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 ی خود خواسته ست آورددردناک ای دهصحنه ، / صحنه هایی  از سیل ماسوله و سیل جیرفت71آ: ص 29و  29تصویر 
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     / برداشت از سایت گوگل ایامی کوتاه گذشت  پس ازو  در زمانی نچندان دور مایی از کارون: ش36تصویر 

 گراف سرانه آب درجهان / از سایت جمع آوری آب باران  - 37تصویر 
From/ Raim wtarerharvest. CO. ZA   

 نقشه رودخانه کرخه: 38تصویر 

 نچندان دورهای پل معلق و بسیار زیبای اهواز در گذشته  :آ39و  39تصویر 

 / ویکی پدیا تحت عنوان 2006سال  /: مناطق کم آب و کشور های پر آب جهان40 تصویر
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  / برداشت از سایت گوگل نقشه همباران کشور سمت چپر سمت راست و آ: خطوط همفشار تصوی46و  46تصویر 

 : نمادی از فردای این سرزمین47تصویر 

 : نمایش جابجایی هوای سرد با هوای سرد گرم / گوگل 48تصویر 

  خاور میانه"آسیای غربی بادهای غالب  در منطقه : فشار سنج جیوه ای و و نقشه 49تصویر 

 و میانگین باران ماهیانه کشور ایران "راست"میانگین باران ماهیانه کشور آلمان : مقایسه 50تصویر

  باران سالیانه است یانگیننمودار نشان دهنده مدر متن خط قرمز  -2نمودار : 51تصویر 

و نقشه  رشت،تهران،هرمزگان  1369-1379نمودار نزوالت سالیانه جوی کشور طی سالهای  /2هیستو گرام آ:  52و  52تصویر 

 تقسیم شده است / تصویر از  سایت آفتاب آنالین آب و پرآب به دو ناحیه کمایران که 

 نقشه تیپ بندی اراضی استان کرمانشاه:  53تصویر 

 : هیستوگرام نمایش پستی و بلندی های ایران54تصویر 
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 است از نفوذ آن به داخل مرکز کشور،شمایی از ورود جریان هوای مرطوب دریای خزر که البرز کوه خود مانعی : 55 تصویر

 ( 1کامبریج تاریخ ایرانکتاب از: کپی برداری تابستانه و زمستانه )و باران زای، نقشه باد های غالب : 56تصویر 

 : نمایش روند فرسایش خاک آبی در طبیعت )از اولین مراحل تا پایان عمل(57تصویر 

 پوشش گیاه: شکسته شدن ذرات خاک در اراضی بدون 58تصویر 

 ثر پیدایش فرسایش خاکا: اولین 59تصویر 

 کمی تا اندازه ای شیار ها عمیق شده ،: فرسایش شیاری که در پایین دست منطقه شیب دار60تصویر

 است در اثر جاری شدن سیالب دچار فرسایش خندقی که را نشان می دهد، زراعیقابل کشت و ؛ زمین 61 تصویر

 اصل عدم مدیریت و سهل انگاری: فوق نمایشی است ح62تصویر 

 : نمایش سیالبی وحشی و بسیار گل آلود63تصویر 

 / گوگل ان بودشعرصه دشت های پهناور جوالنگاه  ،: نمادی گویا از زنان دلیر عشایر، که زمانی نه چندان دور64تصویر 

 / گوگل : کوچ پاییزه عشایر در غرب کشور65تصویر 

 خیانت باراست : قطع بی رویه جنگلها، حرکتی 66تصویر 

 / گوگل : رابطه هجوم دام و تخریب مراتع67تصویر 

 نقشه میانگین بارندگی در سطح جهان مرجع سایت الدورادو 68تصویر 

 سد گتوند،” پتوی رسی“هایی در  / شکاف69تصویر 

 

 

 

 

                                                 
1 -cambridge history of Iran / is an eight-volume survey of Iranian history and culture2004./p. 271 volume 1 

 

 یستیدوران نوز

سال  ونیلیم 2کواترنر از حدود  ایکه دوره نئوژن  شود یم میتقس یو کواترنر یاریاست به دو دوره ترش سال قبل شروع شده ونیلیم 65که از  یستینوز دوران

 ا،یمالیمانند ه ییها کوه هآن بوجود آمدن رشت جهیکه نت افتی شیدوران افزا نی( در ایساخت نی)زم یکیتکنون تیادامه دارد. فعال زیقبل شروع شده و هنوز ن

 ها تیاند. نومول دوران را دوره پستانداران لقب داده نیعلت ا نیدوران گسترش و تنوع پستانداران است که به ا نیحادثه ا نیالبرز، زاگرس و آلپ بود. مهمتر

 میعظ خبندانی. دوره کوارتنر با ظهور شوند یمحسوب م یستیزدوران نو لیمهم اوا یراهنما یها لیاند از فس و از گروه روزنداران بوده انیاز آغاز یکه نوع

دوره است که  نیاست در ا شده گریاز جانوران و ظهور انواع د یو انقراض بعض ییآب و هوا دیشد راتییکه باعث تغ شود یمشخص م نیدر سطح کره زم

 د. / برداشت از ویکی پدیا زمین شناسی تاریخی شون یم داریپد یو جانوران امروز اهانیو گ گذارد یان پا به عرصه وجود مانس

 

 

 

 



 

   

 

و   

 

 

9 

 

 

 

 مقدمه
 

)نوزایی، تولدی دیگر( آنگاه که دانش نوین در جهان قرن چهارده به ویژه قرن شانزدهم میالدی معجزه آسا  2پس از رنسانس

درک انسان از مظاهر عالم و  ،گردیدامکان بروز یافت، به سرعت تحولی کم نظیر در رابطه بین انسان و محیط اطراف پدیدار 

سادگی هرچه آرام آرام توانست به  ،طوریکه انسان خود آراسته آن عصر و زمانه. به پیدا کردگسترش و  یافت، توسعهار یسبوجود 

اسرار عالم ماورا و طبیعت زنده، همچنین با ویژگیها و شیوه زندگی اکثر موجودات ریز و درشت از پرنده گرفته، تا بیشتر به 

سان از اسرار جهان نامتناهی و باال رفتن درک و چرنده و انواع جانوران گوشتخوار، حشرات و غیره آشنا شود. با شناخت نسبی ان

برای خاطر  "فهمش از قوانین حاکم بر طبیعت به خوبی دریافت که او تنها موجودی نیست که همه اسباب و لوازم عالم صرفا

نست تواقرن بیداری در دنیای آن سوی دریاها شکل گرفت، بشر  "عمدتاوجود او خلق شده باشد. پس از آن تحول بزرگ که 

نسبت به کشف قاره ها و شناخت نسبی از عمق دریاها و تا حدودی شکل زمین که بنا به آموخته های خود آن را سطحی مسطح 

و هموار می پنداشت تغییرات شگرفی پدید آورد )قدما بنا بر فرضیه ارسطو زمین را نه به شکل کره که سطحی مسطح تصور می 

در این راستا  *.رروی شاخ گاوی است که آن گاو خود بر پشت یک ماهی قرار گرفته است(کردند و چنان باور داشتند که زمین ب

اگرجه درک و دانش ابناء بشر از پدیده ها و قوانین جاری و حاکم بر سرنوشت این کره خاکی در طول ایام رو به فزونی می 

را آن دوران نیازمندهای روز افزون انسان تالش گر  گذاشت، ولی باز نادانسته ها آنقدر زیاد بود که تکافوی رفع همه مشکالت و

برخورداری از یک زندگی آرام و که خود را الیق بلانسان جستجوگر بدان مقدار یافته ها قانع نبود،  زیرابرآورده نمی ساخت. 

دست نیافتی به نسبت آرزوهای دلخواه ولی بسیاری از برای رسیدن به لذا . تبهتر از آنچه در اختیارش بود می دانس یدلپسند

دانسته و تا توانست در راه باالبردن  گشتاش افزوده روز به روز نسبت به دیگر روز بردامنه  اوتالش و سعی و کوشش ، یشخو

 رفاه و سالمت تا اصرار ورزیددر اختیار گرفتن زمام عناصر گوناگون محیط طبیعی و طبیعت زنده بود تسلط و که همانا ها 

د. مع الوصف علیرغم همه یافته های علمی  )اجتماعی، اقتصادی، سیاسی غیره( بشر در برابر مشکالت روز نمایحاصل را بیشتری 

سالمت بدن و تغذیه روح و پزشکی و علوم متصل به دانش پس از دسترسی به افزون و مهمتر از همه رشد جمعیت که بی محابا 

که بشریت خود را  پیش بینی نشده ای، "کامالمعضل  .دبرآمدنبال راه چاره درمامده شده، به  سریع به خود گرفته بود یروندروان 

 با حضور خودسخت آزار دهنده بود ریرا انسان مترقی خوب می دانست که رشد فوق العاده ابنا نوع  دیدمی گرفتار تنگنا آن در 

                                                 
و فنون                                         2،  میالدی که در آن اروپائیان با تقلید از قدما، به احیای مجدد ادبیات، علوم 16تا  14)دورانی تاریخی در فاصلۀ قرن  -

 پرداخته؛ دوران نوزایی را پدید آوردند( خود

ها درباره زمان توسط بطلمیوس مبنی بر گردش خورشید به دور زمین و مدور نبودن آن ارائه شد. بنا بر نظر  در زمان مصر باستان، نخستین تحلیل - *

ها بعد کوپرنیک و گالیله پس از انجام تحقیقات نجومی گسترده، نظریات بطلمیوس و ارسطو  صاف بود اما سال ارسطو، زمین محور دنیا و دارای سطحی

  ( /  ف. دهخدا1397اردیبهشت  27مبنی بر گردش خورشید به دور زمین و محوریت زمین را رد کردند )همشهری اونالین پنجشنبه 
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به ویژه در جهان سوم  (ازدیاد نسل) یروند پرشتابچنان برای درمان لذا  ی پدید خواهد آورد.لمشکالت و مسایل الینحچه 

 برآن اساس قادر باشدل درست و قابل استنادی که حراه در ابتدا موردی که  .و وسایلی را پدید آورد  راز، ابهدتدابیری اندیشی

با پی بردن به خواص بعدها  تااینکه .تیافمی توفیق ن فراهم نمی شد و بدانبرهاند  جمعیتاز مشکل رو به تزاید بشریت را 

تا حدودی مساله را رفع و رجوع و بدان  هممکن طرقبا تجویز قرص های ضد بارداری و دیگر  "منحصرابرخی از مواد شیمایی 

. به هرحال در این دنیای پرازدحام و پر مشغله امروزی موضوع قابل تعمق و تفکر و بسیار حایز اهمیت موضوع کردبسنده 

افزوده می گسترش یافته برابعادش  پیوسته شمشکالت روز افزون جهانی است که دامنه نابسامانی هایبرطرف کردن معضالت و 

مساله افزایش جمعیتی است که بیشتر از همه ، مشکل مبتالبه امروز جهان رفتبدان اشاره  "فوقاکه ه گونشود. در این وادی همان

و  موجودات حریص و طمع کاری که با ندانم کاری سکنا گرفته است. تهادر پهنه این جهان بی ان ،برروی این تنها کره قابل زیست

این تنها کره  منافات دارد، الجرم می تواند موجودیت محیط طبیعی و طبیعت زندهکه با جریان سالم پسند نااعمال سیاست های 

در پس یعنی دست درازی به ساحت محیط طبیعی موضوعی  است که  . این مورداز میان برداردبه خطر اتداخته قابل زیست را 

بدین  ت.فراتر رفو دامنه دست درازی ها از حد و اندازه قابل تحمل محیط طبیعی  شدت بیشتر گرفتهدو جنگ بزرگ جهانی  بروز

که  است،های طبیعی روت ثنان سرگرم دست درازی و چپاول چانسان قرن بیستم و بیست و یکم چنان می نماید که سان اینک 

چنانچه امروزه تعادل پایدار  است. ی قرار دادهبهره بردارهمه جا را تسخیر و مورد نقطه ای را خالی از دسترس فرو نگذاشته 

. مشکلی که با وجود محیط طبیعی که دیر زمینی به درستی عمل می کرد دچار دگرگونی شده به سمت نیستی و فنا پیش می رود

کش های اَلَاماشااهلل ی انسان عصر فضا، تالش ها در جهت محدود کردن عرصه های طبیعت، خشکانیدن درگیری ها و کشم

کره تنها تاالب ها، تخریب جنگلها و مراتع، سوراخ کردن کوهها و غیره دمی غافل نشسته، می رود تا با حضور خود نابودی این 

الت پیش روی بشریت در این قرن مساله گسترش شهرها و را با دستان خود فراهم آورد. یکی از معضقابل زیست خاکی 

روستاها، همچنین کسری و کمبود مواد غذایی و دیگر اقالم مورد نیاز جوامع بشری است که به هیچوجه برای مردمان قرن هیجده 

تا راهی برای بود،  یا نوزده قابل لمس نبوده است. مشکالتی که بسیاری از فرهیختگان و متفکرین غربی را به فکرت فرو برده

جهت سیر کردن شکم های گرسنه در مساله ازدیاد جمعیت، و تنگنا  رون رفت از این مشکل نوظهور فرا چنگ آورند. در این بارهب

. بدین خاطر متفکرین جامعه آن روز اروپا پس از مشاهده رشد جمعیت و ه به دنبال راه چاره بودندآنان را دچار وحشت کرد

و برای  ،رد هم آمده، به دنبال راهکاری مطمئن برای برون رفت از آن مشکل فرضیه های متعددی را پیشنهادگسترش شهرها، گ

 ینا رب آنان. ندراه حلی را برای حل مشکل پیشنهاد و فرضیه جدیدی ارایه داد 3درمان درد نسخه ها پیچیدند. از آن میان مالتوس

د که افزایش جمعیت به صورت تصاعد هندسی و تولید مواد غذایی به شکل تصاعد عددی صورت می پای می فشردنعقیده 

د. الحق نظریه ای را که شگیرد. موضوعی که انسان گرفتار و در مانده الجرم برای رفع نیازهای اولیه خود دچار دردسر خواهد 

درستی است، درصورتیکه در این عصر و زمانه به خاطر دستیابی دارای معنا  و مفهوم  "د، کامالامالتوس برای آن دوران ارایه د

انسان به فن آوری های بسیار مترقی و پیشرفته ای که در راه تولید مواد غذایی فرا دست خود دارد و به خوبی به کار گرفته شده، 

                                                 
                        3 است«  تجمعی منشاء ٔ  درباره  گفتاری» کتابٔ   سندهینو یم .( و1834-1766) یسیانگل شیمالتوس، تامس رابرت . اقتصاددان و کش -

 تینشود جمع یرینفوس جلوگ ادیاگر از ازد دیگو ی. مالتوس مدیگرد یاریبس گفتگوی و بحث ٔ   هینفوس ما رتکثی ٔ  درباره  یخاص و اتیو نظر دیعقا

 یبرا نیکند. بنابرا یم دایپ شیافزا یبه نسبت تصاعد عدد یاتیو مواد ح شتیکه اسباب مع یدر صورت ابدی یم شیافزا یتصاعد هندس سبتبه ن نیزم یرو

 . ف. دهخدااست یضرور یامر تیاز حد جمع شیب ادیاز ازد یریو فقر و فساد، جلوگ یماریچون جنگ و ب یبردن عوامل نیازب
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خوبی جواب داده، جای به  "دارای برخی کاستی هاست، ولی فعالفرایندی چنین خود چندان جای نگرانی نیست )هرچند 

(. در واقع بشریت با یافتن راه حل های ضربتی، وجود ندارددلواپسی و دغدغه ای حداقل برای کشورهای پیشرفته و ثروتمند 

ند، تا به نحوی نبرای رفع مشکل های پیش رو و مساله کمبود مواد غذایی طریق میانبر را برگزیده و بدان عمل کرده و عمل می ک

برخی ترفندهای علمی به کار گرفتن د. موردی که الحق توانسته است با نلخواه( مساله کمبود مواد غذایی را برطرف ساز)البته نه د

د. در این مورد اگرچه انسان با اتخاذ روشهای ننسبت به رفع مشکل غذا توفیق یافته حتی اضافه بر نیاز جامعه خودی نیز تولید کن

، مشکل کمبود مواد غذایی برای جمعیتی افزون بر چندین میلیارد است کارهای علمی توانستهگوناگون فنی و با استفاده از راه

ز بر تعدادشان افزوده می شود معضلی است سخت وانسان گرسنه را تامین و برطرف سازد، ولی مشکل ازدیاد نفوس که هرر

وی جوامع بشری، که در بلند مدت لطمات تهدید کننده که نمی توان به سادگی از آن چشم پوشید. یکی از معضالت پیش ر

جبران ناپذیری بر پیکره این تنها مامن و پناهگاه همه موجودات زنده، که از بد زمانه به علت نداشتن گزینه ای بهتر مجبورند 

 برروی این کره خاکی سکنا داشته زندگی کنند، موضوع دست اندازی های بی حساب و کتابی است که انسان به حریم محیط

موجبات تخریب محیط زیست و دیگر ارکان های این مجموعه وارد کرده،  و حریم امن حیوانات و دیگر موجودات زنده  طبیعی،

ست. موضوعی که انسان راحت طلب امروزی جهت برخورداری از دست بردار هم نی ،هدادشگفت آور را، در معرض نابودی قرار 

را نخست جهت تهیه مسکن، همچنین تولید فراورده های گیاهی و حیوانی و غیره امکانات موجود الجرم عرصه های پاک طبیعت 

به قصد تامین نیازهای روز افزون خود تخریب و از حیز انتفاع  ساقط کرده و می کند. برآورده ساختن این قبیل خواسته های 

زایش دارد خود موجبات محدود کردن عرصه ناموزون و غیر عقالیی همچنین تحرکات وسیعی که با شدتی غیر قابل باور رو به اف

محیط طبیعی و تنگ کردن فضا، بالخص فضایی برای توسعه و افزایش کشت زارها، علفزارها و حتی راه تنفس را هرروزه تنگتر 

هانی، نورم و استاندارد های ج و، کار را به جای باریک می کشاند. ادامه روندی چنین هولناک و خارج از چارچوب کرده و تنگتر

به هیچوجه قابل قبول محققین و دانشمندان علم زیست شناسی و کارشناسان محیط طبیعی و کشاورزی نیست. زیرا انسان پرمدعا 

، که از سوء رفتار و تغییر کار را بدآنجا کشانیده که الحال جایی دست نخورده در تمامی سطح این کره خاکی را نمی توان پیدا کرد

. با اینهمه بشر بدون دلواپسی و بدون تفکر و تعمق به پیامدهای آنچه را که او این عصر به دور مانده باشدو تحول دلخواه انسان 

مجدانه در حال تخریب همه ارکان این طبیعت زیبا از جنگل گرفته تا رود و دشت و  رها نکرده، بدان مشغول بوده و هست،

می گزارد. در عصر حاضر یکی از مهمترین دخالتهای انسان در عرصه صحرا حتی هوا برای تنفس غفلت نکرده، کم نگذاشته و ن

محیط طبیعی تغییر نوع کاربری و تغییر شکل بهره برداری از سرزمین است. موضوعی که قسمت اعظم اراضی حاشیه شهرهای 

ه، گشتیره تخریب بزرگ به صورت تصاعدی جهت ساخت و ساز انواع تاسیسات اداری، کارخانجات یا برای تفریح و تفرج و غ

د. در این باره بشر برای برآورده ننمی آسایهم ، دمی و تنگتر کرده مجال زندگی را بر روند حیات طبیعت و محیط زیست تنگ

ساختن همه خواسته های ناروای خود حتی تا دامنه کوهستان ها پیشروی کرده قصد آن دارد تا منتهی الیه قله های مرتفع نیز 

محاله ، الچنین بیدادی که با ساخت و سازهای مختلف همراه است حاصلا در قید تملک خویش در آورد. پیشروی و همه جا ر

برچیده و زایل شدن  ای ضخیم از اسفالت و بتن پوشانده، موجباتسطح وسیعی از اراضی بکر و طبیعی را در زیر پوشش الیه 

سطح تخریب را  "متدریجا بکر و دست نخورده شده،و دیگر مناطق  ،در دامنه کوهستانهاپوشش سطحی خاک قسمت متنابهی از 

زمین را در برابر نفوذ قطرات باران که الجرم می بایست به درون خاک نفوذ  . رویدادی که دافزاینمی  توسعه داده، بروسعت آن

با نبود  مانع می شود. ضمن آنکهاسباب تغذیه آبهای زیرزمینی و نافع رفع نیاز آبی پوشش گیاهی، مراتع و غیره باشد کرده، 
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وسیله پیدایش ، روز به روز برابعادش افزوده شده، روانآب های سطحی پوشش گیاهی کافی برسطح زمین، جریان نابهنگام

عالوه بر عدم نفوذ آب باران در در این باره د. ایربباز چهره زمین را رونق و سرسبزی تا ، می آورد را فراهمسیالبهای سهمگین 

سرعت گرفته، عرصه ای که تا است که به شدت خاک سطخی  ینابود اسباب انهدام وموضوع مبتالبه بعدی فراهم آمدن  ،خاک

. جاییکه زمین های بکر و دست نخورده فته استبه ویرانه ای تغییر یا تداعی می کرد، الجرم را چندی پیش جلوه بهشت برین 

به راحتی  ،یر قشری ضخیمی از اسفالت، سیمان و سنگ و غیره قرار گرفتهدیروزی الحال برای رفاه نسبی اهالی شهری در ز

دیگر  های بی حد و حساب،با وجود این همه ساخت و ساز. بدین ترتیب می سازداسباب سرعت گرفتن سیالب را فراهم 

ارها و کاریزها است فرصتی برای نفوذ آب باران در خاک که خود موجب تغذیه سفره های آب زیر زمینی و مادر زایش چشمه س

د. با پیدایش این قبیل تنگناها و دشواری وشجایگزین آن می است که سیاهی و تباهی پایانش  المحالهماجرایی که  شد. میسر نتواند

، جهانیان را به تفکر هاز آن زمان که جمعیت جهان رو افزایش گذاشت( در جوامع بشری روی نمود "ها که از مدتها قبل )عمدتا

 تمسک جستهبدان روی آورده و و بدان ، به عنوان وسیله کار این مشکل، بهترین درمان را یافتهواداشته به دنبال راهی برای رفع 

، مهندسین و و حفظ سرسبزی و طراوت محیط زیست رااند. در این باره بهترین راه حل جهت رهایی از تخریب محیط طبیعی 

بساط  اجرای برنامه حفاظت از آب و خاک را پیش کشیده یافته، پس از بسیاری رایزنی ها و بحث و تبادل نظرها متخصصین امر 

می تواند برای  ،که امروزه مورد توجه اکثر کشورهای جهان منجمله کشورمان ایران قرار گرفتهموضوعی  .و بدان روی آوردند

 . اشددرمان بسیاری از نا بسامانی ها مفید به فایده ب

( را می توان نام برد. 1960- 1881در این باره نخستین شخصیتی که برای درمان این مشکل پای پیش گذاشت هیو هاموند بنت )

د. تا دهمی  توسعهدر  کشور آمریکا، کار جلوگیری از فرسایش خاک را به صورت امروزی آن پیش کشیده  1920بنت در سال 

د. او نخست با کنمی و شروع به کار سازمان حفاظت آب و خاک در آن کشور پایه گذاری  بنیاد 1930باالخره در سالهای دهه 

ده تخریب سرزمین و شدت گرفتن فرسایش خاک نبراساس روند فزای "عمدتاکه  4نوشتن کتابی کوچک تحت  عنوان آب اندک

، (قرار گرفتنیز  "1945 – 1933رییس جمهور آمریکا "توجه پرزیدنت روزولت مورد  صوعی کهمو) ،تدوین و ترسیم گردید

برنامه کاری خود را شروع و بدین ترتیب پایه گذار اقدامی جهانی گردید. او بعدها نسبت به تاسیس اداره سرویس حفاظت خاک 

رهبری کرد.  "راسا آمریکا روی آورده، سازمان فدرال را که اکنون به عنوان سرویس حفاظت از منابع طبیعی شناخته می شود، خود

زمانیکه دولت های وقت آن ایام به دنبال احداث چند فقره سدهای بزرگ  40در سالهای دهه  "پیدایش این شیوه در ایران عمدتا

سدهای بزرگ که برخی در این باره دولت های وقت آن ایام جهت ساخت  ند آغاز گردید.دست به یکسری اقدامات اجرایی زد

در این فن صاحب تجربه و مسلط به انجام که کشورهای پیشرو برخی از با دست به دامان  "راساجود نبود دانش آن در کشو.ر مو

 هرچند .دبنیاد نهادنکشور  کار احداث سد را درو مقدمات ، پرداختهرایزنی به  پای پیش کشیدهساخت این قبیل سازه ها بودند 

ج در حوضه آبخیز سد کراتی که صورت داده شد مورد حفاظت خاک عملی یننخست در کشور،قبل از شروع به ساخت و ساز سد 

با الگوبرداری از آن و به تدریج  موضوعی که پس از آن .شد در سطحی محدود شروع با همراهی کارشناسان ایتالیاییبود که 

به خاطر  "عمدتا. موردی که تسری یافتعلی الخصوص در پشت سدهای احداث شده  ،در دیگر مناطقعملیات همان شیوه 

 یمساله حفظ و جلوگیری از فرسایش خاک که الجرم سبب باال رفتن عمر مفید سدها و دفع خطر از پر شدن مخزن سد کاربرد

                                                 
4   - Little water 
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که تا کنون رویه ای  .دارد، طرح های اجرایی برای پشت سدهای دز، کرج، منجیل و غیره آغاز و پیگیرانه بدان پرداختندبه سزا 

کار بسی کند پیش می  )اگرچه ،استو در سرتاسر کشور رونق به سزایی یافته  تداوم یافتهکشته خودی توسط کارشناسان کار 

. در واقع آنچه را که امروزه کارشناسان خبره و کارکشته کشورمان بدان اشتغال دارند، ره آوردی است که قدمت آن کمی (رود

، به قوت از آن دذاران فن آبخیزداری در کشور محسوب می شوسال بیشتر نیست. نگارنده که خود یکی از پایه گ 50بیش از 

تایید و بر ادامه پر جانبداری کرده ادامه این برنامه بسیار مفید و پر ثمر را که به عنوان یکی از طرق بازسازی و بهسازی میهن عزیز 

نها دولتمردان که برهمه نه تتوجه همه موسسات و مراکز تصمیم گیری کشور، قابل شتاب آن پای می فشرم. موضوعی 

 سیاستمداران و دانش پژوهان کشورم توصیه کرده تقاضای همراهی دارم. 

 -الف کتاب حاضر مجموعه ای است متشکل از پنج فصل شامل:  "مقدمه ای بر فن آبخیزداری"کمی در باره کتاب  اینک

 - 1)انشاء گردیده است  بدین شرحپنجم فصل  االفصل اول  مراتب ازسپس مختصری در باب تاریخچه حفاظت خاک، 

وضاع ا) جغرافیا و آب و هوای ایران - 3راهکارهای مبارزه با تخریب در حوضه های آبخیز،  - 2   آبخیزداری و اهمیت آن،

تهیه و تدوین که در این باره نیست  یفرسایش خاک(. کتاب مورد نظر شاید تنها کتاب  - 5 دشواری های پیش رو - 4 ،(طبیعی

و برخی در کوشه کنار مملکت پهناور ایران که سال تجربه و فعالیت های شخصی  40ولی کاری است حاصل بیش از باشد، شده 

به دست آمده است. به هرحال آنچه مسلم است هر نوشته و هرگونه فعالیت عملی خود هیچگاه خالی از اشتباه کشورهای اروپایی 

ت سایر دانشوران و متخصصین امر رفع نقص شده کمال یابد. در این باره با کمال و نقص  و ایراد نیست، که می تواند با حمای

د شومتن کتاب مشاهده می  سپاسگزاری از آنعده از همکاران و دیگر دانشواران تمنا دارد اگر خبط و خطایی و یا ایرادی در

 نگارنده را مستحضر تا نسبت به رفع آن اقدام شود. 
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 :قابل تذکرنکته 

 

در این مجموعه، همانا موضوع سادگی متن نوشتار است. زیرا به نظر نگارنده گنجانیدن بسی روابط پیچیده ازدیگر مراتب قابل 

نمی تواند مورد استفاده بخش اعظم  "ریاضی و فرمول های دشوار برای محاسبه عناصر حاکم بر سرشت حوضه های آبخیز عمال

فظ آب و خاک در کشور قرار گیرد. لذا به جد سعی شد تا در حد امکان، موضوع متن ارایه شده به کارکنان شاغل در زمینه ح

 زبانی ساده و قابل فهم برای اکثریتی که در گیر مسایل آب و آبخیزداری هستند قابل استفاده باشد.   

دیگری از از محققین ایرانی و یکی  :شده یتقسیم بندنکته قابل ذکر دیگر مربوط می شود به جدول مراجع و ماخذ که بر دودسته 

خارجی است. در این باره برای تشخیص این دو مرجع، نوع ایرانی آن با برخی حروف فارسی یا التین و نوع خارجی کارشناسان 

 از اعداد استفاده شده است. "آن صرفا

    

 قدردانی و سپاسگزاری

 

دکتر حمید رضا صادقی و همکاران محترم آن مقام که صمیمانه و سرور گرام جناب  عالیقدرالزم است از استاد  هدر پایان مقال

ش این مجموعه یاری دادند تشکر نموده از زحمات بی دریغ و وسیع آنان که در کل مراحل امر با یاینجانب را در تصحیح و ویرا

 شان باشم.هی داشته اند قدردانی و سپاسگزارنگارنده همرا

واند از راهنمایی های مشفقانه و حکیمانه دوست و همکار محترم جناب آقای مهندس محمد حسین نمی ت "همچنین شخصا

  غروی قدردانی ننماید. 
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 تاریخچه پیدایش سازمان حفاظت آب و خاک در جهان و ایران 

  

توجه کارشناسان و الجرم  را شگفت زده کرد،خود جهان و جهانیان همه ابعاد  که درقرن بیستم های چشمگیر  پیشرفت

و بروز فرسایش خاک که در اثر  جلوگیری از هدر رفتن آب حفاظت از آب و خاک را نیز جلب تا راهی جهتمتخصصین فن 

 د.کنن هاقدامی اساسی پیش روز به روز بر ابعادش افزوده می شدعناصر فعال طبیعت زمین و توسعه فن کشاورزی و بهره برداری از 

از   1920در سال است که ( 1960- 1881هیو هاموند بنت ) شخصیتی که به این موضوع پرداخت،نخستین در این خصوص 

تا اینکه پس از کوتاه زمان باالخره موفق به پایه گذاری تشکیالتی در این باره شد.  روی آورد.پیگیری و بدان آن را کشور آمریکا 

طی آن مسایل و مشکالت برآمده از هدر رفت آب و خاک را نشانه عنوان آب اندک که او نخست با نوشتن کتابی کوچک تحت 

مورد توجه پرزیدنت روزولت داد. موضوعی که بالفاصله  هاهشدار داشته،رفته بود مراتب را به مقامات ارشد آن مملکت عرضه 

 موضوعشروع و صادر و جریان بدین ترتیب کار را و دستور ادامه قرار گرفت نیز ( میالدی 40 – 30)دهه آمریکا رییس جمهور 

جهانی گردید. او بعدها نسبت به تاسیس اداره سرویس و پایه گذاری به عنوان یکی ار ارکان اصلی حفاظت از آب خاک  "عمال

د، بنیاد حفاظت خاک آمریکا روی آورد، و سازمان فدرال را که اکنون به عنوان سرویس حفاظت از منابع طبیعی شناخته می شو

النهایه منجر به تشکیل سازمان  ،نهاد، و رهبری کرد. سخت کوشی و فعالیت این شخصیت در جهت تحقق اهداف بلند مدت خود

ت. گشسایر ممالک جهان گسترده سپس به صورت مشابه در حفاظت خاک آن کشور گردید که امروزه در سرتاسر آن مملکت و 

 از واحدهای این سازمان را تحت اداره احیا اراضی غرب آمریکا ارایه می دهد:   در این راستا و برای نمونه وظایف یکی



 

   

 

و   

 

 

16 

 

"وظایف اداره احیای اراضی غرب آمریکا "
5  

 

 متحده است.  االتیدر غرب ا یمسئول توسعه و حفاظت منابع آب مل ،متحده االتیوزارت کشور ا یاراض یایاداره اح

 "آمریکا خشک مناطق غرب کشور مهیخشک و ن یاراض ایالزم جهت اح اتتدارک فراهم آوردن"اداره مزبور یاصل هدف

 . دهد یپوشش مبه شرح ذیل مرتبط را  وظایفاز  یعیوس فیامروزه طکه موضوعی 

 یبرا یاریآب آب تامین ؛(کیدروالکتریهاز آب )برق  دیتول ؛یو صنعت یآب شهر نیتامنخست  ؛شده ادیجمله اقدامات اداره  از

وحش؛  اتیو حها در رودخانه  یماه شیو کنترل افزا میرودخانه؛ تنظدر  یناوبر ؛بالیآب؛ کنترل س تیفیک بهبود ،یکشاورز

باد  یو انرژ ن،یجوزم تیریآب، ساخت و ساز، مواد، مد اط بتبمر یطراح نهیدر زم قیاز خانه، تحق رونیب یها یسرگرم نیهمچن

 .از این مقوله است دیو خورش

ها،  التیفدرال، ا یسازمان ها ریمتحده، و سا االتیکنگره ا با است، که یکینزد یاداره مزبوراغلب حاصل همکار یها برنامه

و همچنین شود.  یمربوطه صورت داده م یگروه ها ریآب و سا مرتبط با یسازمان ها ،یموسسات دانشگاه ،یمحل یدولت ها

  بدین شرح: هیپا یو هواشناس ییآب و هوا یهاداده ثبت خاص،  یها البیاحتمال حداکثر س برآورداست 

          .[انیجر کیپ یرودخانه، )ب( اطالعات دب انیجر ی)الف( ثبت داده ها

بین ، (1) 6توسط ولنی آلمانینخست  ،صورت داده شدزمینه فرسایش خاک که در اولین تحقیقات علمی قبل از بنت هرچند 

پوشش نقش خدشه ناپذیر ر یاثدر مورد تبراساس مطالعه . این دانشمند انجام رسیده به واقعیت یافت 1895و 1877سال های 

این مورد که دریافت  د،کنمی  برخورد زمینباران با قطرات  به ویژه آن زمان که ،خاک بروز فرسایشدر جلوگیری از گیاهی 

مانند پوشش گیاهی ، شیب زمین  یمختلف. اوهمچنین تأثیر عوامل دگیرمی  صورت گیاهانخاصیت حفاظتی واسطه به  "صرفا

