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باران نرمال میتواند منطقه بلوچستان را
سیرابکند

کارشناسان درباره سیل سیستان و بلوچستان چه می گویند

گزارش ها :زهرا کشوری
خبرنگار

ایسنا

بنابرایــن گالیها اجــازه تغذیــه آبخوانها را
نمیدهنــد تا همچنان خشکســالی و بیآبی
سرنوشــت محتوم اهالی جنوب شــرق کشور
باشد.
ëëآیــا ســدها جلــوی گســترش گالیهــا را
گرفتند؟
«علیرضا سروری» دکترای فیزیک خاک
و حفاظــت خــاک در گفتوگــو بــا «ایــران»
معتقد است اگر سد«زیردان» نبود ،گالیها
گســترش بیشــتری پیــدا میکردند و ســفره
کشاورزان بیشتری را میبلعیدند.
اکبــری بــر خــاف ســروری اعتقــاد دارد
کــه فرســایش خندقــی خــاک ،خیلــی زود
ســدها از جملــه ســد زیــردان را پــر کــرد! او
میگویــد« :حتــی ســد در حــال ســاخت در
منطقــه بلوچســتان هــم در ایــن ســیل پــر
شــد و ســرریز کــرد ».او اعتقــاد دارد بخــش
بســیار زیــادی از آنچــه پشــت ســد در حــال
ســاخت قرار دارد ،رســوباتی اســت که سیل
با خود آورده است .باوجود پیشبینی سیل
بلوچستان اما مسئوالن وزارت نیرو سدهای
«پیشــین» و «زیــردان» را خالــی نکردنــد تا
عمق فاجعه بیشــتر شــود که این مســأله به
اعتراض «شــهبخش گرگیج» عضو شــورای
عالــی اســتانها هــم منجــر میشــود .او
میگوید«:مســئوالن وزارت نیرو با اینکه سد
پیشــین و زیردان ســرریز بود و میدانســتند
ســیل مهیب در پیش اســت اقدام به خالی
کردن آب پشــت ســد نکردند تــا فاجعه رخ
داد .هزاران روســتا بــه زیر آب رفت و صدها
میلیارد خسارت برای مردم به بار آورد».
محســن حیــدری مدیــرکل هواشناســی
سیســتان و بلوچســتان هــم اعتقــاد دارد که
مدیریت قبل از سیل ،در سدهای سیستان و
بلوچستان مناســب نبود .حیدری میگوید:
«البته پیشبینی بموقع و دقیق هواشناسی

توانست به مســئوالن ستاد مدیریت بحران
کمــک کند تــا حجم خســارتهای انســانی
بشدت کاهش یابد».
بهگفتــه او ،ویژگیهــای توپوگرافــی و
ژئومورفیک اســتان بهگونهایســت که حتی
بارش  10تا  20میلی متر نیز منجر به سیالب
و آبگرفتگــی میشــود .ایــن موضــوع بارها و
بارها در ســالهای اخیر تکرار شــده اســت و
از این به بعد نیز تکرار میشــود .او میگوید:
«بنابراین در ســامانههای فوق ســنگین باید
توجــه داشــت کــه مدیریــت ویــژهای روی
ذخایر منابع آبی اتخاذ کرد تا خدایی نکرده
با ســرریز شــدن ســدها بــر حجم مشــکالت
افــزوده نشــود .البتــه ایــن اتفاق تــا حدودی
افتــاد و مدیریــت آب روی یکــی دو ســد از
سوی آب منطقهای اجرا شد اما کافی نبود».
پیــش از ســیل دربــاره بــاال آمــدن آب
ســدها و ســرریز شــدن آنهــا بارهــا و بارهــا
هشــدار داده میشــود .اما به گفتــه حیدری
ایــن هشــدارها جــدی گرفتــه نمیشــود .او
میگوید«:متأســفانه آب منطقــهای اســتان
این هشــدارها را جدی نگرفــت و آنطور که
باید ســطح آب این سدها را مدیریت نکرد.
همین موضوع سبب شــد تا در اثر بارشها
حداقــل چهار ســد ســرریز کند ».یــک نکته
دیگــر را هــم «بهمــن اکبــری» کارشــناس
ســازمان جنگلهــا میگویــد« :مســئوالن
وزارت نیــرو نــه تنها ســدها را قبل از شــروع
ســیالب خالــی نکردنــد کــه آورد رســوبات
ســیل آنقدر زیاد بود که ســدها خیلی زود پر
شــدند ».بهگفته او ،بنابراین باید حجمی از
ســد را «حجم مــرده» در نظر گرفــت .او به
وضعیت ســد در حال ســاخت «کهیر» هم
اشــاره میکند .این سد هم از سیالب پر شد
و رسوبات حاصله باعث شد تا بخشی از آن
گلآلود و حجم مرده محسوب شود.

