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گفتوگوی چالشی

ماسههای روان ،فناوری مالچ نفتی و پیامدهای آن

شـنهای روان در کشـورهای دارای
بیابـان ماننـد ایـران مشـکل بسـیار بزرگـی محسـوب
میشـوند کـه بشـر را دچار مشـکالت و معضلات فراوانـی میکنند.
فنـاوری مالـچ نفتـی بـرای اولیـن بـار در جهـان توسـط مهنـدس سـیدمهدی
مهـدوی ،کارشـناس اسـبق مهندسـی فراوردههـای شـرکت نفـت در دهـه 1350
هجـری شمسـی معرفـی شـد و با همـکاری کارشناسـان سـاعی سـازمان جنگلهـا ،مراتع
و آبخیـزداری کشـور همچـون آقایـان مهنـدس غالمرضـا آهنیـن و مهنـدس محمدرضـا گنجی
تپههـای شـنی روان دشـتهای بوئینزهـرا و خوزسـتان بـا آن تثبیـت شـد.
مهنـدس سـیدمهدی مهـدوی متولـد  1318در پاچنار تهـران اسـت .وی تحصیالت ابتدایـی را در
دبسـتان حافـظ و متوسـطه را در دبیرسـتان مـروی به پایان رسـاند .تحصیالت دانشـگاهی را در رشـته
نفـت و گاز در دانشـکده نفـت و گاز دانشـگاه ایالتـی تگزاس آمریکا به اتمام رسـاند و در سـال  1341به
ایـران بازگشـت .مهنـدس مهدوی در سـمتهای کارشـناس مهندسـی فراوردههای آزمایشـگاهی شـرکت
نفـت (تـا سـال  ،)1349مدیـر طـرح مالچهـای نفتـی و همچنین تثبیت شـن سـازمان جنگلهـا و مراتع
کشـور تـا سـال  1359خدمـت کـرد .در کارنامـه درخشـان این مبتکـر فناوری مالـچ نفتـی در جهان،
بیـش از  200هـزار هکتـار مالـچ پاشـی و عملیـات اجرایی تثبیت شـن در ایران ثبت شـده اسـت.
مهنــدس غالمرضــا آهنیــن نیــز متولــد  ،1327در ری تهــران اســت .وی فارغالتحصیــل
رشــته مدیریــت کشــاورزی و مدیریــت اســتراتژیک از دانشــکده
مدیریــت دانشــگاه تهــران بــوده و ســمتهای کارشــناس
برنامهریــزی وزارت کشــاورزی و ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری کشــور ،مجــری طــرح مالچهــای نفتــی خوزســتان،
کارشــناس بازســازی و کارشــناس بــرآورد خســارات جنــگ
تحمیلــی را در کارنامــه خــود دارد.
مهندس غالمرضا آهنین
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مهندس سید مهدی مهدوی

در گفتوگــوی صمیمانــه «طبیعــت ایــران» بــا ایــن بــزرگان
کــه اخیــرا ً از منطقــه خوزســتان بازدیــد کردهانــد موضــوع تثبیــت
شــنهای روان ،مالچهــای نفتــی و پیامدهــای آن مــورد بحــث
و بررســی قــرار گرفــت.
طبیعــت ایــران :لطفــ ًا نخســت درخصــوص پیشــینه فنــاوری
مالــچ نفتــی در جهــان توضیــح دهیــد.
مهنــدس مهــدوی :از گذشــتههای دور اســتفاده از خاصیــت
چســبندگی نفــت بــرای ممانعــت از حرکــت خــاک و شــن در
ایســتگاههای حفــاری چاههــای نفــت کــه اغلــب در مناطــق
کویــری ،بیابانــی و خشــک صحراهــای خاورمیانــه و آفریقــا
قــرار دارنــد بهعنــوان پســماند ،ضایعــات و روغــن ســوخه
بهعلــت ارزانــی و در دســترس بــودن ،بــدون چشمداشــت نتایــج،
بهرهگیــری بیشــتر و غیــره ســابقه داشــته اســت .ولــی شــاید
بتــوان نخســتین بهرهگیــری تجــاری ایــن فنــاوری را بــه حــدود
 50ســال پیــش و بــه طــرح ســاخت خطــوط انتقــال ســنگ
فســفات در صحــرای غــرب آفریقــا کــه از ایــن طــرح بازدیــد
کــردم ،ارجــاع داد .در ایــن برنامــه بــرای حمــل ســنگ فســفات از
معــادن قلــب آفریقــا بــه کنــاره اقیانــوس اطلس اجبــار داشــتند از
میــان ش ـنهای روان منطقــه عبــور کننــد .آنهــا بهدنبــال راهحــل
ارزان و قابــل حصــول فــوری میگشــتند .کارشناســان شــرکت
اســو تصمیــم گرفتنــد بــا دریافــت هزینــه ســنگینی شــنهای
روان طــول مســیر را بــه عــرض قریــب یــک کیلومتــر زیــر یــک
الیــه نفــت خــام بپوشــانند .ایــن عملیــات در خــاف جهــت بــاد
انجــام و ش ـنها پایــدار شــد .بــاد ،غالــب ش ـنهای روان را بــه
پشــت ایــن نــوار حمــل کــرد تــا مســیر بــرای نصــب پایههــا و
سیســتم نــوار نقالــه ،مهیــا شــود.
بهدلیــل تشــابه ایــن پدیــده بــا مشــکالت مناطــق حفــاری
نفــت در ایــران ،شــرکت ملــی نفــت ایــران را بــه فکــر پژوهــش
و چارهجویــی واداشــت .در ســال  ،1343اینجانــب پــس از
اتمــام تحصیــل در دانشــگاه تگــزاس بــه اســتخدام شــرکت نفــت
درآمــده و در مهندســی فراوردههــا بهعنــوان کارشــناس تجزیــه
و تحلیــل طــرح مشــغول بـ ه کار شــده و بــرای تحقیــق روی ایــن
موضــوع انتخــاب شــدم.
طبیعــت ایــران :در ایــن مأموریــت چــه وظایــف و امکاناتــی در
اختیــار شــما قــرار گرفــت؟
مهنــدس مهــدوی :در ایــن بــاره مســافرتهایی در داخــل و
خــارج از مناطــق حفــاری داخلــی و فعالیتهــای شــرکت اســو
در آفریقــا و دیگــر نواحــی کــه کوچکتریــن فعالیتــی در زمینــه
تثبیــت شــن بــود انجــام شــد .همچنیــن بــا همــکاری عزیــزاهلل
منصــور مؤیــد (کارشــناس شــیمی شــرکت نفــت) کــه بــا مــن
همــکاری داشــتند و بــا بهرهگیــری از کلیــه امکانات شــرکت نفت و

