدود  با  و  می کنند  معاش 
تنوع جامعه گیاهی را دارند. براساس گزارشات، تنوع 
این  و  است  اروپا  قاره  از  بیش  زاگرس  رشته کوه  گیاهی 
باالی  بسیار  گونه ای  تنوع  از  نشان 
ممکن  حتی  است.  منطقه  این 
از  استفاده  پتانسیل  است، 
در  موجود  دارویی  گیاهان 
این مراتع بیش از دامداری 
تالش های  علی رغم  باشد. 
انجام شده در راستای طرح 
توسط  مرتع  و  دام  تعادل 
وزارت خـــانه،
به دلیل  

اینکه   
بستگی  ا و

مستقیم 
معیشت 

بسیــاری
از   

روستاییان و عشایر به مراتع است، متأسفانه موفقیت چندانی 
مراتع  تخریب  از  جلوگیری  و  حفاظت  به منظور  نداشتیم. 
ممیزی  مراتع  از  هکتار  میلیون   76/5 حدود  تاکنون، 
شده اند. از طرح های مرتع داری هم 34/5 میلیـــون 
هکتـــار اجرایی و بخشی از طرح های مرتع داری 
مردم  به  محترم سازمان،  ریاست  دستور  با  هم 
که  نیز  مراتع   مابقی  و  است  شده  واگذار 
هستند  مرتع داری  طرح های  دارای 
و  می شود  واگذار  مردم  به 
آقای  که  همان طور 

دکتر جلیلی هم اشاره کردند ان شاءاهلل با تعادل دام و مرتع در قالب 
طرح های مرتع داری، طرح های ممیزی یا واگذاری مراتع به مردم و 
نظارت الزم بر این عرصه ها بتوانیم فشار دام بر مراتع را کاهش دهیم. 
ناگفته نماند در برخی از مناطق ما فشار دام را کمتر داریم، در مقابل 
متأسفانه با آتش سوزی ها مواجه می شویم. با توجه به بارندگی های 
و  و جنگل ها  مراتع  در  گیاهی  پوشش  مناسب  تراکم  امسال،  خوب 
میزان  افزایش  با  که  می شود  پیش بینی  گرم،  فصل  در  دما  افزایش 
دام در جنگل های شمال و در  باشیم. حضور  مواجه  آتش سوزی ها 
از رشد زایشی  به عنوان یک عامل مخرب مانع  جنگل های زاگرس 
چیست؟  چاره  راه  ولی  است.  شده  زاگرس  جنگل های  در  به ویژه 
باید دولت یک ردیف اعتبارات خاص به این منظور اختصاص دهد. 
تاکنون، حدود  ابتدا  از  آبخیزداری  به  یافته  اختصاص  اعتبارات  کل 
1700 میلیارد تومان بود، در مقابل خسارت های وارد شده، بیش از 
30000 میلیارد تومان بود. در واقع باید بخشی از خسارت هایی که 
پرداخت می کنیم  یا در آینده مجبور به پرداخت آن خواهیم شد، در 
راستای کنترل سیالب ها و حفظ آب و خاك هزینه کنیم. این بخشی 

از خسارت ها است. 
تخریب  که  خاکی  ارزش  گیاهی،  پوشش  تخریب  بحث  در 
به  شده  وارد  خسارت های  است.  نشده  برآورد  شده،  جابه جا  و 
طبیعت به صورت مستقیم بود. سدهایی که پر از رسوبات شده اند و 
خسارت های روحی و روانی که به مردم وارد شده است. در روزهایی 
که بارندگی های سیل آسا به وقوع پیوست، در کرمانشاه بودیم، ترس و 
وحشت حاکم بر مردم آنها را وادار به خداحافظی از خانواده هایشان 
می کرد، چون قباًل طوری اطالع رسانی شده بود که همه را سیل می برد. 
خسارت های قبل از سیل )به خصوص روحی و روانی( بسیار بیشتر 
بود. الزم است جامعه شناسان و روان شناسان روی این مسئله کار کنند 

چرا که آسیب های پسینی را به دنبال خواهد داشت. 
اعتقاد بنده بر این است که مملکت باید روی مهار سیالب ها، تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی و حفاظت از آب و خاك سرمایه گذاری کند.

مقام معظم رهبری در سال 1397 مبلغ 200 میلیون دالر از محل 
صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آبخیزداری و منابع طبیعی قرار 
سازمان  اختیار  در  یورو  میلیون   150 شده  مصوب  هم  امسال  داد. 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور اجرایی کردن عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری قرار گیرد. الزم به ذکر است این ارقام در 
بنده و  نیست.  ارقام زیادی  آبخیزداری،  مثبت عملیات  اثرات  مقابل 
همکارانم، طی این چند روز تعداد هشت طرح اساسی که نیاز بخش 
به  سازمان  محترم  ریاست  توسط  و  تهیه  است،  کشور  طبیعی  منابع 
وزارت خانه و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کردم. امید است 
که این طرح ها مورد توجه قرار گیرند و اعتبارات الزم برای اجرایی 
شدن آنها تأمین شود. یکی از طرح ها به آبخوان داری و پخش سیالب 
اختصاص دارد. در این طرح بحث بحران آب را در کشور داشتیم و 
اینکه سفره های آب زیرزمینی با افت شدید روبه رو هستند. هر سال 
در سفره های آب زیرزمینی بیالن منفی داریم تا چه زمانی می خواهیم 
این روند را ادامه دهیم!!! اگر جلوی آن را نگیریم یا سفره ها را احیا 
نکنیم به طور قطع افت سفره ها، فرونشست زمین و تخریب اراضی را 
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خواهیم داشت و مهاجرت روستاییان و ساکنین مناطق خشک به سایر 
مناطق که آسیب های اجتماعی اش چند برابر خواهد شد. 

به منظور  شهرها  حوزه  سیل  کنترل  با  رابطه  در  دیگر،  طرح 
است.  کشور  روستاهای  و  شهرها  در  سیل  خسارت های  کاهش 
و  فرسایش  کنترل  طرح های  گیاهی،  پوشش  احیای  طرح  همچنین 
رسوب حوزه کرخه، کارون و سفیدرود )سه طرح(، طرح کنترل سیل 
بیابانی کشور  مناطق  کنترل رواناب های  گلستان و طرح مدیریت و 
طرح،  هشت  این  شدن  اجرایی  برای  مجموع  در  کردیم.  تدوین  را 
اعتباری  به  است. ساالنه  نیاز  اعتبار  تومان،  میلیارد  حدود 28000 
احیای  بخش های  در  تا  داریم  نیاز  تومان  میلیارد   5000 حدود 
قسمت های  سایر  هزینه  کنیم.  هزینه  آبخیزداری  و  گیاهی  پوشش 
که روال  یا طرح هایی  آبخیزداری کشور  مراتع و  سازمان جنگل ها، 
کار  باید  که  اساسی  طرح های  برای  تنها  نیاوردیم،  داشتند،  عادی 
و  اعتبارات  تأمین  عدم  صورت  در  داریم.  نیاز  را  اعتبار  این  شود 
اجرای طرح های اساسی آبخیزداری، به زودی، شاهد مهاجرت مردم 
کشور  در  سیالب ها  بود،  خواهیم  کشور  نقاط  سایر  به  روستاها  از 
آمد. خواهد  بار  به  بیشتری  خسارت های  و  شد  خواهند  تشدید 

