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ایران،  طبیعت  نشریه  قبل  شماره  سه  در   
غبار،  و  گرد  تاریخچه  در مورد  ارجمند،  مهمانانی  با حضور 

پیامدهای ریزگردها، کانون های داخلی و خارجی ریزگردهایی که ایران 
غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله  ملی  ستاد  که  اقداماتی  می دهند،  قرار  تأثیر  تحت  را 

مراتع کشور در  تحقیقات جنگلها و  نقش مؤسسه  داده است و  انجام  اخیر  در سال های 
چگونگی مواجهه با این بحران، به بحث و بررسی پرداختیم. بعد از بحران گرد و غبار خوزستان 

در سال 1395، اقدامات گسترده ای در تثبیت کانون های گرد و غبار در منطقه انجام شد که در این 
شماره از نشریه قسمتی از اقدامات و پروژه های انجام شده و چالش های مربوطه را بررسی خواهیم 

امیرحسین  مهندس  نور علی زاده،  حسن  مهندس  بهنام فر،  کوروش  دکتر  آقایان  گفت وگو،  این  در  کرد. 
رجایی، مهندس هاشم کنشلو و مهندس محمد فیاض، از دست اندر کاران برنامه تثبیت کانون های گرد و 

غبار در خوزستان، حضور دارند.

طبیعت ایران: تاکنون در بخش گفت وگوهای چالشی سه شماره از نشریه طبیعت ایران، در ارتباط با 
ریزگردهای کشور بحث کردیم، که یکی از آنها به طور ویژه در ارتباط با ریزگردهای خوزستان 

استان  که  خارجی  و  داخلی  ریزگرد  کانون های  شامل  مختلفی  جوانب  آن  در  و  است  بوده 
خوزستان را تحت تأثیر قرار می دهند، مسائل اکولوژیک منطقه و ارتباط آن با گرد 

تاکنون  از سال 95  پدیده که  این  با  و غبار و مطالعات و چگونگی مواجهه 
انجام شده است، نقد و بررسی شده است. بحث امروز ما در ارتباط 

دست اندرکاران  که  اقداماتی  است ،  اجرایی  کارهای  با 
و  گرد  تثبیت  مختلف  بخش های 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
برنامه ها، اقدامات و پروژه های اجرا شده برای تثبیت کانون های گرد و غبار 

خوزستان پس از بحران ایجاد شده در سال 1395 

گفت وگوی چالشی
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مهندس امیرحسین رجایی مهندس حسن نورعلی زاده 
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دکتر کوروش بهنام فر  مهندس هاشم کنشلو  مهندس محمد فیاض 
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غبار انجام دادند. امیدواریم بتوانیم 
را  ایشان  زحمات  از  گوشه ای 
در  شده  تجارب کسب  از  منعکس، 
و  بهره برداری  کشور،  نقاط  سایر 
این  آینده  و  برنامه ها  تداوم  برای 

بحران، چاره اندیشی کنیم.
یادشده،  اقدام  اینکه  توجه  به  با 
اولین اقدام وسیع مؤسسه تحقیقات 
سایر  همکاری  با  کشور  مراتع  و  جنگلها 
بخش ها )بخش اجرا و جهاد نصر( در اجرای 
پروژه بزرگ تثبیت گرد و غبار خوزستان و 
حصول نتیجه در آن بوده است، لطفًا در مورد 
سازوکار عملیاتی شدن پروژه، نحوه تقسیم 
کار، شروع آن و ساماندهی سازمان اجرایی 

آن توضیح بفرمایید.
مهندس محمد فیاض )مشاور محترم رئیس 

مؤسسه در مطالعات ریزگرد(
به  ضروری  نکته  چند  یادآوری  نخست 
پدیده،  این  وقوع  اول  نکته  می رسد.  نظر 

این  در مورد  تجربه  کشور  اولین  درواقع، 
سال های  در  بود.  شرایطی  چنین  با  پدیده 
تثبیت  و  ماسه ای  تپه های  فعالیت  گذشته 
بود.  مختلف  مناطق  در  عمده  مشکل  آنها، 
تپه های  تثبیت  در  شده  انجام  اقدامات  از 
دست  به  زیادی  تجارب  فعال،  ماسه ای 
این  با  ریزگرد  پدیده  کنترل  است.  آمده 
این  در  کشور  جدی  تجربه  اولین  شدت، 
توجه  با  نکته دوم،  اکنون  و  است  خصوص 
بیشتر  و شناخت  اخیر  تجارب سال های   به 
اما  کرد،  اظهارنظر  می توان  بهتر  پدیده،  این 
سال  در  کار  شروع  و  ابتدایی  روزهای  در 
1395 در خوزستان، شناخت از این پدیده 
اندک  مختلف  مناطق  در  آن  رفتار  به ویژه، 
بود، از این رو یادآور نمودن درک منطقی از 

شرایط سال 1395 به نظر ضروری است.
سازمان  که  چند ساله  دوره  یک  از  بعد 
مسئولیت  عهده دار  محیط زیست،  حفاظت 
سال  ماه  بهمن  در  بود،  غبار  و  گرد  پدیده 
غبار  و  گرد  پدیده  شدن  فعال  که   ،1395
منجر به تعطیلی چندروزه شهر اهواز و قطع 
و  پیگیری  مسئولیت  شد،  شهر  برق  و  آب 
بررسی این موضوع مهم، به وزارت جهاد 

کشاورزی محول شد.
شرایطی  در  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
کار را شروع کرد که به دلیل شدت بروز 
پدیده، فشار اجتماعی و مطالبات افکار 
مجازی  شبکه های  بود.  زیاد  عمومی 
آنها  حاکم بر  تفکر  تناسب  به  یک  هر 
به مسئله گرد  با رویکردهای مختلفی 
افکار  و  می پرداختند  اهواز  غبار  و 
عمومی را تحت تأثیر قرار می دادند.

عمومی  افکار  فشار  شرایط  تحت 
مشکالت  از  ناشی  پیامدهای  و 
دستگاه های  اهواز،  شهر 
در  بودند  ناگزیر  اجرایی 
عملیات  وقت  اسرع 
کنند،  شروع  را 
نظرم  به  

خاص  شرایط  آن  به  همیشه  است  الزم 
ارگان ها  تمام  کار،  ابتدای  در  داشت.  توجه 
می کردند  مشارکت  و  همراهی  سازمان ها  و 
و همگی تالش می کردند به کنترل آن پدیده 

کمک کنند.

عهده دار  کشاروزی  جهاد  وزارت  وقتی 
سه  به  را  زیر  مسئولیت های  شد،  مسئولیت 

دستگاه در  زیر مجموعه خود واگذار کرد:
استان خوزستان  طبیعی  منابع  کل  اداره   -1
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  )سازمان 
مؤسسه   -3 نصر  جهاد  شرکت   -2 کشور( 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
نتایج  معمواًل  شد.  مطالعات  انجام  عهده دار 
مطالعات در یک دوره زمانی،  انجام  از  بعد 
به  گونه ای  شرایط  ولی  می شود،  مشخص 
بود که فرصت زیادی برای به نتیجه رسیدن 
با  ناگزیر  از این رو  نداشت،  وجود  مطالعات 
مقطع  آن  در  موجود  اطالعات  و  شناخت 
نیز  اجرایی  اقدامات  هم زمان،  باید  زمانی 
و  زمین شناسی  سازمان  البته  می شد.  شروع 
انجام داده بودند  اکتشافات معدنی مطالعاتی 
و اطالعاتی در اختیار بود. از یک سو منشأ 
از  بود،  بسیار گسترده  برداشت گرد و غبار 
دید  معرض  در  اقدامات،  تمام  دیگر،  سوی 
گروه های  و  نهادها  عمومی،  افکار  نظر  و 

مختلف اجتماعی بود. 
از  بعد  مدتی  که  مهمی  اقدامات  از  یکی 
شروع کار، نظرات مختلفی در خصوص آن 
)کانال  آب  انتقال  کانال  احداث  شد،  مطرح 
مورد نیاز  آب  تأمین  هدف  با  پورشریفی( 
بود.  غبار  و  گرد  کنترل  پروژه های  برای 
کانال  خصوص  در  است  الزم  که  نکته ای 
آقای  حتمًا  اگرچه  کنم،  عرض  پورشریفی 
بیشتری  توضیحات  نورعلی زاده  مهندس 
سوی  از  کار،  شروع  زمان  در  داد،  خواهند 
با  محدوده ای  غبار،  و  گرد  استانی  ستاد 
محدوده  به عنوان  هکتار،  هزار   42 وسعت 
فوق بحرانی مشخص شده بود. در آن مقطع 
همه دست اندرکاران پذیرفته بودند که این 
بحرانی  فوق  منطقه 42 هزار هکتاری 
شده  طراحی  به نحوی  کانال  است، 
بود که با عبور از مرکز این محدوده 
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برای  را  مورد نیاز  آب  هکتاری،  هزار   42
پروژه های کنترل ریزگرد تأمین کند. 

که  تصمیمی  زمانی  شرایط  آن  در  بنابراین، 
بر  بود،  شده  گرفته  کانال  این  مسیر  برای 
بود،  گذشته  مطالعات  نتایج  از  بخشی  پایه 
مطالعات دیگری نیز دراختیار نبود، از این رو 
کانال احداثی محدوده 42 هزار هکتاری را 
به خوبی  پوشش می داد. به نظر بنده، یادآوری 
این نکته در خصوص احداث کانال ضروری 
مهندس  آقای  باشد  الزم  اگر  البته  است. 
نورعلی زاده و بنده جنبه های دیگر مسئله را 

نیز توضیح خواهیم داد.

در  رجایی،  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
امور  اداره  اجرایی  کارهای  اکثر  گذشته 
و  است  بوده  شن  تثبیت  برنامه های  بیابان، 
کانون های  تثبیت  و  غبار  و  گرد  در مورد 
حجم  با  بزرگی  بسیار  کار   95 سال  از  آن 
لطفًا درمورد  اداره سپرده شد،  این  به  زیاد، 
را  کار  بفرمایید.  توضیح  کار  گستردگی 
نیرو و توان  از  چگونه آغاز کردید؟ چقدر 
و  غبار  و  گرد  تثبیت  در  بیابان  امور  اداره 

برنامه های مربوط به آن استفاده کردید؟
محترم  )رئیس  رجایی  امیرحسین  مهندس 
منابع  طبیعی و  اداره کل  بیابان،  امور  اداره 

آبخیزداری استان خوزستان(
پدیده  با  هستید  مستحضر  که  همان طور 
گرد و غباری که در بهمن  ماه 1395 ایجاد 
و  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  پیرو  و  شد 
با  مقابله  اقدامات  جمهور،  محترم  ریاست 
شماره  بحرانی  فوق  کانون  در  غبار  و  گرد 
اهواز ،  شرق  جنوب  و  جنوب  در  واقع   ،4
و  گرد  بحرانی  هفت گانه  کانون های  از  یکی 
غبار خوزستان و بزرگ ترین کانون ازلحاظ 
مساحت، آغاز شد. هر چند از سال 1394 
و  گرد  کانون های  مهار  برای  اقداماتی  نیز 
ماه  بهمن  بحران  اما  بود،  شده  شروع  غبار 
1395 در خوزستان، مقابله با پدیده گرد و 
غبار را در عمل، وارد فاز جدیدی کرد. در 
بیابان زدایی  اقدامات  در  خوزستان،  گذشته 
به ویژه مالچ پاشی  تپه های ماسه ای،  تثبیت  با 
این  می شد.  شناخته  نهال کاری  با  توأم 
الباجی  منطقه  در   134۷ سال  از  عملیات 
اهواز آغاز و منجر  به تثبیت تپه های ماسه ای 

صنعتی،  جمعیتی،  مناطق  تهویه کننده  روان 
و  ارتباطی  جاده های  و  نفتی  تأسیسات 
دست کاشت  جنگل  هکتار   150،000 ایجاد 
با  مقابله  برای  اقدام  اما  بود،  شده  بیابانی 
که  مخربی  بسیار  تأثیرات  با  غبار،  و  گرد 
برق  قطع  و  بر سالمت شهروندان خوزستان 
نفت  صنعت  به ویژه  مختلف  صنایع  و  آب  و 
گذاشته بود و حتی سایر مناطق کشور را نیز 
و  جهادی  همت  یک  به  نیاز  می کرد،  تهدید 
بسیج همه نیروها و امکانات داشت، اقدامات 
ساالنه حداکثر 3،000 هکتاری در استان در 
سالیان گذشته که بیشتر، برای تثبیت تپه های 
مطالبه  پاسخگوی  نمی توانست  بود،  ماسه ای 
عمومی مردم در مقابله با معضل گرد و غبار 
توسط  اولیه،  کار  تقسیم  به  توجه  با  باشد. 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  و  وزیران  هیئت 
و  آب  سازمان  توسط  آب،  تأمین  شد  مقرر 
آب،  انتقال  کانال  احداث  خوزستان،  برق 
اجرایی  اقدامات  نصر،  جهاد  شرکت  توسط 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  توسط  بیولوژیک، 
کل  اداره  نمایندگی  به  کشور  آبخیزداری  و 
استان خوزستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
تحقیقات  توسط مؤسسه  مطالعات  انجام  و 
از  شود.  انجام  کشور  مراتع  و  جنگلها 
اواخر اسفند 1395 تا اردیبهشت 1396 
مناطق  در  نهال کاری  اولیه  اقدامات 
بحرانی انجام و 2۷،000 هکتار نهال کاری 

شد که در مقایسه با سنوات گذشته، جهش 
از  پس  البته  می آید،  حساب  به  چشمگیری 
در  که  شد،  انجام  نیز  دیگری  اقدامات  آن، 

ادامه به آن خواهم پرداخت.

لطفًا  رجایی  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
پروژ ه هایتان  سایر  آیا  بفرمایید  توضیح 

یا  گرفت  قرار  پروژه  این  تأثیر  تحت 
برنامه های  آیا  به عبارت دیگر،  خیر؟ 

مختل  بیابان زدایی  و  شن  تثبیت 
شد؟ یا ادامه یافت؟

مهندس امیرحسین رجایی
با توجه به محدودیت 

ت  نا مکا ا
حجم  و 
ه  گسترد

مطالبه  و  کار 

عمومی مردم، در عمل، سایر پروژه ها تحت 
تأثیر قرار گرفتند، کما اینکه در سنوات اخیر 
تحت الشعاع تخصیص اعتبارات مقابله با گرد 
و غبار از محل صندوق توسعه ملی، اعتبارات 
به  بیابان زدایی  برای  استانی  تخصیص یافته 
زمینه  در  که  چند  هر  یافت،  کاهش  شدت 
دیده  بی ثباتی هایی  نیز،  موافقت نامه ها  انعقاد 
می شد. در سال اول موافقت نامه  مبادله شده، 
سال  در  کشاورزی،  جهاد  وزارت  توسط 
دوم در استان خوزستان و در سال های بعد 
توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور بود، وقتی چنین اعتباری به خوزستان 
اقدامات  سایر  عمل  در  شد،  داده  تخصیص 
منابع طبیعی در بخش بیابان تحت تأثیر قرار 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  گرفت. 
کانون های  از  خارج  مناطق  در  خوزستان، 
گرد و غبار هم، اقدامات محدودی را مانند 
در  نهال کاری  نهال کاری،  با  توأم  مالچ پاشی 
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و  مراقبت  بیابانی،  مناطق 
سنواتی،  جنگل کاری های  آبیاری 
دست کاشت  جنگل های  مدیریت 
انجام داد که برای ادامه کار نیاز به 
اعتباری  از لحاظ  همه جانبه  توجه 
خوزستان  بیابانی  مناطق  تمامی  به 

وجود دارد.

