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سال  ابتد ای  سیل های  وقوع  به  توجه  با 
جاری و گفت و گوی انجام شد ه د ر شماره پانزد هم نشریه 

طبیعت ایران با موضوع رابطه پوشش گیاهی و سیل، د ر این شماره از 
نشریه د ر قسمت گفت و گوی چالشی، موضوع سد و تأثیر آن بر کنترل سیالب را 

با حضور کارشناسان محترم این موضوع بررسی خواهیم کرد. این میز گرد تخصصی با 
حضور آقایان مهند س علیرضا د ائمی معاونت محترم سابق وزارت نیرو و کارشناس حوزه آب، 

آقای د کتر حسین اسد ی عضو هیئت علمی د انشگاه تهران و عضو انجمن علوم خاک ایران و آقای 
مهند س محمد د رویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شد. د ر این 

گفت وگو، اهمیت سد های ساخته شد ه د ر کنترل خسارت های ناشی از سیل، مد یریت سد ها د ر زمان وقوع 
سیل، نگاه راهبرد ی مسئوالن د ر موضوع آب و مشکالت موجود بررسی شد. نشریه طبیعت ایران امید وار 

است با توجه به مسائل کارشناسی موردِ بحث د ر این جلسه و راهکارهای ارائه شد ه و با توجه به قرار گرفتن 
کشور د ر کمربند خشک و نیمه خشک و احتمال وقوع مجد د سیل د ر آیند ه، مسئولین کشور با مد یریت بهینه 
سرزمین و به کارگیری نظرات کارشناسی د ر جهت کاهش خسارت های ناشی از سیل قد م های مثبتی برد ارند.
طبیعت ایران: گفت و گوی امروز ما بیشتر د ر مورد سیل و سد سازی است، با توجه به وقوع سیل های اخیر 
و خسارت های ناشی از آن، مطالب مختلفی د ر مورد علل این خسارت ها، مطرح شد. مد یریت نامطلوب 

و  روستاها  شهرها،  طراحی  د ر  مد یریت  سوء  آب،  بیشتر  ذخیره  برای  سد  کمبود  موجود،  سد های 
جاد ه سازی ها، مد یریت ناد رست منابع طبیعی و نابود ی پوشش گیاهی و آسیب به آن د ر سال های 

گذشته به ویژه تخریب جنگل و مرتع و مد یریت ناد رست سرزمین و آبخیزد اری ازجمله علل 
مهم خسارت های ناشی از سیل هستند. د ر ابتد ا از آقای مهند س د ائمی می خواهیم 

که د ر خصوص شرایط فعلی سد های موجود، آمار آنها و حجم آب وارد 
شد ه به سد های موجود، ارتباط میان حجم آب وارد شد ه به کشور 

د ر میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
سد سازی و سیل

گفت وگوی چالشی
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د کتر حسین اسد یمهند س علیرضا د ائمی مهند س محمد د رویش

طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 3، پیاپی 16، مرد اد- شهریور  1398



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 64

چگونگی  و  شد ه  ساخته  سد های  و 
مد یریت آنها توضیحاتی ارائه کنند.

مهند س د ائمی: ضمن عرض تشکر از 
شما و برگزاری جلسه و اطالع رسانی 
مطالب، با توجه به این که اینجانب د ر 
حال حاضر د ر مجموعه وزارت نیرو 
حضور ند ارم و فعالیت بند ه د ر گذشته 

نیز مرتبط با موارد ذکرشد ه نبود ه است، همچنین 
قائم مقامی  پست  د ر  بند ه  به حضور  توجه  با 
و  توسعه صنعت  بخش  د ر  فعالیت  و  وزارت 
نیز ارتباطات بین الملل وزارت نیرو، تا حد ی 
د ارم.  را  شما  سؤاالت  به  پاسخگویی  توان 
آب  تأمین  نیرو،  وزارت  وظیفه  ازآنجایی که 
کشور است، د ر د  فتر مطالعات پایه اطالعات 
د قیقی د ر مورد سؤال شما وجود د ارد که د ر 
جمع آوری  روزانه  کشور  آبی  اطالعات  آن 
منابع  مد یریت  د ر شرکت  تحلیل های الزم  و 
آب انجام می شود. با توجه به منابع اطالعاتی 
کشور 130 میلیارد مترمکعب آب تجد ید پذیر 
د ر کشور وجود د ارد )50 ساله(. د ر د وره های 
اقلیم  تغییر  علت  به  امسال  جز  به  ساله   10
میزان  است،  یافته  کاهش  بارند گی ها  میزان 

بارند گی های د وره 10 ساله تقریبًا 90 میلیارد 
مترمکعب است. براساس د  فتر مطالعات پایه 
کمترین بارند گی مربوط به سال 87-86 بود ه 
است که متوسط بارند گی ساالنه حد ود 139 
 96-97 آبی  سال  د ر  است.  بود ه  میلی متر 
بارند گی های موجود به 170 میلی متر رسید 
و این د ر حالی است که متوسط بارند گی 50 
ساله 250 میلی متر است. میزان بارند گی های 
 330 به  تاکنون  امسال 
است.  رسید ه  میلی متر 
ثبت  بارند گی  بیشترین 
به  مربوط  تاکنون  شد ه 
که  است   71-72 سال 
گزارش  میلی متر   360
)امسال  است  شد ه 
سال  پرباران ترین  به 
از  می شویم(.  نزد یک 
آب  به  بارند گی  میزان 
تجد ید پذیر می رسیم که 
کشور  پهنه  روی  وقتی 
به صورت  می آید  فرود 
قابل  تجد ید پذیر  آب 
استفاد ه است.  براین اساس 
آب  مقد ار  امسال 
تجد ید پذیر بیش از 130 
میلیارد متر مکعب خواهد 
د اشت  توجه  باید  شد.  
بارند گی ها  این  اثرات 
یکسان  کشور  کل  د ر 
طرف  از  بود،  نخواهد 
د یگر بارند گی های ما از بارند گی های پاییزه 
به  تبد یل  پاید ار که یک هفته طول می کشید 
بارانی شد ه که بیشتر زیر 10 میلی متر هستند، 
منفی  اثرات  لحظه می بارند و گاهی  د ر یک 
تهران  شهر  د ر  )مثاًل  د ارد.  آب  منابع  روی 
د ر اثر بارش 2 د قیقه ای، گل روی ماشین ها 
شستشوها  آن  از  بعد  و  می شود  پاشید ه 
نشد ه  جاری  رواناب  تنها  نه  می شود  شروع 
تغذیه  زیرزمینی  آب های  سفره های  و 
می شوند  تبخیر  سریع  بسیار  بلکه  نمی شود، 
می د هد(. افزایش  را  آب  مصرف  میزان  و 
شد ه  ثبت  اطالعات  مطالعات،  د  فتر  د ر 
و  زیرزمینی  و  سطحی  آب های  از  د قیقی 
تحلیل های آنها وجود د ارد و متناسب با آن 
جامع  طرح  آمار نامه،  عنوان  تحت  اسناد ی 

و سایر منابع موجود را د اریم که بسیاری از 
مطالبی که اینجا مطرح می شود را پاسخ می د هد.

