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ملی حیات وحش  فد راسیون  محققان  مروری  گزارش  بر اساس 
 ،)National Wildlife Federation( ایاالت متحد ه آمریکا
ارزش های حفاظتی طبیعت و تأثیر زیرساخت های سبز د ر مقابله 
با مخاطرات طبیعی از جمله تغییرات اقلیمی از زیرساخت های سازه ای 
بسیار بیشتر است. د ر طول د و د هه اخیر، مطالعات ارزیابی و کمی سازی 
اثربخشی زیرساخت های طبیعی روی سیل ها، طوفان ها، آتش سوزی ها و 
سایر بالیای طبیعی بر این موضوع تأکید د ارند که اکوسیستم های طبیعی 
از جمله تاالب ها، د شت های سیالبی، کوهستان ها و جنگل ها د ر کنار سایر 
سود مند ی های اقتصاد ی، فرهنگی و معنوی برای جامعه د ر کاهش ریسک 

مخاطرات طبیعی نیز اثربخشی فراوانی د اشته اند.
نویسند گان این گزارش د ر پی جلب توجه به رویکرد های طبیعت محور 
د ر کاهش آثار مخاطرات طبیعی هستند، آنها بر این باورند که رویکرد های 
اقتصاد ی  از نظر  و  سازه محور  رویکرد های  از  مؤثرتر  طبیعت محور 
فقط  طبیعی  رویکرد  که  د اشت  توجه  باید  هستند.  مقرون به صرفه تر 
جنگل کاری، یا کاشت د رخت نیست. آنها به نوعی برنامه ریزی اشاره د ارند 
که د ر آن بتوان از ظرفیت های طبیعی و بومی اکوسیستم های طبیعی چون 
جنگل، تاالب و صخره های مرجانی برای جذب حد اکثری جریان های 
سیالبی استفاد ه و ارتباط بین اکوسیستم های جانوری و گیاهی موجود را 
تا حد امکان حفظ و حتی احیا کرد. از آنجایی که اکوسیستم های طبیعی 
سالم و بکر اغلب با اختالالت طبیعی چون سیل و آتش سوزی سازگاری 
د ارند، بنابراین د ارای پتانسیل تحمل و کاهش اختالالت ناشی از تغییرات 
شد ید محیطی و اقلیمی نیز هستند. از سوی د یگر رویکرد سازه ای متعارف 
)زیرساخت های خاکستری( نیاز به مراقبت و نگهد اری مد اوم و هزینه های 
 Gray ;2017 ,Gittman & Scyphers( نگهد اری زیاد ی د ارند
Smith et al ;2017 ,.et al., 2017(. سازه های سبز با د ر اختیار 
قرار د اد ن خد مات و کارکرد هایی چون محافظت د ر برابر سیالب، کنترل 
فرسایش و تصفیه آب، خد مات و مزایای اساسی را به جامعه ارائه می د هند.

با این وجود استفاد ه از زیرساخت های طبیعی د ر کاهش مخاطرات طبیعی 
هنوز به تمام توان خود نرسید ه است و این به د لیل تصورات رویکرد سازه ای 
و مهند سی متعارف است که از سد های نوین )سازه های خاکستری( به عنوان 
یکی از مهم ترین د ستاورد های مهند سی د ر زند گی امروزی یاد می کنند، 

د اشت  توجه  باید  نمی پذیرند.  را  موضوع  این  زیاد ی  مطالعات  اگرچه 
سد بی خطر د ر د نیا وجود ند ارد و همه سد ها به نوعی پیامد هایی را به 
د نبال خواهند د اشت که د رجه خطر د ر آنها بسته به طراحی سد، ساختار 
زمین شناسی منطقه، شرایط اقلیمی، نوع مصالح به کار رفته، همچنین ابعاد 

سد ها، از منطقه ای به منطقه د یگر متفاوت است.
تبع  به  اقلیمی و  تغییرات  افزایش  به رشد روزافزون جمعیت،  با توجه 
آن افزایش شد ت و بسامد رخد اد های طبیعی و اقلیمی و سیاست ها و 
برنامه های توسعه ای کشورها که منجر به تخریب سیستم های طبیعی شد ه 
است،  ضروری است برای حفاظت از جوامع، استفاد ه از سازه های سبز را 
جایگزین سازه های خاکستری کرد و د ر این راه با افزایش آگاهی بخشی 
جوامع از کارکرد های حفاظتی طبیعت و اکوسیستم های طبیعی، لزوم تغییر 
سیاست ها و رویکرد ها را د ر جهت افزایش استفاد ه از آنها خاطرنشان کرد.

سازه های  سوی  به  بشر  رویکرد  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  د بیر 
غیر طبیعی که د ر موارد ی به صورت افراطی و بد ون د ر نظر گرفتن مخاطرات 
محیط زیستی آن شکل گرفته، چالش های فراوانی را پیش روی او گذاشته 
است. با افزایش تعد اد این سازه ها از میزان خد مات اکوسیستمی طبیعت 
به شکل های مختلف کاسته خواهد شد و د رنتیجه هزینه های زند گی د ر 
کره زمین افزایش خواهد یافت. این موضوع باوجود جهانی بود نش، د ر 
کشورهای د ر حال توسعه به د الیل مختلف غامض تر است. به هر حال د ر 
عصر کنونی انسان باید از سیاست های مخرب خود را بکاهد تا جهانی بهتر 

از آنچه هست برای نسل های بعد از خود باقی بگذارد.
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کارکرد های حفاظتی طبیعت

ترجمه: جالل هناره خلیانی*
  )مروری بر اثر بخشی ساختارهای سبز د ر مقابله با مخاطرات طبیعی(
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