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قوانینی که دستگاهها ومجلس را مکلف کرده تا برای
آبخیزداری به اندازه سدسازی تأمین اعتبار کنند اما...
ماده  7قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی که وزارت
نیـــرو از محـــل اعتبارات حاصله و اجـــرای موارد  5و 6این قانون به تناســـب
اعتبارات ،مکلف اســـت کارهای زیر را انجام بدهد .بنـــد «ب» این قانون در
مـــواردی که تأمین کســـری آب صرفاً بـــا عملیات آبخیزداری ممکن باشـــد
تأمین اعتبارات الزم را انجام بدهد.
قانـــون افزایـــش بهرهوری میگوید دولت مکلف اســـت تـــا  1404از منابع
مندرج در فصل تأمین آب ،حداقل  15درصد متوسط بلند نزوالت آسمانی
ساالنه کشور ،هفت و نیم درصد از محل کنترل آبهای سطحی (وزات نیرو)
و هفت و نیم درصد آبخیزداری و آبخوانداری به حجم آب کشور اضافه کند
تا بتواند تراز منفی دشتهای ممنوعه را جبران کند یعنی تعادلی گذاشتند
بین بحـــث تأمین آب از محـــل وزارت نیرو و آبخیزداری .ســـهم هر دو یکی
اســـت .حاال ســـهم منابع مالی اعتباری که به وزارت نیرو برای آب ســـطحی
میدهند با آبخیزداری یکی است؟ چطوری محاسبه میشود؟ کل اعتبارات
مـــا برای  125میلیون هکتار فرســـایش آبی پول دو تا ســـه ســـد نمیشـــود؟
بنابراین تناسبی بین اعتبارات این دو بخش رعایت نشده و نمیشود!
ماده  11قانون افزایش بهرهوری تکلیف کرده که متوســـط ساالنه فرسایش
خاک کشور یک تن در هکتار کاهش پیدا بکند و در اراضی هم حداقل به سه
تن برسد .خب ما باید منابع مالی برای کنترل فرسایش خاک داشته باشیم!
بند  9سیاســـتهای کلـــی نظام(مدیریت جامعه منابـــع حیاتی) تعادل
بخشی و حفظ کیفیت آبهای زیرزمینی را از طریق آبخیزداری و آبخوانداری
مکلف کرده .ما در قوانین باالدســـتی خیلی از بحثها در آبخیزداری داریم.
بند  4از سیاستهای کلی نظام بخش آب میگوید رعایت تناسب طرحهای
سدسازی و آبخیزداری.

سـ ــد مهاباد  216میلیون متر مکعب اسـ ــت .مـ ــا داریم
سدسازی را افزایش میدهیم ولی باید در کنار سدسازی
به حوزه باالدسـ ــت و آبخیـ ــزداری آن هم توجه داشـ ــته
باشیم ،این بخش کار سازمان جنگلها است اما بودجه
میخواهد!
ëëسازمانجنگلهاکهپولندارد.سدسازهاهمکهتوجهی
بهباالدستسدهاندارند.چراسازمانجنگلهابهسمت
قانونینمیرودکهباکمکمجلسبتواندالاقلاینبودجه
راازوزارتنیرویاازسدهایموردنظربگیرد؟
در بحث سدسازی ما فقط برآورد دبی آب را داریم
امابرایاینکهحوزهراحفظکنیمچهکسیغیرازسازمان
جنگلها باید این کارها را بکند؟ اما اعتبار در اختیارش
قرار نمیگیرد! عملیات آبخیزداری فقط هم بند زدن
نیست ،ما باید ارتقای پوشش گیاهی بدهیم و مراتع را
احیاکنیم.نزدیکبه 50نوععملیاتآبخیزداریداریم.
آبخیـــزداری میتواند یک تعادل دسترســـی به منافع
بـــرای مردم در طول کل حوضه آبخیزداری برقرار کند.
مثالً برای تمـــام درههایش یک حوزه  20هزار هکتاری،
برنامههـــا را پیشبینی میکنیـــم .اگر در بـــاالی حوزه،
مزرعـــه و باغی وجود دارد به خاطر آبخیزداری ،قنات و
چشمهاش آب دار میشود .بنابراین ما یک عدالت در
حوضهآبخیزبرقرارمیکنیمامادرسدسازی،سدراکجا
میسازیم؟ در خروجی حوضه ،که همه آب پشت سد
جمع شود! آب سد را کجا استفاده میکنند؟ احیاناً اگر
تمامسیستماشدرستباشد،سیستمآبیاریزهکشی
بعد از سد ســـاخته شـــود و نظام بهرهبرداری را تبیین
کنند و بعد از ســـد اســـتفاده کنند .اما ما باید بتوانیم در
کل حوضه آبخیز بین مردم ،عدالت دسترسی به تمام
مواهبطبیعیرابرقرارکنیم؛یعنیآبخیزداری.