پاالیشــگاههای
تهــران و آزمایشــگاههای
مربوطــه کــه ملــزم بــه ایــن
همــکاری بودنــد ،برنامــه پژوهــش و
تحقیقــی را بــرای یافتــن فرموالســیون مــادهای
کــه بتوانــد بــا حفــظ خاصیــت چســبندگی نفــت،
نفوذپذیــری نــزوالت جــوی و رطوبت نســبی را داشــته
و همچنیــن عایــق تبخیــر ســطح االرضــی و رطوبــت
شــنهای روان باشــد ،آغــاز کردیــم .اینهــا بهعنــوان
آرمــان و هــدف تعییــن شــدند ولــی کــف خواســتههای مــا
جلوگیــری از حرکــت شــن بــود.
همکاریهــای بیدریــغ و دلســوزانه مهنــدس نراقــی ،مدیــر
وقــت پاالیشــگاه تهــران و همــکاران ایشــان آقایــان مهنــدس
درخشــان ،بهبهانــی و نیکخــو جــای سپاســگزاری دارد .اگــر ایــن
همــکاری و پشــتیبانی شــرکت نفــت بــا همــه امکانــات نبــود ایــن
طــرح بــه ســرانجام نمیرســید .بههرحــال بــا همکاریهــای
علمــی ،بودجــه اجرایــی و تدارکاتــی شــرکت
نفــت در ســال  1344ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیـــزداری کشــور عرصــــهای
بــه مســـاحت حـــدود  900هکتــار واقــع
در منطقــه بوئینزهــرا و غــرب اشــتهارد
کــه بــر اثــر رســوب دارای شــنهای
روان و خــاک تخریبیافتــه ناشــی از
زلزلــه بوئینزهــرا شــده بــود و در آن
ســالها جــاده آســفالته و تأسیســات
کشــاورزی و همچنیــن روســتاهای
فتحآبــاد ،مرادتپــه و کالهدره را
تهدیــد میکــرد بــرای
عملیــات پیشــاهنگ
پژوهشــی ،معرفــی و

تحویــل داده شــد .در ایــن مرحلــه تیــم اجرایــی بــا وســایل
موجــود آن زمــان ماننــد ســطل ،آبپــاش
و سمپـاشهــــای دســتی شــروع بـ ه کار کــرد .چــون
هــدف اصلــی اســتقرار پوشــش گیاهــی شــنی بــود،
بنابرایــن بــا اســتفاده از بذرهــای بومــی ،منطقــه بــا
نهالهــای تــاغ و اســکمبیل کــه از تولیدکنندگان
محلــی قــم ،ســاوه و کــرج تهیــه میشــد،
نهــالکاری و بذرپاشــی شــد .در
ایــن عملیــات ســازمان
جنگلبانــی
اسفند 1396
بهمن -اسفند
 ،6بهمن-
شماره ،6
 ،2شماره
جلد ،2
ایران/جلد
طبیعتایران/
طبیعت
1396
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محــل
نهتنهــا همــکاری
نمیکــرد ،حتــی مأمــوران
حفاظــت محلــی و قرقبانــان بــه
روســتاییان گفتــه بودنــد کــه اینجــا بــا آب
هــم درخــت ســبز نمیشــود ،ایــن دیوانــگان نفــت
میپاشــند!
بههرحــال نتایــج حاصلــه عملیــات کــه در یــک
ســال ،منطقــهای بــه وســعت  900هکتــار مالچپاشــی و
نهــالکاری شــد رضایتبخــش بــود .متأســفانه بهدلیــل
نبــود امکانــات فقــط تصویرهــای معــدودی از ایــن فعالیتهــا

آنکــه نتیجــه کار در عرصــه مهلکتــری ســنجدیده میشــد.
در ســال  1345تیــم عملیــات مالچپاشــی در منطقــه
ایســتگاه حمیــد در کیلومتــر  35جــاده اهــواز  -خرمشــهر کــه
شــنهای روان خــط راهآهــن را بــه مخاطــره انداختــه بــود
و منطقــه البروایــه در کیلومتــر  25کــه جــاده آســفالته اهــواز
بــه اندیمشــک را تهدیــد میکــرد بــا تجهیــزات بیشــتر و بهتــر
مســتقر شــده و شــروع بـهکار کــرد .در انجــام ایــن عملیــات تــا
ســال  1348بیـشاز  20نفــر پرســنل نفــت در طــرح بــه شــرکت
نفــت بازگشــتند و مســئولیتهای آنــان بــه پرســنل ســازمان
جنگلهــا و مراتــع کشــور ازجملــه آقایــان آهنیــن ،گنجــی و
ســایر دوســتان در قیــد حیــات دفتــر مالــچ واگــذار شــد .همچنیــن

در دســت اســت کــه دارای کیفیــت مناســبی نیســت یــا طــی
ســالها از بیــن رفتــه اســت .در ایــن ســالها بــا تشــکیل
وزارت منابعطبیعــی ،ســازمان جنگلبانــی تغییــر ســاختار داده
و بــا دریافــت ثمــرات ایــن برنامــه ،خواســتار واگــــذاری
ایــن طــرح بــه ایــن وزارتخانــه شــد کــه مــورد موافقــت
قــرار گرفــت .قــرار شــد در مــدت یــک ســال ایــن
برنامــه بــا همــکاری شــرکت نفــت در عرصههــای
مشــابه خوزســتان نیــز پیــاده شــود .وزارت منابــع
طبیعــی و ســرجنگلداری خوزســتان بهدلیــل
داشــتن امکانــات وســیع در زمینــه کشــت،
همــکاری کــرده و در ســال بعــد
انتقــال پرســنلی و مالــی هــم
انجــام شــد ضمــن