 اولین لیو .ه، نتایج قابل توجهی کسب کردتحت مطالعه قرار داد خاکآب سطحی و فرسایش پیدایش روا درو نوع خاک را 

انجام شد و در آن ایالت در ایالت یوتای آمریکا توسط سازمان جنگل ها  1915در سال خاک  فرسایش مورد در کمی آزمایش

منظر  بهرا تحقیقاتی ی ها اولین کرتو  ،درا به انجام رسانیدرایالت میسوری آزمایش هایی مشابهی  (میلر)1917سال سپس در 

 . تماشا گذاشت

اطالعات مستند و قابل ارایه ای که به توان به سادگی بدان استناد کرد در اختیار اینجانب  ،مبارزه با فرسایش خاک درایران در مورد

در و کمبود باران مساله خشکی هوا اما در خصوص . به چندین صد قرن پیش برمی گردد داستانشاحیانا  نیست، موضوعی که

چاره کار را یافته و بدان روی آوردند، که آثار و بقایای آن هم اکنون در گوشه و قرن های گذشته ایرانیان مبتکر  ،کشور پهنه وسیع

برآن واداشت تا برای رفع شرایط دشوار زندگی و عدم دسترسی ساده به آب ایرانیان را  کنار مملکت دیده می شود. در این باره

آخراالمر نند. ایرانیان عصر باستان پس از رایزنی های فراوان ده راه حل درستی را طرح ریزی کنموچاره اندیشی کم آبی مشکل 

                                                 
5  - Mission of the Bureau of Reclamation "  14 "   

  6 1397  و پنجم، شماره دوم، ستیب جلد پژوهشهای حفاظت آب و خاک هینشراقتباس از  - 

 -انی)مطالعه موردی: جنگل کوهم یجنگلهای ترانشه خاکبرداری جاده  در ارییش نیب شیبر رواناب و هدررفت خاک فرسا یاهیاثر تراکم پوشش گ

  (آزادشهر
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را که می توانست به طور پیوسته حتی در  نیاز دمور ند به قدر کفایت آبستتوان ،هیددقنوات گر احداثو موفق به ابداع 

آییین  تتحت لوای دسنورای سلسله پادشاهان ایران ند.تدارک نمای ، فراچنگ آوردهدداشته باشتداوم و  ،آورددوام خشکسالی ها 

کشتزارها و  آلوده ساختن آب و تخریب سببند و هر آن کس را که شمردمی بر و برکت آب را مظهر پاکی از نخست زرتشت 

ساخت سدهای گوناگون در ایران از ازمنه قدیم مرسوم بوده و  .دندکرمی  نفرینتحقیر کرده ، فعالیت می داشتزراعتی  اراضی

سد همچنین ، است اشاره کرد نوعی سد قوسیکه  سد کبار قمبه  از این یمان می توانایرانیان در این صنعت یدی طوال داشته اند )

 د امیر برروی رودخانه کربنمشهد، سد دیاله برروی یکی از آبراهه های اروند رود، سد اخلمد  روان شوشتر،کوار شیراز، سد شاد

وجود تراس  7(قابل ذکرندو بسیاری دیگر از این مقوله  *سد قوسی" ، سد کریت"این سد به فرمان عضداهلل دیلمی بنا گردید"

نشان از توجه ایرانیان به جمع  ی بزرگ و مستحکم،سدهابرپایی های چندین هزار ساله و سازه های مهار آب وسیالب همچون 

در این دارد. حکایت  آنان دست آوردهای شگرفاستفاده فنی از  ومرمت  ،نگهداریحتی یافتن فن  ذخیره سازی آب،و  ،آوری

، از آلودگی آبشمردن و پاکیزه نگهداشتن قدس میا موضوع  ،از ادوار دور تاریخو باستان مانده از  برجای و ابنیه آثارراستا وجود 

، که آنان مردمانی مبدع و کارساز بوده ما آشکار می سازدرباین واقعیت را در ایران زمین توجه به حفاظت آب وخاک همچنین 

  نگهداشتن آب سعی وافر مبذول می داشتند.مردمانی که قدر و ارزش آب را دانسته در پاکیزه .اند

 هایسال از "عمالدر کشور و در عصر حاضر عملیات حفاظت خاک جهت اجرای  تدارکات الزم بدان اشاره رفت، "فوقا چنانچه

حفاظت خاک را برعهده گرفت  کار اصلیکه موسسه ای  یننخستاجرای کار در پی  .بدان روی آوردندو  ،شد بنیاد نهاده 40 دهه

است که خدمات بزرگی  1347در سال در سازمان جنگلها و مراتع )وابسته به وزارت کشاورزی( متمرکز دفتر فنی خاک تحت نام 

مبارزه با کویر  "بدوامزبور وظیفه دفتر . را از خود به یادگار گذاشته، کارشناسان و کارکنانی زبده و مسلط به کار را پرورده است

و به سرعت در سرتاسر  تپه های شنی آغاز هجوم وریگهای روان به ویژه در حوالی مناطق در خطر ریزگردها  تثبیتزدایی و 

گسترش یافت. و به تدریج  ه مقامات علیرتبه کشور قرار گرفت،مورد توجتحت عنوان کمربند سبز  ،حاشیه کویر کشورمناطق 

شده  ، دنباله عملیات یاداز خود برجای گذاشتدر مهار تپه های شنی نقشی بسزا که  عملیات موفقیت آمیزآن انجام چندی پس از 

و سمنان(، استان یزد و کرمان و سپس سیستان  گناباد، ان خراسان )شهرهای نیشابور سبزوارتاس بهکشور به ویژه  سایر مناطقبه 

                                                 

                                  ،جغرافیایی کشور و عالقه ای که در گسترش و آبادانی سرزمین تحت فرمانروایی شرایطپادشاهان هخامنشی به واسطه  -7 

در جنوب « کوار» در نزدیکی شهرک  سدها و بندهای زیادی در بخش های جنوب غربی و جنوبی ایران برپاساختند. (امپراتوریآن در زمان )

متر می  25متر و بلندای آن حدود  100بنا شده است. طول بند در حدود « مند»بر روی رودخانه « بند بهمن»شیراز سد هخامنشی دیگری به نام 

ل، ارتش شکست خورده باشد. بخش عمده ای از این سد تا کنون از گل و الی پر شده است. در زمان ساسانیان و هنگام حکومت شاپور او

می شد به اسارت ایرانیان درآمد، شاپور از این اسیران برای ساختن ساختمان هایی در برآورد هفتاد هزار نفر  70000والرین رومی که مرکب از 

کارون رود کناره شرقی . شوشتر که در قابل ذکر استبر روی رودخانه کارون « سد شادروان شوشتر» ایران استفاده کرد. یکی از این ساختمان ها 

. از زمان ایالمیان و دوران اولیه سلسله ساسانی برای باال بردن سطح آب ه استبودآن دوران از زمان ساسانیان یکی از شهرهای مهم قرار دارد 

کیلومتری  48در واقع سازه ای است ند. بند فیض آباد برپا می ساز خانهبر روی این رود شادروان را سد ،کارون تا سطح شهر شوشتر رودخانه

 . مرجع / سد سازی در ایران باستان سایت بیتوته.         شمال تخت جمشید

با  ده،ی( احداث گردیالدی)م 1350سد که در سال  نی. اهوکدی –شهرستان طبس و به  منتهیجاده  56لومتریدر ک ی واقع خیتارکریت، سدی است سد  *

 محسوب می شد. /ویکی پدیاسد جهان  نیبلندتر ستمیقرن ب لیمتر، تا اوا 60ارتفاع 
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 از زمینه جلوگیریافت و خدمت شایانی در توسعه ی هر زاهدان )علی الخصوص فرودگاه زاهدان(شاف راطو  "شهر زابل"

 همسو با ،در خطر هجوم تپه های شنی قراار داشتندو  موصوف رخنه کرده،به داخل شهرهای  "که تقریباتپه های شنی ترش گس

)در این مورد موضوع توسعه و ادامه  ه شدبرداشتقدم های بزرگی اطق حفاظت از اراضی زراعی، و سالمت زندگی ساکنان آن من

دادن به عملیات تثبت شن منحصر در کشور ادامه نیافت که به کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس نیز منجمله ابوظبی هم کشیده 

 . شد و موفقیت ها کسب کرد(

به دفتر فنی خاک  ،دگذاشته میش به اجرامناطق حاشیه کویر کشور در  "عمدتاکه  بزرگ، و موفقیت آمیز، آن عملیاتپس از چندی 

مزبور در این باره دفتر  یاد شده، به وجهی وسیعتر گسترش پیدا کرد.لیت های دفتر اد و دامنه فعدانام ظت خاک تغییر ادفتر حف

عالوه بر مساله مبارزه با کویر زایی، وظیفه بزرگ دیگری که همانا محافظت از پر شدن سدهای احداث شده از موظف گردید 

مساله حفاظت از انباشت رسوبات در پشت . برعهده داشته باشدبود، نطر  دخطر انباشت رسوبات ناشی از فرسایش خاک م

علیرغم نیاز کشور به موضوع حفاظت از پر شدن مخازن سدها،  ولیار مهم و قابل توجه. یای بود بس هوظیف سدهای بزرگ کشور

علم در کشور  نیکمبود متخصص و نوپا بودن او نیز ، کافی نزد کارشناسان ایرانی توجه به نبود تجربه باشوربختانه این خواسته 

رسید )مثل احداث بانکت برروی تپه ننخست کار به کندی پیش می رفت و چه بسیار اشتباهای چشمگیری که به منصه ظهور 

دیگر مناطق مشابه و و  "سد منجیل"یا برروی تشکیالت مارنی اطراف دریاچه سد سفید رود های مارنی مشرف بر زنجان رود 

سعی به کشورهای پیشرو در این زمینه  ایرانی کارکنانبا گسیل داشتن بسیاری از مسولین امر  لذا         .غیره از این مقوله  است(

کار به پرورانده و را برای ادامه درست برنامه های پیش رو  ایخبره و  و متخصصین نام آور، کارشناسان ،کافی به خرج داده

عملیات موثری در جهت حفاظت از آب و خاک که بیشتر در پشت و که خود منجر به کسب دانش الزم گردید . موضوعی ندگرفت

و  یعـیدانشکـده منابـع طبغ التحصیل از راکارشناسان فسدهای بزرگ به اجرا گذاشته می شد رونق فراوان گرفت. در این مورد 

)دز، سد در پشت سدهای  "منحصرانخستین قدم در این راه  البته .از خود بروز دادندن خدمات شایسته ای مدرسه جنگلبانی گرگا

بخیزداری قرار گرفته آنیز مشمول اجرای عملیات و در پی آن سد آبشینه و دیگر سدهای مورد نظر آغاز کرج و سد منجیل( 

عرصه فعالیت های  هرحال از آنجاییکه کارشناسان تازه وارد دره ب. پیدا کردتوسعه کار  انجام برنامه محوله، به تدریج سرگرم

برنامه های آبخیزداری مسلط نمی بودند لذا دولت و اجرای هنوز به رموز پیچیده طراحی  1350آبخیزداری در طول سالهای  دهه 

ا منعقد و کار تهیه و تدوین چندین استرالیکشور های وقت قرار داد هایی با چند فقره از شرکت های اروپایی و آمریکایی حتی 

شرکت کانادایی، یک به  جچنانچه تهیه طرح سد کر .سد کرج، سد دز، و سد منجیل(مثل د )گردیبه آنان محول  داریطرح آبخیز

واگذار شد. بنابراین در طی آنجام تهیه این قبیل طرح ها که با کمک ها فرانسوی منجیل به  سدو ها امریکایی به سد دز 

فرا زداری نحوه تهیه طرح های آبخی نوعی تبادل اندیشه و فراگیری ")به عنوان دستیار( به پایان رسید، تقریباکارشناسان خودی 

در دستان کارشناسان ایرانی  (خاکعلوم حفظ آب و )می امور مربوط به این رشته ابومی شد. کاری که الحال تم ،چنگ آمده

  بدان می پردازند. "راسامتمرکز و خود 

و تثبیت ریگهای این واحد اجرایی در امر حفاظت از آب و خاک که  وظایف مهمی وبدین ترتیب نظر به اهمیت قابل مالحظه 

و  ادامه یافتکار با شدت بیشتری  ومعطوف توجه بیشتری بدان مجددا پس از به ثمر رسیدن انقالب  ،ه و داردروان برعهده داشت

هزار  ینبه طوریکه امروزه تعداد کازشناسان مزبور از چند .افزوده گشتالبته نه به وجهی دلخواه( )و اعتبارش وسعت  بر

 افزون است.کارکشته  ینمتخصصکارشناس و 
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 است ساسانیدیگری و  ایلخانانمربوط عصر یکی  ،کریت طبس گلشنو سد  بقایای سد شادروان شوشتر: 1تصاویر

 

، از جنوب و خاور به دهستان اصفهک محدود است به دهستان ارسکاز شمال  ،طبس یاز دهستانها یکی. ] ک ُ رَ [ )اِخ (  تیکر

دارد. )از  تیتن جمع 3155و  یآباد 14 یدهستان دارا نی. ااست ریو گرمس یجلگه اسرزمینی .  یو از باختر به دهستان مرکز

 ( / فرهنگ دهخدا9ج  رانیا ییایفرهنگ جغراف

 

پس  ستمیقرن ب لیتا اواکه  دمی شواحداث متر  60با ارتفاع  ،(یالدی)م 1350در سال  ،طبس یکیدر نزدکریت  ی قوس یوزنسد 

دانش سطح که می توان دریافت  به قوتبدین ترتیب . تبه شمار میرفسد جهان  نیبلندتربه عنوان  سال  450از گذشت 
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کمپانی های که از دانش عظیم سد سازی  است.بوده پیشرفته  اندازهچه  تا شیسال پ 670با فنون  ،ایرانی آن وقت مهندسین

 . شود یمحسوب م یپرش فن کیبه عنوان  کهموردی قرن بیستم و بیست و یکم افزون بوده توانسته اند معجزه بیافرینند، سدساز 

کار  مصالح به نیتر از عمده (آهگ و خاک رس)مخلوطی از ساروج که در بنای سد به کار رفته با نوعی ، یشکل یمربع یآجرها

مزبور متر(، سد تا یک و نیم  1)ضخامت تاج  تیکم سد کر اریضخامت بس رغم یعل . از عجایب قابل ذکر آنکهرفته در سد است

 سیاست. رئ و استوار برجا مانده داریپابرثانیه،  متر  0. 75و حداکثر شتاب  شتریر 7.7 یبا بزرگ( 1357)سال طبس  لرزه نیدر زم

 یسد، در قرون وسط یبشر در مهندس یدستاوردها نیآورتر را از شگفت تیبزرگ سد کر یسدها یالملل نیب تهیاسبق کم

 . ندبرشمرد

 یمیدوران باستان است. هنرمعماران قد یرانیمعماران ا قیحاصل محاسبات دق ایدن یسد قوس نیو محنصر به فردتر نیتر یمیقد

محاسبات  نیتر قیبا دق یاست که حت یمعمار امروزمهندسین  یشگفت هیباستان هنوز هم ما رانیکشورمان به خصوص در دوران ا

د خور یکه درگوشه وکنار کشورمان به چشم م زیشگفت انگ یساخت و سازها نیا زهم نتوانسته اند به رمز و را کیزیو ف یاضیر

 ، و دریابند که جهت ساخت این قبیل سازه ها از چه نوع ابزار و مصالح ساختمانی استفاده می کردند.ببرند یپ

گذشته  یدر قرن ها یرانیتوان آن را حاصل نبوغ معماران ا یمنحصر به فرد است که م یسازه ها نیاز ا یکی" تیسد کر"

 .کشد یم دکیجهان را  یسد قوس نیدر طبس، که عنوان اول یمیقد یدانست؛ سد

خواست فارس، کبار  زدیجهان مثل ا یقوس یسدها نیبلندتر ستم،یقرن ب لیتااوا شیهزار سال پ 2دانند که از  یها نم یلیخ دیشا

 . مرجع ویکی پدیا و خبرگزاری تنسیم تحت عنوان سد کریتنداساخته شده  رانیطبس، در ا تیقم و کر

 

 

 طبیعت زنده:

چهار عنصر  )شاملاربعه  عیطباچهار رکن یا  از "امنحصررا موجودی می پنداشتند که طبیعت آنان  ،قدما تفکر و پنداشتبراساس 

، که پنجم عتیطب  فراتر گذاشته مورد دیگری را تحت عنوانرا در این باره برخی پا  .تشکیل یافته است (خاک و آب و باد و آتش

  اهان،یمانند گ) ستیدست بشر ن هکه ساخت ،یندگفتجوهر افالک  ،یاد شده عنصرچهار  برابر رداست و الیتغیر  تغییر ناپذیر

بر اساس فطرت حیات  . و آن طبیعتی است که پیوسته میل به کمال دارد و در هر مرحله از(ابانیکوه، و ب  ا،یجانوران، جنگل، در

 . (نهاد  فطرت؛ سرشت؛ ) ی کندر حال تغییر و تحول سیر و سفر مدذاتی 

تعریف  یو ماد یکیزیف ،یعیعالم طب ایمعادل جهان را  آن، تر ٔ گسترده یعبارت درو  عت،یطبدرک درست از مفهوم به هرحال 

حیطه  در کهموردی  .دتعریف می کنرا ی زندگ که ،تعلق دارد یکیزیجهان ف ٔ دهیبه پدخود  یدر حالت کل عتی. طبدننموده ا

 ،یشناس  نیزم مثل یمختلف یاندر مع عتطبی ٔ واژهامروزه . دپراکنده اتاجرام بزرگ کیهانی تا  یاتمزیرذرات  ، بسیاریعملش

که در همه جا پراکنده و غیره  جان یب یایمرتبط با اشاست  یموضوعات انسانی و بسیاری موارد دیگر ،، جامعه گیاهیوحش اتیح

، و مواردی از این یماده و انرژ نیهمچن ساخت نیزمعوامل دخیل در تغییر در  ،وهوا در آب رییمانند تغ ،یعیطب یها ی. دگرگوناند

 عتیطب ،ستیز طیمح یاغلب به معنا طبیعت. به اشکال مختلف تغییر وضعیت می دهندمسایلی است که پیوسته در طبیعت  قبیل

چندان مداخالت انسان  در اثرکه  یموارد شناخته می شود. دریا ، سواحل جنگل ،و نیمه وحشی یوحش واناتیحشامل وحش، 

 د. مشغول و سرباز ایستادن نداربه کار خود بی دغدغه  می شود، بلکهنو تحول  رییتغدچار 
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و به کار خود مشغول ک قانون ازلی ی، طبق پیوسته ،برخی عوامل بازدارنده کردبدون توجه به عملاگرچه طبیعت  وصفاین با 

زلزله به  ،، آتشفشانهایکینتکتوعظیم مثل تحوالت  ؛عواملاز برخی سوء تاثیر ناگزیر نمی توان از ولی  ،سرگرم کار خویش است

ند سازمحیط طبیعی لطمه وارد می مقدس ویژه دست اندازی های ویران گننده انسان و سایر جانداران زنده که پیوسته به ساحت 

بیشتر از همه این کره خاکی  در محیط طبیعیسالمت عامل تهدید کننده و موثرترین مساله را نادیده گرفت. از این بابت مهمترین 

)البته بیشترین امروز به تا پیش که از هزاران سال موجودی  .ردرا می توان مشاهده کقرن بیستم و بیست و یکم انسان ردپای 

دنیا را بنا به  چهرهده توانسته است فشر ییا "ادر این کار مصرر حاضر وارد آمده تا در گذشته های دور( صین علطمات در هم

. و آن به نحوی است که حیات این تنها کره قابل (بدون توجه به عواقب و اثرات زیانبار آنتغییر دهند )البته  و میل خود خواست

در حال احتضار تاده فدیگر است تا مرحله نیستی به خطر ازنده زیست که منزلگه میلیاردها انسان و چندین تریلیون موجودات 

به برخی  "برخی دست اندازی ها است که فوقاایجاد و فطرت ذاتی سرگرم طبیعت خود نیز بنا به آن سرشت  ،براین. عالوه است

وسیله نابودی این کره خاکی را فراهم نمی )خود به خود( بطن طبیعت فی نفسه  دراز آنها اشاره شد. البته تغییرات به عمل آمده 

تنها این بشر است که می تواند خود به جزء از سرشت و فطرت طبیعت محسوب می شود. لذا می توان اذعان داشت که که ، آورد

که شواهد آن روز به روز ملموستر خود را موردی  .درسانبه سرانجام رهبری کرده  باالخرهتنهایی وسیله نابودی این کره خاکی را 

ظر جریان نابودی طبیعت و این اکه خود شاهد این بیداد ن آور جهان صیت های نامبراین اساس دانشمندان و شخ .بروز می دهد

با ارایه مقاالت علمی و برگزاری کنفرانس ها به جامعه جهانی پیام داده خواستار  یبه فکر افتاده هرازگاه استسیر قهقرایی 

وارد می زه وهرر ،گستره عظیمتخریبی را که بشر بر این  و وسعتشدت عمل آنگاه که جلوگیری از آن می شوند. زیرا دریافته اند 

خواهد بیش از پیش فراتر از همه ایام تاریخ رو به نیستی تمام عیار ره حیات این کره خاکی د که عاقبت االمر روزی می رس ،دساز

لذا جهت  حوی برطرف سازند.ه مشکل را به نیافتبه فکر افتاده تا راهی جهت برون رفت از این بیداد لذا جمع وسیعی  .دپیمو

ه، کنفرانس ها به راه انداختند تا شتدابرپا  در اقصا نقاط جهان رایزنی ها و جلسات مکرر در مکررمحقق داشتن چنین خواسته ای 

شاید به نحوی موثر جلوی تخریب و ویرانی این طبیعت زیبا را به گیرند. موضوعی که با توجه به زیاده خواهی های جمعی اندک 

که طبق اطالعات موجود  8("الف -1"ند هست یساکن در کشورهای امپریالیست "عمدتاکسانیکه % جمعیت جهان، 1)جمعی حدود 

ن درست ایو  .دشده مجال تحرک را از متخصصین امر گرفته انمانع  دارندخود جمعیت جهان را در اختیار ثروت % 90ب قری

ت باد آورده که بی شک از زحمت همه ثرواز آن بسیار بعید به نظر می رسد مشابه عصر برده داری، به وجهی که  است شرایطی 

اینکه یا  .(رسدبنفعی یا ) دحاصل آی بهبود شرایط موجود در جهتبه و تالش اکثر اقشار زحمتکش جوامع بشری گرد آمده طرفی 

بیکران جهان هستی را از گزند لطمات و صدمات وارده این موجود در تنها زیستگاه این د به توان ه،همت به خرج داده خدمتی ک

و جهان در  صفا و روزمره خود را سپری زندگی آرامش و رفاه  ردو دیگر موجودات عالم  تا انسانند. صورت دهایی بخشد ره

مگر آنگاه که عرصه برهمگان تنگ شده، توده های رنج کشیده و البته  .ددوستی پس از قرن ها جنگ و خون ریزی دمی به آسای

 .محنت دیده برعلیه جهان خواران قیام کنند.

                                                 
8 Credit Suisse Group is a Switzerland-based multinational financial services holding company, headquartered in Zürich that 

operates the Credit Suisse Bank and other financial services investments. The company is organized as a stock corporation with 

four divisions: Investment Banking, Private Banking, Asset Management, and a Shared Services Group that provides marketing 

and support to the other three divisions. 

 میکند منتشر وستهیپ ار دنیا مختلف کشورهایو  مناطق سهمو  ینجها ثروتسهم مالی چند ملیتی سویسی شرکتی است که موسسه 
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 ؟  9تعریف حوضه آبخیز

 

به حاصله از ریزش های جوی را از باال دستها   آب ،نیو شکل زم بیه به شستکه بکوهستانی،  "منطقه ای است اکثرا زخیوضه آبح

 د،ریز فرو منطقه یهایو بلند ها یپست رویباران برکه  آنگاه ،نسخ گری. به ددروانه و هدایت می کنپهنه  ایین ترین نقطه آنپسوی 

به  خانهرود کیبه صورت با پیوستن جریانهای سطحی هر یک از زیر حوضه ها  ،حرکت کردهزمین  بیآب در جهت شالجرم 

، و گاه در پهنه دشتی خشک و بی رمق مثل کویر بدون تاالب رود،  یینمخزن سد، پاهرنوع آبگیری )مثل و  اچهیدر ا،یسمت در

می متمرکز ای دیگر و در نقطه  ،مشخص حرکت ریمس کیدر  یسطح  که رواناب یا همنطقبا این تعریف . شود یروان ماستفاده( 

بر می شود منطبق  این موضوع علی القاعده ،زخیآب یها حوضه ییمرز جداتفکیک در مورد د. اطالق می گرد زخیشود حوضه آب

 همان منطقه.کوهستان یا  اطراف حوضه مزبورپستی و بلندی های  ها و خط الرأس

ی را جوهای جاری و ریزشهای  ه آبخیز عرصه ای است در برگیرنده منطقه ای وسیع یا محدود که همه آبضآبخیز: حوه ضحو

 مجرای طبیعی به خارج انتقا ل می دهد.و سپس از طریق یک  آوریجمع 

 یعیبطور طبریزش های جوی  و سایر یکه رواناب حاصل از بارندگ است طحیس ،یکیدرولوژیهحدوا کیبه عنوان  زیحوضه آبر

  حوضه چنینباشد مستقر   حوضهآن مرز  یبر روخروجی آبخیز مورد نظر اگر  در اینصورت می شود.ختم  خروجی کیبه 

 د. نیگو زیدرون ررا  زخیو اگر داخل حوضه باشد، آنرا حوضه آب زیبرون ررا  یزخیآب

بر اساس  تربزرگ اسیدر مق ایو  یرودخانه اصل کی یها شاخه یکوچک بر رو اسیدر مق تواند یم زخیآب ی حوضه قرار نیاز ا

 د. کر فیتعرواریز می شود  تاالب ای  خور رینظ یبزرگ یمنابع آب ای ها اچهیدر ای ایه به درک خانهرود خروجی

 گریکدینقاط منطقه را به  نیمرتفع تر یستیخروج آب از آن با ینسبت به نقطه  زیآبر ی مرز حوضه نییتع یبه هر جهت برا

 یبه سورو ها  خط الراس به تواند از ناشی از ریزش های جویآب که روانمفهوم  نیبد .میبرس یخروج ی متصل تا به نقطه

به  یا نقطه چیآب در ه میاصطالحا خط تقس ای زیآبر ی مرز حوضه ی. بطور کلدشوحرکت کرده از آن نقطه خارج  خروجی آبخیز

 .کند ینم برخوردآبراهه با رودخانه  ،یجز نقطه خروج

 یو رواناب سطح یالعمل منطقه نسبت به بارندگ عکس براساسمورد نظر حوضه که مرز  دآی  یمبر  چنین زیحوضه آبر فیتعر از

 یها از مرز حوضه تواند یم ینیرزمیز یها لذا حرکت و مرز آب .گردد یم نییمنطقه مشخص تع کیآن از  یو خروجحاصل از آن 

 .از آن خارج گردد ایوارد  گریحوضه به حوضه د کی ینیرزمیز ینکرده و آبها تیتبع زیآبر

  

 زیصات حوضه آبرخشم

که مقادیر آنها برای هر حوضه تقریبا ثابت بوده و نشان  ،پارامترهای فیزیکیاز است ی ا  های آبریز مجموعه حوضههریک از 

مستقیم و غیر مستقیم  یتاثیرخود دارای  ترتیب هریک از ویژگیهای مورد نظربدین است. آبخیز حوضه آن ی وضع ظاهری  دهنده

                                                 
  9رودخانه کیکه از آب  یا هیناح - 2. زدیر یجا م کیآن به  یکه آب ها یمنطقه ا ای هیناح - 1حوضه =   -  

 د / ف. دهخدا شو یشروب مم
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: نوع پوشش گیاهان، جنس لی الصول مشتمل است برعآبخیز  یها در فرایند تبدیل بارش به رواناب دارد. خصوصیات مهم حوضه

ی   تراکم شبکه و میزانحوضه متوسط  شناسی و نهایتا میانگین، ارتفاع شناسی و اقلیم ها، کاربری اراضی، مشخصات زمین خاک

 .قابل ذکر استها  رودخانه

 
 شمایی از شاخه اصلی یک حوضه آبخیز و زیر شاخه ها / برداشت از گوگل: 2تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اهمیت آنآبخیزداری فصل اول: 
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 10 آبخیزداری )مدیریت آبخیز(

علمی که برای انجام و اجرای کامل آن  معنی کرد. آبخیزحوضه های علم مطالعه و مدیریت می توان به عنوان ا رآبخیزداری 

هرگونه پدیده طبیعی است. تا از این  با های مرتبط، در زمینهبه ویژه مختلف مطالعات و انجام ها بررسی بسی المحاله نیازمند 

آب )موجود منابع هریک از  ایهگی ویژ بهصحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه  بهره برداریحفاظت و نسبت به به توان  طریق

 .سود جستیا در سطح وسیعتر که همانا محدوده کشور است  منطقه مورد نظر( در و خاک

مهندسی ، زنده درست طبیعتو حفاظت اداره در جهت که علمی  دارای جنبه های ،نوظهورو ، بدیع مدیریت آبخیز فنی است

جهت همه گیر  یمطالعاتدر این باره برای تحقق شناخت منطقه مورد نظر  .کاربرد دارد زیست منابع طبیعی، جنگل مرتع و محیط

مورد استفاده قرار می و سازه ای  اجرای عملیات مهندسی که بیشتر دراست، نیاز  مورد الزم، ها اجرای نیات اصالحی و سازندگی

های آب و هوایی،  ویژگی بررسیمشتمل برمواردی  خالصه می شود: سانبدین  "اسما در این باره موارد مورد اشاره .دنگیر

، و امور زمین شناسی، هیدرولوژی، مطالعه حجم رسوب دهی حوضه مورد مطالعه اجتماعی اقتصادی، خاکشناسی،فیزیوگرافی، 

 ی پیش روها و برنامه  اجرای طرح جهتهمسو با استفاده از روشهای کاربردی . علمی و غیره...... دردست بررسیمربوط به جامعه 

اجرای چنین برنامه ای بی رادع و مانع هیچگاه موجبات تخریب محیط یا . در منطقه مربوطه با هدف توزیع پایدار منابع موجود

عناصر متشکله حوضه آبخیز تضمن پایداری م اقدامی استبلکه  .دشونمی  را موجببروز دخل و تصرف در پیکره محیط طبیعی 

داشته، روال جوامع گیاهی و جانوری و انسانی  رویبر به سزاتأثیری همچنین  محیط طبیعی،بالفعل و بالقوه کارکردهای تضمین و 

)از که دیرگاهی است گر علم، هنر یا فنی است معجزه در واقع آبخیزداری . دبخشمی  سرعتبدان  و ،مینظتاستمرار طبیعت را 

های آبخیز کشور اعم از عرصه های طبیعی، اراضی کشاورزی، اقتصادی یا انسانی  هضیت حوبرای مدیرتا کنون(  40سالهای دهه 

ه آبخیز ضنکه تاثیری منفی در شرایط پایدار منابع آب و خاک حوآبدون مورد توجه کارشناسان و متخصصین امر قرار گرفته است. 

نموده موجبات شکوفایی امر اقتصاد و رفاه پیوستگی و تداوم حیات منظقه طرح را تضمین وسیله  مصممبه طور  بلکه .آورد پدید

 .فرهنگ بابیلون با کمی تغییرشرح مطالب از /  .می شودمربوطه جامعه و سر زندگی 

               :کندمی تعریف  نینچ "دارمرویکرد آبخیز "در این باره فرهنگستان واژه ها مطلب فوق را بدین شرح تحت عنوان 

ر بتوجه و اقدامات  یکه در آن تمام یطرز تفکر و عملکرد ،و جنگل ستیز  طیمح -یعیمنابع طب یمهندس ،دارمرویکرد آبخیز

تحت عنوان رویکرد " مصوّب فرهنگستان یها واژهمرجع   د. /گرد یمتمرکز م ینیرزمیو ز یسطح یها آب انیو جر زیآبخ ۀحوض

  "آبخیزمدار

 

 
 

  آبخیزداریواژه مفهوم 

موثر عوامل ه های آبخیز، همراه با مطالعه و شناخت درست کلیه ضمدیریت آبخیز )آبخیزداری( دانشی است در جهت مدیریت حو

که علمی  "کامال یموضوع ی.محیط و زیستویژگی های آن مناطق با هدف توزیع پایدار منابع طبیعی  حوضه آبخیز و  در عملکرد

                                                 
10 Watershed Management /  )Einzuggebiet Bewirtschaftung( 

 - * Time of Concentration 
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پس از تهیه طرح یا طرحهای تفصیلی و نیمه تفصیلی(  -2تهیه طرح جامع/  -1پس از تدوین برنامه ای چند مرحله ای شامل: )

های و برنامه ریزی  اتیو اجرای طرح های مطالع تهیهبه مورد اجرا گذاشته می شود. در باره روند تامین و تصویب بودجه الزم 

 فعالعناصر یک از  هرافزایش عملکرد  موقعیت موجود در منطقه طرح نسبت بهرجهت حفظ ند دا، کارشناسان امر موظف اجرایی

، به بر اساس مندرجات طرحبهبود یا توسعه پوشش گیاهی، حیوانی، و جوامع انسانی  جهت یه مورد مطالعه، اقداماتضدر حو

 .درنگزادرستی به مورد اجرا 

 

  رایج در حوضه های آبخیز مهندسیعملیات 

: تامین عبارتست ازه های آبخیز در صدد آنجام آن می باشند، به طور خالصه ضخالصه آنچه را که مسئولین و مدیران حوبطور 

ن کیفیت )برخورداری از آب سالم و زالل، بدون گل آلودگی(، بهینه سازی رواناب های سطحی )تنظیم جریان تریباالبا آب، 

ت حقوق آب زراعی و مهار سیالبها، کنترل فرسایش خاک، تشکیل کالس های رودخانه ها و جلوگیری از هدررفت آب(. مراعا

اقدامات و فعالیت هایی که  .مورد نظر استاز اهم موارد، ه های آبخیز ضآموزشی برای روستاییان و گله داران مقیم در حو

 کارشناسان و برنامه ریزان مربوطه موظف به اجرای آن می باشند.