حتی مباحثی که در ارتباط با سدسازی ها مطرح می شود، ما منکر 
با  ولی  شود  انجام  باید  و  است  واجب  سدسازی  نیستیم،  سدسازی 
باالدست سد، چه کار کنیم. خیلی ها معتقد بودند اگر این سدها نبودند، 
سیالب  کنترل نمی شد و ما هم معتقدیم اگر کارهای منابع  طبیعی و 
آبخیزداری نبود، خیلی از شهرهای ما خسارت های بیشتری داشتند. 
با توجه به اینکه سد روی رودخانه کرخه )در استان خوزستان( زده 
شده، آیا این سد نقشی در ارتباط با کنترل سیل در معموالن، شهرهای 
خرم آباد، ایالم و سایر شهرهای درگیر در سیل داشته است؟ اگر بخشی 
از فعالیت های آبخیزداری در آنجا انجام می شد آیا اثرات آن هم به 
منطقه فعالیت و به کنترل سیالب ها و رسوبات سد کرخه برنمی گشت؟ 
هرکدام از این ها وظایف خودشان را انجام می دهند و ما اعتقاد داریم 
با اعتباراتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور به طور خاص اختصاص می گیرد، می توان 
اقدامات مؤثری انجام داد. این چند روز به خاطر مباحث سیل و پدیده 
گرد و غبار به منطقه سیستان و بلوچستان سفر کردیم و دیدیم که آب به 
دریاچه هامون آمده است و بخشی از جنگل های دست کاشت نیازمند 
به آبیاری بودند. بعضی از دستگاه های متولی مانع از رها سازی آب به 
داخل جنگل کاری ها بودند )البته به خاطر ترس از سیل و عدم کنترل 
آبخیزداری  و  مراتع  ریاست محترم سازمان جنگل ها،  با ورود  آن(. 
کشور و استاندار محترم این امر تحقق پیدا کرد و اجازه رها کردن آب 
به این قسمت از جنگل های دست کاشت صادر شد. خوشبختانه حدود 
پس  شدند.  آبیاری  دست کاشت  جنگل های  از  هکتار  هزار  چهارده 
از آن، برای تأمین بذر گونه های قابل کشت در این شرایط از جمله 
خارشتر اقدام کردیم. برای انجام کار درست و علمی به همکاری و 
کمک رسانه ها، مراکز علمی و فنی و دولت نیاز داریم که اعتبارات 
مناسبی در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار 
بتواند از این عرصه ها حفاظت کند. وقتی ما برای حفاظت  گیرد تا 
نیروی حفاظتی نداریم، چگونه می توانیم حفاظت کنیم؟ تنها راهکار 

مردم  همکاری  ما 
معیشت  است.  آبخیزنشینان  و 

آنها به این مهم بستگی دارد، وقتی هیچ 
که  بگوییم  می توانیم  چگونه  ندارند  درآمدی 

ذغال تولید نکنند. تا زمانی که ما معیشت جایگزین 
نداشته باشیم و نتوانیم امکانات الزم را فراهم کنیم، تا 

زمانی که نیاز به گرمایش و پخت و پز دارند، به طور قطع نیاز 
خود را از جنگل ها تأمین می کنند. این امر نیازمند حمایت ویژه 

است که مقام معظم رهبری به طور خاص به آن اشاره داشتند. 
محترم  ریاست  و  مجلس  محترم  ریاست  توجه  مورد  همچنین 

جمهوری نیز است. ما هم تالش هایی انجام دادیم و گزارشات و 
طرح هایی را آماده کردیم که بتوانیم اعتبارات مناسبی را بگیریم تا 
هزینه کنیم و نیازمند این هستیم که مراکز تحقیقاتی، دستاوردهای 

تحقیقاتی خود در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از این دستاوردها 
استفاده کنیم. از جمله طرح بوم سازگان زاگرس که توسط محققان ما 
در حال اجراست و آقای دکتر جلیلی هم در جلسات آن حضور دارند. 
با شروع کار تحقیقاتی، اقدامات مناسب در عرصه انجام خواهد شد. 

به طور  دارد،  نظر  در  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
خاص امسال از محل اعتبار صندوق توسعه ملی بین 400 تا 600 
کند.  هزینه  زاگرس  منطقه  جنگلی  عرصه های  در  تومان  میلیارد 
اصالحات  و  اساسی  طرح های  ارائه  با  دارد  درنظر  سازمان  این 
جنگلی  گونه های  توسعه  و  احیا  تحقیقاتی،  همکاران  کار  بر  مبتنی 
جنگل های  احیای  و  تقویت  باعث  و  دهد  قرار  کار  دستور  در  را 
زاگرس  شود که این مهم سبب حفظ ذخیره گاه های جنگلی می شود.

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی شما به بحث مدیریت سرزمین اشاره 
همسویی  و  هماهنگی  کشور  کالن  در سطح  می رسد  به  نظر  کردید. 
متأسفانه  و  نمی شود  دیده  درازمدت  و  جامع  مدیریت  مورد  در 
بخشی نگری ها  این  است.  گرفته  پیشی  جامع نگری  بر  بخشی نگری 
ضربه شدیدی به سرزمین زده و هزینه زیادی را به کشور تحمیل 
می کند. آقای دکتر شهبازی بیشتر موضوع بودجه و کمبود امکانات 
ما  کشور  مشکل  که  می کنید  فکر  شما  واقعًا  کردند.  مطرح  را 
بودجه و امکانات است یا اینکه مسئله فراتر از این ها است. فرض 
می توانیم  باشیم  داشته  را  نامحدودی  بودجه  ما  اگر  که  کنید 

را  کشور  طبیعی  عرصه های  مشکالت  و  مسائل  به سرعت 
دیدگاه ها  باید  و  است  این ها  از  فراتر  مشکل  یا  کنیم؟  حل 

تغییر کند. راهکار چیست و ما باید از کجا شروع کنیم؟ 

دکتر جلیلی: این سؤال پیچیده ای است، ما گام به گام 
جلو می رویم و این مسئله را باز می کنیم. وقتی 

فشار کمی بر طبیعت وجود دارد، طبیعت در 
تعادل است، در چنین وضعیتی طبیعت 

دارد.  را  خود  ترمیم  توانایی 
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اگر به پنجاه سال قبل ایران بازگردیم 
زمانی که جمعیت 25 الی 30 میلیون 
نفر بود و به نسبت مناسب آن زمان، 
به دلیل  دام وجود داشت. زراعت هم 
عدم وجود تکنولوژی بسیار محدود 
در  ولی  است؛  تراکتور  امروز  بود. 
آن زمان گاو آهن معمولی با ظرفیت 
بود و مردم  بسیار محدود  شخم زنی 
ویال چیست؟ نمی دانستند،  زمان  آن 
در  هم،  عجیب وغریب  توسعه ای  برنامه های 
صنایع  و  راه آهن  و  جاده سازی  نبود،  کشور 
در  طبیعت  با  انسان  زمان  آن  در  ولی  نبود، 
می شد.  تأمین  نیز  او  معیشت  و  بود  تعادل 