ëëآیا دشــتیاری از فرســایش خاکی نجات پیدا
میکند؟
آبخیــزداری میتوانســت امــروز حجــم
خســارت سیل منطقه بلوچســتان را کاهش
دهد اما به گفتــه اکبری خیلی فعالیتهای
آبخیــزداری و آبخوانــداری در منطقــه
انجــام نگرفتــه اســت .او میگویــد« :انجام
فعالیتهــای آبخیــزداری و آبخوانــداری
اعتبار بســیار زیــاد میخواهد تا بتوان ســیل
را مهــار کــرد ».او میگوید« :اگــر دایکهای
خاکــی زیــادی بــرای پخــش ســیالب و
ســازههای پخش ســیالب بــرای تغذیههای
آب زیرزمینــی داشــتیم ،میتوانســتیم آب
زیــادی را مهــار کنیــم ،ایــن آب به مــرور به
منابــع آب زیرزمینــی اضافــه میشــد ».بــه
گفته او ،ســازمان جنگلها برای آنکه بتواند
جلوی گســترش فرســایش خندقــی یا گالی
را بگیرد بــه اعتبار زیاد و مســتقل نیاز دارد؛
اعتبــاری کــه بتوانــد بــر زخمهــای  20هــزار
هکتــار از اراضــی دشــتیاری کــه گالــی مثــل
خوره به جانش افتاده ،مرهم بگذارد.
تا پیش از این سیل اعتبار الزم برای حل
معضل گالیها  500میلیارد تومان تخمین
زده شــده بود اما اکبری نمیداند با توجه به
ســیل اخیر چند میلیارد تومان دیگر باید به
این اعتبار افزایش یابد.
او معتقــد اســت اگــر ایــن اعتبــار بــه
آبخیزداری اختصاص داده شود ،دشتیاری
بــه حالت اولــش بــاز میگــردد و مهاجرت
معکــوس دوبــاره روســتاها را پــر از رفــت و
آمــد ،میکند .حــاال بایــد ماند و دیــد که آیا
اعتبار الزم به آبخیزداری دشتیاری میرسد
یــا دوباره مــوج جدید مهاجــرت بلوچها به
تهــران و گلســتان آغاز میشــود! تا توســعه
دشــتیاری بــا باغهای مــوز تنها یــک رؤیای
سبز دست نیافته باقی بماند؟!

