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به نسـبت  منطقـه اي  در  ايـران  سـرزمين 
خشـك و بياباني واقع شـده و هرسـاله هـزاران هكتار از 

اراضـي كشـور بـر اثرفرايندهـاي گوناگـون  بيابان زايـي كارايي خود 
را از دسـت مي دهنـد. بـروز پديـده گردوغبـار و طغيـان بي سـابقه  ريزگردهـا 

نيـز كـه در سـال هاي اخيـر آسـمان اغلـب  اسـتان هاي باختـري، جنوبـي و مركـزي 
كشـور را درنورديـده، يكـي ديگـر از شناسـه هاي خطرنـاك ايـن پديـده  ويرانگر اسـت كه 

بـا افزايـش  شـتابناك چشـمه هاي توليد گردوخـاك، كيفيت زندگـي را براي بسـياري از ايرانيان 
به ويـژه سـاكنان اسـتان های خوزسـتان و سيسـتان و بلوچسـتان بـا دشـواري مواجـه  كرده  اسـت. 

دراين بـاره، از سـال ها پيـش بـا  اتخـاذ روش هايی سـنتی و كارشناسـی همچـون ايجاد بادشـكن زنده 
و غيرزنـده و اسـتفاده از مالـچ نفتـی نسـبت بـه تثبيـت ماسـه های روان در  مناطـق بيابانـی اقـدام شـده 

اسـت. بـرای بررسـی و تحليـل پديـده بيابان زايـی با تعـدادی از كارشناسـان و پيشكسـوتان ايـن عرصه 
گفت وگويـی انجـام داديـم. در اين گفت و گو بـه ميزبانی دكتر محمد خسروشـاهی، رئيس بخـش تحقيقات 
بيابـان مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع كشـور، مهندس علـی خلدبريـن، مهندس محمدرضـا گنجی 
و مهنـدس اميرحسـين لقمـان از كارشناسـان قديمـی و صاحبـان تجربه كـه در كارهـای اجرايی حوزه 
مالـچ و تثبيـت شـن فعـال بوده اند حضـور داشـتند. در ابتـدای گفت وگـو به اختصار به سـوابق علمی 

و كاری ايـن افراد اشـاره می شـود:  

در میزگرد کارشناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور صورت گرفت: 

واکاوی پدیده بیابان زایی و مسئله تثبیت تپه های ماسه ای 

گفت وگوی چالشی
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مهندس خلدبرينمهندس لقمان مهندس گنجی
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مهندس خلدبرین، کارشناس ارشد بیابان زایی )تحلیل و بررسی علل 
و عامل ها( و بیابان زدایی )بررسی روش های مقابله با بیابان زایی(، 
لیسانس آبیاری و آبادانی از دانشگاه تبریز و فوق لیسانس حفاظت 
خاک و آب از دانشگاه تهران است. آغاز کار وی از تثبیت شن در 
به تهران آمد و در دفتر  سبزوار در سال 1350 بود. سال 1354 
حفاظت خاک و آبخیزداری آن زمان و به طور مستقیم در کارهای 
آبخیزداری در سد لتیان و همچنین مدیریت تثبیت شن شروع به کار 
کرد و این فعالیت ها تا حدود 16، 17 سال ادامه یافت. سپس عضو 
شورای عالی جنگل شد و در آنجا هم بیشتر برنامه های کاری وی 
تثبیت شن و بیابان زدایی بود. هم زمان با این فعالیت های اداری، مدیر 
گروه مهندسی محیط  زیست در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
شمال بود و پس از بازنشستگی نیز به صورت تمام وقت در دانشگاه 
هیئت مدیره  عضو  اکنون  خلدبرین  مهندس  داد.  ادامه  کارش  به 
مهندسین مشاور پایداری طبیعت بوده و باز هم در زمینه تثبیت شن 

مشغول به فعالیت است. 
خالصه ای از سوابق علمی و کاری مهندس محمدرضا گنجی 
دانشگاه  از  جنگل داری  رشته  فارغ التحصیل  است:  زیر  به شرح  نیز 
از  جاده  و  جنگل  تخصصی  دوره  اخذ   ،)1345-1349( تهران 
یوگسالوی )1351-1350(، خدمت سپاهی ترویج در منابع طبیعی 
)سرجنگل داری سیستان و بلوچستان( طی سال های 1351 تا 1352، 
رئیس  بوئین زهرا،  در  کارآفرین  نفتی  مالچ های  دفتر  کارشناس 
مالچ های نفتی گمبویه اهواز و کمپ مالچ های نفتی خانگیران سرخس 
در سال های 1352 تا 1354، رئیس اداره کشت دفتر مالچ های نفتی 
)1370 - 1355( و یکی از مجریان مالچ های نفتی ابوظبی، مدیرکل 
دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی )1373- 1370(، مشاور معاونت و 
حوزه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری )1378- 1374(، 
 -1380( کشور  آبخیزداری  و  مرتع  جنگل،  شورای عالی  عضو 
بازرس  و  ایران  جنگلبانی  انجمن  هیئت مدیره  فعلی  عضو   ،)1378
جامعه جنگلبانی ایران، مدیرعامل هامون پاک )چورا( و عضو ایرانی 
در تدوین کنوانسیون بیابان زدایی سازمان ملل، شرکت در اجالس 
نایروبی و دو مرحله شرکت در اجالس ژنو برای تدوین کنوانسیون.
مهندس امیرحسین لقمان نیز بین سال های 1350 تا 1370 مدیر 
تثبیت شن های روان در کاشان بود. از سال 1370 تا 1380 نیز در 
تحقیقات  مدیر  به عنوان  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
بازنشسته  بود. وی سال 1381  به کار  بیابان زدایی کاشان مشغول 
شد و از سال 1383 تاکنون در زمینه های بیابان زدایی و بیابان زایی 

حوزه های آبخیز کوهستانی به فعالیت خویش ادامه می دهد.

 آقای مهندس خلدبرین اجازه دهید گفت وگو را با اولین سؤال از 
شما شروع کنیم. نزدیک به نیم قرن از فعالیت های اجرایی سازمان 
تثبیت  و  بیابان زایی  با  مقابله  زمینه  در  کشور  مراتع  و  جنگل ها 
ماسه های روان می گذرد. شمه ای  کوتاه از آغاز و چگونگی شروع 

کار را بفرمایید. اینکه این اقدامات چرا و از کجا آغاز شد؟  

 مهندس خلدبرين: حركت ماسه های روان در طبيعت يك پديده 

طبيعی 
است و به طور قطع بايد 

تحوالت  تاريخ  مقياس  در  آن  را 
طبيعی زمين شناسی لحاظ كنيم. بسياری از 

توده های ماسه ای فعلی، مربوط به دوران چهارم 
آنها تراكم  بيشتر مناطقی كه در  زمين شناسی است. 

ماسه های روان و به عبارتی معضل ماسه های روان وجود 
دارد، به طور عمده شامل مناطق خشك و نيمه خشك جهان 

بقيه موارد هم مربوط به ماسه های  البته  ايران است.  ازجمله 
ساحلی است كه در همه جای دنيا ممكن است تحركی داشته 

روابط  انسان ها،  تمدن  تاريخ  مقياس  در  تاريخی  شواهد  باشند. 
آن  از  حاكی  شده  ضبط  و  مطرح  كه  آن گونه  و  محيط  با  انسان 

مسئله  با  قديم االيام  از  انسانی  تمدن  مراكز  از  تعدادی  كه  است 
هند،  تاكليماكان،  چين،  در  بوده اند.  درگير  روان  ماسه های  حركت 
تمدن ميان رودان )بين النهرين( و ايران )مناطق بيابانی مثل يزد( چنين 

آثار و حركت هايی را می بينيم. در اين ميان 
مسئله  مهمی كه می خواهم بيشتر به آن توجه 
در  تمدن ها  از  بسياری  كه  است  اين  شود، 
می گرفتند؛  شكل  اگزوتيك  رودهای  كنار 
رودهايی كه سرچشمه  آنها از جای ديگری 

بود، به دشت هايی وارد می شدند 
و درنهايت به باتالق ها و 
می رسيدند.  تاالب هايی 

اين رودها مقدار زيادی بار رسوبی با خود می آوردند. اين رسوبات 
اگر درشت دانه بودند در باال دست و جايی كه احتمااًل اراضی دشت سر 
از شدت شيب  كه  قسمت هايی  در  می ماندند. همچنين  بود  كنيك  و 
به نسبت  رسوبات  رودها  درمی آمد،  دشت  به حالت  و  می شد  كاسته 
ميان قطر )دانه های ماسه ای( را به جا می گذاشتند و در پايين دست هم 
ايران  باقی می ماندند. در كوير  ذرات رسوبی بسيار ريز )سيلت ها( 
برخی برجستگی ها )البرز و زاگرس( را داريم و بعد وارد مناطقی 
مانند سمنان، دامغان، سبزوار، شاهرود، دامنه های اصفهان و غيره 
كشاورزی  می گزيدند،  سكونت  آنها  در  انسان ها  كه  می شويم 