اعتبــارات اجــرای طــرح در قالــب طــرح ملــی عمرانــی مالچهــای
نفتــی توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تأمیــن شــد.
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طبیعـت ایـران :آیـا بـا ایـن واگـذاری ،اجـرای طـرح بهتر شـد؟
رابطـه بـا شـرکت نفـت چگونـه بود؟
مهنــدس مهــدوی :از آنجاییکــه فنــاوری مالچپاشــی بــر
پایــه مالــچ تولیــدی شــرکت نفــت اســتوار اســت ،ایــن شــرکت
طــی قریــب بــه نیــم قــرن برنامــه مالچپاشــی ،هرگــز
از پشــتیبانی و حمایــت دریــغ نکــرده اســت .همچنیــن
ایــن شــرکت حمایتهــای پرســنلی و تجهیزاتــی داشــته
ولــی عمــده فعالیــت در ســاختار وزارت منابعطبیعــی
بــود .ایــن وزارتخانــه بهدلیــل تشــکیالت جدیــد و
کارآمــد موفــق شــد اعتبــارات کافــی جــذب کنــد .در ایــن

ســا لها بــه فرموالســیون بهتــر و باکیفیتتــری هــم دســت
یافتیــم .طبقهبنــدی مشــاغل انجــام شــد و ســازما ندهی
متناســبتری بــا حفــظ کیفیــت صحرایــی بــودن و مــدل
نفتــی  -نظامــی بــرای کمپهــای عملیاتــی صــورت گرفــت.
از لحــاظ ماشــینآالت هــم تجهیــزات قدرتمندتــری تــدارک
دیــده شــد و مخــازن کارآمدتــری تولیــد و ســاخته شــد.
از لحــاظ فنــی سیســتمهای مجهــز بــه کالچ بــرای فرماندهــی
و کنتــرل عملیــات ،پمپهــای اســکرو (مارپیچــی) بــرای
کســب بهــرهوری بهتــر و نصــب گان (تفنــگ مخصــوص
پاشــیدن مالــچ بــر بلندیهــا) و آنتــن بــرای نقــاط دور و
نزدیــک انجــام شــد .بولدوزرهــای مجهــز بــه وینــچ هــم بــرای
کشــش اســکیها روی تپههــای بلنــد ســفارش داده شــد.
حتـی اسـتفاده از کشـندههای شـنیدار بهمنظـور حمـل مخـازن و
نهال در دسـتور کار قرار گرفت و اجرایی شـد .طرح در خوزسـتان
دارای  12دسـتگاه بولـدوزر  D9و  D8و بیش از  50دسـتگاه وسـیله
نقلیه و مخازن سـیار و انواع کشـندهها بود .در اوج فعالیت خود در سال
 1356رکـورد عملیـات  12هـزار هکتار مالچپاشـی و  20هزار هکتار
نهـالکاری را ثبـت کردیـم .در مجمـوع تا سـال مذکور بیـش از 100
هـزار هکتار در مناطق حمید ،گمبوعه ،الباجـی ،بروایه ،حالف ،نظامیه،
مشـرحات ،فولیآبـاد و غـرب رودخانه کرخه مالچپاشـی شـد که آثار
آن بهصورت بیشـه انبوه بعد از تمامی این سـالها باقی اسـت .در پناه
این اقدامات  300هکتار نیز قرق و احیا شـد .شـهر اهواز و تأسیسـات
اقتصـادی اطـراف آن ،خطـوط ارتباطـی و ازجمله خطـوط راهآهن هم
در مصونیـت کامـل قـرار گرفتنـد .در سـایر اسـتانها نیـز کموبیـش
فعالیتهـای اسـتفاده از مالـچ نفتـی در دسـت انجـام و توسـعه بـود.
بهمنظـور حفـظ و حراسـت از پایگاههـای نظامـی و فرودگاه بوشـهر،
بندرعبـاس ،پایـگاه جاسـک ،سـیرجان ،اصفهـان و فـرودگاه مهرآبـاد
توسـاز موجب
هـم کـه تخریب و متالشیشـدن خـاک ناشـی از ساخ 
ایجـاد مشـکالت ناوبـری بـرای پروازهـا شـده بـود و همچنیـن برای
حفاظـت چاههـا و خطـوط لولـه در خانگیـران سـرخس برای شـرکت
گاز ایـران ،عملیـات اجرایی مالچپاشـی بـا نتایج مثبت به انجام رسـید.
در سـال  1356بـرای حفاظت از جاده نائین یـزد در منطقه علیآباد
و همچنیـن ایمنسـازی زابـل از بادهـای  120روزه و حملـه شـن،
تیـم عملیاتی در یزد و نیاتک مسـتقر شـده و شـروع بـهکار کرد .در
ایـن زمـان و بهدنبال توسـعه ایـن فعالیتهـا و دریافت نتایج بسـیار
رضایتبخـش در زمینـه احیای پوشـش گیاهی مناطـق کویری خبر
ایـن پیشـرفتهای ملـی در بعـد بینالمللی هـم انعـکاس یافت و در
سـال  1354در کنفرانـس بینالمللـی بیابانزدایـی در نایروبـی کنیـا
ایـن طـرح بهعنـوان طـرح برتـر بینالمللـی در زمینه تثبیت شـن و
کنتـــرل بیابان معرفی شـد و مــــورد تأیید قرار گرفت؛ بهصورتیکه
مجله معتبـر National Geographyشـماره اکتبـر  1979خود را به
ایـن امـر اختصـاص داد و ایـن طـرح بهنام برنـد ایران ثبـت جهانی
شد .
کشــورهای مواجــه بــا مشــکل شـنهای روان ماننــد امــارات،
عــراق ،عربســتان ســعودی ،الجزایــر و مصــر هــم درخواســت انتقال

ا یــن
فنــاوری را کردنــد .انتقــال
دانــش فنــی در اجــرای طــرح
مالچپاشــی بــرای تثبیــت شــنهای روان
در امــارات متحــده عربــی عملیاتــی شــده
و منجــر بــه درآمدزایــی و ســودآوری بــاال و
همچنیــن اعتبــار علمــی بــرای ایران شــد .شــوربختانه
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ایــن مهــم در مــورد عــراق
و دیگــــر کشــورها در مرحلــه مذاکــره و قــرارداد متوقــف
شــد .در ســالهای بعــد بــا ادغــام وزارت منابعطبیعــی در
وزارت کشــاورزی اهمیــت چندانــی بــه توســعه مالچپاشــی
داده نشــد .تمامــی تجهیــزات عملیاتــی در اســتان خوزســتان
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی
بهدلیــل نیــاز مبــرم
در
رزمنــدگان
اختیــار جبهههــای
جنــگ قــرار
گرفــت و هیچــگاه
بــه صاحــب
اصلــی آن بــاز
نگشــت یــا
جا یگز یــن
نشــد .