سیل بعد از بلوچستان به سراغ سیستان میآید

سیالب وحشی در راه جنوب شرق

ایسنا

ســیل منطقــه بلوچســتان در سیســتان
و بلوچســتان تمــام شــد امــا براســاس
پیشبینیهــای هواشناســی ،بــوی بهبــود از
اوضــاع این اســتان جنوب شــرقی بــه گوش
نمیرســد .آن طــور کــه حجت میــان آبادی
پژوهشــگر بیــن المللــی آب بــه «ایــران»
میگویــد ،بــزودی ســیل و یخبنــدان در
افغانســتان آغاز میشــود تا این بار ســیالب
نقشــه دیگری بــرای بخش منطقه سیســتان
و بلوچســتان بکشــد .او هشــدار میدهــد که
مسئوالن این استان با الیروبی رودخانههای
منطقــه ،از وقوع آنچه در بلوچســتان افتاد،
در منطقه سیستان جلوگیری کنند.
پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد
ســیل افغانســتان این بار با شــدت بیشــتری
میآیــد .ســیل ســال قبــل در افغانســتان به
3هــزار و  800خانــه آســیب زد 40 ،کشــته
برجای گذاشت و  10نفر ناپدید داشت .سیل
واقع شده در این کشور همسایه بر پاکستان و
ایران هم اثر گذاشــت .البته سیل افغانستان
بــوی سیاســت هــم میگیــرد .ایــن ســیل هر
ســال که از سوی افغانستان به ایران میآید،
از ســوی دولتمردانــش بــه عنــوان حقابــه
هیرمنــد حســاب میشــود امــا برنامهریــزی
بــرای جمعآوری همین ســیل هــم در ایران
مطلــوب نیســت تــا همچنــان لــبهامــون
خشــک بماند .این بار هم ســیل افغانستان
نقشه بدی برای سیســتان ایران در سر دارد،
البته اگر تهدید ســیل به فرصت ذخیره آبی
در جنوب شرق ایران منجر نشود!
محمدرضــا افتخــاری ،کارشــناس حــوزه

آب در گفتوگــو بــا «ایــران» از ســیلهای
افغانســتان بــه اســم «ســیلهای وحشــی»
یــاد میکنــد .او بحــث را به سرچشــمه «رود
هیرمنــد» میبــرد و میگویــد« :رود هیرمند
از حوضــه آبخیــز هندوکــش افغانســتان
میآیــد و در غــرب افغانســتان به دو شــاخه
مــرزی سیســتان و پرنیــان تقســیم میشــود
که شــاخه سیســتانش به ایــران میآید ».به
گفتــه افتخــاری ،هندوکــش یــا هیرمنــد یک
رژیــم برفــی و بارانــی دارد .او میگوید« :این
تیــپ رودخانههــا عمدتــاً وحشــی هســتند،
بنابراین باعث ایجاد سیالبهایی با سرعت
و دبــی بــاال میشــوند .رودخانــه سیســتان
از شــاخه پرنیــان ،دبــی بیشــتری از آب را
بــه دوش میگیــرد ».او بحــث را بــه ســمت
قرارداد «هلمند» (بین ایران و افغانســتان)
در دوره پهلــوی میبــرد و میگویــد« :آن
زمــان افغانســتان دو ســد روی هیرمند قبل
از دو شــاخه شــدنش زد که ایــران باید به آن
اعتراض میکرد اما اعتراض نکرد».
او بــه عــدم مدیریــت ســیالب توســط
افغانســتان اشــاره میکنــد و میگویــد:
«مدیریــت ســدها در زمــان ســیل ،بایــد
ســریع به خالی شــدن مخزنها منجر شود
امــا ایــن اتفاق به نفع افغانســتان نیســت.
بنابراین ،این کشــور اجازه میدهد تا سدها
ســرریز شود ».این اتفاق در سیل خوزستان
هــم بــه وقوع پیوســت .آنجــا هم بــا وجود
پیشبینیهای هواشناســی ،دریچه ســدها
دیــر بــاز شــد و باعــث خســارت زیــادی به
شــهرها و روســتاهای ایــن اســتان بویژه در