عماًل  يعنی  می دادند.  شكل  را  شهری  تمدن های  و  می كردند 
انباشته  آنها  در  ماسه ها  اين  كه  بودند  عرصه هايی  نزديك 

شده بود. حال انسان هايی كه در اين سرزمين ها سكونت 
استفاده  نيز  دسترس  در  منابع  از  طبعًا  می گزيدند، 

می كردند. توليدات اين منابع گاهی اوقات كمتر از 
انجام  انسان ها  توسط  كه  بود  برداشتی  ميزان 

از  پس اندازی  هميشه  بنابراين  می شد. 
خاك  روی  طبيعی  محيط های 

وجود داشت.   
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موضوعی 
كه هميشه كمك می كرده 
شود،  متحول  ساختار  اين  تا 
به عنوان  خشكسالی  دوران های  وجود 
يكی از ويژگی های مناطق خشك بود. وقوع 
و  محتوم  امری  هميشه  كه  خشكسالی  پديده های 
باعث  بود،  دقيق  پيش بينی  غيرقابل  ولی  انتظار  قابل 
به سادگی  داشتند  سكونت  اينجا  در  كه  افرادی  می شد 
امكان انطباق يا توان سازگاری با محيط را از دست بدهند؛ 
درنتيجه دام هايشان زمين ها را بيشتر تحت فشار قرار می داد 
و بهره برداری از منابع اراضی باعث می شد كه پوشش بيشتری 
از بين برود. درنهايت اگر در چندين سال بعد هم تحت شرايطی، 
اراضی به حالت اوليه برمی گشت باز چيزی برای بازآفرينی روی 

در  و  باشد  خاك  حفاظت  برای  عاملی  كه  نداشت  وجود  زمين 
تپه های ماسه ای حركت می كردند. در  از موارد هسته های  بسياری 
چند دهه اخير هر وقت خشكسالی در زابل، سيستان، يزد و حتی 
ماسه های  حركت  با  مصادف  هميشه  شده،  نمايان  خوزستان  در 
روان بوده است؛ اما اينكه انسان چگونه با حركت ماسه های روان 
برخورد می كرده، يك پديده بيشتر »گريز از خطر« بوده است. 
وقتی خطری وجود دارد، ممكن است با آن مقابله شده يا از 
آن فرار شود. انسان بيشتر، خطرگريز است. مثاًلً در يزد از 
نظير علی آباد خرابه،  هزار روستا، 600 روستای خرابه 
از  اين خرابه ها  حسن آباد خرابه و غيره وجود دارد. 
دارد.  وجود  آثارشان  و  بوده اند  قديم  زمان های 
به جايی  افراد  كه  نشان می دهد  اين موضوع 
می آمدند و از آن بهره برداری می كردند؛ 
دچار  ماسه ها  هجوم  با  كه  بعد 
می شدند،  گرفتاری 

آنجا را ترك كرده و در محلی دورتر يك سكونتگاه جديد درست 
با اين مسائل كمتر مقابله می كردند.  می كردند. منظورم اين است كه 
دراين باره در آثار مكتوب تاريخی ما و حتی افسانه ها شواهد زيادی 
وجود دارد. در سال 1332 از يك سو به داليل اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و ازسوی ديگر پرداختن عقاليی به موضوع، می توان منشأ 
ايران  در  را  روان  شن های  تثبيت  مسئله  به  نسبت  نوين  رويكردی 
ورود  قبيل  از  مواردی  به  می توان  قضيه  اين  علل  از  كرد.  مشاهده 
جمعی از دانش آموختگان دانشگاهی به داخل كشور و به ويژه سازمان 
و  تحقيق  مطالعه،  به  جدی تر  توجه  آبخيزداری،  و  مراتع  جنگل ها، 
برنامه ريزی در حوزه منابع طبيعی، به وجود آمدن موج جديد جهانی 
بيابانی، توجه به استراتژی های  درباره پرداختن به مناطق خشك و 
موضوع  به  پرداختن جدی تر  و  بيابانی  و  مناطق خشك  در  توسعه 
كرد.  اشاره  بيابانی  اكوسيستم های  در  زيستی  تنوع  از  حفاظت 
موضوع  به  سیستمی  نگاه  داشتن  و  جامع نگری  لزوم  همچنین 
نظام  در  بنیادی  تحوالت  ضرورت،  یک  به عنوان  منابع طبیعی 
بهره بردن  در کشورهای جهان سوم،  توسعه  و طرح های  برنامه ریزی 
نظام  به  توجه  همچنین  و  آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای  تجربه  از 
است.  مقطع  این  در  اشاره  قابل  موارد  دیگر  از  سرزمین  آمایش 
مثاًل همان موقع ها، وقتی کسی در این زمینه کار می کرد به نکات اشاره 
شده توجه داشت. هم زمان در سازمان برنامه و بودجه نیز طرح عمران 
مناطق کویری تدوین شد. برآیند تمام این موارد باعث شد که یک نوع 
جهت گیری منطقی تر، عقالیی تر و علمی تری نسبت به تثبیت شن به وجود 
بیاید. اما در این سال ها در کشور ما یک اتفاق دیگر نیز افتاد و آن هم وقوع 
خشکسالی ها، بهره برداری بی رویه از منابع اراضی، توسعه مکانیزاسیون 
لجام گسیخته در کشاورزی و شور شدن و استفاده بیش از حد از منابع آب 
توسط چاه های عمیق بود. البته این  موارد از طرفی کمک کرد تا درنهایت 
آسیب های  که  روان  شن های  حرکت  درباره  مسئوالنه ای  نسبتًا  نگاه 
جدی به مزارع کشاورزی، روستاها، خانه ها و خطوط مواصالتی و 
ارتباطی وارد می کرد، به عنوان یک معضل اقتصادی، اجتماعی پدید آید.

 اين ها شاه بيت حرف هايی بود كه می زدند و به عبارتی يك نگاه جامع 
و  داشته  معضل وجود  اين  به  نسبت  آن سال ها  در  مسئوالنه تری  و 
در  می شد.  ديده  موضوع  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  جنبه های 
سال 1337 اولين كميته حفاظت از آب و خاك در ايران شكل  گرفت 
اين  است.  بوده  عراق  پيمان  نظر  زير  كميته  اين  شواهدی  به  بنا  و 
پيمان، درواقع برای مقابله با شوروی به وجود آمد و كشورهای عراق، 
كه  انقالبی  با  بعداً   بودند.  آن  عضو  ايران  و  پاكستان  تركيه،  آمريكا، 
در عراق صورت گرفت و روی كار آمدن نظام جديد، اين كشور از 
اين جمع خارج شد و اين پيمان تحت عنوان سنتو، ميان كشورهای 
در  كه  كارهايی  از  يكی  ماند.  باقی  ايران  و  پاكستان  تركيه،  آمريكا، 
اين پيمان انجام شد، اقدامات مطالعاتی درخصوص فرسايش آبی و 
خاكی در ايران بود. ازجمله می توان به اين نكته اشاره كرد كه در سال 
1338 سطحی معادل 18 هكتار از فعاليت های تثبيت شن در اهواز 
شروع  شد؛ كاری كه بيشتر جنبه تحقيقاتی و آزمايشی داشت. هم زمان 
بررسی هايی در مورد احيای مناطق كويری صورت  گرفت و در همين 
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سال ها پژوهش هايی برای بادشكن توسط دكتر فيروز نخجوانی، استاد 
دانشكده منابع طبيعی در اهواز انجام شد و بادشكن هايی با تخته ايجاد 
 كردند. در اوايل دهه 40 خشكسالی  نسبتًا فراگيری تمامی كشور را 
دربر گرفت و عمده آثار و عوارض آن در مناطق كويری و بيابانی 
بروز و ظهور داشت. زابل و سيستان از اين پديده آسيب ديدند. مناطق 
شمالی و صحرايی كشور نيز از آن متأثر شدند. فرسايش بادی در آن 
زمان چنان گسترده بود كه مورد توجه قرار گرفت و وزارت كشاورزی 
سال  در  ازاين رو  بينديشد.  راهكاری  معضل  اين  مورد  در  وادار شد 
1344 ايستگاه تثبيت شن در سبزوار در يك عرصه 100 هكتاری 
كار خود را آغاز كرد. در آن زمان آقای مهندس هنگ آفرين، مسئول 
با عنوان عمران  كه  تثبيت شن  اين طرح  بود.  مناطق كويری  عمران 
مناطق كويری شكل  گرفت، كم كم گسترش پيدا  كرد و به 13 استان 

ديگر رسيد.