نورعلی زاده  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
و  گرد  موضوع  ابتدای  از  کانال  موضوع 
اما لزوم  غبار در استان مطرح بوده است، 
از  بسیاری  برای  آن  احداث  چگونگی  و 
در مورد  لطفًا  نیست.  روشن  هموطنان 
ظرفیت،  آب گیری،  مشخصات،  طراحی، 
آن  اجرای  از  هدف  و  اجرا  چگونگی 

توضیحاتی را ارائه فرمایید. 
محترم  )عضو  نورعلی زاده  حسن  مهندس 
مشاور  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره 

 ساز آب پردازان( 
جلسه ای،  چنین  برگزاری  از  سپاس  ضمن 
ضبط  و  ثبت  کنم،  یادآوری  است  الزم 
عملیات  با  مرتبط  اجرایی  و  علمی  مطالب 
بوده  مفید  بسیار  می تواند  ریزگردها  کنترل 
در  گیرد.  قرار  عالقه مندان  مورد استفاده  و 
ارتباط با موضوع ریزگرد خوزستان، همان  

با   1395 سال  در  فرمودند  دوستان  طورکه 
وقوع این پدیده، موضوع مهار آن به وزارت 
جهاد  مؤسسه  شد،  سپرده  کشاورزی  جهاد 
و  تأمین  عملیات  انجام  به  موظف  نصر 
کار  و  شد  ریزگرد  کانون های  به  آب  انتقال 
نیز  این عملیات  بر اجرای  نظارت  مطالعه و 
سازآب پردازان،  مشاور  مهندسی  شرکت  به 
محل فعالیت بنده، واگذار شد. ما هم به عنوان 
مشاور این مؤسسه، به  سرعت  برای پیدا کردن 
روش هایی که بتوانیم آب را برای نهال کاری 
و عملیات مرطوب سازی تأمین کنیم، شروع 
امر  متولیان  با  کار  ابتدای  از  کردیم،  کار    به 
خوزستان  استان  طبیعی  منابع   کل  اداره  در 
و نیز مسئوالن و کارشناسان محترم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، که در حال 
کنترل ریزگردها  انجام مطالعات طرح جامع 
در استان خوزستان بودند، در ارتباط بودیم 
و تبادل نظر می کردیم. آنچه مسلم بود اینکه، 
با  منطقه  که  سال هایی  در  خاک،  رطوبت 
با  به طور طبیعی  نبود،  مواجه  خشک سالی 
منطقه،  در  یا سیالب های جاری  بارندگی ها 
که  شرقی  جنوب  بادهای  و  می شد  تأمین 
در 5-4 ماه آخر سال )پاییز و زمستان( به 
طرف اهواز می آمد، نمی توانست سبب وقوع 
چنین پدیده مخربی شود. اما با چندین سال 

خاک،  رطوبت  رفتن  دست  از  خشک سالی، 
عواملی مانند گرما و تبخیر شدید، نفوذ آب 
خاک،  خشکیده  سطح  به  زیرزمینی  شور 
خاک  شدن  پوک  درنهایت  و  نمک  تجمع 
حرکت  که  شد  گونه ای  به  وضع  سطحی، 
بادهایی با سرعت کم از سوی جنوب شرق 
کشت زارهای  بیشتر  که  اراضی،  این  روی 
کم بازده، یا تاالب های خشکیده بودند، سبب 
هجوم طوفانی از گرد و غبار یا به اصطالح 

ریزگرد به شهر اهواز شد.
رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  به  توجه   با   
برای  جدی  اقدام  بر  مبنی  ایشان  دستور  و 
با  رابطه  در  خوزستان  مردم  مشکالت  رفع 
این پدیده، مسئوالن جهاد نصر به طور خیلی 
ضربتی طی یک فراخوان، پیمانکاران مختلف 
ماشین آالت الزم را از اغلب استان های کشور، 
به منطقه آوردند و قرار شد که ما به سرعت 
آب را به محدوده کانون ریزگرد منتقل کنیم . 
این آب هم برای آبیاری نهال کاری ها و هم 
برای مرطوب سازی الزم بود. بیشترین هزینه 
در عملیات نهال کاری، مربوط به انتقال آب و 
آبیاری است، انتقال آب توسط تانکر به پای 
نهال، با توجه به فاصله زیاد منابع تأمین آب 
از کانون ریزگرد، در عمل آبیاری را، دشوار 
رو به رو  زیادی  فوق العاده  هزینه های  با  راه اندازي  همزمان چهار دستگاه پمپ در ایستگاه پمپاژ اضطراري بحرهو 
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مرطوب سازی  و  آب  پخش  البته  می کرد، 
همین  به  داشت،  آب  زیادی  میزان  به  نیاز 
یا  تانکر  توسط  آن،  برای  آب  تأمین  دلیل 
هر چیز مشابه دیگری ممکن نبود، بنابراین، 
باید سیستمی ایجاد می شد که برای سال های 
آینده و در مواقع خشک سالی، بتوان آب را 
کانون  تاالب های خشکیده  به  آن،  از طریق 
رساند. به  هر حال، احداث کانال در دستور 

کار قرار گرفت.

طول  نظیر  کانال  مشخصات  ایران:  طبیعت 
کانال ومیزان دبی ورودی کانال )مقدار آبی 
که از کانال عبور می کند( چقدر است؟ در 
و  آبیاری  هم  کانال  هدف  فرمودید،  ضمن 
هم مرطوب سازی بوده است، آیا این اهداف 

محقق شده اند؟
مهندس حسن نورعلی زاده

که  مکانی  تنها  الزم،  بررسی های  از  پس 
انتخاب  اضطراری  آب  تأمین  منبع  به عنوان 
شد، کانال مجتمع پرورش ماهی آزادگان بود 
و رقوم سطح آب این محل، در طراحی کانال 
بسیار مهم بود. دلیل اینکه ما کانال پرورش 
آب  تأمین  منبع  به عنوان  را  آزادگان  ماهی 
بسیار  کردیم،  مطرح  کانال  طراحی  مبدأ  و 
ما  تحقیقات  درواقع  است.  اهمیت  حائز 

کانون  اطراف  در  آب  منبع  جستجوی  برای 
ریزگرد، ما را به سمت کانال مجتمع پرورش 
ماهی آزادگان رهنمون کرد. استفاده از چاه 
و آب زیرزمینی به هیچ وجه امکان پذیر نبود، 
شوری آب های زیرزمینی آن منطقه استفاده 
از چاه و آب زیرزمینی را منتفی کرد، استفاده 
از رودخانه جراحی هم ممکن نبود، زیرا با 
مناسبی  آب دهی  خشک سالی ها،  به  توجه 
کشت زارهای  نمی توانست  حتی  نداشت، 
درنتیجه  کند،  سیراب  را  خود  پایین دست 
آب  کمبود  مشکل  با  شادگان  نخیالت 
به عنوان  کارون  بودند، رودخانه  مواجه شده 
به شمار  منطقه  این  در  تأمین آب  منبع  تنها 
ایستگاه های  رودخانه  این  روی  می رفت، 
پمپاژ متعددی نصب شده است که متعلق  به 
سایر  و  فوالد  مجتمع  برق،  و  آب  سازمان 
دستگاه ها و نیز، بخش خصوصی است، که با 
توجه به نیاز خودشان و سایر مسائل، امکان 
استفاده از آن هم نبود، تنها ایستگاه مربوط 
متعلق  ایستگاه  کشاورزی،  جهاد  وزارت   به 
مورد نیاز  آب  که  بود،  خوزستان  شیالت  به 
تأمین  را  آزادگان  ماهی  پرورش  مجتمع 
از  ایستگاه،  این  از  شده  پمپاژ  آب  می کرد. 
به  کیلومتر   13 طول  به  بتنی  کانال  طریق 
می رسید،  بحره  نهر  کنار  در  یادشده  مجتمع 

نزدیک ترین  در واقع  که 
کانون  غربی  شمال  مرز  به  مکان 

تخصیص  نماند،  ناگفته  بود،  ریزگرد 
ثانیه  بر  مترمکعب   35 مجتمع  این  آب 

در  دوم،  فاز  تکمیل  عدم  به دلیل  ولی  بود 
آن زمان 15 متر مکعب بر ثانیه مصرف آب 
زمان  تا  می توانستیم  ما  بنابراین،  داشت، 
مابقی  ثانیه  بر  متر مکعب   20 مشکل،  حل 
کنیم.  استفاده  ریزگردها  کانال  برای  را 
درنهایت، با هماهنگی هایی که با استانداری، 
انجام  مجتمع  بهره برداران  تعاونی  و  شیالت 
این  از  که  مقرر شد  و  منعقد  قراردادی  شد، 
کانال حداکثر تا 20 متر مکعب بر ثانیه، آب 

برداشت شود.
عرصه کانون جنوب شرق اهواز که سازمان 
به صورت  را  آن  مساحت  زمین شناسی 
ماهواره ای  تصاویر  طریق  از  و  پیکسلی 
112،000 هکتار عنوان کرده بود، در  واقع، 
 200،000 از  بیش  پلیگونی،  به صورت 
و  مرطوب سازی  در  داشت،  وسعت  هکتار 
مد نظر  عرصه  پلیگونی  مساحت  نهال کاری 
قرار می گیرد. با توجه به اهمیت مهار کانون 
ریزگرد جنوب شرق اهواز، اگر می خواستیم 
عملیات اجرایی کل عرصه را طی یک برنامه 
با  دهیم،  انجام  قطعه   5 در  ساله،   5 حداکثر 
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توجه به اینکه قطعات اول نهال کاری تا 3-4 
سال پس از کشت نیاز به آب دارند، همچنین 
می یابد،  افزایش  هم  مرطوب سازی  سطح 
به صورت  بعد،  به  دوم  سال های  از  عمل  در 
و  یافت  خواهد  افزایش  آبی  نیاز  تجمعی 
حداکثر  برای  باید  کانال،  ظرفیت  و  طراحی 
آب مورد نیاز در چند سال یادشده انجام شود. 
تخصیص  محدودیت  به  توجه  با  بنابراین، 
از  درصد   50 حداقل  اینکه  فرض  با  و  آب 
عرصه کانون )حدود 100 هزار هکتار( برای 
مرطوب سازی و نهال کاری، نیاز به آب داشته 
باشد و مابقی آن با سایر عملیات مثل قرق، 
مدیریت چرا و غیره مهار شود، ظرفیت کانال 
مصرف  پیک  که  شود،  محاسبه  طوری  باید 

آب را در این عرصه تأمین کند.
همچنین با توجه به اینکه میانگین دراز مدت 
بارندگی سالیانه در کانون جنوب شرق اهواز، 
حداکثر  دراز مدت  میانگین  و  میلی متر   213
است،  میلی متر   50 از  بیش  ماهیانه  بارش 
پس این کانون در شرایط طبیعی و مطلوب، 
شاهد حدود 500 مترمکعب در هکتار بارش 
بوده و با مرطوب شدن زمین و ایجاد پوشش 
گیاهی، زمینه ای برای فرسایش بادی وجود 
نداشته است، بنابراین جهت حصول اطمینان 
با  بیشتر به نتیجه کار پخش آب در مقایسه 
 6 یا  میلی متر   60 فرض  با  مستقیم،  بارش 
آن هم  سانتی متر آب اندازی روی عرصه ها، 
فقط یک بار در ماه، به میزان 600 متر مکعب 
به  سال  آخر  ماه   5 برای  و  هکتار  در  آب 
3،000 متر مکعب آب خالص در هر هکتار 
ماندگاری  به  توجه  با  )هرچند  داریم  نیاز 
بار   2 کارشناسان  برخی  زمین،  روی  آب 
یا مرطوب سازی  برای آب اندازی  در ماه را 
محدودیت  به خاطر  ولی  کردند،  توصیه 
در  شد(.  گرفته  نظر  در  ماه  در  یک بار  آب 
ضمن، برای دستیابی به آب خالص در محل 
تلفات  گرفتن  نظر  در  با  است  مصرف، الزم 
توزیع آب و  انتقال و  به  مربوط  افت های  و 
ناخالص  آب  میزان  آبیاری،  راندمان  تعیین 
آب  تأمین  منبع  یا  مبدأ  محل  از  برداشتی 
آبیاری  این رابطه راندمان  محاسبه شود. در 
بنابراین،  شد،  محاسبه  درصد   56 میزان  به 
برای عرصه 100،000 هکتاری یاد شده، که 
بخشی از آن به مرطوب سازی و بخشی دیگر 
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اختصاص  جویچه ای  روش  با  نهال کاری  به 
مترمکعب   30 به  نیاز  حداقل  شود،  داده 
آخر  ماه   5 مدت  در  ناخالص  آب  برثانیه 
سال است که در نهایت، حدود 1۷ مترمکعب 
بر ثانیه آب خالص در عرصه استفاده شود. 
موقتی  آب  تخصیص  میزان  از  آنجایی  که 
 20 آزادگان،  ماهی  پرورش  کانال  از طریق 
نیز  ریزگردها  کانال  ظرفیت  بود،  متر مکعب 
کمتر از 30 و حداکثر 20 مترمکعب بر ثانیه 
کانال  طراحی  بنابراین،  شد.  گرفته  نظر  در 
کانال  به رقوم سطح آب  با توجه  ریزگردها 
توپوگرافی  وضعیت  آزادگان،  ماهی  پروش 
محلی  معارضت  و  استمالک  موضوع  مسیر، 
و وجود عوارض و سازه های مهم در مسیر، 
انجام شد،  ثانیه  بر  متر مکعب  با ظرفیت 20 
همچنین، بهترین مسیر عبور کانال که به طور 
مکان دسترسی  مناسب ترین  به  را  ثقلی آب 
منصوره  هور  نزدیکی  تا  کانون  داخل  در 

برساند، انتخاب شد. 
مؤسسه  مطالعات  اول  فاز  که  هم  بعدها 
بخشی  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
از عرصه کانون جنوب و جنوب شرق اهواز، 
قطعات  شد،  انجام  هکتار   89،000 حد  در 
عملیات  که  بود  شده  مشخص  گانه ای   64
اجرایی پیشنهادی در 60،000 هکتار از آن 
نیاز به تأمین و انتقال آب داشت. در سال 98 
نیز گزارش مطالعات کل عرصه کانون جنوب 
این  توسط  دیگر  کانون   6 و  اهواز  شرق 
که هر دو سری  ارائه شد  و  تکمیل  مؤسسه 
مهندسین  قبلی  برآوردهای  یادشده،  مطالعه 
آبی  نیاز  در مورد  را  سازآب پردازان  مشاور 

طرح تأیید می کرد. 
مهندس  کانال  به  موسوم  ریزگردها،  کانال 
ماهی  پروش  کانال  انتهای  از  پورشریفی 
آزادگان به طول 44 کیلومتر در داخل کانون 
 30 و   50 کف  عرض  و  طول  به  ریزگردها 
متر با ظرفیت 20 مترمکعب بر ثانیه احداث 
شد )در بازه ای که سطح آب زیرزمینی باالتر 
بود، عرض بیشتر و عمق کمتری برای کانال 

منظور شد(.
 در انتهای کانال 44 کیلومتری نیز، 3 کیلومتر 
کانال با عرض کف 12 متر جهت انتقال آب 
برای  تا  شد،  احداث  منصوره  هور  کناره  تا 
شود.  استفاده  منصوره  هور  مرطوب سازی 
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سرعت  با  و  چند ماه  ظرف  اصلی،  کانال 
تکمیل  با  احداث شد، در سال 96 هم زمان 
مورد  تمهیداتی  با  مسیر،  ازسازه های  برخی 
بهره برداری قرارگرفت و در زمستان سال 96 
با آب اندازی به هور منصوره و مرطوب سازی 
آن باعث رویش مجدد بذور نهفته در خاک 
این تاالب و تثبیت آن با پوشش گیاهی شد. 
اضطراری  و  کم  فرصت  علی رغم  بنابراین، 
بود  این  تالشمان  و  سعی  تمام  طرح،  بودن 
فنی  مطالعات  چهارچوب  در  اقدامات  که 
کارشناسان  ساله   30 تجارب  و  مهندسی  و 
سازآب پردازان  مشاور  مهندسین  شرکت 

انجام شود.