هزاران سال است که مردم با رشته کوه زاگرس 
توسعه  و  تحول  زمان  در  می کنند.  زندگی 
جامعه، اگرچه بودجه و سرمایه جزو ابزار اولیه 
هستند ولی رویکرد توسعه مهم ترین موضوع 
مدیریت  سرزمینی  را  کشور  وقتی  است. 
می کنند، افزایش جمعیت به 80 میلیون، تبعات 
زیادی را ازجمله تأمین غذا و ایجاد شغل برای 
جمعیت دارد. در تمام دنیا اولین شاخص مورد 
توجه  به عنوان یک حرکت و رویکرد جدی و 
یک زیرساخت برنامه های توسعه ای است که 
از  موفق تر  این  ثروت می شود،  تولید  منجر به 
بقیه رویکردها است. کشور 430 میلیارد دالر 
تولید ناخالص ملی دارد. اگر این میزان تولید 
به 900 میلیارد دالر می رسید، رفتار مردم ما 
با طبیعت به کلی متفاوت از زمان حال بود. در 
چنین شرایطی مردم برای امرار معاش، تن به 
هر کاری نخواهند داد، مثاًل با تعدادی گوسفند 
یک  کسب  برای  یا  شوند  حاضر  طبیعت  در 
درآمد ناچیز زراعت کنند. اگر روش دیگری 
برای کسب درآمد و رفاه بیشتر وجود داشته 
به سمت آن می روند.  به طور قطع مردم  باشد، 
شده  فراموش  شاخص های  از  یکی  بنابراین 
در چرخه مدیریت کالن کشور، تولید ثروت 
ایجاد  نمی شود  تولید  ثروت  وقتی  است. 
ارتباط  جمعیت،  افزایش  با  نداریم.  هم  شغل 
اگر  می شود.  بیشتر  طبیعت  با  مردم  معیشتی 
با طبیعت  ارتباط مردم  ثروتمند شود،  جامعه 
از معیشت به فرامعیشت تغییر می کند. به جای 
از  باشند  نان  تأمین  به دنبال  اینکه در طبیعت 
زیبایی طبیعت لذت برده و با نگاه تنوع زیستی 
به آن نگاه و از اکسیژن و تنظیم هوا استفاده 

و  می فهمند  را  موضوع  این  همه  می کنند. 
نشوند.  متوجه  مردم  که  نیست  این گونه 
بحث  همان  یعنی  شده  فراموش  موضوع 
ما  پنج ساله  برنامه های  تمام  در  ثروت،  تولید 
نیز یک شاخص فراموش شده است. شاخص 
تولید  نمایه  یک  به عنوان  اقتصادی  رشد 
ثروت، تعریف نشده است. بحث دیگر روش 
ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید 
آن  مزیت های  و  سرزمین  ظرفیت  تناسب  به 
ظرفیت های سرزمین  کرد.  مدیریت  را  کشور 
ما می گوید این سرزمین یک سرزمین خشک 
و آب یک عامل محدود کننده است. پس آب 
همان طور  است  حیات  مایه  واقعی  به معنای 
اشاره  آب  منابع  به  شهبازی  دکتر  آقای  که 
در  ما  تحقیقاتی  مطالعات  براساس  کردند. 
حوزه  سه  در  خوزستان  ریزگردهای  کنترل 
است،  هکتار  میلیون   16 حدود  که  بزرگ 
تمام آبخوان های موجود طی ده سال گذشته 
روند منفی داشته و آب های زیرزمینی به شدت 
تأثیر  دو  موضوع،  این  کردند.  پیدا  کاهش 
جالب توجه روی طبیعت داشت. افزایش حفر 
چاه های عمیق و نیمه عمیق سبب خشک شدن 
موقعیت  این  در  که  شد  چشمه سارها  تمامی 
یافت.  کاهش  نیز  رودخانه ها  به  ورودی  آب 
این چرخه  به هم زدن  انسان در حال  درواقع 
است. اگرچه یک چشمه، فضای کوچکی را 
اشغال می کند و در نگاه اول سطح کمی دارد 
ولی هزاران مورد از این چشمه ها در سرزمین 
وجود دارد. این ها شامل مجموعه ای از پوشش 
خشک شدن  با  هستند.  جانوری  و  گیاهی 
می روند.  بین  از  اکوسیستم ها  تمام  چشمه ها 
دومین اثر تخلیه آب زیرزمینی، نشست زمین 
و کور شدن آبخوان ها است که سبب از دست 
دادن ظرفیت آبخوان ها در جذب آب می شود. 
وقتی رویکرد توسعه ، به جای خدمات محور 
بیشتر  تمرکز  می شود،  کشاورزی محور  بودن، 
به  وقتی  مثال  برای  است.  سرزمین  روی 
جای سرمایه گذاری در انتقال کاال یا مسافر، 
کشاورزی  روی  گردشگری،  دیگر  به عبارت 
تمرکز شود، این یعنی اینکه تمرکز بیشتر  روی 
از  استفاده  دیگر  به عبارت  سرزمین.  و  آب 
سرزمین بیشتر است. درحالی که اگر کشاورزی 
محور اصلی در ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت 
نباشد، آن وقت نقشش را با آرامش برای تأمین 
انتظار  این حال  در  می کند.  ایفا  غذایی  امنیت 

نمی رود که نقش ایجاد اشتغال اضافی در روستا 
را کشاورزی یا منابع طبیعی بازی کند. بنابراین 
ما در کنار تولید ثروت، تغییر رویکرد توسعه 
را از کشاورزی و حتی از صنعت منابع محور 
معادن  یا  نفت  به  وابسته  صنایع  یا  نفت  مثل 
داشت. است، خواهیم  وابسته  به سرزمین  که 

یعنی باید از تولید منابع محور به تولید متکی 
تکنولوژی  و  دانش  بر  متکی  یا  خدمات  بر 

حرکت کرد.
 

وقتی جهت حرکت به این سمت باشد، ارتباط 
ممکن  حداقل  به  سرزمین  با  مردم  معیشتی 
و  می شود   مصرف  کمتر  آب  یعنی  می رسد. 
طبیعت کمتر دست کاری خواهد شد. درعین حال 
کشور ثروتمند شده و آرامش و رفاه برای مردم 
آن فراهم می شود. همچنین با توجه به اهمیت 
استراتژیک امنیت غذایی، بحث کشاورزی بر 
غذایی  امنیت  می شود.  متمرکز  غذایی  امنیت 
غذا  امنیت  نیست.  کامل  خودکفایی  با  برابر 
یعنی تأمین غذا در زمان بحران که می توانیم 
بنابراین جواب  کنیم.  روی آن سرمایه گذاری 
سؤال شما دو شاخص تولید ثروت و توسعه 
با محوریت متکی بودن بر خدمات  یا صنعتی 
متکی بر دانش و تکنولوژی است که می تواند 
دهد.  نجات  بحران  چرخه های  از  را  کشور 

طبیعت ایران: ممنون از مباحث خوبی که مطرح 
شد. آقای دکتر خسروشاهی با توجه به مقدار 
است،  داده  که روی  سیل هایی  و  بارندگی ها 
برخی عنوان می کنند که کمبود آب سفره های 
به  توجه  با  است.  شده  جبران  زیر زمینی 
موضوع کاهش سطح آب سفره های زیر زمینی 
کشور  دشت های  از  بسیاری  فرونشست  و 
سفره های  سطح  بر  اخیر  بارندگی های  تأثیر 
می کنید؟ ارزیابی  چگونه  را  زیر زمینی  آب 

زیرزمینی  آب  سفره های  خسروشاهی:  دکتر 
شده اند.  تخلیه  به شدت  اخیر  دهه  چند  طی 
در استان کرمان که زمانی در عمق 80 متری 
به آب زیرزمینی می رسیدیم االن به 300 متر 
رسیده است. در همین باغ گیاه شناسی به دلیل 
بار  چند  به حال  تا  زیرزمینی  آب  افت سطح 
کف شکنی چاه ها انجام شده است. بنابراین افت 
سطح آب های زیرزمینی در طول این چند دهه 
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این  در  و  بارندگی  این  با  و  است  بوده  زیاد 
مدت کم جبران نمی شود. با توجه به اینکه این 
بارندگی به صورت رگباری و سیالب بوده است 
لذا بخش زیادی از دسترس خارج شده است.
از  که  کردند  اشاره  شهبازی  دکتر  آقای 
80 میلیارد، چند میلیارد آن به صورت سیالب 
وارد رودخانه و از دسترس خارج شده است. 
ذخایر آب معمواًل از برف  و باران های مالیم 
خوبی  برف  امسال  اگرچه  می شود.  تأمین 
بارید اما به دلیل بارندگی شدید، برف هم آب 
و از دسترس خارج شد. افت آب سفره های 
زیرزمینی که در طول سه الی چهار دهه قبل 
به تدریج کم شده است با این بارندگی ها تأمین 

نمی شود ولی بدون تأثیر هم نیست.
 