ëëببینیدسدراوزارتنیرومیزنداینپیامدهاهمناشیاز
رهاکردنباالدستسدهااستآیانبایدبودجهایرابرای
درمان زخمی که زده است به سازمان متولی آبخیزداری
بدهدتامشکلبهیکبحرانتبدیلنشود؟
قانـ ــون این موضـ ــوع را برای اسـ ــتفاده از منابع مالی
مصوب کرده اسـ ــت اما بهصورت جدی در کشـ ــور اتفاق
نمیافتد .ممکن است بهصورت لکهای جایی مثل آب
و برق خوزستان در یک زمانی پولی را صرف آبخیزداری
کرده باشد اما به طور جدی اتفاق نیفتاده است! سازمان
هم نمیتواند برود وزارت نیرو را قانع کند که پول را بدهد.
ëëمگرقانونمصوبوجودندارد،چرااجرانمیشود؟
بله؛ ولی آن قانونگذار و توزیعکننده بودجه اسـ ــت که

باید به این موضوع توجه کند ما با این نظام بخشی نگری
که در کشـ ــور وجود دارد ،نمیتوانیـ ــم وزارت نیرو را قانع
کنیم که پولش را هزینه نکند ،وزارت نیرو هم بگوید باشد
من پولت را میدهم!
ëëچهتعدادازسدهایساختهشدهبحثهایآبخیزداری
رارعایتکردهاند؟
یک چیزی حدود  42میلیون هکتار حوضه سدهای
کشور میشود .همچنین کالً 125میلیون هکتار فرسایش
آبی در کشـ ــور داریم که  26میلیون هکتارش را مطالعه
کردیـ ــم و امکان اجـ ــرای آن وجود دارد .از این وسـ ــعت،
 11میلیـ ــون آن را اجرایـ ــی کردیم ،مابقی در دسـ ــت اجرا
یا آماده اجرا اسـ ــت اما امسـ ــال که این پول ویژه را دادند
ما فقط  800هکتار کار کردیم .اگر پولهای اسـ ــتانی هم
تخصیصپیداکنددرنهایتیکمیلیونهکتارمیشود.
ëëبودجههیچتناسبیبامیزانبحرانندارد؟
نـ ــه ،نـ ــدارد! اختصاص بودجه متناسـ ــب بـ ــا کنترل
فرسایش ،سیل و خشکسالی ما نیسـ ــت .نکتهای را هم
بگوییم ،هزینه – فایده آبخیزداری(که توسط دانشگاهها
و پژوهشگاهها محاسبه شده) به طور متوسط  4.8است.
یعنی هر اندازه که برای آبخیزداری هزینه کنید  4.8برابر
آن سـ ــود میبرید .تازه این فقط محاسـ ــبه قیمت خاک
و آب اسـ ــت ،یعنـ ــی ارزش بـ ــازاری آن اسـ ــت .اگر ارزش
غیربازاریحسابکنیدخیلیبیشترازاینهامیشود.
ëëیعنیحفظمنظروحفظاکوسیستمجانوریوگیاهیرا
دراینمحاسباتدرنظرنگرفتهاید؟
نه ،متأسفانه اینها در ارزشگذاریهای کشور در نظر
گرفته نمیشود .یعنی ما ب ه شکل بازاری و برای فروش
خاک حسـ ــاب کردیم ،به عناصر دیگر توجهی نشده! ما
ارزش زیست محیطی را در بازار نداریم و در آماربرداری
کشور هم لحاظ نمیشود .ارزش منظر هم قیمتگذاری
نمیشـ ــود .یعنی ما نیاز داریم قیمت خیلی از خدمات
اکوسیستم را مشـ ــخص و وارد «ارزش اقتصادی» کشور
کنیم.
ëëاینقیمتگذاریوظیفهچهدستگاهیاست؟
متولـ ــی نـ ــدارد! همین را هـ ــم مـ ــا انجـ ــام دادهایم.
ببینید االن سـ ــازمان آمـ ــار ،آمار کشـ ــور را تأمین میکند.