ه آبخیز خود نیارمند ترکیبی کامل از متخصصان کار کشته در رشته های ضآبخیزداری در یک حو طرحعالوه بر این اجرای 

مشرف . کسانی مشرف و آگاه به کلیه امور مهندسی بویژه مهندسی سازه، سان اجرایی یا برنامه ریزاناعم از کارشنا علمیمختلف 

بتونی. همچنین مسلط به شناخت انواع پوشش های گیاهی سنگی، و سدهای ، متر 10حداگثر به ارتفاع  سدهای خاکیساخت  بر

، محیط زیست، نقشه برداری، جامعه شناسی روستایی، زمین شناس )گیاه شناس و متخصص مرتعداری(، جامع شناسی بویژه

ه ضحوهیدرولوژی و سایر رشته های کارشناسی مرتبط با نیازهای الزم جهت مدیریت مهندسی رودخانه،  ،مهندسی هیدرولیک

 .  بخشی از نیازهای این رشته فنی است آبخیز

و مفهوم کلمه نهفته است، کلمه ای که به معنای ساده تر می امر اهمیت مجری داشتن برنامه های آبخیزداری، خود در محتوای 

 ندمی ک شنکه خود موضع را رواست کلمه ای داری،  ("داری"پس وند کلمه نخست توجه شود به )توان آن را چنین عنوان کرد: 

یا فردیکه از یک مرکز یا منطقه نگهداری می کند مثل کلمه باغ  ،11عمومی هایٔ  داری = سرکار. ناظر انبار و ذخیره  -اِ :بدین شرح

دراین صورت اگر داری مراجعه شود(.  : )به فرهنگ دهخدا تحت کلمه12است مدیریتتداعی گر داری مرتعداری، که مفهوم آن 

معنی ناظر را بپذیریم در آن صورت کلمه مزبور خود معنا و مفهوم کلمه آبخیزداری را به خوبی نشان میدهد. در واقع ناظرکسی 

نگارنده که از اولین روز  . رعهده داردباست که وظیفه اش همانا حفظ و حراست از منطقه ای است که اداره امور ان سرزمین را 

 40دهه سالهای  سطاز اوا "اجرای برنامه آبخیزداری رسمادر این مورد نخستین بار نامه های آبخیزداری در کشور )های اجرای بر

                                                 
  11)از لغت نامه دهخدا( . -

 12ه آبخیز، مراجعه شود به تعریف باغ داری:  ضآبخیزداری = حفاظت از حوو ، "داری "مفهوم کلمه  - 

و فروش حاصل باغ . میوه  جمعآوری ||تمشیت امور باغ کردن . باغبانی .  ||محافظ و نگهبان باغ بودن .  ||خداوند و مالک باغ بودن .  ||باغ .  نگاهداری) 

 (د )فرهنگ دهخدااجاره داری حاصل باغ . و رجوع به باغدار شو
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در استان زنجان و میانه در آذربایجان شرقی آغاز به به بعد  1349طی سالهای  سپسش با فعالیت در اطراف سد کرج، سد منجیل، 

سراسر کشور را در برگرفت )البته با بودجه  "توسعه یافت و تقریبا سرعتبه  در زمانی اندک عدها وببرنامه ای که  می کند(.کار 

، به مای ناچیز و ناکافی(. در این زمینه طی فعالیت سی و چند ساله ای که در جای جای کشور عزیزمان ایران برعهده داشته ا

اضی، تهیه و تامین آب کافی و سالم برای امر زراعت و آب راخوبی به اهمیت این شیوه فنی مهندسی در باالبردن توان بارخیزی 

و بسیاری داشتن شغلی آبرومند به برای جمعیتی نیازمند مطمین، رسیدن به خود کفایی از نظر تولید مواد غذایی، تولید کار  یشرب

تگی و با ایمان به سودمند بودن آن برنامه . موضوعی که با دلبسامبدان اعتقاد پیدا نموده  "منافع غیر ملموس دیگر آگاهی یافته، قلبا

در این دمی از کار و فعالیت فرو نگذاشتیم.  ، همه همکاران و نگارنده، کمر خدمت بستهمملکتدر ایجاد تحول و بهروزی اساس 

کار آفرین و و وین، نشیوه این  با استفاده از می توانبه خوبی در یافته ام که با تخصیص بودجه ای قابل توجه و در خور اعتنا باره 

البته بدان شرط که به توانند شبانه  معتقد در راه سرافرازی میهن قدم های بزرگی برداشت.کارساز، همراه با تربیت کادری دلسوز و 

، هم )به طور دایم( ه های آبخیزضمستقر در حو کشور کمر همت بسته،مناطق دور افتاده ترین اور و گاه در هنپعرصه های روز در 

د. با اتخاذ چنین روشی در کار بی شک خواهیم توانست در کوتاه مدت ونبه خدمت مشغول ش نطقه طرحمدر نند یک فرد بومی ما

 آبخیزداری، طرحهای)بهترین گزینه جهت به کارگیری کارکنان و ناظرین  توفیق یابیم.درمان دردهای کهنه مملکت نسبت به  

دن در منطقه طرح، بون و ساکن شد. به نظرنگارنده مقیم (دخواهد بوانتخاب جوانان محلی منطقه ای جزء اوجب واجبات این مهم 

. با به اجرا گذاشتن چنین برنامه خواهد داشتی در مجری داشتن برنامه کاری تاثیر بسیارخود در جمع مردمان محلی و روستاییان 

پرداخته پیروز از آن موجود به نحو شایسته ای های یار کوتاه، می توان نسبت به تغییر نابسامانی ای بی شک و در فرصت زمانی بس

عالوه بر تامین نیاز تمام، اعتقاد راسخ دارم، می توانیم با قوت مثبت، د. بدین وجه در صورت تحقق یافتن چنین اتفاقی مآ بیرون

به سایر کشور جهان صادر کنیم. شگفتا بر اساس یک را  سیاری از اقالمب (کشاورزیداشته )تولیدات مازاد تولید  ،های داخلی

بیش  ")تقریبا 1357اال سال  40حساب سر انگشتی مقدار بودجه ای که برای اجرای طرح های آبخیزداری از اواخر سالهای دهه 

سالهای بعد از انقالب محاسبه نشده میلیون تومان آن دوران برآورد می شود، ) 300سال( مصوب و هزینه گردید، نزدیک به 10 از

حجم پولی  ،میلیون تومان بوده باشد، به خوبی می توان 60در همان ایام  14است(. حال اگربنا به فرض  قیمت یک هواپیمای اف 

دریبیم که  ،یک ماشین جنگی سرمایه گذاریخرید فقط برای و مبالغی که  ،شده حیاتی هزینه مرااین که ظرف مدت ده سال برای 

برای و رزمی برای تقویت قوای  "منحصراکه  جهت تهیه تجهیزات نظامیهزینه کالن فرق معمله از کجا تا به کجاست. بدین سان 

جهت خرید (، سرمایه گذاری صرف می شود ایا می تواند با سالمت و شادابی این سرزمین مقایسه شود؟ یک جنگ احتمالی

ی است که بطبع در یک پیکار رزمی یا در طول کمترین زمان ممکن با فرارسیدن مدل نا مطمینجهیزات نظامی یک سرمایه گذاری ت

در د. البته مقاسیه ای این چنین شونهای پیشرفته تر اسقاط، یا در اثر مرور ایام و گذشت سال و ماه فرسوده شده از رده خارج می 

مع الفارق است که به هیچوجه نمی تواند مورد قضاوت قرار نوعی قیاس نظامی کشور موضوع نیروی باب مساله آبخیزداری و 

 گیرد.

 

، مساله تفکری است که دولتهای جهان را بین این دو سرمایه گذاری دولتی وادار ساختای فی مقایسه چنین ولی انچه مرا به  

من خیره کم نیاورد. در واقع این مقابل دش ران و آب مردمان خود به کاهد تا دمجبور می کند برای تامین امنیت کشور حتی از ن

که برای افزایش قدرت رزمی مملکت به مصرف می  ،مالحظه هزینه ای قابلناچیز در مقابل حجم است مقایسه بودجه ای  ،قیاس
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 که)مقایسه ای است مجسم و قابل توجه، جای هیچ سوال و جوابی ندارد بلکه فی النفسه ضروری و واجب است  ، کهرسد

و گویا را به خوبی منعکس تواند کرد(. مقایسه ای آشکار که می توان درجه اهمیت این دو مقوله عناصر واقعیتی روشن 

نگهدار استراتژیک، که از یک طرف متوجه حفظ استقالل غذایی، آبادی و آبادانی است و از سوی دیگر حافظ استقالل کشور و 

البته هر عقل سلیمی هزینه های به عمل آمده برای دفاع از کشور را به وضوح برجسته می سازد. را  موضوع ،مرز های ایران زمین

 "قابل رد کردن هم نیست. ولی بحث کلی در این مختصر کالکه  ند،دامی نی مقایسه نمی کند و آنرا نادرست با هیچ اولویت دیگر

چندان مواد غذایی را منتفی دانسته در باره عدم توجه و کم بها دادن به موضوعی است که حیات جامعه، و خود کفایی کشور به 

با دسیپلین  ارتش منظم،می دانیم اساس و بنیاد مملکت، پایداری و رفاه جوامع ایرانی بر پایه خوب  البته. می شوده نپرداختبدان 

یعنی سالمت ، سالمت کشور استوار بوده و استوار می ماند اگر شادابی و سرزندگی مردمان کشور فراهم آمده باشدقایم به ذات و 

، وابستگی کشور همسو شده "کشاورزی"عرصه های تولید نابودی با  که. موضوعی که امروزه روز با افزایش رشد جمعیت مردم

دیگر کشور به  و وابستکیفقر ناتوانی موضوعی که سبب  مجبور خواهد کرد.به واردات مواد غذایی و سایر نیازمندیهای مرسوم را 

ود، لپه و قس خنان )در واقع کمبود گندم( و روز دیگر کمبود گوشت، ن کمبودنانچه هر روزه یا شاهد . چخواهد شد ممالک جهان

لذا مدیریت و اداره امور کشور چنین حکم می کند تا تعادلی بین واجب و مستحب یا به قول قدما )االهم فی  علیهذا... هستیم.

ه همه دار و ندار مملکت را برای توپ و تانگ خرج کنیم و برای دیگر االهم( رعایت شود تا نه سیخ  به سوزد نه کباب، نه آنک

که نمی شود بلکه خیراالمور اوسطها شرط عقل  ،امورات ضروری اندیشه ای نداشته باشیم یا همه چیز را برای رفاه و خوشدلی

و این زمانی میسر می گردد که . آنچه مهم است استقالل و حاکمیت ملی و آزادی و سرافرازی توده های مردم کشور است، است

در واقع کشور نیازمند تدوین برنامه های کوتاه، میان  .ی به آن معطوف توانند داشتو برنامه ریزان مملکت نگاه دقیق سردمداران

آن  براساسآن چنان که به تواند برای حداقل پنجاه سال آینده کشور خط مش مشخصی داشته باشد و  ،مدت و بلند مدت است

ی برحق و مورد نیاز کشور همه خواسته ها دیگر یپیروی کند. امید آنکه در فردایاز آن برنامه تابع النعل بالنعل )متفق و هماهنگ( 

مام میهن آبادی را به  بیش از پیش رونق و کشاورزی در امر زراعت وو گسترش  ها نوآوریبا وجود  تا، و برآورده شود محقق

 .برگرداند

 

 

 (: اثار و پدیده هاى طبیعىمبحث مربوط به )یا جغرافیای طبیعی ی فیزیوگراف

 فیزیوگرافی: .ینگارریخت و ،  بیعی ط  های  آثار و پدیده  مبحثیا ،  بیعی ط  جغرافیایعبارتست از مطالعه در باره 

عوارض انواع )شکل، ماده، آرایش، تغییرات( اشیا به ویژه این موضوع در کل در برگیرنده توصیف فیزیکی طبیعت  در خصوص

به کار  "های طبیعی به طور کلی پدیده"برای مطالعه یا توصیف  13توسط هوکسلی1869جغرافیا در سال  طبیعی است؛ این واژه در

وارض سطحی زمین، توصیف ع "چنین تعریف شد:آمریکا مورد نظر قرار گرفته و این واژه سپس در ایاالت متحده  شد. گرفته

و آن  .شود ترتیب با جغرافیای فیزیکی مترادف می بدینو  ،( با تأکید بر منشأ آنها1985)پاول، "همچون توده های هوا، آب و زمین 
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شناسی. پس ازآن به ویژه در ایاالت متحده این واژه به بخشی از  شناسی، هواشناسی و اقیانوس زمیناست بر مبحث شامل 

  می پردازد محدود گردید؛ ازاین جهت این واژه منسوخ شده وزمین 14ها دیس  ی که به توصیف و منشأ زمینجغرافیای فیزیک

  اگر چه گرایش کلی در مورد فیزیوگرافی به عنوان یک واژه توصیفی و زمین گردیده است.شناسی جایگزین آن   یختر

. (همتا و مثل و مانند یبمعن دیآ یم هیتشب یبرادیس فظ ل)ها  دیس شناسی به عنوان یک واژه تفسیری در مطالعه زمین ریخت

 دهخدا. / مرجع ف. دوش  میاستفاده  (اثی)غ

 

 موثر در پیدایش روانآبو عوامل شناحت عناصر 

خاک حوضه، پوشش  ویژگی، آبخیز حوضه یهندس شکل، ندگیبار وضعیتچون  یمختلف یآستانه شروع رواناب تابع پارامترها 

ثبت  انیو اطالعات جر یبزرگ با استفاده از اطالعات بارندگ یها . آستانه شروع رواناب در حوضهآن است هیو رطوبت اول یاهیگ

 ستگاهیفقدان ا لیکوچک به دل یها . در حوضهدگرد  یم نییتعاندازه گیری می شود  یدرومتریه هایستگاهیتوسط اها که ده دا

آماری حوضه های های می توان از داده  گونه موارد نیبا مشکل مواجه است. در ا برآورد آستانه شروع رواناب یدرومتریه

به هر  به توان از روش رگرسیون دو متغییره نیز سود جست.نزدیک به منطقه مورد نظر بهره گرفت. هرچند این امکان وجود دارد 

 بیآبراهه و ش بیش - 2مساحت حوضه،  - 1، دبرشمررا می توان بدین شرح موثر در آستانه شروع رواناب  عوامل مختلفتقدیر 

 . قابل ذکر استگذشته چند روزهای  یبارندگهمچنین  - 3، تراکم آبراهه، متوسط منطقه

می توان  یدیرواناب تول زانیو م جادیعوامل موثر در ا نیب یونیو رگرس یهمبستگ یروشهااستفاده از  چنانچه ذکرش به میان آمد

 .اد به دست آوردمرابطه ای قابل اعت

، ندگیحداکثر شدت بار ریرواناب با مقاد بیرو ض یمختلف حداکثر دب ریمقادبین  یونیروابط رگرس جادیبا ابدین ترتیب 

 .دنمو نییرواناب تع دیمقدار و تداوم بارش، سهم و وزن هرکدام از عوامل در تولهمچنین 

 .بدان پرداخته شده است "است که ذیالیکی از موثرترین عوامل در پیدایش روانآب مساله زمان تمرکز این باره در 

 

به . عبور کند نقطه خروجی که از فرو ریخته بر سطح آبخیززمان تمرکز* یا زمان تجمع : مدت زمان الزم برای رسیدن آب باران 

 در واقعرسد مدتی طول می کشد که آنرا زمان تمرکز می نامند. بت خود به مقدار ثابجریان روانآب زمانی که دبی  عبارت دیگر،

 .به بیشترین مقدار خود می رسد( زمان تمرکزدبی جریان رودخانه در این زمان )

را بسته، و اگر نقطه  آبخیزین ( چناکامال مسدود یمحیط )درقرار گرفته باشد، آبخیز ه ضاگر نقطه تمرکز در داخل حوبدین ترتیب 

 .باز می نامند یک آبخیزرا آبخیزی ن چناخارج شود، منطقه تواند از ه که رواناب بمنتهاالیه حوضه آبخیز تمرکز در 

 

 :"2" در حوضه آبخیز عوامل موثر بر زمان تمرکز

 ه آبخیز وسیع تر باشد، زمان تمرکز افزایش می یابدضه آبخیز : هر چه حوضوسعت حو - 1

 زیادتر باشد، زمان تمرکز کمتر استشیب منطقه مورد مطالعه توپوگرافی : هر چه  - 2
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یعنی در . چراه آبخیز در مقدار )حجم( رواناب تاثیر ندارد ولی در شدت رواناب ضه آبخیز : بطور کلی شکل حوصشکل حو - 3

بدلیل )بهم می رسند  همزمان "تقریباآبراهه ها اکثر آب چون  ، الجرممربعبه شکل  نزدیک "حوضه تقریبایا ای شکل ه دایره ضحو

طغیانی  یاهجریان ( در این حالت د راین قبیل حوضه های آبخیزه ها به هم نزدیک استضاینکه زمان تمرکز آبراهه های این حو

 .می کندبروز 

یکسان ا در چنین منطقه ای جریان آبراهه هکه زمان تمرکز جاییآناز باشد، شکل مستطیلی  یاکشیده آبخیزی ه ضاگر حو در عوض

 به مثابه آنچه در خوضه های دایراه ای شکل تعریف شد نخواهیم داشت.جریانات طغیانی  ند، لذا نیست

 

  ه آبخیزضروش های تعیین شکل حو

 : روش هورتون  - 1

R = A / L
2     

  A ه آبخیز بر حسب کیلومتر مربعضمساحت حو - :

 

  L ترطول آبخیز بر حسب کیلوم - :
 

بالعکس هر چه این عدد از یک و به عدد یک نزدیک باشد، شکل آبخیز مورد نظر به مربع نزدیکتر بدین ترتیب اگر حرف )آ( 

)رابطه ذیل( /برداشت از مقاله  نیکوی گیالن  ن است که شکل آبخیز مورد مطالعه کشیده و طویل استآکوچکتر باشد بیانگر 
NIKOOY@GUILAN.AC.IR  

 

 
R = A / L  

  A ه آبخیز بر حسب کیلومتر مربعضمساحت حو -

 

  L ترطول آبخیز بر حسب کیلوم - :

 

 :روش میلر - 2

S = (12.57 A) / P
2 
 

A  =حرف  زیه آبخضحوساحت م( وP )حرف رابطه هر چه  نیدر ا ، طیمح( مقدار عددیS ضریب حوضه آبخیز ) کیبه عدد 

  ه نزدیک تراست.ریمورد مطالعه به دا زیباشد شکل آبخ کترینزد

 

 

 

 نظریه پیشرفت

http://staff.guilan.ac.ir/staff/users/nikooy/fckeditor_repo/file/2.pdf
http://staff.guilan.ac.ir/staff/users/nikooy/fckeditor_repo/file/2.pdf
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 و جهش ،پس از پایان جنگ اول و دوم جهانی که طی چند قرن اخیر به ویژهو پیشرفت علوم عملی و نظری توسعه نظر به 

سبب گردید تا دانش و درک وفهم انسان نسبت به پدیده های محیط طبیعی و دیدگاهش سرعت خارق العاده ای به خود گرفت، 

روی بشریت باز نماید. در این رابطه آنچه را که بشریت  را پیشکارآمد نو و ای  هطریق ،هشد ختهشنانسبت به مفهوم زندگی بیشتر 

علوم پزشکی و سایر  اشاعهو  گسترش در تاثیری بود که  ،عالوه بر دیگر اختراعات و اکتشافات موجود ه،از این راه به دست آورد

مرتفع به سرعت بیماری های همه گیر و خطرناک به  مساله ابتالپس از آن  قابل اهمیت که بسیارموضوعی  د.مآ حاصلپایه علوم 

سایر و کنترل های بیماری زا باکتری ابتال به عقب راندن خطر  اتموجبدست آورد بزرگی که با خود  .رو به کاهش گذاشتیا 

اثرات و ماجرایی که اینک پس از گذشت چندین دهه  د.یانگردو قابل درمان زایل  "تقربا در سرتاسر جهان را عفونیامراض 

همه بالیا و آن حجم عظیم  ، کمتر کسی از آنداز خاطره انسان قرن حاضر محو گردی "تقریبا ابتال به بیماری هادشواری های 

پیشرفت  هرچند نمی توان از. نیستدر حیطه این مختصر  شکه شرح ،مرگ و میرها چیزی به خاطر دارد، یا بدان می پردازد

شاهد آنیم، چشم پوشید. جریان شگفت آوری که امروزه  گردیده،پدیدار در علوم پزشکی سال اخیر  100که طی خارق العاده ای 

ان را سکه جان هزاران هزار ان متداول چند قرن گذشتهمانند وبا، حصبه، طاعون و بسیاری بیماری های  یخطرناک امراضدیگر از 

ره اوردی  .نده ابه دست فراموشی سپرده شدو  ،هرخت بربستامروز ز جهان برخی از آنها ا آثارکه حتی  خبری نیست. تباه می کرد

 امسیر رفاه و سعادت ر ،عصر حاضر علوم پزشکی و دیگر علوم مدرنروزمره های پیشرفت که بشریت در سایه خارق العاده 

توسعه و ، ها همه این پیشرفت علیرغم. اما دشومی تر این کره خاکی افزوده و افزوده جمعیت  بر تعدادنسل پس از نسل  ه،پیمود

عدیده ای، مثل روند در برابر مشکالت را خود بشر امروزی  ،ها و نارسایی ها بروز برخی کاستیدر علوم، معهذا به خاطر  و ترقی

به دنبال عالج مشکل همگی تالش می کنند. افزایش سریع جمعیت که اساس و بنیادش را خود به وجود آورده مواجه  گردیده، 

یژه برای همگان به وا غذتامین مشکل و دیگری افزایش روزافزون جمعیت، مشکل بزرگ جامعه جهانی یکی مساله  ر این موردد

قرار می در معرض خطر گرسنه را گرفته یا جان میلیون ها انسان که همه ساله موضوعی  است. جهانمحروم در بسیاری از مناطق 

آمدی دستگاهای مسول سو مدیریت و ناکارازهمه موضوع به ویژه در ممالک جهان سومی بیشتر ای ین عارضه چن بارزد. دلیل ده

آب، محدودیت در سطح اراضی ریزش های جوی و ود کمب ،شرایط سخت آب و هوایی ز ا قابل ذکر است. هرچند نمی توان

ساکنین قشر وسیعی از  ، ناآگاهیبی سوادیموضوع ه البت) را نادیده گرفتچنین مواردی مورد و غیره کشاورزی  یمناسب زراع

ماب همسو با وجود حکومت های تمامیت خواه و دیکتاتور تهیدستی غالب جمعیت به ویژه در قاره سیاه،  این قبیل مناطق،

. (غیر ممکن می نمایدچندان دور حتی در آینده ای ن ،مشکلراه چاره ای برای برون رفت از آن  هک ،و موثر پابرجااست  یمشکل

آن قبیل جمعیت و م پزشکی حاصل آمده، وعل دردر اثر پیشرفت  جهان موضوعی است کهرشد جمعیت روز افزون افزایش 

، و چاره ای برای درمان درد خود دمی به خود نمی آیند حتی، هدیسرعت بخشبه طور فزاینده ای  رافقیر و کم درآمد ممالک 

افزایش معیار گذشته یا با کمی تغییر در کیل و همان  بادر این قبیل ممالک کم و بیش میزان تولید مواد غذایی  به طوریکه. ندارند

و باالتر از همه اصالح  ها،استفاده از حشره کش  طراه خبیا  ،شمیایی هایکمک کود ابآنهم که د گیرمی  صورتتولید محصوالت 

در اکثر ممالک  "اخیرا و تولید بیشتر، که به منظور احتراز از حمله حشرات به مزارع زیر کشتموردی  .استژنتیکی بذور گیاهی 

با همه پیشرفت های مع الوصف  .دستکاری برروی ژن های نبااتی(موضوع ) رواج پیدا کرده استاین روش خطرناک گیتی 

ند نسبت به تامین نبه تواده شموفق نهنوز ، کشورهای عقب مانده استون مرهنرفاه و نیک بختی به موجود که جهان متمدن را 

نکه تولید ات زرعی که از ضمن آ .ندربه عمل آواقدامی موثر داشته باشد را  خودوی جمعیت رو به افزایش فتکاکافی که  غذای
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طریق اصالح ژنتیکی نباتات حاصل می آید، الجرم به خاطر عدم تطابق با دستگاه گوارشی موجودات زنده علی الخصوص انسان 

موادی است زیانبار که عواقب ناصوابی را برای نسل های حاضر و آتی در پی خواهد داشت )در این باره تولید انواع روغن های 

 روغن لفراورده می شود از جمله دست آوردهای فن جدید است، مثدستکار شده ژنتیکی ز ذرت، پنبه و سایر غالت نباتی که ا

"2912رنال ژوالترنیتیو "دسترس می باشد(، / مراجعه شود به مجله  که به فراوانی همه جا در ، الدن و غیره،گردان آفتاب
15   "1 "  

به  دنبه تدریج با روی آور ه،در قالب سازمان خوار و بار جهانی به فکر چاره کار برآمد در این راستا دول پیشرفته و مترقی جهان

شمیایی، غیر اجرای شخم درست، دفع علف های هرز، استفاده از کود های  ،روشهای کاربردی مثل تسطیح سطح اراضی زراعی

اتی و غیره  سعی وافر مبذول داشته و راه هایی خطر هجوم حشرات، با استفاده از حشره کش ها، دفع آفات نب ازحفظ محصوالت 

ه طریقی نو به جهانیان عرضی داشت ،جهت برون رفت از این معضل همراه با بهبود شیوه های زراعی، باغداری، دام پروری، و غیره

 جهتود آنچنان که توانست مشکل کمب است. هو پراکنده شدیافته ند. روشی که به سرعت در بیشتر ممالک جهان توسعه ا

جهان فراهم آورد، مگر در قاره سیاه که کماکان به دلیل کمبود این دسترسی به مواد غذایی سالم و کافی را برای بسیاری از ساکنین 

 "اصطالحی فقهی است و درلغت یعنی سختی و دشواری "عسر و هرج  یتبارندگی، بروز خشکسالی های مکرر و غیره در وضع

در این راستا به ویژه  رابررسی های مفیدی  ،در اثر این تکاپو وتالش جمع قابل توجهی از متخصصین اصالح نباتات  قرار دارند.

در این باره  ند.ه ازده، شیوه های نوی جهت تولید هرچه بیشتر در اختیار کشاورزان قرار دادپس از پایان جنگ دوم جهانی رقم 

ی بسیار کوتاه )در ن خوار و بار جهانی، در مدت زمانکه بنا به ارزیابی سازما ه،عه یافتحد و اندازه ای توسچنان پیشرفت کار در 

. همچنین عالوه بر توسعه 1جدول "% افزایش پیدا کرد 12( سطخ اراضی کشاورزی جهانی حدود 1349-1379طول سالهای 

گندم های اصالح بذور ی قدیمی )به عنوان مثال در اثر یافتن گونه های پر بازده نسبت به واریته ها همچنین ،سطح اراضی زراعی

تولید گندم های  الحال، دتجاور نمی کر تن در هکتار 3-2  شان ازتولید حداکثرتا همین چند ساله اخیر  )یا حتی برنج(، که  بومی

 .دشودر هکتار بالغ می تن  10دود حاصالح شده حتی به 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  - Transgenic تراریخته =   Alternatives Jounal, Volume 38 Number 5/ 2012 / Field of Nightmares,  
Ottawa continues to embrace the widespread use of round up on Canadian farms by letting corporate seduction trump scientific 

evidence. By Larry Powell, Page 25  

بزرگ بدون در نظر  یبه شرکت هابرای کشت محصوالت تراریخته با آغوش باز، استفاده گسترده از مزارع را )کانادا( تاوا در این مورد که ا ویلترناتمجله آ

 یتومورها شیافزا ،یکیژنت یها ممکن است در دراز مدت باعث جهش ختهیمصرف محصوالت ترارد هشدار داد. زیرا ده یادامه م یگرفتن شواهد علم

 شود ینابارور یو حت یسرطان
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 برداری از اراضی و آب در جهان: خالصه آمار و اطالعات بهره 1جدول 

• Expansion in the area of land used to cultivated food crops between 1960 and 2010: 12% 

 .است یافته افزایش ٪12جدود:  1389و  1339توسعه  مناطق زیر کشت محصوالت زراعی  بین سال های 

• Increase in world agricultural productivity during the same period: 150-200% 

 ٪200-150افزایش بهره وری کشاورزی جهان در همین دوره: 

• Extent of total cultivated land (rainfed + irrigated) in 1961: 1.4 billion hectares 

 میلیارد هکتار 1.4: 1340وسعت کل زمین های کشت )دیم + آبی( در سال 

• Extent of total cultivated land (rainfed + irrigated) in 2006: 1.5 billion hectares 

 میلیارد هکتار    1.5: 1385وسعت کل اراضی زیر کشت )دیم + آبی( در سال 

• Cultivated area where irrigation was practiced in 1961: 139 million hectares 

 یلیون هکتارم 139/ 1340سطح اراضی زیر کشت آبی در سال 

• Cultivated area where irrigation was practiced in 2006: 301 million hectares 

 میلیون هکتار  301: 1385اراضی زیرکشت آبی در سال 

• Average number of hectares of cultivated area needed to feed one person in 1961: 0.45 ha 

 هکتار 0.45: 1340زراعی جهت تغذیه یک نفر در سال متوسط مساحت یک زمین 

• Average number of hectares of cultivated area needed to feed one person in 2006: 0.22 ha 

 هکتار 0.22: 1385متوسط مساحت یک زمین زراعی جهت تغذیه یک نفر در سال 

• Total world land area suitable for cropping: 4.4 billion hectares 

 میلیارد هکتار 4.4سطح کل اراضی زراعی قابل کشت در جهان 

• Percent of the total world cultivated area that is rainfed: 80% (1.2 billion ha)  

 میلیاردهکتار( 1.2% )80در صد کل اراضی دیم جهان 

• Total land area currently being cultivated: 1.6 billion hectares of which 20% (0.3 billion ha) is on  

% آن بهره 20میلیارد هکتار معادل  0.3میلیارد هکتار که ازاین مقدار زمین فقط  1.6سطح کل اراضی زراعی در حال استفاده 

 برداری می شود.

marginally suitable lands    
                                اراضی مناسب حاشیه ای                                                        

• Share of world land sources that are degraded: 25% 

 %25منابع ارضی مشرک جهان که از بین می رود: 

• Share that are moderately degraded: 8% / 

 %8اراضی مشترک جهانی که به تدریج تخریب می شود: 

• Share that are improving: 10% 
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 %                                                        10اراضی مشترک در حال توسعه: 

• Percentage of all water withdrawn from aquifers, streams and lakes by agriculture: 70% 

 %70درصد استخراج آب از منابع زیرزمینی، رودخانه ها و دریاچه ها برای مصرف در امر کشاورزی 

Percent of total world crop production produced by rainfed agriculture systems: 60% 

 %60درصد کل محصول غالت جهانی با استفاده از روش زراعت دیم 

• Amount by which irrigation typically improves farm yields: Double 
 آبیاری با  .مقدار آبی که بازده مزرعه را بهبود به بخشد: )دارای دو مزیت  است(

• Volume of rainfed cereal yields in the developing world, on average: 1.5 tonnes/hectare 

 تن در هکتار  1.5حجم تولید غالت در اراضی دیم در کشور  های در حال توسعه، به طور متوسط 

• Number of countries that are withdrawing 20% of their water resources annual, indicating substantial  

 می کنند، رقم قابل مالحظه ای است% از منایع آب زیرزمینی خود را برداشت  20تعداد کشورهایی که سالیانه 

• Cultivated land per capita in countries Low income: 0.17 ha/per capita 

 هکتار  0.17سطح اراضی زراعی در کشورهای کم درآمد برای هر نفر: 

 Medium-income: 0.23 ha/per capita 

 هکتار برای هر نفر                                                       0.23حداقل درآمد:  

 High-income: 0.37 ha/per capita 

 هکتار برای هر نفر                                                       0.37حداکثر درآمد: 

• The average availability of cultivated land per capita in low-income countries is less than half that of  
 میانگین سرانه اراضی قابل کشت و زرع  در کشور های کم درآمد کمتر از نصف آنچه باید 

• High-income countries, as a group, cultivate more than twice the land area per capita (0.37 ha) than  

 هکتار( زیر کشت می برند 0.37ورهای با درآمد باال، به عنوان یک گروه، بیش از دو برابر سرانه )کش

either middle income (0.23 ha) or low income (.017 ha) countries. 

 هکتار(   0.17هکتار( یا با درآمد کم ) 0.23در کشورهای با درآمد متوسط هر یک )

Fast facts: The State of the World’s Land and Water Resources United Nations Food and Agriculture Organization ماخذ:   

 

 

 تخصص های مورد نیاز بخش آبخیزداری

شناسایی و آشکار گردیده، اما توسط کارشناسان فن طبیعی کم و بیش  حیطمعناصر مرتبط با اگرچه عوامل موثر در تخریب 

. بنابراین استنیازمند بازنگری  ،هگرفتاجتماعی و فرهنگی، کمتر مورد تحقیق و بررسی  -ین عوامل از منظر اقتصادیشناخت ا

و دیگر  به حال بر منابع طبیعی، حیات وحش،که تا از عدم مدیریت ی ناش جهت بررسی و کنکاش در میزان ضرر و زیانهای

جلوگیری از ادامه  بانسبت به رفع مشکالت  "عمالدخالت نموده،  "، الزم است سریعاوارد آمدهذیمدخل محیط طبیعی ی اپارامتره
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نیازمند حضور  خود فی النفسهاز این دست از آن جاییکه انجام مطالعاتی . بدین سان دادروند موجود اقدام بایسته ای صورت 

 ایجاب می کند تا در این خصوص فعال شدهلذا ضرورت امر چنان ، ای است با تجربهو کارشناسان و متخصصین کار کشته، 

به خدمت گرفته، راه درست را  دنو دارداشته  کافی اشرافدر زمینه های مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی به خوبی کسانی را که 

قبل است که  و شناخت چنین عواملیجامعه ای قادر به مطالعه قیاس براین  در این راستا، .یمقرار دهخود ای آتی هسرلوحه برنامه 

 فعالتخصصین ماین قبیل پرورش دن و رپروجهت در تدارکات الزم نسبت به تهیه نخست هرگونه عملیات اجرایی، به از شروع 

 انتخاب افراد "که بدوا ،دخواهد شزمانی محقق  دیراموچنین پرداختن به   عالوه براین. را مهیا کرده باشد شته، زمینه های الزمگ

که  ، به دور از هرگونه تبعیض و تعصب،ارساز. اقدامی ککار را به کمال رسانیده باشیمشده، ی الرگزینه ساکاردان و با تجربه 

 نسبت بهو راهنمایی های الزم ارایه طریق با  همسوبه توانیم  ،فراهم گشته هاگزینه بهترین شناسایی  تا اسباب اساس کار است. 