کانال  یک  کانال،  این  آیا  ایران:  طبیعت 
دائمی است؟ یا به صورت موقت ایجاد شده 
است؟ اگر کانال دائمی است، نگهداری آن 
چگونه است؟ آیا ساخت کانال مطابق طراحی 
اولیه تکمیل شده است؟ آیا گسترش آن در 
در مورد  لطفًا  دارد؟  وجود  آینده  برنامه های 

کانال فرعی هم توضیحاتی بفرمایید.
مهندس حسن نورعلی زاده

همان طور که خدمت شما عرض کردم، قرار 
بود ما با برداشت موقت آب از کانال پرورش 
ماهی آزادگان و انتقال آن در کانال خاکی 44 
کیلومتری، با فوریت، آب را به عرصه کانون 
برای  درنهایت  که  می دانستیم  ولی  برسانیم، 
روی  مستقل  پمپاژ  ایستگاه  باید  کار،  ادامه 
برای  آب  تأمین  مختص  کارون،  رودخانه 
باشیم. چرا که ما در آینده  ریزگردها داشته 
خواهیم  مواجه  خشک سالی  شرایط  با  هم 
ایجاد  دائمی  سیستم  یک  باید  درنتیجه  شد، 
کنیم که در دوره های خشک سالی بتوانیم آب 
برسانیم  شریفیه  و  منصوره  تاالب های  به  را 
و مانع خشک شدن خاک و پوشش گیاهی 
این عرصه ها شویم. البته نهال هایی که توسط 
از  پس  می شوند،  کاشته  استان  طبیعی  منابع 
چند سال مراقبت و رشد مناسب، دیگر نیاز 
و آب های  با شرایط خاک  و  ندارند  به آب 
زیرزمینی سازگار می شوند، ولی در دوره های 
آینده خشک سالی باز هم، به ترمیم و احیای 
بوته کاری های  و  جنگل کاری  نهال کاری ها، 
مرطوب سازی  موضوع  داریم.  نیاز  جدید 
عرصه تاالب ها و دشت های سیالب گیری که 
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در معرض خشکی قرار می گیرند، بسیار مهم 
است که با این سیستم دائمی می توانیم به آنها 
آب رسانی کنیم تا مانع تولید ریزگرد شوند. 
به هرحال احداث ایستگاه پمپاژ مستقل برای 
ریزگردها، با دستور فوری وزیر وقت جهاد 
با  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  کشاورزی، 
مطالعات انجام شده و برای دوری از مشکل 
معارضت ها و استمالک اراضی جدید، محل 
در  بحره،  مسیل  دهانه  راست  جناح  در  آن 
شد  انتخاب  کارون  رودخانه  چپ  ساحل 
یک  ایجاد  با  بحره  راست  دایک  کنار  در  و 
تا  کیلومتر   13 طول  به  کانالی  چپ،  دایک 
کیلومتری   44 پورشریفی  کانال  تقاطع  محل 
کیلومتر آخر،   3 احتساب  با  که  احداث شد 
درمجموع 60 کیلومتر کانال اصلی احداث و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
برای  فرعی  کانال  رشته   13 آن  عالوه بر 
)با  کانون  مختلف  عرصه های  به  آب  توزیع 
طراحی  خوزستان(  طبیعی  منابع  هماهنگی 
شد که به دلیل کمبود بودجه الزم، درنهایت، 
9 رشته کانال فرعی، درمجموع، به طول ۷4 
کیلومتر اجرایی شد که برخی از آنها به اتمام 
رسیده و تکمیل برخی از آنها از جمله کانال 
LC-6 و خط انتقال PC و موارد دیگر به دلیل 
عدم تخصیص اعتبار، فعاًل متوقف شده است، 
خط انتقال PC، آب را از کیلومتر 38 کانال 
شرق  در  مرتفع تر  اراضی  به  پور شریفی 
آزادراه اهواز– ماهشهر برای مرطوب سازی 
هور شریفیه و اراضی پیرامون آن به وسعت 
12،000 هکتار )که جزو بحرانی ترین عرصه 
خواهد  منتقل  می شوند(  محسوب  کانون 
فیزیکی  پیشرفت  حاضر  حال  در  که  کرد، 
در   PC پمپاژ  ایستگاه  دارد.  درصدی   80
کیلومتر 38 کانال پور شریفی نیز با پیشرفت 
نقدینگی  فقدان  دلیل  همان  به  درصدی   45

متوقف است.
این کانال ها، به عنوان سیستمی در اختیار ما 
هستند تا هر زمانی که با خشک سالی در یک 
دوره مواجه شدیم، به سرعت آن را راه اندازی 

کنیم و آب را به مناطق مورد نیاز برسانیم.
تحقیقات  مؤسسه  در  ما  عزیز  دوستان 
نیز  هم اکنون  که  کشور،  مراتع  و  جنگلها 
از  به خوبی  دارند،  حضور  نشست  این  در 
اهمیت خط انتقال PC و کانال LC-6 برای 

آب رسانی به محدوده 12،000 هکتاری هور 
شریفیه و اطراف آن آگاه هستند، چرا که این 
عرصه در گزارش مطالعاتی ایشان، به عنوان 
بحرانی ترین عرصه از محدوده کانون ریزگرد 
این  آب  است،  شده  معرفی  شرق  جنوب 
باالتر،  رقوم  در  گرفتن  قرار  به دلیل  عرصه، 
باید از طریق پمپاژ تأمین شود. بنابراین، در 
کیلومتر 38 کانال پور شریفی، ایستگاه پمپاژ 
ثانیه  بر  با دبی 3/5 مترمکعب  PC، آب را 
 ،PC می کند. خط انتقال PC وارد خط لوله
باید با لوله های GPR 1،600 میلی متری به 
تاکنون  که  شود  احداث  کیلومتر   5/4 طول 
شده  لوله گذاری  و  حفاری  آن  کیلومتر   5
که  باقی مانده  آن  از  متر   400 به  نزدیک  و 
شود.  کامل  باید  و  رسیده  آزادراه  کنار  به 
با  پیش از این  که  مربوطه  لوله سازی  شرکت 
ما  برای  را  لوله ها  خوب،  بسیار  همکاری 
باالی  بدهی  به دلیل  می کرد،  ارسال  و  تولید 
پیمانکار، اندک لوله های باقی مانده را تحویل 
که  پمپ  سازنده  شرکت  همچنین،  نمی دهد، 
بر  متر مکعب  پمپ 0/5  دستگاه   ۷ تعداد  از 
ثانیه ای، تعداد 6 پمپ را تحویل داده، به دلیل 
عدم پرداخت مطالباتش یک پمپ باقی مانده 
مشکالت  این  درواقع  نمی دهد،  تحویل  را 
به وجود  اعتبار جدید  تخصیص  عدم  به دلیل 

آمده است.
اهواز-  آزادراه  شرق  در   PC لوله   خط 
از  فلزی  لوله  عبور  طریق  از  ماهشهر 
کالورت های موجود آزادراه، به کانال خاکی 
LC-6 در غرب آزادراه متصل می شود. کانال 
LC-6 با طول 9 کیلومتر، که آب را  خاکی 
شریفیه  12،000هکتاری  محدوده  باالی  به 
فیزیکی 85 درصدی  پیشرفت  با  می رساند، 
در حال اجرا است، ولی هنوز عملیات عبور 
لوله فلزی از آزادراه و حوضچه های طرفین 

آن انجام نشده است.
بودجه، همکاری  برنامه و  متأسفانه سازمان 
و  تعیین  در  نصر  جهاد  مؤسسه  با  را  الزم 
و  پروژه  تکمیل  برای  اعتبار  تخصیص 
در  ندارد.  گذشته  کارهای  دیون  پرداخت 
ضمن، همراهی الزم، از سوی ستاد ملی گرد 
و  برنامه  از  را  اعتبار الزم  باید  که  غبار،  و 
بودجه کشور برای سال های 1399 و1400 
درخواست می کردند، دیده نمی شود، درواقع 

سال  در  که  اعتباری  می کردند،  تصور  آنها 
داده  تخصیص  نصر  جهاد  مؤسسه  به   98
شده، برای اجرای کل پروژه کافی بوده است، 
درصورتی که فهرست کارهای باقی مانده طی 
غبار  و  گرد  ملی  ستاد  با  صورت جلسه ای 
برای  خالص  هزینه  تنها،  ستاد  و  شد  تنظیم 
نظر  در  بدون  را،  باقی مانده  کارهای  انجام 
و  تجهیزات  قیمت  شدید  افزایش  گرفتن 
بدون  نیز  و   99 و   98 سال های  تعدیل های 
و  پیمانکاران  قبلی  کارهای  دیون  به  توجه 
درخواست  نصر  جهاد  مؤسسه  مشاورین 
کرد، بنابراین، یک سوء تصور پیش آمد که با 
این مبلغ کار تمام می شود. با وجود این عدم 
نقدینگی، که سبب تعلیق یکی از 2 پیمانکار 
فعلی و قرارگیری دیگری در شرف تعطیلی 
کامل شده است، در عمل، آب رسانی به هور 
عرصه هایی  مهم ترین  از  یکی  که  شریفیه 
است که باید کنترل شود و نیز تکمیل سایر 
شده  مواجه  مشکل  با  توافق  مورد  عملیات 

است. 
عرض  باید  پروژه  اجرای  تأثیرات  در مورد 
کنم با مرطوب سازی عرصه هور منصوره در 
اواخر سال 96 که سبب رویش مجدد بذور 
نهفته در خاک و ایجاد پوشش گیاهی شد و 
در سال های بعد نیز ادامه یافت و همین طور 
با تأمین آب برای 19،500هکتار از اراضی 
نهال کاری شده منابع طبیعی استان خوزستان 
 60،000 از  هکتار   30،000 حدود  )تقریبًا 
هکتاری که نیاز به تأمین آب داشت، تحت 
پوشش کامل قرار گرفت(، می توان گفت 50 
درصد از عرصه مورد نظر به طور نسبی تثبیت 
این  در  بادی  فرسایش  وقوع  امکان  و  شده 
یافته  کاهش  قابل توجهی  میزان  به  عرصه ها 

است.
در خصوص 50 درصد باقی مانده که از جمله 
اطراف  شریفیه،  هور  عرصه  آنها  مهم ترین 
است،  کانون  از  دیگری  قسمت های  و  آن 
شود  پرداخت  الزم  بودجه  است،  ضروری 
تا با تکمیل عملیات اجرایی، شاهد موفقیت 

صددرصدی آن باشیم. 

طبیعت ایران: آقای دکتر بهنام فر، جنابعالی 
به عنوان نماینده مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور و ناظر اجرای پروژه در منطقه 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 110

داشته  فعالیت 
اینکه  به  باتوجه   دارید،  و 
بیشتر در بخش تحقیقات و کمتر در 
امور اجرایی، مشغول فعالیت هستید، 
لطفًا در مورد روند این کار گسترده، 
قسمت های  هماهنگی  چگونگی 
حاضر  پیمانکاران  ازجمله  مختلف 
آن  پیرامون  مسائل  و  پروژه  در 

توضیحاتی را ارائه فرمایید.

بهنام فر )رئیس محترم بخش  دکتر کوروش 
و  تحقیقات  مرکز  طبیعی  منابع  تحقیقات 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش 

خوزستان(
ضمن تشکر از برگزاری این نشست، پیش از 
شروع الزم است از تمام عزیزانی که از اسفند 
همکاران  به ویژه  بوده اند،  کار  پای   ،1395
عزیز در مؤسسه جهاد نصر و اداره کل منابع 
کنم.  قدردانی  استان  آبخیزداری  و   طبیعی 
تحقیقات  مؤسسه  کنم،  عرض  باید  ادامه  در 
طرح  ابتدای  از  هم،  کشور  مراتع  و  جنگلها 
موضوع، حضور فعالی داشته است، همان طور 
که فرمودید ما در این مؤسسه، بیشتر درگیر 
کارهای تحقیقاتی و کمتر مشغول به کارهای 
اجرایی هستیم. ولی، از سال 1395، با دستور 
وزیر وقت، مبنی بر انجام تحقیقات، همگام با 
اجرا، با توجه به بروز شرایط بحرانی، ما هم 
در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
در  حاصله  تجربیات  و  دانسته ها  بر  تکیه  با 
حوزه بیابان، کار مطالعات را آغاز کردیم که 
در  جامع  مطالعات  انجام  به  منجر  در نهایت 
این حوضه و ارائه گزارش آن به عنوان اولین 
سند بیابان زدایی در این سطح گسترده )بالغ 
بر ۷00 هزار هکتار( با قابلیت اجرایی شد. 
هیئت علمی،  محترم  اعضای  مسیر،  این  در 
جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  برجسته  محققان 
تحقیقات  بخش  همکاران  و  کشور  مراتع  و 
با  خوزستان  استان  مراتع  و  جنگل ها 
در  صحرایی  قدم به قدم  پیمایش های 
نمونه برداری  و  بررسی  به  عرصه ها  این 
و  اهمیت  حائز  ایشان  فعالیت  پرداختند، 
گذشت  از  بعد  است.  فراوانی  قدردانی 
سال چهارم که در بخش مطالعات 
و نظارت بر اجرای این 