سـ ــازمان برنامه و بودجه بحثهای اقتصادی را بررسی
میکنـ ــد .هر کـ ــدام از کاالها در کشـ ــور به یک شـ ــکلی در
جایی قیمتگذاری میشـ ــود .بنابراین در «جیدیپی»
(تولید ناخالصملی)کشوربایدارزشاقتصادیخدمات
اکوسیستم ارزشگذاری شود .البته در خیلی از کشورهای

حســـاس اســـت! او میگوید«:چندین زمین لغزش در
آن جاده اتفاق افتاد (از سمت شهرک طالقان به پایین
جایی نیســـت که جاده پســـتی و بلندی نداشـــته باشد
یا ترک نینداخته باشـــد)! آبخیـــزداری وضعیت زمین
لغزشهای روســـتای َ
«ف َش َ
ـــندک» و ُ
«دم َبلیـــد» را در
محدوده ســـد طالقان مطالعه میکند .به گفته اکبری،
در طالقان با توجه به جنس زمینشناسی ،بارش زیاد و
تغییرکاربریهاکهدرآناتفاقمیافتد،بحثناپایداری
زمین و زمین لغزشها بســـیار حساس است! سازمان
جنگلهاباتوجهبهکمبوداعتبارهانتایجمطالعات«دم
بلید» را به آب منطقهای اعالم میکند اما به سرانجامی
که بتواند خطر را از طالقان و سدطالقان برهاند ،منتج
نمیشود!
او رفع خطر را در همکاری وزارت راه و شهرســـازی و
نیرو میداند و درباره خطرات ساخت و سازها در مناطق
شیبدار میگوید«:اگر ما اصول مهندسی را در کارهایی
کهرویمناطقشیبدارانجاممیدهیم،رعایتنکنیم،
خطرات زیادی را ایجاد میکنیم ».او با توجه به شـــیب
زیاد طالقان و حساسیت مصالح آن به زمین لغزشها،
خطرات ایجاد شـــده در طالقـــان را خطرناکتر از دیگر
نقاطمیداندومیگوید«:طالقانجایگسترشمناطق
مسکونی ندارد و روی شیبها خانهسازی میکنند!» او
بحث را به پمپ بنزین ورودی شهرک طالقان میکشد

و میگویـــد «:آنجـــا یک ســـری دیوارهای حائـــل زدند.
حرکت زمین لغزشها حتـــی دیوارهای حائل اطراف
پمپ بنزین را هم خراب کرده است!»
او روی زمین لغزش حاشیه سد طالقان زوم میکند
و میگوید«:اگر زمین لغـــزش منطقه دم بلید حرکت
کند و مصالح(سنگ ،تخته سنگ و خاک) را داخل سد
بریزد هم حجم سد را کاهش میدهد و هم باعث ایجاد
یکامواجیدردریاچهمیشودکهبهتأسیساتخسارت
بسیاری وارد میکند ».اما خسارت حرکت زمین لغزش
ســـد طالقان به همین جا ختم نمیشود بلکه مناطق
مسکونی و تأسیسات زیربنایی چون جاده ،خطوط لوله
گاز ،پمپ بنزین و ...را هم تخریب خواهد کرد .به گفته
اکبری ،تنها پمپ بنزین طالقان در دامنهای قرار دارد که
همه آن دامنه ،زمین لغزشی است!
ëëتهرانبهوقتآبعلی!
زمیـــن لغزش «مبارکآباد» بعـــد از آبعلی یکی از
مهمترین زمیـــن لغزشهای ایران اســـت که به گفته
اکبـــری در دهه  70آبخیـــزداری آن را مطالعـــه کرد اما
برنامه تثبیت آن شـــروع نشد! اکبری میگوید«:تثبیت
آن اعتبار زیـــادی میخواهد .البته این زمین لغزش در
محـــدوده کاری وزارت راه اســـت!» وزارت راه به گفته او
حتی یک مسکن برای درمان هم در نظر نگرفته است.
او میگوید«:ایـــن وزارتخانه فقط هر ســـاله هزینه و

جنگل

دنیا هم این ارزشگذاری تازه است!
ëëیعنـــیدرکشـــوردیگرهمهنـــوزخدماتاکوسیســـتم
قیمتگذارینمیشود؟
برخی از کشورها قیمت کربن را محاسبه میکنند.
 ëëاجـــازه بدهید برویم ســـر تصمیـــم تـــازه وزارت جهاد
کشاورزی.االنجهادکشـــاورزیبهدنبالکشتدراراضی
شیب دار اســـت .آیا شـــما موافق این طرح هستید؟ چه
تأثیریرویخاکدارد؟
یکی از معضالت فرسـ ــایش خاک در کشور ما بحث
استفادهنادرستازاراضیشیبداراست.یعنیدرجایی
که نباید ،هرساله شخم داشته باشیم و فرسایش تشدید
شـ ــود .اما اگر در این اراضی شـ ــیب دار یک سری نکات را
رعایت کنیـ ــم مثالً مصرف آب را با رعایت اسـ ــتحصال
آب باال نبریم ،براسـ ــاس توانمندی منطقه از گونههایی
اسـ ــتفاده کنیم که آب کمتر میخواهد و سـ ــود بیشتری
برای مردم دارند مثل گل محمدی .این روش میتواند
به جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی شیبدار کمک
کنند .اراضی هم هر ساله شخم زده نمیشوند ،معیشت
مردم را هم بهبود میدهند .اگـ ــر واگذاریها با این نگاه
باشد ،زراعت در اراضی شیب اشکالی ندارد.