طبیعت ایران: آقای دکتر شهبازی،  شما  به عنوان 
توضیح  را  موضوع  این  آبخیزداری،  مسئول 

دهید؛ با توجه به رویکردهای موجود 
آبخیزداری،  مورد  در  به خصوص 
بیولوژیکی  مکانیکی،  بحث های 
معتقدند  بعضی  بیومکانیکی،  و 
که همین دخالت های مختصر نظیر 

به هم زدن خاک و به هم زدن 
پوشش گیاهی در طبیعت 
خسارت زاست. حال اگر در 
منابع  طبیعی کاری نکنیم 
و تنها قرق کنیم بهترین 

است؟  کار 

برنامه های سال  در 
جاری  به این زمینه ها 

چقدر توجه خواهد شد؟ چه برنامه هایی دارید؟ 
بخش های  بین  نزدیکی  ارتباط  و  تعامل  آیا 
مختلف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور )قسمت مرتع داری و آبخیزداری( وجود 
دارد؟ باتوجه به اینکه الزمه مدیریت سرزمین 
تعامل و ارتباط این بخش ها است، آیا هرکدام 
از این بخش ها کار خود را مجزا انجام می دهند؟  
یا اینکه یک هماهنگی بین آنها وجود دارد؟

کردم  عرض  که  همان طور  شهبازی:  دکتر 

نیست،  بودجه ای  بحث های  مشکالت  تنها 
اگر به توان اکولوژیکی هر منطقه توجه شود، 
براساس آن از جنگل و مرتع بهره برداری شود 
و اگر اجرای پروژه ها و بهره برداری ها براساس 
در  موجود  پتانسیل های  و  سرزمین  آمایش 
باشد،  منطقه  هر  اکولوژیک  توان  و  مملکت 
نیازی به احداث سازه های آبخیزداری، کاشت 
)درصورتی که  نداریم.  مراتع  احیای  و  جنگل 
طبیعت  وقتی  ولی  باشد(  تعادل  در  چیز  همه 
مجبوریم به ناچار  می کنیم  دست کاری  را 

 خسارت هایی 
که وارد کردیم، 

جبران کنیم.
 خداوند 
متعال 

هیچ سازه 
سنگی-

ما  که  وقتی  است.  نکرده  خلق  را  مالتی  
نتوانستیم ذرات ریز خاك را در جای خود نگه 
داریم مجبور شدیم با این سازه ها جلو رسوبات 
که  است  واقعیتی  این  بگیریم.  را  و سیالب ها 

حتمًا باید آن را بپذیریم. 
نکته اساسی این است، ما در منطقه خشک 
فرهنگ سازی  باید  داریم.  قرار  نیمه خشک  و 
کنیم  تشویق  را  مردم  ترویجی  کار  با  و  کنیم 
اصول رفتار با طبیعت را رعایت کنند و با شرایط 
اقلیمی کنار بیایند. دومین نکته هم این است با 

پذیرش تغییرات اقلیمی و خشک سالی هایی که 
که  دارد، طرح های توسعه ای در جایی  وجود 
پتانسیل وجود ندارد، نباید احداث شوند. برای 
نمونه، صرف اینکه صنعت پتروشیمی در یک 
استان شکل بگیرد، در جایی که هیچ منبع آبی 
ندارد، اقدام به احداث این صنعت می کنند و برای 
تأمین آب مورد نیاز  به سفره های آب زیرزمینی 
پناه می برند و با حفر بی رویه چاه، کل سفره آب  
زیرزمینی را تخریب می کنند. اگر ما این موارد را 
رعایت می کردیم، هیچ نیازی به کارهای جبرانی 
را  زیرزمینی  آب  سفره های  وقتی  ولی  نبود. 
تخریب می کنیم و روند تخریب را هم چنان ادامه 
می دهیم به ناچار باید به سمت اجرای پروژه های 
آبخوان داری و آبخیزداری و پخش سیالب برویم.

 طی 43 سال اخیر 120 میلیارد متر مکعب، 
یعنی یک چهارم ذخایر آب های زیرزمینی ما از 
تعادل  به طور کلی جهت حفظ  بین رفته است. 
یک سفره زیرزمینی، باید به میزان برداشت آب، 
سال بعد به همان اندازه آن را تغذیه کنیم. اگر 
این تعادل را حفظ کردیم، کار ما درست 
از  برداشت  روند  اگر  است.  اصولی  و 
یابد،  ادامه  زیر زمینی  آب  سفره های 
سال  بیست  در  که  می شود  پیش بینی 
آینده بخش عظیمی از سفره های آب 
زیرزمینی خشک و درنهایت آب های 
شور به سفره ها  وارد شود. از ششصد 
و نه دشتی که داریم 335 دشت دارای 
بیالن منفی هستند و 86 دشت با اعالم 
بحرانی  نیرو وضعیت  وزارت 
نشان دهنده  این  دارند. 
نابه جا  برنامه ریزی های 
بی رویه  برداشت  در 
است.  دشت ها  از 
دشت  مثل  دشت هایی 
استان  در  ماهیدشت 
کرمانشاه یا دشت کوهدشت در استان لرستان، 
باالیی  زیرزمینی  آب  سطح  که  دشت هایی 
انبار غله  به آن  آنجا که در گذشته  تا  داشتند 
ایران می گفتند، هم اکنون در حال تبدیل شدن 
به بیابان است. سطح سفره آب زیرزمینی پایین 
رفته و چاهی که 30 یا 40 لیتر درثانیه آب دهی 
داشته، اکنون حتی دو لیتر در ثانیه هم آب دهی 
زیادی  بسیار  به دلیل حفر چاه های  این  ندارد. 
کرد. احداث  دشت  این  در  صنعت  که  است 

آقای دکتر جلیلی اشاره خوبی به چشمه ها 
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قنوات  و 
 1330 سال  در  داشتند، 
در  قنات  رشته  هزار  چهل  حدود 
به  هم اکنون  که  داشت  وجود  کشور 
بیست و پنج هزار رشته قنات رسیده 
است. اگر این روند تا بیست سال آینده 
ادامه داشته باشد بیشتر قنات های کشور 
و  پنجاه  حدود  شد.  خواهند  خشک 
شش هزار چشمه در کشور وجـود داشت که 
با چاه های حفر شده تقریبًا بیشتر چشمه ها در 
حال خشک شدن است. چاه هایی که در سال 
1350 ثبت شد حدود پنجاه هزار حلقه بوده 
درحالی که امروزه به حدود یک میلیون حلقه 
رسیده است. براساس آمارهایی که وزارت نیرو 
به صورت دوره ای اعالم می کند صد و سی الی 
چاه های  غیرمجازند.  چاه  حلقه  چهل  و  صد 
مجاز هم به آن مفهوم واقعی مجاز نیستند چرا 
که وقتی از سفره آب زیرزمینی برداشت شود 
باید به همان نسبت هم تغذیه شود. در سال هایی 
که خشک سالی می شود، ما از این ذخایر استفاده 
می کنیم و باید در سال هایی که بارش زیاد است 
چهل  این  طی  در حالی که  کنیم.  احیا  را  آنها 
زیرزمینی  که سفره آب  نداشتیم  موردی  سال 
با  که  محدود  سفره های  مگر  برسد  تعادل  به 
پخش سیالب در باالدست آن احیا شده است. 