. براین باور و بر فعالیت کنیم ،(و حال گانغفلت گذشت حاصل)ه، برجای ماندتخریب های احیا و بازسازی ویرانی ها و مرمت 

ی اقدامهر به انجام  دست یازیدناز  پیشآن است، قبل از انجام هرگونه برنامه اصالحی و بر حسب ضرورت نگارنده را عقیدت 

می بایست به اجرا نخست منباب مثال آنچه را که در وهله  .اقدام گردد مورد اشاره تو انجام مطالعابررسی نخست نسبت به 

پس از اجرای قانون اصالحات ارضی بیشتر از همه که  است منابع طبیعیعناصر متشکله تخریب  ازو ممانعت مقابله شود،  هگذاشت

ی خواسته ابرای تحقق چنین  است. خود رسیدهممکن وجه به بدترین بی توجهی هابی اخیر بدان دچار آمده شرایط ی برخو 

کشور، حفظ  طبیعی ثروت هایتخریب  درختان و قطعجلوگیری از  رمنظوبه محکم  قوانینی واجب آن است تا نسبت به تدوین

درجهت فقر زدایی و بسیاری  صمیمانه، اقدام نموده ازگار با طبیعتهمسو و س ،محیط زیست، حیات وحش، توسعه صنایع

فقر درهر جامعه و نهادی مهمترین اسباب و ابزار پیدایش د. زیرا داده شوصورت عملیات ضروری و الزم االجرا، اقدامی جانانه 

زیست بوم . لذا برای نجات ؛شکم گرسنه ایمان ندارد()منباب ضرب المثل مشهور؛ خالف کاری استهرگونه دزدی و  ویرانی،

   .نیاز به یک داروی مقوی و تسکین دهنده دارد ،گردیده است چپاولغارت و  ،تخریببه شدت که ن ایران زمی

این امر به طور که می توان پذیرفت  ،در این باره برای حصول به اهداف کوتاه، میان و بلند مدت دربخش حفاظت از آب و خاک

و گردآوری لذا برای تحقق این مهم  .محقق می گرددبدین وسیله قابل عمل و از طریق اجرای برنامه های موثر آبخیزداری یقین 

از نظر کلی مدیریت آبخیزداری عندالزوم می  انجام این خواسته است.دلسوز و توانا یکی از عمده نیازهای کارشناسان تربیت 

تحقیقات را برعهده بایست دارای دو بازوی متصل به یکدیگر شامل بخش مطالعات و تهیه طرح های مربوطه و دیگری بخش 

در باره بخش مطالعات و تهیه طرح های مرتبط با تمشیت حوضه های آبخیز، گرد آوری متخصصین و کارشناسی با  داشته باشد.

  تخصص های ذیل جزء از الزامات مورد نظر است: 

جامعه  - 5 ،ژنومرفولوژی - 5هیدرولوژی،  - 4خاک شناسی،  - 3، اکولوژی مرتع - 2، اصالح و توسعۀ مراتع گیاه شناسی - 1

 .قتصادیاجتماعی ا مرتبط با مسایل اسانکارشناس - 8و ، کارتوگرافی - 7هواشناسی و اقلیم،  - 6شناسی،  

حفاظت  ،یکاربرد یدرولوژیه خشک، مهیمناطق خشک و ن  خاک ،یا زراعت نباتات علوفه ،یژئو مرفولوژ ،یمرتع اهانیگ ییشناسا

 و زیتوسعه مراتع، آنال . اصالح و  ،یمرتع، دامدار یاکولوژ ،یزراع یها خاک یابیارز ،یخاک، کارتوگراف

 و غیره جزء ملزومات بخش ،یریعشا یشناس مردم مقدمات  ،در مناطق خشک یکار مراتع، جنگل یابیارز

  .ابخیزداری است که خود نیازمند تامین بودجه ای در خور این مهم می باشد
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 جاذبه های توریستی آبخیزداری و 

همانند آن دور و نزدیک که در کمتر کشوری و ادوار مماو از آثار بسی ماندگار از اعصار  زمین کشوری است سراسر زیبایی،ایران 

ته، چندانکه مورد قبول عامه رفمی توان یافت. اما این هدیه خدا دادی چندی است که در گرداب فقر و درماندگی فرورا 

نحوه برخورد با چنین میهمانان زود رنج و  در انقرار ندارد. دلیل بارز این پس رفت یکی عدم آشنایی اکثر ایرانی جهانگردان جهان

و غیره نیز جزء از علت و  پذیرایی از مهمانان خارجیابزار فراهم نبودن اسباب و  شیوه پذیرایی از آنان است. هرچند موضوعنیز 

برای جلب نظر جمیع توریست هایی که متمایل به دیدار آثار باستانی این خصوص  رد. می شود بعلل چنین بد اقبالی محسو

ایجاب می کند با رویکردی انسانی در جهت  امر ضرورت، ندشوخود راهی این سرزمین می  ،برجای مانده از هزاران سال پیش

د. تصمیم توریست آماده کررا به منظور جلب  و زمینهاقدام ترمیم ناراستی ها و غیره فقر زدایی، زدودن و پاک کردن خرابی ها، 

 "مرتبا ان از روند درست کارنه، برای اطمیسرلوحه عمده وظایف دولت گنجانیدباید  وظیفه ای است کهمشکلی چنین رفع ی برا

سرزمینی زمین با این مقدمه و با این پیش فرض که ایران  .(نمایندگاناز طریق مجلس  ")ضرورتا دگیرمورد سوال قرار پی جو و 

دو رشته کوه بلند و ممتد؛ یکی در سر تا سر شمال از آذربایجان تا محصور در محدوده و است نیمه خشک و نیمه بیابانی، 

موازات مرز غربی کشور تا جنوب غربی )رشته کوه زاگرس(  بهخراسان )رشته کوه البرز( و دیگری از آذربایجان در شمالغربی 

در آنهم  ویژه و منحصر به فردچنین  یشرایطدر واقع با وجود . استج پی ریزی یک برنامه بلند مدت نیازمند توجه و محتاخود 

آب و بود گستره وسیعی از کشور در مضیقه کم (و ناپایدارآب و هوایی شکننده، و خشکی هوا ) یابکم گرفتار بحران ای منطقه 

چنان . مشکالت دیرپایی که به دلیل عدم توجه بدان  می زند دست و پا خشکی مفرط تسلطزیر منتهای سختی  ، دربارانریزش 

طریق سازنده برای چاره کار و بهبود شرایط زیست محیطیی و  ممکنغیر متمرکز گشته که تغییر این شرایط نهاد جامعه ایرانی  در

انش چندان دور ذهن نبوده، به تصوری نادرست و غیر منطقی زیرا رفع این مشکل به ویژه در این دوران علم و د. ای وجود ندارد

و با  ،با این وصف. اشتدخود راحتی می توان آن شرایط شکننده را تغییر داده مملکتی آباد و سرزمینی سبز و خرم را فراچنگ 

گرم و  گرم، شامل آب و هوای سرد، ی،اقلیم های گوناگون آب و هوای ووجود این شرایط خاص در این محدوده جغرافیایی، 

و پرباران متعادل  یو اقلیم سایر ممالکی است که از آب و هوا نیازمند توجه و تیمار بیشتری از، طوب و غیرهخشگ و مر

و  (های نوشیوه دیگر با )فن جمع آوری آب از  با استفادهو با مراعات  می بایست "زامااللذا در چنین حالتی  برخوردارند.

ر یک به هرحال اگرچه ایران زمین د. دست یازیدچه آب برای شرب و یا کشاورزی از این طریق بدان مدیریت منطقی منابع آبی، 

 متفاوت ییها آب و هوا هایتنوع اقلیم ، سرشار از ی موجودمحدودیت هاولی با وجود همین  محدوده کم باران قرار گرفته،

رزمیی است، کم نظیر و شاید منحصر به فرد چه از نظر تنوع می توان به قوت باور داشت که ایران سموردی که برآن اساس  است.

آب و هوایی و یا به واسطه جمعیتی مرکب از اقوام و قبایل کونه گون با چهره ها و قیافیه هایی متفاوت )چهره های گندم گون، 

ره ها متناسب با شرایط آب و آفتاب سوخته و یا سقید مثل بارفتن(، ملبس به گونه گونه پوشش های زیبا و سنتی که در طول هزا

ستایش که می بایست خداوندی و قابل ای یه هد است. طراحی و مورد استفاده واقع شدههر منطقه و هر اقلیم به خوبی هوایی 

، و این کشور را بدان سان که شایسته آن است در معرض دید داد از خود بروزوافی و کافی آن همت  ترمیم و بازسازینسبت به 

موردی بس فریبنده و جذاب که می تواند اسباب سفر گونگون مردمان کشورهای دور و نزدیک را به  .گذاشت تماشاجهانیان به 

  خود جلب کند.
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ماوا سرد کشور  "و عمدتالک کشیده سر به ف یپوشش و البسه مردمان و قبایل صحرا نشین و آنان که در کوهستانهادر خصوص 

که شده اند، هم آمیخته  رد "شرایط گرم و سرد"مقتضیات محل زیست و شرایط مختلف آب و هوایی  باچنان اینان  ،ندگرفته ا

و تیره رنگ و صحرا نشین ها ضخیم پشمی های از انواع پوشش ند. چناچه مردمان کوه نشین کشورمان زده می کشگفت انسان را 

یا الیه الیه های  لباسطراحی )د می کنناستفاده فراوان های البسه بسیار ساده به رنگ های سفید، کرم و تیره با چین و تاب  از

(. است صورت گرفتهو حفظ حرارت بدن نفوذ گرما از  تانعممجلوگیری و  به منظور "عمدتاه برای این قبیل البسه پیش بینی شد

به ی پشمی، گرم و محکم پوششکوهستانی ساکن هستند، همگان دارای سرد و البته البسه ایالت کوچرو و اقوامی که در مناطق 

و با وجود تا مانع نفوذ سرما از بیرون و نگهداری حرات بدن از درون گردد. براین قرار شده،  تهیهو گاه بسیار گشاد تیره  رنگ

فرهنگ کهن  ، گویایشگفتی ها برخی از نمایشگربا جلوه های متنوع  ،فرازی است زیباخود  ،ندر میهگونه گون  وعیتنچنین 

. از نظر اقلیمی و شرایط آب وهوایی، دقرار داده شودر معرض دید جهانیان است که می بایست این مرز و بوم اقوام ساکن در 

ع زمانی، چه در تابستان و چه در زمستان دو گونه آب و راحتی می توان در یک مقطه کشور ایران دارای چنان شگفتی است که ب

(، واجد زمستانهای گرم با یمنباب مثال بندر عباس )واقع در جنوب شرق نقطه مقابل یکدیگر را شاهد بود. ،متفاوت "هوای کا مال

 25دارای آب و هوای گرم و لطیف و اردبیل در شمالغربی کشور با دمای  "درجه سانتیگراد" باالی صفر 25درجه  حرارتی حدود 

اردبیل با دمای بسیار مطلوب و  تابستان، در بالعکس اما. میکند تجربه را فرسایی طاقت و سرد زمستانهای "سانتیگراد درجه" –

درجه سانتیگراد  35 -40  های بندر عباس با گرمای باالیدلنشین از آب و هوای مالیمی برخوردار است، در صورتیکه تابستان

چنین متنوع  آب و هواییهمراه با رطوبت باال روز های گرم و غیر قابل تحملی را پشت سر می گذارد. بنابراین با توجه به وجود 

در کشور، همراه با استعداد و قابلیت های با ارزش بومی منطقه ای منحصر به فرد، موهبتی است که می شود از کلیه تنوع های 

اقلیمی، محیط زیستی و جانوری خدا دادی در جهت تهیه و فراهم آوردن محصوالت کشاورزی و دام و دامپروری، در هر گوشه 

از منظری دیگر می توان از جاذبه های و . عالوه بر این گرفتدر سرتاسر فصول مختلف سال بهره ها حتی  زیبااز این سرزمین 

ده در جهت جلب مانجای رتوریستی و آثار باستانی کم نظیر و بسیار شگفت آوری که از گذشتگان در طول تاریخ هزاران ساله ب

محیط طبیعی کشور شامل سلسله کوههای سر به فلک  توریست و گردشگری سود جست. همچنین از جلوه ها و زیبایی های

کشیده، و یا بیابانهای خشک و تفته با انبوه تپه های مواج و روان شن از زمره گزینه هایی است که امکان پرداختن به آنها جهت 

چنین مناطق بکر  )یادمان نرود برای بازدید و گردشگری ازبهره گرفت در سرتاسر سال به خوبی فراهم است  حتیکه گردشگری 

توسط بایستی ضوابط و مقرارت خاصی را مراعات کرد، ضوابط و مقرراتی که النهایه ای شرط اول آن استکه و دست نخورده 

 اعم توریست جلب موارد دیگر از د(.گیربرنامه ریزان این چنین اموری تهیه و در دسترس شرکت ها و موسسات گردشگری قرار 

آثار به جای مانده از  چنین از بازدید خواستار بسیار مندی عالقه با که جهان ممالک سایر های توریست یا داخلی توریست از

 موضوع ،. جالب است بدانیمبسیاری را می توان سراغ گرفتمشتاقان  ،چندین هزار سال قبل که در این سرزمین موجود است

یست پدیده ای است جذاب و دیدنی که برای بسیاری از جوامع جلب تور از نقطه نظربازدید از مناطق خشک و لم یزرع کویری 

 "کامال یزیبا و کم نظیر این چنین مناطقتفریحی و مناظر غربی و برخی مردمان شهر نشین خودی در داخل کشور که با جنبه های 

نوعی ورزش  "اقع خواهد شد. )اخیراونیز نا آشنا و بیگانه می باشند نیز بسیار سرگرم کننده و جالب توجه بوده، مورداستقبال آنان 

که مشتریان فراوان دارد(. بدین سان و از این طریق می توان در راه تولید  گردیده،در جهان متداول  های روان اسکی بر روی شن

فعالیت  .و فرصت های شغلی مناسبی را فراهم آورد ،از خیل بیکاران کشور برنامه ریزیکار و در آمدی مکفی برای جمع وسیعی 
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. کما اینکه انجام این قبیل آورد رکت و جنب و جوشی سازنده و زیبا در مملکت پدیدح های لذت بخش و مفرحی که می تواند

سیر وسفر ها در مناطق کویری در برخی کشور ها منجمله کشور های کوچک حاشیه خلیج فارس دیر زمانی است متداول و 

ام چنین برنامه با اهمیتی در کشورمان با تاخیر قابل توجهی مصادف گشته، اما با مرسوم گشته است. با این وصف اگر چه انج

 ان، خواستاردر کشور پهناور ایران زمین، نیز سیاحت کویر نوردی تا حدودی شروع به فعالیت نمودهکه  چندی استکمال مسرت 

را با تزریق بودجه آن دستگاه های ذیربط شتاب اولیه  . برنامه وسیع و محرکی که می تواند با پشتبانیفراوانی بدان روی آورده اند

چرخش درآورد. فعالیتی  وحرکت را به آن گردونه  ،جمعی مشتاق برای حضور در این چنین فعالیت هایی به کار گماردنو 

هر روز ولین مملکتی با پشتیبانی مسبایست می  "موردی که الزاما .سرمایه سازو  ،فراواناجتماعی اقتصادی  فعانمدارای  ،کارآفرین

پس از طی شدن مراحل اولیه و  "مثبت مسلما هایفعالیتقبیل رکت آن افزوده شود. برقراری این حنسبت به دیگر روز بر سرعت 

یافتن موفق  برخی مشکالتجمع قابل توجهی از جوانان کشور را که فی الحال به واسطه  خواهد بود،گرفتن شتاب الزم قادر 

یا فعالیت های ورزشی قبیل برخی از های جوان پسند رشته  دیگر درکند. یا می توان جذب به خود شغل آبرومندی نگشته اند 

مفیدی به کار گرفت. موضوع قابل توجه در پرداختن به صنعت توریست،  امورچنین در  سرگرم کننده مشغول و فعالیت های

، گردشگران زیبا سازی مناطق مورد بازدید ،خود سبب توسعه راههابدان منتسب است، ای که صرف نظر از درآمد شایان توجه 

قبیل ن ایخواهد شد که به منظور اداره و راه اندازی از جوانان جذب جمع کثیری  موجباتانجام اقدامات زیربنایی و درنهایت 

ارایه خدمات الزم به هر فرد توریست  ،برآورد جهانییک  ربنا بدر باره اهمیت صنعت جهانگردی د. / به کار گرفته می شونع ایصن

 می شود!!  تولید سه نفر کار برای هر توریست فراهم ساختن زمینه های الزم جهت جذب نیازمند سه نیروی کار است. یعنی برای 

 کشاورزی و غیره، و فراهم ساختن زمینه های الزم جهت جذب توریستملی  ایعصنجهت برپایی البته موضوع تهیه و تدارک 

 "شرط اول مساله سالم سازی محیط، رعایت بهداشت جامعه و از همه مهمتر تامین آب پاک و سالم است که مقدمات آن منحصرا

در سامان دهی، باز سازی  امر آبخیزداریاز طریق انجام عملیات آبخیزداری میسر و قابل دسترس است.  بنابراین نظر به اهمیت 

داشتن رودخانه های پرآب بدون خطر سیل موضوعی است که می بایست با  همسوتهیه و تامین آب سالم محیط طبیعی کشور و 

   مورد آبخیزداری را به عنوان نخستین اولویت آتی مملکت مد نظر قرار داد.
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 شبکه ای از زیر شاخه ها 16عناصر متشکله آن: شمایی از یک حوضه آبخیز و 3تصویر 

 لبرگرفته از سایت گوگ

 : دومفصل 

 آبخیزحوضه های در زیست بوم راهکارهای مبارزه با تخریب 
 

 کشوراواسط قرن بیستم میالدی نخست در از  "واژه یا عبارت تخریب حوضه های آبخیز موضوعی است نوظهور که حدودا

چنین  سبب روی آوردن بهآمریکا و سپس در برخی کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفت و بدان پرداخته شد. در واقع آنچه 

ی ابزار و وسایل مدرنپیدایش به دلیل نخست تخریب حوضه های آبخیز( جلوگیری از ) گردیدی در جامعه قرن بیستم خواسته ا

مثل تراکتور، بیل های مکانیکی، ابزار و وسایلی  بود که می توانست در کوتاه ترین زمان کارهای بس بزرگی را سامان دهد.

مساله . البته ه، اضافه برآن را به انجام برساندالعین قادر بود کار شبانه روزی ده کارگر را به پایان برد طرفۀکه در  بولدوزر و غیره

و حتی سالهای پس از آن نیز همین اقتضا می کرد که انسان قرن بیستم خود را موظف به جلوگیری از ضرورت های روز آن ایام 

، استفاده گرفتار ساختبشری جامعه شد و بعدی ولی آنچه را که باعث همه مشکالت  تخریب محیط زیست و زیست بوم نمود.

که به انجام رسانید. عملیاتی آن پیامدهای ناروای  بدون واهمه از آنهمی بود که از آن ابزار و وسایل دراغیر استاندو غیر معقول 

کردن سرزمین های بکر و دست  رودر دل کوها  و زیرو تونلهای عریض و طویلحفر ، ی پر پیچ و خمجهت احداث جاده ها

این عامل همراه با افزایش جمعیت و نیاز برای  .که هنوز هم در برهمان پاشنه می چرخد به همان شیوه عمل می شودنخورده 

                                                 
16  - 1 – Headwaters, precipitation, Tributaries, Floodplain, Ridheline & Estuary (1 -  ،شاخه - 3نزوالت جوی،  2فراز آب یا سراب آبخیز  

(دلتا یا مصب رود  - 6خط الراس و مرز آبخیز،  - 5دشت سیالبی،  - 4رود،    
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پیکره  برداری ازجهت بهره توسعه امر تجارت و سیر و سفر در آفاق و انفس هرروز بر میزان هجوم انسان با  سوغذای بیشتر، هم

لطمه ها دید و پویا و سرزنده رفته رفته محیط طبیعی و زیست بوم  تاشدت گرفت و ، افزودطبیعت زنده آنهم بی دنده و ترمز 

به خوبی عمل می کرد، طبیعت جریان داشت و  درناگهان همه چیز تغییر کرد. در واقع آنچه را که تا قبل از این در کمال آرامش 

چه نباید می شد به چهره نمود و آنتغییرات دهشناک قرن بیستم اندک مدت پس از پیدا شدن سروکله انسان متمدن  درناگهان و 

د شرط عقل حکم می کند تا سازلطمه ها بر پیکره محیط طبیعی وارد  ،بنابراین اکنون که بشر با دست خود توانسته قوع پیوست.

شرایط یک تا  شود. هی برای نجات محیط طبیعی و زیست بوم در نظر گرفتهنسبت به رفع دشواری های پیش رو همت نموده، را

، و مشاهده شد که ورود وسایل و تجهزات مدرن زمین بدان اشاره رفت ". در این باره چنانچه فوقادرکتوانیم هم ازندگی بهتر را فر

کشور ایران نیز از این قافله دور ردیده، کاوی و نقل و انتقال سریع فراورده های طبیعی چه مشکالت طاقت فرسایی را سبب گ

به جهت گیری  تصمیم نمانده برای جبران خسارات وارده بر طبیعت دست به کار شده اقدامات شایان توجهی را پی ریزی کرد.

پس از  در این باره تالش شد. اما این رویه "ش شروع و قویا 40هه داز اوایل  "ریباق در کشورعملیات آبخیزداری  گذاشتن اجرا

محیط زیست و حفظ و نگهداری از طبیعی و تغییر  ماهیت داده موضوع توجه به حیات به شدت چندی به دلیل پاره ای مسایل 

های غیر منطقی چهره و سو استفاده ها بهره برداری  که اینک طبعات و اثرات آن همهموضوعی  .آن به کمترین حد خود رسید

اگرچه برای احیا و آبادانی حوضه های آبخیز طرح های چندی تهیه و . در این باره ستانموده نیازمند پرستاری و دلجویی 

پرداخته شده، ولی هنوز آنچنان که باید و شاید بدان عمل نشده و نمی شود. بنابراین از آنجاییکه اجرای کامل طرح های 

که برخی پاره ای از عملیات الزم االجرا  به بیان نسبت تابرآن شدم ضرورت های اصلی و عمده کشور است، از آبخیزداری یکی 

در این باره از عمده عملیات الزم از آنها در طول سالهای گذشته در گوشه و کنار مملکت به اجرا در آمده مطالبی بیشتر ارایه شود. 

 ن شرحیبد ، بیان مطالبیهای کشور، که الحق در حال حاضر به شدت لطمه دیده اندا و زنده نگهداشتن هریک از آبخیزجهت احی

 :می تواند تا حدودی در این راه ما را یاری دهد

 و اینکه چند نفر در حیطه آن اراضی سرگرم کار هستند مزروعی روشن شدن مالکیت اراضی  – 1

 د.سرگرم کار و کاسبی بین زمین و هوا زندگی می کننتعین تکلیف کشاورزانی که بین شهر و روستا رفت و آمد داشته  – 2

 کشاورزان سالمند تصویب یک الیحه قانونی برای پرداخت حق بازنشتگی به  – 3

استفاده از ابزار و سایل دایر کردن کالس های آموزش رایگان در روستا )آموزش عملی جهت فراگیری خدمات نوین آبیاری،  – 4

برخورد درست در استفاده از مرتع و ورود و خاک جلو گرفته شود،  فرسایش به نحوی که ازار اراضی شیب د درزنی شخم مدرن 

 آموزش ساخت برخی صنایع دستی مخصوص بانوان و غیره(همچنین مرتع و جلوگیری از چرای مفرط، ظرفیت  ادام متناسب ب

 تهیه طرح آبخیزداری در منطقه مورد نظر در اسرع وقت  - 5

 تهیه طرح های مرتعداری – 6

 و حتی پس از آنبخیزداری در منطقه طرح تا پایان تیم عملیات آ ءمستقر شدن اعضا – 7

و وجود یک یک گروه ناظر که در مرکز  کارشناسی مستقر در استان ذیربط ئتیهزیر نظر یک های اجرایی اجرای طرح  – 8

 کشور مستقر می باشند

 برقراری نظام شورایی در روستاهای کشور و گماردن ناظرین دولتی بر عملکرد آنان – 9
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  آبخیزدر حوضه های متداول ی اجرایاهم عملیات 

  "ب 2" بندیو تراس بانکت ساخت  – 1

 هادرون آنیا در کاشت گیاهان مقاوم به خشکی و غرس درخت در کناره های بانکت و  – 2

جهت کنترل آبکند مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده  "( این قبیل سازه ها عمدتاگابیون یا سنگ و سیمانبا احداث چکدم ) – 3

از این روش بسته به وسعت حوضه آبخیز، وضعیت پوشش گیاهی، شرایط آب و هوایی و زمین شناسی به عنوان یکی از 

سازها بهتر است همسو با یکسری موثرترین ابزار جهت محدود کردن قدرت فرسایندگی خاک اعمال می گردد. ساخت این قبیل 

 .4شماره  تصویربانکت و یا پشته های خاکی )برروی خط تراز( ساخته شوند / 

  **برروی خطوط تراز  (، و پشته کاری)کاشت درختان روی پشته های خاکی  *احداث پرچین– 4

 کم شیب که در مناطقبرای حفاظت از جنگلهای تنک  "زه ای است که  اصوالاتراز: س وطپشته های سنگ چین برروی خط

طرز ساختن این چنین سازه ای چندان نیازمند انجام اصول فنی مهندسی نیست، و آ ن دیواره  د.گیرمی مورد استفاده قرار مستقرند 

ر برروی خطوط تراز ساخته می شوند. هنر این متر از یکدیگ 30تا  20سانتمتر که به فواصل  40- 30به ارتفاع  "ای است تقریبا

  سازه در کوتاه مدت ایجاد پوششی است سبز که برروی سطح منطقه شیبدار پدیدار می شود. 

 (2/ تصویر و غیره رودخانه حاشیه خاکی های جهت جلوگیری از ریزش دیواره است تکیه گاهی احداث دیواره حایل ) – 5

 مبارزه با فرسایش و خطر بروز سیالب از طریق انجام روشهای بیولوژیک  – 6

  

 

 بانکت بندی

 زانیخطوط م یکانال رو یعنی. ندیگو یمکانتور ترنچ ها به آن  یسیکه انگل یاست فرانسو یبانکت کلمه ا

به منظور کاهش سرعت رواناب و نفوذ آب در داخل خاک و کمک به  یمرتع یتند و در اراض یها بیبانکت ها در ش معموال

 نهیهز "عمالبانکت احداث شود.  یم هیانتقال آب توص یمجار حتی در یمصنوع یجنگل ها جادیا یو حت یاهیپوشش گ اءیاح

 .شوند یاحداث م نییاز باال به پا 17کنتور بانکمتفاوت است. بانکت ها مثل  زیتراس دارد و از نظر اجرا نساخت نسبت به  یکمتر

  

 بیاز ش یخاص یدر بانکت ها ما در مناطق یول ردیگ یصورت م یزیو خاکر یدار خاکبردار بیتراس ها در تمام سطح ش در

 .میدار یو خاکبردار یزیخاکر

 .شوند یاجرا م قیها به دو طر بانکت

خاک خوب و شدت بارش در منطقه کم باشد. اجرا  یرینفوذپذ یطینوع بانکت ها در شرا نی: ا یافق ای یجذب ی( بانکت هاالف

 .شوند یم

باشد. اجرا  ادیز یخاک منطقه کم و شدت بارندگ یریکه نفوذپذ یطیبانکت ها در شرا نیدار : ا بیش ای یانحراف ی( بانکت هاب

 د.شون یم

                                                 
17 Contour banks 
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 :انواع بانکت

 یبانکت پله ا   - 1

 بانکت با  سطح مقطع ذوذنقه  – 2

 دارد ی% قابل اجراست، که خود انواع مختلف18% تا 20 بیش یسازه بررو نیبانکت غالت، ا  – 3

 شود یم میتقس ریبانکت غالت به سه دسته ز

 تند بیتراس با ش ایساده  یبانکت غالت با انحنا

درصد  95باشد و  یمتر م 12 یال 6کشت برده شده آنها  ریشوند و قسمت ز یاستفاده م 20-12%  بینوع بانکت ها تا ش نیا

 باشند یم یشده و جذب یکشت غالت طراح ینوع بانکت ها برا نیرود. ا یکشت م ریسطح بانکت ز

  تراس مانگوم ایپهن  یتراس پا ایدوگانه  یبانکت با انحنا (2-3

کشت رفته  ریاست. و سطح ز یزیخاکر یدر آنها مساو یاستفاده شده و حجم خاکبردار 12-6%  یها بینوع بانکت ها در ش نیا

 است یجذب زیبانکت ن نیباشد. ا یمتر م 15 یال 12نوع بانکت ها  نیدر ا

  مسطح یتراس آبراهه ا ایسه گانه  یبانکت با انحنا

 میکشت ببر ریز میتوان یمتر را م 15شود و  یاجرا م 6کمتر از %  یها بینوع بانکت در ش نیا

  "" بانکتهر دو  نیب یفاصله عمود محاسبه
 

  دی بدین شرح است:بانکت ها با استفاده از فر مول ساکار نیب یمحاسبه فاصله عمود  - 1

 

H = [P (260 ± 10)] 
1/3 

 دنمومی توان فرمول فوق را بدن صورت خالصه  البته

H
3
 / P = 260 ± 10 

 

   Hر(.بر حسب مت)دو بانکت  نیب یفاصله عمودبا  برابر است - 

  P) دامنه بر حسب متر در متر بیش  - -عدد  260(، استتغییر م 250  - 270رقمی است ثابت که بین  

 

 کرداستفاده می توان زیر از فرمول  آناز  شیب یها بیش ید و برارقم درستی را به دست می ده 25%  بیتا ش یفرمول ساکارد 

  

          H2
 / P = 64  

 

 .کنند یها استفاده م ییکایامر شتریفرمول را ب نیا بانکت ها با استفاده از فرمول رامسر نیب یحاسبه فاصله عمودم - 2 
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H = (αp + b) x 0.305 

  H بانکت ها بر حسب متر نیب یفاصله عمود

  P - بیدرصد ش  

 α در نظر 0.3مناطق پر باران  یو برا 0.6مناطق کم باران  یکه برا ،یعامل بارندگ-

 شود یگرفته م 

 b کند یم رییخاک تغ یریپذ شیبر حسب فرسا 2تا  1از  یاهیعامل خاک و پوشش گ-

 کند یم دایمصادق پ شیمقاوم به فرسا یخاک ها یبرا 2و  ریپذ شیفرسا یخاک ها یبرا 1 کهیطور به

 

 – 3 یرانیبانکت ها با استفاده از فرمول ا نیب یمحاسبه فاصله عمود

 

            H2
 / P = 50 (L1 / L2) 

  H ردو بانکت بر حسب مت نیب یفاصله عمود -

  P ردامنه بر حسب متر در مت بیش -:

 L1ی،شدت بارندگ   میلیمتر برثانیه لحاظ شده است 3برای آن عدد که :

 L2 عهدر منطقه مورد مطال یشدت بارندگ -:

    باشد،  زیه آبخضدر حو بیتخر موجبمی تواند که  میلیمتر برثانیه 1.5 شدتبارانی با رابطه ذیل نمایانگر 

   

         H
2
/ P = 50 (3/1.5)       ’    

          H2
 / P = 100  

 

آب و  طیشرابه  "و صرفاه انگاشت دهینادرا  یاهینقش خاک و پوشش گ چنانچه هایی است، رادیاالبته فرمول فوق الذکر دارای 

 توجه شده، که قابل قبول نیست. ییهوا

 

 احداث تراس  

، الزم الجرا نیست "اصوالمقبولیت چندانی ندشته از نظر کارشناسان امر تراس در عرصه حوضه های آبخیز  ساخت به طور معمول

تخریب ساختار حفاری و دست بردن به نیازمند موردی است . زیرا انجام این گزینه مگر درصورت یک ضرورت منحصر به فرد

خاک که از حجم عظیمی جایی جا به  در واقع عملفراوانی به بار آورد.  مشکالت خود می تواندطبیعی منطقه. موضوعی که 

هرچند در پاره  موردی است ناهموار و غیر قبول که می بایست از آن احتراز شود.گیرد می  صورت یزیو خاکر یخاکبردارطریق 

و از  اشت گیاهان یا درختان مثمر یا غیر مثمر برپا کردعرصه ای محدود جهت کدار  بیسطح ش یبر رو توان  ای موارد شاید به

ایجاد کرده از بروز تخریب خاک سرعت رواناب جهت کاهش  یمانعمی توان سازه ای گسترده چنین یعنی با وجود . آن بهره برد
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با اینهمه مزایا که برای امر تراس بندی برشمرده شد مع الوصف نمی توان از معایب آن چشم . جلو گرفت شیحد آستانه فرسا تا

 .پوشی کرد ، از آنچمله: 

 ی(  اقتصاد هیتوج فاقد)  یزیو خاکر یخاکبردار ادیز نهیهز - 1

   (.  یکشاورز ه منظور امرب )محدود بودن موارد استفاده از تراس  - 2

  - 3 ( 25%  بی)حداکثر تا شزمین  بیشی ز نظر به کارگیرا یتمحدود

 نیریزخاک اختالط خاک سطح االرض و  - 4

 ده باشدشبنا )لغزش توده ای از خاک( اگر سازه مورد نظر برروی مناطق حساس به لند اسالید امکان لغزش خاک  - 5

 

  م با فرسایشیا غیر مستقی کیولوژیمبارزه ب

یکی از رایج ترین شیوه هایی مبارزه با فرسایش خاک و جلوگیری از بروز سیالب بیولوژیک در عرصه حوضه های آبخیز روش 

بسیاری از  "تقریبا یاهیپوشش گ اءیبلکه با اح شود. ینمزمین صورت داده  بیش یروبر یاندچن اترییتغ "عمال است که

در باره انجام این مهم  .می گردد خاک و پیدایش سروکله سیالب تا حدود زیادی منتفی شیفرسامشکالت فراروی منجمله تعدیل 

  شرایطی به شرح زیر الزم اجرا است که می باسست بدانها توجه شود: 

 ی می بایست با توجه به امکانات موجود   مصنوع ای یعیطب یو جنگل کار ینهالکار ،یبذر پاش

 منطقه مورد نظر نخست مطالعه شده، سپس به اجرا گذاشته شود.   - 1 

منطقه اعم از بلند مدت یا کوتاه مدت الزم و ضروری است )البته پس از دریافت مصوبه مربوطه از مراجع ذیربط  قرقاجرای  – 2

 دولتی(.