درحالیکــه ایــن بیش ـهزارهای حاصــل از ایــن طرحهــا در گمبوعــه
و غــرب کرخــه بودنــد کــه چــون رزمنــدگان جبهههــا ،ســپاهیان
متجــاوز را زمینگیــر کردنــد و رؤیــای تصــرف خوزســتان و اهــواز
را برهــم ریختنــد .شــهید چمــران در داخــل همیــن بیشــهها
ســتاد جنگهــای نامنظــم را ســازماندهی کــرد .همچنیــن بــا
شــروع جنــگ و تعطیلــی فعالیتهــای اجرایــی در زمینــه
طرحهــای عمرانــی و بــا وصــول بخشــنامه دولــت
مبنیبــر بازگشــت پرســنل مأمــور ســازمانهای
دولتــی بــه محل خدمــت اولیــه ،اینجانــب نیز
بهناچــار بــه شــرکت نفــت مراجعــت
کــرده و بازنشســته شــدم.
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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طبیعـت ایـران :بعـد از
بازنشسـتگی ،روند ایـن فناوری را
چگونـه دیدیـد و بعـداً چه مسـیری
طـی شـده اسـت؟
ال
مهنــدس مهــدوی :اصــو ً
کشــورهای جهــان ســوم و در حــال
توســعه همیشــه منتظرنــد تــا بــرای
حــل مشکلهایشــان نســخهای از
کشــورهای پیشــرفته بــرای آنهــا فرســتاده
شــود و هرگــز هیــچ راهحــل بومــی را
نمیپذیرنــد .مالــچ نفتــی و فنــاوری آن
هــم از ایــن پروســهها جــدا نیســت و
همیشــه مــورد مخالفــت قــرار گرفتــه
اســت .در ایــن میــان عــدهای بــدون ارائــه
دلیــل موجــه و مســتند بــا وجــود دیــدن
نتایــج مثبــت ،آن را انــکار کردهانــد کــه
در ایــن بیــن الزم اســت چنــد نکتــه را
ذکــر کنــم .1 :طبــق اعــام و ارائــه شــواهد
تولیدکننــده ایــن محصــول نفتــی (شــرکت
نفــت و پاالیشــگاه پایــه  ،)Baseمالــچ
نفتــی از نوعــی نفــت شــیرین یــا آســماری
کــه فاقــد ســولفور بــوده و نفــت مرغــوب
و ارزشــمندی اســت ،تهیــه میشــود.
 .2در فراینــد تولیــد ،مولکولهــای
هیدروکربــور نفــت خــام بــرای تهیــه پایــه
مالــچ ،شکســته نمیشــوند تــا بــه اثــرات
ســوء زیســتمحیطی منجــر شــود کــه
بــرای جانــوران و گیاهــان حیــات طبیعــی
زیــانآور باشــد .3 .طبــق اعــام کتبــی
تولیدکننــده ،ایــن مــاده فاقــد مــواد معطــر و
آروماتیــک بــوده و کوچکتریــن خطر ســوء
بــرای زندگــی موجــودات زنــده ایجــاد
نمیکنــد .ایــن مســئله در هــر بارگیــری
و محمولــه ضمــن تائیــد کنتــرل کیفیــت
ثبــت و تأئیــد میشــود .4 .مالــچ نفتــی
تقریبـ ًا مثــل یــک مــاده چســبنده بــا حفــظ
خصوصیــات نفوذپذیــری و جلوگیــری
از تبخیــر نــزوالت جــوی عمــل کــرده و
باعــث چســبندگی  2تــا  3ســانتیمتر از
الیــه رویــی و ســطحی تودههــای شــن
میشــود .البتــه بهدلیــل ســیاهی بهنظــر
میرســد کــه نفــت یا قیــر پاشــیده شــده اما
بههیــچ وجــه جنبه آســفالت و ایزوالســیون
نــدارد .کســانیکه از عرصــه بازدیــد
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میکننــد چنیــن برداشــت غلطــی دارنــد.
البتــه رنــگ ســیاه خــود دارای خصوصیــت
جــذب گرمــا اســت و حــرارت مــورد نیــاز
گیــاه بــرای جوانهزنــی را ایجــاد میکنــد.
 .5فرموالسـیون مالـچ نفتـی تولیـدی ایران
شناسـهای اختصاصـی و برنـد شـرکت ملـی
نفـت ایـران و وزارت نفـت اسـت و هیـچ
شـرکت نفتی دیگـری در جهان چیـزی بهنام
مالـچ نفتـی نه تولید میکند و نه میشناسـد.
 .6اظهـار نظر دربـاره خصوصیـت و ویژگی
مالـچ نفتی ،مشـخصات و مختصات ،مزیت و
انتقـاد از آن در حیطـه اظهارنظر کارشناسـان
نفـت و کسـانی اسـت کـه الـف) حداقـل در
ایـن طـرح کار کرده و بـا آن آشـنایی دارند،
ب) حداقـل چنـد روز در شـرایط کویـری
زیسـته و مالـچ پاشـیدهاند ،پ) نهال کاشـته
و رویـش آنرا مشـاهده کردهانـد و ت) اثـر
زیسـتمحیطی مالـچ را بررسـی کـرده و بـه
نکتـه مخربـی برنخوردهانـد .البتـه الزم بـه
ذکر اسـت کـه هیچیک از کارکنان درگذشـته
و زنـده طـرح بـه بیمـاری صعبالعالجـی
کـه ناشـی از مالـچ باشـد مبتلا نشـدهاند.
اگـر کسـی بدون اطلاع کافـی از مسـئلهای
و بـدون وقـوف از کـم و کیـف آن و ارائـه
شـواهد علمـی و مسـتند اظهـار نظـر کـرده
یـا در آن فاقـد دانـش کافـی باشـد ،مصداق
سوءاسـتفاده و بیدانشـی بـوده و چنیـن
اظهـار نظـری از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
نشـر دانـش ناقـص باعـث نارسـایی در فهم
و اطالعـات عمومـی شـده و بهحـال جامعه
بسـیار خطرنـاک اسـت .7 .وجـود مناطـق
عملیاتـی حفاظتشـده و امنیـت حیـات
وحـش در آنهـا گواه بر بیضرری و مناسـب
بـودن زیسـتمحیطی ایـن فنـاوری دارد .در
هـر صـورت اکنـون کشـورهای منطقـه و
بهخصـوص ایـران بهدالیـل گوناگـون مانند
تغییـرات اقلیمی و خشکسـالی ،قـرار گرفتن
در منطقـه خشـک ،کمبـود نزوالت آسـمانی
و خشـک شـدن تاالبهـا ،سـاخت سـد
روی رودخانههـای داخلـی و برونمـرزی،
از بیـن رفتـن حاصلخیـزی خـاک و هزاران
فاکتـور غیرقابـل ذکر و مؤثر دیگـر با عاملی
بهنـام گردوغبـار حرکـت ماسـههای روان
و ریزگـرد و هـر نـام دیگـری کـه بخواهیـم
بـر آن بگذاریـم روبهرو اسـت کـه تقریب ًا در