کجا  سد ها  اینکه  و  شما  سؤاالت  پاسخ 
همین  از  شوند  ساخته  باید  شکلی  چه  به  و 
آمارها به د ست می آید. تغییر این آمارها نباید 
ما را فریب د هد که د ر د و سال متوالی ترسالی 
عد ه ای می پرسند چرا سد ساخته نمی شود و 
چرا  می پرسند  عد ه ای  خشک سالی  سال  د ر 
سد ساخته شد. باید از قضاوت های غیر علمی 
است  زیاد  بارند گی ها  که  امسال  کرد،  حذر 
عد ه ای می گویند »اگر د ر کرخه یا رود خانه د ز 
سد د یگری د اشتیم این اتفاقات به این شکل 
مباحث  با  نباید  را  علمی  مباحث  نمی افتاد. 
لحظه ای د رگیر کرد که د ر هنگام وقوع سیالب 
مطرح می شود که شهر چرا اینجا ساخته شد ه 
اشاره  باید  سد ها  تعد اد  خصوص  د ر  است. 
کنم که سد هایی که وزارت نیرو از منابع ملی 
خود ساخته است نزد یک به 400 سد است. 
سد ها  مورد  د ر  د نیا  د ر  که  تعریفی  براساس 
میلیون  از 5  آن  که مخزن  د ارد سد ی  وجود 
مترمکعب بیشتر، یا ارتفاع آن از 5 متر بیشتر 
باشد یک سد محسوب می شود، پایین تر از این 
از  به طور کلی تعد اد ی  بند می گویند.  مقد ار را 
سد های موجود، سد های ملی هستند که زیرنظر 
وزارت نیرو ساخته می شوند، تعد اد د یگری از 
سد ها نیز از نوع بلند هستند و توسط وزارت 
ساخته  آبخیزد اری  هد  ف  با  کشاورزی  جهاد 
می شوند. سد های کوچکی هم وجود د ارد که 
گاهی  البته  می شوند.  استانی ساخته  منابع  از 
تغییر  محلی  نظرهای  اعمال  با  فرمول ها  این 
وزارت  توسط  بزرگ  سد های  مثاًل  می کنند، 
جهاد کشاورزی بد ون مجوز احد اث می شود، 
یا طرح ها با هد  ف آبخیزد اری، نه احد اث سد، 
آغاز می شوند ولی د ر آن یک سد 16 یا 30 
متری ساخته می شود. بعد از انقالب سیاست 
به وجود  کشور  د ر  کوچک  سد های  احد اث 
به طوری که  نبود،  اشتباه  مسئله  این  البته  آمد، 
یک ساختار سازمانی و مسئول برای آن د ر 
جهاد سازند گی تعریف شد. قبل از انقالب 13 
سد بلند ساخته شد ه بود و وزارت نیرو هیچ 
توجهی به طرح های کوچک ند اشت. الگویی 
با هد  ف جایگزینی سد های بزرگ و پیچید ه با 
سد های کوچک مطرح شد، سد های کوچکی 
که با استفاد ه از توان د اخلی ساخته و احد اث 
می شد ند. آن زمان مؤسسه ای، که هم اکنون د ر 
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مرد آباد کرج است، مسئولیت این کار را به عهد ه 
ساخت  و  طراحی  عنوان  با  قسمتی  گرفت، 
البته طرح های  که  سد های کوچک آغاز شد 
هم  خاک  و  آب  شرکت های  بود،  هم  خوبی 
من  البته خود  بود ند.  کار  این  مجری  معمواًل 
حضور  واحد ها  همین  د ر  انقالب  از  بعد  نیز 
شد م.  منتقل  نیرو  وزارت  به  سپس  و  د اشتم 

شد ه  ساخته  سد های  تعد اد  آمارها  براساس 
تعریف  با  اما  است،  عد د   1000 از  بیش 
 400 موجود  سد های  تعد اد  ملی،  سد های 
تغییراتی  ساالنه  می تواند  که  است  عد د 
ملی  سد های  مشخصات  و  نام  باشد.  د اشته 
هر سال د ر بود جه کشور می آید و مشخصات 
د رج   GIS سیستم  د ر  کامل  به طور  آنها 
د ر مورد سد های سیمره  مثال  برای  می شود، 
طول  ارتفاع،  نوع،  استقرار،  محل  کرخه،  و 
تاج و اهد اف آنها د ر سامانه اطالعات ثبت 
د ر  سد ها  همه  مشخصات  د ر واقع  می شود. 
است.  د سترس  قابل  اطالعاتی  سامانه  این 

این 400 سد با اهد اف متفاوتی احد اث شد ه اند 
برخی برقآبی هستند، تعد اد ی آب کشاورزی و 
از  بعضی  تأمین می کنند،  را  برخی آب شرب 
آنها نیز با اهد اف چند مؤلفه ای ساخته شد ه اند. 
برای این 400 سد، معاد ل 50 میلیارد مترمکعب 
آنها  تنظیم ساالنه  قابل  مخزن د اریم ولی آب 
متفاوت است و قابلیت تنظیم 25 تا 35 میلیارد 
مترمکعب را د ارند. سد هایی که د ر مناطق خاصی 
ساخته می شوند مخازن بزرگ تری د ارند. برای 
به  نزد یک  که  د ارید  سد ی  کنید  فرض  مثال 
کمتر،  آب  میزان  به د لیل  است،  عمان  د ریای 
مخزن بزرگ تر احد اث می کنیم چرا که آنجا نیاز 
آبی بیشتر است و د ر پایین د ست آب د ر فاصله 
کمی به د ریا می رود، سد کرخه نیز د ارای مخزن 
بزرگی است. بنابراین سد هایی که د ر کوهپایه ها 
د ارند. کوچکی  مخازن  می شوند،  ساخته 

مطرح  برخی  که  سؤالی  ایران:  طبیعت 
می کنند د ر مورد عد م استاند ارد بود ن سد ها 
است، مثاًل اینکه بعضی از سد ها فاقد مخازن 
مربوط به رسوب گیری هستند. این موضوع 
تا چه حد قابل قبول است؟ آیا الزم است همه 
سد ها اصول اولیه مطرح شد ه توسط وزارت 

نیرو را د اشته باشند؟

مهند س د ائمی: همه سد ها مشاورینی د ارند که 
د ست  این  از  مشابهی  موارد  پاسخگوی  باید 
باشند، د ر واقع سد یک مجموعه شناسنامه د ار 
و کاماًل د قیق است و به این د لیل که با زند گی 
فوق العاد ه  طراحی  است  ارتباط  د ر  مر د م 
پیچید ه ای د ارد، برای نمونه اگر سد هایی مانند 
کارون، شهید عباسپور و .. د چار مشکل شوند، 
شهر  به  زیاد ی  بسیار  خسارت  است  ممکن 
د ر  طراحی  استاند ارد های  شود.  وارد  اهواز 

احد اث سد ها، به شد ت رعایت می شود، 
البته این موضوع به این معنی نیست 
طراحی  د ر  خطایی  هیچ  تاکنون  که 
البته  است  ند اد ه  کشور روی  سد های 
ما د چار شکست د ر سد ها نشد ه ایم 
از  که  سد ی   400 از  هیچ یک  و 

اعتبارات ملی ساخته شد ه د چار مشکل 
نشد ه اند، اما سد ها مانند یک مجموعه پویا 

ابزار  و  د ارند  د ائمی  رسید گی  به  نیاز 
آنها قرار د ارد  د قیق و پیچید ه ای د ر 

می شود بررسی  و  اند ازه گیری  که 
)برای نمونه سد سفید رود د ر شمال 

ایران برای 
تحمل 

زلزله 7 ریشتری طراحی شد ه بود. وقوع زلزله 
8 ریشتری شمال، به سد پر از آب سفید رود 
آسیب وارد کرد و سبب نابود ی نیروگاه حرارتی 
مجاور آن شد. سد ترک بزرگی برد اشت ولی 
آن  از  پس  نشد.  شکست  د چار  خوشبختانه 
سد  ترمیم  و  تخلیه  برای  یک ساله ای  برنامه 
برای  سفید رود  سد  نهایت  د ر  شد،  تد وین 
تحمل زلزله 8/9 ریشتری آماد ه شد(؛ د ر واقع 
این نمونه نشان د هند ه پویایی مجموعه سد ها 
و نیاز د ائمی آنها به رسید گی است. د ر مورد 
سد ها معمواًل بحث های زیاد ی وجود د ارد که 
طراحان سد ها باید پاسخگو باشند )برای مثال 
بزرگ  بین المللی  کنسرسیوم  توسط  الر  سد 
سوئیسی، آمریکایی و کاناد ایی قبل از انقالب 
طراحی شد، با توجه به آسیب های وارد شد ه 