حوزه کشاورزی شد.
البته سرریز شدن سیالبهای افغانستان
در صورتــی که برنامهای بــرای مدیریت آنها
وجود داشــته باشــد ،به نفع ایران اســت .اما
ن هامــون از
ورود ســیالبها و ســیراب شــد 
آنهــا به یــک مانع سیاســی برخورده اســت.
افتخــاری میگویــد« :ما در دهــه  60یک بند
روی شــاخه رودخانــه سیســتان زدیــم ».بــه
گفتــه او ،بــا ســاخت ایــن بند و ایجاد شــیب
منفی ،ســیالبی که باید به رودخانه سیستان
در ایــران میآمــد از دســترس اســتان خارج
شــد .افتخــاری میگویــد« :البتــه بعدهــا
بخشــی از ایــن بنــد را از بیــن بردنــد و بــرای
کنترل ســیالب ،دو ســد انحرافی ســاختند».
نماینــدگان سیســتان و بلوچســتان در دوره
هــای مختلــف ســعی کردنــد تــا بنــد ایجــاد
شــده روی رودخانــه سیســتان به طــور کامل
برداشــته شــود تــا ایــن شــیب منفــی باعــث

انحراف و هدررفت ســیالبهای افغانســتان
به ســمت ایران نشــود اما هر بــار بحثهای
سیاســی و امنیتــی و مرزی اجازه نــداد تا این
بنــد تخریــب شــود .مســئوالن امنیتی کشــور
اعتقاد دارند برداشتن این بند باعث ناامنی
در بخشی از مرز میشود.
محمدرضــا افتخــاری عــدم انجــام
فعالیتهــای آبخوانــداری و آبخیــزداری،
عدم وجود پوشــش قوی گیاهی و مهندســی
بســیار ضعیــف رودخانــهای را هــم از دیگــر
دالیل خســارت ســیلهای منطقه سیستان و
بلوچستان میداند و میگوید« :هیچ طرحی
برای کنترل ســیالبهای وحشــی در منطقه
وجود ندارد ».او معتقد است خاک سیستان
هــم از پــس جــذب ســیالبها برنمیآیــد.
بــه گفتــه او و کارشناســان محیــط زیســت و
منابع طبیعی ،خاک سیســتان و بلوچســتان
ریزدانــه اســت و جــذب آب در آن پاییــن

اســت بنابرایــن ،این شــرایط باعث ســرعت
باالی ســیالب از ســوی افغانســتان میشود.
او میگوید« :اگر ســیالبهای ورودی از سوی
افغانســتان بــا بــاران داخلــی همــراه شــود،
وضع بدتر میشــود ».او الیروبی رودخانهها
در بخش سیستان را هم مرتبط با بحثهای
سیاســی ایــران و افغانســتان میدانــد .او در
پاســخ بــه این ســؤال کــه در فاصلــه محدود
تــا وقــوع ســیل سیســتان چــه بایــد کــرد هم
میگویــد« :کنتــرل ســیالب یــک حرکــت
پیشگیرانه است که باید اتفاق بیفتد ».او این
حرکت پیشگیرانه را با سیستم اطفای حریق
مقایســه میکند و میگوید اگر در ساختمانی
کــه آتــش گرفتــه ،سیســتم اطفــای حریــق
نداشــته باشــیم ،هیچ کاری از دســت کســی
برنمیآیــد .او مانند بســیاری از کارشناســان
در آتی منطقه سیســتان ،چشــم امید به چاه
نیمههایی دارد که ژاپنیها در ایران ساختند.
او مهمتریــن گام در جنــوب شــرق ایــران را
هم در ایجاد ســدهای زیرزمینی در سیستان
و بلوچســتان میداند .افتخاری هم ساختن
ســد در سیســتان و بلوچســتان را بــا توجه به
ســطح تبخیر ،گرما و باد قابــل توجه ،راهکار
درستی نمیداند و میگوید« :باید به سمت
تغذیــه آبهــای زیرزمینــی رفت و بــا ایجاد
چاه در سیســتان و بلوچســتان اجــازه داد که
ســطح آبهای زیرزمینی باال بیاید ».البته او
یــک خبر بد هــم دارد .طرحهــای مثبت در
بهبود وضعیت منابع طبیعی ،آبی و محیط
زیســتی سیســتان و بلوچســتان در ایســتگاه
بی پولی متوقف شدهاند!