اجرای پروژه های آبخوان داری و پخش سیالب، 
آب  سفره های  سطح  آمدن  باال  و  احیا  سبب 
زیرزمینی و مانع از فرو نشست چاه ها می شود. 
اگر تغذیه آبخوان انجام نشود، باعث تخریب 
آن خواهد شد. این  آبخوان هایی که زمانی آب 
داشتند، وقتی تخلیه  شوند، فضایی که به وسیله 
آب پر شده خودبه خود که زمین نشست می کند، 
خالی و حجم سفره کمتر می شود. حدود سی 
سال پیش که در دانشکده بودیم، یکی از اساتید 
ما  گفت در استان همدان لوله های چاه آب سبز 
شده اند. افت سفره های آب زیرزمینی و در نتیجه 
نشست زمین و باال ماندن لوله چاه ها به عنوان 
یک پدیده جدید مطرح است. این لوله نیست 
فرونشست کرده  بلکه زمین  که رشد کرده 
است. وقتی زمین نشست  کند، گویی لوله 
چاه از سطح زمین رشد می کند این روند 
دارد. وجود  ما  دشت های  بیشتر  در 

 در ارتباط با سؤالی که 

مطرح فرمودید کارهای بیولوژیکی، بیومکانیکی 
و غیره، این کارها ناشی از دست کاری در طبیعت 
است که خسارت های زیادی را به همراه خواهد 
داشت.  درنظر داشته باشید وقتی شما یک عمل 
چشم انجام می دهید با یک تیغ چشم را زخم 
می کنید یا در عمل شکم شما این محل را پاره 
می کنید و خونریزی دارد. در طبیعت هم به همین 
شکل است. اگر طبیعت و اکوسیستم، در حال 
تعادل باشد نیازی به این کارها نیست. همان گونه 
یک  وقتی  فرمودید  اشاره  نیز  جناب عالی  که 
کارها  این  به  نیازی  اصاًل  باشد،  قرق  جنگل 
نیست. اگر مراتع ما قرق باشد نیازی به این کارها 
نیست ولی آیا ما می توانیم این ها را قرق کنیم؟ 
آیا امکان قرق کردن این ها وجود دارد؟ معیشت 
حداقل یک میلیون خانوار وابسته به این جنگل ها 
و مراتع است. اگر این روند با برنامه ریزی نباشد، 
همان طور که آقای دکتر جلیلی هم به خوبی اشاره 
کردند، بحث های اقتصادی و اجتماعی را نبینیم، 
فشار بر طبیعت بیشتر خواهد شد. اگر به سمت 
طبیعتی برویم که مردم از زیبایی های آن استفاده 
کنند، نه اینکه معیشت آنها از طبیعت باشد، دیگر 
نیازی به کارهای ما نیست. ما نیز این اعتقاد را 
سازمان  در  ما  فرمودید  که  بعدی  نکته  داریم. 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ساختاری 
بنده  دادیم.  تشکیل  انسجام بخشی  هدف  با  را 
به عنوان معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان 
هستم که در حقیقت در این بخش هم کارهای 
سازه ای و هم بیولوژیکی انجام می دهیم. فقط 
بخش جنگل جدا است که در جلسه شورای 
هماهنگی و جلساتی که در خدمت رئیس محترم 
سازمان هستیم این هماهنگی ها صورت می گیرد. 
هم اکنون بخش مرتع، بخش آبخیز و بخش بیابان 
با هم یک مدیریت واحد هستند. وظیفه ما هم 
هماهنگی بین این چند مجموعه است که به امید 
خدا بتوانیم قدم های مثبتی برداریم و این دیدگاه 
را به سمتی ببریم که نخستین قطره باران را با 
پوشش گیاهی حفظ کنیم. آن هم تنها با احیا و 
تقویت پوشش جنگلی و مرتعی به دست می آید. 
کارهای اجرایی در هر حوزه آبخیز باید براساس 
آبخیز  حوزه های  جامع  مدیریت  گام  هفت 
اجرایی و عملیاتی شود تا یک حوزه به سمت 
تعادل و پایداری پیش برود و بحث جامع نگری 
باید مد نظر تمام مسئولین قرار گیرد تا توسعه 
باشیم. داشته  آبخیز  حوزه های  در  را  پایدار 

طبیعت ایران: مسائلی که در این بحث بیشتر 
مطرح شد در مورد آب بود، در مورد میزان 
به تازگی  که  فرسایشی  و  شده  شسته  خاک 
به  جنبه  این  از  که  خسارت هایی  و  داشتیم 
و  اطالعات  آیا  است  شده  وارد  طبیعت 
آماری وجود دارد؟ به نظر می رسد خسارت 
از فرسایش خاک بسیار زیاد و شاید  ناشی 
این  در  شما  نظر  باشد.  جبران  غیر قابل 
کاهش  برای  راهکاری  چه  چیست؟  مورد 
می کنید؟  پیشنهاد  آینده  در  خسارت ها  این 

متأسفانه  زمینه  این  در  خسروشاهی:  دکتر 
خیلی از چیزها را ندیده و فقط آثار ظاهری 
دوتا  و  آمد  باالخره  که  می بینیم  را  سیل 
آب  را  روستا  چند  و  کرد  خراب  را  روستا 
اشاره  گرفت. مواردی که آقای دکتر جلیلی 
در  که  نمی شود  دیده  جایی  در  اصاًل  کردند 
یک متر مربع خاك چقدر میکرو ارگانیسم ها 
این  هستند.  ریز مغذی ها  چقدر  دارد،  وجود 
اطالعاتی  و  نشده  بررسی  دقیقًا  خسارت ها 
است.  تقریبی  و  برآوردی  دارد  وجود  که 
برآورد  را  رسوب  مسائل  می خواهیم  وقتی 
کنیم براساس آمار و ارقام وزارت نیرو که در 
می کند  اندازه گیری  هیدرومتری  ایستگاه های 
با  هم زمان  چون  می دهیم.  انجام  را  کار  این 
اندازه گیری  نیز  را  رسوب  مقدار  سیالب 
شده  رد  رسوب  چقدر  دبی  این  با  می کنند. 
را  حوزه  کل  بر آن اساس،  به هر حال  است. 
رسوب  تولید  چقدر  که  می کنیم  حساب 
فروردین  در  که  رسوبی  این  متأسفانه  دارد. 
آبخیز  حوزه های  از  و  آمد  جاری  سال  ماه 
بود.  تأسف بار  و  زیاد  خیلی  شد  خارج  ما 
پوشش  اهمیت  به  جلیلی  دکتر  آقای 
گیاهی اشاره کردند. نقش پوشش گیاهی در 
حوزه منابع  طبیعی کاماًل مشخص است و دو 
کار مهم انجام می دهد، اول، قطرات باران با 
برخورد به شاخه و برگ درختان یا بوته ها 
به قطرات ریزتر تبدیل شده که قدرت ضربه 
گیاهی،  پوشش  دیگر  نقش  ندارد.  را  اولیه 
از داخل  به خاك است و  باران و آب  نفوذ 
خلل و فرجی که ریشه ها به وجود آورده اند، 
به زمین نفوذ پیدا می کند. حجم زیاد گل و الی 
آمده به همراه سیالب، در بیشتر مناطق غرب 
کمبود  به دلیل  اخیر،  بارندگی های  در  ایران 
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به شدت  رگباری  باران  بود.  گیاهی  پوشش 
و  کند  پخش  را  آن  که  نبود  گیاهی  بارید، 
دکتر  آقای  خورد.  زمین  به  شدت  به همان 
این قطرات درشت  شهبازی هم اشاره کردند 
حالت  بارندگی  می بندند.  را  فرج  و  خلل 
و  گرفت  خود  به  سیالب  سپس  و  رواناب 
این سیالب چون گل آلود بود قدرت تخریبی 
الو  سیالب ها  به این گونه  داشت.  زیادی 
می گویند که قدرت تخریبی زیادی هم دارد. 
باشیم  داشته  سرانگشتی  حساب  یک  اگر 
میلیارد   80 )حدود  که  آبی  مقدار  براساس 
مترمکعب( وجود داشت به طور خیلی تقریبی 
قابل تخمین است. مثاًل گفته می شود اگر 10 
درصد این حجم سیالب برای رسوب در نظر 
این سیالب ها حدود 8  گرفته شود، رسوب 
بیشتر مربوط  متأسفانه  بوده که  میلیارد تن 
به خاك های سطحی و حاصلخیز است. البته 
اعداد و ارقام گفته شده مبنای علمی ندارد 
که صحت  است  کارشناسی  برآوردهای  و 