و شکایت از مسئولین این سد د ر د اد گاه الهه 
مقرر شد که باید برای آن خسارت پرد اخت 
شود(. د ر مورد اینکه سد ها خوب هستند یا 
د ر واقع  است.  اشتباه  پایه  از  مطلب  این  بد، 
سد ها نیز مانند سایر وسایل، ابزاری هستند که 
اگر هد  ف از طراحی، نگهد اری و بهره برد اری 
خوب  خیلی  باشد  شد ه  تعریف  د رست  آنها 
وجود  آنها  د ر  ایراد ی  اگر  ولی  بود،  خواهند 
تخریب  برای  ابزاری  به  باشد  د اشته 
می شوند.  تبد یل  محیط زیست 
خوب  سد  گفت  نمی توان 
د ر  متأسفانه  بد،  یا  است 
کشور د و گروه شیفتگان 
سد و سد ستیز د اریم که 
هر د و بد ون اطالعات 

علمی 

وقتی  هستند.  پابرجا  خود  نظریات  بر  کافی 
نباید روی آب  سد ی طراحی می شود، اصاًل 
احد اث  را  اگر سد ی  و  کرد  آن حساب  پایه 
کرد یم و آب را به طور کامل قطع کرد یم مرتکب 
خطای بزرگی شد ه ایم، سد ها تنها باید بتوانند 
طغیان ها را د ر خود حفظ کند و د ر موقع نیاز 
کنند. د ر مورد  استفاد ه  از سیالب ذخیره شد ه 
این سؤال که آیا طراحی تمام سد های احد اث 
شد ه د ر کشور د رست بود ه است؟ پاسخ منفی 
است. برخی از سد ها طراحی های غلط د اشتند 
به ویژه آنهایی که از منابع استانی ساخته شد ند.

طبیعت ایران: نکته مهم و مورد اشاره توسط 
جنابعالی د ر مورد برخی از سد هایی است که 
تحت نظر وزارت نیرو احد اث نشد ه است یعنی 
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د ر  همواره  اقلیمی  نوسانات  یعنی  بود ه ایم.  ترسالی  و  خشک سالی 
کشور ما وجود د اشته است، اما مسئله مهم د یگر توجه به تغییرات 
اقلیمی است که سبب تغییر د ر شد ت بارش ها شد ه است. د ر برخی 
برف  بارش  و  کاهش  د ما  شاهد  امسال  فرورد ین ماه  روزهای  از 
بود یم، برای نمونه د ر استان لرستان و شهر خرم آباد د ر تاریخ 5 تا 
7 فرورد ین باران زیاد و شد ید د اشتیم و د ر 8 فرورد ین شاهد برف 
سنگین حتی د ر د اخل شهر بود یم، سپس د ور د وم بارند گی های شد ید 
د ر  اقلیم  نوسانات  از  جد ای  بنابراین  د اد.  رخ  فرورد ین   13 تا   11
مناطق خشک و نیمه خشک، به تغییر اقلیم هم باید توجه د اشت. د ر 
برخی مناطق شکل بارش ها تغییر کرد ه است، این ها آثار تغییر اقلیم 

است که به روشنی د ید ه می شود.

متغیر  بارند گی های  به  توجه  با  معایبی هستند.  و  مزایا  د ارای  سد ها 
د ر کشور، اگر وزارت نیرو آن را مد یریت نکند، ما قاد ر به تأمین 
نیازهای اولیه نیستیم. د ر کشور ما سد های تاریخی هم وجود د ارد. 
نیازهای آبی ما ضروری  بد ون ترد ید سد ها برای مد یریت و تأمین 
و  جانمایی  د ر  استاند ارد ها  رعایت  عد م  د ر صورت  ولی  هستند 
و  ساخت  د ر  وقتی  د اشت.  خواهند  بیشتری  معایب  سد ها،  ساخت 
جبران ناپذیر  انتظار خسارت های  باید  می کنیم  اشتباه  سد ها  جانمایی 
نابود ی  قیمت  به  گیالن،  د ر  مثال ساخت سد  برای  باشیم.  د اشته  را 
است.  نامطلوب  به طور کلی   ارزشمند،  جنگل های  از  وسیعی  سطح 

 31 از  بیش  لرستان  استان  بارند گی های  حجم  جاری  آبی  سال  د ر 
میلیارد متر مکعب بود ه است د ر حالی که حجم سد های آن 230 میلیون 
مترمکعب است. د ر متوسط بلند مد ت نیز حجم بارند گی استان لرستان 
11 تا 13 میلیارد مترمکعب است. سال ها است د ر لرستان د رخواست 
سد ی به نام معشوره با حجم حد ود یک میلیارد مترمکعب شد ه است 
بنابراین به  با آن مخالفت می شود.  به د لیل برخی فشارها  و متأسفانه 
نظر می رسد به د لیل فشارها یا البی های سیاسی توزیع مکانی سد ها 
مخالفان  گروه  جزو  محیط زیستی  نظر  از  بند ه  است.  ناعاد النه  کاماًل 
سد سازی هستم، اما هنگامی که می بینم به د الیل نامشخصی بسیاری 
از زمین های کشاورزی و مرغوب استان لرستان هر سال د چار مشکل 
کم آبی و خشک سالی می شوند و برخالف نیاز آبی لرستان، آب موجود 
احد اث  می کنند،  هد ایت  خوزستان  استان  نامرغوب  زمین های  به  را 
سد را برای تنظیم و بهره وری آب ها ضروری می د انم. از سوی د یگر 
برخی سد ها نیز مانند سد گتوند نباید ساخته می شد ند. جد ای از بحث 
نشد ه اند،  نیز خوب مد یریت  متأسفانه سد های ساخته شد ه  سد سازی، 
نمونه بارز آن مد یریت سد کرخه د ر بارش های اخیر است. براساس 
بر  مبنی  از فرورد ین 98 و پیش بینی های اعالم شد ه  قبل  بارش های 
بارش های شد ید د و هفته اول فرورد ین، متأسفانه وزارت نیرو ) و ظاهراً 
به د ستور رئیس جمهور( پس از وقوع سیل ویرانگر د ر لرستان، ایالم و 
کرمانشاه د ریچه های سد را باز کرد. د اد ه های ورود ی و خروجی سد 
نشان می د هد برخالف وقوع سیل 5 فرورد ین د ر حوزه کرخه و وقوع 
سیل های مخرب سراسر کشور، پیش بینی های بین المللی و د اخلی مبنی 
بر بارش های سیل آسای هفته د وم فرورد ین، تا روز 13 فرورد ین و بعد 

یت  مد یر
کشور د ر این مورد یکپارچه 
مشکلی  موضوع  این  آیا  نیست. 
است؟ د رست  شما  نظر  به  و  نمی کند  ایجاد 

مهند س د ائمی: د ر این مورد ایراد به قانون و ساختار 
نیست، بلکه به نحوه اجرا و اعمال نفوذهای محلی است. د ر 
مورد سد ها قانون این حق را به وزارت نیرو د اد ه است، ولی 
متأسفانه قوانین د ر مورد سد های استانی که بد ون اخذ مجوز 
از وزارت نیرو و برای اجرای یک طرح شهری ساخته می شود، یا 
طرحی که توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود، رعایت و 
اعمال نمی شود. مقررات و قانون با د ورزد ن ها یکی نیست و متأسفانه 
بند ه د ر د وره فعالیت خود شاهد موارد بسیاری از این د ست بو د م. 
د ر کشور قوانین روشنی د اریم که اگر د رست اجرا شود مشکلی پیش 
اید ه ای د ر د نیا وجود د ارد که اصاًل سد ساخته نشود،  نخواهد آمد. 
نمی توان بر مبنای این اید ه جلو رفت. گاهی گفته می شود اتوبان ساخته 
نشود، ممکن است تعد اد زیاد ی تصاد  ف به علت سرعت زیاد رخ د هد، 
د ر صورتی که این مسئله اشتباه است، د رواقع باید فرهنگ سازی برای 
کل جامعه از د ولت و مسئولین و همه افراد انجام شود. بنابراین نمی توان 
گفت ما نیاز به سد، اتوبان یا فرود گاه ند اریم، بلکه باید بگوییم چگونه 

می توان از آنها نگهد اری کرد که اتفاقی روی ند هد.

