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منبع :ستاد احیای دریاچه ارومیه
آبگیری دریاچه ارومیه

شـــده از ســـال چهـــارم برنامه ششـــم
توسعه همه بهره برداریهای تجاری
ً
کامـــا متوقـــف شـــود ،اگرچـــه توقف
بهرهبـــرداری تبعاتـــی هـــم خواهـــد
داشـــت امـــا قطعـــاً حفاظـــت از ایـــن
انـــدک باقیمانـــده جنگلهای کشـــور
خیلـــی مهمتر از اشـــتغالی اســـت که
میتوانست ایجاد کند.
از ســـوی دیگر اقـــدام مهم دیگری
کـــه اجتنابناپذیـــر بود و باید شـــروع
میشد اقدام اخیر سازمان جنگلها و
مراتع کشور برای مالچ پاشی به منظور
مقابله با شـــنهای روان بود که پیش
از ایـــن بـــه دلیـــل مداخالت ســـازمان
محیط زیست و برخی اظهارنظرهای
غیرکارشناسی این ســـازمان در دولت
قبلـــی ایـــن امر متوقف شـــده بـــود که
دوباره اخیراً از سر گرفته شده است».
ëëضرورت الزام طرحهـــای عمرانی به
گزارش ارزیابی زیستمحیطی
کالنتری همچنین در پاسخ به اینکه
مهمترین اقدام دولت آینده در حوزه
محیط زیســـت چه چیزی باید باشـــد

دستاورد بزرگ محروم کرده است.
او تأکید میکنـــد« :اگر میخواهیم
کشور به سمت پیشـــرفت حرکت کند
بایـــد از ایـــن برخوردهـــای غیرعلمی
پرهیـــز کنیـــم ،بـــرای همین ســـازمان
محیـــط زیســـت بایـــد تـــاش کنـــد تا
مانعی برای اشتغال و سرمایهگذاری
در کشـــور نباشـــد و در عـــوض بـــازوی
توســـعه کشـــور باشـــد .بدون شک اگر
محیط زیســـت دید مثبتی به توســـعه
داشـــته باشـــد صنایـــع هـــم حاضرند
مسائل محیط زیســـتی را رعایت کنند
اما الزم است محیط زیست خودش را
با سیاستهای توسعهای کشور همسو
کند».
امـــا تجربه چند ســـال اخیر نشـــان
داده که همسو شـــدن سازمان محیط
زیست با سیاستهای توسعهای کشور
در سالهای اخیر تبعات سنگینی برای
محیط زیســـت کشور به دنبال داشته و
بســـیاری از بحرانهـــای اجتماعـــی و
اقتصادی را در چهارگوشه ایران دامن
زده که بخشـــی از این بحرانها ناشـــی

ارزیابی عیسی کالنتری ازاقدامات زیست محیطی دولت در گفتوگو با «ایران» :
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ترانه جمالی

در حالـــی کـــه برخـــی منتقـــدان
دستاوردهای زیســـت محیطی دولت
یازدهـــم را ناچیـــز و انـــدک ارزیابـــی
میکننـــد دبیر ســـتاد احیـــای دریاچه
ارومیـــه که خـــود در چند ماهـــه اخیر
بیشـــترین انتقادات را بـــه دلیل عدم
تخصیـــص بودجـــه احیـــای دریاچـــه
ارومیـــه بـــه دولت داشـــته ،دســـتاورد
زیســـت محیطی ایـــن دولـــت را قابل
قبول عنوان میکند.
محیـــط زیســـت کـــه در ســـالهای
گذشـــته همـــواره در حاشـــیه برنامـــه
دولتهـــا و خـــارج از اولویتهـــا قرار
داشـــت ،در دولت یازدهم از حاشـــیه
خارج شـــد؛ هـــر چند ،جایـــی در صدر
اولویتهـــای دولت نیافـــت اما الاقل
در فهرســـت اولویتهـــا قـــرار گرفـــت
اینقدر که با توجه بـــه وخامت اوضاع
طبیعت کشـــور چندیـــن برنامه برای
بهبـــود وضعیت موجود در فهرســـت
برنامههـــای دولـــت قـــرار گرفـــت که
شـــاید اگر این برنامههـــا طراحی و به
اجرا گذاشـــته نمیشد وخامت اوضاع
طبیعت ایـــران امروز اندکـــی بیش از
این بود.
عیســـی کالنتـــری ،مشـــاور معاون
توگو با
اول رئیـــس جمهـــوری در گف 
«ایـــران» دربـــاره بزرگترین دســـتاورد
زیســـت محیطـــی دولـــت میگویـــد:
بزرگتریـــن اقدامـــات محیط زیســـتی
دولت یازدهم را در سه چیز میتوانم
خالصـــه کنـــم؛ نخســـت اینکـــه برای
نخستین بار در کشور برای رودخانهها