نقش تغییر اقلیم و سوء مدیریت
در بحران سیل

یادداشت

ســیل بلوچســتان «فرســایش خندقــی
خــاک» را دوبــاره بــه جــان «دشــتیاری»
انداخــت تــا مهاجــرت بلوچهــای اســتان
سیســتان و بلوچســتان یک بار دیگر شــدت
بگیــرد .بهمــن اکبــری رئیــس گــروه تثبیــت
فرســایش تودهای ســازمان جنگلها ،منابع
توگــو
طبیعــی و آبخیــزداری کشــور در گف 
بــا «ایران» نــرخ افزایش فرســایش خندقی
خــاک (گالــی) را تا پیــش از این ســیل300 ،
متــر در ســال اعــام میکنــد .امــا او خبر بد
دیگــری هــم دارد و آن ایــن کــه ایــن ســیل
ســرعت نرخ افزایــش گالیها یــا آنطور که
محلیهــا میگوینــد «گرگرو»هــا را افزایــش
میدهــد کــه نابــودی باغهــا و زمینهــای
کشاورزی را در پی دارد .برخی از کارشناسان
اعتقاد دارند سیل سرعت ایجاد خندقهای
دشــتیاری را بــه هــزار متــر در ســال رســانده
اســت .پیــش از ایــن ســیل کــه زخــم کاری
بــه دشــتیاری زد ،اکبــری بــه «ایــران» گفته
بود«:بررســی خســارات ناشــی از فرســایش
خندقی در منطقه دشــتیاری نشان میدهد
که پیشــروی همه جانبه خندقها با سرعتی
حــدود ۳۰۰متــر در ســال ،به همراه تشــدید
و گســترش عمق گالیها بزودی  ۱۲۰روســتا
از مجمــوع  ۲۴۱روســتای واقــع در منطقــه
دشتیاری را تخلیه و خالی از سکنه میکند».
ëëباز هم پای سدها در میان است
زخم اول را پیش از ســیل« ،سد زیردان»
بــه دشــتیاری میزنــد .بــه گفتــه اکبــری،
اراضــی پاییــن دســت زیــردان زمینهــای
مرغوبــی اســت کــه محصوالتــی چــون موز
و صیفــی جــات در آن کاشــته میشــود.
دشتیاری روستاهای بسیاری دارد .اما اکبری
میگویــد« :مــردم بســیاری از روســتاهای
محــدوده دشــتیاری بهدلیــل شــرایط حاکم
خشکســالی ،تأثیــر منفی ســد زیــردان و کم
شدن منابع آبی پایین دست ،روستاها را رها
کردند ».آمارها نشان میدهد که گالیها در
دشتیاری از دهه  30شروع به خزیدن کردند
و مثــل خوره ب ه جان محیط زیســت و منابع
طبیعی دشــتیاری افتادند .وســعت گالیها
تــا پیــش از ایــن ســیل ،بــه  20هــزار هکتــار
رســیده بود! علیرضا ســروری نژاد کارشناس
آبخیزداری به «ایران» میگوید که دو ســوم
اراضــی دشــتیاری از حیزانتفــاع افتادهاند و
خندقها آنقدر گسترش یافتهاند که وسایل
نقلیه میان آنها گیر میافتند.
ب ه گفته کارشناســان ،این گالیها پیش از
این سیل جاری ،بسیاری از اهالی بلوچستان
را به مهاجرت اجباری به ســمت «گلستان»
بــرد! حاال ســرعت گســترش گالیها بیشــتر
شده اســت .البته «بهمن اکبری» از سازمان
متبوع(جنــگل هــا) خــود دفــاع میکنــد.
او از احــداث دایــک خاکــی «کالــدان» کــه