پروژه حضور داریم، می توان به  جرأت بگویم، 
بخش گسترده ای از نتایج رضایت بخش کار، 
حاصل توصیه های کادر فنی و اجرایی برنامه 
مواقع،  برخی  در  البته  است.  مطالعات جامع 
این توصیه ها نیاز به اصالحات جزیی داشتند 
چه  با حضور خودمان  و  زمان  در طول  که 
چه  و  تحقیقات  بخش  همکاران  به عنوان 
الزم  اقدامات  نظارتی،  دستگاه  به عنوان 
مؤسسه  توصیه های  اگر  بنابراین،  شد.  انجام 
شده  ارائه  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 

بی شک  شوند،  عملیاتی  جامع،  مطالعات  در 
از  ناشی  معضالت  و  مشکالت  حل  به سوی 

گرد و غبار خوزستان حرکت خواهیم کرد.
مسئولیت نظارت از مهر ماه سال 1398، به  
جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  به  دولت،  دستور 
آن،  از  پیش  شد.  واگذار  کشور  مراتع  و 
و  گرد  کنترل  اجرایی  عملیات  بر  نظارت 
خصوصی  شرکت  سه  به  خوزستان،  غبار 
از  بود.  شده  سپرده  چند برابری  بودجه ای  با 
همان ابتدای کار، که موضوع نظارت مؤسسه 

و  جلیلی  دکتر  آقای  هدایت  با  شد،  مطرح 
آقای مهندس فیاض برای ارائه یک نظارت 
این  با  شد،  تصمیم گیری  اجرایی  و  فنی 
نهال شماری،  صرف  تنها،  را  زمان  که  هدف 

چاله  شماری، تانکر شماری و غیره نکنیم.
ناظر،  وظیفه  کارگاهی،  نظارت  بحث  در 
سند  در  مندرج  تعهدات  انجام  نظارت  بر 
انجام  بر  روند  نیز،  فنی  مشاور  است،  پیمان 
تأیید  را  اسناد  درنهایت  و  دارد  نظارت  کار 
این  پیمان،  عمومی  شرایط  براساس  می کند. 
باتوجه  به  که  می شود  داده  مشاور  اجازه  به 
درصد   25 حدود  تا  ارائه  قابل  توصیه های 
ریالی مبلغ کل قرارداد را افزایش یا کاهش 
از  بسیاری  در  مهم  این  متأسفانه  که  دهد، 
و  تمام  و  صحیح  باید،  که  گونه  آن  مواقع، 
کمال در پروژه اجرا نمی شود، در واقع علت 
همین  شکست،  با  پروژه ها  مواجهه  اصلی 
بسیار  کمک  موضوع  این  است.  موضوع 
زیادی به ما کرد و باعث شد توصیه های فنی 
درمیان  کارفرما،  با  به راحتی  را  اصالحی  و 
حرکت  کار  بهینه شدن  به سمت  و  بگذاریم 
تحویل  را  کار  که   1398 سال  در  کنیم. 
یا  غبار،  و  گرد  با  مقابله  عملیات  گرفتیم، 
شهرستان   5 در  نهال کاری ها  بهتر،  به  عبارت 
با وسعتی بیش از 25،000 هکتار اجرا شده 
بودند، در اهواز، در کانون4، حدود 13،500 
هکتار و در کانون 3 یا صفیره، حدود 860 
کارون حدود 4،100 هکتار، در  هکتار، در 
آزادگان  دشت  در  هکتار،   4،200 ماهشهر 

2،000 هکتار و در هویزه 2۷0 هکتار.
حال  در  پیمان   4۷ قالب  در  عملیات،  کل 
اجرا بود. در مجموع حدود 23،000 هکتار 
بوته کاری  و  نهال کاری  نگهداری  و  مراقبت 
و حدود 2،000 هکتار هم نهال کاری جدید 
شد.  واگذار  ما  به  آنها  بر  نظارت  که  بود 
تخصصی(،  )نظارت  هدف  به  رسیدن  برای 
یک مصاحبه علمی و هدفمند را میان تعداد 
منابع  رشته های  فارغ التحصیالن  از  زیادی 
طبیعی )جنگل، مرتع، بیابان و محیط زیست(  
و رشته های مرتبط )آبیاری و خاک شناسی( 
تحصیلی  سطوح  از  را  ناظرانی  و  برگزار 
انتخاب  لیسانس  و  فوق لیسانس  دکتری، 
آموزشی  کارگاه  چندین  آن  از  پس  کردیم، 
شد.  دیده  تدارک  آنها  توانمند سازی  جهت 
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آنها  اجرای  درستی  باید  بر  نظارت  دستگاه 
استاندارد،  نهال  تهیه  شامل:  کند  نظارت 
قرق  نهال،  آبیاری  نهال،  کشت  نهال،  حمل 
این  از  مواردی  و  نهال  کیفیت  نهال کاری ها، 
می کنم  عرض  که  آن  علت  است.  دست 
و  باشد  تخصصی  باید  »نظارت«  موضوع 
توسط یک تیم کاماًل کارشناسی انجام شود، 
فوق  عملیات  از  هرکدام  بودن  تخصصی 
تنها،  استاندارد«  »نهال  به عنوان  مثال  است. 
فنی  تعریف  یک  درواقع  نیست،  واژه   یک 

است از وضعیت یک نهال از نظر صحت گونه 
مورد نظر، سالمت نهال، سن نهال، میزان رشد 
جابه جایی  برای  نهال  آمادگی  آن،  مناسب 
را  آن  فنی  کارشناس  یک  که  آن  کشت  و 
بر  این  می کند.  تأیید  در نهایت  و  تشخیص 
آگاهی  مربوطه  کارشناس  چنانچه   اساس، 
نداشته  مورد نظر  گونه های  شناخت  از  کامل 
باشد و گونه اشتباه به عرصه منتقل و کاشته 

شود، کل عملیات ناموفق خواهد بود. 

آشنایی  شامل  آموزشی  کارگاه های  این 
استان،  غبار  و  گرد  کانون  عرصه های  با 
مهمی  نکته  بسیار  )که  استان  بومی  پوشش 
بود(، روش صحیح کشت نهال، آبیاری نهال، 
استاندارد،  نهال  موضوع  نهال،  نقل و انتقال 
روش های صحیح آبیاری، آشنایی با نرم افزار 
اثرگذاری  نیز  و   GPS با  کار  روش   ،GIS
 15 در نهایت  بودند.  بیابان زدایی  روش های 
نفر ناظر مقیم انتخاب شد. برای منطقه اهواز 
و جنوب شرق، با توجه به گستردگی حوزه 

عرصه های  نفر،   9 تعداد   ،3 کانون  و  کاری 
شهرستان کارون، تعداد 2 نفر، ماهشهر و بندر 
امام، تعداد 3 نفر و دشت آزادگان، تعداد 1 
نفر در نظر گرفته شد. به طور میانگین حدود 
1۷00-1500 هکتار بسته  به شرایط منطقه، 
به هر ناظر مقیم با خودروی مناسب واگذار 

شد.
موضوع نظارت یک امر کاماًل تخصصی است 
و مواردی که معمواًل در پیمان های کشت و 
و  است  شده  قید  نهالکاری ها  از  مراقبت 

آمده  پیش  بسیار 
اشتباه  به  را  گونه ای  که  است 

بین  بسیاری  شباهت های  کاشته اند، 
به عنوان مثال،  دارد،  وجود  گونه  ها 

هر  که  رودخانه ای  گز  با  شورگز  گونه 
خانواده  یک  از  هستند  درختچه هایی  دو 

یک  توسط  حتی  هم،  از  آنها  تشخیص  که 
است.  سخت  کاماًل  آموزش دیده،   کارشناس 
بسیار  اما  ساده،  ظاهر  به  مسائل  دیگر  از 
در  نهال  اگر  است.  جابه جایی  زمان  مهم، 

مدیریت  ریشه  اش  و  جابه جا  مناسبی  زمان 
عرصه  در  نشود،  حمل  به خوبی  یا  نشود، 
خشک خواهد شد. در برنامه های نهال کاری، 
نهال  یک  اگر  است.  کار  ثقل  مرکز  نهال 
نشود،  انتخاب  استاندارد  و  مناسب  خوب، 
که  زمان  و  هزینه ها  تمام تالش ها،  در عمل 
می روند.  بین  از  است،  حیاتی  بسیار  گاهی 
کارشناس منابع طبیعی )بخش جنگل، بخش 
مناسب  زمان  که  می دهد  تشخیص  مرتع( 
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هنگام  چه  نهال  کاشت 
می داند که  مرتبط  کارشناس  است؟ 
کاشت نهال در زمان دیرتر و زودتر 
چه  تأثیری بر بقای نهال در عرصه 
نقش  اقلیمی  شرایط  زیرا  دارد، 
مهمی را در موفقیت کشت نهال ایفا 
شد،  گفته  که  مواردی  همه  می کند. 
و  نهال  با  مرتبط  مسائل  از  بخشی 
تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت عملیات 
هستند. دو موضوع کمیت و کیفیت آبیاری، 

در بحث آبیاری مهم و مطرح است، در این 
تعریف شد،  برای شوری آب  بخش، حدی 
حجم آب نیز در هر دور آبیاری مهم است، 
سریع  استقرار  و  زنده مانی  بر  مورد  دو  این 
تشتک  ترمیم  بحث  هستند.  تأثیرگذار  نهال 
اطراف نهال نیز، نکته بسیار مهمی است که 
از  حاصل  رسوبات  بود،  توجه  مورد  کمتر 
بادهای موسمی موجود در منطقه، تشتک ها 
یا به عبارت دیگر چاله های آبیاری حول نهال 
و محل آب گیری را به  مرور زمان پر می کنند 
و اگر به موقع الی روبی نشود، آب کافی در 

توجه  با  گرفت.  نخواهد  قرار  نهال  اختیار 
با  انتقال  کانال،  طراحی  فراوان،  زحمات  به 
و  تشتک ظرفیت  اگر  مشقت و سخت آب، 
نداشته  آب  حجم  از نظر  را  الزم  استاندارد 
باشد، نهال در اثر کم آبی یا تلف شده یا رشد 
کارکرد  بتواند  تا  داشت،  نخواهد  مناسبی 

موردانتظار را از خود بروز دهد.
یکی  بومی،  گونه های  از  مراقبت  و  حفظ 
موضوع  در  تأکید  مورد  مسائل  از  دیگر 
حضور  از  پیش  متأسفانه  که  است،  نظارت 

قابل توجهی  اهمیت  پیمان ها  در  مؤسسه، 
در  می دانیم  که  گونه  همان  است.  نداشته 
عرصه  یک  پایداری  کارشناسی،  مباحث 
با  سازگار  بومی  گونه های  حضور  گرو  در 
ابتدای  در  است.  عرصه  آن  اقلیمی  شرایط 
پیمانکار  عوامل  می کردیم،  مشاهده  کار 
به جای  و  قطع و حذف  را  اشنان  بوته های 
گونه های  می کاشتند!،  کهور  نهال  یک  آن 
بسیار  چندساله   بومی  گونه های  از  اشنان 
اثر  در  و  هستند  منطقه  بیابانی  ارزشمند 
خودرو  به صورت  عرصه،  قرق   و  آبیاری ها 

شده اند.  مستقر  و  سبز  کاشت،  چاله های  در 
از  دیگر  یکی  بومی«  نهال های  »اهمیت 
امر،  ابتدای  همان  از  ما  که  بود  مسائلی 
برای  حتی  کردیم،  تأکید  آن  بر  و  مطرح 
کارشناسی،  جلسات  نظارتی  دستگاه های 
آبیاری  و  مراقبت  موضوع  اهمیت  و  برگزار 
گونه های بومی خودرو را مطرح کردیم »این 
گونه بومی نه  تنها نباید قطع شود، بلکه باید 
تحت مراقبت قرار گیرد«. براساس مصوبات 
شد،  مقرر  صادر شده،  دستورالعمل های  و 

گونه ها،  این  از  نگهداری  و  مراقبت  برای 
برای  پیمانکار  و  آبیاری محاسبه  هزینه های 

حفظ گونه های بومی تشویق شود.
موضوع  اهمیت  که  است  مواردی  همه  اینها 
نظارت را به عنوان یک مسئله بسیار تخصصی 
و قابل تأمل گوشزد می کند، بنابراین، ضروری 
است، مسئولیت نظارت، در اختیار شرکت ها 
نیروهای  با  تخصصی  کاماًل  دستگاه های  یا 
کارشناس و آموزش دیده به عنوان سرناظر و 

ناظر مقیم قرار گیرد.
روزانه  گزارش  فرم  یک  کار،  ابتدای  در 
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انجام  عملیات  که  بود  الزم  شد،  طراحی 
به  و  قید  فرم،  این  در  روز،  طول  در  شده 
تأیید نماینده پیمانکار و ناظر مقیم برسد. با 
پیمانکاران ملزم  به گستردگی عرصه ،  توجه  
به ارائه برنامه روزهای آینده، به ناظران مقیم  
شدند، تا ناظر مقیم در زمان مشخص و بدون 
عملیاتی  منطقه  همان  در  دقیقًا  سردرگمی، 
پایان  در  و   کند  کنترل  را  کار  حاضر شود، 
را  گزارش دهی  فرم  و  روزانه  گزارش  روز 
تنظیم  برای  مبنایی  روند،  این  کند.  تنظیم 
نماینده  و  سرناظر  تأیید  با  صورت جلسات 
تنظیم صورت وضعیت  از آن  کارفرما و پس 

پرداخت هزینه پیمانکار است. 

طبیعت ایران: هم اکنون چند پیمانکار مشغول 
کار هستند؟

دکتر کوروش بهنام فر
ماه  )مهر  گرفتیم  تحویل  را  کار  که  ابتدا  در 
1398(، 4۷ پیمانکار در عرصه کار می کردند، 
منطقه  در  پیمانکار،   22 شرق،  جنوب  در 
صفیره سه، 3 پیمانکار، کارون، 8 پیمانکار، 
 3 آزادگان،  دشت  و  پیمانکار   10 ماهشهر، 
پیمانکار. اما در حال حاضر، با ادغام برخی 
از عرصه ها، درمجموع 35 پیمانکار در این 

مناطق در حال فعالیت هستند.

پیمانکارهای  پیمانکار ها،  آیا  ایران:  طبیعت 
تخصصی هستند؟ یا پیمانکارانی هستند که 
پیش  از  این، مشغول کارهای دیگری بودند 

و هم اکنون وارد این فضای کاری شدند؟ 
دکتر کوروش بهنام فر

با آن مواجه شدیم،  از چالش هایی که  یکی 
از  برخی  متأسفانه  است،  موضوع  همین 
به   که  هستند  غیر تخصصی  پیمانکاران  آنها، 
آشنایی  می شوند،  کار  این  وارد  طریقی  هر 
این،  و  ندارند  کار  این  بر  کاملی  و  کافی 
در  موفقیت  کاهش  یا  موفقیت  عدم  باعث 
کار می شود. گاهی، در پی سخت گیری های 
اجرای آیتم های اثر گذار، با هجمه گسترده ای 
چون  می شدیم!  مواجه  پیمانکاران  فشار  از 
به  و  نبود  هزینه ها  بر  بی تأثیر  کار،  حجم 
می شد. حجم  وارد  زیادی  فشار  پیمانکاران 
و  آبیاری ها  تأیید  عدم  آب،  کیفیت  آب، 
و  قبول  غیرقابل  نهال های  برگشت  نهال ها، 

... باعث ایجاد چالش بین ما و آنها می شد، 
تا آنجایی که حتی، ناظران مقیم به دلیل اعمال 

سخت گیری ها، تهدید به مرگ شدند.  