و تاالبهـــا حقابـــهای در نظـــر گرفته
شـــد و ایـــن حقابه به صـــورت مصوبه
به تصویب دولت رســـید و بـــه وزارت
نیرو ابالغ شـــد هر چند هنوز حقابهای
بـــه دریاچههـــا و تاالبها داده نشـــده
امـــا همین که  11میلیـــارد متر مکعب
حقابه ســـاالنه ،بـــرای پهنههـــای آبی
کشـــورمان به رسمیت شـــناخته شده
این خودش دســـتاورد بزرگی است در
حالـــی که پیـــش از این چنین بینشـــی
در دولتهـــا وجود نداشـــت کـــه اصالً
رودخانههـــا و تاالبها هـــم حقابهای
دارند و نتیجه همان تفکرات این شـــد
که امروز شـــاهد خشـــکیدگی گسترده
دریاچههای کشورمان هستیم.
بنابرایـــن این اتفـــاق بزرگی بود که
دولت بـــه رســـمیت شـــناخت و حاال
سازمان محیط زیست باید این حقابه
را از وزارت نیرو مطالبه کند و بخواهد.
مثالً برای رودخانه کارون حقابه به
میزان  0.8میلیارد متر مکعب تعیین
شـــده تا به خلیج فارس برسد یا برای
دریاچـــه ارومیـــه ســـاالنه  2.6میلیارد
مترمکعب حقابه تعیین شـــده که ما
هنـــوز در ارومیـــه با وجـــود تالشهای
زیادی که کردهایم نتوانستهایم ورودی
آب بـــه دریاچـــه را بـــه  1.5میلیـــارد
مترمکعب برســـانیم که در این مورد
وزارت نیرو باید همکاری بیشتری کند.
دبیر ســـتاد احیای دریاچـــه ارومیه
میافزایـــد :دومیـــن اقدام ارزشـــمند
دولت یازدهم ،احیای دریاچه ارومیه
اســـت که باالخره تصمیـــم گرفت در
همان جلســـه نخســـت هیأت دولت،

نیم نگاه

ëëمســـألهای کـــه بـــه نظر من
خیلـــی مهـــم اســـت تالش
ایـــن دولـــت بـــرای توقـــف
بهرهبـــرداری از جنگلهـــای
شـــمال ایـــران اســـت کـــه
ممنوعیـــت هـــر گونـــه
بهرهبرداری در برخی طرحها
از ســـال گذشـــته آغاز شـــده و حتی این امر در مجلس نیز به
تصویب رســـیده و مقرر شـــده از ســـال چهارم برنامه ششم
توسعه همه بهره برداریهای تجاری کامالً متوقف شود