قرارگیری  به  توجه  با  اسد ی  د کتر  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
توزیع  میزان  د ر  تفاوت  نیمه خشک،  و  خشک  منطقه  د ر  کشور 
تکرار  احتمال  و  گذشته  د ر  ویرانگر  سیل های  وقوع  بارند گی ها، 
سیل د ر آیند ه، از نظر شما عوامل اصلی خسارت های سیل کد امند؟ 
شد ت  از  که  کنیم  مد یریت  چگونه  د ارد؟  مشکل  ما  مد یریت  آیا 
می کنید؟ ارزیابی  چگونه  را  سد ها  نقش  شود؟  کاسته  خسارت ها 

د کتر اسد ی: ابتد ا الزم است د ر مورد آمار ارائه شد ه توسط مهند س 
د ائمی، همچنین نقش سد ها توضیحاتی ارائه کنم. به نظر من اختالفاتی 
بین آمار سازمان هواشناسی و وزارت نیرو وجود د ارد. برای نمونه 
سازمان هواشناسی میزان بارش ها را تا 8 ارد یبهشت ماه 294 میلی متر 
و وزارت نیرو 317 میلی متر گزارش کرد ند. با توجه به اینکه این 
می تواند  است  ملی  د ر سطح  کالن  تصمیم گیری های  مبنای  آمار 
سبب ایجاد مشکالتی د ر تصمیم گیری شود که گاهی د ر جلسات 
مد یریت بحران استــــان ها نیز د ر مورد آن اختالف وجود د ارد. 
همین تفاوت 23 میلی متری بارند گی د ر سطح کشور معاد ل 
38 میلیارد مترمکعب آب است. البته این تفاوت می تواند 
موقعیت  اند ازه گیری،  متفاوت  استاند ارد های  به د لیل 
بنابراین  باشد.  اند ازه گیری  زمان  و  ایستگاه ها 
استاند ارد سازی   ضروری،  موارد  از  یکی 
بارند گی  همچون  مهمی  پایش های 
گذشته سال های  طی  است. 
 شاهد د وره های 
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شد ه  تخریب 
غرب  د ر  نمونه  )برای  است 

از  وسیعی  گیاهی سطح  پوشش  کشور، 
تغییر  است(،  شد ه  نابود  زاگرس  جنگل های 

روی  کشاورزی  بخش  د ر  شد ید ی  کاربری های 
از  خاک  پوشش  نقاط  از  بسیاری  د ر  و  است  د اد ه 

روستایی،  و  شهری  راه های  توسعه  د ر  است.  رفته  بین 
معد ن کاوی ها، خطوط انتقال انرژی و سایر کارهای عمرانی، 

متأسفانه شاهد سوء مد یریت ها بود ه ایم که تخریب اراضی و 
خاک را به طور گسترد ه د ر پی د اشته است. امروزه د ر روستاها 

سبک توسعه، شهری است و تا حد ممکن راه نفوذ آب را به 
خاک بسته ایم. اگر د ر بحث مد یریت سرزمین به موضوع 

پوشش و خاک اهمیت می د اد یم و د ر سطح حوزه ها، 
شهرها و روستاها تنها 15 تا 20 د رصد بارند گی ها را 
جذب یا تنظیم می کرد یم و مانع جاری شد ن  رواناب ها 
می شد یم، شاهد این همه خسارت نبود یم. بنابراین شرایط 
وارد  اما سطح خسارت های  است،  حاد  بسیار  اقلیمی 
شد ه، به د لیل مد یریت ناد رست و تخریب سرزمین، بسیار 
بیش تر از حد انتظار بود ه است. د ر این مورد می توان به 
د وره بازگشت سیل های رخ د اد ه د ر مقایسه 
با د وره بازگشت بارش ها استناد کرد. 
سیل  بازگشت  د وره  مثال  برای 
از  بیش  پلد ختر  د ر  کشکان 
زد ه  تخمین  سال   500
د ر حالی که  می شود، 
بازگشت  د وره 

است. برآورد شد ه  لرستان حد ود 115 سال  استان  بارش های 
د رواقع سیل های اخیر نشان د اد تنها با سد سازی نمی توان 

جلوی سیل های با د وره بازگشت باال مانند سیل های امسال 
بلکه  نگرفتند،  را  تنها جلوی سیل  نه  را گرفت. سد ها، 

نگرانی های شد ید شد ند.  و سبب  تا حد ی خطر ساز 
برای نمونه و با توجه به حجم بیش از 31 میلیارد 

مد یریت  با  و  لرستان  د ر  بارش   مکعب  متر 
کنونی با چه تعد اد سد و با چه حجم 

از مخازن و د ر کجا توان 

از ورود کامل سیل به پشت سد، د ریچه های سد تقریبًا بسته است. یعنی 
د ر 12 روز اول سال و قبل از آن، خروجی سد با د بی کمتر از 1000 و 
حتی کمتر از 500 مترمکعب د ر ثانیه بود ه است. مسئولین وزارت نیرو 
استد الل می کنند که سد خالی بود ه و پیش بینی ها قابل اطمینان نبود ه اند، 
د ر حالی که اصاًل مسئله پیش بینی د ر میان نبود ه است. د ر حوزه کرخه 
به ویژه د ر استان های ایالم و لرستان تا پایان اسفند بیش از 800 تا 900 
میلی متر بارش گزارش شد ه است. د ر سال 94 هم د رست بعد از یک 
هفته بارش د ر لرستان و ایالم و پس از وقوع کامل سیالب ها د ریچه سد 

د ز باز و خسارت های زیاد ی به بخش کشاورزی وارد شد.
رسوب  مد یریت  و  کنترل  سد ها،  مورد  د ر  د یگر  مهم  موضوع 

می بایست  سد ها  است.  سد ها  د ر  زیاد  رسوب گذاری  و 
آنها  آبخیز  حفاظت خاک حوزه  و  مد یریت  با  همراه 

این  و کنترل رسوب احد اث می شد ند. متأسفانه د ر 
مورد وزارت متولی، به جز تخلیه رسوب از سد ها 
اقد امی انجام ند اد ه یا انجام نمی د هد. برای نمونه و 
طبق گزارش ها حد ود نیمی از ظرفیت سد سفید رود 
تا سال 1359 با رسوب پر شد ه بود، الزم به یاد آوری 

 1/8 ظرفیت  با   1341 سال  د ر  سفید رود  سد  است 
میلیارد متر مکعب احد اث شد ه است، د لیل این 

آبخیزد اری  فعالیت های  عد م  موضوع 
حفاظت  و 

خاک د ر این حوزه بود. البته د ر سال های بعد با عملیات رسوب زد ایی 
و به بهای رهاسازی رسوبات د ر پایین د ست سد، بخشی از این ظرفیت 
احیا شد. ساالنه حجم زیاد ی )حد ود 350 میلیون متر مکعب( از ظرفیت 

سد های احد اث شد ه، با هزینه بسیار زیاد، با رسوب پر می شود.
وقوع  به  باید  نخست  د رجه  د ر  اخیر،  سیل های  د الیل  مورد  د ر 
بارند گی های کم سابقه  اشاره کرد که خود نیروی محرکه بزرگی برای 
وقوع سیل بود. د وره بازگشت بارند گی ها به طور متوسط بیش از 100 
سال برآورد می شود. اما مسئله مهم د یگر د ر این میان تخریب سرزمین 
است، طی 50 سال گذشته سطح زیاد ی از پوشش گیاهی و خاک حوزه ها 
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زاگرس  زیراشکوب  د ر  کشاورزی  د اد ه ایم. 
بید اد می کند، تعد اد د ام د ر جنگل های زاگرس 
د ست کم سه برابر ظرفیت زاگرس است. امکان 
زاد آوری طبیعی د ر زاگرس از بین رفته است. 
ضریب رواناب های مان )هرزاب( را به صورت 
د ستی افزایش د اد ه ایم. جهاد  کشاورزی استان 
لرستان آماری تکان د هند ه ارائه کرد ه است که 
150 تا 200 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی 
به صورت غیرقانونی تغییر کاربری د اد ه اند و به 