ëëچه تضمینی وجود دارد که اراضی واگذار شـــده به این
شکلکشتشود؟سازماندرخروجداممازادازجنگلها
نهتنهـــاموفقنبودکـــهبهتخریبجنگلهامنجرشـــد!
نظارتها به چه صورتی خواهد بود؟ گونهها را ســـازمان
انتخابمیکند؟
گونهها را معاونت باغبانی انتخاب میکند اما اگر در
اراضی شـ ــیب دار مثالً درخت بکارند و تـ ــراس بزنند ،از
زمینی که هر سال شخم میخورد بهتر است.
 ëëقرارنیستهمیشهنوشـــدارویبعدازتخریبباشیم،
دفترشماچهکارمیکند؟
ببینید یک زمانی آمدند بیش از17الیحه اطالعاتی را
تلفیق کردند و یک استعدادیابی انجام دادند .براساس

داری
آبخیز
و

االن اجرا نمیشـ ــود .منارید یک همکاری مشترک با
سازمان ملل بود که تمام شد و دیگر منابع مالی به پروژه
اختصاصنیافت.
ëëیعنیبرنامهرهاشد؟
خود استانها ادامه میدهند و تأمین مالی میکنند.
مثالً در خراسان شمالی استانداری بشدت حمایت کرده
و منابع مالی گذاشـ ــته است .در چهارمحال و بختیاری و
یـ ــزد هم با کمکهای اسـ ــتانی همین رونـ ــد ادامه دارد.
منتهی دیگر کمکهای مالی خارجی به پروژه نمیشود،
منابع ملی هم که از اول نداشت.
ëëنظرتاندربارهقاچاقخاکچیست؟
قاچاق خاک از حیطه وظایف ما خارج اسـ ــت .برای
آن قانون مصوب شـ ــده و کالً به هر شـ ــکلی برداشـ ــت و
صادراتخاکممنوعاست،منتهیاینکهبگوییممتولی
چه کسی است که اجازه ندهد خاک را برداشت نکنند ،ما
نیستیم! خاک را یا از عرصههای رودخانهها برمی دارند
که در حوزه مدیریت وزارت نیرو است یا در حیطه اختیار
محیطزیست!
ëëیعنیهرخاکیرابردارندبهشماربطیندارد؟
نه! ما نمیتوانیم پیگیری کنیم چون محدوده کاری
مانیست.
ëëمحدودهکاریشماحفاظتازخاکاستدیگر!
ما داریم کوه را حفظ میکنیم ،کسی نمیرود از شیب
کوه خاک بردارد ،خاکی به دستش نمیرسد!
ëëمثالً گفته می شـــود خاک شـــیراز را برمی دارند به اسم
کارخانهســـیمانمیبرندبرازجـــانوازطریقدریاخارج
میکنند.اینمسألههمبهشماربطندارد؟
مدیریت آن با وزارت نیرو است.
*ëëیعنی خاک معدنی شـــیراز را بردارنـــد مدیریتش با
وزارتنیرواست!؟
متولـ ــی معـ ــدن وزارت صمـ ــت اسـ ــت کـ ــه مجـ ــوز
بهرهبرداری شن و ماسه را میدهد.

ëëنزدیک به  99.8درصد از مساحت استان کهگیلویه و بویراحمد در خشکسالی شدید و
خشکسالی بسیار شدید بوده!
ëëاالن  55میلیون نفر از کشور براساس ثبت «بانک اطالعات سیل» در محدودهای
هستند که ما شدت سیل متوسط و شدید داریم.
ëëسالی  250میلیون مترمکعب خاک در سدهای کشور میریزیم .این آمار وزارت نیرو است
البته برآورد ما بیشتر است! این عدد بیشتر از مخزن سد کرج است که ساالنه  206میلیون
متر مکعب آب دارد .یعنی ما هر سال بیش از یک سد کرج خاک را از دست میدهیم.
ëëکل اعتبارات ما برای  125میلیون هکتار فرسایش آبی پول دو تا سه سد نمیشود؟

اسـ ــتعدادیابی گفتنـ ــد ما کجـ ــای این اراضی شـ ــیب دار
میتوانیم توسـ ــعه داشته باشیم! مسأله این بود ،خیلی
از این اراضی شـ ــیب دار مستثنیات هستند و متعلق به
مردم است ،بنابراین آنجاهایی که متعلق به مردم است
اصالً سازمان جنگلها دخالتی ندارد .ما دوست داریم با
مشارکت مردم روی این زمینها کار کنیم و فرسایش کم
شود اما محدوده عملیاتی و اجرایی سازمان نیست.