ستادی را برای رســـیدگی به وضعیت
دریاچـــه تشـــکیل دهـــد و ایـــن ســـتاد
بـــا کمـــک  600کارشـــناس داخلـــی و
خارجی در مدت چند ماه موفق شدند
برنامهای برای احیـــای دریاچه تدوین
کننـــد و با وجود همـــه محدودیتهای
مالـــی و اعتباری که دولت داشـــت اما
بخشـــی از اعتبـــارات مـــورد نیـــاز برای
احیـــای دریاچـــه ارومیه تأمین شـــد تا
امـــروز دریاچـــه از آن حالـــت بحرانی
خارج شـــود و قطعـــاً اگر برنامـــه احیا
بدرستی و با حمایت مالی دولت بعد
از این اجرایی شود احیای کامل ارومیه
در سالهای آینده قطعی خواهد بود.
کالنتری خاطرنشـــان کرد« :مسأله
ســـوم که بـــه نظـــر مـــن خیلـــی مهم
اســـت تالش ایـــن دولت بـــرای توقف
بهرهبـــرداری از جنگلهـــای شـــمال
ایـــران اســـت کـــه ممنوعیت هـــر گونه
بهرهبرداری در برخی طرحها از ســـال
گذشـــته آغاز شـــده و حتی ایـــن امر در
مجلس نیز به تصویب رســـیده و مقرر

نیـــز به «ایـــران» میگویـــد :از کارهایی
که خوب اســـت در دولت آینده انجام
شـــود افزایش ظرفیت علمی کارکنان
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت و
الزام همـــه طرحهای عمرانی به تهیه
گزارش ارزیابی زیست محیطی است.
ســـازمان محیط زیســـت باید خودش
را تجهیز کند و نبایـــد به بهانه ارزیابی
طرحها را عقب بینـــدازد چون در این
صورت طرحهای عمرانی دیگر توجیه
اقتصـــادی نخواهند داشـــت .بنابراین
الزم اســـت محیـــط زیســـت ظـــرف
مـــدت  2تا  3ماه نظرش را نســـبت به
ارزیابیهـــای زیســـت محیطـــی اعالم
کند.
او افـــزود :مـــن معتقدم ســـازمان
محیـــط زیســـت نباید بـــدون منطق و
بـــه بهانه حفـــظ محیط زیســـت مانع
توسعه کشور شود .مثالً امروز در حوزه
مهندســـی ژنتیـــک و بیوتکنولـــوژی و
تولید محصـــوالت تراریخته میبینیم
کـــه ســـازمان بـــدون منطـــق علمـــی
مخالفت میکند و مانع تولید میشود
حـــال آنکـــه در حـــال حاضـــر بیش از
 230میلیـــون هکتـــار از زمینهای زیر
کشـــت دنیـــا را محصـــوالت  GMOیا
تراریخته به خود اختصـــاص دادهاند
اما ما بشـــدت عقب افتادیم در حالی
کـــه محصـــوالت تراریختـــه میتوانند
میزان مصرف سموم و آفت کشهای
شـــیمیایی را در مزارع کاهش دهند و
آلودگی زیســـت محیطیها را بکاهند
اما ســـازمان محیط زیست بدون هیچ
منطق علمی کشـــاورزان مـــا را از این