اراضی کم بازد ه تبد یل شد ه است، یک ششم از 
اراضی جنگلی استان لرستان نابود شد ه است 
و میزان فرسایش د ر آن عرصه یک و نیم برابر 
استان لرستان است. این عوامل میزان رواناب 
حاصل از بارند گی را افزایش می د هد. تعد اد ی 
از افراد مجموعه وزارت نیرو بعد از وقوع سیل 
به تعد اد کم سد ها اشاره کرد ند که این، مورد 
انتقاد ما است. د ر واقع ما با محاسبات آماری 
الزم د رباره منطقه، میزان بارش و رواناب و 
تغییر  با  مقابله  ازجمله  عملی  اقد امات  سایر 
کاربری اراضی توان مقابله با سیل را د اشتیم 
چون  و  نشد  انجام  کارها  این  متأسفانه  اما 
سد سازی  د وستان  از  تعد اد ی  اصلی  فعالیت 
می گیرند  ناد ید ه  را  مسائل  این  عمد  به  است 
تا بتوانند به فعالیت های سد سازی خود اد امه 

د اشتیم؟  را  آب  از  حجم  این  کنترل 
اخیر  سیل های  کنترل  توانایی  سد ها 
به د لیل  د یگر،  سوی  از  ند اشتند.  را 
وجود سد ها و اطمینان بیش از حد به 
البته  و  خوزستان  د ر  مثاًل  آنها  نقش 
اخیر،  با وقوع خشک سالی های د هه 
طی  شد.  رها  رود خانه ها  مد یریت 
رود خانه ها  حریم  و  بستر  به  سال ها 
رود خانه ها  الی روبی  شد،  تجاوز 

رود خانه ها  ظرفیت  نتیجه  د ر  و  نشد  انجام 
موجب  همه  این ها  یافت.  کاهش  شد ت  به 
است. شد ه  خسارت ها  شد ت  افزایش 

مهند س  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
د رویش، با توجه به اینکه حجم منابع آبی ما 
مشخص است، با آمار ارائه شد ه آیا سد های 
موجود برای حجم منابع آبی ما کافی است؟ 
به نظر شما کد ام یک از موارد ذکر شد ه علت 

اصلی خسارت ها د ر سیل اخیر است؟

د لیل  مهم ترین  د رویش:  مهند س 
خسارت های سیل د ر فرورد ین ماه امسال عد م 
مد یریت صحیح منابع سرزمین مان بود. ما حجم 
زیاد ی از جنگل های بلوط زاگرس را از د ست 

د هند.
کارون   ،4 کارون  شد ه  ساخته  سد های 
سیمره،  گتوند،  مسجد سلیمان،  عباسپور،   ،3
کرخه و د ز روی هم 23/5 میلیارد متر مکعب 
 13 ماه  فرورد ین  سیل  کل  و  د ارند  مخزن 
اگر  یعنی  شد،  گزارش  متر مکعب  میلیارد 
با همین سد های موجود  را  مد یریت مخازن 
به د رستی انجام د اد ه بود یم و اگر شجاعت و 
شهامت خالی کرد ن به موقع سد ها را د اشتیم 

چنین خسارتی اتفاق نمی افتاد، اینکه نیمی از 
خوزستان زیر آب رفت به خاطر این است که 
ما د ریچه های سد ها را به موقع باز نکرد یم. 
د ر نهایت با د ستور وزیر نیرو و رئیس جمهور 
د ریچه سد ها باز شد. د ر واقع همین االن هم 
با مد یریت صحیح می توانیم جلوی خسارت 
عرض  متر   150 به  کارون  د ر  بگیریم.  را 
است،  شد ه  تجاوز  رود خانه  سیالبی  بستر 
سد سازی ها سبب تجاوز به حریم رود خانه ها 
به  می توانیم  می گوییم  ما  زیرا  است  شد ه 
د ر  برویم، ظرفیت رود خانه ها  جنگ طبیعت 
پایین د ست سد ها به شد ت کاهش یافته است.

وزارت نیرو مسئول تأمین آب کشور است 
نیازهای  تأمین  مسئول  که  پد ری  مانند 
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اعالم  ملل  د اریم. سازمان  را  فرسایش خاک 
کرد ه اگر کشوری می خواهد د ر جهت توسعه 
آبی  منابع  باید 40 د رصد  کند  پاید ار حرکت 
د ر حالی که  کند،  مصرف  را  استحصال  قابل 
میزان  این  می کنیم،  مصرف  را  د رصد   96 ما 
مصرف د ر استان خراسان رضوی 130 د رصد 
 2/3 است،  د رصد   147 فارس  استان  د ر  و 
میلیارد متر مکعب تراز آبخوان د ر استان فارس 
میزان  جهرم  به  فسا  د شت  د ر  است.  منفی 
نشست زمین به 54 سانتی متر د ر سال رسید ه 
است، یعنی 140 برابر شرایط بحرانی، از همین 
االن 70 هزار سال زمان الزم است که بتوانیم 
آن را به حال خود رها کنیم تا د رست شود. 
نظر  کرد ه ایم،  فراهم  را  تسهیالت  این  همه  ما 

شما این است که سد نباید 
آب پایه را از د ست بد هد، 
گاوخونی،  چرا  پس 
هور العظیم  و  بختگان 
د اد ه ایم،  د ست  از  را 

احد اث  سد های  چون 
شد ه آب پایه را نابود کرد و 

وزارت نیرو د ر این زمینه 
است. کرد ه  سکوت 

با  و  سد ها  مد یریت  مورد  د ر  ایران:  طبیعت 
چه  با  اولویت  منابع،  محد ود یت  به  توجه 

موارد ی است و هم اکنون چه باید کرد؟

مهند س د ائمی: به نظر بند ه مد یریت سد کرخه 
ظرفیت  شد،  انجام  به خوبی  سیل  وقوع  د ر 
است.  مترمکعب  میلیارد  کرخه 7  مخزن سد 
قبل از وقوع سیل، سد بیش از 500 میلیون 
تراز  ند اشت. سد خالی شد و  متر مکعب آب 
مخزن آن به یک میلیارد رسید، هنگام شروع 
سیالب سعی شد خروجی را ثابت نگه د ارند 
آن  و حجم  کرد  پر شد ن  به  مخزن شروع  و 
اقد امات  این  انجام  د لیل  رسید.  میلیارد  به 3 
بعد ی  سیالب های  وقوع  از  اطمینان  عد م 
وقوع  به  د یگری  سیالب  روز   5 از  بعد  بود، 
پیوست و مخزن تا نیمه آب گیری شد. د ر واقع 

د اشت.  نگه  را  آب  میلیارد   3 حالت  این  د ر 
د وم مخزن  نیمه  که شروع شد  بعد ی  سیالب 
را پر کرد ند و حجم مخزن به 8 میلیارد رسید. 
د بی  است.  بود ه  د رست  سیل  مد یریت  پس، 
ورود ی 8000 مترمکعب د ر ثانیه بود و اجازه 
خروج بیش از 2000 مترمکعب را هم ند اد ند.