چون  است،  تردید  دچار  آنها  سقم  و 
نبود.  اندازه گیری  قابل  به طور دقیق 
عالوه بر این خسارت ها، رسوبات وارد 
شده به مخزن سدها باعث کاهش عمر 
مفید سدها می شود. با توجه به اینکه 
سدها عمر مفیدی دارند و براساس 
عمر مفیدشان، برنامه ریزی می کنند، 
مثاًل عمر سد سفیدرود هشتاد سال 
پنجاه سال  و عمر سد دز صد و 

برآورد شده است، متأسفانه 
رسوبات  عظیم  حجم  این 
عمر  از  سدها  پشت  در 
حال  می کاهد.  آنها  مفید 
ولی  شده  هزینه  همه  این 

است.  یافته  کاهش  آنها  مفید  عمر 
بنده می خواهم از این فرصت استفاده کنم در 
بحث رسوب و سیالب عرض کنم که خیلی ها 
می گویند سدها نقشی در سیالب داشتند یا نه؟ 
رئیس جمهور محترم در سفرهای استانی خود 
فرمودند که باید سد بسازیم. متأسفانه ما یک 
مقداری در کارهایمان افراط و تفریط می کنیم. 
نقش  شده  احداث  سدهای  فعلی  شرایط  در 
مثبتی داشتند و سیالب را کنترل کردند یعنی 
که در پشت  متر مکعبی  سیالب هشت هزار 
کمتر  مقداری  با  دیگر  سدهای  یا  کرخه  سد 

به وجود آمد دبی فوق العاده باالیی بود. حال 
اگر این سدها نبود خدا می داند که چه اتفاقی 
برای شهرها و روستاهای پایین دست می افتاد 
یعنی آب گرفتگی که در سوسنگرد، آبادان و 
تنها  آب گرفتگی ها  این  همگی  بود  خرمشهر 
به خاطر رها کردن دو هزار متر مکعب بود، در 
حالی که سیالبی که در کرخه آمده بود حدود 
از  اگر  بود.  مترمکعب  هزار  هشت  الی  هفت 
این جنبه به قضیه نگاه کنیم سدها نقش مثبتی 
داشتند و آنها را کنترل کردند. ولی ساخت سد 
جنبه دیگری هم دارد. بنده در مطالعات طرح 
جامع کنترل ریزگرد استان خوزستان در سال 
گذشته، آماری از سیالب ها داشتم. برای مثال 
حدود  تقریبًا  اهواز  در 
مترمکعب  هزار  دو 
مسائل  آن  که  بود 
آورد  به وجود  را 
یا  در سال 1352 

ایستگاه هیدرومتری  در  دبی سیالب   1353
سال  در  است.  بوده  مترمکعب  اهواز 6700 
1371 یا 1372 در اهواز 5062 متر مکعب، 
 4700 اهواز  در   1358- 1359 سال  در 
گتوند،  در  به همین ترتیب  و  بوده  مترمکعب 
دزفول و کرخه نیز وضع به همین منوال است. 
در سد کرخه که در سال 1370 تأسیس شد 
سد  محل  در  داشت،  خوبی  نقش  بسیار  و 
کرخه فعلی در سال 1353-1352 که سدی 
در  سیالب  پیک  دبی  آمار  براساس  و  نبود 

 5200 سال  آن 
این  است.  بوده  مکعب  متر 

موضوع نشان می دهد در سیالب 
دشت ها و در این رودخانه ها اتفاقاتی 

افتاده و این همه خسارت زده است. در 
پلدختر که ساخت و سازها در بستر تاریخی 

چنین  که  است  معلوم  انجام شده،  رودخانه 
اتفاقاتی قابل رخ دادن است. 

در روز جهانی مقابله با بیابان زدایی سال 
جلیلی  دکتر  آقای  و  بنده  اهواز،  در   1397
کرخه،  ماسه ای  تپه های  از  بازدیدی  در 
کرخه   رودخانه  از  حمیدیه،  از  گذر  هنگام 
بقیه  و  بود  رؤیت  قابل  کوچکی  باریکه  تنها 
می خواهم  بود.  پوشانده  گیاهی  پوشش  را 
عرض کنم که خشک سالی ها هم تأثیر داشت. 
که  نگوییم  سیالب  این  وقوع  با  حال  به هر 
نقش  سد خوب بود و به ساختن سدها ادامه 
این قدر  گذشته  تاریخی  سیالب های  دهیم. 
سد  از  همه  بنابراین  نکرد،  وارد  خسارت 
است  الزم  خودش  جای  در  سدها  و  نبوده 
که  سدهایی  این  دارد.  کارایی  صد در صد  و 
پایین دست  سیالب  کنترل  برای  شده  ساخته 
خسارت  باعث  که  چیزی  آن  ولی  بود.  هم 
شد، ساخت وسازها، تغییرات کاربری و توسعه 
است. بوده  رودخانه ها  حاشیه  در  بی رویه 

 
و  دسته بندی  از سؤاالت یک  ایران:  طبیعت 
جمع بندی برای مسئولین و مردم داشته باشیم. 
آقای دکتر شهبازی اگر مطلبی در خصوص 
خاک دارید لطفًا صحبت ها را تکمیل کنید تا 

در نهایت یک جمع بندی داشته باشیم. 