ســال گذشــته در منطقــه دشــتیاری زده
شــد ،صحبــت بــه میــان مــیآورد .اکبــری
میگوید«:امســال هــم  5میلیــارد تومــان
اعتبــار گذاشــتیم و ایــن دایــک را ترمیــم
کردیــم ».بهگفته او ،این دایک در منطقهای
به وسعت  5هزار هکتار اجازه نمیدهد آب
ســرعت پیدا کند و گالیها گســترش بیابند.
او میگوید«:دایک ایجاد شــده با بارشهای
اخیــر پر شــده اســت .مــردم هــم از آن ،هم
برای مصارف آشــامیدنی اســتفاده میکنند
هــم شــیالت ».همچنیــن بهگفتــه او ،دایک
کالدان هم از ورود استرس به پوشش گیاهی
جلوگیــری میکنــد و هــم گالیهــا را از بیــن
میبرد ».اما اکبری هم تأکید میکند«:روند
رو به رشد فاجعه موسوم به «گرگرو»(گالی)
مشــکالت جانبــی دیگــری را نیــز در منطقه
بــه دنبــال دارد ».روســتای عورکــی از جمله
روســتاهای دشتیاری اســت که آسیب جدی
از ســیل جاری دید 400.هکتار این روســتا به
کشت موز اختصاص دارد که سیل ،خزان را
به جان آن انداخته است .فرسایش خندقی
خاک پیش از این هم باغهای موز عورکی را
تهدید میکرد.
اکبری میگوید« :زهکشی سریع ،رطوبت
الیههــای ســطحی خــاک از طریق پیشــروی
فرســایش خندقی گرگروهــا و تخلیه عناصر
ریزدانه و مواد غذایی زمینهای کشــاورزی،
کاهــش حاصلخیــزی اراضــی دشــتیاری را
نیــز بهدنبــال دارد ».او همچنیــن افزایــش
بیــکاری و مهاجــرت در منطقــه ،بهدلیــل
تخریــب اراضی و تخلیه روســتاهای منطقه
را نیز از دیگر خســارتهای گسترش گالیها
در دشــتیاری و چابهــار میداند .پیش از این
ســیل ،گســترش گالی یــا گرگــرو ،در بعضی
از نقاط دشــتیاری ســبب تخلیه روســتاهایی
ماننــد «ســنده» و مهاجرت ســکنه به ســایر
نقــاط شــده بــود .کارشناســان بــا توجــه بــه
وجــود اراضــی حاصلخیــز و جایــگاه تولید و
اشــتغالزایی در منطقــه هشــدار میدهنــد:
«عــدم کنتــرل فرســایش خــاک و ادامــه
تخریــب اراضــی ،مشــکالت حاد بیــکاری و
مهاجــرت ســکنه را جدیتــر در پــی خواهد
داشــت ».به گفتــه اکبــری ،گالیهــا ،پلها و
جادهها را از بیــن میبرند و کاهش تولید در
استخرهای پرورش ماهی و میگو در سواحل
چابهار را بهدلیل انتقال رســوبات حاصل از
فرسایش خندقی خاک ،در پی دارند.
او کاهش درآمــد تولیدکنندگان به علت
قطع راههای ارتباطی در اثر فرســایش گالی
و عــدم امــکان رســاندن بموقــع خدمات و
کاالهــای تولیدی به بازار مصــرف را از دیگر
خسارتهای این پدیده میداند.
اما خســارت ناشی از گســترش گالیها بر
اثر ســیل اخیر به همین جا ختم نمیشــود.
حجم قابل توجهــی از بارندگیها بهصورت
جریانهــای ســیالبی از طریــق گالــی خــارج
میشــود و از دســت کشــاورزی مــیرود.