 آقای مهندس لقمان، این طور به نظر می رسد 
که عمده کارهای مقابله با بیابان زایی در گذشته 
و حتی تا چند سال اخیر به طور خاص مقابله با 
 حرکت ماسه های روان بوده است. درحالی که 
مقوله بیابان زایی تحت تأثیر عامل های دیگری 
هم هست. آیا اقدامات دیگری نیز  در این زمینه 

صورت گرفته است؟

 مهندس لقمان: سؤال حضرت عالی نقص كار 
كه  است  قرار  اين  از  مطلب  ولی  می رساند  را 
كه  خلدبرين  مهندس  صحبت های  به  باتوجه 
روان  تثبيت شن های  در سال 1344  فرمودند 
شروع شد سؤال بزرگ اين است كه قبل از اين 
تاريخ مردم چه كار می كردند؟ اصواًل از اعماق 
تاريخ تا اين سال كه برنامه تثبيت شن های روان 
شروع شده بود مردم چه می كردند؟ اما نمی توانيم 

اين مقطع را نتيجه بخش بدانيم، بلكه حداقل 3 تا 
4 سال بعد اين درخت ها توانستند روی تپه های شنی تأثير بگذارند. 
افزون بر اينكه حركت شن های روان يك مسئله طبيعی است كه از نظر 
بنده يك مسئله اجتماعی هم محسوب می شود. سؤال اينجاست كه در 
بوده  كنار می آمدند؟ كوير هميشه زنده  با كوير  گذشته مردم چگونه 
و مردم كوير هم زنده بودند، همان طور كه االن زنده هستند. به اين 
موضوع االن اصاًل توجه نمی شود. اينكه فكر كنيم سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداری كشور قادر است كوير را احيا كند يا جلوی حركت 
شن های روان را بگيرد، خيالی عبث و ناممكن است؛ يعنی اين كار 
بدون حضور مردم امكان ندارد. به نظر من تجربياتی كه مردم دارند از 
اهميت زيادی برخوردار است و الزم است با علم و تحقيقات جديد 
تلفيق شده و راهكاری مشخص شود. در اين راستا روی تپه های شنی 
كار كردند چون موضوعی بود كه نتايج ملموسی داشت. مثاًلً فرض 
كنيد اگر طوفانی حركت می كرد، بخشی از تپه های شنی فاقد پوشش 
گياهی، توسط طوفان تراشيده می شد و به سمت روستاها، شهرها يا 

رع  مـــزا
ديگر  نكته  می كرد.  حركت 

امكاناتی  دارای  شنی  تپه های  اينكه 
بيابان ندارد.  برای احيا است كه نقاط ديگر 

اين تپه ها می توانند باران فصل بهار يا زمستان  را 
فيزيكی  دارند. همچنين ساختار  نگه  درون خود  در 

اين تپه ها به گونه ای است كه ريشه گياه می تواند به راحتی 
فعاليت كند. اين موضوع خيلی متفاوت از دغ های كويری 

است كه ساختارشان از رس است و گياه در آنها به سختی 
ريشه  می دواند و رشد می كند. اما تپه های شنی تمام امكانات 

الزم را دارند. اين مسائل باعث شد كه سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداری كشور از تپه های شنی شروع كند. همچنين اين همه 

مسائلی كه درباره خطر شن های روان مطرح می شود اصاًل به طور 

مطلق قابل بيان نيست. مگر می شود پديده ای را در طبيعت به صورت 
گاهی  حاال  است.  نسبی  چيز  همه  بلكه  بدانيم،  خوب  يا  بد  مطلق 
اوقات حركت شن های روان به نفع كشور هم می شود. مثاًلً ما شنزار 
كاشان، خارتوران و ريگ جن را در دشت كوير داريم. در كنار آن 
شنزارهای ايران شهر را هم داريم. به نظر بنده نبايد در اين ها تثبيت 

شن انجام شود بلكه بايد اجازه دهيم شن ها حركت كنند. وقتی 
شن ها حركت می كنند درواقع خاك يا همان امكاناتی را كه 

درون تپه های شنی هستند همراه خودشان به جايی می برند 
به  ايران شهر  مثاًلً شنزارهای  ندارد.  را  امكانات  اين  كه 

دامنه های كوهستان لوط پيغمبر رفته و تپه های شنی 
آنجا پوشش  داده اند كه درنتيجه در  را تشكيل  

از  قبل  يعنی  است؛  آمده  به وجود  گياهی 
كنند  حركت  شنی  تپه های  اينكه 

پوشش  تشكيل  امكان 
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از  برداشت؛ كاری كه ما كرديم، مگر ما  قدم 
مالچ استفاده كرديم؟ همچنين در دغ های كوير 
كه رس دارد می توان از دوغاب رس استفاده 
كرد؛ كاری كه در ازبكستان مشاهده كردم، در 

سطح محدودی انجام شده بود.

 موضوع دوغاب رس را مهندس رهبر در 
کرد،  کار  کاشان  در  تحقیقاتی  طرحی  قالب 

ولی جواب نگرفت.

نيازی  اصل،  در  من  به نظر  لقمان:  مهندس   
به مالچ پاشی برای احيای شنزارها نيست. ما 
پديده  يك  از  جلوگيری  برای  كه  نمی دانيم 
می كنيم.  تخريب  ديگری  را  چيزهای  چه 
شنی  تپه های  برای  نفتی  مالچ  می شود  گفته 
كه  است  اين  بنده  سؤال  حال  است.  مناسب 
اگر در داخل حياط يا اتاق های يك خانه قير 
مذاب بپاشيم آيا آن خانواده قادر به زندگی  
پس  است.  منفی  جواب  حتمًا  بود؟  خواهد 
همين موضوع را برای زيستمندان كوير هم 
آنها  بسيار ساده   اين حق  و  بگيريم  نظر  در 
مالچ  پاشيده  آنجا  وقتی  كنيم.  رعايت  را 
می شود اواًل گياه يك ساله و چندساله همگی 
در  نفوذ  به  قادر  باران  می روند،  بين  از 
از  كوير  زيستمندان  و  نيست  شنزارها 
زندگی بازمی مانند. چرا بايد همه 
ببريم؟!  بين  از  اين ها را 
مثاًلً می خواهيم 

برای دو تا سه سال حركت شن های روان را 
تثبيت كنيم. اين راهكار نيست.

در  سال ها  که  شما  گنجی،  مهندس  آقای   
بر  نقدی  آیا  کرده اید،  کار  مالچ پاشی  زمینه 

صحبت های مهندس لقمان دارید؟

اينجا   مهندس گنجی: مقوله هايی را كه در 
رد  نمی توان  اساتيد  حضور  در  می شود  بيان 
صحبت های  می توان  استدالل  با  ولی  كرد 
برد.  سؤال  زير  يك جوری  را  لقمان  مهندس 

ليبراسيون  روزنامه  در  برنامه ای  سال 1347 
در ارتباط با مالچ های نفتی در ليبی مطرح بود 
كه مالچی برای تثبيت شن های روان در محل 
ظاهراً  كنند.  درست  نفت  اكتشاف  چاه های 
موادی می پاشيدند كه شايد همان قير مّدنظر 
انجام  كار  اين  باشد.  لقمان  مهندس  آقای 
می شد برای اينكه بتوانند در پناه آن كارهای 
ژئوفيزيك و حفاری را انجام دهند. در زمان 
و  می شود  بحث  برنامه  اين  روی  طاغوت 
شركت ملی نفت و وزارت منابع طبيعی مكلف 
ازسوی  بكنند.  اقدام  دراين باره  كه  می شوند 
ملی  نفت شركت  فراورده های  مهندسی  اداره 
بوده  آن  مسئول  نفيسی  آقای  كه  ايران  نفت 
از  كه  مؤيد  منصور  آقای  توسط  هم  بعد  و 
وزارت  به  نفت  ملی  شركت  يا  نفت  وزارت 
وزارت   1347-48 سال  )در  منابع طبيعی 
در  می شوند،  مأمور  داشتيم(  طبيعی  منابع 
منطقه ای در بوئين زهرا مالچ را ابتدا با آفتابه 
همكاری  با  كار  اين  می پاشيدند!  آب پاش  و 
به صورت  بوئين زهرا  در  تهران  دانشگاه 
احساس  كه  بعد  می شود.  شروع  آزمايشی 
به خوزستان می روند  بوده اند،  موفق  می كنند 
و در مناطق الباجی و يك منطقه ديگر كار را 
در سطوح گسترده انجام می دهند. خدا آقای 
منصور مؤيد را رحمت كند.  يادم می آيد چون 
شروع  بارندگی  از  بعد  معمواًل  را  مالچ پاشی 
از  آمده  باران  می گفت  كه  می كرديم، هركس 
آن  درحالی كه  می گرفت،  سكه  يك  ايشان 
موقع سكه 30، 40 تومان بود. برخالف گفته 
مورد  در  می گويد:  كه  لقمان  مهندس  آقای 
اهل  بنده  كرد.  كاری  نمی توان  شنی  تپه های 
نزديك  از  را  شن  مسئله  و  هستم  سيستان 
لمس كرده ام. در نياتك زابل منطقه ای هست 
كه زيارتگاهی به نام بی بی دوست دارد و فقط 
به آنجا بروند. يادم می آيد  خانم ها می توانند 
اين  بيرون  پدرم  به همراه  كه  بودم  شش ساله 
زيارتگاه ايستاده بوديم. در يك لحظه چنان 
و  نمی ديدم  را  هيچ جا  كه  درگرفت  طوفانی 
مرا  طوفان  می كردم  فكر  می زدم.  جيغ  فقط 
تمام  طوفان  آنكه  از  پس  ولی  برد  خود  با 
نيم متری پدر و پسرعمويم  شد ديدم كه در 
هستم. می خواهم بگويم كه شرايط به گونه ای 
اما  بود.  كرده  مختل  را  زندگی  واقعًا  كه  بود 
االن منطقه بی بی دوست يكی از بهترين مناطق 
سيستان است. بعد از مالچ پاشی، دو سال قبل 

نداشته  وجود  منطقه  آن  در  گياهی 
همين طور.  نيز  ريگ جن  در  است. 
دارد  وجود  رودخانه ای  آنجا  در 
وقتی  و  می كند  آبياری  را  منطقه  كه 
بارندگی می شود هرچه تپه های شنی 
بيشتری موجود باشد، پوشش گياهی 

بيشتری نيز در آنها شكل می گيرد.