تمـام مناطق ایـران پدیدار شـده اسـت .تنها
راهحل این مشـکل برگشـت پوشـش گیاهی
و پوسـته سـبز به روی این خاک اسـت .بعد
از  40سـال تجربـه مالچپاشـی بـا اطمینـان
کامـل از انجـام ایـن عملیـات اعلام میکنم
تـا ایـن لحظـ ه هیـچ مـاده و فنـاوریای که
قادر باشـد در بدترین شـرایط آبوهوایی و
بارندگـی انـدک و بـا هزینه کم و دسترسـی
و سـرعت عمـل بـاال چنیـن نتایـج مثبتی را
بهبـار بیـاورد وجود نداشـته و نـدارد .گرچه
ممکـن اسـت در آینده مواد جدیدی سـاخته
شـوند ولـی تأکیـد میکنـم کـه تاکنـون
چنیـن محصولـی وجـود نداشـته اسـت.
روزگاری انسـان بـرای حملونقل از کجاوه
و کالسـکه اسـتفاده میکرد و سپس اتومبیل
را جایگزیـن کـرد .اینـک بهدلیـل گرانـی و
آلودگـی بنزیـن اتومبیلهـای برقـی جـای
اتومبیلهـای بنزینـی را میگیرنـد .هرگـز
ترقـی بشـر متوقـف نمیشـود و همـواره
ایدههـای برتـر و مناسـبتر راه خـود را
در زندگـی پیـدا میکننـد .امیـد اسـت
بـا توجـه بـه اینکـه نفـت دائمـی نیسـت،
روزی مـادهای ارزانتـر ،سـهلالوصولتر،
سـودمندتر و دارای باالتریـن اثر بیولوژیک
و ارگانیـک جایگزیـن مالـچ نفتـی شـود.
ولـی تاکنـون چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت.
اکثـر مـواد ارائـه شـده یـا دارای کارایـی
کوتاهمـدت بـوده یـا حاوی مـواد شـیمیایی
و اثـرات نفوذناپذیـری هسـتند و بیشـتر
آنهـا بهدنبـال سـاخت و فـروش محصـول
بـوده اسـت .بهطـور قطـع در طبیعـت
راههایـی بـرای مبـارزه بـا ایـن وضعیـت
وجـود دارد که باید بررسـی و تحقیق شـود.
بـرای مثـال گـزارش شـده اسـت کـه در
سـومالی از آب دریـا بـرای ثبیت شـنهای
سـاحلی اسـتفاده میشـود .اما گرچـه امالح
نمـک دریـا موجـب پایـداری شـده و از
حرکـت شـن جلوگیـری میکنـد ولـی بایـد
مزایـا و معایب آن در شـرایط مناطق مختلف
و بحرانی کشـور مـورد پژوهش قـرار گیرد.
مثلاً بـرای مقابلـه بـا شـنهای روان منطقه
زابـل و بادهـای  120روزه ،اجبـار بـود
تـا عالوهبـر مالچپاشـی از بادشـکن هـم
بهصـورت ورقههـای فلزی و پلیت اسـتفاده
شـود کـه شـرایط بسـیار سـختی داشـت.