یادداشت

سیل بلوچها را آواره میکند؟

بلوچســتان عمــاً شــامل بخــش
مرکــزی و جنوب اســتان سیســتان
و بلوچســتان میشــود که  60تا65
درصــد از وســعت آن ارتفاعــات
علیرضا سروری نژاد اســت ،کــه شــامل تپــه و کوههــا
کارشناسآبخیزداری میشــود و متأســفانه  80تــا 85
درصد ایــن ارتفاعات نیز رخنمون
ســنگی و توده سنگ هستند و عمالً خاکی ندارند .به عبارتی
دیگــر ایــن مناطــق کمترین میــزان خــاک را دارند یا اساســاً
خاک ،عمق بســیار کمی دارد .لذا این شــرایط در کنار شیب
زیاد ،نفوذپذیری بســیار کم و عدم پوشــش گیاهی مناســب،
ســبب میشــود کلیــه بارندگیهــای رخ داده شــده در ایــن
منطقه ،بویژه در ارتفاعات ،بســرعت تولید روان آب نمایند
و ســیالبهای بزرگــی ایجاد گردد .بنابراین حتی در شــرایط
نرمال از حیث بارندگی ،بلوچســتان بواســطه وســعت زیاد،
پتانســیل بســیار باالیــی در تولیــد روان آب و ایجــاد ســیالب
دارد .متوســط بارندگــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در
شــرایط نرمــال حــدود  ۱۱۰میلیمتر اســت .و بهدلیل شــیب
زیاد در شرایط نرمال و سیالبی هم ،آب قابل دسترس برای
بهره برداران در سیســتان و بلوچســتان فراهــم نخواهد بود.
زیــرا بهدلیــل نفوذناپذیر بودن خاک ،روانترهــا خیلی زود از
دســترس خــارج و حتی بــه خارج از کشــور گســیل میگردد.
بخــش عمدهای از روانترها به ســمت دریای عمان میرود،
بخشــی بهســمت پاکســتان ،مقداری بهســمت افغانســتان
و درصــد کمتــری نیــز بــه کویــر لــوت میریــزد .سیســتان و
بلوچســتان از کم آبی و خشکســالی بیش از ترســالی آسیب
میبینند .برای همین اســت که بیشــتر مــردم باوجود ایجاد
خســارتهای جــاری ،از وقــوع ســیالبهای اخیــر کمــاکان
خوشــحالند .امــا اگر مدیریتــی در بخش کنتــرل روان آبها،
تلــه اندازیهــا و اســتحصال آب رخ دهــد ،میتــوان از ایــن
پتانســیل بــه نفع مردم بهــره کافی را برد .در شــرایط عادی
از  21میلیــارد متــر مکعب نــزوالت جوی ،تنهــا  1.8میلیارد
متــر مکعب ،روان آب ایجاد میشــود و مابقــی آن بهدالیل
متعــدد از جمله تبخیر و تعرق از دســترس خارج میشــود.
بهعبــارت دیگــر  90درصــد حجــم نزوالت آســمانی اســتان
از دســت مــیرود و تنها  10درصــد آن باقی میمانــد .که اگر
مجموعــه اقدامات آبخیــزداری و آبخوانداری انجام شــود
ضریــب روان آب از یــک دهــم بــه ســه دهم خواهد رســید.
یعنــی از  21میلیارد متر مکعب ،شــش میلیارد مکعب آب
قابل دســترس میشــود که این عدد میتواند جوابگوی نیاز
آبی کل استان گردد و حتی مازاد نیز باشد.
بنابراین اگر مســئوالن ذیربط به این مســأله از حیث علمی،
زیست محیطی و عدم تخریب سرزمین نگاه کنند ،فواید آن
بــه قدری زیاد اســت که مردم در ســالهای عــادی ،کم آبی
و خشکسالی میتوانند براحتی به زندگی خود ادامه دهند.

