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وضعیت اجرای مقررات مدیریت مراتع
در کانونهای داخلی ریزگرد خوزستان
علی محبی

*

کانونهـای هفتگانـه تقسـیم شـدند .بدینترتیـب شهرسـتانهای
مقدمه
ریزگردهـای اسـتان خوزسـتان ،یـک بحـران محیطزیسـتی بـا آبادان ،خرمشـهر ،شـادگان ،هویزه ،اهواز ،بـاوی ،کارون ،امیدیه ،بندر
پیامدهـای بهداشـتی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و حتـی امنیتـی اسـت .ماهشـهر ،رامشـیر و هندیجان در محدوده کانونهـای تولید گردوغبار
ایـن معضـل اساسـی کـه از سـالها پیـش آغـاز شـده در دهـه قـرار گرفتند.
اخیـر شـدت یافتـه و خسـارتهای زیـادی در پی داشـته اسـت.
خوزسـتان بـا مسـاحت  64057کیلومتـر مربـع از نظـر پسـتی و وضعیتاجرایمقرراتمدیریتمراتعدرسطحمراتعخوزستان
بلنـدي بـه دو منطقـه کوهسـتانی و جلگـهاي قابل تقسـیم اسـت .بررسـی آمـار مربـوط به انجـام اقدامات ممیـزی مراتع در خوزسـتان
منطقـه کوهسـتانی بهطـور عمده شـامل شـمال و شـرق اسـتان با نشـان میدهد کـه اجرای مقررات ممیـزی مراتع از سـال  1375روند
حـدود دوپنجم مسـاحت کل اسـتان بوده و منطقه جلگـهاي نیز از نزولـی داشـته و از سـال  1390بـه بعد سـیر صعـودی بهخـود گرفته
جنـوب دزفـول ،مسجدسـلیمان ،رامهرمز و بهبهان آغاز شـده و تا اسـت (شـکل  .)1یکـی از دالیـل افزایـش اعمـال مقـررات در چند
کرانههـاي خلیجفـارس و اروندرود ادامـه دارد .حدود  85درصد سـال اخیـر را میتـوان شـروع اقدامـات کنتـرل ریزگـرد در اسـتان
از وسـعت اسـتان داراي اقلیم فراخشـک ،خشـک و نیمهخشـک محسـوب کرد؛ چراکه شـناخت وضعیـت این منابع ،اسـاس مدیریت
اسـت .در اسـتان خوزسـتان ،نزدیـک به  7مـاه از سـال (از نیمه بهینـه آنهـا را تشـکیل میدهد (سـیداخالقی و همـکاران.)1397 ،
فروردیـن تـا نیمـه آبـان) متوسـط دمـای
هـوا 30 ،درجـه سـانتیگراد یـا بیشـتر
اسـت و حداکثـر آن در فصـل تابسـتان به
600000
بـاالي  50درجه سـانتیگراد نیز میرسـد.
500000
متوسـط بارندگـی آن  266میلیمتـر بـوده
400000
و معـدل دمـا  26درجه سـانتیگراد اسـت.
براسـاس آخرین تقسـیمات کشـوري سال
300000
 ،1392خوزسـتان  3/9درصـد مسـاحت
200000
خاکـی کشـور را تشـکیل داده و داراي
100000
 27شهرسـتان 76 ،شـهر 67 ،بخش144 ،
1375
1380
1385
1390
1395
دهسـتان و  6406آبـادي ( 2399آبـادی
خالـی از سـکنه و  4007آبـادی داراي
سـکنه) اسـت (سـیداخالقی و همکاران،
شکل  -1مساحت اعمال اقدامات ممیزی و تنسیق در مراتع خوزستان طی سالهای مختلف
 .)1397بهمنظـور انجـام مطالعات مقابله
بـا گردوغبـار ایـن اسـتان ،بخشهایـی
از  11شهرسـتان واقـع در محـدوده ریزگـرد ،ازسـوی گـروه وضعیت اجرای مقررات مدیریت مراتع در کانونهای
مطالعاتـی مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور (بینام ،داخلی ریزگرد
 )1397بهعنـوان کانونهـای داخلی تولید ریزگرد شناسـایی جـدول  1وضعیـت اجـرای مقـررات مدیریـت مراتـع در کانونهای
شـدند .ایـن شهرسـتانها براسـاس موقعیـت جغرافیایـی به داخلـی ریزگـرد خوزسـتان را نشـان میدهـد .همانطورکـه در این

* استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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جـدول مشـخص اسـت از تعـداد  1 ،26 ،1و  8آبـادی واقـع در بنـدر ماهشـهر ،رامشـیر و هندیجـان بهترتیـب در  4 ،4 ،15و
محـدوده کانونهـای  1و  2بهترتیـب مربـوط بـه شهرسـتانهای  11آبـادی اقدامـات ممیـزی مرتـع ،منجـر بـه صـدور پروانـه
آبـادان ،خرمشـهر ،شـادگان و هویـزه ،در تنهـا آبـادی واقـع در چـرا شـده اسـت .تاریـخ صـدور پروانههـا نیـز بهترتیـب بـه
محـدوده شـادگان ،اقدامـات ممیـزی مرتـع در سـال  1381صورت سـالهای  77 ،88 ،74-75و  83-74-69مربـوط میشـود.
بدینترتیـب از کل  244آبـادی شهرسـتانهای محـدوده
گرفتـه کـه منجـر بـه صـدور پروانـه چـرا شـده اسـت .آبادیهـای
ریزگـرد خوزسـتان  44آبـادی (18/03
سـایر شهرسـتانها فاقـد پروانـه هسـتند.
ریزگردهای استان خوزستان،
درصـد) دارای اقدامـات ممیـزی مرتـع و
همچنیـن از تعـداد  6 ،54و  7آبـادی
محـدوده کانونهـای  3و  4مربـوط بـه یک بحران محیطزیستی با پروانـه چـرا بـوده که از ایـن تعـداد نیز فقط
شهرسـتانهای اهـواز ،بـاوی و کارون بهترتیب پیامدهای بهداشتی ،اجتماعی 13 ،پروانـه منجـر به تهیـه طـرح مرتعداری
 4 ،4و  1آبـادی دارای اقدامـات ممیـزی مرتع اقتصادی و حتی امنیتی است .شـده اسـت ( 5/33درصـد) (شـکل 2و .)3
دلیل پاییـن بودن آمار اقدامات مدیریت
بـوده کـه منجر بـه صـدور پروانه چـرا در آنها این معضل اساسی که از سالها
شـده اسـت .تاریخ صـدور پروانههـا بهترتیب پیش آغاز شده در دهه اخیر مراتـع در آبادیهـای محـدوده ریزگـرد
بـه سـالهای  76 ،74-75و  84برمیگـردد .شدت یافته و خسارتهای خوزسـتان را بایـد علاوه بـر گسـتردگی
مسـاحت مراتـع ایـن اسـتان ،بـا کمبـود
از تعـداد  68 ،24 ،28و  21آبـادی
زیادی در پی داشته است.
نیروهـای دولتـی محافظ و اعتبـارات این
واقـع شـده در محـدوده کانونهـای 6 ،5
عرصههـا مرتبط دانسـت .هجـوم حدود 2
و  7مربـوط بـه شهرسـتانهای امیدیـه،
میلیـون واحد دامی عشـایری از هشـت اسـتان ایالم ،کرمانشـاه،
جدول  - 1وضعیت اجرای مقررات مدیریت مراتع در آبادیهای شهرستانهای چهارمحـال و بختیاری ،لرسـتان ،همـدان ،اصفهـان ،کهگیلویه و
محدوده کانونهای ریزگرد خوزستان
بویراحمـد و بوشـهر بـه خوزسـتان (سـیداخالقی و همـکاران،
 )1397نیـز مازاد بر علت اسـت .متناسـب نبـودن تقویم چرایی
محدوده
طرح
زمان ممیزی مرتعداری ممیزیشده *تعداد روستا شهرستان کانون بـا شـرایط اکولوژیکـی حاکـم بـر مراتع خوزسـتان نیـز عامل
مهـم دیگـر در تخریـب مراتـع حـوزه اسـتحفاظی این اسـتان
آبادان
1
0
0
0
ال تاریخهـای
بـوده اسـت .براسـاس پروانههـای چـرا معمـو ً
خرمشهر
26
0
0
0
ورود و خـروج دام در ایـن اسـتان  10/1تـا  1/10هـر سـال
1و2
شادگان
1
1
0
81
عنـوان شـده اسـت (محبـی و همـکاران ،)1395 ،درحالیکـه
دامهـای عشـایری اسـتانهای مبـدأ ذکر شـده بهدلیـل اجبار
هویزه
8
0
0
0
آبوهوایـی و فشـار ادارات منابـع طبیعـی شهرسـتانهای
اهواز
54
4
0
74-75
قطـب مخالـف ،عملاً بهتدریـج از اوایـل مهرمـاه وارد مراتع
باوی
6
4
0
76
 3و  4خوزسـتان میشـوند .ایـن در حالـی اسـت کـه بارشهـای
خوزسـتان هنـوز شـروع نشـده و علوفهای برای چـرا وجود
کارون
7
1
0
84
نـدارد؛ لـذا حضـور دام در چنیـن شـرایطی بـه تخریـب
امیدیه
28
15
4
74-75
گسـترده ایـن مراتـع دامـن میزنـد .دامهـای روسـتایی هم
بندر ماهشهر
24
4
0
88
کـه با حـدود  53درصد وابسـتگی به مرتع (محبـی)1397 ،
 5،6و7
تقریبـ ًا در تمـام طـول سـال در مراتع اسـتان حضـور دارند.
رامشیر
68
4
4
77
نتیجه اینکه ،در کنار سایر عوامل تولید ریزگرد (اقلیم،
هندیجان
21
11
5
83-74-69
خشک شدن تاالبها ،کانونهای خارجی و غیره) حضور
کل کانونها
244
44
13
حدود  6برابر دام مازاد بر ظرفیت (سیداخالقی و همکاران،
 )1397در مراتع کانونهای تولید ریزگرد خوزستان در
درصد
18/03
5/33
مقایسه با متوسط  2/16برابری کشوری (محبی و همکاران،
*شامل آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه ،شرکتها و مکانها
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تعداد و درصد آبادیهای دارای ممیزی مرتع