طبیعـت ایران :بهنظر فـرد باتجربهای مانند
شـما ،سرنوشـت الیـه مالچ چه خواهد شـد؟
مهنـدس مهـدوی :مالـچ نفتـی یـک
مـاده هیدروکربـور طبیعـی اسـت کـه باعـث
چسـبندگی شـنهای روی تپههـا و بافـت
سـطحی خـاک میشـود .خوشـبختانه بعد از
 40سـال ،مالـچ ،عمـده اثـرات خـود را در
مناطـق مالچپاشـی شـده حفـظ کرده اسـت؛
نفـوذ نـزوالت جـوی را عبـور داده و مانـع
تبخیر آب یا رطوبت ذخیرهشـده ،شـده است
کـه وجـود تپههـای دارای پوشـش گیاهـی
انبوه ،پس از گذشـت سـالها دلیل آن اسـت.
شایسـته خواهد بود پژوهشـگرانی با استقرار
پوشـش گیاهی کـه از طریق قرق ،بذرپاشـی
زیـر الیـه مالـچ و نهـالکاری همزمـان طـی
سـالهای نخسـت انجام شده ،پیوسـته منطقه
را کنتـرل کـرده و کار بیولوژیـک و حتـی
کاشـت گونههـای عالیتـر و ارزشـمندتر
متناسـب بـا اهـداف طـرح را مـد نظـر قرار
دهنـد .ایـن مهـم در تـوان مؤسسـه تحقیقات
جنگلهـا و مراتـع کشـور اسـت .بههرحـال
تجربیـات و بررسـیهای مشـاهدات میدانـی
نشـان میدهـد کـه طبیعـت خـود نیـز عمل
احیـا را انجـام داده و گونههـای یکسـاله،
چندسـاله و عالیتـر ،مثل انـواع لگومینوزهها
در منطقـه پیـدا میشـوند کـه پایایـی بهتری
دارنـد .همچنیـن خـاک الیـه زیـر مالـچ از
حالـت ماسـهای و روان خارج شـده و حالت
کلوئیـدی فشـرده پیـدا کـرده اسـت .طبیعت
مهربان اسـت .اگر یـک قدم احیایی برداشـته
شـود ،طبیعت چندیـن قدم برخواهد داشـت.
طبیعـت ایـران :در طـول ایـن سـالها ،در
صحبتهـای شـما اثـر یـک نوع کارشـکنی
و مخالفتهایـی بهچشـم میخـورد ،آنرا
ناشـی از چـه میدانیـد؟
مهنـدس مهـدوی :بیشـتر مخالفتهـا بـا
ایرانـی بودن کار ،ناشـی از فقدان خودباوری
اسـت .اگـر ایـن کار بهعنـوان یـک ایـده
خارجـی و عریانتـر ،غربـی مطرح میشـد
میـزان ایـن تقابل بسـیار کمتر بود .مـا برای
حـل مشـکالتمان همـواره چشـم بـه خارج

مجلـه طبیعت ایـران :اخیراً شـما از مناطق
دوختهایـم کـه یـک کارشـناس خارجـی
ولـو پاکسـتانی بیایـد و برایمـان راهحل پیدا عملیاتـی بازدیـد کردید .عملکـرد را چگونه
کنـد .حتـی امـروزه هـم سـازمان حفاظـت دیدید؟
محیطزیسـت بـرای مبـارزه بـا ریزگـرد از
سـازمان ملـل متحـد کمـک میخواهـد.
مهنـدس مهدوی :خوشـبختانه بـا دعوت
جالب اسـت کـه سـازمان ملـل در کنفرانس و همت مسـئوالن وزارت جهاد کشاورزی و
نایروبـی ،اینجانـب را بهعنـوان کارشـناس مجـری طـرح ریزگردها موقعیتی ایجاد شـد
بینالمللـی انتخـاب و از مـن بـرای کار تـا از کارهـای گذشـته و حـال ،در خدمـت
در آن سـازمان دعـوت کردنـد کـه بهدلیـل همـکاران بازدیدی داشـته باشـیم که بسـیار
مسـئولیتهای کشـوری قبول نکردم .شـاید نوسـتالژیک و خرسـندکننده بـود .درود بـه
پذیرفتـن راهحـل از زبـان مـننوعـی ،برای روان پـاک همـکاران و خدمتگزارانـی کـه
مسـئوالن و دسـتاندکاران پذیرفتنی نباشـد .در ایـن طرحهـا خدمـت کـرده و اکنـون در
اگـر چنیـن باشـد مشـکل بزرگـی بـرای میـان مـا نیسـتند .امیـدوارم کـه ایـن اثرات
توسـعه ایـن کشـور بهشـمار میآیـد کـه به مثبـت در گوشـه و کنار کشـور شـادی روح
نظـر کارشناسـان داخلـی اهمیـت نمیدهند .و روان آنـان را فراهم کرده و امکان زیسـت
بهقـول حافـظ آنچـه خـود داشـت ز بیگانه مردمـان نجیـب سـاکن در ایـن مناطـق را
تمنـا میکـرد .نتیجـه آن هم فرار مغزهاسـت کـه از پاکتریـن مـردم ایـن ملـت بـزرگ
کـه در جهـان رتبـه اول را دارا هسـتیم.
هسـتند فراهـم آورد .متأسـفانه در مـورد
عملیـات اجرایـی آنچه در حال انجام اسـت
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کپیکاری
از کارهـای
گذشـته اسـت کـه با
اشـکاالت فنی و اجرایی
بسیـــــاری انجـــــام
میشـود .در هـر مـورد
راهنمایـی الزم خدمت مسـئوالن
ارائـه شـد تـا بتواننـد بـا هزینـه
کمتـر بـه بهـرهوری بیشـتری دسـت
یابنـد .همچنیـن الزم اسـت تغییراتـی
در طراحـی ماشـینآالت داده شـود کـه
کارایی و انعطاف بیشـتری بـرای کارهای
آتـی فراهـم آورد .آنچـه کـه میمانـد
فنـاوری مالـچ اسـت کـه بـرای هـر نـوع
مالچ دیگری هم باید از آن اسـتفاده شـود.
دوره آبپاشـی و وسـایل ابتدایـی گذشـته
اسـت .ولـی نکتـه قابـل توجـه عشـق بـه
کار و خدمتـی بـود کـه در تمامی پرسـنل
اجرایـی بهویـژه جوانـان شـاغل در تمامی
ردههـا موج مـیزد .امیـدوارم ایـن عرصه
خدمـت در تمامـی کشـور بهصـورت
پویاتـر بـرای آنـان مهیـا و فراهـم شـود.
طبیعـت ایـران :آقـای مهنـدس آهنیـن
شـما بهمـدت  5سـال مجـری طـرح در
خوزسـتان بودهایـد .بـا توجـه بـه ایـن
تجربـه چـه نکاتـی را قابل ذکـر میدانید؟
مهنـدس آهنین :نخسـت آنکـه ،با توجه
به تجربیات گذشـته در مؤسسـه تحقیقات
جنگلهـا و مراتـع کشـور و اشـرافی که به
نتایـج عملیـات اجرایـی بیابانزدایـی
در کشـور دارنـد ،ایـن مؤسسـه بایـد
نقـش واالتـری را در برنامههـای
اجرایی برای سـازمانهای مسـئول،
بهعهـده بگیـرد .این مؤسسـه باید
بهاصطلاح تعیینکننـده خـط
اجـرا باشـد .اینهـا بایـد
بـا بررسـیهای خـود
مشـخص کننـد کـه
کـدام مناطـق
نیا ز منـد
80

