گزارش حضور رئیس انجمن آبخیزداری ایران
در مراسم گرامیداشت روز جهانی مقابله با بیابانزایی

اهواز1397/3/28 ،
 همایش ملی روز جهانی مقابله با بیانزایی به میزبانی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با حضور نماینده سازمان خواروبار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) درایران ،کارش ناسان ،مدیران کل منابع طبیعی کشور ،مسئولین کشوری و از جمله مقام عالی وزارت ،رئیس
موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع و نیز معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در تاریخ
 1397/3/28در قالب بازدید زود هنگام از پروژه های اجرای مقابله با ریزگردها در منطقه جنوب شرقی اهواز و سپس ارائه سخنرانیهای
علمی برگزار شد .جناب آقای دکتر صادقی رئیس انجمن آبخیزداری ایران و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز به دعوت معاون محترم
آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان جناب آقای مهندس حیدریپوری در برنامه مزبور شرکت نمودند .همچنین مسئول کمیته دانشجویی انجمن

آبخیزداری ایران و دانشآموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس سرکار خانم دکتر زینب حزباوی داوطلبانه در
این مراسم حضور پیدا کردند.
 مطالبه مردم و مسئولین محلی از مسئولین کشور در خصوص مقابله پایدار بیابانزایی و ریزگردها در استان خوزستان با
رهاسازی تدریجی حقآبههای مسدودشده ،توقف بدون قید و شرط طرحهای انتقال آب (از جمله پروژه کوهرنگ  )3و
مرطوبسازی عرصههای برداشت میباشد .حذف نگاه بهرهکشی از استان خوزستان ،توقف رویکرد سازهای و مدیریت سازهای
آب ،اصالح مدیریت نادرست و سوء مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ،اصالح الگوی کشت با هدف صرفجویی در مصرف
آب و تغییر نگرش به اتخاذ رویکردهای آبخیزداری و آبخوانداری به جای سدسازی از جمله دیگر مطالبات موسسههای مردم
نهاد استان خوزستان بود .آنها خواستار کشتن کارون به قیمت زنده کردن زاینده رود بههیچ وجه نیستند .عدم وجود برنامه
اقدامات مشترک بین موسسههای مختلف در مدیریت منابع آب کشور و عدم برنامههای مشخص برای مقابله با خشکیدگی و
آتشسوزی جنگلهای ایران از دیگر دغدغههای مزبور در همایش بود .آنها خواستار شدند که مساله کوچ اجباری و توسعه
فقر در استان خوزستان باید جدی گرفته شود .به خطر انداخته شدن تأمین غذای ایران در اثر مرگ خوزستان با به وقوع
پیش آمدن مرگ کارون به مسئولین نیز بهطور جدی متذکر شد.
 تقدیر و تشکر از زحمات ارزنده و غیر قابل اجتناب اجرایی به عمل آمده در کانونهای مختلف گرد و غبار در حواشی شهرستان اهواز در
قالب اقدامات مختلف از نکات اولیه قابل اشاره محسوب میشود .لکن ارزیابی عملکرد تیمارهای مختلف و با تأکید بر رویکرد مدیریت سازگار
با کمترین دخالتها و دستکاریهای انسانی ،استفاده از پتانسیلها و گونههای گیاهی بومی و پایش مقطعی و در عین حال طوالنیمدت
نتایج اقدامات از موارد مورد تاکید شده در کاهش ریزگردهای منطقه مورد مطالعه میباشد .همچنین دیپلماسی ملّی و فراملّی آب با
هدف تأمین حقآبههای محیط زیستی و احیای تاالبها بهعنوان اصلیترین رویکرد کاهش خطر ریزگردها و نهایتاً مدیریت پایدار
منطقه مورد تاکید قرار گرفت .برنامه متراکم یک روزه گرامیداشت بازدید با ارائه گزارش مدیران و سیاستگزاران عالی رتبه استانی و
کشوری خاتمه یافت.

1

2

3

پایان

4