جنگل ها،  سازمان  قطع  به طور   
مراتع و آبخیزداری کشور در جایی اقدام به 
است.  بوده  خطر آفرین  که  کرده  شن  تثبیت 
کاری  چنین  ریگ جن  وسط  مثال  به عنوان 
جاده ها  به  که  بوده  جاهایی  بیشتر  و  نکرده 

یا نهرها یا موارد دیگر صدمه می زده است.

سازمان  بنده  نظر  به  لقمان:  مهندس   
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور به نوعی    
با دگماتيسم برخورد می كرده است. مثاًل روی 
)كه  تپه های شنی  كه  كرده  زوم  اين موضوع 
و  شوند  تثبيت  است(  گونه  همين  هم  االن 
ضمنًا مالچ نفتی هم پاشيده شود. درحالی كه 
احيای شنزارها اصاًل نياز به مالچ نفتی ندارد. 
نه تنها نيازی به مالچ نفتی نيست، بلكه به ساير 
ساختار  خود  در  ندارد.  نيازی  هم  مالچ ها 
كه  است  نيروهايی  شنی  تپه های  و  كوير 
می توان آنها را به كار گرفت و در مسير احيا 
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كه انتخابات مجلس بود رفتم و منطقه را ديدم. 
رشد  گزهايی  چه  اينكه  از  بردم  لذت  واقعا ً 
كرده و منطقه مثل جنگل های شمال مازندران 
شده است. واقعًا به خودم باليدم. همان جا در 
گز  قلمه های  آن  و  كرديم  مالچ پاشی  نياتك 
منطقه  آن  خاك  شرايط  امروز  كاشتيم.  را 
ما  دارد.  حاصلخيزی  كه  شده  گونه ای  به 
كه  بدهيم  اجازه  منطقه  خود  به  يا  می گوييم 
بذرپاشی  اينكه  يا  كند  بازيابی  را  شرايطش 
بكنيم، بادشكن بزنيم يا مالچ پاشی كنيم. ولی 
نمی داد  اجازه  سيستان  روزه   120 بادهای 
بادشكن نصب بكنيم و آنها را با خود می برد. يا 
اينكه می خواستيم نهال بكاريم اما باد می برد. 
آقای مهندس لقمان، شما كه می گوييد ما در 
بگويم  بايد  بپاشيم،  مالچ  نبايد  شنی  تپه های 
جاها  ساير  در  مردم  شنی،  تپه  از  به غير 
فقط  شنی،  تپه های  پايين  و  می كردند  كار 
كشاورزی بود. ما در پناه مالچ پاشی و ايجاد 
زراعی  محصوالت  هكتار  هزاران  بادشكن، 
كه  می كنم  اظهار  هم  باز  و  آورديم  به عمل 
ما فقط روی تپه های شنی كار نكرديم. بنده 
كار كرديم  ما  كه  مناطقی  به  را  حاضرم شما 
كرديم  كار  ما  كه  جاهايی  از  خيلی  ببرم. 
متأسفانه االن وضعيت مطلوبی ندارند و كار 
اجرايی كاًل تعطيل شده است. در شرايط فعلی 
كار اجرايی به آن مفهومی كه ما كار می كرديم 
وجود ندارد. آقای مهندس لقمان شما از صبح 
زود می رفتيد زيدآباد و تا شب كار می كرديد، 
مسئول  كه  زمانی  نيست.  اين طور  االن  اما 
صبح   4 ساعت  بودم  خوزستان  مالچ پاشی 
در گرمكوه ديگ بخار را راه  می انداختيم و 
5:30 تا 6 صبح تانكرهای مالچ را با مشعل 
كار  شب   9 ساعت  تا  و  می كرديم  آماده 
شن  تثبيت  مسئول  از  وقتی  االن  می كرديم. 
است،  رفته  منطقه  به  بار  چند  كه  می پرسيم 
بنده در منطقه نظامی  بار! وقتی  می گويد دو 
الباجی  تا  را  قلمه ها  می رفتم  می كردم  كار 
تراكتور  و  چكمه  با  آنجا  از  و  می آوردم 
نهال كاری می كرديم. عرض بنده اين است كه 
اگر از كار ما چيزی مانده، يا اگر در كاشان 
چيزی مانده، نتيجه زحمات اين بندگان خدا 
كه  مخالفت هايی  به  باتوجه  است.  )مهمانان( 
وجود داشت همه ريگ بلند را هم مالچ پاشی 
ندارم  بحثی  ريگ بلند  در  بنده  البته  كرديم. 
انجام  كار  اين  بايد  حتمًا  سيستان  در  اما 

می شد. برخی كارهايی كه قبل از انقالب در 
تهران،  هوايی  نيروی  دريايی،  نيروی  پايگاه 
ارزشمند  شد،  انجام  غيره  و  بوشهر  اصفهان، 
بود. برای اينكه هواپيما بتواند كار كند، بايد 
مالچ پاشی می كرديم. خداوند سرهنگ بابايی 
درخواست  به  بنا  كه  موقعی  كند.  رحمت  را 
بودم،  رفته  اصفهان  به  پايگاه هشتم شكاری 
ايشان می گفتند كه اگر ما مالچ نپاشيم لوازم 
می شود.  مستهلك  زودتر  هواپيماها  مصرفی 
در آنجا قيرپاشی نمی كرديم بلكه 12 تن در 
از  هكتار مالچ می پاشيديم؛ ولی در بسياری 
مهندسی  اداره  نمی شد.  انجام  كار  اين  جاها 
پژوهش  اداره  نفت يك  فراورده های شركت 
دارد كه به آن اعالم كرده بوديم كه مالچ بايد 
عاری از مواد معطر، اسانس و هرگونه مواد 
خطری  محيط زيست  برای  تا  باشد  ديگری 
نداشته باشد. همچنين بايد تخلخل پذير باشد 
انتقاد  دهد.  نفوذ  خود  در  را  آب  بتواند  تا 
امروز من اين است كه شركت مهندسی نفت 
آن نظارت الزم را ندارد. ما در ابوظبی طرح 
سه هزار هكتار را قبل از انقالب شروع كرده 

اين  به اتمام رسانديم. در  تا سال 1364  و 
طرح همه سه هزار هكتار را در مناطق 

كرديم.  مالچ پاشی  امارات  مختلف 
شركت های  و  ايتاليايی ها  ما  از  قبل 

چيزی  و  بودند  كرده   كار  مختلفی 
تيرآهنی  حصارهای  از  به غير 

همه  ما  ولی  بود  نمانده  باقی 
آنها را تبديل به جنگل كرديم. 
ما مالچ را با زحمت از آبادان 
می آورديم. بنده دفاع آنچنانی 
چنين  مالچ  با  ما  كه  نمی كنم 
بايد يك  ولی  كرديم  و چنان 
مقدار انصاف هم داشته باشيم. 

باتوجه  خلدبرین  مهندس  آقای   
لقمان  مهندس  آقایان  که  صحبت هایی  به 
آیا  کردند  مالچ  مورد  در  گنجی  مهندس  و 
محیط زیستی  عوارض  و  آثار  روی  واقعًا 
لقمان  مهندس  آقای  بود؟  شده  بررسی  آن 
می پاشیدند.  مالچ  نباید  اصاًل  می فرمایند 
تمام سطوحی که طی 50 سال مالچ پاشیده 
شده حدود 200 هزار هکتار است که نشان 
می دهد سطح زیادی نیست و درواقع جاهایی 
بوده که نمی شده کار دیگری بکنند. لطفًا در 

این مورد بیشتر توضیح دهید.