 و خروج دام از مرتع .ورود تصمیم قاطع در خصوص  – 3

 مثل یونجه و غیره. چند ساله یبازده به علوفه ها مک مید یاراض لیتبدتصمیم د رمورد   - 4

  ی.اهیپوشش گ اءیو اح دیدر جهت تول یز رواناب سطحاستفاده ا  - 5

 بر حسب استعداد  یاستفاده از اراض  - 6

 ی(.کشت نواربرروی خطوط تراز ) یا انجام کشت درصورت امکان و  عملیات زراعی غیر استاندارد نجاماز ا یریجلوگ  - 7

  

 
 ، و کنتور بنکند: بانکت بندی و ساخت چکدم بتنی دو سازه مکمل یکدیگر4 تصویر
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 / تصاویر از گوگل جهت حفظت حاشیه رود یا زمین زراعی و غیرهسازه ای است  دیواره حایل آ:5و  5 ویراتص
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 :تاههای کوساخت سد - 6

مناطقی که  دربه ویژه  وامعدخل: در کشور کم باران ایران تهیه و تامین آب از دیر باز به عنوان یکی از مهمترین مشکالت جم

ایرانی برای رهایی  ینفکرمت. از این رو رو در رو مواجه بوده اند، قرار داشته و داردبا کمبود باران و سایر نزوالت جوی  "مستقیما

 "یا احداث سدهای نسبتامنحرف ساختن جریان رودخانه  ده و بازقنات بی آبی و تامین نیازهای جاری دست به ابداع از مشکل 

. ایرانیان باستان ند چرخ زندگی را به حرکت در آورده روزگار را یکی پس از دیگری پشت سر گزارنده اتراه باز کرده توانسبزرگ 

با درایت و هوش سرشار خود توانستند سدهای بسیاری را در گوشه و کنار مملکت برپا سازند که اکنون برخی از آنان برای نمونه 

سد کبار  در خوزستان، سد اخلمد در خراسان، سدآباد همدان، سد شادروانقابل مشاهده است مثل )سدهای خاکی دامنه تپه های ا

هزارسال برمی گردد، روشی است بسیار جالب  3ابداع قنات که تاریخ آن به بیش از از این مقوله اند.  "ج 3" (18، و سد کریتقم

شرب مردمان آب نیاز آب مزارع کشاورزی و  ،ی به محیط طبیعیو زیان کمترین ضرروارد کردن و کم نظیر که  می تواند بدون 

عدم  ندانم کاری ها وبرخی قنوات کشور بنا به  حیاتموضوع  "شهری را به بهترین وجه ممکن برآورده سازد.  هرچند فعال

درست اکثر این چشمه های بخشنده و پربرکت پس از دست بردن به حفر چاههای عمیق و بسیار عمیق دستخوش مدیریتی 

     اند.خشکانیده  ویرانی و

                                                 
  

  18  واقع شده است هوکدی –جاده طبس  25 لومتریاست که در شهرستان طبس و در ک یخیسد تار کی تیسد کر - 

بند  نیاست که ا نآقابل تأمل و است. نکته جالب  تیکر یخیهمان سد تار ای تیبند کر ت،یکر یروستا یخیمنحصر به فرد تار یبایز یاز جاذبه ها یکی

 دستاورد نیرا شگفت آورتر تیبزرگ، احداث بند کر یسدها یالملل نیو کارشناسان ب دیند بیطبس آس 1357سال  یشتریر 7.8 رانگریدر زلزله و یخیتار

  د / ماخذ ویکی پدیاان دهینام یبشر در قرون وسط
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به هرحال نظر به نیاز وافر جامعه ایرانی به آب، آنچه در حال حاضر بیشتر مورد پسند و خواست کشور است همانا دست یازیدن 

و مورد نظر برای ساخت انتخاب مناسب گزینه که  در این باره آنگاهبه ساخت سدهای کوتاه از هرنوع )خاکی یا بتنی( می باشد. 

دریاچه سد الزم االجرا است. موضوعی که به مخزن  محل احداث، و مشخصات از دره  قیدق یبررس کیانجام  یبعد گامگردید، 

 . داز وضعیت منطقه سد مورد نظر یاری رساناطالعات  دریافتو حجم عملیات  برآوردنسبت به دهد  یم جازهطراح سد ا

فرضی که تمام نقاط روی سطح که ارتفاع است  یخط ط تراز منحنی)خ، منحنیتراز خطوط بر  منطبقسد مخزن کانتور  نقشهتهیه 

 .دکرب های وارده ترسیم الیس حجمحداکثر گرفتن  با در نظررا می توان سد مخزن نقشه  .(برابر دارند را به هم وصل می کند

 ی های مربوطه یاری می دهد. و خروج زیسررمحل  ،یزیخاکرطراح سد را نسبت به برآورد حجم تهیه این نقشه 

عمق  تیظرف یمنحنبنابراین پس از تعین ظرفیت مخزن سد  .را تعین می کندمخزن  تیظرفد، خود س ارتفاعباید دانست که  البته

 د.شو و ارایه هیته "اعیتواند پس از آن سر یمنیز 

مورد بایست می  ،اولین عملیات ساخت سد اقدامات الزم جهت احداث هر گونه سدی موضوعی قابل توجه که علی القاعده جزء

این مورد نخستین اقدام پس از انتخاب محل سد مورد نظر تهیه نقشه محل و مخزن سد  رد بدان پرداخته شود.توجه قرار گرفته، 

 است.

یشنهادی پیشنهاد می شود. این قاعده  حطرطراحی ا ناسب بتتهیه نقشه کانتور م "اصوالسایت های بسیار بزرگ این مورد برای در 

عکس  –رضایت بخش است(  متر در نظر گرفته می شود که 0.5 "فاصله خطوط حدودا برای سدها کوچک به طور معمول

تهیه نقشه های  ولی بهتر است نسبت به است،تخصصی بسیار  سه بعدی تصویر به صورتیا تصاویر ماهواره ای ایی هو برداری

، باشدامکان پذیر نخواسته با این حال، اگر این زمان پیشنهاد می شود.  صرفه جویی دربرای  ولید، تمام شوران اگر چه گ رقومی،

 مساحی زمین استفاده کرد. یکی از سه روش ، می توان از همانطور که در سایت های کوچکتر معمول استدر این صورت 

 شدت به که ای منطقه در اگر روش این انجام البته. گیر وقت اما الوصول سهل و ساده است روشی: بندی شبکه روش  - 1

 .بود نخواهد پذیر امکان "عمال است دسترس قابل غیر فیزیکی لحاظ به یا و گیاهان از پوشیده

 قبال که هایی شاخص توسط رودخانه دره در مختلف خطوط طول در طریق این از برداری نقشه انجام: 19متقاطع سطح روش  - 2

، دهش مشخصمورد مطالعه بایستی  سطوح زمانی فواصلدر این روش  ***.)بنچ مارک( گیرد می صورت گردیده مشخص

 .دوش ذکردر پاورقی نقشه  نیز( ویژه به شیب تغییراتمثل ) برجسته های ویژگی

                                                 
19  - Cross-sections 

*  - Hedgerow )a hedge of wild shrubs and trees(, یا پرچین ردیفی  ردیف خاربن  

 - ** mound planting پشته کاری    

***  Bench Mark 

 

 

 



 

   

 

و   

 

 

47 

 از استفاده با برداری نقشه نوع این انجام. دارد ربردو گسترده ای کا وسیع بسیار مناطق برای روش این: ارتفاعی نقاط روش  - 3 

 توان می کوچکتر، سدها برای. دصورت گیر مشخص ارتفاع و فاصله با نقاط از یک هر ارتفاع طریق آن از یا شده تعبیه یها نشانه

 .کرد استفاده اس پی جی یا الکترونیکی ابزارهای یا تئودولیت یک از

 

 
 1/ 3یا نیروی فشار از  "ار"سدی وزنی به صورت ترسیمی؛ که در آن  ، یا20یک سد گرانشیپایداری تست  نموداری از :6تصویر 

 میانه پایه سد عبور می کند

 

 

  سد مخزن ظرفیت برآورد

 .کرد اقدام مختلف ارتفاعات در سد حجم و مخزن سطح برآورد به نسبت توان می کانتور، خطوط از استفاده با

 

 2جدول 

 
 

  ذیلفرمول  از استفاده باظرفیت سد  سریع محاسبه

                                                 
20  - gravity dam 
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توان از  یرا م جهی، نتباشد متر مربع 327000مساحت سطح مخزن برابر با  "یآ"متر و  3.25 عمق دریاچه یا اچدر رابطه فوق اگر 

  .مترمکعب 354 250 یمساواست  یعدآن  استخراج کرد و 2جدول شماره 

 

  سد مخزن ظرفیت برروی نظر تجدید
 

 )شبکه بندی( 1 روش

از دقت چندانی  1زیاد روش شماره دقت روسی است با که متقاطع(  سطح )روش 2 شماره مورد چونهم روش این البته

 ناچیز به توجه با روشبه کارگیری این . دگیرمی قرار  استفاده مورد بسیار سد حجم سریع محاسبه برای ولی نیست، برخوردار

 "الف8" شکل برای انجام این روش مراجعه شود به. دارد کاربردپذیرفته شده  قبولی قابل حد درحجم مخزن  دبرآور هزینه بودن

 

 سرریز  

در این راستا  یاد می شود.سد  سرریزکه از آن به عنوان  ،استسد خروجی تعبیه مبحث  یهر سدموضوع قابل اهمیت درساخت  

در این باره عالوه  هد.را از خود عبور د بپیک سیال باالترینبه تواند طراحی شود که به نحوی  ستیبایسد مورد نظر ابعاد سرریز 

که سازه را در مقابله با تالطم امواج ناشی نیز  21ارتفاع آزاد )فری بورد(مساله  سیالب، ابعاد سرریز بایستی در مورد بر پیک جریان

 مربوط می شود بههای سد ر خروجی سایالبته موضوع د. واقع شونظر د ماز بادهای محلی و غیره مصون نگهمیدارد درطراحی 

و که آب را برای آبیاری،  . کانال هاییبه منظور هدایت آب سد به مزارع کشاورزی اختصاص داردبیشتر که ی و انشعابات کانالها

 .دکننمی  هدایت روانه و مورد نظرسایر موارد 

 .دسد اهتمام شومنظور نمودن آن در بدنه  یست نسبت بهبامی  کهاست  یخروج نیمهمتر زیسرر واقعدر 

 

 خاکریز سد:

دامنه د راین گونه سدها شود:  یطراحخود خاص  یدستورالعمل ها براساس یاست که بایستسد بخش سد اصلی ترین  زیخاکر

بدنه سد اگر از مواد غیر استاندارد و مصالح ضعیف انباشته شود  .باشد 1 /1.75باالدست  در و 1/ 2از   شیب دینبا یجانب شیب

شیب دیواره درونی سد بایستی با . تخریب آن فراوان خواهد بود احتمالو عبور گله های دام الجرم در مقابله با مساله فرسایش 

                                                 

)مثل توسط جریان های متالطم  رورد نطم  از تخریب سازه "عمالکه موج شکن، کاریز یا کانال(  ،)سدمانند سازه مهندسی برای یک ارتفاع اضافی  - 21

 کندمی جلوگیری تولید می شود( ه توسط بادها و یا زمین رانش ک یامواج
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باید عاری از هرگونه مواد زاید و  توجه به شرایط منطقه به اندازه کافی یکدست بوده باشد. حتی المکان در زمان کندن پی سد

مشکل آفرین باشد،  بیرون زدگی های سنگی باید از محل سد خارج شده د رصورت نیاز یک مغزه بتنی در دورن دیواره ساخته 

 .شود

 

 توصیه های الزم: 

د، بلکه محل موضوع یافتن محلی مناسب جهت ساخت سد، تنها محدود به موقعیت جغرافیایی و شکل مخزن سد نمی شو - 1

، یا در محیطی چشمه سارها و آبهای زیر قشری تراوشسد و گزینه ای که با دقت زیاد مورد پسند واقع شده، می بایست در محل 

دوری کرد. زیرا از نظر اصولی چنین مکانهایی فی النفسه فاقد پایداری و استقانت  که درگیر زمین لغزش های کهنه و نو می باشد 

بلکه سازه مورد نظر پس از اتمام کار به تدریج ترک خورده  .ت نگهداری وزن سازه مورد نظر را نخواهد داشتنکافی بوده قابلی

 منهدم می گردد.  "دچار شکستگی می شود و نهایتا

محل ساختمان سد حتی االمکان  می بایست در تنگ ترین قسمت آبراهه مثل گلوگاه تنگ دره که دارای مخزنی بزرگ )برای  – 2

زیرا اگر محل مورد نظر در نقطه با عرض و پهنای بیشتری باشد الجرم هزینه های سد به نگهداری آب( بوده باشد انتخاب شود. 

 باال خواهد رفت.خاطر اختیاج به مصالح ساختمانی بیشتر 

اگر مقصود از احداث سد استفاده از آب ذخیره شده است در اینصورت الزم است عالوه بر انتخاب بزرگترین محل برای  – 3

     نگهداری آب، محل ساختمان سد مشرف بر منطقه ای باشد که از آن آب ذخیره شده بهره برداری می کند. 

، خاکی است که میان بافتخاک استکه سد احداثی نزدیک به معدن خاک مناسب ) اگر سد از نوع خاکی است ارجحتر آن – 4

برای اطالع بیشتر در مورد ساخت سرریز به کتاب روشهای جمع آوری ( انتخاب شود.  یکسان باشند "مقدار رس و شن آن تقریبا

     نگارنده مراجعه شود.  آب
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 سدعمق آب در عمیق ترین قسمت  مخزن و: ظرفیت تقریبی  2جدول 

 

   ستیز طیمحو های بزرگ سد 

 :ندمی دار( چنین ابراز کایآمر - دایآب. فلور یرد پا -منابع آب  یمهندس .یفوق دکتر، )علی سالجقه سدهای بزرگدرباره 

 یعرب یو کشورها دیآ یم رونیفارس ب جیبعد از قعر خل، که منشود یم دیمتر مکعب آب در زاگرس تول اردیلیم 150 حدود ساالنه»

آن بخشی از نزوالت آسمانی است که به  )دراین باره منظور کنند یفارس برداشت م جیرا از خل نیریآب ش نیا کایآمر یبا همکار

العرب ظاهر می شوند، موردی که  ةسفره آبهای زیرزمینی پیوسته، و به صورت چشمه سارهایی پرآب در بحرین و شمال جزیر

هزاران سال قبل وجود داشته و خواهد داشت، از ه هیچ ربطی به کسی و سازمانی ندارد، زیرا چنین رویدادی پدیده است طبیعی، ک

 یبه جا» می کند هیتوصچنین  از این رو نامبرده« مگر به توان با احداث سدهای زیر زمینی جلوی بخشی از آن را گرفت (

کر شد . به طوریکه ذ«ددرآیاجرا به  رود یکه هدر م یهائ از آب یبردار همهار و بهر یبرا یهائ سدها، طرح یرو یگذار هیسرما
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 انباشتمساله بروز سیالب و فرسایش خاک تنها منجر به هدر رفت این دو ماده حیات بخش ختم نمی شود. در این باره موضوع 

ی، مشکالت جانبی دیگری را نیز طیمح  ستیزوقوع پیامدهای ر عالوه ببزرگ،  یدر پشت سدهاآن  زیحاصلخ آنهم از نوع  خاک

پدیدار شدن سطوحی خشک و گسترده از انباشت رسوبات حمل شده است که توسط دارا است. دراین مورد مشکل اصلی 

سیالبها در  پشت مخزن سد مورد نظر تشکیل می گردد. پدیده ای سخت آزار دهنده که با خود وسیله پیدایش ریزگردها و دیگر 

مخازن پشت سدها  یدائم یروبیالگذشته از چنین دشواری موضوع بعدی  مشکالت را برای مناطق حاشیه سدها پدید می آورد.

است، که هرساله هزینه ای سنگین که چندان هم کارساز نیست باید متحمل شد. مشکلی که مرتفع کردن ش اگر غیر ممکن نباشد 

و ایجاد گستره ای  یبازدهکاهش  و آن، خود تبعات بسیاری را به همراه دارد سدها یروبی. عدم البسیار پرهزینه و زمان بر است

وسیع از گل و الی است که در منتهی الیه دریاچه سد پدیدار می گردد. مشکلی که در زمان خشک شدن رسوبات انباشت شده، 

پدیده ریزگردها را پدید می آورد )نمونه بارز چنین شرایطی الحال مساله ریزگردها در جنوب دریاچه سد منجیل قابل ذکر است، 

زمین گیر و غیر قابل زیست نموده است، به  "ان بخش از دریاچه سد قرار گرفته عمالجاییکه روستای سیاه پوش را که در هم

طوریکه در زمان وزش بادهای تندی که از جانب دریای مازنداران می وزد و از دهانه تنگ دره منجیل عبور می کند، روستای 

 تیریمد یمل شیدر هما رانیا یزداریتع و آبخها، مرا سازمان جنگل سی. رئمزبور در زیر انبوه گرد و خاک قابل دیدن نیست(

از حیز  ریکب ریسد به حجم سد ام کیاست که ساالنه  یخاک در کشور به حد شیفرسا»گفت:کشور  یعیمنابع طبعرصه در  قیحر

 .«شود یم یگانیباانتفاع ساقط و 

 

 "ح 5" ؟یسدساز خالفانوافقان و ممنظر 

نشست  نینخست 1997. در سال را برانگیخته است بسیاری تبلکه در سراسر جهان مخالف ران،یبزرگ، نه تنها در ا یسدها جادیا

در کنندگان    شد. شرکت لیتشک لیبرز 22یکارت"کشور جهان در شهر  20 ندگانیها با حضور نما حفاظت از رودخانه یالملل نیب

 د.نام نهادن یها و مخالفت با سدساز از رودخانه فاظتح یمارس را به عنوان روز جهان 14نشست، روز  نیا

 یو به بررس کنند یبرگزار م ینارهائیها و سم اسفند( کنفرانس 24مارس، ) 14هرسال در روز  ز،ین رانیدر ا ستیز طیمح طرفداران

 .پردازند یم رانیا یها رودخانه تیبر وضع یسدساز ریتاث

و  یکوهستان یها طیاز عوامل مخرب مح یکی»از سدها به عنوان  ،کوهستان بان دهیگروه د ریمد یگذشته، عباس محمد سال

اند و  ساخته یاز سدساز یا شده سیو تقد نیچنان چهره دروغ یسدساز انیسازندگان و حام»گفت: ینام برد. و «رانیا عتیطب

همان زمان  ران،یکوهستان ا بان دهیروه دگ ریمد. «ستیبدون سد ممکن ن یزندگ پندارند یاند که همه م جا زده یرا معادل آبادان آن

 نیبارور است و ا ستمیاکوس کی کند یخودش حرکت م یعیطب ریکه در مس یا رودخانه»وله گفت: چهیبا دو یا در مصاحبه

 ستمیدر س یکار است. تجربه نشان داده که دست دیانسان مف یبرا ،یو چه از لحاظ اقتصاد یعیچه از لحاظ طب ستم،یاکوس

 . «دارد یمنف ریها تاث انسان یو هم رو یرانسانیموجودات زنده غ یهم رو ،ها ودخانهر

                                                 
22 - Brazil officially the Federative Republic of Brazil is the largest country in both South America ... The capital is Brasília, and 

the most populated city is São Paulo. It is the largest country to have Portuguese as an official language and the only ... 

می باشد. و  سائو پائولو، پایتخت این کشضور برازیال که یکی از پر جمعیت ترین شهر آن است ی جنوب یکایکشور در آمر نیبزرگتر لیفدرال برز یجمهور

 بزرگترین کشوری است که زبان رسمی آن  پرتغالی است.   
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 23در ایران” سد“نخستین همایش ضد 

سد در کشور در  1184تاکنون  1326براساس آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده است، از سال     

سد در مرحله اجرایی قرار  144سد در مرحله مطالعاتی و  492قرار دارد که از این رقم برداری  مرحله مطالعاتی، اجرایی و بهره

 .)چ( 4/ برداری رسیده است سد نیز به بهره 548دارند و 

آغاز شده است، تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی رشد ناچیزی داشته  1326بنابراین گزارش، کار سدسازی در ایران که از سال     

برداری قرار داشت و  سد در ایران در مراحل مطالعاتی، اجرایی و بهره 27تنها  1356تا  1326سال ابتدایی یعنی از سال  30و طی 

برداری قرار  سد دیگر که در ایران مورد بهره 522برداری قرار گرفت و مابقی  سد در کشور مورد بهره 26سال تنها  30طی این 

برداری شده در ایران  یروزی انقالب اسالمی بوده است. بیشترین تعداد سدهای مورد بهرههای پس از پ گرفت، تمامی آن در سال

سد آغاز شده  42برداری از  بوده است که این سال در مجموع بهره 1374های پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  طی سال

انقالب اسالمی آغاز شد و این در حالی است که های پس از  سد در سال 491بود. همچنین براساس این گزارش، مطالعه احداث 

 قبل از پیروزی انقالب تنها مطالعه احداث یک سد آغاز شده بود

های  ی این همایش در چه فضایی و با چه امکانات و حمایت ی برگزارکننده ها را گفتم تا دریابید که دوستان ما در کمیته این    

این همایش را سرانجام  87ماه  ن و آشکاری در شامگاه بیست و نهمین روز از اردیبهشتهای پنها اندازی اندکی در برابر چه سنگ

  .برگزار کردند

. 

                 "خ 6" نیسنگ انیو ز نیپائ بازده

 5اند، تنها  کرده لیکه به کشور تحم ینیسنگ نهیبا هز ران،یموجود ا یکه سدها دهد یم نشان یآمار رسم» ،یگفته عباس محمد به

سدها سبب شده است که تمام  نیهم جادی. اما اکنند یم یاریرا آب یکشاورز یو حدود ده درصد اراض نیرا تام رانیدرصد برق ا

 ران،یدر ا یگسترش سدساز لیاز دال یکیمعتقد است  ران،یا یها کوهستان بان دهید ریمد. «نندیبب بیآس رانیمهم ا یها رودخانه

 .کند یم جادیامضا کننده قراردادها ا رانیو مد مانکارانیپ یاست که سدها برا یمنافع سرشار

مثل بلوچستان  ی. در جائمیدار یشرکت سدساز 300حدود  رانیما در ا»گفت: وله چهیخود به دو شیدر مصاحبه سال پ یمحمد

 12تا  10که تنها  یجائ ران،یا یمرکز ریسد در دست ساختمان است. در کو 40تا  30که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود 

محافل تنها ساخت و ساز  یبرخ یدر دست احداث است. برا ایساخته شده  سد 200از  شیاست، ب یجار درصد آب کشور در آن

 .«شود یساخت و سازها حاصل م نیکه از ا یا جهیمهم است، نه نت

 

  (2011. 5.21ا )به تاریخ ه در چنگ انواع سد و پساب کارون

                                                 
 23(سایت محمد درویش )مهار بیابان زایی - 

mohammaddarvish.com/desert/archives/55  
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 یو اجرا هیرو یب یها، سدساز ورود پساب شیبا خطر مواجه است. منتقدان، افزا رانیرود ا نیتر و بزرگ نیتر کارون، پرآب اتیح

 .دانند یرودخانه م نیا اتیبه خطر افتادن ح لیدال نیتر انتقال آب را از مهم یکارشناس ریغ یها پروژه

 

 
 از ورودی پساب ها در رود کارون / از گوگل :8 تصویر

 

 سد نساخت برای ی الزمتوصیه ها

هرچند دست بردن به احداث سد به ویژه سدهای بزرگ اقدامی غیر عقالیی و بی مورد در دنیای امروز جهان محسوب می شود، 

نبوده  شده و خواهد شد،الکن این موضوع خود متوجه ساخت سدهای کوچک که علی القاعده در سراب آبخیزها به اجرا گذاشته 

در بخش حفاظت از آبخیرها در که ز آنجاییکه دست بردن به ساخت این قبیل سازه ها . درواقع امی شودبلکه به قوت بدان توصیه 

ت کنترل از روش دیگری جه ،ین شیوهااز  غیردست حوضه های آبخیز به اجرا گذاشته می شود علی الصول نمی تواند به  ییناپ

ن قبیل سازها برای متخصصین امر آبخیزداری کاربردی جهت ساخت ای های. لذا موارد ضروری و دستورالعمل بهره بردسیالب ها 

 به شرح ذیل از این قرار است:     

 گنجایشدره و  موقعیت قیدق یبررس ی، گام بعدجهت احداث سد و انتخاب مناسبترین گزینه یمقدمات قاتیتحق پس ازانجام

وضعیت سایت یاد شده، الزم است نقشه جهت بررسی و مطالعه بیشتر در مورد  . بدین ترتیباستدریاچه سد پیشنهادی مخزن 

گنجایش مخزن که جوابگوی بزرگترین سیالب ممکن باشد،)موردی که در تا حداکثر رسم خطوط تراز  محل را به درستی با

 زیمربوط به محل خاکر اتیارائه جزئشناخت جزییات کار کمک بسیار تواند کرد( تهیه نمود. اگر سد مورد نظر سدخاکی است 

. برآورد کرد سد ارتفاعحسب بر را می توان مخزن  تیظرفبه هرحال  .ی آن برروی نقشه باید مشخص شودو خروج زیسرر ،سد

نقشه سد  هیته یبرا و ساده در ساخت کمک کند. عیروش سر کی هیارا یبه طراح سد برا تواند یعمق مخزن م یپس از آن منحن

قرائت ارتفاع  برایتوان  یمنیز اس  یپ یمثل ج یشود. از ابزار یم هیتوص یکیابزار الکترون ای تیبا خطوط تراز استفاده از تئودول

 .دکراستفاده درون مخزن سد نقاط 
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% در بهره 92مصرف کننده اصلی آب در کشور با سهم  -شرب  در بخش کشاورزی وآب برنامه ریزی برای کاهش مصرف 

% می باشد. این در حالی 35شیوه های ثقلی در بهترین شرایط حدود برداری از آب، بخش کشاورزی می باشد. راندمان آبیاری در 

 آب %50. با تغییر سیستم آبیاری می توان بیش از استدرصد  90 از بیش  است که راندمان آبیاری در شیوه های تحت فشار

این صرفه جویی  یعنی است،سد دیگر  100 احداث عرض هم اقدام این  برای مصرف در بخش کشاورزی تولید نمود.اضافی 

در واقع ید. شابسد جدید برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی اجتناب کرده  100درست مانند این است که شما از احداث 

اری و توسعه سیستم های تحت فشار هزینه ا صرف باال بردن راندمان آبیرو زمان اجرای آن سد فرضی  100ین هم امر اگر بودجه

 را به بهبود بخشیده،محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی شرایط  ،ای بسیار کمتربودجه با  توانست، بی شک خواهیم یمکن

 باشیم.مورد نیاز جامعه خود آب تهیه و تامین پاسخگوی 

ده است، ولی این موضوع در مطالعات گردیبررسی گزینه های مختلف ذکر  ،اگرچه در شرح خدمات مطالعات محیط زیستی

صرفا به بررسی گزینه های فنی احداث سد محدود که برروی محیط زیست وارد می شود توجه نشده، سدها نفی مارزیابی اثرات 

، سدهای نند تامین آب با استفاده از قنات، آب بندانما ییبا سایر گزینه هاهرگز احداث سدها عملکرد مقایسه  همچنین می شود.

مانند انرژی باد یا خورشید در هیچ یک از مطالعات و دایمی، یوه های پایدار کوچک زیر زمینی و یا تامین انرژی با استفاده از ش

خورشید تابش و  استفاده از انرژی بادها جهت این در حالی است که در ایران مکان سنجی و . گردیده استن ملحوظارزیابی 

تامین انرژی برق به نسبت اقتصادی و محیط زیستی جوابگوی مسایل به خوبی می توان  ناچیزی یرفته که با هزینه هاگصورت 

 -جاماب اقلیم با سازگاری  گزارش ه درمطروحبه عنوان مثال می توان به اظهار نظر در این مورد و  .جامعه ایرانی سود جست

 اشاره نمود:تدوین گردیده جایگزینی برای سدها  که در باره 1383

ادل نظر بگذارد این نیست که سد بسازیم یا سد نسازیم. اصوال بیان سوال به این سوالی که این نوشته می خواهد به بحث و تب

د. هیچ پدیده ای به ومی شتلقی  طشیوه که این پدیده خوب است یا بد جدا از زمان و مکان و شرایطی که بر آن حاکم است، غل

بدی پدیده ها قرار می گیرد، موقعیت مکانی، تنهایی خوب یا بد نیست. آنچه مبنای قضاوت و تصمیم گیری در مورد خوبی یا 

 ات آن پدیده از سایر پدیده هاست.زمانی و کلیه عوامل و تاثیر و تاثر

به طور مطلق سیاه یا سفید نیست. اتفاقاً آن هایی که تمایل به ادامه روند کنونی دارند، منتقدان به روند سد  "سد"گزینه ساخت 

اقلیمی و نیازهای رو به گسترش ت می کنند که سد بسازیم یا نسازیم؟ و با توجیهات شرایط سازی در کشور را به این وادی هدای

 .بسازیم سد باید پس ، یابد ادامه باید و است بوده صحیح  ف آب در ایران این نتیجه را می گیرند که سد سازیرمص

و ، ای به جابا انگیزه آیا  ،ازی در کشورسد سعملیات اجرای  جهت که نحوه تصمیم گیریاست، بحث بر سر این موضوع اینک 

با توجه به کلیه گزینه های جایگزین صورت می گیرد؟ بحث  ،بر اساس توسعه پایداریا برنامه و مطالعات کافی، طرح و براساس 

بررسی مشکالت عدیده ای که این سدها )همانند  چرا ،احداث شدهموجود سدهای  ،بر این است که چرا بدون ارزیابی تطبیقی

همچنان با سرعت به روند سد سازی ادامه می دهیم و کمی بر مورد توجه واقع نشده، سد سیوند( در کشور ایجاد نموده اند 

رودخانه خود شک برانگیز است. در مورد  کار سد سازییم؟ همین شیوه و اصرار بر تداوم کنساخته هایمان و اثراتش تامل نمی 

پرهزینه و  "، عمالسیالب عموما احداث سدهاهجوم های موجود در مناطق مرکزی و شرقی کشور به دلیل حجم باالی رسوب و 

غیر اقتصادی می باشد. در این گونه موارد برای کنترل سیالب ساخت مخزن کناری مناسب تر است. به این معنی که با استفاده از 
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بخشی از جریان آب های فصلی و  ،دهنموارج بستر رودخانه و در مجاورت آن مخزنی ایجاد شرایط مساعد توپوگرافی در خ

 "د.نموسیالبی رودخانه را برای مصرف به هنگام در آن ها ذخیره می 

 

 سدسازی در ایران

در کشورهایی  رودخانه ها رگ های حیات کره زمین شناخته می شوند. اهمیت رودخانه ها و سامانه های زیستی مرتبط، به ویژه

مانند ایران که در اقلیم خشک واقع شده اند بسیار پررنگ و حیاتی است. اقلیم خشک ایران سبب شد در قرن های گذشته، سد 

 ایرانیان. گیرد قرار توجه مورد شرب و زراعی های برداری بهره ریان آب جهت ج تنظیم برای مهندسی ای شیوه عنوان به سازی 

. در عصر حاضر، به ویژه از ه استهزار سال چند ده سد در این کشور ساخته شد 3درطول  که ،نده ابود ماهری بسیار سدسازان

 سدسازی در دستور کار قرار گرفت. مجددا امر 1332سال 

 37 ابتدا حوضه آبخیز فرعی )در  30حوضه آبخیز اصلی و  6جاماب حوضه های آبخیز کشور ایران از شرکت بر اساس مطالعات 

، نقشه 44که رودخانه های اصلی و فرعی کشور را در بر می گیرد. تصویر  ،دهگردیحوضه فرعی شناسایی شده بود( تشکیل 

 دهد. می حوضه های آبریز اصلی کشور سهم هریک از جریان های سطحی را نشان 

 

 سد های بزرگ و پیامدها؟

 ورتی است نیازمند مطالعه و بررسی عمیق و همه جانبه:تن در دادن به ساخت سدهای بزرگ )سدهای کوچک مستثنی است( ضر

از نظر اصول و ضرروت امر، گریزی است جهت ذخیره سازی و تامین آب بیشتر، ولی اگرچه اندیشه ساخت سدهای بزرگ 

با کشوری یی شرایط بد آب و هواکه  پرداختن به چنین اقدامی آنچنان نیست، که به راحتی به مورد اجرا گذاشته شود. البته آنگاه

مجال زیستن و ادامه جریان زندگی شهری را مختل می سازد، ساخت سدهای  بدون بارندگیو تابستان های گرم و خشک، 

و مسولین امر برای رهایی از مشکالت پیش رو آنان را دولتمردان  کوچک و بزرگ امری است بدیهی و در خور توجه. از این رو

زیان ضرر و به  نظر مع الوصف و غم خود را بدان معطوف داشته و بدان عمل می کنند. همه هم ،ساخت سدهای بزرگموظف به 

برروی زیست بوم، بسیاری از کشورهای جهان را در مقابله با ساخت سد قرار داده، از آن احتراز اثرات منفی سدهای بزرگ ها و 

که تاثیرات منفی آن برروی محیط  ،ل ایراندر کشورهای خشکی مثمی شود. این موضوع یعنی ساخت سدهای بزرگ به ویژه 

ته ای با وجود گزینه های مناسب تر س. زیرا چنین خوایستتوصیه نقابل  زیست ملموس تر از هر جای دیگر جهان است، چندان

ت د. البته در بدو امر ممکن اسدارنمنطقی جوابگو باشد توجیه  مساعدتری مطلوب و  که می تواند مشکل کم آبی را به طریق

بیشتر موجبات خشکانیدن سراسری  ،ساخت سدهای بزرگ امری منطقی و الزم االجرا جلوه کند، ولی دست یازیدن بدین گزینه

دریاجه های طبیعی ، تاالب ها، از دست رفتن سطح وسیعی از عرصه های مستعد و مناسب کشاورزی و باالتر از آن از دست 

جز  رفته،هر ساله به هدر  متفاوت یمستقیم نور خورشید از سطح دریاچه سدهاکه از طریق تابش است، دادن حجم متناهی آب 

 "کامال های بزرگاز ساختن سدتا  عقل سلیم حکم می کند ،به موارد برشمرده فوقعنایت عایدمان نمی شود. لذا با  سودی ،زیان

ب رودخانه های سیالبی از دسترس عطایش را به لقایش بخشید. پس راه چاره چیست؟ باید گذاشت همه آ ه،چشم پوشی کرد

برای هر عمل زیرا  ،نهکه  "؟ مسلمایدچشم پوشفراوانی است  به هر قطره آن نیاز "ن همه نعمت خدا دادی که واقعاآ ه،خارج شد

اینکه چگونه  اماگزینه های مطلوب و کارسازتر همیشه موجود است و برای رفع هر مشکلی راه چاره ای است.  "نا صوابی مسلما
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چه ، به سادگی با مراجعه به کتابهایی که در این خصوص ، فرا چنگ آوریمداشته باشد ایمی توان راهی مناسب که نفع دو جانبه 

کارشناسان الیق کشورمان و دیگر کشور های مترقی جهان به رشته تحریر درآمده، راه حل مناسب برای این معضل یافت  توسط

در این مورد با استفاده از روش های کاربردی و مشکالت پیش رو را برطرف ساخت. عمل کرد، ها بدان می شود که می توان 

پیدا می کند، می توان ضمن ممانعت از هدر رفت جریانات سطحی، از  اجرامطرح شده که به سادگی و با هزینه ای ناچیز امکان 

مراتع از این طریق می توان  .مان بازگردانیدکشورشنه زی و طراوت را به دشت های تبسرسو  ممانعت، وقوع سیالبهای ویرانگر

 به چند نمونه اشاره شده است: ". از جمله منابع مورد نظر ذیالردتخریب شده را احیا و به اهداف اصلی خود دسترسی پیدا ک

 

 .1335ل استفاده از سیالب برای درختکاری و ایجاد مرتع: تالیف محمد عابدی، از انتشارات بنگاه جنگلها سا -1

 ش. 1363جمع آوری آبهای سطحی و هرز آبهای موقتی در مناطق خشک ، دفتر حفاظت خاک سال  -2

 1363 سال پرتلند سیمان رحیمی،انجمن حسن دکتر ترجمه ˒سدهای بتنی کوتاه -3

4- Small Dams: Planning, Construction and Maintenance، author, Barry Lewis،  

He has over forty years of experience as an engineer and has written extensively on farm dams, soil conservation, 

catchment management and the environmental impact of dams both on and off streams. He was also directly 

involved in the licensing and regulating of small dams in Melbourne Australia, CRC press, ISBN 978.0.415.62111-

3 Hbk 

5 - Huc & Gabet_ Design and Construction of Small Earth Dams by K.D. Nelson.  