ëëمن دارم درباره اراضی شـــیبداری که جهاد و سازمان
جنگلها میتواند واگذار کند حرف میزنم .طبیعتاً وزیر
دربارهزمینهـــایمردمیتصمیمنمیگیرد!چقدرازاین
اراضیملیاست؟
آمار ندارم.
ëëمسألهدیگریهموجودداردکهسیالبنمیتوانداراضی
مردمیراازاراضیملیتشخیصبدهد.برایکنترلسیل
دراراضیمردمیچهبرنامهایدارید؟
ما فقط برنامه ترویجی و آموزشی داریم .امسال هم
توجهویژهکردیمبه نقاطیکهمردمتقاضایآبخیزداری
دارند .فکر میکنم شما پروژه منارید ما را در یزد دیده اید.
با آن گونه گیاهی -دارویی که کاشـ ــتیم هم سود مردم را
باال بردیم هم خاک را حفاظت کردیم.
ëëبرنامهمناریددرکشورموفقبود؟
بله .اسـ ــتاندارها هم توجه ویژهای داشتند .حتی قوه
قضائیه به آقای مهندس حجتی(وزیر جهاد کشاورزی)
نامـ ــه زدند ،از ایشـ ــان تقدیـ ــر کردند و گفتنـ ــد این مدل
میتواند در استانهایی که مهاجرفرست هستند و باعث
مشکالت منطقهای میشود ،به کاهش مشکالت منجر
شود .فرمانداریهای زیادی هم درخواست توسعه این
پروژه را دادند.
ëëپروژهمناریددرکجاهااجرامیشود؟

ترکهای جاده را آسفالت میکند ».رفت و آمد و تردد
باالی ماشینها در این محدوده باعث شده تا هر ساله
این دامنه (زمین لغـــزش) حرکت کند و پایینتر برود.
اکبری دعا میکند که در این منطقه زلزلهای یا حادثهای
که میتواند زمین لغزش را تحریک کند ،اتفاق نیفتد!
اکبری از تهدید «آبعلی» توسط این زمین لغزش خبر
میدهد و میگوید«:حتی ممکن است به اتفاق تلخی
برای ماشـــینهایی که در این محـــدوده تردد میکنند،
منجرشود!»
ëëزلزلـــهبزرگتریـــنزمیـــنلغـــزشرابرتنملـــهکبود
لذهابانداخت!
سرپ 
زلزله کرمانشاه که آمد تنها «سرپل ذهاب» و «ثالث
باباجانی»رابهسوگساکنانشننشاند،بزرگترینزمین
لغزش کشـــور را هم بـــه جان «مله کبود» در «ســـر پل
ذهاب» انداخت! مســـألهای که در میان ویرانی خانهها
و مرگ هموطنان از دید رسانهها پنهان ماند اما اکبری
نسبتبهوضعیتآنهشدارمیدهد!شایدآنصدایی
کـــه بعضـــی از زلزلـــهزدگان در زمان زلزله شـــنیدهاند،
صدای همین زمین لغزشها بوده باشد!
اکبـــری میگوید«:زمانـــی کـــه یک دامنه گســـیخته
میشود و پایین میآید جابهجایی خاک و سنگ اتفاق
میافتد ،بنابرایـــن ایجاد صدا میکنـــد ».البته پیش از
زمین لغزش مله کبود ،بزرگترین زمین لغزش ایران،

ëëببینید خاک شیراز را به اســـم کارخانه سیمان میبرند
برازجان ،درحالی که برازجان کارخانه سیمان ندارد .دارد
ازکشورخارجمیشود؟
محدودهای که خاک را برمی دارند خیلی مهم است.
ëëعجیباستکهشمامسئولحفاظتازخاکهستید
امانمیخواهیدواردماجراشوید؟
مامسئولنیستیم.
ëëسمتشمامیگویدکهمسئولهستید؟
ما یک دفترحفاظت خاک داریم و شما میخواهید
که مسئولیت کل خاک کشور به عهده این دفتر باشد اما
نیست.ببینیدبحثقاچاقخاک احتیاجبهیکسیستم
نظارتـ ــی و حفاظتـ ــی دارد ،بنابرایـ ــن به ارگانـ ــی مربوط
میشـ ــود که اجازه دارد این گونه وارد ماجرا شـ ــود .بحث
فنی فرسایش خاک به عهده ماست اما بحث برداشت
خاک مربوط به سازمان محیط زیست یا وزارت صمت
اسـ ــت چون باید خاکهایی بردارند کـ ــه ارزش معدنی
دارد نه خاکهای کشاورزی.