دکتر شهبازی: همان طور که استحضار دارید 
آبخیزداری  در  که  اساسی  کارهای  از  یکی 
که  است  و خاك  گیرد حفظ آب  انجام  باید 
با حفاظت از پوشش گیاهی حاصل می شود. 
فرسایش  آستانه  تعیین  روی  تحقیقاتم  بنده 
خندقی در اراضی بود. در مطالعاتی که داشتم 
تقریبًا چیزی که بیشتر از همه توجهم را جلب 
کرد تأثیر پوشش گیاهی بود. در یک سازند 

و  مشخص  شیب  همان  با  زمین شناسی 
یکسان  اقلیمی  شرایط  و  ساختار  با 

کم دو پالت زدم، چون  فاصله  با 
باید آب را رها می کردم و 
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لحظه آستانه ایجاد هدکت را می دیدم 
سپس آب را قطع می کردم. در اراضی 
که پوشش گیاهی نداشتند با سرعت 
آستانه  شروع  به  ثانیه  بر  لیتر   1/2
که  ایجاد هدکت رسیدیم ولی جایی 
50 درصد پوشش گیاهی داشت، بنده 
تا 16/7 لیتر بر ثانیه آب را در پالت 
فرسایشی  هیچ گونه  ولی  کردم  رها 
ایجاد نشد. جالب تر اینکه این آزمایش 
روی سازندهای مارنی که فرسایش پذیرترین 
خاك ها هستند انجام شد. نقش پوشش گیاهی 
از  را  که بحث خاك  بود  تأثیر گذار  روی آن 
سانتی متر خاك  یک  تشکیل  برای  نبرد.  بین 
حداقل بین 100سال تا 800 سال زمان مورد 
نیاز است. چون بنده، کارشناسی خاك شناسی 
خواندم می دانم که 36 میلیون موجود ذره بینی 
و  پویایی  دارد.  وجود  خاك  گرم  یک  در 
زنده بودن خاك نیز به این میکروارگانیسم ها 
پژوهشکده  آمارهای  براساس  دارد.  بستگی 

آبخیزداری، برای بنده سخت است که بگویم 
16/7 تن در سال فرسایش خاك داریم. این 
آمار وحشتناك است. براساس گزارشات 30 
ایران در  متوسط فرسایش خاك  پیش،  سال 
درحالی که  بود،  سال  در  تن   10 هکتار  هر 
میانگین جهانی بین 5 تا 6 تن در هر هکتار 
در سال است. شاید در برخی از کشورها بین 
1 تا 1/2 تن فرسایش خاك دارند. متأسفانه 
ما این مقدار خاك سازی نداریم که این نشان 
رفتن  بین  از  حال  در  خاك ها  تمام  می دهد 
است. بنده سیالب را برآورد نکردم ولی اگر 

برآورد سرانگشتی از روی سد کرخه و کارون 
بزرگ داشته باشیم، کارون 341 هزار هکتار و 
کرخه هم 436 هزار هکتار وسعت دارد. حدود 
777 هزار هکتار سطح این دو حوزه می شود. 
بارش ها  این  در  فرسایش خاك  متوسط  اگر 
پنج تن هم باشد حدود چهار میلیون تن خاك 
را از این دو حوزه از دست دادیم. خوشبختانه 
استثنا وضعیت  به طور  بارش ها  این  زمان  در 
بارندگی  این  اگر  بود.  خوب  گیاهی  پوشش 
و  می داد  رخ  پاییز  در  یا  دیگر  درسال های 
پوشش گیاهی نداشتیم فرسایش خاك بیش  
از این بود. فرسایش خاك توده ای را هم در 
شمال کشور و هم در استان لرستان داشتیم. که 
خود نشان دهنده آن است که خاك و پوشش 
فرسایش  در  اساسی  نقش  می تواند  گیاهی 
فرسایش های  باشد.  داشته  کشور  خاك 
گیاهی  فقر پوشش  از  ناشی  در کشور  خاك 
نیست.  دیگری  چیز  آن  از  به غیر  و  است 
همان طور که آقای دکتر جلیلی هم اشاره 

کردند در یک جلسه کمیسیون عمران مجلس 
باید  دستگاه ها  از  هرکدام  در آن لحظه  بودیم، 
گزارشی از سیل می دادند. آقای نجار به عنوان 
فرمودند  کشور  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
ثانیه  بر  مترمکعب  کرخه 8880  ورودی سد 
است. از طرفی خروجی سد کرخه تقریبًا بین 
دو تا سه هزار مترمکعب بر ثانیه بود. خروجی 
سد کرخه با تنظیم دریچه ها به سه هزار متر 
مکعب نرسیده بود که این همه خسارت وارد 
کرد. بنده می خواهم عرض کنم اگر سد کرخه و 
سدهای تنظیمی در باالدست شهرها نبود مثاًل 

خوزستان و اهواز را تا بیش از 2000 متر بر 
ثانیه باز نکردند. اگر این آب ها تنظیم شده نبود 
و با توجه به شرایطی که ایجاد کرده ایم از جمله 
کارون  رودخانه  حریم  در  سازها  و  ساخت 
دکتر  آقای  کردیم.  کم  را  آن  مقطع  سطح  که 
خسروشاهی فرمودند 5600 مترمکعب بر ثانیه 
تا 1353  سال های 1352  در  کرخه  سد  در 
بود. در آن موقع کشتی رانی انجام می شد. نشان 
می دهد که بستر وسیع تر بوده و ما بستر را تنگ 
الی سه  دو  گنجایش  در حال حاضر  کردیم. 
ندارد. در کرخه هم  ثانیه را هم  بر  هزار متر 
فعلی دچار  در شرایط  نبودند  این سدها  اگر 
خسارت ها  یعنی  می شدیم  خاصی  مشکالت 
خیلی بیشتر از این بود. در استان خوزستان 
ورودی کرخه 8880 متر مکعب بر ثانیه بود 
که در پشت سد کرخه جمع می شد. عالوه بر آن 
سیمره  سدهای  پشت  در  سیالب  از  بخشی 
جمع  شد و آنها سیالب ها را نگه  داشتند. اگر 
آسیب  خوزستان  دشت  کل  نبود  سدها  این 

جدی می دید که خوشبختانه این سدسازی ها 
زیادی  بسیار  آب  خداروشکر  و  بود  اثرگذار 
برای شرب در پشت سدها جمع و ذخیره شده 
است. حجم مخازن چاه نیمه های زاهدان، حدود 
1/4 میلیارد متر مکعب است.  استاندار سیستان 
گفت: حدود 900 میلیون متر مکعب آب، درون 
این چاه نیمه ها آب جمع شده و مشکل تأمین 
آب استان با وجود این بارش ها حل  شده است.

طبیعت ایران: در خصوص موضوع بحث که 
مختصر  به طور  است  سیل  و  گیاهی  پوشش 
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جمع بندی کنید. چه توصیه ای به دستگاه های 
اجرایی و مسئولین برای کاهش خسارت های 
باشیم؟ داشته  می توانیم  آینده  در  سیل 