از انتخاب غلط الگوی توســـعه کشـــور
در دهههای اخیر و حال حاضر اســـت
که بـــدون توجه بـــه ظرفیتهای آبی
کشـــور همچنان شـــعار خودکفایی در
تولید محصوالت استراتژیک به گوش
میرسد و این امر منجر به خالی شدن
ســـفرههای آبی زیرزمینی ،فرونشست
زمین ،خشکیدگی تاالبها و دشتها
و جنگها و رشد شـــتابناک بیابانزایی
در کشور است.
کالنتـــری در ایـــن مـــورد میگوید:
برای حفظ منابع آب کشـــور ناچاریم
میزان مصرف آب در کشـــاورزی را هر
چـــه ســـریعتر کاهش دهیـــم .به گفته
او طبـــق اســـتاندارد جهانی کشـــورها
نبایـــد بیـــش از  40درصـــد منابع آبی
تجدیدپذیرشـــان را مورد استفاده قرار
دهنـــد در حالی که در کشـــور ما همین
بهـــای
االن بیـــش از  100درصـــد آ 
تجدیدپذیر مصرف میشود.
متأســـفانه در نتیجـــه همیـــن
اســـتحصال و بهره کشـــی بیش از حد
از منابع آب ،شـــاهد توســـعه بیماری
زغالی بلوط در جنگلهای غرب ایران
هســـتیم و اگر این منابع آبی را درست
مدیریـــت نکنیم بحران گـــرد و غبار و
فرســـایش خاک و نابـــودی جنگلها و
فرونشست زمین تشدید میشود برای
همین مسأله آب بسیار جدی و حیاتی
است .او میافزاید :کل آبهای تجدید
پذیر کشـــور مـــا در ســـال 88 ،میلیارد
مترمکعب است اما در ایران همچنان
ســـاالنه  96میلیـــارد مترمکعـــب آب
استحصال و بهرهبرداری میشود.
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از فضای سبز نمایشی در تهران
تا فضای سبز پایدار

پوشش گیاهی طبیعی هر ســـرزمین برآیند عملکرد
طوالنی مـــدت نیروهای طبیعی اکوسیســـتم اســـت
کـــه میتواند پایداری آن اکوسیســـتم را تضمین کند.
بیشـــک این پوشـــش بهترین و پایدارترین وضعیت
حیـــات گیاهی در آن ســـرزمین اســـت .شـــهر تهران
هومن روانبخش
بـــا پهنـــهای گســـترده از دامنههـــای جنوبی البـــرز تا
جنگلداری
هیأت علمی گروه
دشـــتهای کم ارتفـــاع و بیابانهای مرکـــزی ایران،
دانشگاهسمنان
دربرگیرنـــده تنوع باالیـــی از گونههـــای گیاهی بومی
اســـت .ایـــن مجموعه غنـــی گیاهان بومـــی بیـــش از پنجاه گونـــه درختی و
درختچهای را شـــامل میشـــود .اما سهم فضای ســـبز و جنگلهای شهری
تهران از این گنجینه بزرگ تاکنون تعداد انگشت شماری از گونهها و آن هم
در سطح بسیار محدود و موردی بوده است .بسیاری از این گونهها عالوه بر
سازگاری اکولوژیک ،به لحاظ زیبایی شناسی نیز بر گونههای متداول فعلی
برتری دارند.
پوشش گیاهی و فضای سبز هر شهر جزو هویت آن شهر محسوب میشوند
و نمادی از اقلیم و فرهنگ آن ســـرزمین هســـتند .بیشک گونههای گیاهی
محبـــوب و متداول کشـــورهای دیگـــر نمیتواند نماد مناســـبی برای هویت
شهری تهران باشـــند .بهر ه گیری از گونههای بومی برای ایجاد فضای سبز،
پارکهای جنگلی و جنگلهای شـــهری درعلوم نوین همواره توصیه شـــده
اســـت و این مهم برای ابرشـــهر تهران از اهمیت ویژهای برخوردار اســـت.
شـــرایط خشکســـالی فعلی که حاصل بهـــره برداریهای بیرویه ســـالیان
گذشـــته و نیز تغییرات اقلیمی است ،استفاده بهینه از منابع آبی موجود را
ضروری کرده است.
متأســـفانه مدت هاســـت که شـــاهد بهره کشـــی نابخردانه و اســـراف منابع
آب زیرزمینـــی تهران بویژه جهت نگهداری فضای ســـبز شـــهری هســـتیم
درحالی که در شـــرایط کنونی با افت شدید سطح آب سفرههای زیرزمینی،
فرونشســـت زمین ،خشـــکی الیههای زیرین خاک و به تبـــع آن از بین رفتن
گیاهان خودرو و پوشش گیاهی مراتع که به منزله آغاز بیابان زایی ،ایجاد گرد