ëëاتفاقاًمدیرکلدفترآبوخاکسازمانحفاظتمحیط
زیستمیگویدکهخاککشاورزیداردقاچاقمیشود!
آخه مزرعـ ــه دار که اجازه نمیدهـ ــد خاکش قاچاق
شـ ــود ،خـ ــودش از کجـ ــا خـ ــاک بیـ ــاورد؟ مزرع ـ ـهاش از
حیزانتفـ ــاع میافتد! مگـ ــر مزرعه چقدر خـ ــاک دارد .ما
فقـ ــط میتوانیم 15تا 20سـ ــانت الیه اول خـ ــاک را برای
زراعت اسـ ــتفاده کنیم .چیزی ندارد کـ ــه بهعنوان خاک
زراعی بفروشد .اینها بیشتر خاکهای معدنی است که
بهرهبرداریمعدنیمیشود!
ëëگزارشقاچاقخاکبهشمانمیرسد؟
نه چـ ــون متولی آن ما نیسـ ــتیم ،گزارشـ ــی هم به ما
نمیرسد!

زمین لغزش «ســـیمره» اســـت که  10هزار ســـال قبل
در لرســـتان اتفـــاق میافتد و امـــروز در ردیف زیباترین
ژئوپارکهـــای کشـــور قـــرار دارد .اکبـــری زمین لغزش
«مله کبود» را در زلزله  20تا  30سال گذشته ،بزرگترین
زمین لغزش میداند و میگوید«:از ســـه دهه گذشـــته
تا به امروز هر  6ســـال یکبار ایران شـــاهد زلزله است!»
مطالعات اکبری نشـــان میدهد که مله کبود روی یک
زمین لغـــزش قدیمی بوده که زلزله کرمانشـــاه دوباره
آن را فعال کرد .او وسعت زمین لغزش مله کبود را به
عرض نزدیک به سه و طول یک و نیم کیلومتر معرفی
میکنـــد و میگوید«:غیر از این زمیـــن لغزش ،بیش از
 70-80ریزش ســـنگی در این محدوده اتفاق افتاده».
این کارشناس در بررسیهای میدانی خود به ترکهایی
در مله کبود رســـیده که نیاز به بررســـی فوری دارند .به
گفته اکبری ،بنیاد مسکن استان و اداره بحران کرمانشاه
در حال بررسی این زمین لغزش و ترکهای آن است.
زمینلغزشهایناشیاززلزله،اهالیروستای«پیران»
را هم تهدید میکند .اکبری درباره وضعیت این روستا
هشدارمیدهدومیگوید«:اعتباراتزیادیبرایتثبیت
و رفع خطر آن الزم است اما نیاز روز این جوامع است».
او روستای پیران را یکی از روستاهای بزرگ سرپل ذهاب
میداند که عدم تثبیت زمین لغـــزش آن میتواند به
فاجعهمنجرشود!
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«گالی»؛ خوره دشت ها و
زمینهای کشاورزی

دشتیاری چابهار خالی از سکنه می شود
فرسـ ــایش خندقـ ــی ،گودالـ ــی و یا آبکند اسـ ــامی
دیگـ ــری اسـ ــت کـ ــه معمـ ــوالً بـ ــرای «فرسـ ــایش
یادداشت
گالـ ــی» در ایران اسـ ــتفاده میشـ ــوند .هنگامی که
آبراهههای فرسـ ــایش یافته در سـ ــطح زمین ،به
انـ ــدازهای بزرگ شـ ــوند که امـ ــکان عبـ ــور و مرور
وسـ ــایل کشاورزی ممکن نباشـ ــد ،آن را فرسایش
خندقـ ــی گویند .این نوع فرسـ ــایش در خاکهای
ضخیم و با بافت سسـ ــت مثل خاک های سیلتی
بهمن اکبری
و لسـ ــی بیشـ ــتر به وجـ ــود میآید .میتـ ــوان گفت
رئیس گروه تثبیت
فرسایش تودهای
فرسایش خندقی همان فرسـ ــایش شیاری است
و زمین لغزش
که ابعاد آن بزرگ تر شـ ــده اسـ ــت .اگر فرسایش
خندقی گسترش یابد ،تبدیل به فرسایش بدلند یا هزار درهای میشود .از
مهمترین عوامل فرسایش گالی در ایران میتوان به از بین رفتن پوشش
گیاهی ،تغییر کاربری زمینی که باعث افزایش گرادیان هیدرولیکی شـ ــود
و همچنین رهاسـ ــازی زمینهای کشاورزی اشـ ــاره کرد که در سالیان اخیر
توسعه ترکها ،شـ ــکافها و فروچالههای حاصل از فرونشست زمین ،به
علت افت سطح آب زیرزمینی ،که باعث افزایش گرادیان هیدرولیکی در
این نواحی میشوند؛ به این عوامل اضافه شده است.