طبیعت ایران: ازنظر آماری، میزان موفقیت  
شما در این پروژه چند درصد است؟ تا چه 
برنامه هایتان  به اهداف و  اندازه در رسیدن 
موفق بودید؟ تداوم کار به چه  شکل است؟ 
در  کار  این  است  مشخص  که  طور  همان 
طول یک تا دو سال تمام نخواهد شد، این 
پروژه چگونه تداوم پیدا می کند؟ پیش بینی 

الزم برای تداوم برنامه ها چگونه است؟ 
دکتر کوروش بهنام فر

را  نهال کاری  عرصه های   ،98 سال  در  ما 
با 5۷-55 درصد سبزینگی  میانگین  به طور 
تحویل گرفتیم. سبزینگی در واقع آیتمی است 
که بیانگر زنده مانی و شادابی نهال است، پس 
کار،  از روش های  بسیاری  اصالح  با  آن  از 
 24،500،000 در مجموع  سبزینگی  درصد 
رو به  شده  نهال کاری  عرصه های  هکتار 
آخرین  مطابق  به نحوی که  نهاد،  افزایش 
-۷6 به   1399 سال  اواخر  در  آماربرداری 
۷0 درصد رسید. با توجه به تأثیر گذاری این 
پیمانکاران  به  پرداختی  هزینه های  در  آیتم 
استاندارد،  روشی  مطابق  فصل  هر  در 
نیز  حاضر  حال  در  که  می شود  اندازه گیری 

برای فصل بهار در حال اندازه گیری است. 
نتایج  کردن  عملیاتی  ما  هدف  و  برنامه 
جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  جامع  مطالعات 
داشت  توجه  باید  اما  است،  کشور  مراتع  و 
از  پیش  عملیات  این  از  گسترده ای  بخش  
نظارت،  دستگاه  به عنوان  مؤسسه  حضور 
با  متأسفانه  که  است  درآمده  اجرا  به 
ندارد.  کافی  مطابقت  ارائه شده  برنامه های 
نتایج  بر اساس   ،1398 سال  ماه  مهر  از 
مطالعات، انواع فعالیت های جدید توسط تیم 
معرفی  است،  شده  ارائه  کارفرما  به  مؤسسه 
186،000 هکتار برای عملیات قرق در سال

 1400-1399 و ارائه روش کار برای قرق، 
و  محاسبات  و  جدید  عرصه های  معرفی 
و  رواناب  کنترل  برای  مربوطه  طراحی های 
بوته کاری و نهال کاری ازجمله این فعالیت ها 
در  موجود  فنی  مشکالت  همچنین  هستند، 
کار در طول زمان، توسط دستگاه  پیشرفت 

تخصصی  نظارت 
ارائه  مانند  است،  شده  برطرف 

نهال کاری  موفقیت  برای  راهکار 
دچار  که  سدیمی  و  شور  اراضی  در 

آیتم  حذف  یا  بودند،  شده  خشکیدگی 
توان  با  نهال، در عرصه های  واکاری مکرر 
اکولوژیکی پایین از پیمان های سال 1400-

در  باالیی  صرفه جویی  به  منجر  که   1399
رسیدن  تا  هنوز  بااین وجود  شد.  اعتبارات 
غبار  و  گرد  کنترل  کانون های  کل  تثبیت  به 
است،  مانده  درازی  راه  خوزستان  استان 
و  شریفیه  هور  به  آب  رساندن  از  جمله 
اراضی اطراف آن که دارای پتانسیل باالیی 
بخش هایی  هستند،  غبار  و  گرد  تولید  در 
تثبیت  یک  اولویت  دارای  که  کانون ها  از 
اجتماعی  مسائل  وجود  به دلیل  اما  بوده اند، 
و معارضت ها، تاکنون عملیات تثبیت در آنها 
انجام نشده است. حضور اعضای هیئت علمی 
و  جنگل ها  تحقیقات  بخش  کارشناسان  و 
مراتع استان خوزستان، با پشتیبانی و هدایت 
اعضای  و  محترم  ریاست  عملی  و  علمی 
و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  هیئت علمی 
فیاض  مهندس  آقای  به ویژه  کشور  مراتع 
دستگاه های  گواه  به  نظارت،  تیم  قالب  در 
و  بوده  اثر گذار  ملی،  و  استانی  نظارتی 

مصداق یک نظارت کاماًل کارشناسی است.
است،  مشخص  آنچه  نیز،  کار  ادامه  برای 
این  همیشه،  برای  نمی تواند  دولتی  سیستم 
یکی  بنابراین،  کند،  مدیریت  را  عرصه ها 
کنیم،  فکر  آن  به  باید  حتمًا  که  مسائلی  از 
و  مدیریت  جامع،  طرحی  در  که  است  این 
بهره برداران  به  را  عرصه ها  این  نگهداری 
بهترین  کنیم،  واگذار  منطقه  بومی  مردم  و 
مثال برای مدیریت این عرصه ها، طرح های 
مرتع داری است، تا با نظارت سیستم دولتی 
بهره برداری  و  حفاظتی  نگاه  با  طرح هایی 
انگیزه  و  اشتغال  ایجاد  ضمن  و  شود  ارائه 
حفاظت  موجبات  بهره برداران،  برای  الزم 
از  چنانچه  کند.  فراهم  را  عرصه ها  این  از 
طریق کانال پورشریفی بتوان آب را تأمین 

کرد، فواصل بین خطوط کاشت درختان 
به  می توان  را  عرصه ها  از  برخی  در 

زراعت علوفه یا گیاهان دارویی 
باال  افزوده  ارزش  با 
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طرح هایی  در  بر این اساس  داد.  اختصاص 
به صورت موزائیک، ضمن انجام زراعت های 
بهر ه برداری  و  حفاظت  به  می توان  محدود، 
اصولی و منطقی از گونه های بومی مؤثر در 
توجه  بیابانی،  اکوسیستم های  این  پایداری 
ویژه ای داشت، تا دوباره درگیر گرد و غبار 

نشویم. 

طبیعت ایران: بحث تهیه نهال و انتخاب گونه، 
از جمله بحث هایی بوده است که از ابتدای کار 
مطرح بوده و سؤاالتی را ایجاد کرده است. بنده 
مطلع هستم آقای مهندس کنشلو، از همکاران 
تالش های  مؤسسه،  جنگل  تحقیقات  بخش 
و  منطقه  گیاهی  پوشش  مطالعه  در  فراوانی 
مهندس  آقای  داشتند.  کاشت  برنامه  تدوین 
کنشلو، چه عواملی را برای انتخاب گونه در 
نظر گرفتید؟ انتخاب گونه در خوزستان بر چه 
به عبارت دیگر معیارهای  بوده است؟  اساسی 
انتخاب گونه برای منطقه خوزستان  شما در 

کدام ها هستند؟ 
هیئت علمی  )عضو  کنشلو  هاشم  مهندس 
باز نشسته مؤسسه و مشاور وقت در تثبیت 

گرد و غبار خوزستان(

نشست،  این  برگزاری  از  چیز،  هر  از  پیش 
همچنین، از آقای مهندس خاکساریان، آقای 
درگاهیان  دکتر  و سرکار خانم  عباسی  دکتر 
که در این مطالعه همراه من بودند، قدردانی 
باید عرض  به سؤال شما،  می کنم. در پاسخ 
موضوع  با  برگزارشده  جلسه  اولین  در  کنم 
ریزگرد و با حضور عزیزانی  با تخصص های 
مؤسسه،  مختلف  بخش های  از  و  متفاوت 
در مجموع سه راهکار برای مقابله با ریزگرد 
خوزستان ارائه شد، یکی از مدعوین، کاشت 
را  هالکنموم  کاشت  دیگری  و  اشنان  گونه 
پیشنهاد کردند، یکی از دوستان  هم، که تجربه 
از  استفاده  با  دارند،  بیابان زدایی  در  زیادی 
مطالعه کننده  گروه  بودند.  موافق  ریگی  مالچ 
و  مطالعات  انجام  از  بعد  گیاهی،  پوشش 
شناخت پتانسیل ها و محدودیت های عرصه، 
با ریزگرد  15 شیوه مختلف را برای مبارزه 
خوزستان ارائه کرد. همان طور که مستحضر 
پوشش  بخش  مطالعه  مسئولیت  هستید 
نیز،  خاتمه  در  و  شد  محول  به  بنده  گیاهی 
تدوین و تنظیم بخش سنتز و ارائه راهکارها 
نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، که در ادامه 
در  دفعات،  به  بنده  پرداخت.  خواهم  آن  به 

ارتباط با مطالعه پوشش گیاهی به همکاران 
در  اهداف  و  اکوسیستم  نوع  کردم،  عرض 
تأثیرگذار  مطالعه  تکنیک  و  شیوه  انتخاب 
پروژه  دارید  نظر  در  اگر  به طور مثال  است، 
مرتع داری تعریف کنید، باید آیتم های مربوط 
تأثیرگذار  عناصر  و  مرتع داری  مرتع،  به 
پروژه  که  زمانی  کنید،  مطالعه  را  مرتع  در 
آیتم های  باید  می کنید،  تعریف  جنگل کاری 
نیازآبی  الیه،  سخت  قشر  همانند  دیگری 
وغیره را مطالعه کنید که در مرتع داری نیازی 
به آنها نیست، به عبارت دیگر، بحث اهداف و 
آیتم هایی که بررسی می شوند، متفاوت است.

در ظاهر، وظیفه گروه ما مطالعه و شناسایی 
ابتدا  از  این گروه  بود، هدف  پوشش گیاهی 
منطقه  در  حاضر  گونه های  تعداد  بررسی 
هدف،  بلکه  نبود،  گیاه شناس  یک  به عنوان 
اکوسیستمی  اکولوژیکی  ویژگی های  بررسی 
بود که دچار چالش شده و از کلیماکس فاصله 
زیادی گرفته است، برای نیل به این هدف از 
بر  بنده  شد.  استفاده  منطقه  گیاهی  پوشش 
یک  همانند  منطقه  یک  گیاهان  باورم،  این 
اکولوژیکی  ویژگی های  تمام  نمایانگر  آینه، 
یک  هنگامی که  هستند،  خود   )niche( نیچ 
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طبیعی، حضور  منابع  کارشناس  و  متخصص 
گیاهی خودرو را در عرصه  بررسی می کند، 
اقلیمی،  خصوصیات  به  می تواند  به سهولت 
خاکی )فیزیکوشیمیایی(، وجود یا عدم وجود 
ایستابی،  سطح   ،)Hard pan( الیه  سخت 
کیفیت آب های زیرزمینی و مدیریت پوشش 

گیاهی از گذشته تاکنون پی ببرد.
در  را  گیاهی  پوشش  تفکر،  این  با  گروه 
جا  البته  کرد،  مطالعه  هفت گانه  کانون های 
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  همکاران  از  دارد 
به ویژه  خوزستان،  استان  طبیعی  منابع  و 
گروه  در  که  دیناروند،  دکتر  سرکارخانم 
کنم.  تشکر  داشتند،  همکاری  گیاه شناسی 
مرهون  موجود،  گونه های  بیشتر  شناسایی 
 118 منطقه،  در  است.  ایشان  تجربه  و  علم 
گونه گیاهی حضور دارند که 93 درصد آنها 
درصد   ۷ حدود  و  هستند  بومی  و  اندمیک 
هم، کاشته شده و متعلق  به 38 خانواده گیاهی 
بودند. بیشترین حضور مربوط به گیاهان تیره 
که  بود،   )Chenopodiaceae( اسفناجیان 
اولین  است.  منطقه  ویژگی های  نشان دهنده 
باال  عرصه،  در  اسفناجیان  حضور  ویژگی 
بودن هدایت الکتریکی و درصد باالی امالح 

و شوری خاک است. محدودیت های شوری 
در  باید  که  است  محدودیت هایی  از  یکی 
راهکارهای پیشنهادی در اغلب نقاط منطقه 
مطالعه  برنامه  ادامه  در  گیرد.  قرار  مدنظر 
واحدهای  تفکیک  با  منطقه،  گیاهی  پوشش 
گیاهی برنامه ریزی های دقیق تری انجام شد. 
در مطالعات مرتع، به این واحدها، تیپ گفته 
می شود. هر تیپ گیاهی دارای خصوصیاتی 
در  است.  متفاوت  مجاور  تیپ  با  که  است 
ادامه و به  تفکیک کانون های ریزگرد، واحدها 
مشخص شدند. اگرچه در روزهای نخستین 
سه  به  گونه ها،  انتخاب  برای چگونگی  کار، 
راه حل رسیده بودیم، اما در پایان مطالعات، 
تکنیک  و  شیوه   15 طبیعت،  از  الهام  با 
پیشنهاد شد و با استفاده از تجربیات به دست 
به طور کلی  اولیه  راه حل های  از  بعضی  آمده، 
با  گذاشته شد،  کنار  منطقی،  دلیل  ارائه  با  و 
هدف افزایش پوشش بیولوژیک، حدود 20 
غالب  که  شدند،  انتخاب  کاشت  برای  گونه 
آنها بومی بوده، یا در منطقه سازگار شده اند.

برای  گونه   20 انتخاب  آیا  ایران:  طبیعت 
همه مناطق بود؟ یا برای هر منطقه، جداگانه 

گونه هایی را انتخاب کردید؟ گونه های مهم 
معرفی شده چه گونه هایی بودند؟

مهندس هاشم کنشلو
بودند  چه  گونه ها  که  شد  اشاره  اینجا  تا 
گونه های  از  یکی  شدند.  انتخاب  چرا  و 
منتخب، شور گز مصری بود. شور گز مصری 
از  یکی   )Tamarix passerinoides(
مقاومت  که  است  بومی  گونه های  بهترین 
بیشتری در تحمل شوری نسبت به اشنان، گز 
درختچه ای و گزشاهی دارد. در مناطقی که 
مرز تکنیک های بیولوژیکی هستند و شوری 
بیش از حد مانع کاشت گیاه می شود، گروه 
دیگری  گونه های  داد.  پیشنهاد  را  گونه  این 
 Tamarix leptopetala، Tamarix :نظیر
کنار  لیسیوم،  یا  سریم  اشنان،   ،tetragina
نیز،  دارند  منطقه حضور  که در  و گونه هایی 
توصیه شدند. از دیگر گونه های توصیه شده 
کونوکارپوس،  خرزهره،  سمر،  به:  می توان 
طی  که  کرد  اشاره  شاهی  گز  و  اکالیپتوس 
نشان  منطقه  در  را  ده ها سال سازگاری شان 

داده اند. 
دوستداران  و  کارشناسان  از  تعدادی 
محیط زیست، که مسائل را در تئوری خالصه 
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انتخاب  انتقادی  دید  با  می کنند، 
را  آمریکایی(  )کهور  سمر  گونه 
تهاجم  بر  تکیه  با  و  بردند  زیرسؤال 
بومی  گونه های  با  رقابت  و  سمر 
تالش در اثبات ادعای خود داشتند. 