و غبار و کاهش کیفیت هوا است ،هر قطره آب به معنای واقعی مایه حیات
اســـت و باید پاس داشته شـــود .از روشهای نادرست آبیاری و بیتوجهی و
بیمسئولیتی برخی پیمانکاران که بگذریم ،استفاده از گونههای نامناسب از
مصادیق اصلی مدیریت نادرست منابع آبی شهر است.
کاشـــت گونههای آبدوســـت ،که با توجه به تند رشـــد و زودبـــازده بودن ،در
ســـالهای اخیر بیش از پیش متداول شـــده اســـت ،اگرچـــه در کوتاه مدت
رضایـــت بخش به نظر میرســـد ،اما در بلندمدت فضای ســـبز شـــهری را
به ســـوی ناپایـــداری پیش میبرد .دلیـــل این امر ،عالقه برخـــی مدیران به
اقدامهای زودبازده و نمایشی ،الگوگیری از کشورهای دیگر بویژه کشورهای
پـــرآب غربی ،ناآگاهـــی و بیاطالعـــی مدیریت شـــهری ،هرچه که باشـــد،
چشـــمانداز خوبی را برای محیط زیست شـــهر تهران به نمایش نمیگذارد
و الزم اســـت این روند اصالح شـــود .شناســـایی گونههای بومی مناســـب و
مطالعه کاربرد آنها در فضای ســـبز همچنین بومیسازی طراحی فضاهای
سبز شهری موضوع هایی است که کم و بیش در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشـــور به آن پرداخته شده است اما نتایج تحقیقات مراکز دانشگاهی کمتر
موردتوجه بخش اجرا و شـــهرداریها قرارگرفته و هرچه از زبان شـــهرداران
در ضرورت تغییر رویه گفته شـــده ،صرفاً در حد کالم بوده و در عمل تغییر
رویهای اتفاق نیفتاده است.
امروزه مســـأله آب و محیط زیســـت اگر دغدغه اصلی شـــهروندان تهرانی
نباشـــد ،از مهمترین مســـائل و مطالبات شـــهروندان اســـت و الزم اســـت
مدیران شهری با آگاهی و احساس مسئولیت بیشتری ،نه صرفاً برای دوران
مســـئولیت خود ،بلکه با نگاه به آینده و برای پایداری حیات شهر نسبت به
تغییر رویههای نادرست موجود و اصالح امور برنامهریزی کنند.

راهكارهايحلمشكلگردوغبارخوزستان

جلب مشارکت مردم در اجرای پروژههای تثبیت خاک
محمود عرب خدري

دانشيار و رئيس گروه حفاظت آب و خاك پژوهشكده
حفاظت خاك و آبخيزداري

عکس :ایرنا

بادهـــاي تنـــد عمدتـــاً در دشـــتهاي
وســـيع و فاقـــد موانـــع رخ ميدهـــد و
بهشـــرط خشـــك بودن ســـطح زمين
و وجـــود ذرات منفصـــل خـــاك بـــه
فرســـايش بادي (مشـــتمل بر حركت
ماســـههاي روان و گرد و غبـــار) منجر
ميشود .متأســـفانه در سالهاي اخير
پديده طوفانهاي گرد و غبار بهكرات
در ســـطح كشـــور بويـــژه خوزســـتان
مشـــاهده ميشـــود .افزايش آلودگي
هوا ،ســـلب آســـايش مردم ،تعطيلي
مـــدارس و كســـب و كار و اخيـــراً حتي
قطع برق و آب نمونههايي از خسارت
طوفانهاي شديد گرد و غبار است.
فارغ از اهميت زياد ســـهم منشـــأ
خارجـــي طوفانها كه مقابلـــه با آن،
نيازمنـــد هماهنگـــي بـــا كشـــورهاي
همسايه غربي و جنوب غربي و جلب
همكاري آنها اســـت ،اين مقاله كوتاه
به موضوع منشـــأ داخلي گرد و غبار و
راههاي مقابله با آن ميپردازد.
با توجه به مسطح بودن و وسعت
زياد دشـــت خوزستان ،شـــرايط براي
وقوع بادهـــاي تند كامالً مهيا اســـت.
از ســـوي ديگـــر ،در برخي دشـــتها،