 مهندس خلدبرين: برای اينكه بتوان نسبت 
بدون حب و  بايد  به موضوعی قضاوت كرد 
بغض، از بيرون روند كار را ديد. چون ما در 
درون كار بوديم و فعاليت می كرديم، درنتيجه 
امكان يك قضاوت صحيح و دقيق نسبت به 
ما  به عبارتی  نمی شد.  فراهم  برايمان  مسائل 
بوديم  نشسته  حركت  حال  در  اتوبوسی  در 
اتوبوس امكان  اما در مورد وضعيت سرعت 
يك  اگر  بنابراين  نداشتيم.  درستی  قضاوت 
ناظر بی طرف بيرونی وجود داشت می توانست 
بگويد كه اتوبوس سمتش كجاست و سرعتش 
صحبت های  از  می خواهم  بنده  است.  چقدر 
نتيجه  يك  گنجی  مهندس  و  لقمان  مهندس 
مثل  هم  ما  كار  موضوع  كه  بگويم  و  بگيرم 

مولوی فيل  داستان 

 

مورد  در  كسی  هر  كه  بود  تاريك  اتاق  در 
اينكه آن موجود چيست نظر متفاوتی می داد. 
مهندس لقمان بر درست رفتار كردن تأكيد دارد. 
درست رفتار كردن با طبيعت يعنی چه؟ يعنی 
و  سنجيدن  را  نيازها  اكولوژی،  نظام  رعايت 
درك اينكه چه اقدامی بهتر است. حال مهندس 
گنجی می گويد چيزی به نام مالچ وجود دارد 
كه به درد می خورد. بايد پرسيد كه كجا به درد 
می خورد؟ ما اگر يك نگاه سيستمی، درست، 
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هم  دیگر  توجیه  یک  مالچ  با  ارتباط  در   
جایی  بخواهید  اگر  هرحال  به  دارد.  وجود 
حدودی  تا  بسترش  باید  کنید  نهال کاری  را 
آرام باشد تا نهال بتواند مستقر شود. من در 
کاشان دیدم که نهال های گلدانی کاشته شده 
باد  شدت  اثر  بر  ماسه ای،  تپه های  روی 
درآمده و نهال به کناری افتاده و خشک شده 
بود. به هرحال اگر قرار باشد کار بیولوژیک 
اول  سال  سه  دو،  باید  شود  انجام  آنجا  در 

شرایطی برای استقرارش فراهم شود که این 
کار با بادشکن یا مالچ انجام می شود. 

مهندس  كه  صحبتی  گنجی:  مهندس   
خلدبرين در مورد تركمنستان انجام دادند مرا 
كه  اولی  سال  در  انداخت.  خاطره ای  ياد  به 
تثبيت شن  قرارگاه  بود  قرار  بودم  مدير شده 
)آقای  وقت  رئيس جمهوری  توسط  دامغان 
نماينده  من  افتتاح شود.  رفسنجانی(  هاشمی 
بيابان بودم. در آنجا به رئيس جمهوری  دفتر 

انتظام يافته
جامع نگرانه  و   
می توانستيم  داشتيم، 
مالچ  كه  دهيم  تشخيص 
كنيم  استفاده  كجا  در  بايد  را 
اينكه  يا  چيست؟  ضرورتش  و 
در كجا از روش بيولوژيك استفاده 
استفاده  نبايد  كجا  در  كنيم؟ همچنين 
كويری  در  برويم  بايد  ما  چرا  كنيم؟ 
كسی  چه  كنيم؟  كار  ريگ جن  مثل 
پول،  دارای  كه  آنهايی  مگر  است؟  گفته 
امكانات و ظرفيت  هستند می روند مثاًلً در 
آمريكا و در صحرای نوادا كار می كنند؟ يا 
می كنند؟  كار  جا  همه  )سابق(  شوروی  در 

فعالیت  است  قرار  اگر  می گوییم  ما 
باید  کار  این  بدهیم  انجام  شن  تثبیت 
دلیلی  و  بوده  زمانی  وجه  یک  دارای 
از  ما  دلیل  باشیم.  داشته  انجامش  برای 
نگاه  و  برنامه ریزی  تفکر،  علم،  تحقیقات، 
زمانی  خوشبختانه  برمی آمد.  استراتژیک 
هیچ کدام  کردیم  به کار  شروع  ما  که 
بودیم. عاشق  ما  نداشتیم!  را  این ها  از 

 من در سبزوار پنج شبانه روز پوتين از پايم 
خزانه  روی  را  ماشين  چادر  درنياوردم. 
كارگر  نفر  هزار  نزند.  يخ  تا  می انداختم 
داشتم كه جمعه ها هم كار می كردند. افتخار 
هكتار  هزار  ده  سال  يك  در  كه  می كرديم 
كار كرديم. روزی يك آقايی به نام بابايوف 
از شوروی به سبز وار آمد و از كار ما تقدير 
از  شما  برنامه  و  هدف  كه  پرسيد  و  كرد 
اين كار چيست؟ من گفتم 15 سال كار 
تحقيقاتی خواهيم كرد. وقتی از بابايوف 
كردم،  سؤال  آنها  عملكرد  مورد  در 
سال  دو  تركمنستان  در  كه  گفت 
به حد  تا  كار می كنيم  تثبيت شن 
معقول و مطلوبی برسد و بتواند 
سطح  در  نسبی  پوشش 
زمين فراهم كند. در آن 
می توانيم  صورت 
اجازه  دهيم 

كه 

با  گوسفند در آن چرا كند. آنها می خواستند 
اين كار علوفه گوسفند قره كل را تأمين كنند 
به فروش  بااليی  قيمت های  با  پشمش  كه 
زنجيره  آنها  كه  بگويم  می خواهم  می رسد. 
اقتصادی،  مسائل  و  مصرف  توليد،  فراوری 
اجتماعی شان را در  نظر می گرفتند. اما وقتی 
ما در سبز وار كار می كرديم اگر كسی از سرما 
می مرد و يك مقدار تاغ جمع می كرد، طناب، 
جنگلبانی  می گرفتند.  را  دستگاهش  و  االغ 
شود.  حفظ  بايد  تاغ  كه  داشت  اصرار  هم 
يك بار خودم در يحيی آباد كسی را ديدم كه 
چرا  كه  گرفتيم  را  يقه اش  بود،  زده  تاغ  بار 
داری بيت المال را می بری؟ گفت به خدا مادرم 
فوت كرده و االن جنازه اش در يحيی آباد در 
خانه مانده است. آمدم مقداری هيزم ببرم تا 
وقتی مردم برای مراسم تشييع جمع می شوند 
بتوانيم غذا درست كنيم. پس مشاهده می كنيد 
كه نگاه ما يك نگاه يك سونگرانه ای در كار 
به عنوان  امروز  كه  است  اين  بحث  داشتيم. 
داشته  عقاليی  ديدگاه  می توانيم  روشنفكران 
باشيم. بنده در اول صحبت هايم عرض كردم 
كه ما يك نوع كارزده )تكنوكرات يا به عبارت 
كرده ايم.  برخورد  و  شده   دگماتيسم(  ديگر 
حساسيت  و  عصبيت  نوع  يك  مالچ  در 
مالچ  كه  شد  جوری  و  بود  آمده  به وجود 
در  زدن  حرف  جرأت  بود.  تابو  يا  ناموس 
تثبيت شن  مورد  در  نداشت.  موردش وجود 
می گفت  و  می آمد  كسی  اگر  همين طور.  نيز 
كار می كنيد، می خواستيم شكمش  داريد چه 
را  كارها  اين  زمانی  ما  البته  كنيم!  پاره  را 
كرديم كه دنيا در حال تغيير نگرش از تثبيت 
بيابان زايی  به نام  بزرگ تری  مقوله  به  شن 
سرزمين  تخريب  يا   )Desertification(
بود. ما می آمديم در بيابان با كلی هزينه كار 
بهترين  زمان  همان  كه  حالی  در  می كرديم 
مراتع ما را در آذربايجان غربی و شرقی زير 
كشت خشخاش بود. اين حاصل فقدان نگرش 
به صورت  را  شن  تثبيت  اگر  بود.  ما  درست 
صورت  اين  در  ببينيد  انتزاعی  موضوع  يك 
و  كردند  كار  بچه ها خوب  كه  گفت  می توان 
در زمينه فعاليت اجرايی مالچ عملكرد مثبتی 
داشتند. اما اگر بپرسيد كه چرا اين كار را انجام 
دادند، توجيهات خوبی وجود نداشت. ما در 
چارچوب و حصار فكری كه برای خودمان 

درست كرده بوديم، خوب كار می كرديم.
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در  اجرايی  عمليات  ميزان  در  ما  كه  گفتم 
آقای  دفعه  يك  می زنيم.  را  اول  حرف  دنيا 
گفتم  چی؟  تركمنستان  كه  گفتند  رفسنجانی 
كرده اند  كار  خيلی  تحقيقاتی  مسائل  در  آنها 
ولی ما كار تحقيقاتی زيادی نكرده ايم، اما از 
لحاظ سطح عمليات اجرا خيلی جلو هستيم. 
همچنين زمانی كه دفتر مالچ های نفتی شروع 
به كار كرد مجموعه ای بود كه در شركت ملی 
با سازمان جنگل ها، مراتع  افراد مرتبط  نفت 