باید  د رویش  مهند س  نکته  مورد  د ر     
توجه شود که رود خانه کارون کاماًل از کرخه و 
د ز مجزا است. روی رود خانه کارون سد های 
زنجیره ای د اریم. د ر کارون بزرگ هرگز سیل 
کنترل نخواهیم د اشت و د بی  بزرگ غیر قابل 
آن د ر پایاب کاماًل تحت کنترل است. جد ا از 
بحث های مطرح شد ه هم زمان با این سیالب، 
آمد،  سیل  هم  آمریکا  میسوری  رود خانه  د ر 
اتفاق  رود خانه  یک  تنها  روی  سیل  اینکه  با 
افتاد، میزان خسارت ها بسیار بیشتر بود. پل ها، 
اتوبان ها و جاد ه ها خراب و بسیاری کشته و 
مجروح شد ند. سیل اخیر د ر کشور ما سیلی 
د ر  پهنه  و  مد ت  شد ت،  نظر  از  و  استثنایی 
بود،  بی سابقه  اخیر  سال   100
توسط  سیل  این  مد یریت 
که  گرفت  افراد ی صورت 
به حق باید به آنها آفرین 
ژوئیه  سیل  د ر  گفت. 
2018 د ر ژاپن تعد اد زیاد ی 
از افراد کشته شد ند )418 نفر( 
زیرساخت های  از  بسیاری  و 
ما  مخازن  رفت.  بین  از  آنها 
برای چنین سیلی ساخته نشد ه 
است. د ر مورد اختالف د اد ه های وزارت نیرو 
که  د اشت  نظر  د ر  باید  و سازمان هواشناسی 
ایستگاه های وزارت نیرو د ر مناطق کوهستانی 
سازمان  ایستگاه های  و  شد ه اند  احد اث 
هواشناسی بیشتر د ر د اخل شهرها است، برای 
همین آمار وزارت نیرو باید بیشتر از آن باشد. 
است  ممکن  که  مشابهی  مشکالت  مورد  د ر 
منابع  د اشت،  توجه  باید  باشد  ما  پیش  روی 
با هم  باید همسو  فقط  د اریم  اعتباری خوبی 
بین  به هم پیوسته ای  مد یریت  و  کرد ه  حرکت 
اقتد ار  که  این  آخر  بحث  کند.  حکومت  آنها 
اقتد ار  ما  د ارد،  زیاد ی  اهمیت  آب،  مد یریت 
این مد یریت را د ر نیم قرن اخیر بسیار تضعیف 
کرد ه ایم، مد یریت آب باید آن قد ر مقتد ر باشد 
و  حفظ  را  بستر  حریم  و  رود خانه  بتواند  که 
کند. هماهنگ  پایین د ست  با  را  باالد ست 

حیاتی اعضای خانواد ه است. )وقتی یک پد ر 
با فست فود سعی د ر چاقی  می بیند فرزند ش 
تنها  بگوید که مسئولیت من  باید  د ارد  خود 
به عنوان  یا  است؟  فرزند  برای  غذا  تأمین 
نیرو  وزارت  کند؟(  جهت گیری  باید  مسئول 
که مسئول تأمین آب کشور است و به خوبی 
کمربند  د ر  کشور  جغرافیایی  موقعیت  از 
خشک جهان مطلع است و می د اند میانگین 
میانگین  ریزش های آسمانی کشور یک سوم 
د رصد   50 د ست کم  آن  تبخیر  و  جهانی 
شکل  این  به  است  مجاز  آیا  است،  بیشتر 
آب  منابع  معیشتی  وابستگی  افزایش  سراغ 
این قد ر  که  برود  توسعه  د ر چید مان  و خاک 
آب  آن  به  هرچقد ر  و  باشد  نیازمند  آب  به 
د هند باز هم با مشکل کم آبی روبه رو شود؟ 

د ید ه  د شت ها  د ر  منفی  تراز   1340 سال  د ر 
می شد، این د ر حالی است که میزان برد اشت آب 
نسبت به میزان تغذیه آن بیشتر است. چگونه 
بعد از ممنوع شد ن حفر چاه د ر د شت ممنوعه 
خراسان رضوی بیش از 6000 حلقه چاه حفر 
شد؟ مسئولین عالی رتبه وزارت نیرو د ر اینجا 
این  پیشرفت  برای  ما  کوتاهی کرد ند. د ر واقع 
مملکت، د ر همه زمینه ها، به مد یران شفاف تری 
نیاز د اریم. براساس گفته آقای مهند س د ائمی 
ذخیره سازی  پتانسیل  شد ه  احد اث  سد های 
آب را به میزان 50 میلیارد مترمکعب د ارند. 
براساس برنامه وزارت نیرو، تا 10 سال آیند ه، 
میلیارد  به 123  مخازن سد ها  میزان ظرفیت 
تا  آن  حد  واقعًا  رسید،  خواهد  مترمکعب 
نیست.  مخالف  سد سازی  با  کسی  کجاست؟ 
ضروری  ابزاری  سد  شد  گفته  که  همان گونه 
است، همه مشکالت ما نیز از سد سازی نیست، 
اگر سد زایند ه رود نبود نمی توانستیم اصفهان را 
د اشته باشیم. با توجه به میزان بارش ها ایجاد 
حیاتی  و  الزم  آب گیری،  برای  امن  مخازن 
است، کل نیاز آب شرب ایرانیان د ر یک سال 
حتی  یا  سه  د و،  است،  مترمکعب  میلیارد   8
برای  است  آیا ضروری  کنید،  برابر ذخیره   5
ذخیره 123 میلیارد مترمکعب، مخزن ساخته 
شود؟ هزینه ساخت این سد ها باید صرف بقیه 
نباید  پاید ار شود. ما  پایه های صند لی توسعه 
د نیا  سد ساز  کشور  سومین  که  کنیم  افتخار 
هستیم، د ر حالی که میزان فرونشست زمین مان 
میزان  باالترین  یا  است،  زمین  کره  رکورد د ار 
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طبیعت ایران: د ر مورد مد یریت 
سرزمین چه توصیه ای برای مسئوالن 
کشور د ارید؟ اگر بخواهیم به عنوان مرکز 
د اشته  مد یران  و  مر د م  برای  توصیه ای  علمی 

باشیم چه راهکارهایی را مد نظر د ارید؟

د کتر اسد ی: با توجه به میزان باالی خسارت های سیل و 
تفاوت د ر نوع و میزان این خسارت ها د ر استان های مختلف، 
مد یریت و مواجهه با آن نیز متفاوت است. برای نمونه د ر خوزستان 
و گلستان شاهد طغیان رود خانه ها و آب گرفتگی های طوالنی بود یم 
که د ر کنار خسارت های بسیار زیاد، اثرات مفید ی هم برای اراضی 
د اشته است که باید بررسی شوند )برای مثال د ر خوزستان و برای 
کاهش میزان شوری اراضی(. د ر جاهایی که وقوع سیل ها ناگهانی 
بود مانند ایالم، کرمانشاه و لرستان حجم زیاد ی خسارت به شکل 
فرسایش خاک و رسوب وارد شد. میزان فرسایش های ایجاد شد ه 
د ر اثر این سیالب ها بسیار زیاد بود، اما فرسایش د ر عرصه به د و 
د لیل کم بود: از یک سو سیالب ها د ر فصل بهار اتفاق افتاد ند و به د لیل 
بارند گی های خوب سال قبل و وجود خاک و پوشش گیاهی خوب، 
د ر  پیش از این  د یگر،  از سوی  بود.  کم  فرسایش های سطحی  میزان 
بخش زیاد ی از حوزه، خاک د چار فرسایش شد ه و از د ست رفته 
فرسایش  برای  خاکی  و  بود 
بیشتر  ند اشت.  وجود  د وباره 
شد ه،  د ید ه  فرسایش های 
کنار  و  کانالی  فرسایش های 
بسیار  که  بود  رود خانه ای 
برآورد های  از  بیشتر 
مثال،  برای  بود.  ما  اولیه 
اولیه، برآورد های  د ر 
رسوب  انتقال      
یک حد ود    

 میلیارد متر مکعب برآورد 
شد، ولی د ر بازد ید از 
کرخه  و  کشکان 
شد م  متوجه 
به د لیل 
ن  پیچا

توپوگرافی  زیاد  تغییر  موجود،  رود های 
هر  د ر  رود خانه،  طولی  پروفیل  یا 
فرسایش  بار  د ه ها  سیالب 
رسوب گذاری  و 

زیاد ی  حجم  نقطه  یک  د ر  سیالب  که  معنی  این  به  است،  د اد ه  رخ 
از آن  فاصله کوتاهی، بخش زیاد ی  برد اشت کرد ه و د ر  را  از خاک 
فرسود ه  را  د یگری  بخش  آب  جریان  د وباره  و  شد ه  رسوب گذاری 
می رسد نظر  به  به این ترتیب  است.  د اد ه  ترسیب  د یگر  نقطه  د ر  و 