پوشش گياهي كامالً از بين رفته است.
داليل مختلفـــي براي كاهـــش تراكم
گياهان و نابود شـــدن پوشـــش گياهي
ميتـــوان ذكر كـــرد .خشكســـاليهاي
طوالنـــي بهعـــاوه ســـاخت ســـدها و
جلوگيري از پديده سيل گيري طبيعي
دشـــتها و تاالبهـــاي منطقه ،عالوه
بـــر تقليل رطوبت مورد نيـــاز گياهان،
سبب افزايش شوري و سديمي شدن
خاكهاي منطقه شـــده اســـت .ادامه
چـــراي دام ،آتشســـوزي علفزارها و
ســـاير عوامل نيز نبايد ناديـــده گرفته
شود.
در حضور گياهان ،ســـرعت باد در
نزديكي سطح خاك كاهش مييابد و
توان برداشـــتن ذرات ريز خاك را پيدا
نميكند .در مقابل ،با حذف گياهان،
اصطـــكاك كمتـــر و بـــاد مســـتقيماً با
سطح لخت خاك تماس مييابد.
خاكهاي دشت خوزستان عمدتاً
حاوي مقدار زيادي «رس» هستند كه
چســـبندگي زيادي به يكديگر دارند و
در شرايط طبيعي ذرات درشت چند
ميليمتري موســـوم بـــه خاكدانهها را
بهوجود ميآورند كه بادها به سهولت
قـــادر به كنـــدن و حمل آنها نيســـت.
چند عامل مشتمل بر تردد خودروها
و دام به همراه اثر سديم تبادلي زياد

ســـبب پودري شـــدن خاك سطحي و
مستعد شدن آن براي فرسايش بادي
ميشود.
بهعنـــوان جمـــع بنـــدي ،وقـــوع
بادهـــاي فرســـاينده ،خشكســـالي
طوالني ،حـــذف طغيانهاي طبيعي
ســـيالبها بهواسطه ســـاخت سدها،
فقدان پوشـــش كافـــي گياهي و لخت
شدن ســـطح خاكها ،شور و سديمي
بودن خاكها ،ســـله ســـطحي و نفوذ
كم آب بـــاران درخاك ،تـــردد خودرو
و دام و پـــودري شـــدن ســـطح خاك،
واقعيتهـــاي موجـــود در منطقـــه
هستند.
چنانچـــه درصـــدي از هزينههـــاي
زيـــادي كه ايـــن روزها بـــراي اقدامات
درمانـــي از قبيل هزينههاي پزشـــكي
مـــردم ،شستوشـــوي مقرههاي برق
تا شستوشـــوي خيابانها و خودروها
و نظايـــر آن خـــرج ميشـــود ،بموقع
در اختيـــار ســـازمان جنگلهـــا ،مراتع
و آبخيزداري كشـــور قـــرار ميگرفت تا
صـــرف مديريت مراتع شـــود مطمئناً
خسارتها بسيار كمتر ميشد.
با اعتقاد به اينكه هميشه پيشگيري
بهتـــر از درمـــان اســـت ،هماكنـــون
نيـــز ،تنها راهحـــل دراز مـــدت مقابله
بـــا منشـــأ داخلي گـــرد و غبـــار تأمين

اعتبـــار كافـــي بـــراي ســـازمان جنگلها،
مراتـــع و آبخيزداري كشـــور و تخصيص
بهموقع آن اســـت .به طور قطع كاشـــت
صحيح نهال ،در وهله نخست ،مستلزم
پيشبيني تهيـــه خزانههايي از گونههاي
مناســـب خاكها و اب و هواي خوزستان
از ســـال قبل اســـت .رعايت مســـائلي از