50

تعداد و درصد آبادیهای محدوده ریزگرد

0

شکل  - 2مقایسه تعداد و درصد کل آبادیها و آبادیهای دارای اقدامات ممیزی شده و طرح مرتعداری در کانونهای ریزگرد خوزستان

شکل  -3وضعیت ممیزی مراتع در شهرستانهای محدودههای ریزگرد خوزستان( ،سیداخالقی و همکاران)1397 ،
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شکل  -4مراتع تخریبیافته جنوب شرق اهواز که به یکی از کانونهای داخلی تولید ریزگرد تبدیل شده است ( .عکس از :محمد فیاض)1397 ،

 )1395میتواند یکی از عوامل مهم تخریب مراتع این استان
و تبدیل آنها به منشأ تولید ریزگرد محسوب شود ( شکل .)4

پیشنهاد

نظر به ضرورت اجرای سیستم مراقبت و نگهداری از طرحها
تا تثبیت کامل خاک این مناطق ،پیشنهاد میشود دولت با
اتخاذ تدابیری از ورود دامها به محدودههایی از کانونها که
عملیات مختلف تثبیت خاک صورت گرفته تا استقرار پوشش
گیاهی مناسب ،ممانعت بهعمل آورد .تحقق این امر نیز بدون
رضایت و مشارکت بهرهبرداران مراتع ،بعید بهنظر میرسد.
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