Paperback book published by Inkata Press 1985, 116 pages with some black and white maps, illustrations and 

photographs/ Mar 1, 2013 – Melbourne Australia 

6 - file:///C:/Users/sean/Downloads/Fao%20dam%20construction.pdf 

7- DESIGN OF SMALL DAMS: UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR 

BUREAU OF RECLAMATION, 1987 

 

 

نین ذخیره یات گوناگون که در باره حفظ و جمع آوری آب، همچربسیاری کتب و نش در این باره عالوه بر موارد فوق الذکر،

یا دانش پژوهان دانشگاهی و سایر سازمانها و نهاد  ،سازی آبهای هرز که توسط کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری

)به خاطر اطناب  ه وری و یافتن مسیری درست را هادی باشندبهر، می توانند راه های ذیربط در این زمینه تهیه و تدوین گردیده

در این فصل خودداری میشود(. در این باره لیست  کتبی که در این زمینه تا کنون به رشته تحریر در آمده کالم از ذکر کامل

. بر این قیاس اقدامات عملی است دهگردیکاملتری از مراجع مورد استفاده و دیگر نشریات قابل رجوع در آخر این مجموعه ارایه 

به توانیم در نخست باید  در این باره است:بر این روال استوار  ،واصل گرداندکه می تواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر 

عمل نسبت به نگهداری و ذخیره سازی آب با احتراز و دوری از احداث سدهای بزرگ تمام هم و غم خود را در ساخت سدهای 

 "ن است که سد های کوچک را عمدتایم. در این مورد، حقیقت امر آدارمصروف  ،کوچک آبی خاکی یا سدهای کوتاه سنگی بتنی

با هزینه ای بسیار ناچیز و  می توان احداث نمود،ه های آبخیز جاییکه آغازگر اولین حرکت روانآب است ضدر باال دست های حو

file:///C:/Users/sean/Downloads/Fao%20dam%20construction.pdf
file:///C:/Users/sean/Downloads/Fao%20dam%20construction.pdf
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های ساخت سدضرر و زیان عالوه بر بدین ترتیب . از فرار روانآب، و حمل رسوبات به داخل رودخانه جلوگیری به عمل آورد

 "رسماها که علی الصول در دامنه تپه ماهور ها عملی است و دیواره سازی که توصیف آن گذشت، اقدام جهت سکو بندی  بزرگ

ممانعت از  به عنوان دیواره ای مستحکم عالوه بر. سازه های سبک و ساده ای که می توان فرسایش خاک را متوقف ساخت

از روند رو به افزایش فرسایش توان آن را دارند تا ، فرو می ریزدسراشیب پر تپه های  که برروی دامنهحرکت اولین قطرات باران 

موانعی به شمار می روند که با استفاده از مصالح موجود در  ،د. در این باره ساخت سکو و تراسبه عمل آورنجلوگیری نیز خاک 

که به راحتی و بدون صرف هزینه های  ،محل با هزینه ای بسیار اندک به انجام می رسد. عالوه برآنچه گفته شد از دیگر ترفند ها

 سازه های ارزان قیمتی که .( پیشنهاد می گرددصرف می شود ساخت سد های بلندخالف هزینه های سنگینی که برای کمر شکن )

نسبت به  شود تاپیشنهاد می همچنین  .جلوگیری تواند کردحرکت خاک به خوبی از وقوع سیالب و شسته شدن خاک در مبدا 

موانع ساده ای در سر راه آبراهه ها و به تعداد کافی،  به عنوانمتر(  10حداکثر ارتفاع با  "ساخت سدهای خاکی کوچک )معموال

برای  شایان ذکر آنکه) مشکالت فرا روی کشور را مرتفع ساخت زماندر کوتاه و ستفاده از دستورالعل های موجود با ا "عمال

عدم نیاز به صرف  "ثانیا یکی ناچیز بودن هزینه ساخت، "اوال "آبخیزداری سازه های مهندسیاین قبیل سازه ها، فی المثل اجرای 

در صورتیکه اقدامات الزم برای ساخت سدهای بزرگ یکی انجام مطالعات پیچیده، وقت و انجام مطالعات پیچیده و مفصل است، 

. حسن بزرگ و نیز محتاج به کارگیری متخصصین مجرب و خبره است( مفصل و دشوار، و دیگر صرف هزینه بسیار، صرف وقت

لکه می تواند به عنوان یک حرفه خالصه نمی شود، بدر ساده بودن کار و هزینه بسیار کم آن  "این قبیل سد های کوچک عمدتا

معمولی برای برخی از پیمانکاران تبدیل شود )چنانچه به راحتی بدون حضور یک کارشناس خبره و کارکشته قادر خواهند بود 

اینان چنان  "کسی که کاریز حفر می کند"خود دست به کار شده و سازه مورد نظر را با دقت بسیار به انجام رسانند، مشابه مقنی 

خبره و کار آزموده گشته اند که خود سازه پیچیده، دشواری و بسیار دقیقی را، هزاره هاست که بدان مشغول هستند و کشور را در 

براین ساخت و برپایی  همین سد کوچک که مقدار قابل مالحظه ای از جریان  همچنین. این رهگدر کمک ها کرده و می کنند(

 :، شاملاست بسیاره اوردهای محسنات و ر ،سیالب را مهار می کند

 

 از شدت وقوع سیل جلوگیری می کند-1

 

 دکنمی پیدا بسیار کوتاه در خاک نفوذ  یدر زماندر مخزن سد آب نگهداری شده -2

 

آن توسط درختان و گیاهان کاشته شده در اطراف  "تا قبل از آنکه در زمین نفوذ کند تواما انبار شده در مخزن دریاچه سدآب -3

به مصرف میرسد، ضمن آنکه موجب تلطیف هوا و تغییر شرایط خشک محیط و تغییر آن به محیطی مرطوب و دل  24چکسد کو

که باعث پیوستگی جریان مداوم رودخانه در سرتاسر سال دیگر است،  تیموهبسازه ای ین وجود چن هباالتر از هم .انگیز می گردد

هرساله دچار سیل  1948، کشوری که تا قبل از انقالب سال است بر این مدعاخواهد شد )در این مورد کشور چین نمونه بارزی 

 (.های بنیان کن می شد الحال کمتر دچار سیالب گشته، سیل امکان بروز پیدا نمی کند

                                                 
24 - check dam 
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 "امالاز منظر دیگر برای اثبات ادعای فوق، به نمونه ای از این سری عملیات که در سرزمین آبا اجدادی به اجرا درآمد و جواب ک

پروژه کنترل سیل منطقه گوغر واقع در بافت کرمان قابل ذکر است. اجرای این مورد موضوع  ه، می توان اشاره کرد:دادهم مثبتی 

متر( و برخی عملیات حفاظتی که  6-5متر( و سنگی کوتاه )تا ارتفاع  10طرح باساخت سدهای خاکی کوچک )حداکثر تا ارتفاع 

آن در  60ی سازمان جنگلها با سرمایه گذاری های بخش آب وزارت نیرو در اوایل سالهای دهه دفتر حفاظت خاک و آبخیزدار

که در کاهش حجم سیالب قابل توجهی و تاثیر بسیار موثر گذاشت، به اجرا  (از توابع شهر بافت کرمان)ه آبحیز ضحو

توسط کارشناسان  "جرایی آبخیز مورد نظر بدوابه منصه ظهور رسانید. )البته طرح ابود عملیات آبخیزداری نمایشگراهمیت آن 

دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری تهیه، و آنگاه پس از کسب تاییدیه سازمان برنامه و بودجه، سرمایه اجرای طرح از طرف بخش 

سال تامین و توسط کارشناسان آبخیزداری استان کرمان و دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری ظرف کمتر از دو خانهآب آن وزرات

به نسبت  ایه آبخیز با عرصه ضهزار هکتار به اجرا گذاشته شد(. اجرای طرح مورد اشاره در حو 30پیاپی در منطقه ای بوسعت 

از شاخه های مهم رودخانه )کوچک به خوبی نشان داد که اجرای عملیات موصوف در یکی از زیر شاخه های رودخانه زردشت 

ه آبخیز هلیل رود ضحو ،، شهرستان جیرفت1371توقف جریان  سیالب سال کنترل و در  توانست به وجه قابل توجهی (هلیل رود

د )در آن تاریخ سد هلیل رود هنوز در دست ساخت بود(. با اتمام کار پروژه آبخیز گوغر خطر تاثیر قابل مالحظه ای داشته باش

 "سد هلیل رودحوضه "آبخیز بافت  هضر مناطق حومهار گردید. اما هجوم سیل از سای "سیل در منطقه سی هزار هکتاری  کامال

توانست منطقه اطراف شهر جیرفت و مناطق  (1371) سالآن که به حال خود رها گردیده بود با بروز سیل طغیانگر و کم سابقه 

در ی بایست م مزبور علی القاعدهزیر دست تا تاالب جار و موریان را درهم نوردد و خسارت فراوانی برجای گذارد )گزارش سیل 

 (.، که بعید می دانمی موجود باشدکشاورزآبخیزداری وزارت جهاد  دفتر

 

 

 
 جیرفت / برداشت از سایت گوگل 1371: سیل سال 9تصویر
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 طراحی شدهخاکی : شمایی از یک سد 10تصویر 

 

 

 : نمونه ای از سدهای بزرگ کشور3جدول
ظرفیت/میلیون متر 

 مکعب
 

 نام رودخانه سد احداثی نام سد سال ساخت)ش( سطح به کیلو متر مربع

 ارس ارس 1350 145 1350

 دز دز 1341 62.5 2600

 کر درودزن 1352 55. 993

 قشالق قشالق 1358 8.5 224

 قم رود گلپایگان 1336 2.7 57

 گرگان رود گرگان 1349 18.2 97

 هلیل رود جیرفت 1370 9.7 336

 کرخه کرخه 1380 162. 7300

 الر الر 1361 29. 960

 جاجرود لتیان 1346 2.9 95

 میناب میناب 1362 25.1 344

 مارون مارون 1378 18.2 1183

 قم رود پانزده خرداد 1373 14.1 195
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 قره چای ساوه 1372 8.3 293

 سفیدرود سفیدرود 1341 46.4 1765

 کارون شهید عباس پور 1356 51.7 3139

 شیرین رود شهید رجایی 1377 4.1 191

 زاینده رود زاینده رود 1349 48. 1450

 کرج کرج 1340 3.9 205

20791 715.3 

)حجم آب، و وسعت سطح دریاچه سد طالقان و دیگر سدهای موجود ملحوظ نشده 

برای اطالع بیشتر به سایت ویکی پدیا تحت عنوان فهرست سدهای ایران مراجعه است( 

مورد  162. بدین سان طبق لیست ارایه شده در سایت ویکی تعداد سدهای کشور شود

 تامل دارد.بسی است، که جای 

 

 

 

 در کشورسد  روند شتابان ساخت

 

-2000در طول سال های پیوسته به ویژه در کشور سوئیس آغاز به کار کرد،  1997که از سال  ،25سازی کمیسیون جهانی سد

اختیار  رددهه فعالیت های سدسازی در جهان را به انجام رسانده و نتایج آن را  چندینارزیابی پیامدهای گوناگون  وظیفه سنگین

در فرآیند تصمیم گیری طرح های  ،ی موانع دستیابی به توسعه پایداربررسکه برمبنای  گزارش حاصله .جوامع ذیربط قرار داد

هفت و  "کتاب ارزشمند سدها و توسعه" دررا براساس پنج محور ارزشی  ، چارچوب جدیدیتهیه گردیده توسعه منابع آب

 پیشنهاد می کند.را اولویت راهبردی 

 - 4تصمیم گیری مشارکتی،  - 3کارایی،  - 2مساوات،  - 1است بر مل یاد شده، بدین شرح مشتکتاب در ی ارزش محور پنج 

 مسولیت پذیری. - 5مفاهیم توسعه پایدار و 

کسب رضایت  بدین شرح عبارت از: ،گردید عنوان احداث سدها به منظورتصمیم گیری  که در جهتدر هفت اولویت راهبردی 

 پایداری حیات رودخانه ها و معیشتعمومی، ارزیابی جامع تمام گزینه های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موجود، حفظ 

تعهدات و به  بودن عهده داردر خصوص تضمین همچنین ، انح بین آنطر اجرای ، شناخت حقوق مردم و تقسیم منافعمردم

 . توسعه و امنیتو ، و دوستی صلح ساساستفاده از رودخانه های مشترک برا

                                                 
25  -World Commission on Dams 

The World Commission on Dams (WCD) existed between April 1997 and 2001, to research the environmental, social and 

economic impacts of the development of large dams globally. The self-styled WCD consisted of members of civil society, 

academia, the private sector, professional associations and one government representative 
 

ح اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه سدها را در سطبررسی  به منظور 2001تا  1997آوریل  درکمیسیون جهانی  سدها؛کمیسیون جهانی 

 ندهینما کیو  یحرفه ا یانجمن ها ،یبخش خصوص ،یدانشگاه ،یجامعه مدناست بر شخصیت های مل تشم اعضا این کمسیوند. تشکیل گردیجهان 

  یدولت
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را سد سازی کار  ،که با استفاده از تجارب جهانی همکارانی مطالعات به اگر حال جای این سوال برای من کارشناس وجود دارد،

در این  در ایران بنگریم. (سد سازیامر  )به مشکوک لیبا نگاهی عمیق و الزم است موضوع را ،گرفته باور داریم در کشور دنبال

و مساوات، کارایی، براساس تا چه میزان عنوان محورهای ارزشی  بهدر کشور کار سدسازی  ،مورد می بایست مالحظه شود

 است؟ قرار گرفتهمسولین  مورد توجه ،توسعه پایدار درمشارکت برای تصمیم گیری 

کسب رضایت  خصوص ردتا چه میزان اعالم شده از سوی کمسیون جهانی سدسازی راهبردهای  نیز الزم است بدانیم موضوع

معیشت  ،ود، حفظ پایداری حیات رودخانه هاعمومی، ارزیابی جامع تمام گزینه های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موج

 پایبند بوده ایم؟ شانتقسیم منافع طرح بین  یا آنانشناخت حقوق و مردم، 

موضوع جواب داده نمی مدیترانه ای است رژیم  تتحایران  م بارندگی درقریب به اتفاق مناطقبا بیان این مطلب که رژی بنابراین

که نیاز به بهره  در بهار و به ویژه تابستاندر این سیستم آب و هوایی این حقیقت موجود است که میزان بارندگی  شود. زیرا

لذا ساخت سدهای بلند با گستره وسیعی  .می باشدیا فاقد بارندگی برداری از آب افزایش قابل توجهی دارد، بارندگی بسیار اندک 

  کرد؟ توجیه  های بیان شده آن هم با نتایج و روشرا،  ایران در سازی سد  آیا می توان روند شتاباندر پشت سد 

ما طبع : نویسد می چنین  ای پرویز فتاح وزیر نیروی پیشیناز قول آق 1388میمه روزنامه ایران در آذر ماه ویژه نامه آب و برق ض

 پرسید که چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزوده اید؟ه مان بلند است و مدام می خواهیم سد بسازیم. ممکن است ب

عوامل کمی از کنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهای استانی هیات دولت، تقاضای نمایندگان مجلس، و تقاضاهای  ،در این جا

 "استانی در به وجود آمدن تصمیم به سدسازی بسیار دخیل بوده است.

 دارد؟ همخوانی جهانی کمیته  با ارزش ها و راهبردهای بیان شده توسط ،آیا این شیوه تصمیم گیری برای سد سازی

م می توانستی ،یمردروی آوسدسازی کار که با شتاب به  ،د که در طی سال گذشتهنآیا مطالب بیان شده در این مقاله نشان نمی ده

 از

 سود برده آب مورد نیاز را از آن طریقمصرفی آب ، برای نیاز سد ساخته شده همان اندازه به جایگرین های ازگزینه استفاده  با 

 این شیوه جایگزین دارای هزینه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار کمتری هستند؟انتخاب  زیراتامین کنیم؟ 

 منطقی علمی، مبنای که تصمیماتی  آیا ما حاضریم تمام ارزش های اخالقی، کارشناسانه و تعهدات حرفه ای خود را برای دفاع از

 در میان بگذاریم؟( بدون هانی و مانی )بدون گرفت و گیر ندارند، فنی و

این مورد باز نگاهی داریم به سخنان یکی از کارشناسان دیگر سازمان های کشور که موارد فوق را به زبان دیگری توضیح می در 

 دهد:

سد ساخته ایم که حتی برای نمونه یک ارزیابی تطبیقی بر ساخت این  100گروه اجتماعی، مونا قاسمیان: ما تاکنون بیش از     

انجام نگرفته است. فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر در زمینه آب در همایش سدهای بزرگ: پیامدها و جایگزین ها با تاکید بر  سدها

نادرستی شیوه تحلیل سدها و تخصیص نادرست منابع در چارچوب تصمیم گیری های ناشفاف دولتی گفت: سد سازی تنها راه 

از قنات ها را از بین بردیم. سد بار نیشابور باعث شد تا قنات هزار ساله حل جبران کمبود آب نیست. در مدیریت عرضه خیلی 

یی که تمام اراضی کشاورزی پایین دست منطقه را در طول سال ها آبیاری می کرد خشک شود. مسووالن به بهانه آبیاری زمین 

قنات از زیرزمین صورت می گرفت. اما های کشاورزی این سد را احداث کردند تا همان آبیاری را انجام دهد که سال ها توسط 

 . با آدرس ذیل قابل دسترس است. دنباله مبحث اکنون حجم قابل مالحظه یی از این آب تبخیر می شود
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 ()اجتماعی 18، صفحه 31/2/87به تاریخ  1681روزنامه اعتماد، شماره 

 

 
 

   صحنه را ترسیم سازداین  تا، قبل از آبگیری پاکسازی نمی شود ،مخزن سد طالقان: 11تصویر 

 

 
 

 که زحمت پاک کردن آن را به خود نداده اند بقایای درختان در درون مخزن سد باسد مشرق نیوز  :12تصویر 
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 ")د( 7" عدم توجه به حفاظت از تنوع زیستی:

 
  

 26زمینه کاری حفاظت از تنوع زیستی

 

 

در  زیستی تنوعموضوع  که دبه عهده اجرا گذاشته شو مناطقیزمینه حفاظت از تنوع زیستی می بایست در  در هایی طرحاجرای 

 همچنینحفاظت و بهره وری پایدار  که ازبا این هدف پروژه هایی بوده باشد.  اهمیت حائز جهانی نظر ازچنان عرصه هایی  آن

برای تحقق چنین خواسته ای می توان موارد ذیل را مد نظر قرار داده،  . یریت تنوع زیستی در اکوسیستمهای طبیعی حمایت کنندمِد

 و بر آن اساس طرح مربوطه را به مورد اجرا گذاشت. 

 

    آیا اکوسیستم یا گونه مورد نظر مورد تهِدید است؟ -● 

  مورد تهدید قرار گرفته انددارای گونه های منحصر بفردی که یا نظر از نظر اکولوژیکی حساس است؟ آیا اکوسیستم مورد  -●

 آیا در اکوسیستم مورد نظرگونه های بومی با ارزش جهانی وجود دارند؟ -● 

                                                 
 26 (سازمان یو، ان، دی، پی مرجعتنوع زیستی )از  / زمینه کاری حفاظت

www.undp.org/.../No.%204%20GEF%20SGP%20Focal%20Areas  /(UNDP)  

  *  CITES  -the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ، also known as the 

Washington Convention) is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of a resolution 

adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The convention was 

opened for signature in 1973. and CITES entered into force on 1 July 1975. Its aim is to ensure that international trade in 

specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species in the wild, and it accords varying degrees of 

protection to more than 35،000 species of animals and plants. In order to ensure that the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) was not violated, the Secretariat of GATT was consulted during the drafting process. Babylon dictionary 
واشنگتن شناخته  ونیبه عنوان کنوانس اغلبکه  ،در معرض خطر گیاهی یگونه ها و فلور حفاظت از  ی، توافقنامه است جهتالملل نیتجارت ب ونیکنوانس

 استانقراض خطر در معرض  واناتیو ح اهانیحفاظت از گ یمعاهده چند جانبه برا کیشود،  یم

  ** IUCN-  International Union for Conservation of Nature  

منابع طبیعی در  المللی با هدف حفاظت از شود، سازمانی بین شناخته می« ان یوسی آی»المللی حفاظت از محیط زیست که بیشتر با نام اختصاری  اتحادیه بین

  سراسر کره زمین است

 



 

   

 

و   

 

 

65 

  آیا اکوسیستم مورد نظر از نظر گونه ای غنی است؟ -● 

 آیا اکوسیستم مورد نظر شامل زیستگاه هائی است که برای گونه های مهاجر حائز اهمیت است؟ -● 

  تعهدات، کنوانسیون ها و توافقنامه های بین المللی جزءمورد نظر  آیا منطقه -● قرار دارد؟

)ای، یو، سی، ، کنوانسیون رامسر یا کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی یا لیست قرمز )سی، آی، تی، ا، اس(* از جمله

 ؟حائز اهمیت استان( ** 

  

 

 نمونه فعالیت ها در زمینه تنوع زیستی - 1

 

 و جلوگیری از تخریب سرزمین با ایجاد روش های بهره وری پایدار بمنظور حفاظت از تنوع زیستیکنترل  -●  

به نمایش گذاردن الگوهای حفاظت از زیستگاه و اکوسیستم های حفاظت شده همجوار با جوامع محلی. ازجمله احیاء گونه  -●  

 های بومی خوراک دام محلی از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردارند

  ش در جهت توانمندسازی برای حفظ دانش و روش های بومی و سنتی حفاظت و بهره وری پایدار از تنوع زیستیتال -● 

 تهیه طرح های مدیریت تلفیقی به کمک جوامع محلی در مناطق ساحلی، حوزه های آبخیز و منابع آبی دیگر -● 

ر کاهش فشارهای انسانی به تنوع زیستی و مناطق حفاظت ایجاد معیشت های جایگزین و پایدار برای جوامع محلی بمنظو -●

 شده ساحلی، دریائی و آب شیرین

ایجاد معیشت های جایگزین و پایدار جهت احیاء جمعیت های گیاهی و جانوری اکوسیستمهای ساحلی، دریائی و آب  -● 

 شیرین

     ش های بومی و بهره وری پایدار از این منابعتهیه لیست گونه های جنگلی به کمک جوامع محلی و تاکید بر دانش و رو  -● 

 اجرا طرح های توسعه پایدار در حاشیه مناطق حفاظت شده به کمک جوامع محلی -● 

تهیه طرح های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی به کمک جوامع محلی شامل حفاظت از گونه های وحشی گیاهی و جانوری  -● 

 پِایدار از تنوع زیستیمنظور بهره وری ه اهلی شده ب

ایجاد معیشت های جایگزین برای جوامع محلی و بومی که در حاشیه مناطق اصلی دارای تنوع زیستی با اهمیت از نظر  -● 

 جهانی زندگی می کنند

    تشویق و ترغیب طرح های تولیدی پایدار و بهره وری بهینه از منابع جنگلی غیر وابسته به چوب -● 

   ای اکوتوریسم پایدار با مشارکت و مدیریت جوامع محلیتهیه طرح ه -● 

ترغیب و تشویق روش های پایدار استفاده از سرزمین بخصوص درمناطق کوهستانی شیبدار بمنظور حفاظت از زیستگاههای  -● 

 بااهمیت جهانی

وشهای سنتی طبقه بندی و مدیریت احیاء مناطق شیبدار کوهستانی جهت افزایش تنوع زیستی برای کشاورزی با استفاده از ر -● 

 منابع آب
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ایجاد سیاستهای تشویقی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهت تغییر روند افزایش گونه های وارداتی و کاهش گونه های  -● 

 بومی با ارزش از نظر جهانی در زمینه کشاورزی

فرهنگی موثر در کاهش جمعیت گونه های بومی با ارزش از میان برداشتن موانع حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و   -● 

 از نظر جهانی در زمینه کشاورزی

  ترویج مشارکت مردمی برای پرورش گونه های بومی و ایجاد مزارع پرورش گونه های بومی -● 

 جمع آوری و استفاده از دانش بومی و سنتی مردم محلی در تکثیر و پرورش گونه های بومی -● 

 ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع در خصوص گونه های بومی دامی و گیاهی و مصارف آنها در  -● کشاورزی

 

 

 زمینه کاری تغییرات آب و هوا - 2

 

به توانند موارد برشمرده تا است،  فراهم بودن اطالعات آب و هایی در عمل متکی برو  "مهندسی عموماطرح ها اهداف اصلی 

  :ذیل را به درستی سامان دهند

 

   رندموانع اقتصادی، فنی، اداری و فرهنگی تاثیرگذار بر تغییرات آب و هوا را از میان بردا -●

  د.تالش کنناز قبیل موارد ذیل مناسب تر و پایدار تر در جهت گسترش تکنولوژی  -● 

 د.باشنفعال مصرف انرژی توانمندسازی در سطح محلی، ارتقاء آگاهی عمومی در ارتباط با تغییرات آب و هوا و بهینه سازی  -● 

  و اقدامات مناسب با اینمرتبط به نمایش گذارندن تکنولوژی نیز و  -● .فعالیت نمایند موضوع
 

صورت مشارکتی هزینه استفاده از تکنولوژی جدید را ه با استفاده از تحقیقات علمی کاربردی در سطح محلی و بهمچنین  -●

 کاهش دهند

 

 و هوا نمونه فعالیتها در زمینه آب

 

   ارزیابی مشارکت مصرف انرژی و منابع موجود در سطوح محلی و پیشنهاد راه حلهای جایگزین -● 

زم جهت بهینه سازی ارزیابی مصرف انرژی در مصارف خانگی، ساختمانی، هتل ها و کارخانه ها با ارائه آموزش های ال -● 

 مصرف انرژی

خصوص تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن در سطوح محلی با استناد به دانش بومی توانمندسازی و ارتقاء آگاهی عمومی در  -● 

 و تاریخچه تغییرات اقلیمی در محل مورد مطالعه

  فعالیتهای توانمندسازی و ارتقاء آگاهی عمومی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی -● 

 الینده و غیر کارآتبلیغ و تشویق در جهت حذف یارانه های موجود برای منابع انرژی آ -● 
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 ،خالص سازی آب و آبیاری جهتبه نمایش گذاردن تکنولوژی خورشیدی در سطح محلی از قبیل پمپ های خورشیدی  -● 

  تولید انرژی باد در سطوح محلی، گرمایش و تامین برق، طرح های استفاده از انرژی خورشیدی در جهت پخت وپز

  

  تفاده از بیوگازبه نمایش گذاردن طرح های پایدار اس -● 

 تحقیقات علمی و کاربردی بصورت مشارکتی در جهت تولید انرژی های پایدار و کم هزینه -● 

   برنامه ریزی استراتژیک و تلفیقی محیط های شهری، استفاده از سرزمین و سیستم حمل و نقل پایدار -● 

تفاوت ازجمله استفاده از تکنولوژی های جدید و تحقیقات علمی و کاربردی در جهت برآورد سود و هزینه اقدامات م -● 

 مطابقت آن با شرایط محلی

 آموزش و توانمندسازی نیروهای محلی در جهت مدیریت، نگهداری و ارزیابی اقدامات انجام شده در زمینه حمل و نقل -● 

   جهت تشو یق بازاربه نمایش گذاردن طرحهایی که از تکنولوژی و فن آوری جدید استفاده می نمایند در  -● 

 ارتقاء آگاهی عمومی و انتقال تجارب موفق در زمینه حمل و نقل پایدار -● 

        

 
  تصویر از سایت گوگل یک پمپ خورشیدی /ای از نمونه : 13تصویر 

 

 

 

 زمینه کاری مربوط به آبهای بین المللی  - 3
 

جوامع محلی همجوار آنها و عوامل تهدید کننده را محور فعالیتهای  پروژه هایی که منابع آبی مرزی و مشترک بین کشورها و -● 

 خود قرار می دهند
 

  اولویت با طرح هایی است که -●
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در جهت حذف منابع آالینده آبهای سطحی و زیرزمینی با منشا خشکی که بر کیفیت آبهای بین المللی تاثیر می گذارند فعالیت  -●

 می کنند

نده های شناخته شده شامل مواد مغذی، آالینده های بیولوژیکی یا رسوباتی که اکوسیستم ها و گونه های با به از بین بردن آالی -●

 ارزش را تهدید می کنند، کمک کنند

 ) کمک می کنند به جلوگیری و کنترل تخریب اکولوژیکی زیستگاه های حساس ازجمله تاالب ها و صخره های مرجانی -● 

منابع دریایی و جلوگیری از استفاده های ناپایدار از جمله صید بی رویه و استخراج بیش از حد آب شیرین به مدیریت بهینه  -● 

 .کمک می کنند

 

 

 

 

 

 

 نمونه فعالیت ها در زمینه آبهای بین المللی
 

 

ر که با توانمندسازی و فن آوری درجهت حفاظت از گونه ها و زیستگاه های موجود در مناطق ساحلی و جوامع همجوا -● 

 کاهش تنوع زیستی روبرو هستند

  ایجاد معیشتهای جایگزین و پایدار برای جلوگیری از صید بی رویه و استخراج بی رویه منابع آبی -● 

 به نمایش گذاردن طرح های محلی برای کاهش انتقال آالینده های فرامرزی  -● 

محلی را به نمایش می  *)ناپ(و برنامه های عملیاتی استراتژیک  *)ساپ(طرح هایی که اجرای برنامه های عملیاتی استراتژیک 

 گذارند

  تهیه لیست گونه های منحصر بفرد و در حال انقراض دریایی و ساحلی بصورت مشارکتی و ارزیابی مصارف محلی آنها -●

صخره های مرجانی، تاالب ها و مدیریت تلفیقی حوزه های آبخیز آب شیرین و مناطق ساحلی برای مقابله با فعالیتهایی که  -● 

  ماهیان آبهای بین المللی هستند به خطر انداخته اند مانگروها را که محل رشد و پرورش آبزیان بخصوص

توانمندسازی وارائه فن آوری برای مبارزه با شور شدن خاک مناطق ساحلی بدلیل مصرف بی رویه منابع آب شیرین و آبهای  -● 

 مرزی زیر زمینی در مناطق بین

 *)ناپ(و یا برنامه های عملیاتی استراتژیک  *)ساپ(طرح های محلی که در جهت اجرای برنامه های عملیاتی استراتژیک  -●

 .ملی به فعالیت بپردازند

یا مواد **)پی، او، پی، اس( ینده های پایدار ینده با منشا دریایی یا خشکی بخصوص آالاقدامات محلی برای حذف منابع آال -●

  .مغذی و برخی از فلزات
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 .کاهش پساب های کشاورزی شامل کود و سموم -●

  کاهش زباله های صنعتی و ترغیب روش های مختلف بازیافت -● 

 

 ینده های ارگانیکالآ کاهش یا جلوگیری از ورود - 4

 به محیط زیست **)پی، او، پی، اس( پایدار

 

 (ر 8: )27زیر مراجعه نماید این زمینه کاری آمده به سایتر جهت آشنایی با انواع آالینده های ارگانیک که د

1 - Small Grants Programme  برنامه کمک های مالی کوچک 

www.undp.org/sgp 

2 - Global Environment Facility  تسهیالت جهانی محیط زیست 

www.gefweb.org 

3 - UNEPChemicals POPs Site پی  مواد شمیایی یو. ان. دی آلیندهسایت . 

www.chem.unep.ch/pops/ 

4 - IISD Coverage of POPS INC 1-5 1 - 5اس دی، شرکت 11پوشش آلینده های    

www.iisd.ca/chemical 

5 - Basel Convention  کنوانسیون بازل 

www.unep.ch/basel/ 

6 - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution لودگی هوا  کنوانسیون فرا مرزی آ 

 

 بیآس جادیآب و هوا، باعث ا ییرهایمس قیتواند با عبور از طر یم رفته،کشور منشا گ کیکه از  ، آلودگی است یمرزفرا یآلودگ

28دشوحمل  لومتریهزاران ک یتوان در صدها و حت یم که یکشور شود. آلودگ گرید ستیز طیدر مح
 

                                                 
27  -www.unece.org/env/Irtap/welcome.htm 

* SAP  =Stabilisation and Association Process ند، معموال توافقنامه را دار هیاتحادآن  به  وستنیپ یکه آرزو ییاروپا در مذاکرات با کشورها هیاتحاد

 .رساند یم جهیحقوق بشر در آن کشور به نت ای یتجار ،یاقتصاد ،یاسیرا در قبال تعهدات مربوط به اصالحات س هیاتحاد یها
* NOP = Communications protocol 

**  -POPS = Persistent organic pollutants (POPs) 

processes.  photolytic , andbiological ,chemical through environmental degradation that are resistant to organic compounds 

and the environment. The  human health with potential significant impacts on bioaccumulate Because of their persistence, POPs

effect of POPs on human and environmental health was discussed, with intention to eliminate or severely restrict their 

production, by the international community at the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in 2001 

 طیمح بیبه تخر( تابش اینور  ریماده به علت تاث کی ییایمیش هیتجز) کتیو فتول یکیولوژیب ،ییایمیش یندهایفرآ قیمقاوم که از طر کیارگان باتیترک

ها که بر  ندهیکاستن از اثرات آل یگزارند. لذا برا یم یبرجا ستیز طیبر سالمت انسان و مح یاثرات قابل توجه یداریپا لیپردازند. به دل یم ستیز

 یاستکهلم در مورد آلودگ ونیدر کنوانس یالملل نیآنها جامعه ب دیمحدود کردن تول دایشد ایو هدف حذف و  گزارند یم ریتاث ستیز طیسالمت انسان و مح

 مورد بحث قرار داد 2001در سال  یآل یها

 
28  -Transboundary pollution is the pollution that originates in one country but is able to cause damage in another country's 

environment, by crossing borders through pathways like water or air. Pollution can be transported across hundreds and even 

thousands of kilometers 

http://www.unece.org/env/Irtap/welcome.htm
bword://!!ARV6FUJ2JP,photolysis/
bword://!!ARV6FUJ2JP,biodegradation/
bword://!!ARV6FUJ2JP,chemical%20decomposition/
bword://!!ARV6FUJ2JP,environmental%20degradation/
bword://!!ARV6FUJ2JP,organic%20compounds/
bword://!!ARV6FUJ2JP,human%20health/
bword://!!ARV6FUJ2JP,bioaccumulate/
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 اییدبیابان زایی و جنگل ز شاملتخریب سرزمین  - 5
 

 نمونه های کار:

  تنوع زیستی و بهره وری پایدار در مناطق خشک، نیمه خشک و اکوسیستم های مدیترانه ای -●

فعالیتهایی که از تخریب جنگل جنگل زدائی، جلوگیری کرده و در بهره وری و مدیریت پایدار آن برای حفاظت از تنوع  -●

 زیستی تالش می کنند.