قبيل زمان مناســـب كشـــت وتأمين آب
مـــورد نياز بـــراي اســـتقرار نهـــال جوان
از طريـــق ســـطوح آبگير بـــاران و آبياري
تكميلي نيز ضـــرورت دارد .بهاين موارد
بايد مســـائلي از قبيـــل مديريت صحيح
منابـــع آب و رعايـــت حقابـــه هورهـــا و
تاالبها اضافه شـــود .سرنوشت كاشت

ضربتي نهال درختان بدون برنامهريزي
صحيح ،بهتر از طرح درختكاري حرم تا
حرم نخواهد شد.
عـــاوه بـــر برنامـــه درازمـــدت ،در
قالـــب برنامه كوتـــاه مـــدت و بهصورت
اضطـــراري بـــراي كاهـــش پديـــده گرد و
غبار در خوزســـتان ميتـــوان اقداماتي را
پيشـــنهاد داد .اســـاس اين راهكارها ،زبر
كردن ســـطح زمين ،چســـباندن ذرات و
جلوگيري از پودري شدن خاك سطحي
و افزايش نفوذ آب در خاك است.
نخستين اصل جلب همكاري مردم
و دســـتگاههاي دولتي اســـت .جلوگيري
از تـــردد خـــودرو و دام در دشـــتهايي
كـــه پوشـــش كمـــي دارند يـــك ضرورت
اســـت .بهاين ترتيب از پودر شدن خاك
ســـطحي جلوگيـــري ميشـــود .برخي از
فعاليتهـــاي عمرانـــي نظيـــر خطـــوط
انتقال نفت و گاز ،به لخت شـــدن سطح
وســـيعي از اراضي و پودري شدن خاك
ميانجامـــد .هرگونه دســـتكاري ،بايد با
كشـــت مجـــدد و تثبيـــت خـــاك جبران
شود .همچنين الزم اســـت كليه راههاي
دسترســـي در طرحهـــا ،شـــن پاشـــي يـــا
قيرپاشي شوند.
ساخت پشـــتههاي خاكي كوتاه عمود
بر دو جهت باد اصلي منطقه خوزستان
راهي نســـبتاً سريع براي زبر كردن سطح

زمين در شـــرايط اضطراري اســـت كه با
گاوآهـــن معمولي نيز قابل اجرا اســـت.
نكتـــه مهم ،عـــاوه بـــر تعييـــن فاصله
مناســـب پشـــتهها ،انجام ايـــن عمل در
زمان خيس بودن خاك است .بهطوري
كه در اثر شـــخم ،كلوخههاي بزرگ گلي
به وجـــود آيد .مزيت چنين پشـــتههايي
نگهداري آب بـــاران در محل و كمك به
نفوذ آب باران است .ميتوان در صورت
امكان از هالليهاي ســـطوح آبگير باران
نيـــز اســـتفاده كـــرد .بارانهـــاي اخير در
خوزســـتان فرصت مناســـبي براي ايجاد
چنين پشـــتههايي بهوجود آورده است.
شـــخم اضطراري و ســـاخت پشـــتهها را
ميتـــوان با بـــذركاري گونههـــاي مقاوم
بهشوري و سديم نيز توأم كرد .در شرايط
خـــاص امـــكان اســـتفاده از مالـــچ براي
چسباندن ذرات نيز وجود دارد.
در مـــزارع ،رعايت اصول كشـــاورزي
حفاظتـــي بويـــژه انجـــام شـــخم و بويژه
ديســـك اراضي قبلي از كاشـــت و حفظ
بخشـــي از بقاياي گياهي در سطح زمين
مانع از توليد گرد و غبار ميشود.
اميد است اجرايي شدن پيشنهادهاي
ارائه شده يا ساير راهكارهاي كارشناسان
بتواند اندكـــي از آالم و ســـختيهايي كه
مردم خونگرم خوزســـتان ميكشـــند را
كاهش دهد.