سروش کیانی

دکترای اقتصاد منابع
طبیعی و محیط زیست
دانشگاه زاهدان

در اســتان سیســتان و بلوچســتان
مثل تمام کشــور دو مســأله اساسی
وجــود دارد؛ یکــی «تغییــر اقلیــم»
و دیگــری ســوءمدیریت در منابــع
طبیعی و آب .البته شدت مشکالت
در سیستان و بلوچســتان به نسبت
بقیــه کشــور بیشــتر اســت .بنابراین
وقتی پدیدهای مثل ســیل به وجود
میآیــد ،به یــک بحران تمــام عیار

تبدیل میشود.
در زمینه تغییر اقلیم هم هیچ فعالیتی که منجر به ســازگاری
بــا تغییــرات اقلیــم در اســتان شــود ،صــورت نگرفتــه اســت.
مدیریت منابع آب به شــکل نابسامان قبلی با شدت بیشتری
ادامــه دارد .حتی در این شــرایط نامطلوب نه تنها به ســمت
استخراج آبهای نیمه عمیق و یا عمیق رفتهاند که استخراج
آبهــای ژرف را هم اجرایی کردهاند .بخش کشــاورزی هم نه
تنها مدیریت نشــده که به شــکل بی پرواتری با مصرف بسیار
آب ،توسعه یافته است .هیچ تمهیدی هم از قبل برای کنترل
و مهار ســیالب اندیشــیده نشــده اســت .همه چیز در تذکرها و
توصیهها خالصه شــد .بنابراین ســیل بدون هیچ مانعی آمد،
بحرانی شــدید ایجاد شــد و آســیب جدی وارد کرد .اما بخش
بحرانیتــر آن ،مشــکالت پــس از ســیل اســت که اســتان با آن
مواجه خواهد شــد .اقتصاد سیستان و بلوچستان فقیر است و
با این ســیل فقیرتر هم شد .این ســیل هم به لحاظ اقتصادی
آســیبزا بود و هم به لحاظ زیســت محیطی ،فرسایش خاک
را در پــی داشــت و به زیســتگاهها زخم زد .بی شــک اســتان تا
مدتها امکان برگشت به شرایط قبل از سیل به لحاظ زیست
محیطی و اقتصادی را نخواهد داشت .هیچ کس هم از حوادث
طبیعــی تجربــه انــدوزی نمیکند .ســیل منطقه بلوچســتان،
در لرســتان و خوزســتان هــم تکرار شــد اما به برنامــهای برای
برخورد و هدایت آن منجر نشــد .متأسفانه بازهم شاهد وقوع
ســیالبهایی خواهیــم بود که هیــچ کس منتظر آنها نیســت!
حتــی یک سیاســتگذاری بلند مدت در زمینه شــرایط اقلیمی
استان و تأثیر تغییر اقلیم در آن وجود ندارد .در بحث توسعه
اشــتغال و مباحــث مربوط به معیشــت روســتایی هیچ کاری
انجام نگرفته اســت .ســیلها مدام تجربه میشوند اما به افق
روشــنی که نتیجه برنامهریزی بــرای جلوگیری از ایجاد بحران
باشــد ،نمیانجامد .در شرایط خشکســالی هم برنامهریزیها
ناقــص اســت .رفتارها هــم کوتاه مدت اســت که بی شــک به
ســرانجام پایداری نمیرســد .به نظر میرســد بایــد مدیران و
سیاســتمداران در سیاســتهای خود در ســطح استانی و ملی
بازنگــری کننــد .آنچه در سیســتان و بلوچســتان در حال وقوع
اســت ،روندی خالف توســعه کشــور و منطقه اســت؛ بویژه در
زمینــه نــگاه به اســتخراج منابع آبی ،آب مجــازی و پروژههای
سدســازی .موضــوع انتقــال آب دریای عمان به شــرق کشــور
هم از نگاه و سیاســت غلط بــه منابع آبی میآید .در یک دهه
گذشــته حجم وسیعی از مراتع اســتان از بین رفته و فرسایش
خــاک شــدت یافته اســت .این رونــد مهاجرت و خالی شــدن
ســکنه در منطقه را در پی داشــت .مراتع به طور فزایندهای در
حــال نابودی هســتند و وضعیت خاک اســتان خوب نیســت!
باید تغییری جدی در سیاستگذاریها داد.