شـ ــناخت و مقابلـ ــه با فرسـ ــایش خندقی بـ ــه لحاظ فرسـ ــایش و تولید
رسـ ــوب ،گسـ ــترش سـ ــریع و تخریب اراضی کشـ ــاورزی ،باغـ ــی و مرتعی،
زهکشـ ــی آب هـ ــای زیرزمینـ ــی و سـ ــطحی و بـ ــه تبـ ــع آن افت سـ ــطح آب
زیرزمینـ ــی و دور ماندن ریشـ ــه گیاهان از آب و همچنیـ ــن تهدید و تخریب
سازههای مسـ ــکونی و تأسیسات مهندسی بویژه سازههای خطی مثل راه،
خطـ ــوط لوله ،انتقـ ــال نیرو و غیـ ــره از اهمیت ویژهای برخوردار اسـ ــت.در
سـ ــالیان اخیر به دلیل تغییرات کاربری زمین بـ ــه دلیل افزایش جمعیت
و توسعه سـ ــازههای خطی که باعث برهم زدن رژیم هیدرولیکی آبهای
سـ ــطحی و زیرزمینی شـ ــده و همچنین رهاسـ ــازی زمینهای کشاورزی به
دلیل کوچ در نواحی که دچار کمآبی شدهاند و همچنین فرونشست زمین
به دلیل افت سـ ــطح آب زیرزمینی دشتها ،گسـ ــترش فرسایش گالی در
نواحی مرتعی ،کشاورزی و باغی دارای سرعت بیشتری شده است.
معاونـ ــت آبخیـ ــزداری ،امـ ــور مراتـ ــع و بیابـ ــان سـ ــازمان جنگلها ،به
عنـ ــوان تنها مرجـ ــع قانونی برای شناسـ ــایی ،مطالعه و اجـ ــرای طرحهای
مقابله با پدیده فرسـ ــایش خاک در کشـ ــور؛ به پدیده فرسایش گالی مانند
سـ ــایر پدیدههای فرسایشی میپردازد .فرسـ ــایش گالی در ایران بیشتر در
اسـ ــتانهایی همچون سیسـ ــتان و بلوچسـ ــتان ،هرمزگان ،فارس ،بوشهر،
خوزسـ ــتان و گلسـ ــتان به دلیل شـ ــرایط و خصوصیات خاص این استانها
همچـ ــون میـ ــزان بارندگی ،گسـ ــترش دش ـ ـتهای کشـ ــاورزی و خاکهای
حساس به فرسایش گالی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در میان دش ـ ـتهای تحت تأثیر فرسـ ــایش گالی در ایـ ــران میتوان به
منطقه دشتیاری چابهار در سیستان و بلوچستان اشاره کرد .این منطقه به
دلیل شرایط خاص آن منطقه چه به دلیل مرغوبیت زمینهای کشاورزی
آن و همچنین تراکم و تعداد زیاد مناطق روسـ ــتایی تحت تأثیر فرسایش
گالی از اهمیت ویژهای برخوردار است .همچنین روستاهایی مثل روستای
کنـ ــدران و حسـ ــن لنگی در اسـ ــتان هرمزگان و یا روسـ ــتاهایی مثـ ــل آقلر و
چشمه لی در اسـ ــتان گلسـ ــتان نمونههایی از نواحی دچار فرسایش گالی
در کشـ ــور هسـ ــتند که یا در مرحله مطالعات هسـ ــتند و یا بعضاً به مرحله
اجرایی و تثبیت گالی هم رسیدهاند.
بررسی خسارات ناشی از فرسـ ــایش خندقی درمنطقه دشتیاری نشان
میدهـ ــد که پیشـ ــروی همـ ــه جانبه خندقها با سـ ــرعتی حـ ــدود  300متر
درسـ ــال ،به همراه تشـ ــدید و گسـ ــترش عمق گالیها بزودی  120روستا از
مجموع  241روسـ ــتای واقع در منطقه دشـ ــتیاری را تخلیه و خالی از سکنه
مینمایـ ــد .ادامه رونـ ــد فاجعه موسـ ــوم به گرگـ ــرو (نام محلـ ــی گالیها)
مشـ ــکالت جانبی دیگری را نیز در منطقه به دنبال دارد .دش ـ ـتهای این
حوزه بسـ ــیار غنـ ــی و حاصلخیزند .این دش ـ ـتها عمدتـ ــاً از طریق زراعت
سـ ــیالبی و با اسـ ــتفاده از بندسـ ــارهای خاکی برای تولید انواع محصوالت
زراعتـ ــی آبی (گندم ،جو ،برنج ،یونجه ،شـ ــبدر ،ذرت ،پیـ ــاز ،باقال ،خربزه،
طالبـ ــی ،هندوانه ،خیـ ــار و )...و محصـ ــوالت باغی بویژه مـ ــوز و انبه تحت
کاربری قرار میگیرند.