irannature.areeo.ac.ir

عملیـات مالچپاشـی اسـت و کـدام مناطـق
را بایـد بـا روشهـای دیگـر احیـا کـرد؛
مثلاً قـرق یـا اسـتفاده از روشهای سـنتی،
سـاخت جـوی و پشـته و بذرپاشـی و در
برخـی مناطـق نیـز تودههـای ماسـههای
روان را بـا سـاخت بادشـکن میتـوان احیـا
کـرد .در مناطقـی کـه بهدلیـل بلنـدی یـا
ت تپههـای روان نیـاز بـه اسـتفاده از
فعالیـ 
مالـچ دارنـد ،بایـد مالچپاشـی صـورت گیرد
امـا بایـد مشـخص شـود کـه بهتر اسـت چه
گیاهـان مناسـبی در آن کاشـته شـود؟ چـه
اهـداف و برنامههـای اجرایی بایـد در مناطق
مالچپاشـی شـده دنبال شـود؟ آیـا باید هدف
چـرای دام ،تأمیـن علوفـه یـا تأمیـن چوب،
سـاخت پـارک جنگلـی و هـر مناسـبت
دیگـری باشـد کـه بتوانـد سـرمایهگذاری
انجامشـده را بـه نتیجـه مطلـوب و بـازده
مناسـب برسـاند؟ هماکنـون بیـش از 150
هـزار هکتـار بیشـههای بهوجود آمـده بر اثر
کاربـرد مالـچ بدون اسـتفاده اسـت ،برنامهای
ندارنـد و در معـرض خطراتـی نیـز قـرار
دارنـد .البتـه این امـر نیاز به تعامـل تنگاتنگ
سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخیـزداری
کشـور بـا سـازمان حفاظـت محیطزیسـت
دارد .چـون بسـیاری از این مناطـق هماکنون
بهصـورت طبیعـی پناهـگاه حیاتوحـش
هسـتند .همچنیـن تغافـل و سـهلانگاری در
تأمیـن نیروهای متخصـص در زمینـه مبارزه
بـا بیابانزایـی و عملیـات صحرایـی نتایـج
نامطلوبـی دارد .بهدلیـل مداومـت ایـن کار با
سرشـت و خصوصیـات اقلیمـی کشـور ،باید
در کل کشـور ،بیابانزدایـی فعالیـت نخسـت
سـازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری باشـد.
بـرای فعالیتهـای بیابانزدایـی ،فقر پرسـنل
عملیاتـی اجرایـی مشـهود اسـت کـه بایـد
بهوسـیله واحـد ذیربـط ،گزینـش و انتخاب
شـده و آموزشهـای خاصـی را فـرا گیرنـد.
همانطورکـه در گـزارش اخیـر مـا در سـفر
بـه خوزسـتان آمـده کـه مـورد تأییـد آقای
مهـدوی نیـز هسـت ،سیسـتمهای اجرایـی
بسـیار عقبمانـده و ابتدایـی بـوده و در خور
دنیـای امروز نیسـت .بایـد بـا همکاریهای
دانشـگاههای فنـی ،طراحیهـای اصالحـی
جدیـدی در مخـازن مالچپاشـی و تجهیـزات
منصـوب صـورت گیـرد تـا بهـرهوری و

کارایـی بیشـتری حاصـل شـود .همچنیـن
بایـد پرسـنل فنـی و واحدهـای عملیاتـی به
آخریـن فناوریهـای روز در زمینـ ه فعالیـت
خـود و اطالعـات منطقـه مجهـز شـوند .باید
اطالعـات هـر منطقـه جمـعآوری شـده و
برنامـه کاری مناسـب و حتـی مالچ مناسـب
بـرای هـر منطقـه جداگانـه تـدارک دیـده
شود .شـاید الزم باشـد مرکزی در خوزستان
بـرای راهبـری ایـن عملیات تأسـیس شـود.
همچنیـن نیـاز بـه همـکاری و همدلـی بیـن
تمـام واحدهای درگیر با تولیت و سرپرسـتی
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور
بهمنظـور تلفیـق ایـن اطالعـات وجـود
دارد .بایـد سـازمان حفاظـت محیطزیسـت،
سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخیـزداری
کشـور ،سـازمان هواشناسی کشـور ،سازمان
زمینشناسـی ،وزارت نفـت و دانشـگاهها در
ایـن مجموعـه تـوان و خدمات خـود را ارائه
دهنـد تا راهحل مناسـب بـهکار گرفته شـود.
باید پرسـنل عملیات به تمامـی این اطالعات
مجهـز باشـند و بتواننـد بـر این مشـکل غلبه
کننـد .چنیـن مجموعـهای میتوانـد الگویـی
بـرای کار در سـایر مناطق کشـور نیز باشـد.
مبـارزه بـا کویـر یکـی از چالشهـای بشـر
در قـرن کنونـی اسـت و بایـد مبـارزان آن با
الگـوی خاصـی تربیـت شـوند.
طبیعـت ایـران :منظورتان چـه خصوصیاتی
اسـت که برای پرسـنل عملیاتی الزم اسـت؟
مهنـدس آهنیـن :الزمه کسـب موفقیت در
هـر کاری ایمـان ،اعتقـاد و بـاور بـه حصول
نتیجـه و بهقـول عرفا عشـق به آرمان اسـت.
بایـد انسـانهایی باورمنـد و عاشـق این کار
و عالقهمنـد بـه آبادانـی انتخـاب شـوند .از
سـوی دیگـر الزمـه کار بـا طبیعـت حضـور
دائمـی در عرصـه اسـت .در اجـرای طرح و
عملیـات مالچپاشـی و در قالـب طـرح ملـی
بهجـز پرسـنل محلـی کـه از روسـتاهای
اطـراف بودنـد ،هیچکـس از پرسـنل عملیات
در شـهر و آبـادی سـکونت نداشـتند .در
قالـب طـرح ،اجـازه احـداث سـاختمان و
اسـکان داده نمیشـد مگـر بـرای سـاخت
سـرویسهای عمومـی  -بهداشـتی و انبـار
تعمیـرگاه بهصـورت چالهسـرویس کـه