و آبخيزداری كشور در آن كار می كردند. در 
و  خلدبرين  مهندس  هم  ديگر  مجموعه  يك 
مهندس لقمان فعاليت می كردند و مجموعه ای 
آبخيزداری  و  خاك  حفاظت  دفتر  در  هم 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور 
بود. خدا رحمت كند آقای هنگ آفرين را كه 
يعنی در آن  اين كار را مقداری تجميع كرد. 
بيولوژيكی  به روش  بيشتر  ايشان  مجموعه 
كار  داريم  قبول  را  همه  ما  كه  بادشكن  و 
می كردند. در اين ميان ما مراكز حساس را كه 

مثل رادار در جاسك يا فرودگاه مهرآباد بود 
كار می كرديم و اصاًل وارد عرصه های آنچنانی 
مانند كاشان نشديم. متأسفانه ما هميشه با هم 
دعوا داشتيم. تا زمانی كه در سال 1363 دفتر 
جنگل ها،  سازمان  بيابان زدايی  و  شن  تثبيت 
مراتع و آبخيزداری كشور شروع به كار كرد و 
افتخار آن را پيدا كرديم كه مهندس خلدبرين 
و مهندس جندقی نيز به جمع ما اضافه شدند. 
دفتر  ديگر  و  كرد  تغيير  نفر  دو  اين  با  دفتر 

مالچ های نفتی نبود. البته مشكالتی كه وجود 
حال  می شد.  هم افزايی  نبود  باعث  داشت 
اگر امروز خوزستان اين گونه شده است، آن 
پنج  حتی  می كرديم  كار  آنجا  در  ما  زمان كه 
درصد شرايط كنونی هم نبود. در آنجا وقتی 
از نظاميه ريل راه آهن رد می شد به  همين دليل 
آنجا را نهال كاشتيم. همچنين برای اينكه شن 
همين  به   نيايد  خرمشهر  اهواز-  جاده  داخل 
منظور مالچ پاشی كرده بوديم. متأسفانه امروز 
زندگی در خوزستان و سيستان و بلوچستان 

بسيار 
غم انگيز شده 

بااليی  مهاجرت  و 
انجام  مناطق  اين  از 

و  مسائل  واقعًا  كه  می شود 
استان ها  اين  مردم  مشكالت 

دردناك است. 

فقط  كوير  احيای  لقمان:  مهندس   
درختچه كاری  يا  بوته كاری  به  محدود 

انجام  بايد  هم  ديگری  كارهای  و  نيست 
اجتماعی  مقوله  يك  مقوله،  اين  شود. 

بيولوژيك  احيای  زمينه  در  همچنين  است. 
اين طور  يعنی  كرد.  حركت  گام به گام  بايد 
در  بخواهيم  را  شنزار  منطقه   يك  كه  نباشد 
يك سال نهال كاری يا بذركاری كنيم تا احيا 
اين كار چند سال طول می كشد.  بلكه  شود. 
ساختار  به  باتوجه  بايد  بيولوژيك  احيای 
در  كه  نيروهايی  به كارگيری  و  شنی  تپه های 
احيای  برای  انجام شود.  دارد  طبيعت وجود 
بستر  از  كه  است  الزم  شنزارها  بيولوژيك 
تپه های  از  نه  شود  شروع  كوچه ريگ ها 
شنی. چون بستر كوچه ريگ را شن های سياه 
درشت دانه پوشش داده كه خودش مالچ است. 
می كنند.  رشد  هم  خودرو  گياهان  همان جا 
كه خيلی راحت  ما می گويد  به  اين موضوع 
شرايط  آن  مناسب  كه  درختچه ای  می توان 
اين  در  داد.  پرورش  محيط  آن  در  را  باشد 
بادشكن، كارهای ديگر  به  صورت احتياجی 
يا مالچ نفتی نيست. وقتی اين درخت دوساله 
شد می دانيم كه تيغ تپه شنی را صاف می كند 
و شرايط مطلوب ايجاد می شود. اين همان 

كاری است كه در بستر كوير كرديم. 

 آقـای مهنـدس خلدبریـن ایـن روزهـا 
سـؤال مهمی کـه همه مطـرح می کنند 

ایـن اسـت کـه چـرا  باوجـود همـه  
کارهایـی کـه کردیـم و 50 سـال 

زحمت کشـیدیم و بیابان زدایی 
کـرده و تپه هـای شـنی را 

االن  کردیـم،  تثبیـت 
بدتـر  وضعیـت 

 ، ه شد
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سـطح آبخوان هایمـان پایین تـر رفته، 
گردوغبارمـان بیشـتر شـده، کویرها 
گسـترش پیـدا کـرده و غیـره. فکـر 
می کنیـد چـرا به ایـن  وضعیت دچار 
شـدیم؟ چـه کاری بایـد می کردیـم 

نکردیم؟ کـه 

عقبه  ما  همه  خلدبرين:  مهندس   
كار  بوديم.  ساختمان  يك  عمران 
می زدم.  رنگ  خوب  و  بود  رنگ كاری  من 
آقای لقمان كارش نقاشی بود و خوب نقاشی 
گچ كاری  كارش  هم  گنجی  آقای  می كرد. 
در  ما  داد.  می  انجام  را خوب  كارش  و  بود 
مدتی كه كار می كرديم، به وظايفمان به خوبی 
رنگ كار،  اوقات  گاهی  حتی  كرديم.  عمل 
بودند  با هم خوب مچ شده  و گچ كار  نقاش 
هم زمان  داشتيم،  كه  اختالف هايی  از  جدا  و 
از  نفر  سه  دو،  اما  می كرديم.  كار  خوب 
و  برداشتند  كلنگ  هم  خيرانديش  آدم های 
ساختمان!  اين  پی  نابودی  به  كردند  شروع 
بود.  بيابان زايی  حاكميت  افتاد  كه  اتفاقی 

بیابان زایی در تعریف عبارت است از تخریب 
و  نیمه خشک  خشک،  مناطق  در  سرزمین 
اقلیمی  تغییرات  اثر  بر  نیمه مرطوب  خشک 
مجموعه  هم  بیابان  زدایی  انسانی.  عوامل  و 
اقداماتی است که درجهت توسعه و عمران 
مناطق بیابانی خشک و نیمه خشک صورت 
قدم  سه  بر  مشتمل  بیابان زدایی  می گیرد. 
حفاظت، بهسازی و بازسازی است. ما سورنا 
ما سومین  باد می کردیم.  از سر گشادش  را 
می کردیم  پیاده  شنی  تپه های  در  را  قدم 
درحالی که بهترین منابع ما نیز در حال نابودی 
بود. به نظر این جمع، بزرگ ترین مشکل ما 
در حفاظت از پوشش گیاهی کشور چیست؟ 
به نظر من جواب این سؤال دام مازاد است. 
ما می خواهيم در 80 ميليون هكتار توليدات 
دامی داشته باشيم و با تخلف برخورد نكنيم و 
بعد به مهندس لقمان بگوييم كه برود سر كوه 
قاف از زمينی كه هيچ چيز از آن درنمی آيد 
جنگل بكارد. حال چقدر بايد زحمت بكشد 
و چقدر نيرو به كار ببرد. ما در بيابان زايی و 
بيابان زدايی توان مديريت منابع اراضی كشور 
را نداشتيم. ما توان مديريت منابع آب را هم 
درياچه  فعلی  وضعيت  نتيجه اش  نداشتيم. 

اروميه است. ما مديريت منابع خاك را نداشتيم 
كه پيامد آن پنج ميليارد تن رسوبی است كه از 
كشور خارج می شود. ما در پوشش گياهی هم 
مديريت درستی نداشتيم و اصاًل به فكر اين 
مسائل نبوديم. ما حتی در سازمان و اداره ای 
كه مسئوليت اين امور را برعهده داشت وقتی 
اين حرف ها را می زديم می گفتند اضافه كار 
و  سيستان  به  بايد  و  شود  قطع  حقوق مان  و 
بالفاصله  اينكه  يا  شويم!  منتقل  بلوچستان 
می گفتند شما با چه كسی در ارتباط هستيد؟ 
يا در حال توطئه هستيد. بعد از انقالب همه 
و  نظم  اساس  بر  چيز  همه  كه  بودند  اميدوار 
نسق باشد. يك آقايی در وزارتخانه ای نشسته 
گفته  مثاًلً  و آن می بخشيد.  اين  به  بود زمين 
تا  بدهيد  به فالنی ده هزار هكتار  می شد كه 
كشاورزی كند. كجا؟ مثاًلً مرتاضيه ابرقو. آيا 
به نظر شما ابرقو جايی است كه ده حلقه چاه 
حاشيه  آيا  شما  نظر  به  باشد؟!  داشته  عميق 
حفر  و  صنعت  و  كشت  قابليت  جازموريان 
قضيه  اين  دانستن  داشت؟  را  چاه های عميق 
قضيه  چهارتای  دودوتا  كه  آدم هايی  برای 
نبود  مشكلی  كار  می  شد  سرشان  اكولوژی 

ولی كسانی می آمدند به ما انگ می زدند 
كه مانع توسعه هستيد، شما نمی خواهيد 
غيره.  و  برسد  خودكفايی  به  مملكت 
وضعيت فعلی هم نتيجه  اين رويكردهای 

غلط افراد غيرمتخصص بود. آقای 
كه خودش ساليان  كالنتری 
سال وزير كشاورزی بوده، 
االن می گويد كه مملكت 
آينده  سال  بيست  تا 
بايد  می شود.  نابود 

پرسيد چرا؟

شما  نظر  به   
مدیریت  در  مشکل 
به  اینکه   یا  بوده 
ابعاد اجتماعی قضیه 
شده  کم توجهی  هم 

است؟ 

اين  ابعاد اجتماعی،  مهندس خلدبرين: در   
را  ما  ذهن  اجتماعی  فرم  كه  بودند  مديران 
شكل دادند وگرنه اين جامعه كه خودجوش 

اين  كار را نكرد.