   پذیر برای مصارف روستائی ترویج انرژی های تجدید -● 

         در جهت کاهش مصرف سوخت وابسته به چوب. (افزایش کارآئی)بهینه سازی مصرف انرژی  -●

 

   تخریب شده یبمنظور احیاء سرزمین ها یبیولوژیک یاستفاده از سوخت ها -●

 

 ورت پایدارایجاد پوشش گیاهی جهت تولید و برداشت مح ٌصول و استفاده از بیو َمس به ص -●

 و  .............

 

 

 مدیریت تلفیقی اکوسیستم ها 

 (دوازدهبرنامه عملیاتی شماره )
 

)جی، ای، چهارچوب جامعی را برای مدیریت بین بخشی در زمینه های کاری  مدیریت تلفیقی اکوسیستم ها وبرنامه عملیاتی، 

زمینه های کاری. تنوع زیستی، آب های بین المللی یا تغییرات آب فراهم می سازد تا با ادغام دو یا چند برنامه عملیاتی در  29اف(

ردند. این سیاست های تشویقی شامل تغییرات کبیشترین منافع در جهت توسعه پایدار حاصل ، و هوا با موضوع تخریب سرزمین

 مدیریت سنتی اکوسیستم ها به سیستم مدیریت تلفیقی می باشد.

 

 نمونه فعالیت ها

ل اطالعات اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی )شامل جمع آوری دانش بومی( برای برنامه ریزی در جهت مدیریت تهیه و تکمی -●

 تلفیقی اکوسیستم ها

ایجاد و تغییر خط مشی ها و قوانین و انگیزه ها برای تشویق مدیریت تلفیقی اکوسیستم ها از جمله مسائل مربوط به اسکان  -● 

 جوامع محلی در مناطق حساس.
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تقویت نیروی انسانی و ایجاد ارتباطات الزم با بخش خصوصی و غیره برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت ِمدیریت  -● 

 تلفیقی اکوسیستم.

   احیاء مراتع و مدیریت بهینه برای بازسازی پوشش گیاهی بومی و مدیریت آب. -● 

بهبود وضعیت آب و خاک، تنوع زیستی آبی، کنترل سیالب، کاهش احیاء حوضه های آبخیز در مناطق جنگلی یا تاالبی برای  -●

 رسوب گذاری و کاهش میزان گازهای گلخانه ای.

مدیریت تلفیقی اکوسیستم های ساحلی و دریایی برای بهبود برنامه ریزی مناطق ساحلی و حفاظت از تنوع زیستی با اهمیت  -●

 جهانی.

   ی با اهمیت جهانی را به خطر می اندازندجلوگیری از آالینده هایی که تنوع زیست -● 

 

 بسیالسیل و ای به نام ه پدید

 

 

ها بر پا سازند، جاییکه بعد یا تاالب به آب، آنان را بر آن داشت تا منزل و ماوای خویش را در کنار رودخانه های اولیه نیاز انسان 

انسان های اولیه زندگی در کنار رودخانه ها را از آن جهت . ندرا رقم زد به پا خاست و تاریخ بشراز آنجا ها تمدن های بزرگ 

بدون دسترسی به آب کافی  ،نده بودمی داشت. آنان به طور فطری و تجربی آموختروا ارزانی و رفاه  ،ان برکتبرگزیدند که به آن

آنها را یاد گرفتند برای استفاده بهینه از این هدیه خدا دادی باید رودخانه ها را دوست داشت و  آنانامکان حیات میسر نیست. 

ه، از آلوده آب، خاک، آتش و باد را مقدس شمرد 30مزدیسناو آیین )ایرانیان نیز از دیرباز تحت رهنمود های دین  .آلوده نکرد

پاکیزه  با فرهنگی چنین نیرومند،(. ملی را گناهی بزرگ تلقی می کردندروا داشته، چنان عساختن آب آن هدیه خداوندگاری پرهیز 

حه رفتار و نیالودن آب را سرلو مردمانی است که به آن دین و مذهب ایمان داشته،وظایف یکی از اولین جزء  ،نگه داشتن آب

طول هزاران سال حتی تا همین سالهای آب را محترم می شمردند. رویه ای انسانی و قابل ستایش، که در  کردار خویش قرار داده،

اخیر علیرغم تغییر مذهب در کشور، مردمان ایران زمین آن شیوه را نیک دانسته، حتی المقدور از آلوده کردن آب به جد پرهیز می 

ده، ساله اخیر نیز مورد توجه بو 50د، )فرهنگ پاک نگهداشتن آب در شهرهای کوچک و اغلب روستا های ایران تا همین کردن

                                                 
 یبه معن              30 «سنای»      +  گرددیاطالق م گانهی یبه خدا یزرتشت نیدانا و در عرف آئ ی، به معن«مزده »َ [ )اِخ ( )مرکب از  ی. ] م َ دَ سنایمزد - 

.  تشتزر نآئی.  زرتشت ٔ  آورده  نیشده است . د یاوستا بدان بر زبان زرتشت جار ینیاز کتاب د یکه بخش ی، همان زبان یاست اوستائ ی( کلمه اشیستا

 نییآ حیاز مس شی(. در حدود هزار و صدسال پ526، 525، 21، 20، 3، 2ص  نیدکتر مع فلیٔ  تا یپارس اتیآن در ادب رثیٔ  و تا سنای. )از مزد یزرتشت نیآئ

 یکلمه صفت است به معن نیا سنا،ی. زرتشت اسپنتمان موسوم است به مزد رانیا غمبریپ نی(. د3ص  نیدکتر مع فلیٔ  تا سنایآمد. )مزد دیپد سنایمزد

 بسا ، زرتشت ٔ  آورده  نید یعنیاستعمال شده است ،  کجای«  یزرتشت»آمده و بسا با صفت  سنیاست . در اوستا مزد گانهی خدای اسم که مزدا ٔ  پرستنده 

(.  یسنیو مزد سنایمزد لذی 4 ج برهان ٔ   هی. )از حاش یسنیپورداود(. مزد فلیٔ  تا 28ص  1ها ج  شتیآمده است . ) کجای پرست راستی ٔ   کلمه با هم

 «سنایوید»مقابل  سنای(. مزد یسنیو مزد سنایمزد لیذ نمعی چ 4 ج برهان ٔ   هیکنند. )از حاشمی تلفظ  زین یسنی( را بصورت مزدسنایکلمه )مزد نیا انیزرتشت

 نبدی بودن مربوط ٔ  طرف بواسطه  کیاز  سنایزدم نی(. د28ص  1پورداود ج  فلیٔ  ها تا شتیپروردگار باطل است . ) ای ودی ٔ  پرستنده  یاست که به معن

د پورداو فلیٔ  تا 1ص  1ها ج  شتیکرده است . ) دایپ یمهم اریمذاهب مقام بس خیداشته در تار انیاد ریکه با سا تماسی ٔ  بواسطه  گریبرهمنان و از طرف د

  (/ ف. دهخدا.
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و ازدیاد جمعیت که گاه الزمه اش دوری از با توسعه شهرنشینی اما در طول زمان، . آلوده کردن آب را گناهی بزرگ می دانستد(

، و چنان پیش می آید که دوشمی گسسته با عنصر آب حس دوستی  و آن، رودخانه ها می بود، کم و بیش آن فرهنگ پاک زیستن

ی جهت جارو کردن صحن حیاط منزل و خیابان و واریز کردن هرگونه زباله و خس و خاشک در امروزه، از آب به عنوان وسیله ا

این زمان  د.پسندننمی کمتر کسی از آن احتراز کرده چنان رویه ای آب های روان و پاکیزه شهری که خود در آن ساکن هستیم 

 و شهرک سازی در حریم و بستر رودخانه حداث بناکه در جهت ا، خانه هاشن و ماسه بستر روداز انسان با برداشت بی رویه 

، دریچه های عمقی در "شترگلو" )آبکذر ها، سیفون هادر مسیر آبراهه ها احداث سازه های تقاطعی یا ، صورت  اده می شود

ی تعرض در عمل وسیله و غیره دمی از تخریب باز نمی ایستند. کاری که محل برخورد با خاکریز جاده ها یا راه آهن و ...(

را دگرگون  ، آن شرایطرژیم پایدار و متعادل رودخانهتغییر  ،سامانه رود زدنبر هم که خود موجب به حریم رودخانه، بیشتراست 

در برابر هر گونه  ،. از دیدگاه فلسفی رودخانه ها به مثابه موجودات زنده ایرا برای بروز سیل هموار می سازنداوضاع  ،ختهسا

ی و ناهنجار به صورتی باور در مقابل هر حرکت غیر عقالی "متقابالها عکس العمل از خود بروز داده ی و دست انداز تعرض

صورت می  رودخانه بستر درای که های حریصانه از خود بروز می دهند. با تخریب سامانه رود و کند و کاو دژمی چهره ای نکردن

. البته در صورت تخریب سامانه منظم رود، رژیم اتفاق می افتدست ادر جریان رود تغیر مسیر  "عموماکه واکنش  ناولی ،دهند

به تعادل می رسد و نظم دگرگون شده را دوباره باز  "هیدرولیکی رودخانه طی فرایندی بلند مدت به وجهی قابل تحسین مجددا

زمانی محقق های گذشته تخریب . عمل باز سازی و احیا روند )البته اگر طبیعت را به حال خود رها کرده باشند( سازی می کند

تا به تواند فرصتی  .دنباش هداد آنهابه را فرصتی دوباره  شده،ه و محیط طبیعی کوتاد که دست ویرانگر انسان از دامن رود شومی 

نانچه آن فرصت ضروری و چبه دست آورد. در غیر این صورت، دوباره تمامیت آن را و  از نو بازسازی،حیات فعال خود را 

فته، روزبه روز به خود گربایستی خیلی زود به او برگردد از دست برود رودخانه رفتاری تهاجمی و ویران گر  "ب که الزامامطلو

یک  "دریافت که وقوع سیالب عمدتااین واقعیت را شرایط موجود وخیم تر و وخیم تر می گردد. انسان در طول زمان به فراست 

امکان ظهور پیدا می کند. مع الوصف بروز سیالب در هر اقلیمی باتوجه به شرایط آب و  طبیعی است که هرازگاه "رویداد کامال

از جهان و در هر ای متفاوت است. عالوه بر این در هر گوشه  "هوایی، وضعیت جغرافیایی همچنین زمان وقوع سیالب کامال

به عواملی چند بستگی دارد. منباب مثال سیالب های بخش وسیعی از مناطق شمال کشور ها پیدایش سیالب  موضوعمنطقه ای 

ریزش برف های  "یادش را برافکنده اند. دومانبه خاطر قلع و قمع درختان جنگلی است که در سالهای اخیر ناباورانه ببیشتر 

 در مناطق  تا تابستان وواخر فصل بهار اوایل یا امناطق شمال کشور از در سنگین توام با بارندگی و هوای گرم که 

، تخریب مراتع، احداث سازه های غیر ضروری در حریم رودخانه ها، تنگ کردن مسیر دشومی  حادثدر تابستان  "جنوبی اکثرا

 .رود و بسیاری عوامل های دیگر در این پروسه دخیل می باشند

متفاوت و منحصر به فردی بستگی  "به عوامل و شرایط کامال یلسدر هر منطقه ای بسته به بزرگی یا کوچگی "اصوالسیالب ها 

بسیار بزرگ با اه با سیالبی چنانچه گ ،داردوجود نیز خاصی های دارند. عالوه بر این برای هر یک از سیالب ها دوره برگشت 

ارات جانی و مالی فراوانی با خود خس شده،ظاهر ای به صورت ناگهانی در منطقه  "عمدتااندازه خارج از و  ،معمول غیر یحجم

اتفاقی است و هرگز به صورت پیوسته و مداوم کم و بیش بسیار چنین واقعه ای عظیم در یک منطقه خاص . را به همراه می آورد

د. ولی آنچه بیشتر دنبه وقوع به پیونیز حتی صد و هزار ساله  ،د بلکه ممکن است در یک دوره پنج ساله، ده سالهدارن امکان ظهور

است که می توان  یبیشتر سیالب های کم اهمیت و کم خظر ،هر ساله یا یک سال در میان اتفاق می افتد "متداول است و معموال
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از هدر رفت آب و از دسترس با اقدامی موفق می توان  .گرفترا جلوی وقوع آنها مهار و با برخی اقدامات پیشگیرانه به سادگی 

جهان از هدر رفت آب ایران و یا هر منطقه کم باران دیگر  ی مثلخشک "نسبتا ویژه در کشورخارج شدن این مایه حیات بخش به 

ند( حاصل دار تلادخبه شرح ذیل . از طرف دیگر رویدادی به نام سیالب )البته در وقوع سیالب ها عوامل بسیاری جلوگیری کرد

 طبیعی و دسته دوم در اثر عامل انسانی شکل می گیرد. "، برخی دارای منشاء کامالقابل شناسایی استدو پدیده جدا از یکدیگر 

دوم:  او انسان اکثرا دانسته با نا دانسته مورد در باره مورد نخست مطلب همان است که در چند سطر فوقانی بدان اشاره رفت ولی  

گاه ه سازی و بسیاری اقدامات با دست درازی به حریم رودخانه ها و تخریب مراتع، جنگلها، استخراج معادن و معدن کاوی، جاد

. رویدادی که پی آمدش سبب شوددرست، باعث به وقوع پیوستن سیالب های مکرر و دنباله دار می  یغیر عقالیی به دور از درک

تخریب و نابودی سرزمین، همچنین بر باد دادن ثروت جامعه و تخریب ساختار های دست ساز همان افراد خاطی است که 

د. چنین رفتار غیر منطقی وارد ساخته اننابودی محیط زیست و ایجاد ضر وزیان غیر قابل باور به محیط طبیعی عملکردشان سبب 

که هرگز در  می گردد،دیگرانی به ن و زیاث ضرر موجبابلکه  ،و نا عادالنه، پی آمدش تنها متوجه خود شخص خاطی نمی شود

فاجعه همانا گیرد، می خساراتی که از این طریق دامن جوامع بشری  د یادشده،موار تمامبروز سیالب دخالتی نداشته اند. مهمتر از 

فاجعه ای که جامعه  آب تداوم پیدا می کند. با وجودکه زندگیشان است آب از منطقه و از دستزس مصرف کنندگان و کسانی  فرار

جبران ناپذیر تخریب سامانه رود، رویدادی است  ند. لطمهباز میماناداره امور زندگی  شده، ازکمبود آب و گرفتار مضیقه انسانی 

)زیرا با دستکاری در سامانه رود غافلگیر شده ناگهان با  به شدت زیانبار به خصوص در  منطقه ای که کرفتار کمبود بارندگی است

تاثیر منفی در و ، ساز. موضوعی که الجرم بیشتر از بیش مشکل فاجعه خلق می شود( جریانریزش بارانی تند و تنگ بدون مسیر 

گاه آنان را به ترک خانه و کاشانه  ،ان دشوارهمگتهیه و تامین آب بر جای می گذارد. وقوع چنین رویدادی شرایط زیست را برای 

. در چنین مواقعی تنها کاری که از دست این قبیل مردمان بر می آید، فقط  گشیدن بار غم و اندوه بی آبی و خود مجبور می سازد

ر ترک خانه و کاشانه و کوچ به سر زمینی است که شاید در آن دیار امید فرجی باشد. نمونه چنین واقعه ای در حال دست آخ

و ....(. فاجعه خشک شدن است حاضر در بخش جنوب شرقی کشور )استان سیستان و بلوچستان و استان آذربایجان غربی 

رویدادی غم افزا و  1342-1340ز جانب حکومت افغانستان در سالهای دریاچه هامون )تاالب هامون( و قطع جریان آب هیرمند ا

سبب شد تا جمع بسیار زیادی از مردمان  .دو منطقه میانکنگی و نیاتک گردیددر ها روستای  100سبب کوچ اهالی  ،دلتنگ کننده

ن باره مثال بارزتری که امروزه در آن سامان به سوی دشت گرگان و گنبد کوچ کنند که هنوز در آن منطقه ساکن می باشند. در ای

را می توان نام برد که در اثر کمبود آب حتی آب شرب زابلستان ساکن در منطقه کشور حاکم است، کوچ بسیاری از مردمان 

مجبور به ترک خانه و کشاانه مالوف راهی مناطق دور و نزدیک می شوند، جاییکه کسی آنان را استقبال نمی کند. مشکل مشابهی 

که الجرم می بایستی خانه و . کسانیدبو یمخواهنیز کوچ چندین میلیونی مردمان آذربایجان شاهد در اینده ای نه چندان دور  که

 کاشنه را ترک و در پی سرپناهی به جستجو برخیزند )فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه(. 

دارا بودن حالت نشان می دهد که بخش شرقی کشور به علت  "(ɰ) 31" (16 و هیستوگرام15نقشه ،  14 نمودارتلفات سیل ) 

دارا بوده باشد. مع الوصف سیل های بسیار مخرب علی الصول نمی بایست محلی جهت بروز  و کمی ریزش های جوی، بیابانی

هود در این قسمت از نقشه جغرافیایی کشورمش مناطق غرب کشوربه  نسبت ،بارندگی سری چشمگیری که درمیزانعلیرغم ک

ی دارد. به طوریکه روزی نیست، خبری ناگوار بر ویرانی و مرگ و میر برخی از هم افزوناست، باز وقوع سیل های ویرانگر رو به 

 .میهنی های را در یافت نکرده باشیم
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   80سیالب های سالهای اخیر پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی لغایت سالهای دهه  گراف

 

 

 
نمایش می  2008تا  1980فوق؟: به خوبی میزان تلفات و خسارت های سیل را در طول سالهای  نمودارهایدو مورد : 14تصاویر 

  (∞) 10 /مرجع / از کنگره بین المللی علم زمین و توسعه پایدار دهند
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انسانی سیالب برحسب میزان سیل دهی، چناکه پیدا است بیشترین تلفات را در مناطق با رنگ :  نقشه پهنه بندی تلفات 15تصویر 

کافی اطالعات  نبوداست. رنگ سفید مناطقی است که به علت  رویتدر برخی از محدوده های کوچک قابل  آنقرمز، و حداقل 

 .(∞) 10/ مرجع  مورد ارزیابی قرار نگرفته استاز میزان کشته ها 

 

 
 (∞) 10( مرجع / شودمقایسه تلفات سیل  نمودار با نقشه پهنه بندیهیستوگرام سیالب های ایام گذشته ) -16 یرتصو
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31

 تعریف سیل  

 

و آن پدیده «. آب بسیار که روان باشد»؛ می شودچنین تعریف این واژه ستند فرهنگ دهخدا مبنا به  سیلدر بیان و توصیف واژه 

بی زینهار، پرشور، الابالی ، تندرو، دریادیده ، سبکرو، سبکرفتار، سبک خیز، خانه برانداز، خانه کن،  بی پروا، بی تاب ،ای است، 

  . ف. دهخداگران تمکین، گران سنگ، زمین گیر، پادرگل ، بی زور، تیره و ناصاف از صفات اوست

سیل در این باره واژه  ه قابل ذکر است؛آنچه را که نزد مختصصین معمول است بدین وجاما مفهوم واقعی سیل در عرف عام، و 

می کند شناخته می شود. درصورتیکه چنین رویدای نزد که هر از گاه امکان بروز پیدا  "پدیده طبیعییک "نزد همگان به عنوان 

متخصصین امر تنها یک رخداد طبیعی نیست بلکه پدیده ای است که انسان در بروز آن نقش اساسی دارد. در هرحال وقوع 

غیر قابل کنترل که ناگهان پدیدار شده خسارات فراوان به بار می و ه ای خود واقعه ای است هراسناک، قیالب در هر محل و منطس

نزد بسیاری به کلی عوض شده، در اذهان اغلب مردم کوچه و بازار به یک این مفهوم  حال و زمان حاضر شرایط. هرچند در آورد

ها در کشور فاجعه بروز سیالب  ،دانیمبه  بهتر استه البتاتفاق می افتد تداعی می شود.  رویداد عادی، که به صورت روزمره

 پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی و پس از آن در دوران حاکمیت اسالمی به شکل غیر باوری رو افزایش گذاشت و "عمدتا

کشور را با بحرانهای وصف ناکردنی مواجه ساخت. به طوریکه امروزه پس از وقوع حتی یک بارندگی اندک، بسیاری از استان 

ند. موردی که به عنوان یک پدیده معمولی در اذهان مردم روال عادی به خود می شوهای کشور با پیدایش سریع سیالب مواجه 

باور داشت که وقوع چنین رویدادی را نمی توان  یالب در کشور به قوت می تواناز این رو با ظهور روزمره س گرفته است.

خود عملی رویدادی است کار دست انسان و وقوع این چنین جریانی بی واسطه که بل .دکرمنتسب  یطبیععوامل به دربست 

ثنایی که سیل در اثر پاره ای از عوامل آب است "کامال ه غیر  از مواردیباال طبیعی.  صد در صد ساخته، تا یک واقعه یا یک رویداد 

به طور اتفاقی در منطقه یا مناطق به خصوص ظاهر  ،، خارج از هر گونه دخالت انسانغیره منتظرهو  پدیده های جوی یاو هوایی 

گردد انسان حادث می توسط  که یعملیاتو  عملکردجدا از  "چنین رویدادی مطلبی است کامالپیدایش  بدین ترتیبمی شود. 

جداگانه در باره علل و شرایط ایجاد چنین سیالب هایی به تفصیل سخن راند. در  "موضوعی علیحده که می تواند در مبحثی کامال

ناشی از دخالت های ناروای  "خود ساخته عمدتا مورد حالت نخست )سیالب های مصنوعی( دلیل پدیدار شدن این چنین وقایعی

ولی در عمل ناآگاه و عقب مانده علی الخصوص در کشورهای جهان سوم روی می دهد. ره  "تهبه ظاهر پیشرف"انسان عصر مدرن 

منتسب به دست اندازی و سوء استفاده انسان از منابع طبیعی، غارت و چپاول ثروت های زیست محیطی و  "آوردی که مستقیما

اتفاقی است  ،شود حادثیا به طور طبیعی  ،سان داشتهچه سیالب ریشه در عملیات نابخردانه ان به هرتقدیرد. نمایمی  چهرهغیره 

.  در هر صورت پدیده سیل چه از ، که الجرم می بایست در جهت کنترل آن برنامه ریزی و اقدام شودغیر قابل تحمل و زیان بار

نماید، پدیده ای است مخرب و ویرانگر، که بی واسطه ه رخ ب وروی فطرت و طبیعت و چه به صورت دست ساز ظاهر 

منجر به تخریب، بی سامانی و  "عمدتا موردی که حاصل یورش سیالبهاکشوری را متزلزل می سازد. هر چهارچوب و استقالل 

                                                 
 31 (∞) 10/ صدرا محقق /درصدی وقوع سیل در ایران 380بر گرفته از مقاله افزایش  - 
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طرز رفتار  . بنا به یک تعریف کلی، سیل به حالتی ازختم می شودبدان بسیاری از جوامع بشری اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی 

در  به طور معمول جریان آبجریان  آب خروشان و خشمگین اطالق می شود که با فرایندی لجام گسیخته از کانال و بستری که 

  زمینبه سرعت آب  یین اتفاقچندر نتیجه  د.می کنآن جریان داشته فراتر رفته، از مسیر طبیعی خود خارج و به اطراف سرریز 

گیرد و به طرز وحشت زایی همه کس و همه چیز را در  می بررا در دخانه اطراف رومناطق ، گرفته فرو دستزیر دست را های 

بیشتر طبیعی که ای است غیر دست ساز یا طبیعی، پدیده  ب هاید. در حالت دوم یعنی بروز سیالانبه پیش می ر کرده،خود غرقه 

رخ بویژه در اوایل فصل بهار  در مناطق کوهستانی و پر شیب،  و سریع برف یانناگههای شدید و یا ذوب  بارانوقوع به دنبال 

در بخش مرکزی کشور در تابستان یا  ")اتفاقی چنین در مناطق غرب کشور بیشتر در بهاران و در مناطق جنوب و تقریبا دهد می

 یسیلچنان زمان وقوع  که ، به وجهی استه بروز سیالب های حاصل دست انسانالبت. (می توان انتظار داشتدر پاییز  "محتمال

قابل پیش بینی نیست، یعنی سیل در هر زمان و با کمترین ریزش های جوی به راه می افتد و خروشان دمار از روزگار چندان 

ها، تاسیسات رفاهی، و ابنیه شهری و غیره ( و هرآنچه را که در  جادههرموجود زنده، کشت زارها، سازه های زیر ساختی )مثل 

 به حجم تخریب نظرد با آن برخورد کند نابود کرده پیش می رود و خسارات فراوان بر جای می گذارد. در این مورد سر راه خو

که از دسترس خارج می شود، عذم جلوگیری از تکرار این قبیل آبهای خروشان اسباب  و هدر رفت آبیمنابع طبیعی وارده بر 

 طی چند دهه اخیر به طور فزاینده ای شدت گرفته بنیاد کن این رویه عی کهموضو رقم می زند.ویرانی کشور را در کوتاه مدت 

)اعمم از به جرات می توان ادعا کرد که اکثر سیالب های اخیر کشور  روز به روز برابعاد حجم سیالبها افزوده می شود.در این باره

ادامه پیدا کند دیر یا زود سرزمینی به اسم رتیب تا سیالب های زاییده از یک پدیده طبیعی. بدین ت (دست انسانکار  سیالبهای

 مصنوعی )کار دست انسان(، نسبت به متوقف کردن چنین رویدادی وظیفه داریمادعا، اساس و این این ایران را نخاهیم داشت. بر

شگیرانه و اعمال هرگونه عملیات پیانجام  نسبت بهاعمال صیانت از حریم منابع طبیعی به کمک طبیعت در معرض خطر برآمده با 

به جای آن ابادی و رفاه را برای  ه،حوادث نا خواسته کاستاین قبیل ، از بروز مکرر کشور آب و خاک از منابعمدیریت صحیح 

. سیالب های کار دست انسان مشکلی است که بایستی از طریق تصویب یمدر بدر به ارمغان آور "مردمان مصیبت دیده و احتماال

کرد. در هر حال،  اقدام نسبت به رفع مشکلگیر، همراه با دادن آموزش های کاربردی و دادن آگاهی های الزم  قوانین جامع و همه

حاصل  وقوع سیل های طبیعی و دست ساز درصد از بالیای طبیعی کشور  19در زمان حاضر و با برآوردی سرانگشتی حدود 

 .(دزننسیالبها رقم می  رادر صد بالیای طبیعی جهان  35 )البته نباید فراموش کرد که ،است

 

 

 32سیل مکانیکی بامبارزه وشهای ر

                                                 
32     -GEF  =Global Environment Facility(15) / یجهان ستیز طیمرکز مح  

 (GEF) unites 183 countries in partnership with international institutions, civil society organizations (CSOs), and the private 

sector to address global environmental issues while supporting national sustainable development initiatives. Today the GEF is the 

largest public funder of projects to improve the largest public funder of projects to improve the global environment. An 

independently operating financial organization, the GEF provides grants for projects related to biodiversity, climate change, 

international waters, land degradation, the ozone layer, and persistent organic pollutants 
 طیحل مسائل مربوط به مح یبرا ی( و بخش خصوصی)جامعه مدن یجامعه مدن یسازمان ها ،یالملل نیب یبا نهادها یکشور را در همکار 183مرکز مزبور، 

 دنخوا فرا ،یمل داریتوسعه پا یاز طرح ها تیحما نیدر ح یجهان ستیز
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کار دست و انسان توسط  "عمدتاکه امروزه در پهنه گیتی اتفاق می افتد  ییدر صفحات فوق گفته شد و دانستیم که اکثر سیالب ها

خود بدان دست  ،به خاطر سودجویی و کسب منافع بیشتر یا، نادانسته قرن بیستم و بیست و یکمبشر که  مشکل بزرگیست. وا

و مواجه می شود  بسیال با هجوم بی وقفه ناگاهبه ی شهری یا روستایی یک منطقه اهالی ماجرایی که  .کوتاه هم نمی آیده دییاز

برابعاد آن افزوده  "رتبافته، مکه هر روز آن نسبت به دیگر روز فزونی گرموضوعی همگان را پریشان احوال و مستاصل می نماید. 

جمعیت جهان علی الخصوص رشد سرسام آور جمعیت در کشورهای جهان  فرایندی رو به رشد که با ادامه افزایش. می شود 

 ماجرایی. ه، هرساله  خسارات عمده ای را سبب می شودگذاشت فزونیبه طرز بی سابقه ای رو به ها  بسیال افزایشسوم، روند 

آرام و  یکه تا چندی پیش سکونت گاه ،بخش های وسیع و قابل مالحظه ای از مناطق آباد و سرسبز جهاندر کوتاه مدت که 

. اما از آنجاییکه هر دردی را اشتگذ خواهدبرجای غیر قابل زیست محیطی از جمعیت تهی و  ،بودانسان و حیوان  پرازدحام برای

و سیلخیزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده، می توان برای درمانش اقدام درمانی و هر مشکلی را راه حلی است، بالطبع مساله سیل 

عمل رواج داشته و بدان کرد. در این مورد بنابر قواعد و راه حل های مرسوم و رایجی که در جهان کنونی برای رفع چنین مشکلی 

ه دفع مشکل کنیم. در این راستا آنچه را که می شود، ما نیز به سادگی خواهیم توانست در راه کنترل سیل قدمهای محکمی برداشت

باید مد نظر قرار گیرد نخست  همراهی توده های مردم با دولت است که می تواند در کوتاه مدت ثمرات مثبت و قابل توجهی را 

ت بدان اندیشه که می بایسمسئولین امر مقامات ذیربط و د. با این وصف آنچه باقی می ماند وظیفه ای است برگردن به ارمغان آور

زیرا  و تشویق به همکاری نمایند.مرحله به مرحله مردمان آفریننده سیل را راهنمایی ضمن مهیا ساختن مراحل پیشرفت کار،  کرده،

دردمان این درد به جزء با مشارکت تنگاتنگ همان کسانی که سیل را خلق کرده و می کنند محقق نمی شود. بلکه چاره کار با 

بی شک هیچ انسان عاقل و آگاهی هرگز ن کسان به سادگی وسهولت هرچه بیشتر میسر شده به انجام می رسد. همیاری و کمک آ

همه دار و ندار و زندگی اش را نخست به خودش برمی گردد و که زیانش  ،یدست به عمل ناصواب نبوده و حاضر نیست،حاضر 

زییات کار و ضرر و زیانی که پس از دست بردن به تخریب عناصر لذا اگر ج. ، اقدام کرده، بدان روی آورددانکش میبه تباهی 

گردد، معلوم است که اینان هرگز اعمالی را که منجر به  مفهومی این قبیل کسان تشریح و به روشنی برامحیط طبیعی سازنده 

با این مقدمه کوتاه نگارنده مواردی که که می تواند در راه جلوگیری از سیل مفید پیدایش سیالب خواهد شد دنبال نخواهند کرد. 

  دارد: می عرضه دانسته هایم در حد بضاعت و  "د مختصراوشواقع به فایده 

که روشهای متعدد و قابل مالحظه ای را می همین یک روش، نه  "مهار سیالب، البته منحصرا جهت ها راه مهمترین از یکی -1

توان راه حل هایی که امکان جلوگیری از روان شدن سیالب را به مقدار زیادی کنترل  موثرترینولی یکی از ان به کار گرفت. تو

روش جهت ترین . در این مورد شایسته ترین و ارزان است طبیعیمحیط در ، کمک به رویش و رویانیدن پوشش های طبیعی کرد

. کاشت و استقرار پوشش استقابل ذکر محیط طبیعی حفظ و گسترش پوشش گیاهی  اهمان "مهار و نگه داشت سیالب، صرفا

 ،وشش گیاهی. ایجاد پقابل توصیه است ممکن وسیله، بی شک جزء کامل ترین برای کنترل سیل گیاهی ضمن ارایه ارزانترین راه

ایی و طراوت در محیط زندگی، وسیله ای عالوه بر ایجاد فضای سبز و فراهم آوردن زیبو مواردی از این دست توسعه جنگلکاری 

آنکه با ن ضم .قطرات باران و جلوگیری از شکسته شدن و پراکندگی ذرات خاکبرخورد است با ارزش برای کم کردن سرعت 
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قطرات  تا هددمی  فرصتاست، بومزیست قوانین طبیعی و مناسب برای بهبود همخوان با  ، که خودروی آوردن بدین روش

و ادامه باروری تجدید نیز زیرزمینی و آب هم موجب تغذیه سفره های  نفوذ کرده، خاکعمق در د نر باران به توانشفاف و گهربا

با آب  "قیماه های آبخیز، که خود مستموردی که بدون همیاری و مشارکت تمام عیار مردمان ساکن در حوض حیات گیاهان گردد.