آنهـم بهصـورت موقـت و سـرپناه بـود و
بعـدا ً بـه محلهـای نگهبانـی تبدیل میشـد.
شـما در ایـن  150هـزار هکتـار عرصـه
طـرح مالچپاشـی ،هیـچ سـاختمان اصولـی
نمیبینیـد .کار از سـاعات اولیه بامـداد و بعد
از اذان صبح آغاز میشـد و تا پاسـی از شب
زیـر نورافکـن ادامه داشـت .بهنوعـی حرکت
جهـادی بـود .شـاید هـدف از ادغـام جهـاد
سـازندگی بـا وزارت کشـاورزی و تشـکیل
وزارت جهـاد کشـاورزی ،القـا و تزریـق این
روحیـه بـود .متأسـفانه بعدا ً جـواب برعکس
شـد و بـرادران جهـادی هم پشـت میزنشـین
شـدند .از داخل اتـاق کولردار ،پشـت میز ،از
تهـران ،یـا اهـواز و در وقت اداری نمیشـود
کار اجرایـی و عملیاتـی بیابانزدایـی انجـام
داد و بـه نتیجـه رسـید .حتی به اهـداف دیگر
هـم نمیتـوان رسـید .وقتـی عامـل اجرایـی
در بیابـان و عرصـه کار حضـور دارد طبیعتـ ًا
تمام فکر و حواسـش متوجه کار و پیشـرفت
اسـت؛ درصورتیکه حضور در اداره و شـهر
متضمـن دسـت و پـا زدن بهدنبـال پسـت
و موقعیـت ،مأموریـت ،مسـائل خانـواده
و تبعـات آن قـرار میگیـرد و درنتیجـه
کار بـه نتیجـه مطلـوب نمیرسـد .البتـه در
حـد امـکان بایـد در واحدهـای عملیاتـی
مسـائل زیسـت ،خـوراک ،بهداشـت و گـذر
زندگـی پرسـنل مهیـا شـود تـا دغدغـهای
نداشـته باشـند .در چنیـن محیطـی افـراد با
اخلاص و تمـام قـوا و همدلی تلاش خود
را معطـوف بـه کسـب نتیجه میکننـد .چراکه
بهقـول حافـظ :مقـام عشـق را درگـه بسـی
باالتر از عقل اسـت /کسـی آن آسـتان برسد
کـه جـان در آسـتین دارد.
در زمـان کار بهخصـوص در فصل بارش
و عملیـات گاهـی پرسـنل ،ماهانه بـه خانواده
خـود سـر میزدنـد .مـن عقیـده دارم ،مادیات
جنبه دوم هر حرکت انسـانی اسـت .اگر فردی
احسـاس کنـد کارش مـورد قبـول و تقدیـر
رئیـس باالدسـتی ،مدیـر ،همکار ،همشـهری،
هموطـن و اولیـای کشـورش قـرار میگیرد،
انگیـزه مـادیاش نیز بـه میزان زیـادی جبران
میشـود .چیـزی کـه بیشـتر سـبب افزایـش
انگیزههـای مادی میشـود بیتفاوتی مسـئول
و احسـاس تبعیض در بین پرسـنل است که از
خـود تبعیـض هـم خطرناکتر اسـت.

پیشـرفت در شـغل و رسـیدن به مدارج
باالتـر در هـرم سـازمانی از دیگـر عوامـل
کارسـاز در ایـن روند اسـت که باید شـرایط
آن مهیا شـود .اگر در این پروسـه از سـطوح
پاییـن در ارتقـای پرسـنل توانمنـد اقداماتی
انجـام شـده و در باالدسـت هـم از بیـن
کارکنـان بهدلیـل آشـنایی با مسـائل عرصه،
برترینهـا انتخـاب شـوند ،مطمئنـ ًا در ایـن
زمینـه از بیـن سـربازان ،ژنرالهـای خوبـی
پیـدا خواهند شـد.

طبیعـت ایـران :آقـای مهندس مهـدوی با
توجـه بـه مباحـث صورتگرفتـه آیـا نکتـه
دیگـری را قابـل ذکـر میدانیـد؟
مهنـدس مهـدوی :در سـالهای اخیـر
معضالتی مانند از بین رفتن حیات منابعطبیعی
و مواجه کشـور با مسـئله ریزگرد کـه در ابتدا
دسـتوپاگیر بـود و اکنـون دامنگیـر شـده
اسـت ،تخریب خـاک و از بین رفتـن افق دید،
تعطیلی مدارس و ادارات و مراجعات بهداشـتی
و غیره در بیشـتر مناطق کشـورمان رخ نشـان
دادهانـد .همه مسـئوالن اجرایی و کارشناسـان
مربوطـه هـم در هر بحث میزگرد و سـمیناری
که شـرکت میکنند ،گفتارشـان ذکر مصیبت و
تأییـد مشـکالت و دعوت مردم بـه کنار آمدن

با
مسـئله
اسـت .همـه علت
را بـه گـردن دشـمن
خارجی ،طبیعت ناسـازگار،
خشـکی منطقـه و مسـائل
بینالمللـی ربـط داده و حتـی
برخـی اقدامـات سـالهای گذشـته
را مـورد شـماتت قـرار میدهنـد .مـن
تقاضـا میکنم هـر کس در این جلسـات

شـرکت میکند از او بخواهیم راهحـل ارائه دهد.
وظیفه کارشـناس ریشـهیابی و درمان اسـت نه
نالیدن؛ وگرنه مثل این اسـت کـه بیمار به دکتر
مراجعه کند و پزشـک بگویـد میدانم چنین
مشـکالتی داری ولی من درمانـی برای تو
نـدارم؛ یـا با بیمـاریات کنار بیـا! وظیفه
کارشناسـان ایـن اسـت که بـرای بیمار
راهحـل اجرایـی بیایند .اگـر این کار
جـواب نمیدهـد پـس بـه دنبـال
راهحـل جایگزیـن باشـند .بـا
شنپاشـی و ریگپاشـی
که نمیتـوان  3میلیون
هکتـار بیابـان را
احیـا کرد.
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