برای  سؤال  این  ایران:  طبیعت 
بسیاری مطرح بود، چرا سمر کاشته 

می شود؟
مهندس هاشم کنشلو

گیاهی  گونه  صددرصدی  طرفدار  نیز  بنده 
شرایط  بعضی  نقاط  در  اما  نیستم،  سمر 

به  نمی توانید رو  که شما  است  به قدری، حاد 
است  ممکن  مثاًل  بیاورید.  بومی  گونه های 
از   )Prosopis juliflora( به جای گونه سمر
این  باید  اما  کنیم،  استفاده  کنار  بومی  گونه 
واقعیت را پذیرفت، درخت کنار به 20 سال 
برای  را  تاج پوشش الزم  تا  دارد  نیاز  زمان 
جلوی  بتواند  و  کند  ایجاد  ریزگرد  جذب 
در صورتی که  بگیرد،  را  بادی  فرسایش 
درخت سمر در زمان 3-2 سال، با تشکیل 

کاهش  را  باد  سرعت  مناسب،  تاج پوشش 
داده و ریزگرد را مهار می کند. با فرصت کمی 
که در آن مقطع وجود داشت، تنها گونه سمر، 
را  مناسب  مانع  ایجاد  توان  که  بود  گزینه ای 
در مقابل باد در فرصت زمانی کوتاه داشت، 
منابع  پیمانکاران  کارشناسان،  همچنین، 
خوزستان  منطقه  در  که  بومیانی  و  طبیعی 
فعالیت  و جنگل کاری  بیابان زدایی  زمینه  در 
به خوبی  را  سمر  گیاهی  گونه  داشتند، 
و  نهال  تولید  تکنیک های  با  و  می شناختند 
آشنا  کاماًل  آن  نگهداری  و  شیوه های کاشت 
وحفاظت  کاشت  تولید،  نحوه  آنها  بودند، 

نهال  را می دانستند، با استناد به  همین دالیل 
نتیجه  زود  هم  دادیم،  پیشنهاد  را  گونه  این 
این  می توانستند  پیمانکاران  هم  و  می گیریم 
اکالیپتوس،  بحث  در  دهند.  انجام  را  کار 
در  اکالیپتوس  چرا  می زنند،  فریاد  همه  نیز 
گیاهی  گونه  این  است؟  شده  کاشت  آنجا 
در حد محدود )بین 2 تا 10 هکتار( کاشته 
شماره  کانون  نقطه  باالترین  در  است.  شده 
نداشت،  وجود  آب  و  خاک  محدودیت   ،4

با هدف  تنها  این گونه در آن زمان  پیشنهاد 
اما  شد،  مطرح  بومی های  برای  درآمدزایی 
زیاد  به قدری  تثبیت  اهمیت  موارد،  در سایر 
به  فراموشی سپرده  بود که بحث درآمدزایی 
شد و در حد یک پروژه پیشنهادی در قالب 
 15-20 بین  در مجموع  شد.  تهیه  طرح  این 
منطقه،  اصلی  مشکل  دادیم،  پیشنهاد  گونه 
بود، درواقع فرصت  نهال  عدم توانایی تولید 
تولید نهال را نداشتیم. فرض کنید یک نهال 
عرصه  داخل  نمی تواند  لیسیوم،  یک ساله 
خشک  یا  عرصه  به  ورود  به  محض  برود، 
را  نهال  تمام  بادی  رسوبات  یا  می شود، 

می پوشاند، این گونه باید به ارتفاع 40-50 
عرصه  شرایط  بتواند  تا  برسد،  سانتی متری 
را تحمل کند، درحالی که یک نهال پنج ماهه 
و  دارد  سانتی متری   50-۷0 ارتفاع  سمر، 
ببرید. عرصه  به  را  آن  می توانید  به راحتی 

نهال کاری ها  این  درصد  چند  ایران:  طبیعت 
موفق بودند؟ آیا همان نهال های توصیه شده، 

در منطقه کاشته شدند؟
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مهندس هاشم کنشلو
کار  می کنم،  عرض  تخصصم  به  توجه  با 
رفته  پیش  خوب  خیلی  فیزیکی  به لحاظ 
است، همه دست به دست هم داده اند، از یک  
سو با حضور پیمانکاران مختلف در عرصه، 
کل  دیگر،  سوی  از  و  شده  حفر  آب  کانال 
پرسنل اداره کل منابع  طبیعی استان خوزستان 
نیز کاماًل بسیج شدند و کار با سرعت بسیار 
باالیی شروع شد. اما این حرکت چند اشکال 
داشت: بعضی از پیمانکاران و کارشناسان که 
به  هیچ   بودند،  عهده دار  را  اجرایی  عملیات 
کار  و  نداشتند  اعتقادی  به  مطالعات  عنوان، 
مقابل  در  می بردند،  پیش  تجربه  بر اساس  را 
را  مطالعات  که  همکاران،  سایر  و  بنده  آنها، 
انجام داده بودیم، اعتقاد راسخ به آن داشتیم، 
تمام  می کردیم،  حس  را  آن  اینکه  به خاطر 
پایه شناختی  بر  راهکارهایمان  و  پیشنهادها 
بود که در عملیات میدانی به آن واقف شده 
را  اکولوژیکی  فاکتورهای  تمام  و  بودیم 
بعضی  در  به عنوان مثال  بودیم.  کرده  بررسی 
مناطق، کاشت آتریپلکس با تراکم 100 الی 
شور،  کمتر  نقاط  در  شد،  توصیه  پایه   150
پیشنهاد کاشت سمر با تراکم 300-200 پایه 
اکالیپتوس  کشت  نقاط  بعضی  در  شد،  داده 
از مناطق گز شاهی و شورگز  پاره ای  و در 
یک  پیشنهادات  این  تمام  پشت  شد.  توصیه 
مؤسسه  در  دو، سه جلسه   بود. طی  تفکری 
در  نیز  و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
عرصه با حضور دو تن از نمایندگان سازمان 
که  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
دیده  هم  را  کشور  از  خارج  مشابه  مناطق 
بودند، تمام آیتم های یادشده در باال را کنترل 
به طور  را  گونه ها  انتخاب  دالیل  کردیم، 
منطقی، ارائه و چرایی استفاده از روش های 
قانع  نیز  آنها  دادیم،  توضیح  را  رفته  به کار 
شدند، تنها گالیه ابراز شده آنها این بود: ما 
را  از گزارش شما  نتوانستیم حتی یک خط 
هر خطی  برای  کردم  بیان  بنده  کنیم.  عوض 
متعددی  دالیل  می بینید،  گزارش  این  در  که 
نقطه به نقطه  می توانم  به طوری که  دارد،  وجود 
و خط به خط دلیل و برهان بیاورم. همان طور 
در  حاضر  افراد  از  برخی  کردم  عرض  که 
نداشتند،  به  مطالعات  اعتقادی  سیستم،هیچ 
درواقع، پیمانکارانی که در گذشته کارشناس 

گرفته  یاد  را  کاری  و  بودند  طبیعی  منابع 
بودند، می خواستند دقیقًا همان را پیاده کنند 
و راهکارهای مطالعات را اجرایی نمی کردند، 
تکنیک های  و  روش ها  از  زیادی  درصد 
پیشنهادی ازجمله احداث بادشکن، بادشکن 
مزارع، درخت کاری حاشیه جاده ها،  حاشیه 
تکنیک های ذخیره نزوالت و غیره را اجرایی 
مدیریت  قرق،  همانند  روش هایی  و  نکردند 
حد  در  را  مرطوب سازی  و  آب شویی  چرا، 
تعجیلی  دیگر  موضوع  کردند.  اجرا  محدود 
بهتر اضطرار در کار بود،  بودن، یا به عبارت 
که باعث شد نهال از اقصی نقاط ایران وارد 
به  احترام  ضمن  البته  شود.  کشت  و  استان 
بنده  ازنظر  دوستان،  شبان روزی  تالش 
این  نهال  تولید  و  جنگل   متخصص  به عنوان 
البته، در آن مقطع زمانی  کار اصولی نیست. 
کرمان  یا  بندرعباس  از  مثاًل  که  بود  نیاز 
پوشش  ایجاد  با  بتوانند  تا  کنند  وارد  نهال 
تقریبًا  بگیرند،  را  ریزگرد  بیولوژیک، جلوی 
و  فرامنطقه  ای  بحث  یک  که  گفت  می توان 
پدیده  بروز  کرد  ادعا  بتوان  شاید  بود.  ملی 
و  دردسرساز  خاورمیانه  سطح  در  ریزگرد 
باید  و  بود  شده  مشکل ساز  منطقه  سطح  در 
را  الزم  اقدام  اجرایی  بازوهای  و  دولت 
اجرای  عدم  دیگر،  مسئله  می دادند.  انجام 
از  شده  ارائه  پیشنهاد های  و  روش ها  کامل 
طبیعی  منابع  توسط  مطالعات،  گروه  سوی 
پیشنهاد  که  دارم  یاد  به  بود،  پیمانکاران  و 
کردیم، در صورت اجرای عملیات بیولوژیک 
جاده   ،4 )کارون  چهارم  پل  محدوده  در 
بخش  در  ابتدا  است  ماهشهر(، الزم  اهواز- 
جنوب غربی و جنوب، برای مهار ذرات نمک 
و خاک، بادشکن غیر زنده، ایجاد و در ادامه 
با استفاده از گونه شورگز مصری، نهال کاری 
شود، در واقع راهکار پیشنهادی در این واحد 
احداث   -1 بود،  بخش  دو  دارای  کاری 
بادشکن 2- استفاده از گونه شورپسند، چون 
عرصه مورد نظر مرز عملیات بیولوژیک بود. 
شده  ارائه  راهکارهای  به  مجریان  متأسفانه، 
ما، توجه نکردند و قبل از احداث بادشکن، 
گونه سمر نه چندان مقاوم به شوری را کشت 
کردند، با وقوع طوفان و برخورد ذرات نمک 
صدمه  شده،  کاشته  تازه  نهال های  ساقه  به 
خاک  و  شد  وارد  ساقه،  پوست  به  سنگینی 

اگر  شدند.  وارد  کاشت  گودال های  به  شور 
فرض کنیم، EC محدوده کار قبل از طوفان 
طوفان  از  بعد  بود،  دسی زیمنس   50 یا   40
و ورود رسوبات نمک به داخل تشتک های 
کاشت به بیش از 100 دسی زیمنس افزایش 
یافت. شوری به حدی افزایش یافته بود که 
هیچ گیاهی را در آن محدوده نمی توان کاشت. 
هنگامی که  عملیات،  کنترل  و  بازدیدها  در 
اشتباه بخش اجرا و عدم به کارگیری مطالعات 
را گوشزد می کردیم، آنها قادر به ارائه پاسخ 
و  موجود  نهال های  کاشت  و  نبودند  منطقی 
عدم دسترسی به نهال های توصیه شده را دلیل 
می کردند.  اعالم  عملیات  شکست  و  اشتباه 
بیولوزیک  عملیات  نیز،  نظارت  بحث  در 
ناموفق  حدود۷0 درصد موفق و 30 درصد 
بوده است که 10 درصد از این عدم موفقیت، 
به خاطر سیل بوده، که هیچ ارگان یا سازمان 
وقوع  با  است.  نبوده  مقصر  دست اندرکاری 
سیل در یک مقطع زمانی، نهال ها غرقاب و 
درنهایت خشک شدند. 20 درصد باقی مانده 
نیز، به دلیل خطای افرادی بود که درآن مقطع 
اجازه  پیمانکاران  به  ناظر  به عنوان  زمانی 
در  کنند.  کشت  را  نامناسب  گونه  تا  دادند 
روزهای نخستین، مؤسسه تحقیقات جنگلها 
حاضر  نظارت،  بحث  در  کشور،  مراتع  و 
نبود، درواقع زمانی که کار با مشکل مواجه 
شد، از مؤسسه درخواست شد، تا مسئولیت 
اصلی  علت  بگیرد،  بر عهده  نیز،  را  نظارت 
درست  ابتدا  از  که  بود  این  مشکل  بروز 
عمل نکردند، گونه مناسب را کشت نکردند، 
روش های پیش بینی شده را انتخاب نکردند، 
 15 از  شد،  خراب  کار،  ماحصل  درنتیجه، 
انجام  را  روش  یک  تنها  پیشنهادی،  روش 
داده بودند، پس از آن و به  اصرار ما روش 
دوم )مرطوب سازی( و روش سوم )قرق( را 
نیز عملیاتی کردند، درمجموع، از 15 روش 
ارائه شده، تنها 5-4 روش انجام شد، چون 
یا به  آن اعتقاد نداشتند، یا اینکه توان اجرای 
کنم،  عرض  باید  آخر  در  نداشتند.  را  آن 
علی رغم توصیه های ارائه شده و بازدیدهای 
منطقه  به  منطقه و واحد  به  واحد و پیشنهاد ما 
برای برخی از قسمت ها )مناطق بسیار شور 
که هیچ گیاهی در آنجا رشد نمی کند(، مبنی بر 
عدم دستکاری ترکیب خاک و شکستن سله 
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شدن  بلند  از  جلوگیری  برای  آن 
هیچ  هیچ کس،  متأسفانه  خاک، 
توجهی نکرد، طبق سنوات گذشته 
فارو زدند، سله را شکستند و خود 
کانون  یک  تبدیل  به  را  عرصه 
ریزگرد کردند. در بعضی  عرصه ها 
بومی  گونه های  بقایای  که  نیز 
بانک بذر خاک،  حضور داشتند و 
بذری  و  نهال  هیچ  شد  پیشنهاد  بود،  غنی 
مرطوب سازی  عملیات  تنها،  و  نشود  کشت 
مشاهده  متأسفانه  شود،  انجام  قرق  با  توأم 
شد  عرصه را گاوآهن شخم زدند و شرایط 

را جهت فرسایش بادی تشدید کردند.