 منظور من از بعد اجتماعی قضیه این است 
نهال کاری را می دیدیم و  که شاید ما همان 
خدمت  اوایل  من  نمی دیدیم.  را  موارد  بقیه 
می کردم.  کار  نیشابور  طبیعی  منابع  در 
قرق  هکتار  هزار   220 به وسعت  منطقه ای 
داخل  در  آبادی  پارچه   56 ولی  بود،  شده 
و کنار قرق وجود داشت و همه روستاییان 
می کاشتیم  نهال  فقط  ما  اما  داشتند.  دام  هم 
و دام ها را نمی دیدیم. مردم هم گوسفندانشان 
را رها می کردند و می چراندند. کار ما شده 
بود نهال کاری پشت نهال کاری یا پاسگاه و 

دادگاه و تشکیل پرونده!

 مهنـدس خلدبرين: كاماًل درسـت اسـت و 
بحثـی روی آن نيسـت. ما آنهـا را نمی بينيم. 
كار  برمی گـردم.  عقب تـر  بـه  قـدری  مـن 
آبخيـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
حمايـت  جنـگل  از  آيـا  چيسـت؟  كشـور 
می كنـد؟ تعريف جنـگل چيسـت؟ عرصه ای 
اسـت كـه امـكان برداشـت چـوب را فراهم 
می كنـد. در اين ميـان وظيفه بخـش مراتع 
ايـن سـازمان چيسـت و در 
كجاسـت؟ مديـر پوشـش 
تنـوع مديـر  و  گياهـی  

 زيسـتی ايـن سـازمان 
اينكـه يـا  كجاسـت؟ 

 

استراتژی اش  مدير  و  تعادل بخشی   مدير 
كيست؟ شما يك مدير استراتژيك در مؤسسه 
سازمان  يا  كشور  مراتع  و  جنگلها  تحقيقات 
داريد؟  كشور  آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
قابليت  ذهنش  كه  بگيريد  نظر  در  نفر  يك 
است،  دورنگر  دارد،  استراتژيك  برنامه ريزی 
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همه مسائل را می سنجد و در قبالش خط وربط 
شن  تثبيت  كه  گفتند  ما  به  می كند.  پيدا  را 
مردم  چوپان  تكليف  برويد  كه  نگفتند  كنيد، 
من  به  رفتم،  سبز وار  به  وقتی  كنيد.  تعيين  را 
گفتند كه اينجا تپه شنی بوده و زمينش لخت 
برويد  شما  حاال  كرديم  قرقش  است.  باير  و 
نهال بكاريد. ما هم همين كار را كرديم. چه 
كسی  بايد به فكر مسائل اجتماعی باشد؟ كسی 
نمی شود.  توجهی  هم  هنوز  و  نكرده  توجه 
جنگل ها،  سرنوشت  كه  است  دليل  همين  به 
فعلی  نابسامان  وضعيت  به  ما  دام  و  مراتع 
رسيده است. االن دفتر مراتع ما بايد تمشيت 
باشد درحالی كه  داشته  برعهده  را  مراتع  امور 
هفت ميليارد تومان بايد در سال به آن بودجه 
بدهند. ما در مورد بيابان زايی و بيابان زدايی هم 
نتوانستيم نگاه جامعی به مديريت منابع داشته 
نيرو  وزارت  كه  است  طبيعی  بنابراين  باشيم. 
كار خودش  دامداری  را می كند،  كار خودش 
را  كار خودش  كشاورزی  وزارت  می كند،  را 
می كند، شما هم به عنوان تحقيقات كار خودتان 
را می كنيد. االن استراتژی تحقيقات چيست؟ 
آيا می خواهد بداند نياز بخش اجرا چيست؟  

 آقای مهندس لقمان، فکر می کنید اگر وضع 
در  االن  کرد؟  چه  باید  باشد  منوال  همین  به 
هر جایی از کشور مسائل و مشکالت پدیده 
بیابان زایی مشاهده می شود! در شمال کشور 
باید  روز  چند  تا  می آید  سیالب  یک  که 
گل والی از خیابان ها جارو شود درحالی که آن 
سرزمین باید مصون از این بالی طبیعی باشد. 
گردوغبار  طوفان های  کشور  جنوب  در  یا 
شرایط سختی را برای آن مناطق ایجاد کرده 
آبخیزداری  و  مراتع  است. سازمان جنگل  ها، 
ولی  می کند  کار  است  سال   50 که  کشور 
وضع این است که می بینید. باید چه کار کنیم 

تا از این وضعیت خالص شویم؟

عزم  به  نياز  موضوع  اين  لقمان:  مهندس   
مطرح  را  نكته ای  بنده  دارد.  دولت  اراده  و 
كه  دهيد  اجازه  نشد.  تمام  ولی عرضم  كردم 
از  قبل  كنم.  مثال مطرح  به عنوان يك  را  آن  
آبخيزداری  اينكه سازمان جنگل ها، مراتع و 
اعماق  از  كند،  شروع  را  بيابان زدايی  كشور 
می كردند  چكار  مردم   1344 سال  تا  تاريخ 
آنها  كنار می آمدند؟  اين مسائل  با  و چگونه 

خودشان  كشاورزی  زمين های  روستاها،  در 
را بين روستا و كوير قرار می دادند و به اين 
روستاهای  در  می آمدند.  كنار  كوير  با  طريق 
كوير  كه  جايی  هر  و  اهواز  يزد،  كاشان،  قم، 
امكان  و  است  طوفان  حركت  مسير  و  دارد 
در همان جا  دارد  حمل شن های روان وجود 
حداقل  يا  شده  مستقر  كشاورزی  زمين های 
بخشی از زمين های كشاورزی در آنجا است. 
بوده  مردم  مبارزه  روش های  از  يكی  اين 
ولی  بوده  كم  هم  دام  و  جمعيت  البته  است. 
همان هم مديريت شده بود. در گذشته استفاده 
اما  داشته  مديريت  كوير  گياهی  پوشش  از 
االن مديريتی وجود ندارد. مسئله اين نيست 
كه يقه دولت را بگيريم، بلكه خود مردم هم 
رفسنجان  در  شده  باعث  كسی  چه  مقصرند. 
عمق سفره های آب های زير زمينی به 400 يا 
450 متری برود؟ آيا رئيس جمهور يا دولت 
اين كار را كرده اند؟ قطعًا نه، بلكه خود مردم 
زمينه  نياز  اين  در  ما  عامل آن هستند. حاال 
به نيرو و قدرت متمركز بسيار قوی داريم تا 
از اين كارها جلوگيری كند. همچنين بايد از 
طبيعت كشور به  اندازه ظرفيتش استفاده شود 
چراكه در غير اين صورت عكس العمل منفی 
نشان می دهد. نتيجه اين می شود كه ريزگردها 
اين  در  شكی  می كنند.  اشغال  را  خوزستان 
نيست كه وقتی كسی به حريم شما تجاوز كند 
نشان می دهيد. طبيعت هم  واكنش  قطعًا شما 

اين گونه است.

 حرف شما درست است. مثاًلً روستایی بوده 
قناتی که  با  بوده و  که در قدیم 10 خانوار 
داشته اند کشاورزی می کرده اند. االن جمعیت 
آن روستا 100 خانوار شده و قنات را هم از 
دست داده اند. از این طرف هم می گوییم که 
شما به شهر نیایید و در همان روستا بمانید. 
اگر قرار است بماند باید شغلی داشته باشند 

و کاری بکنند.

 مهندس لقمان: چه كسی گفته كه ساختمان ها 
بايد در قلب زمين های كشاورزی باشند؟ چرا 
بنا  نياز است  مديريت نشده تا ساختمانی كه 
شود در مراتع درجه چهار و پنج ساخته شود؟ 
خيلی راحت می آييم زمين های كشاورزی را 
رسيده  ما  دست  به  گذشته  قرن های  از  كه 
تبديل می كنيم.  بزرگراه  و  پارك  ساختمان،  به 

باالخره 
بايد اين مسائل 

حل شود.