 شاهد جابه جایی چند میلیارد تن خاک بود ه ایم. این د ر حالی است که 
بسیاری از این خاک ها، حاصلخیز بود ند، اجتماع و تمد ن د ر حوزه 
کرخه بیشتر د ر حاشیه رود خانه است و کشاورزی و د رنتیجه معیشت 
مر د م بیشتر به تراس های رود خانه ای وابسته است. حد اقل 50 د رصد 
)د ر  است.  رفته  بین  از  به طور کلی  یا  بود ه  سیل  از  متأثر  اراضی  این 
بود ه  کیلومتر  پیش از این 24  که  کشکان  رود خانه  طول  از  برآورد ی، 
است، به خاطر حذف پیچان رود ها 1/5 کیلومتر از طول آن کم شد ه 
و اکنون به 22/5 کیلومتر رسید ه است(. یکی د یگر از مشکالتی که 
بارش ها به وجود آورد ند زمین لغزش ها بود ند، د ر حوزه فرسایش تعد اد 
زیاد ی زمین لغزش فعال شد ه است. برای نمونه د ر استان لرستان 2100 
زمین لغزش یا فعال شد ه یا تازه ایجاد شد ه که می تواند از مشکالت 
اساسی د ر سال های آیند ه باشد، همچنین یکی از مهم ترین خسارت هایی 
است که به منابع طبیعی وارد شد ه است و باید برای آن چاره ای اند یشید.
با تأکید بر اینکه سیالب اخیر استثنایی بود ه و معمواًل موارد استثنایی 
به وسیله سد کنترل نمی شوند و الزم است کنترل آنها با مد یریت سرزمین 
انجام شود، می توانستیم پیک سیالب ها را کاهش د هیم و با پوشش 
گیاهی و خاک آن را تنظیم کنیم. اگر آب را د ر خاک نفوذ د هیم سرعت 
حرکت آب به یک د هم و حتی یک صد م متر بر ثانیه می رسد، د ر حالی که 
د ر رود خانه با سرعت آب چند متر بر ثانیه مواجهیم. متأسفانه یکی 
از مشکالت اساسی مرتبط با سد ها، بحث بود جه و توزیع ناعاد النه 
منابع است. برای نمونه، کل اعتبارات هزینه شد ه برای آبخیزد اری د ر 
سطح کشور از سال 1347 تا 1386 حد ود 560 میلیارد تومان بود ه 
کیلومتر  انتهای د وره، هزینه احد اث100  به قیمت های سال  است که 
بزرگراه یا احد اث یک سد 300-400 میلیون متر مکعبی است. تأمین 
بود جه، یکی از مشکالت اساسی د ر آبخیزد اری و مد یریت سرزمین است. 
با توجه به وسعت سرزمین ایران و سطح تخریب اراضی د ر د هه های 
گذشته، نمی توان با این بود جه ها برنامه های حفاظت خاک و آبخیزد اری 
مد یران،  و  تصمیم گیران  به  توصیه  نخستین  بر این اساس،  کرد.  اجرا  را 
توجه جد ی به حفاظت از منابع طبیعی به طور عام و حفاظت از خاک و 
آبخیزد اری است. مر د م هم باید بد انند که د ر نهایت د ود تخریب سرزمین، 
تخریب پوشش گیاهی و تخریب خاک به چشم خود آنها می رود. نمونه 
بارز این موضوع همین سیالب های اخیر است. لذا، مر د م هم باید د ر 
حفاظت و حراست از منابع طبیعی بیش از پیش  تالش کنند و حتی این 
را به عنوان یک مطالبه عمومی از نمایند گان و مسئولین د اشته باشند.

این  مورد  د ر  نیرو  وزارت  راهبرد ی  نگاه  ایران:  طبیعت 
سیالب ها چیست؟ پوشش گیاهی را افزایش د هیم و رواناب 
را کاهش د هیم یا با انجام کارهای سازه ای جلوی خسارت های سیل 

را بگیریم؟ 

مهند س د ائمی: د غد غه ما باید مد یریت به هم پیوسته حوضه های آبریز از 
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کوهپایه تا د ریا باشد. این د غد غه مهمی است ولی راهکار آن مشارکت 
مر د می است. بند ه اعتقاد زیاد ی به اعتبارات د ولتی ند ارم و به نظر من 
اعتبارات د ولتی اهرمی هستند که چیزی را به حرکت د رمی آورند. ما 
برای بحث هایی مانند آبخیزد اری و توسعه و حفاظت از جنگل ها باید 
اد اره  را  قنات ها  ما  پیشینیان  که  کنیم، همان گونه  مر د م حساب  روی 
گمشد ه،  قسمت های  مهم ترین  از  یکی  می کرد ند.  نگهد اری  آنها  از  و 
الزمه  بگذاریم،  احترام  آنها  خواسته  به  باید  است،  مر د می  مشارکت 
این امر ظرفیت سازی است، کار را به د ست مر د م بسپاریم و آنها را 
توانمند کنیم. با این کار خود شان را مسئول می د انند که فرهنگ سازی 
و توانمند سازی د ر کشور انجام شود. د ر این صورت برای منافع شخصی 
نمی کنیم. احد اث  بی مورد  سد های  و  نمی بریم  بین  از  را  جنگل ها 

طبیعت ایران: آقای مهند س د رویش به نظر شما راهبرد ما د ر اد امه 
مسیر با نگاه به آیند ه برای بهبود وضعیت چه می تواند باشد؟

مهند س د رویش: طبق قانون، وزارت نیرو موظف است حریم سیالبی 
رود خانه ها را تعیین کند. 140 هزار کیلومتر حریم رود خانه ها است که 

باید حریم آنها براساس د وره برگشت 25 ساله تعیین می شد، 
تاکنون د ر مورد 55 هزار کیلومتر تعیین حریم اتفاق افتاد ه 
است. د لیل توقف اد امه این کار از سوی وزارت نیرو کمبود 
ساخت  برای  که  است  چگونه  است.  شد ه  عنوان  اعتبار 
برای  اما  ند ارند؟  اعتبار  و  بود جه  کمبود  سد  احد اث  و 
هم اکنون  مواجهند،  بود جه  کمبود  با  حریم  تعیین  مسئله 
د ر شمال کشور برای احد اث سد ها اقد ام به از بین برد ن 

ارزشمند ترین جنگل های شمال کشور و د نیا می کنند.
با توجه به افزایش جمعیت، هم اکنون کشور برای 
تأمین آب و غذا تحت فشار است، همچنین با توجه به 
تحریم ها کشور باید نیازهای غذایی  جمعیت را تأمین 
کند، طبق گزارش فائو 7/5 میلیارد از ساکنان کره 
زمین به 4 میلیارد تن غذا نیاز د ارند تا د چار کمبود 
غذا، فقر غذایی و آب نشوند. د ر سال 2018 تولید 
اما 1/1 میلیارد  جهانی 4/2 میلیارد تن بود ه است، 
از  بیش  بود ند چون  فقر غذایی و تشنگی  نفر د چار 

1/3 میلیارد تن از این غذا به د ست مصرف کنند ه 
نمی رسد. با همین مقیاس جمعیت ایران حد اکثر 
به 50 میلیون تن غذا د ر سال نیاز د ارد، وزارت 

د ر  کرد ه  اعالم  کشاورزی  ل جهاد  سا
تولید  غذا  تن  میلیون  گذشته 120 
وارد ات  هم  تن  میلیون   35 کرد ه، 
غذا  تولید  مضاعف  فشار  د اشته، 
باعث شد ه است سد بیشتری بسازیم 

و جنگل های بیشتری را نابود کنیم. بنابراین مد یریت مصرف ما مشکل 
د ارد. اگر از شد ت این فشارها کاسته شود، فشار کمتری به د ستگاه ها 
وارد می شود و ما می توانیم شرایط پاید ارتری برای تعاد ل بوم شناختی 
گازهای  انتشار د هند ه  و  تخریب ها  رکورد د ار  و  کنیم  فراهم  کشور 

نباشیم. گلخانه ای 
د کتر  آقای  ایران:  طبیعت 

بازد ید هایی  به  توجه  با  جنابعالی  اسد ی 
مورد  د ر  د اشتید  سیل زد ه  مناطق  از  که 

مد یریت سرزمین و کاهش خسارت سیل د ر زمان 
نقطه نظرات  این  لطفًا  د ارید؟  توصیه ای  چه  آن  وقوع 

خاک شناسی  که  خود تان  تخصص  به  توجه  با  را 
کنید. تبیین  خاک  بر  خسارت  کاهش  منظر  از  است 