دکتر جلیلی: بستگی به این دارد که چگونه به 
این خسارت نگاه کنیم. با توجه به صحبت های 
آقای دکتر شهبازی هرچه غلظت سیالب بیشتر 
باشد، خسارت آن بیشتر است یا اشاره  آقای 
کاهش  و  پرشدن سدها  به  دکتر خسروشاهی 
که  هستند  خسارت هایی  این ها  آنها،  عمر 
نگاه  یک  با  می آیند.  به چشم  اگرچه  آنی اند، 
که  می کشد  طول  زیادی  زمان  اکوسیستمی 
خاك شکل بگیرد. خاك در اکوسیستم دو بحث 
بسیار کلیدی دارد. خاك میکروارگانیسم های 
زیادی دارد که هزاران گونه موجود در آن هنوز 
توسط انسان شناسایی نشده اند و قبل از اینکه 
خواهیم  دست  از  را  آنها  ما  بشوند  شناسایی 
این موجودات جزو چرخه اصلی حیات  داد. 
هستند. مثاًل اگر باکتری های تثبیت کننده ازت 
در خاك نباشند، ازت نمی تواند مورد استفاده 
ما قرار گیرد. این باکتری ها در خاك سطحی 
هستند یا خیلی از خاك هایی که فسفر را در 
اختیار گیاه قرار می دهند. اعتقاد بنده این است 
مراتب  به  میکروارگانیسم های خاك  نقش  که 
حیاتی تر از پوشش گیاهی است. درد اینجاست 
ما این ها را از دست می دهیم در حالی که هنوز 
اطالعات کافی از آنها نداریم. نقش کلیدی تر و 
حیاتی تر این است که خاك در عمق خیلی کم، 
منشأ حیات پوشش گیاهی است. وقتی خاك 
کم عمقی که گیاه می تواند در آن رشد کند، از 
سطح رویشگاه پاك  می کنید دیگر امکان رویش 
وجود ندارد. مشابه وضعیت هم اکنون زاگرس، 
شما  و  رفته  بین  از  جنگل  سطح  کف  خاك 
به ندرت زادآوری درخت را در آن اکوسیستم 
مناطق خشک  در  روند خا ك سازی  می بینید. 
خیلی کندتر از مناطق مساعد مثل مناطق پرآب، 
از شکرگزاری  بنده پس  به نظر  می افتد.  اتفاق 
که  سیالب  از  حاصل  فراوان  آب  خاطر  به 
خسارت  بیشترین  است،  بزرگی  نعمت  خود 
است.  خاك  فرسایش  سیل،  از  شده  وارد 
سرمایه گذاری هزاران ساله زمین را در دو روز
که  می کند  دیکته  ما  به  این  و  دادیم  دست  از 
باید نگرشمان را در مدیریت اکوسیستم تغییر 
مقیاس  در  مختلف  جاهای  در  سیالب  دهیم. 
رودخانه ها،  مدیریت  شهرسازی،  از  سرزمینی 

تا  کشاورزی  و  صنعت  راه سازی،  سدسازی، 
مدیریت محیط های طبیعی، همه این ها در دنیا 
هم  که  دارند  را  رویکردهای خاص خودشان 
خسارت را کم کنند و هم از آب سیل استفاده 
کنند. مدیریت نباید در دوره خشک سالی، در 
سرزمین خشکی مثل ایران، مورد غفلت قرار 
گیرد. بیشتر اشتباهات، در دوره های خشک سالی 
اتفاق می افتد. در دوره خشک سالی آبخوان ها را 
در  کردیم.  دست کاری  را  رودخانه ها  و  خالی 
همین دوره چاه های زیاد حفر کرده و اکوسیستم 
طبیعت را از بین برده ایم. در سرزمینی مثل ایران 
مدیریت  برمبنای  باید  طبیعت  مدیریت  مبنای 
سرزمین خشک براساس کمبود آب و مدیریت 
آن، همچنین احیا و حفاظت از اکوسیستم های 
طبیعی باشد. اگر این مبنای مدیریت سرزمین و 
برنامه های توسعه ما باشد بدون شک، خسارت ها 
در دوره خشک سالی و ترسالی کمتر خواهد شد.

کمربند  در  ما  کشور  بی تردید  دکتر شهبازی: 
خشک دنیا قرار دارد، حتمًا باید برنامه ریزی ها 
براساس مناطق و سرزمین خشک باشد. باید 
در این راستا فرهنگ سازی انجام دهیم. نکته  
بعدی اینکه برنامه ریزی ها باید بلندمدت باشد. 
ترسالی  که  کنیم  فکر  نباید  ترسالی  زمان  در 
است و نیاز به برنامه ریزی نیست. در گذشته 
که بنده روی اقلیم کرمانشاه به طور خاص کار 
می کردم منحنی هایی به دست آمد که یازده سال 
ترسالی، یازده سال خشک سالی داشتیم و در 
بعضی  تقریبًا  این سیکل  در  از سال ها  بعضی 
سال ها  از  بعضی  و  خشک سالی  سال ها  از 
ترسالی بود طی این دو دهه ما به نوعی دوره 
پیش بینی ها  کرده ایم.  تجربه  را  خشک سالی 
و تحلیل هایی که انجام شده حتی تا سه دهه 
پیش بینی  را  خشک سالی  بحث  هم  آینده 
می کند. باید براساس این مهم برنامه ریزی کنیم. 
در حالی که در سال های خشک سالی هم باشیم، 
بعید نیست که بارندگی هایی نظر این بارندگی 
چون  شود.  سیل  باعث  و  بپیوندد  وقوع  به 
شرایط اقلیمی ما به این شکل است، بنابراین 
چه  اینکه  خالصه  است.  رگباری  بارندگی ها 
در دوران خشک سالی و چه در زمان ترسالی 
باشیم. داشته  بلند مدت  برنامه ریزی  باید 
نکته بعدی توجه ویژه به پوشش گیاهی 
)جنگل و مرتع( است. مراتع بسیار مهم هستند 
باید  باران را می گیرند ازاین رو  و اولین قطره 

ان شاءاهلل  که  باشیم  داشته  برنامه ریزی  طوری 
دچار مشکل نشویم. 

ما  که  است  این  حقیقت  خسروشاهی:  دکتر 
نگرفتیم  درس  خسارت ها  و  خطرات  این  از 
نه آخرین سیل  بوده  اولین سیل  نه  این سیل 
خواهد بود. ما در گذشته هم از این سیالب ها 
داشته ایم. از دهه 30 تا دهه 80 سیالب ها تقریبا 
ده برابر شده است. بعد از آن هم سیالب هایی 
در نکا، نوشهر، گرگان و غرب کشور داشتیم 
دیگری  سیل خسارت بار  نیز،  گذشته  سال  و 
اتفاق افتاد، بااین وجود هیچ وقت آمادگی کامل 
برای روبه رو شدن با چنین وقایعی نداشته ایم. 
کنیم  مدیریت  را  بحران  می خواهیم  متأسفانه 
ولی نمی توانیم، در حالی که باید مدیریت ریسک 
یا  کنیم. وقتی گزارش سیالب های خوزستان 
بود  آشکار  برایم  کاماًل  را  دیدم  کشور  شمال 
این  از  کمتر  چنین سیالب هایی حتی  اگر  که 
کشور  رودخانه های  از  نقطه ای  هر  در  حجم 
اتفاق بیفتد، سرنوشت مشابهی خواهیم داشت. 
در اخبار هم زمان با سیالب های ایران، گزارش 
موقع  همان  دیدم.  را  افغانستان  سیالب های 
گفتم اگر در هیرمند هم سیالبی جاری شود، 
زابل و دشت سیستان دچار مشکل می شود. 
در بازدید دو ماه قبل از آن در زابل، دیدم که 
تمام آبراهه ها و رودخانه ها پر از ماسه بود. با 
توجه به اینکه چند سال متوالی خشک سالی 
بود و آنها اصاًل فکر نمی کردند که ممکن است 
با مسئله سیل مواجه شوند، اتفاقًا سیل آمد و 
با مشکالت فراوانی نیز روبه رو شدند. حتی در 
همان روزهای سیالبی، در زابل طوفان ریزگرد 
مقداری حواسمان جمع  ان شاءاهلل  داشتیم.  هم 
باشد و از این گونه حوادث درس بگیریم تا 
در صورت وقوع دوباره سیالب، دچار این همه 

خسارت نشویم.

به  که  وقتی  از  ممنون  خیلی  ایران:  طبیعت 
نکات  و  مباحث  و  دادید  ایران  مجله طبیعت 
در  امیدواریم  شد.  واقع  مورد نظر  که  مهمی 
طبیعی  عرصه های  مدیریت  و  برنامه ریزی 
گونه ای  به  کارشناسان  به نظرات  توجه  با 
عمل کنیم که خسارت های ناشی از سیل را 
به حداقل برسانیم. توجه داشته باشیم که این 
سیالب ها آخرین سیل در کشور نیست و قبل 

از بحران باید به فکر چاره باشیم. 