لطفًا  رجایی  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
اجرایی،  مشکالت  و  چالش ها  در مورد 
تشکیالت  از  به  غیر  آیا  دهید.  توضیح 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
آبخیزداری  و  منابع  طبیعی  کل  اداره  و 
درگیر  هم  دیگری  سازمان های  خوزستان، 

این پروژه هستند؟
مهندس امیرحسین رجایی

سازمان جنگل ها، مراتع  و  آبخیزداری، هم اکنون، 
به نوعی در این مقوله تنها شده است، مانند 
روزهای نخست انجام اقدامات مقابله با گرد 
کمک  و  همکاری  همدلی،  به  نیاز  غبار،  و 
با  مقابله  سایر بخش ها و اعضای ستاد ملی 
گرد و غبار وجود دارد. اقدامات مقابله با گرد 
و غبار باید تداوم یابد، زیرا تا اجرای کامل 
خشک سالی  داریم.  زیادی  فاصله  پروژه ها 
سال آبی 1400-1399، تأمین آب را برای 
با چالش  انجام شده  نهال کاری های  نگهداری 
مواجه کرده است. در این خصوص از سازمان 
آب و برق خوزستان انتظار می رود، علی رغم 
کمک های شایانی که تاکنون انجام داده است، 
داشته  بیشتری  همکاری  نیز،  آب  تأمین  در 
کانال  در  خردادماه،  نیمه  تا  عمل،  در  باشد. 
شهید پورشریفی، آبی جاری نشد و با توجه 
به شرایط اقلیمی خوزستان این امر بیشترین 
کرد.  وارد  نهال ها  سبزینگی  به  را  ضربه 
ویژه  کشت  الگوی  تعیین  و  مردم  مشارکت 
کانون های گرد و  اراضی مستثنیات واقع در 
غبار نیز، به همکاری جدی سایر دستگاه های 
اعتباری  فنی و  تأمین کمک های  اجرایی در 

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  هرچند  دارد.  نیاز 
با  دارد  نظر  در  نیز  خوزستان  آبخیزداری 
کانون های  ساکن  محلی  جوامع  مشارکت 
گرد و غبار و از طریق مکانیسم های قانونی، 
شده  انجام  نهال کاری های  بهره وری  مدیریت 
را به مردم بسپارد. مطالعه انجام شده توسط 
مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع نیز با توجه 
به واقعیات اجرایی، در حین انجام کار نیازمند 

بازنگری است. تداوم اعتبارات مقابله با گرد 
مردم  اصلی  خواسته های  از  یکی  غبار،  و 
سال  در  اینکه  به  توجه  با  است،  خوزستان 
1400 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، 
نمی یابد،  اختصاص  موضوع  این  به  اعتباری 
محل های  سایر  از  اعتباراتی  است  الزم 
شود. نظرگرفته  در  کار  این  برای  اعتباری 

طبیعت ایران: آقای مهندس فیاض، با توجه 
طبق  پروژه،  درصدی   70-75 موفقیت  به 
آن  ادامه  درمورد  آیا  دوستان،  فرمایش 
چالشی  گفت وگوهای  است؟  نگرانی  جای 
اشاره  ایران،  طبیعت  نشریه  قبل  شماره های 
و  ایران  در  غبار  و  گرد  مسئله  که  شد 
خوزستان، جزو مسائلی است که از گذشته 
آن  با  مردم  هم اکنون  است،  داشته  وجود 

نیز وجود خواهد  درگیر هستند و در آینده 
که  است  این  نگران کننده  موضوع  داشت. 
علی رغم تالش های بسیار در چندسال اخیر، 
اقدامات  بی توجهی،  و  پروژه  ماندن  ناتمام 
انجام شده را با آسیب مواجه کند و مسائل 
دوباره   ،1395 سال  عدیده  مشکالت  و 
گریبان گیر مردم منطقه و کشور شوند. چه 
این  دارد؟  وجود  نگرانی ها  این  به  پاسخی 
پروژه چگونه ادامه و خاتمه خواهد یافت؟

مهندس محمد فیاض
مستند  یک  تولید  به خاطر  دوستان  از  بنده 
ماندگار در حوزه کنترل پدیده گرد و غبار، 
تشکر  گیرد،  قرار  مورد استفاده  می تواند  که 
موردتوجه  باید  که  مهمی  نکته  می کنم. 
غبار  و  گرد  پدیده  بروز  اینکه،  گیرد  قرار 
و  متخصصان  همه  زیادی  به  درس های 

مدیران کشور داد.
در قالب پروژه های اجرایی، 25 هزار هکتار 
عملیات  است،  رفته  نهال  زیرکشت  و کار 
پخش آب هم در سطحی که در آمار اولیه، 
۷،000 هکتار بوده، انجام شده است. بخش 
احیا  آب  پخش  با  منصوره  هور  از  زیادی 
وسیع  عرصه های  با  را  آن  وقتی  ولی  شد، 
وسعتی  می کنیم،  مقایسه  طبیعی  منابع   حوزه 
از  زیادی  حجم  یاد شده،  مساحت های  با 
منابع، تجهیزات و نیروی انسانی را به  خود 

اختصاص داده است.
است  همه  برای  بزرگی  درس  نکته  این 
کشور،  طبیعی  اکوسیستم های  حفظ  در  که 
جدی باشیم. هر جایی  که ما در کشور رفتار 
طبیعت  باشیم،  نداشته  طبیعت  با  درستی 
محدوده  این  در  داد.  خواهد  نشان  واکنش 
استحضار  دوستان  همه  که  همان طور  هم، 
که  پروژه هایی  از  زیادی  بخش  هنوز  دارند، 
در این برنامه پیش بینی شده بود، اجرا نشده 
ریزگرد  کنترل  کار  به عبارت دیگر،  است، 
سطوحی  در  اگرچه  است.  نشده  تمام  هنوز 
اقدامات انجام شده و موفقیت های قابل قبولی 
داشته است، اما همان  طور که دوستان اشاره 
بارندگی های  به دلیل  شریفیه،  هور  داشتند 
شرایط  اگر  است.  کرده  تغییر  مقداری  اخیر، 
بارندگی  پاییز  ایجاد شود و در  خشک سالی 
هور  این  که  نکنید  شک  باشیم،  نداشته 
می تواند مشکل زا باشد. هور شاه حمزه، واقع 
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از جمله  هندیجان،  به  ماهشهر  در حد فاصل 
تولید  در  زیادی  پتانسیل  دارای  کانون های 
از  زیادی  بخش  هنوز  است.  غبار  و  گرد 
اجرا  مطالعات،  در  شده  پیشنهاد  پروژه های 
خود  به  قوت  مسئله  بنابراین،  است،  نشده 
که  است  مشخص  حال  هر  به   است.  باقی 
آبیاری  شکل  به  این  همیشه،  برای  نمی توان 
کرد، اگر آبیاری دائمی مطرح باشد، می توان 
درختان میوه کشت کرد، درصورتی که امکان 
ندارد. جلساتی  وجود  هم  آب  دائمی  تأمین 
دکتر  و  گرشاسبی  دکتر  آقایان  حضور  را 
جعفریان از مسئولین سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور برگزار کردیم، مقرر شد 
سطوح زیرکشت رفته، بررسی و مطالعه شوند 
آینده  در  پیشنهادی  برنامه  یک  در نهایت  و 

ارائه شود. 
باید  چه  رسید،  به سرانجام  پروژ ه ها  وقتی 
است  این  منطقی  رویکرد  بنده  ازنظر  کرد؟ 
از  حفاظت  برنامه  محلی،  مردم  کمک  با  که 
مناطق احیاء شده را در دستور کار قرار دهیم. 
اشاره  کنشلو  مهندس  آقای  که  همان طور 
کردند، بدون شک، طبیعت در نقاطی که پروژه 
بدون پیش بینی در آنها اجرا شد و پایبندی به 
نشان خواهد  واکنش  نشد،  رعایت  مطالعات 
داد، باید به نتایج مطالعات پایبند باشیم. البته 
اقدامات در  تا  اخیر تالش شد  در سال های 
ذکر  شود.  انجام  مطالعات  نتایج  چهارچوب 
محدودیت های  است،  مهم  هم  نکته  این 
اجرای  مانع  مناطق،  برخی  در  اجتماعی 

پروژه ها شد. 
ازنظر بنده، مسئله دیگری که اگر حل نشود، 
موضوع  کرد،  خواهد  ایجاد  زیادی  مشکل 
و  رجایی  مهندس  آقای  توسط  شده  اشاره 
آب«.  »تأمین  است،  نورعلی زاده  مهندس 
به دلیل  آب،  قطع  هنگام  در  احداثی،  کانال 
عمق  از  شور  آب  ایستابی،  باالی  سطح 
زیرین، کف کانال را می گیرد، هنگام فعالیت 
مجدد موتورپمپ ها و وارد شدن دوباره آب 
به کانال، باید آب به مدت چند روز جریان 
و  شود  خارج  کانال  از  کف،  شوری  تا  یابد 
آبیاری  برای  استاندارد  به سطح  آب  کیفیت 
برسد. با توجه  به کم  آبی های امسال، اگر آب 
قطع شود، خسارت  های فراوانی بر پروژه های 
و  شد  خواهد  وارد  شده،  اجرا  نهال کاری 

پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت. 
اگر عرصه های احیاء شده به دلیل محدودیت 
پاییز،  در  وارده  خسارت  ببیند،  آسیب  آب 
برای  که  است  اعتباری  از  بیشتر  به مراتب 
تأمین آب کانال هزینه می شود. نیاز به تأمین 
باقی مانده،  نشده  اجرا   های  پروژه  برای  آب 
شریفیه،  هور  آب  تأمین  است.  زیاد  بسیار 
در  باید  حتمًا  آن  تکمیل  که  است  پروژه ای 

پاییز،  فصل  در  اگر  گیرد.  قرار  کار  دستور 
شرایط جوی، طوفانی شد، الزم است کانال 
شرایط  در  تا  باشد،  آماده  آب  انتقال  برای 
اضطرار بتوان با آب، مانع از فعال شدن گرد 

و غبار منطقه هور شریفیه شد.
 نکته آخر اینکه، همه دست اندرکاران حاضر 
در این پروژه ها، در چند سال اخیر، تجارب 
تجارب  این  اگر  آوردند،  دست  به  زیادی 
جهت  در  می توانند،  باشند،  هم افزا  و  هم سو 

بهتر شدن کارها، بسیار مفید واقع شوند. 

طبیعت ایران: آقای دکتر بهنام فر، با توجه  به 
کسب تجارب فراوان در منطقه، آیا فعالیتی 
شده  انجام  تجارب،  این  مستندسازی  برای 
است؟ لطفًا نظرات خود را نیز درمورد تداوم 

کار و چالش های مربوطه بفرمایید.

دکتر کوروش بهنام فر
ماهانه  گزارش های  مؤسسه،  ورود  زمان  از 
آخرین  تنظیم،  مستمر  و  مصور  به طور 
پیمان،  هر  عرصه  وضعیت های  و  فعالیت ها 
ارسال  منابع طبیعی  کل  اداره  برای  و  ارائه 
یک  به عنوان،  مستند سازی  درمورد  می شود. 
موضوع بسیار مهم، توجه بیشتری نیاز است، 
باهمکاری سازمان جنگل ها،  فیلم هایی  البته 
ملی  ستاد  نیز  و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
برای  محیط زیست  سازمان  مدیریت  با 

صدا و سیما تهیه شده است.
تجربیاتی در این حوزه به دست آورده ایم  که 
می تواند در کارهای مشابه کمک کننده باشند. 
صورت وضعیت  در  که  آیتم هایی  از  یکی 
دارد،  حیاتی  نقش  پیمانکاران  به  پرداختی 
درصد سبزینگی است که برآیندی از زنده مانی 
و شادابی نهال ها است. در ابتدای کار، برای 
عرصه ها  کل  یک سوم  آیتم،  این  اندازه گیری 
شمارش  سیستماتیک  تصادفی  به صورت 
این خصوص  در  که  آزمایشی  نتایج  می شد، 
انجام دادیم، نشان داد، در روش نمونه برداری 
چاله  نهال ها  تعداد  برابری  شرط  به  خطی، 
روی خطوط کشت، با شدت آماربرداری 13 
درصد عرصه، می توان به درصد سبزینگی کل 
عرصه رسید، در روش قطعه نمونه با قطعات 
متر، شدت  در 40  ثابت 30  به شکل  نمونه 
آماربرداری 9 درصد، بیانگر درصد سبزینگی 

کل عرصه است. 
شد،  سپرده  ما  به  نیز  مناقصه  اسناد  تهیه 
اداره  وقت  سرپرست  با  که  مذاکراتی  با 
داشتیم،  کیانی  دکتر  آقای  منابع  طبیعی  کل 
مناقصه  اسناد  در  آیتم  دو  حذف  پیشنهاد 
فاصله  اول  آیتم  شد،  مطرح   1399 سال 
حمل آب بود، که در فهرست بهای سازمان 
شده  حذف   1398 سال  بودجه  و  برنامه 
در  آب  منابع  بر اساس  باید  پیمانکار  و  بود 
اعالم  را  خود  پیشنهادی  قیمت  دسترس، 
بود که حذف  آیتم هزینه بر  که یک  می کرد، 
بود  عرصه هایی  واکاری  دیگر،  آیتم  شد. 
بودند  شده  کشت  دوم  سال  در  حداقل  که 
شده  انجام  آنها  در  واکاری  مرحله  یک  و 
بود. با بررسی اسناد معلوم شد، عرصه هایی 
درصد  پیمان،  مطابق  که  دارند  وجود 
یا   90 به  واکاری  طریق  از  آنها  سبزینگی 
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با این وجود  می رسید،  درصد   100
کاشته  نهال های  بعد،  سال  طول  در 
توان  بودن  پایین  به دلیل  شده 
و  رفته  بین  از  عرصه ها  اکولوژیک 
درصد سبزینگی به حدود سال قبل 
می رسید. با حذف این دو آیتم، در 
اعتبارات صرفه جویی زیادی شد و 
منابع  کل  اداره  کمک  با  توانستیم 
گرد  کنترل  برای  را  الزم  اقدامات  طبیعی، 
رواناب  کنترل  روش های  طریق  از  غبار  و 
هاللی های  ایجاد  گوراب،  احداث  ازجمله 
آبگیر، احداث فارو و پیتینگ )که به برگشت 
سطوح  در  می کند(،  کمک  بومی  گونه  های 

بیشتری انجام دهیم.
کار،  کل  در  موجود  چالش های  از  یکی 
است  مناطق  در  موجود  اجتماعی  مسائل 

که متأسفانه کار زیادی روی آن انجام نشده 
رابطه  در  عرصه ها  این  محلی  جوامع  است. 
با اهمیت موضوع و وظیفه مند بودن در قبال 
همواره  و  نشده اند  توجیه  عظیم،  کار  این 
اینکه  علی رغم  هستند.  سهم خواهی  به دنبال 
کار  نیروهای  از  پروژه ها،  کل  در  تقریبًا 
محلی موجود در منطقه استفاده شده، اما باز 
به مجریان  از حد  بیش  هم شاهد فشارهای 
مشکالت  از  یکی  متأسفانه  هستیم.  پروژه ها 

روزمره ما شکستن قرق ها توسط افراد محلی 
هزینه های  با  بومی  گیاهی  پوشش  است. 
البته  و  برگشت  زیاد در حال  باال و زحمت 
افراد  در حالی که  هستند،  آسیب پذیر  هنوز 
محلی بدون توجه به این همه برنامه ریزی و 
با  که  پیامدهایی  و  ملی  اعتبارات  هزینه کرد 
چرای این عرصه ها ممکن است به وجود آید، 
گله های بزرگ خود را وارد منطقه می کنند. 
مواقع  گونه  این  در  قهری  برخورد  قطعًا 
و  فرهنگی  طریق  از  باید  و  نیست  پاسخگو 

اجتماعی راهکاری مناسب را ارائه کرد. 

طبیعت ایران: آقای مهندس نورعلی زاده اگر 
نکته خاصی دارید، لطفا بفرمایید. 