د کتر اسد ی: د ر بحث مد یریت سرزمین باید مد یریت توسعه شهرها 
و روستاها و کارهای عمرانی را نیز د ر نظر د اشته باشیم. مشکل د ر 

د رجه اول کمبود بود جه و د ر د رجه د وم ند اشتن ساختار مناسب این 
کار است. از نظر بود جه همان طور که بیان شد کل بود جه اختصاص یافته 

به عملیات حفاظت خاک و آبخیزد اری د ر مقایسه با سطح حوزه های 
نیازمند عملیات، خیلی کم است. اگر کار به همین منوال پیش برود، 
شاید 100 سال د یگر الزم باشد که این عملیات د ر سطح کشور تکمیل 
شود، البته همین بود جه کم هم به نظر ناعاد النه است و بیشتر به طور 
د ر  می شود.  تقسیم  استان ها  بین  مساحت  بر اساس  مساوی 
این مورد هم به ذکر یک مثال بسند ه می کنم، استان های 
لرستان، ایالم، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری، حوزه 
هستند.  خوزستان  به  ورود ی  رود خانه های  آبخیز 

اگر قرار است مد یریت صحیح آب، سیل و رسوب 
به  باید  باشیم،  د اشته  خوزستان  د ر 
آبخیزد اری و حفاظت خاک د ر این 

استان ها بپرد ازیم. 

لرستان  مثل  استانی  د ر 
د رصد   11 حد ود  که 
آن  د ر  کشور  آب های 
باید  هستند،  جاری 

آبخیزد اری بود جه 
 متناسب با این حجم
بارش اختصاص د اد ه 
شود.  بود جه ای که 

جلوگیری  برای 
از خشکید گی 

بلوط های
غرب   

نشد ه  محقق  کند،  پید ا  اختصاص  بود  قرار 
است. مشکل د وم د ر این مورد بحث 

مد یریت صحیح است. وزارت 
د ر  نه  کشاورزی  جهاد 
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د ر  نه  و  کشاورزی  اراضی  مد یریت 
عمل  خوب  طبیعی  منابع  مد یریت 
نکرد ه است )تغییر کاربری و تخریب 
جنگل ها  و  مراتع  د ر  گیاهی  پوشش 
است(.  ناد رست  مد یریت  این  نتیجه 
آبخیزد اری  برنامه های  از  شماری 
که  هم  آنها  نشد ه اند.  اجرا  به د رستی 
اجرا شد ه اند بیشتر مبتنی بر کارهای 
سازه ای هستند. د ر حالی که آبخیزد اری 
و  خاک  حفاظت  به  منجر  بتواند  که  موفق 
باشد،  عرصه  د ر  باید  شود،  گیاهی  پوشش 

کشاورزی  جهاد  وزارت  د ر  آبراهه ها.  د ر  نه 
خاک  و  آب  معاونت  به  بود جه  بیشترین 
اختصاص د ارد و این د ر حالی است که آنها 
هم فقط به سراغ سازه ها و کارهای سازه ای 
می روند. معاونت آب و خاک، برای حفاظت 
این  د ر  باید  و  نمی کند  کاری  خاک  فیزیکی 

زمینه مد یریت د رستی را د اشته باشد. 

به خاک نشان  اخیر  ناشی سیل  خسارت های 
فیزیکی  حفاظت  برای  چنانچه  که  می د هد 
رود خانه ای،  تراس های  ارزشمند  خاک های 
بخش  می شد،  احد اث  محافظ  د یواره های 
ارزشمند  و  معیشتی  اراضی  این  از  زیاد ی 
بود جه ها صرف  تمام  نمی د اد یم.  د ست  از  را 
د یگر  هم اکنون  که  شد ه  اراضی  سازه های 
وجود ند ارند. به طور کلی د ر سیالب های اخیر، 
خسارت پذیری باالیی د اشتیم، حال آن که اگر 
ما کمتر به حریم رود خانه ها تجاوز می کرد یم 
و سازه ها و جاد ه ها با رعایت اصول حفاظت 
به طور قطع  می شد،  ساخته  طبیعی  منابع 

همان طور  سد ها  نقش  مورد  د ر  کرد.  تجاوز 
طراحی،  د رست  د ر صورتی که  شد  گفته  که 
و  خوب  می تواند  شود،  استفاد ه  و  نگهد اری 
آنها  احد اث  د ر غیر این صورت  باشد،  مفید 
تبعات جبران ناپذیری خواهد د اشت. د ر مورد 
مهند س  صحبت  کشور  د ر  اجرایی  راهکار 
ما  است. شاخص های  کاماًل صحیح  د رویش 
جایگاه  سرزمین  حفظ  د ر  که  می د هد  نشان 
کشور  چالش های  متأسفانه  و  د اریم  منفی 
را  موضوع  بند ه  البته  که  است  زیاد  بسیار 
اعتباری نمی د انم. من د ر موارد ی شاهد بود ه ام 

که اعتبار نیز د اد ه شد ه ولی موفق نشد ه ایم. ما 
حتی د ر اجرای قوانین هم د رست عمل نمی کنیم 
و این مشکل اصلی ما است. بایستی با استفاد ه 
تصمیم گیری های  د انش،  و  علم  از  بیشتر 
لحظه ای مان را کاهش د هیم و د ر سطح ملی 
فکر کنیم. همه بحث های امروز د ر تمام د نیا 
وجود  تجربه  و  راهکار  است،  افتاد ه  اتفاق 
حرکت  علمی  تجربیات  مبنای  بر  باید  د ارد، 
کنیم و هماهنگی بین اجزا را به د رستی انجام 
د هیم، د ر خاتمه باید توجه د اشت که د ر این 
زمینه تنها یک د ستگاه نمی تواند متولی باشد 
است. رشته ای  بین  موضوع  یک  آب  چون 

د ر گفت و گوی  از حضور شما  ایران  طبیعت 
امید واریم  می کند.  تشکر  شماره  این  مفید 
از  کارشناسی  مباحث  به  توجه  با  بتوانیم 
د ر  و  بکاهیم  سیل  از  ناشی  خسارت های 
مد یریت سرزمین به شکلی عمل کنیم که د ر 
را  ملی  منافع  و  نشویم  خسران  د چار  آیند ه 

همیشه مد نظر قرار د هیم.

خسارت این سیل ها بسیار کمتر بود. د ر برخی 
از نقاط به طور مشخص، نحوه احد اث پل ها و 
جاد ه ها موجب افزایش خسارت به اراضی و 

تخریب خاک و کشاورزی شد ه است.

 یکی د یگر از مشکالت این است که به طور 
برای  مد یریتی  باالی  سطح های  از  متمرکز 
د ر صورتی که  می شود.  تصمیم گیری  کشور 
و  توپوگرافی  و  اقلیمی  نظر  از  ما  کشور 
اجتماعی بسیار متنوع است و هر بخشی باید 
و  د هد  انجام  به د رستی  را  کار خود  جد اگانه 

تعیین  قوانین  د ر  کند.  اتخاذ  مناسب  تصمیم 
حریم رود خانه ها تجد ید نظر شود، البته اجرای 
عالوه بر  اخیر  سیل  است.  د یگری  بحث  آن 
نیز  زیاد ی  د رس های  بسیار،  خسارت های 
به همراه د اشت. از جمله این که قانون تعیین 
حریم رود خانه ها بر اساس د وره برگشت 25 
همه  برای  یکسان  به طور  نمی توان  را  ساله 
شاید  گرفت.  به کار  کشکان  مثل  رود خانه ها 
کرد. تجد ید نظر  آیین نامه ها  د ر  است  الزم 

جمع بند ی  د ائمی  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
شما از گفت و گوی این شماره و توصیه شما 

برای کاهش خسارت ها د ر آیند ه چیست؟

این سیل می تواند آموزشگاه  مهند س د ائمی: 
بزرگی باشد که ما ارزیابی های خود را تکمیل 
کنیم. بحث رسوب، آبخیزد اری، پیچان رود ها، 
آسیب های وارد شد ه به خاک  جزو موارد ی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. د ر مورد 
رود خانه ها، به هیچ عنوان نباید به خانه رود ها 