در برخی نقاط مانند روستای عورکی به دلیل وجود سفرههای محدود
آب زیرزمینی مسـ ــاحتی بالغ بر 400هکتار به کشـ ــت مـ ــوز اختصاص دارد
و مـ ــردم منطقـ ــه از این بابت از درآمـ ــد اقتصادی مناسـ ــبی برخوردارند و
اسـ ــتقبال خوبی از این نوع محصوالت نمودهانـ ــد .منطقه تحت مطالعه
در مجموع از حیث کشت این محصوالت رو به توسعه است ،اما خطرات
سـ ــیل و پیشروی فرسایش خندقی آنها و زمینهایشان را مورد تهدید قرار
داده است.
کاهش حاصلخیزی اراضی ،درنتیجه زهکشـ ــی سریع رطوبت الیههای
سطحی خاک از طریق پیشروی فرسایش خندقی گرگروها و تخلیه عناصر
ریزدانه و مواد غذایی زمینهای کشـ ــاورزی را نیز بـ ــه دنبال دارد .افزایش
بیکاری و مهاجرت در منطقه ،به دلیل تخریب اراضی و تخلیه روستاهای
منطقه نیز از دیگر خسـ ــارات گسـ ــترش گالیها در این منطقه است .طبق
سرشـ ــماری سـ ــال  1375تعداد جمعیت روسـ ــتاهای این منطقه معادل
 46629نفر اعالم شده است.
گسـ ــترش پدیـ ــده «گرگرو» در بعضی از نقاط دشـ ــتیاری سـ ــبب تخلیه
روسـ ــتاهایی مانند «سنده» و مهاجرت سـ ــکنه به سایر نقاط شده است .با
توجـ ــه به وجود اراضی حاصلخیـ ــز و جایگاه تولید و اشـ ــتغالزایی ،منطقه
دشـ ــتیاری از شـ ــهرت خاصی در اسـ ــتان برخوردار اسـ ــت ،لذا کامالً واضح
اسـ ــت درصـ ــورت عدم کنترل فرسـ ــایش درایـ ــن منطقه و ادامـ ــه تخریب
اراضی ،مشـ ــکالت حادی نظیر بیکاری ،مهاجرت سـ ــکنه و غیره در سطح
منطقه بیشـ ــتر میشـ ــود و دولت مجبـ ــور به تحمـ ــل هزینههایی بهمراتب
سنگینتر برای تأمین اشتغال و ...بشود.
افزایش خسارات زیربنایی به علت تخریب پلها ،جادهها و روستاهای
اطـ ــراف ،کاهش تولید در اسـ ــتخرهای پـ ــرورش ماهی و میگو در سـ ــواحل
چابهـ ــار بـ ــه علت انتقال رسـ ــوبات حاصـ ــل از فرسـ ــایش خندقی ،کاهش
درآمد تولیدکنندگان به علت قطع راههای ارتباطی در اثر فرسـ ــایش گالی
و عدم امکان رساندن بموقع خدمات وکاالهای تولیدی به بازار مصرف از
دیگر خسارات این پدیده هست.
از دیگـ ــر خسـ ــارات گسـ ــترش گالیها میتـ ــوان به خروج حجـ ــم قابل
توجهی از بارندگیها بهصورت جریانهای سیالبی از طریق گالیها اشاره
کرد .منابع آبی منطقه که تماماً سیالبی است به راحتی از طریق گالیها از
دسترس مردم محلی که برای تغذیه آبخوانها ،آبیاری ،مصرف مردم و
هرگونه فعالیت توسعه نیاز است؛ خارج میشود.
خوشـ ــبختانه در سـ ــالهای گذشـ ــته و سـ ــالجاری از محـ ــل اعتبـ ــارات
آبخیزداری ،با اجرای سازههای آبخیزداری مانند دایک خاکی ،در منطقه
کالدان دشتیاری ،سیالبها و گسترش گالیها کنترل شده و از تبعات دیگر
آن میتوان به گسترش پوشش گیاهی ،کشاورزی ،باغداری و حتی شیالت
اشاره کرد .اما اعتبارات آبخیزداری موجود برای مقابله با پدیده فرسایش
خندقی در این منطقه به دلیل وسـ ــعت و سرعت گسترش خندقها کافی
نیست و نیاز به ردیف اعتباری مستقل در سال یا سالهای آینده دارد.