مهندس حسن نورعلی زاده
دادند،  ارائه  را  خوبی  بسیار  نظرات  دوستان 

آقایان  صحبت های  تکمیل  در  باید  نیز  بنده 
زیادی  اقدامات  طرح،  این  در  کنم،  عرض 
با اجرای عملیات  انتقال آب،  برای تأمین و 
سخت و پیچیده و با صرف وقت و هزینه زیاد 
انتقال  سیستم  یک  و  شد  انجام  بیت المال  از 
مواقع  در  استفاده  برای  بین حوضه ای  آب 
خشک سالی احداث شد، اما به دلیل عدم تأمین 
سیستم  این  از  مهمی  بخش  تکمیل  نقدینگی 
نمی توانیم  این وجود،  با  است،  مانده  ناتمام 

بهمن  در  است.  رسیده  نتیجه  به  کار  بگوییم 
عظیم  فاجعه ای  خاک،  طوفان   95 سال  ماه 
را برای مردم اهواز ایجاد کرد، در ابتدای کار 
همه مسئولین آمدند و پیگیری کردند و بعد به 
یکباره موضوع رها شد. متأسفانه، در کشور 
پروژه هایی هستند که به دلیل نبود اعتبار رها 
پروژه هایی  دست  آن  از  پروژه  این  شده اند، 
نیست که رها شود، اگر کار را تکمیل نکنیم 
و ادامه ندهیم و با وقوع اولین خشک سالی، 
مردم اهواز دوباره با گرد و غبار خسارت بار 
آن  در  داریم؟  پاسخی  چه  شوند،  مواجه 
سؤال  زیر  مربوطه  مسئولین  همه  صورت 
دنیا  این گونه  جای  هیچ  در  رفت.  خواهند 
انجام دهند و  به این مهمی را  نیست که کار 
به هیچ عنوان  کار  این  کنند،  رها  راه،  نیمه  در 
مورد  کارمان  می خواهیم  اگر  نیست،  درست 

هر  باید  باشد،  خدا  بندگان  و  خدا  رضای 
تکمیل  برای  را  الزم  اقدامات  سریع تر،  چه 
دهیم. انجام  پروژه  رساندن  سرانجام  به  و 
سازمان برنامه و بودجه، نباید با این موضوع 
به سادگی برخورد کند، نباید به راحتی از زیر 
این  اتمام  برای  اعتبار  تأمین  مسئولیت  بار 
این  به  بی توجهی  کند،  خالی  شانه  پروژه، 
سرمایه  و  زحمت ها  تالش ها،  همه  موضوع 

هزینه شده  بیت المال را، به هدر خواهد داد.
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در اینجا به نکته  اشاره شده جناب آقای دکتر 
در  ابتدا  از  متأسفانه  می کنم،  تاکید  بهنام فر 
و  اجتماعی  موضوع  به  ریزگرد  مهار  پروژه 
مشارکت مردمی توجهی نشد، ایستگاه پمپاژ 
و کانال اصلی ریزگردها، چند ماهی است که 
در اختیار سازمان آب و برق خوزستان قرار 
بهره برداری  متولی  آنها  درواقع  است،  گرفته 
در  آنها،  اگر  هستند.  پروژه  از  نگهداری  و 
زمستان یا همان 5-4 ماه آخر سال که آب 
آب  برداشت  مجوز  دارد،  جریان  کانال  در 
را، حداقل در یک نوبت، برای کشت تلفیقی 
مطابق نظر منابع طبیعی، به کشاورزان منطقه 
بدهند، عالوه بر تثبیت خاک با کشت بوته های 
مخصوص حفاظت خاک یا مناسب تغذیه دام 
یا گیاهان دارویی، به اقتصاد اهالی و انگیزه 
شایانی  کمک  منطقه  از  حفاظت  برای  آنها 

می کنند.
مقرر  خشک سالی  به دلیل   ،9۷ سال  در 
کانال  انتهای  از  که  شود  اجرا  طرحی  شد، 
ریزگردها، کانالی به طول 11 کیلومتر احداث 
بستن  با  که  شود،  متصل  منصوره  نهر  به  و 
رودخانه  سمت  به  آب  منصوره  نهر  انتهای 
جراحی منتقل و کمبود آب جراحی که باعث 
شده بود نخیالت شادگان در معرض خشک 
طرح  این  شود،  جبران  بگیرند،  قرار  شدن 

توسط مؤسسه جهاد نصر با مطالعه و نظارت 
این مشاور ) مهندسین مشاور ساز آب پردازان( 
انجام و مشکل کمبود آب نخیالت شادگان تا 
حدودی مرتفع شد و از خطر خشکیدگی در 
کانال  دیگر  برکات  از  هم  این  ماندند،  امان 
آب  تخصیص  موضوع  اما  بود،  ریزگردها 
قرار  آن  تحت الشعاع  ریزگردها،  طرح  ویژه 
گرفت و سازمان آب و برق خوزستان، تنها 
بر  متر مکعب   10( ثانیه  بر  متر مکعب   12/5
بر  متر مکعب   2/5 فقط  و  نخیالت  به  ثانیه 
ثانیه به ریزگردها( تخصیص دادند و هنوز هم 
موضوع تخصیص آب کامل برای ریزگردها 

حل نشده است. 
در ضمن، هنوز برای انجام کار مرطوب سازی 
هور منصوره و شریفیه و اطراف آن متولی قطعی 
وجود ندارد. طبق اسناد و صورت جلسات با 

وقت،  کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر  حضور 
منابع  با  نهال کاری  و  مرطوب سازی  وظیفه 
طبیعی  منابع  ولی  است،  خوزستان  طبیعی 
آنها  آبیاری  و  نهال کاری  روی  تنها  استان، 
نیز  منصوره  هور  مرطوب سازی  و  متمرکز 
توسط مؤسسه جهاد نصر انجام شد، ولی این 
کار برای سال های آینده و خشک سالی های 
فصل زمستان باید انجام شود. عملیات پخش 
که  شریفیه،  تاالب  پیرامون  اراضی  در  آب 

است،  مرطوب سازی  هکتار   12،000 جزو 
آبگیر  سمت  به  شیب  دارای  اینکه  به دلیل 
بانکت  با فارو یا  باید  اصلی شریفیه هستند، 
یا سایر روش هایی که منابع طبیعی استان به 
آن واقف است، انجام شود. بنابراین، هم باید 
برای  برق  و  آب  سازمان  توسط  کافی  آب 
مرطوب سازی تخصیص داده شود و هم منابع 
طبیعی استان، آماده انجام عملیات پخش آب 
باشد  در عرصه های مورد نیاز مرطوب سازی 

و ساز و کار آن را فراهم کند.

اگر  کنشلو  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
شده  مطرح  مباحث  در مورد  تکمیلی  مطلب 

از سوی دوستان دارید، بفرمایید.
مهندس هاشم کنشلو

دکتر  آقای  شده  مطرح  مباحث  توجه  به  با 

بهنام فر، صحبت هایم را در دو موضوع ادامه 
می دهم.

1- مشکالت اجتماعی در منطقه و 2- مسئله 
نظارت 

که   1395 سال  در  اجتماعی،  مشکالت 
وجود  هم  شد،  شروع  منطقه  در  فعالیت 
داشت، هم اکنون هم این مشکل وجود دارد. 
گفتیم  پروژه  مدیر  به  اول  روزهای  همان  از 
قرار  اولویت  در  باید  اجتماعی،   مسائل  که 
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گیرند، متأسفانه تنها آیتمی که مدنظر 
قرار نگرفت و ما را با مشکل مواجه 
ما  درواقع  بود.  موضوع  همین  کرد، 
همراه  خود  با  را  مردم  نتوانستیم 
برای  آنها  مانع تراشی های  از  و  کنیم 
موضوعات مختلف نظیر آب و غیره 
این موضوع معضل  جلوگیری کنیم. 
مهمی است که تا وقتی مرتفع نشود، 
به اهداف اصلی مان نخواهیم رسید. 
است.  نظارت  بحث  بعدی  موضوع 
که  است  ارگانی  نظارتی،  اعتبار  تأمین کننده 
ما می خواهیم کار آن را نظارت کنیم. درواقع 
دستگاه  باید یک  نظارت،  اعتبار  تأمین کننده 
ثالث باشد که ناظر بتواند کار دستگاه اجرایی 
تحقیقات  مرکز  و  مؤسسه  کند.  نظارت  را 
کار  فنی،  ازنظر  باید  عالی،  ناظر  به عنوان 
مطالعات  دفترچه  براساس  را  پیمانکاران 
بررسی کنند که آیا کار اصولی و درست انجام 
را  مثاًل شما درصد سبزینگی  نه؟  یا  می شود 
و  ندارد  نظارت  به  ربطی  کار  این  می گیرید، 
طبیعی  منابع   توسط  کارها  سایر  مانند  باید 
انجام شود. به نظر می رسد، در نگارش شرح 
است،  داده  رخ  اشتباهی  نظارت،  خدمات 
نظارت یعنی انجام کار علمی و فنی. اقدامات 
واقعًا  همکارانشان،  و  مهندس  نور علی زاده 
ما  که  مسئله ای  اولین  است.  تقدیر  شایسته 
بود، در  با آن روبه رو شدیم، موضوع حقابه 
آن روزها که قرار شد کانال را حفر کنید و 
زحمات زیادی را در نیرو و تجهیزات متحمل 
استانداری  در  حاضر  دوستان  آیا  شدید، 
تأمین  برای  داشتند،  تأکید  بحث  این  بر  که 
برگزارشده  جلسه   در  کردند.  فکری  حقابه 
سازمان  نماینده  حضور  با  نیرو  وزارت  در 
هدف  می گفتند  آنها  محیط زیست،  حفاظت 
نداریم.  آبی  وقتی  چیست؟  کانال  این  حفر 
به شدت  قضیه  این  روی  باید  اول،  روز  در 
نیست،  دیر  هم  االن  البته،  می کردیم،  تأکید 
تاالب ها،  از  حمایت  پرچم دار  که  دوستانی 
این  برای  فکری  باید  هستند  غیره  و  هورها 
موضوع کنند و حقابه ای را اختصاص بدهند. 
ذی ربط  سازمان های  همکاری  با  امیدوارم 
بتوانید به این دوستان هم بقبوالنید، که هور 
سرزمین هایی  نیز  منصوریه  هور  و  شریفیه 
برای  باید  و  دارند  توجه  به  نیاز  که  هستند 

آنها نیز حقابه در نظر گرفت. اگر این مشکل 
خوزستان  مردم  شک  بدون  نشود،  حل 
شد.  خواهند  مواجه  فراوانی  مشکالت  با 
مطلب  رجایی  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 

پایانی جنابعالی را می شنویم. 
مهندس رجایی

در اینجا الزم است از زحمات تک تک مدیران 
استان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  قبلی  کل 
معاون  و  مطیعی  احمد  مهندس  آقای  به ویژه 
عبدالرضا  مهندس  آقای  کل  اداره  فنی  اسبق 
سال  اواخر  از  که  همکارانی  سایر  و  دانایی 
1395، زمینه ساز مجموعه اقدامات مقابله با 
گرد و غبار بوده اند، تشکر کنم. ذکر این نکته 
الزم است که عالوه بر نهال کاری، مجموعه ای 
از اقدامات مانند مدیریت چرا و قرق مناطق 
بیابانی، در سطح 186،000 هکتار، مدیریت 
به  با احداث گوراب و هاللی آبگیر  رواناب 
مدیریت  هکتار،  از1۷،500  بیش  مساحت 
به  بیابانی  مناطق  دست کاشت  جنگل های 
مساحت 2،630 هکتار نیز انجام شده است. 
کار  تداوم  برای  الزم  اعتبارات  امیدواریم 
به  را  نیمه تمام  بتوانیم کارهای  فراهم شود و 

اتمام برسانیم.

نورعلی زاده،  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
چالش ها  در مورد  مطلبی  جنابعالی  ظاهراً 

دارید.
مهندس حسن نورعلی زاده

بودند،  کار  پای  همگی  که  طرح  ابتدای  در 
مکاتبات الزم برای اخذ تخصیص آب به میزان 
20 متر مکعب بر ثانیه، برای طرح ریزگردها 
به سرعت انجام شد، وزارت نیرو نیز، موضوع 
کرد،  استعالم  جمهور  محترم  ریاست  از  را 
تخصیص  کاهش  با  حتی  که  بود  این  پاسخ 
آب برخی کشت ها مثل برنج کاری، باید آب 
مورد نیاز برای ریزگردها تخصیص داده شود، 
ولی متأسفانه به جز آن تخصیص ناچیز، یعنی 
دیگری  اقدام  هیچ  ثانیه،  بر  متر مکعب   2/5
مورد نیاز  آب  تخصیص  مسئله  حل  برای 
ریزگردها، که در تمام دوره های خشک سالی 
حتمًا به آن نیاز است، انجام نشد و به خاطر 
بارندگی خوب در یکی دوسال اخیر، موضوع 
به طور کلی فراموش شد. بنابراین، به کار عظیم 
از نظر  هم  ریزگردها،  مثل  مهمی  موضوع  و 

بی توجهی  از نظر تخصیص آب  بودجه و هم 
تنها  نه  بود  قرار  در صورتی که  است.  شده 
کانون  تمام ۷  که  اهواز،  کانون جنوب شرق 
با سرعت  و  ویژه  به طور  ریزگرد خوزستان، 
هجوم  معضل  کامل،  به طور  تا  شوند  مهار 

ریزگردهای داخلی در استان حل شود. 

نکته  لطفًا  بهنام فر،  دکتر  ایران:آقای  طبیعت 
پایانی را بفرمایید.

دکتر کوروش بهنام فر
مهندس  آقای  توسط  شده  اشاره  موضوع 
کنشلو، کاماًل به  حق بود. بنده دوباره عرض 
برای  که  زیادی  بسیار  احترام  می کنم، ضمن 
را  خود  استقالل  بودیم،  قائل  عزیزان  همه 
فنی  به صورت  نظارت را  حفظ کردیم و کار 

انجام دادیم.
یکی از مشکالت و چالش های اساسی عدم 
تخصیص به موقع اعتبارات بود، این موضوع 
امسال  قرق  برنامه های  نتوانیم  شد،  باعث 
و  دهیم  انجام  برنامه ریزی ها،  علی رغم  را 
ببریم.  جلو  را  کار  بود،  شایسته  که  آن گونه 
بر  همچنان  نظارت  مسئولیت  است  قرار  اگر 
عهده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
باشد، باید مثل یک دستگاه اجرایی بیرونی، 
تأمین اعتبار  شود، پرداخت اعتبارات کافی و 
به موقع الزمه  انجام کار به صورت اصولی و 

اساسی است. 

طبیعت ایران
از همگی دوستانی که برای این جلسه وقت 
به   ما  هدف  دارم.  را  تشکر  کمال  گذاشتند، 
شما  زحمات   از  گوشه ای  کشیدن  تصویر 
بود،  دل نگرانی هایتان  و  دغدغه ها  بیان  و 
هم  محترم  مسئوالن  به گوش   به نحوی که 
این  تداوم  و  تکمیل  برای  است  امید  برسد، 
فرمایند.  مبذول  را  الزم  اقدام  مهم،  پروژه 
از حضور شما تشکر می کنم و همه  دوباره 

 شما را به  خدای بزرگ می سپارم. 