ريشه  گنجی:  مهندس   
در  بايد  را  خوزستان  بحران 

و  عراق  و  سوريه  تركيه،  سدهای 
هورالهويزه  هورالعظيم،  در  همچنين 

كنيم.  جست و جو  هم  هامون  و 
باالخره آنها هم بی تأثير نيستند. ما بايد 

كنيم  برقرار  خوبی  بين المللی  ارتباطات 
از  هم  را  دوستانمان  كم كم  بياييم  اينكه  نه 

سال هاست  افغانستان  با  ما  بدهيم.  دست 
اكنون  اما  هستيم،  گفت وگو  حال  در  كه 
در  است.  شده  تبديل  مصيبتی  به  هامون 
يا  گرگان  برود  می خواهد  كه  كسی  سيستان 
وانتی  نيمه شب  يا سه  دو  مازندران، ساعت 
پيدا می كند و يواشكی وسايلش را می گذارد 
و فرار می كند. چون يكی از ننگ های مناطق 
دربه در  فالنی  كه می گويند  است  اين  بيابانی 
شده است. می خواهم بگويم كه دولت ها هم 
مسئول هستند و بايد ارتباطات بين المللی را 
مسائل  اين  در  هم  دستگاه ها  كنند.  قوی تر 
جهاد  نيرو،  وزارت  االن  هستند.  دخيل 
می كنند؟ چه  دستگاه ها  ساير  و  كشاورزی 
 60 تا  کشتیم  را  خودمان  ما  سیستان  در   
شود.  وارد  آنجا  به  آب  مترمکعب  میلیون 
یک میلیارد مکعب آب در حال تبخیر است 
در حالی که وزارت نیرو می گوید اختیار آب 
در دست من است و کاری صورت نمی گیرد. 
خودمان  دراصل  که  است  مسائلی  این ها 
می کنیم.    ایجاد  مشکل  خودمان  برای 

به عنوان  خلدبرین  مهندس  آقای   
مّدنظر  نکته ای  اگر  پایانی  جمع بندی 

این  از  رهایی  برای  بگویید.  دارید 
اگر  بکنیم؟  باید  چه  وضعیت 

نظرتان  به  راهکاری  یا  پیشنهاد 
می رسد ارائه دهید؟

خلدبرين:  مهندس   
می كنم  فكر  بنده 

كه  آنهايی 
بقه  سا
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كه مبادا ماشين زيرمان نكند. چطور می شود 
كه در نظام مديريت كشور يك نفر چيزی در 
يك تكه  كاغذ می نويسد و نتيجه اش می شود 
اصاًل  روان!  شن های  تثبيت  قرارگاه   14
مبنايش چه چيزی بوده است؟ می دانيد چقدر 
را  منطقه   پتانسيل  و  ظرفيت  امكانات،  نيرو، 
به هدر داد؟! البته االن هم دير نشده و هنوز 
ظهور  منصه  به  اميد  زمانی  اما  هست.  اميد 
می رسد كه با عمل توأم باشد و قدم اول هم 

برنامه ريزی است.

 مهندس لقمان: به طور خالصه عرض بكنم 
آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  كه 
انجام  كه  را  آنچه  حداقل،  است  الزم  كشور 
شده حفاظت  كند. االن گروه های مافيايی در 
كوير، جنگل هايی كه در گذشته به وجود آمده 
ريشه  از  را  يا حتی درختی  می كنند  قطع  را 
اين  می كنند.  تبديل  زغال  به  و  در می آورند 
زغال را كيلويی 30 هزار تومان می فروشند 
ياد  می رسد!  ترياكی ها  به دست  درنهايت  كه 
اگر  بود  گفته  كه  افتادم  انيشتين  اين صحبت 
می دانستم از رابطه نسبيت، بمب اتم می سازند 
اصاًل آن را كشف نمی كردم. االن ما هم اگر 
كه  می شود  باعث  نهال كاری  اين  می دانستيم 
حداقل  شود  فراهم  ترياكی ها  برای  زغال 
كاری می كرديم كه اين كار امكان پذير نباشد 

و مثاًلً بوته می كاشتيم!

داشتند  شن  تثبيت  در  پايه  كار 
تمام  و  كرده  كار  نيت  خلوص  با 
آن  االن  ولی  كردند.  را  تالش شان 
چيزی كه مورد دل مشغولی همه ما 
هست سرنوشت منابع طبيعی مناطق 
فعاليت هايی  همين  ازجمله  خشك 
است كه در زمينه تثبيت شن صورت 
كه  است  اين  واقعيت  است.  گرفته 
نگهداری  برای  ملی  عزم  يك  تا 
بر  كشورمان  طبيعی  پايه های  و  طبيعی  نظام 
مبنای روش های عقاليی اتخاذ نشود در اين 
صحبت هايی كه می كنيم يا گله گزاری است يا 
عقده گشايی. بنابراين به جايی نخواهيم رسيد. 
از اين حرف ها زياد زده شده و بنده هم از اين 
حرف ها زياد زده ام و نوشته ام. ولی االن پشت 
سرم را نگاه می كنم می بينم كه فقط كاغذ سياه 
كرده ام! بنده برای شما يك مثال بزنم. گفتند كه 
جمعی اسير را نزد تيمور لنگ بردند. به يكی 
گفت تو چكاره ای؟ گفت من آهنگرم. گفت 
درست  اسب  نعل  و  می خورد  ما  به درد  اين 
 كند. به ديگری گفت تو چكاره ای؟ گفت من 
نجارم. گفت اين هم خوب است. برای ما در 
و پنجره درست كند. به يكی ديگر گفت كه تو 
چكاره ای؟ گفت من سراجم و می توانم زين 
خوب  هم  اين  كه  گفت  تيمور  كنم.  درست 
ديگر  يكی  به  می خورد.  ما  به درد  و  است 
دانشمندم.  من  گفت  چكاره ای؟  تو  كه  گفت 
تيمور پرسيد كه دانشمند چيست؟ جواب داد 
فكر می كنم، حرف می زنم و كتاب می نويسم. 
تيمور كمی فكر كرد و گفت: نعمت خدا هدر 
می رود. به دجله بيندازيدش! ما نعمت خدا را 
از سيستان در طرح  بنده سندی  هدر داديم. 
تثبيت شن مربوط به سال 1354 دارم. مرحوم 
تورج خانی نوشته است كه سرزمين سيستان 
برای كشاورزی مناسب نيست، اين يك دروغ 
تاريخی است كه سيستان انبار غله ايران بوده 
باوجود  و  داريم  كه  موقعيتی  با  ما  است. 
خشكسالی ها و سدهايی كه افغانستان ساخته 
و چشم اندازی كه برای آينده داريم، سيستان 
داشته  كه  را  سيستانی  گاو  حداكثر  می تواند 
گفتم؛  هم  را  مثالش  كند.  حفظ  مراتعش  در 
گزهايی كه داشتيم بعد از 5 تا 7 سال تحمل 
خشكسالی هنوز زنده هستند ولی نی ها بعد از 
شش ماه كاماًل نابود  شدند. شركت كاژه سانيو 
كه گفته می شد پيمانكار وابسته به علم بود و 

آقای معنوی هم مديرعامل آن بود گزارشی 
گفته  بودند.  كرده  منتقل  و  خوانده  را  من  از 
به دليل حرف هايی كه زده  نويسنده  بودند كه 
كارشناس  يك  با  اين گونه  شود.  توبيخ  بايد 
برخورد می كردند. اين حرف هايی كه می زنيم 
فرد  اگر  نيست.  معجزه آسايی  چيزهای 
كارشناسی ساعتی بنشيند و فكر كند به همه 
اين موارد خوب می رسد ولی چطور می شود 
راهكارهای  و  مسائل  اين  همه  برابر  در  كه 
شوند،  مطلع  آن  از  می توانند  همه  كه  خوبی 
پيشنهاد  به هرحال  می كنند.  سكوت  فقط 
مشخص من اين است كه يك هيئت صاحب 
صالحيتی بگويد كه حرف حساب ما در مورد 
منابع طبيعی ايران چيست؟ داشته  های ما چه 
چيزهايی است؟ توان ما برای نگه داشتن اين 
آن  از  انتظاری  چه  است؟  داشته ها چه مقدار 
داريم؟ و برای اين انتظارات چه تشكيالت و 
امكاناتی نياز داريم؟ ما هنوز هيچ كدام از آنها 
را نمی دانيم و شايد كسانی كه تصميم گيری و 
تصميم سازی می كنند نيز ندانند. بنابراين نياز 
به بازنگری بدون حب و بغض داشته و بايد 
ارزيابی شود. ما در زندگی شخصی خودمان 
و  می كنيم  اعمال  جزئی ترين  در  را  كار  اين 
سياسی  و  اجتماعی  فنی،  اقتصادی،  ارزيابی 
بلد  هم  را  غيرعاملش  پدافند  حتی  و  كارها 
هستيم. وقتی می خواهيم از خيابان رد شويم 
ده بار اين طرف و آن طرف را نگاه می كنيم 
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