نکته قابل ارایه در این مورد موضوع تصویب قانون عدم استفاده از مراتع به  رسد.و خاک دمخور و همراه هستند کار به انجام نمی 

مدتی محدود است تا در این دوره فترت گیاهان مراتع کشور جان گرفته نقش اساسی خود را که همانا گشترش پوشش انبوه 

 گیاهی است ایفا نمایند.

، "بانکت"، تراس "چکدم"، سد خشکه چین 33سد های خاکی کوتاه، سدهای شبکه دار شامل) مهندسی های ایجادسازه -2

است. در این مورد ارایه آموزش  کارساز، سکو بندی و غیره که عالوه بر سادگی کار، بسیار کم هزینه و  34سدهای پاشنه به پنجه

با دادن آموزش به افراد و  "دارد بلکه صرفاساخت این قبیل سازه های کوچک نیاز به برپا کردن کالس های آموزشی چندانی ن

. ساخت این قبیل سازه ها وسیله می باشدممکن الوصل  "دسی کامالنهرد نظر و در هنگام ساخت سازهای مکارکنان طرح های مو

و رها سازی تدریجی آن و یا اینکه که  جریان سیالبآب، ذخیره سازی و به تله انداختن  شتابان سرعت کردن کم برایای است 

     مورد استفاده قرار گیرد.می تواند جهت کاشت درختان و تامین آب کشاورزی 

 

 
 )ترمز دهنده سیالب( و سد خاکی کوتاه جهت جمع آوری آب/ گوگل *شبکه دارای نمایی از یک سد : 17تصاویر 

                              

در باره اجرای پروسه شخم، شخم عمود بر شیب زمین بدان اشاره  "به طوریکه قبال : شیبدار های زمین روی به شیار ایجاد -3

بسیاری کننده  برطرف، خود شیارهایی از این دست که بر خالف جهت شیب زمین به اجرا گذاشته می شودحفر  "رفت، عموما

در جهت جمع آوری و و کارسازی کامل  ،از نقش جامعتردیدی شک و بدون هیچگونه موردی که . مشکالت از این نمونه است

سازه با عملیات بیولوژیکی مانند کاشت نهال و بوته کاری توأم کار احداث . البته اگر می باشدنگهداشت آب باران برخوردار 

پوشش گیاهی بر سطح زمین بدون  نشد روانپس از که النهایه حاصل از ریزش باران، گردد، هرآینه مشکل جاری شدن روانآب 

                                                 
33 - Dam with open grill/  

 در جهت کنترل سیالب به ویژه در مناطق پر شیب احداث می شود   "تصویری از یک سد شبکه دار که عمدتاا  -*
34 - heel to toe correction works 
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. ضمن اینکه تراکم گیاهان و پوشش گیاهی ایجاد شده برروی گرفتخواهد جلو  شودسیالب های مخرب می  پیدایشمنجر به 

به چنین اقدامی زمانی  بروز فرسایش نیز جلوگیری کند. توجه و رویکردو از جابجا شدن عناصر متشکله خاک، قادر است زمین 

در محل نهال )که عمق گودال حفر شده و شیارهای ایجاد شده جهت جمع آوری آب باران  ،خواهد بودبسیار کارساز و موثر 

 برآن باشد. افزونحتی  ،متناسبو جریان آب حاصله بارندگی  حجم باشده(،  هکاشت

در محل احداث پل  و یابر روی رودخانه  "به ویژه اگر مستقیما اصول مهندسیو رعایت ضوابط های فنی  احداث سازه جهت -4

 بر اساس استانداردهای تدوین شده بین المللی استوار باشد.بایستی  "صورت می گیرد الزاما

سرعت گرفتن علت  هر رودخانه به ویژه در مناطق با شیب تند، ببست جاییکه آن از: مختلف طرق به رودخانه بستر اصالح -5

یافته قدرت تخریب را باال می افزایش جریان آب  چگالیالجرم میزان  ،آوردمی فراهم بستر رود را کند و کاو ، وسیله آبجریان 

تغییر مسیر رودخانه و  ایجاد انحراف زمینهدر پاره ای از مواقع بسیار مخرب، که ای ین پدیده بروز چنلذا جهت جلوگیری از  برد.

از جمله اوجب ست پر هزینه، که پرداختن بدان ماجرایی ا، (بستر رودعمیق تر شدن شستشوی کف و را نیز به همراه خود دارد )

 نسبت به اصالح مسیر رودخانه عمل شود: ،هرفتبدان ها اشاره  "مختصراکه  ،می بایست به شرح ذیل ،هبودواجبات 

 ها رودخانه بستر کردن ضعری الف:

 رود. از بستر)رسوبات( انباشت های طبیعی و غیر طبیعی پاک کردن  و کف الیروبی  ب:

 . 35شیب بسترکاهش ت دیواره و یتثببر ل مشتم ،عملیات مهندسی توسطرودخانه مسیر  تسطیح ت:

شماره " تصویر (36کردن ماندر رود  رب)میان ها پیچ رود یا چماب حذف طریق از رودخانه طول کردن کم برای مسیر اصالح ث:

19"  

                                                 

  

 

(stabilization: process of making or becoming stable; act of maintaining a given level ) 35 

 نیمع ی؛ عمل حفظ سطحپایدار ساختن ایساخت  ندیفرآپایدار سازی: 
36- Cutoff meander  

 



 

   

 

و   

 

 

81 

 
 )تصویر از نگارنده(یک سری سد پنجه به پاشنه جهت کاهش سرعت جریان در آبراهه : 18تصویر 

 

 
 /برداشت از فرهنگ آبخیزداری یر رودخانه با حذف چماب یا رود پیچساصالح م: 19تصویر 

 

در  )دشت( به ویژهمسطح  کم و بیش یر سطوحد "(: اجرای این قبیل طرح ها عمومانخست) سیالب  پخش طرح اجرای -6

انحراف رواناب از کانال های  ؛مفهوم پخش سیالب از نظر عام یعنیقابل توصیه است. بیشتر مورد پسند و مناطق سیل خیز 

وسیع مثل ، و یا چاله، و گستردن جریان سیل در منطقه ای نسبتا "آب بند"طبیعی، یا آبکندها با استفاده از یک سری سد، دایک 
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. مقصود و هدف بزرگ و کوچک سالهاست که در کشور به عهده اجرا گذاشته شده استدشت های لم یزرع حوالی شهرهای 

تزریق آب به الیه های زیر زمینی و دیگر  بلکهجلوگیری از حرکت سیالب، در جهت نه  "از اجرای چنین طرحی عمدتااصلی 

ضمن کاستن از سرعت حرکت دگی آب یفرایندی که از طریق پخش ش .تسریع در رشد گیاهان و افزایش پوشش گیاهی است

د. عملیاتی که بازتاب آن النهایه پس انبار شدن آب در آورمی فراهم  بیش از پیشرا نفوذ و تغذیه آبهای زیرزمینی  اتموجبسیل 

پخش  طرحسفره های آب زیرزمینی می تواند از طریق پمپ کردن آب برای آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع اجرای 

اسباب با انجام این عمل، ، ضمن آنکه به اجرا گذاشته می شودنیز در جهت تغذیه مصنوعی سفره آبهای زیرزمینی  "سیالب عمدتا

 عالوه براین با کمک( دوم. )می رساندشایانی به عمل افزایش فضای سبز کمک و پراکنش پوشش گیاهی  کشاورزی،توسعه 

. برای مجری داشتن پروژه امکان پذیر خواهد بودنیز متروکه و کم و بیش غیر باور راضی احیای اکار پخش سیالب اجرای برنامه 

ه، روستاییان پروژه مربوطه را در مناطقی که دارای قابلیت نفوذ پذیری مناسبی است به کار گرفتکه  است آن ارجح سیالب پخش

ادف است با افزایش و گسترش پوشش گیاهی که از طریق . اجرای برنامه پخش سیالب فی نفسه متررا برای ادامه کار تشویق کرد

بذر پاشی دستی و توزیع کود های طبیعی در سطح منطقه طرح، می توان مراتع  سرسبز و با طراوت یا حتی بیشه زارهای پربرکت 

 (.می شودد. )دادن کود شیمیایی توصیه نآور فراهمی را و تنومند

همچنین  منطقه طرح، روزمره اطالعات و آمار ثبت نخست سیالب، کنترل و جلوگیری زمینه در اهمیت قابل موارد جمله از -7

جزء بخشی از عملیات بایستی برآورد خسارت های سیل همراه با یکنواخت سازی آمار و اطالعات در ایستگاههای مختلف 

ل بروز و تشدید سیل و برآورد دوره . بدین ترتیب از آمار و داده های به دست آمده می توان برای تحلیل علدقرار گیرمنظور 

  بازگشت ها و شناخت از احتمال وقوع دوباره سیل و چگونگی مقابله و کاهش خسارت در حین و قوع سیالب بهره ها گرفت.      

پس از وقوع سیالب  طرفۀالعینبدین ترتیب چنانچه در سطور فوق بدان اشاره رفت، قسمت عمده ای از ریزش های جوی به 

ویرانگر یا  از کشور خارج می شود و یا در عرصه های خشک و بی حاصل به هدر میرود. بطوریکه برآورد گردیده است میزان 

ح گستره ومیلیمتر در سال )البته در سط 2000- 2500ظرفیت تبخیر پذیری بالقوه در کشور ایران رفمی است بسیار باال حدود 

-250. ولی در عوض متوسط دراز مدت بارندگی سالیانه کشور حداکثر (رودخانه ها و غیرهحتی ، و ها هدریاچ مخازن سدها و

این فکر در ذهن متبادر می  ،ایران زمینمثل در کشوری  و کم بارانی خشک شرایطمیلیمتر به ثبت رسیده است. وجود چنین  200

. رود، که خود جای بسی گفتگو استمی به هدر از طریق تبخیر  به سادگیازسطوح آبی کشور چه میزان آب  هرساله چهکه سازد 

نور به طور مستقیم در معرض تابش موجود در مخزن دریاچه سد و غیره د که آب افتمی  اتفاقفرایندی از این مقوله زمانی 

و ، اطراف شرایط محیطگیرد. با این تفاصیل زمانی که درک درستی از می خورشید و در فضای آزاد در مقابل جریان باد قرار 

، آن زمان است که بی محابا ظرفیت های آبی بسیار باشدشکنندگی و حساسیت شرایط طبیعی مناطق مختلف کشور در دسترس ن

محدود کشور را با ساختن سدهای بزرگ با گنجایش میلیارد ها متر مکعب بدون توجه به پدیده تبخیر که به صورت طبیعی رخ 

د، آن نکه دریاچه وسیعی را در پشت خود موجود دار ی. در این راستا سد های بزرگ(به سادگی)آنهم  دهیممی  از دستمی دهد 

اجازه می الجرم ، دریگمی قرار اشعه های تند خورشید و تابنده  ل آفتابززمان که آب پشت سد در معرض عوامل جوی و زیر 

نا میمیون  اقدامید. فراری دهاز دست ما  ه،منبع بدون حفاظ برداشتاز آن را که می تواند ان خورشید هر آنچه درخشدهند تا انوار 

به ویژه پس از انقالب که تعداد سدهای احداث شده سر به آسمان "که شوربختانه به طور پیوسته از سالهای قبل و بعد از انقالب 
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می تواند دلیلی به جز ناآگاهی، بی ناقدامی غلط و غیر معقول، روی آوردن به چنین پیدا کرده است. بیشتری رواج  "دنزمی 

 دانشی، یا سو استفاده های نامشروع برخی نهادهای وابسته به چیز دیگری تعبیرش کرد.  

، زمانی می توان دست به ساختن سدهای بزرگ گشود که استزمین مان حاکم ربا چنین شرایط دشوار و شکننده ای که در س

پس از  "د )تدارک برای انجام چنین برنامه ای عمدتانکن مهار شده باشمیا تاحد م "مساله بروز سیالبهای مخرب کامال "اوال

و به کارگیری دانش آموخته هایی که  مکفیاجرای طرح های حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، آنهم پس از صرف هزینه های 

جلوگیری نسبی از از سوی دیگر، . رنامه ریزی(با ب )البتهد و قابل اجرا تواتد بومیسر  "کامال ،امروزه فراوان در کشور گرد آمده

در مملکت کم باران و بسیار آفتابی ایران، خود جزء از برنامه حفاظت خورشید درخشان، حیات بخش  انوار تشعشعات سماوی و

ا برای و حراست از مقدار جریان آبی است که در اثر آن تشعشعات و وزش بادهای تند منطقه ای و سراسری از دست می رود. لذ

 تکاری های انبوه جنگلکاریتالزم است اطراف هریک از حوضچه های دریاچه سد را با ایجاد فضای سبز و درخرفع این مشکل 

تا مانعی باشد در جهت کاهش سرعت باد و تخفیف اندکی در تابش مستقیم انوار خورشید )وجود هوای خنک ناشی از  کرد،

ی سطح آب دریاچه ها که یتبخیرسرعت باد و کاستن از حجم عی است زنده در کاهش حضور درختان تو در تو و انبوه خود مان

 (.سد به هدر می رود

مساله خشک شدن دریاچه ارومیه  ،آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز حائز اهمیت است و دغدغه های زیادی را به وجود آورده

. در خصوص اهمیت وجود تاالب در هر کشوری یا هر خشکیده(تاالب مورد  9 حدود حداقل است )و سایر تاالبهای کشور 

در آمد حاصل از یک تاالب و در سال بیش از بیست برابر یک زمین زراعی خوب و  37سرزمینی طبق برآورد کنوانسیون رامسر،

هزار  15-10ریب برابر جنگلی است که در مناطق حاره خود نمایی می کند. براساس این برآورد ارزش یک تاالب در سال ق 8 -7

دالر، و یک هکتار  $500.2حداکثر حدود  است،دالراست در صورتیکه یک جنگل در منطق حاره که دارای باالترین تولید افزوده 

در سال درآمد دارد. بدین ترتیب و با وقوف به چنین تفاوت فاحشی که بین این دو سطح زنده و  $200-300زمین زراعی خوب 

تا چه اندازه مثمر ثمر و سود دهنده می ارزش وجودی تاالب ها  ، کهمالحظه می شوددر حال فعالیت اند  یطبیعکه به طور فعال 

قابل درک به خوبی با آن سرو کار دارند  متصل به چنین سطوحیکه ی افرادبرای فرد فرد باشند. موضوعی که ازرش هر تاالب 

وجود تاالب ها مشاهده می شود، مع الوصف بسیاری از کشاورزان و  . اما شوربختانه علیرغم چنین منافع ارزنده ای که دراست

دیگر کاربران اراضی، تاالب ها را محیطی بی مصرف، و غیر مفید دانسته، سعی در تبدیل تاالب به زمین زراعی و یا هرآنچه به غیر 

، تاالب را جایی بی خبرند این سطح آبیاز مواهب بزرگ که یند. برخی از جماعات نادان و بی اطالع آالمی دست  ،از تاالب است

نسبت به تغییر  "بد بو و معدن پشه میدانند و آنگاه به شیوه های مختلف، وجود تاالب را در محدوده خویش نپذیرفته مصرا

که حدود یکصد سال پیش  استند. در این مورد کشور آمریکا یکی از آن کشور هایی ازمی ی دستکاربری این چنین مناطقی 

                                                 
37 The Convention on Wetlands is an intergovernmental treaty adopted on 2 February 1971 in the Iranian city of Ramsar, on the 

southern shore of the Caspian Sea. Thus, though nowadays the name of the Convention is usually written "Convention on 

Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)", it has come to be known popularly as the "Ramsar Convention". Ramsar is the first of the 

modern global intergovernmental treaties on the conservation and sustainable use of natural resources, but, compared with more 

recent ones, its provisions are relatively straightforward and general. Over the years, the Conference of the Contracting Parties 

has further developed and interpreted the basic tenets of the treaty text and succeeded in keeping the work of the Convention 

abreast of changing world perceptions, priorities, and trends in environmental thinking 
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بسیاری از تاالب های واقع در مسیر رودخانه میسی سیپی را امحا و معدوم گردانید و آن مناطق را جهت توسعه اراضی زراعی و 

سرو کله با تاالب ها از صحنه طبیعت آن کشور به ناگاه  بسیاری ازکشاورزی تغییر کاربری داد. نتیجه آنکه پس از برچیده شدن 

بودند تیره و تار ساخت. اگرچه امروزه ها شده وزگار را برای کسانیکه خود عامل نابودی تاالب و ر مواجهسیالب های بنیان کن 

هزینه های  مستلزم صرف د. فعالیتی کهدر فکر جبران مافات فعالیت می کنه گشتآگاه  خود به خبط و خطای دیروزآن کشور 

. تصوری درست، 38وضع گذشته خود یا زمان مبدا برگردانندتا روند روزگاران گذشته را به  استسعی برآن است ولی بسیار زیاد 

تواند  میکه موجودی  است. را به درستی طراحی و ایجاد نمودهن آ که طبیعتنوعی ترفند طبیعی است خود زیرا تاالب در اصل 

و نیستانی  شیده از بوتهپواست باشد. همچنین تاالب محلی سیل را در مبدا خفه کرده نقش اساسی در کنترل و مهار سیالبها داشته 

به تاالب ها خالق مناظری جذاب جهت الهام  بخشی عالوه براین  .ی جهت زیستگاه جانورانو مامن مرکز همچنیندرخت یا ، انبوه

جایگاهی جهت تخم ریزی ماهیانی یا نوعی راه آبی مناسبی است جهت حمل بار با قایق و غیره، و ، و دیگر هنروران شعرا، نقاشان

تاالبها همچنین موقعیتی است  .تا نسل خود را استمرار بخشند خیز برداشته،که از دریا و اقیانوس ها هر ساله رو به سوی تاالبها 

محلی جهت  ،تفریح و تفرج و قایق رانیمکانی است جهت برای ماهی گیری چه به منظور سرگرمی یا تجارت، و دست آخر 

 تاحکم می کند به ما سالم عقل  لذاو.... ن فصل سرد برای مرغان که زمستانها از سوزسرما به این مناطق هجوم می آورند گذارا

        .سازیمنتخریب ش خیره سری نسپرده ه چنین مکان مقدسی را به دست باد داد

یکی پس از موجود تاالبهای  ،کدام دلیل چرا و بهکه در کشور موجود است  یکوچک و بزرگ یو با همه مزایا صیلابا این تف

محل تردد ارومیه از هر نظر  یمعجزه گر، دریاچه زیباخود پیکره ای است تاالب ارومیه  .، و خشکانیده می شونددیگری تخریب

تاالبی با گل  حرف اول را می زند.رفاه منطقه، دارای نقش ارزنده ای در حمل بار و به نام جهت  با بنادریمیلیون ها پرنده مهاجر، 

تلطیف  تاثیری که در ،، و باالتر از همهطعام استخراج نمک ،و الی شفا بخش جهت عالج بیماریهای پوستی، محل پرورش آرتمیا

به  که دلسوزوجود مدیریتی کارآمد و عدم به خاطر  اکنون هوای اقلیم منطقه بازی می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ولی

ده، ی گراییخشکالجرم به از خود مایه کاری کند، این سطح آبی حیات بخش  ،بومزیست شرایط این حفظ در راه  تواند به درستی

دو استان خطر ویرانی  ، هرآینه برای احیا این دریاچه صورت داده نشوداساسی ری فککسی هم جوابگو نیست. دراین باره اگر 

میلیون زن و مرد و پیر و جوان( را که در اطراف آن در یاچه منحصر به فرد و  6و دربدری جمعیت انبوهی )بالغ بر زرخیز کشور 

د. موضوعی که در آینده ای نچندان دور تاالب ارزشمندی که به زمین گیر یا فراری خواهند دااند،  سرگرم کار و کوشش یگانه 

ی است فاقد لجن شفا بخش، با این تفاوت که بحرالمیت بحرالمیت)پس از دریاچه  دومین تاالب شور جهان به شمار استعنوان 

پس از که دارای پتانسیل بالی نمک دریاچه ای  .، از صحنه روزگار محو خواهد شد(که در دریاچه ارومیه موجود می باشد

رتاسر دو استان آذربایجان شرقی و به سرا گرم در لیتر(  260، خظر حمل رسوبات حاوی نمک )با غلظت بیش از خشکانیده شدن

فاجعه ای که به احتمال بسیار قوی و رویدادی انکار ناپذیر سرازیر کرده، خسارات غیر قابل باوری را سبب می شود. غربی 

آثار  فرایندی خود ساخته، که. رفتگ خواهدو بخش هایی از شرق و غرب کشور را نیز در بر  منطقهروزگار اهالی ستم دیده 

                                                 
38-luable to different people for different reasons. Some prize wetlands for the rich wildlife and fish resources Wetlands are va 

/ found there. Others see wetlands as important areas for sediment retention, ground water recharge and flood 

www.encyclopedia.com/topic/wetlands.aspx  ترجمه در صحفه بعد 

  .دیرس بیرامسر به تصو رانیدر شهرستان ا 1971 هیفوردر دوم  یدولت نیمعاهده ب کیتاالب  ونیکنوانس

http://www.encyclopedia.com/topic/wetlands.aspx
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نیز به سایر مناطق دور و نزدیک این دو استان و بخش وسیعی از شمال غرب و بخش هایی از مرکز کشور  "محققازیانبار آن 

الحال در استان خوزستان به عینه مورد توجه قرار  ، شرایط ناپایدار و آشفته ای است که. مصداق بارز این ادعاتسری خواهد یافت

پس از  "هورالعظیم"تاالب مزبور  .تداعی گر این صحنه درام و غم انگیز است ،الب هورالعظیمهای تا گردحمل ریزگرفته و حامل 

حفر کانال های  به اضافهانسداد جریان آب دو رودخانه دجله و فرات که از ارتفاعات جنوبی کشور ترکیه سرچشمه میگیرند، 

سد کرخه از  همسو با ساخت ،انه حفر گردیدمتعددی که در زمان حکومت صدام حسین جهت  انحراف جریان آب دو رودخ

را خشکانیدن تاالب  احداث جاده های دسترسی برای اسخراج نفت، که طی همین چند دهه اخیر اتفاق افتاد، وسیله سمت ایران،

حالیه  هاز آن ندارند. چنانکهم فراهم آورده، زندگی را برای ساکنان آن استان زرخیز دشوار و غیر قابل زیست ساخته، گریزی 

امان از مردمان بی پناه دشت خوزستان و دنباله  است، که در حال خشکیدن )مشرف به مرگ( رسوبات ریز دانه آن تاالب محتضر

 نفس ها را بریده،سرتاسر بخش غربی و مرکزی کشور که در مسیر جریان باد های جنوب غربی به شمال شرقی قرار دارند  تاآن 

این راستا اکثر بخش های غربی )به جزء مناطق شمالی و شمالشرقی( و قسمت اعظم بخش های . در است زمین گیرشان ساخته

قوی از  "نسبتا یباد آنگاههر که  ،جنوبی و مرکزی کشور در زیر غبار مسموم و فضای تیره و تار ریزگردهای تاالب هورالعظیم

پوشانیده و روزگار ایرانیان ساکن در این نطقه را سبب می شود تا ریزگردها سرتاسر مکشور به وزش درآید غرب  و سمت شرق

 .ندرقرار می داده حیران و سرگردان راه به جایی نداآشفتگی دستخوش ناحیت را 

است که بر شدت آن رویداد غم افزا بسیار  بروز ریزگردهانیز خود یکی از عوامل تشدید کننده  80البته بروز خشکسالی های دهه 

میسر طریقینیز  یبه نظر الینحل ل، و برای هر مشکموجودراهی بیماری صعب العالج درمان ر که برای هر . اما همانطوه استافزود

راه حل های نباید دلسرد شد و دست ها را به نشانه تسلیم باال برد. زیرا بی شک  ،در این عصر پیشرفت های علمیبه ویژه  است،

بیماری حاد زیست محیطی مبتالبه کشور بالزده رفع برای  "طبیعتا راه باشند.می تواند چراغ فراهم آمده به خوبی سهل و ساده ای 

که خوشبختانه همه نوع آن در و خالقی با وجود روش های مبدع  بدین سان. داردان نیز راه حلی یا راه حلهای متعدی وجود ایر

نیازمند فقط  در این راه ر چاره نباشیم، بلکهبه فک رفتهکشور پیاده و بدانها پرداخته شده، صواب نیست که زانوی غم در بغل گ

 ست عمل کرد. برداشتن قدمی جهتناراستی هاهرچه از زدودن و  است تابه توان نسبت به درمان دردجدی  یاراده و خواستکمی 

 برطرفت ن صورآه در کموردی  .ندداشته باشباید درآن مشارکت کلیه احاد جامعه ایرانی  پیش رو وظیفه ای است کهرفع مشکل 

39.دبوبسیار سهل و هموار خواهد در کشور ی و هرنوع کاست هر گونه مشکلکردن 
 

د در این نبسته به تواناایی و قدرت مالی و غیره به توانهمگان ای است که ، وظیفه ضرروت پیدا می کند در وهله نخستآنچه لذا 

همراه ریزگردها و گرد و غباری که به طور یقین از سوی تاالب هورالعظیم ناشی می شود، رفع مشکل  مسیر قدم برداشته نسبت به

 بایست به شست، بلکه میساکت ننباید  و غیر قابل تحمل که برای درمان آندردسر پر مصیبتی  شده از صمیم دل همکاری نمایند.

. برای رفع آن معضل دردسر ساز فکری عاجل پیشه کننداز آنان به خواهیم  هادهر طریق ممکن دولتمردان را تحت فشار قرار د

ه و کسی هم در اندیشه آن نیست ددااکثر مناطق جنوبی و غرب کشور را تحت تاثیر قرار  "شوربختانه این پدیده خود ساخته فعال

قرار دادی فیمابین  طریق عقداز تا پیشنهاد نگارنده برآن است امر  بَادِیَ در این معضل بزرگ و. در مورد که قدمی بردارد

                                                 
  39را چاره باید نه زورچو در طاس لغزنده افتاد مور     رهاننده  -
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پرداخته  نسبت به رفع مشکلدر زحمت اند و  ،قرارکه کم و بیش تحت تاثیر این رویداد ، منطقهمبتالبه  وهای ذیربط کشور

داشتن روابط خوب همجواری و رعایت احترام  "برای تحقق چنین راه حلی لزوما به هرحال. داریمل اعمرا ا همکاری صمیمانه ای

فرایندی  که به دوستی آنان نیاز است، می توان دست اتحاد داده همکاری کنیم. به ویژه کشورهای همسایه رهابه حقوق دیگر کشو

از اری را یرافع مشکالت پیش رو گشته، جان های بس "ارتباط و دوستی است که می توانند مشترکابرقراری  اول آن شرطچنین 

د آینمی و دردسری پدید ایجاد مشکلی هیچگاه همسو یو اتفاق نظر تنگنجات داد. زیرابدون همیاری و همکاری تنگا مهلکه 

 )پس چه باید کرد؟(.

چون دریاچه ارومیه از نظر  "البته دفع ریزگرد های ناشی از دریاچه ارومیه، فی النفسه خود دارای راه حل ساده تری است. اوال

ضوع عقد قرار داد با دیگر همسایه ها منتفی شده خود باید ، مواست مستقردر داخل مرز های تعین شده کشور "تماماجغرافیایی 

درصورت تخصیص حق السهم آب دریاجه مزبور از آب ذخیره در پشت سدهای احداث شده، که ظرف  ". دومااقدام کنیم "راسا

آب را جلوی اش دهان گشوده  باهمچون اژدهای افسانه های کودکی  شته،همین چند ساله اخیر یکی پشت دیگری احداث گ

زانوی غم در بغل دارند از دست را در مضیقه آب آنانی که  ههمسدهای ایجاد شده پرداخته، کاهش دادن ارتفاع نسبت به  ،گرفته

به جنگ ش که این مشکل را پدیدآورده و سپس گرفت  غول ناکارآمدی راآن  بانی. بنایراین باید گردیو جهل و تباهی رها ساخت

ی صورت حقیقت به خود خواهد گرفت، که مسولین زمان نیزه ها، تاالب ها و غیره محقق شود. و این رفت، تا امکان نجات دریاچ

خطر خشک شدن  "امر نسبت به رهاسازی حق آبه دریاچه از همان سد های موجود به درستی عمل کنند. در آن صورت یقینا

شته به منطقه باز خواهد گشت. در چنین شرایطی که کامل دریاچه ها و تاالب ها تا حدود زیادی منتفی و سرسبزی و رونق گذ

تالش  بود بلکه باید برخاست دست و پنجه نرم می کند، نمی توان آسوده نشست و نظاره گر غیر قابل باورای فاجعه  درگیرمنطقه 

امکان قایق رانی و نیز وجود با داشتن  ودریاچه ارومیه با وجود جزایر کوچک و بزرگ، . کنیمعبور از این مهلکه به سالمت تا  کرد

 یمدیریتبرگزیدن ی شفا بخش می تواند به یک قطب گردشگری و جذب توریست مبدل شود. در چنین حالتی پس از هالجن 

امکانات  گونه فراهم آوردن همه و ،و برگماشتن کارکنان دوره دیدهاحداث چندین هتل لوکس، همسو با  آگاه و کار آزموده،

که خود  . موضوعیمسیر را برای جذب توریست فراهم آورد های متداول، وسایل تفریحی و سرگرمی نوعه رفاهی و  تدارک هم

که به تواند کمر آن  و نیرومندی محل در آمد هنگفتی است که کشور را از نظر اقتصادی تکان خواهد داد. منتهی کو آن بازوی توانا

از سر راه خلق بی پناه  می فشاردو گلوی همگان را برآن پنجه انداخته را  ایمفت خواره مزاحم و اژدهای دمان را شکسته، وجود 

 .  شتزمین برداسر این

 

 

 

 40*زون بندی دشت های سیالبی

 

                                                 
40  -    Flood Plain Zoning 
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از عمده اقداماتی است الزم االجرا به ویژه برای مناطقی که سیالب های با دوره بازگشت های یکی زون بندی دشت های سیالبی 

 به خاطر کوتاه کردن دست بهره وران اراضی زراعی، مراتع "د. هدف از انجام چنین برنامه ای عمدتارده باشمختلف را تجربه ک

د. یکی از ندهمی قرار زی اندادست را مورد سیل  عبورحریم  را تصرف کرده،ه رها شددشت های بایر و و افرادی که ، داران

و جلوگیری از برخی ساخت و سازهای غیر استاندارد ه منظور ب "اکثراسیالبی های پهنه بندی دشت موضوع دالیل مجری داشتن 

علی الصول  دشومی برپا که در مسیر رودخانه سیالبی سازه های  ،خالف کاری برخی افراد سوجو به مورد اجرا گذاشته می شود.

ر رودخانه، معضل آب با تنگ کردن مسی  در این راستا. غیر قانونی است که با رانت مقامات مسول به اجرا گذاشته می شود

پنگآب در مقاطعی که  پیدایش اتموجبالجرم بروز چنین رویدادی  و باال آمدن سطح آب رودخانه شتاب پیدا می کند.گرفتگی 

بنابراین با افزایش سطح آب در رودخانه قدرت تخریب را باال  است پدید می آید. سر راه جریان آب برپا گردیدهبرموانع مصنوعی 

سیلی غیر قابل کنترل که به تدریج و  .دآورمی پدید  عظیمی را سیالبسازه های غیر قانونی شده و نهایتا  درهم شکسته برده سبب

روانه پس از درهم کوبیدن موانع سر راه با شدت و حدت بیشتری رو به سوی دامنه دشت  ،هدر طول مسیر رودخانه سرعت گرفت

تجریش، آنگاه که سیل پس  1366، )مصداق بارز چنین رویدادی ماجرای سیل سال به بار می آورد ی را، خسارت های بسیارشده

از درهم  نوردیدن موانعی را که مردمان محلی و شهرداری برروی رودخانه گالب دره ساخته و پرداخته کرده بودند، حجم عظیم 

 به بار آورد( یارات فراوانسیالب به شکل غول پیکری وارد میدان تجریش شده جمع بسیاری را در خود غرقه و خس

 

 

 

  
نمونه ای از گستردن  بستر سیالبی، با پیش بینی ارتفاع جریان سیل در جهت محدود کردن خطر تخریب ساخت و :  20تصویر 

   گوگل از / سازهای شهری
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 : زون بندی دشت سیالبی / از گوگل21تصویر 

 
 شدن دشت سیالبی / تصاویر از گوگل غرقاب: الف  21 تصویر
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رسانی به روستاهای سیل زده شهرستان مراوه  امداد ؛گفت 41فرماندار مراوه تپه: آثار باقی مانده از سیالب: در این مورد 22تصویر 

 .1393 ماه مرداد 26تپه ادامه دارد و راه ارتباطی همه روستاها به جز یک روستا بازگشائی شده است. سیل مراوه تپه 

گو با خبرنگار تسنیم در  و  اسماعیل تاجی در گفت                                                                               

ده بود که با سیالب روز گذشته برق و راه ارتباطی تعدادی از روستاهای این شهرستان قطع شوقوع تپه اظهار داشت: بر اثر  مراوه

   . تصویر از گوگلتاکنون برق روستاهای آق لر، آق قال، گوگ دره و شیخ اوله وصل شده است ،روهای امدادتالش نی

                                

                                                 
       41گنبدقابوس یشمال شرق یهزارگز14در قصبه مذکور واقع . است گنبدقابوس شهرستان ٔ  بخش مراوه تپه  مرکزی ٔ  مراوه تپه قصبه - -    

محصولش غالت ،  .شود یم نمیٔ  تا اترک ٔ  از رودخانه این قصبه آب جریان تن سکنه است .  3000 یمعتدل دارابا آب و هوای  یکوهستان ایٔ  منطقه      

قصبه در حدود  نیاست . ا یو نمدمال یباف میو گل چهیقالکار و ، کسب و  یش زراعت ، گله دارانجات و شغل مردم وهی، م اتی، لبن یفیحبوبات ، پنبه ، ص

،  یپالچقل ، یچنار، گواندر، قرقه سر، قرناول کهی،  قی، قره ج قاشلی قره ، قرقه ، دوغ قره ، کول قره ، کوچک قراء ٔ  گز با مرز فاصله دارد. سکنه  3000

( البته قصبه  3ج  رانیا ییایجزء آمار مراوه تپه منظور شده است . از فرهنگ جغراف یازگلدی، قره دام ،  مشیق ی، سار یتوت ، داغ دال کهیبسطام دره ، 

  (ر چهره داده است(به شهرستانی بزرگ تغیی "دیروز، فعال
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 طرح اصالح مسیر رود )مهندسی رودخانه( / از گوگل : 23تصویر 

 

 

 

 
  15/  42متعادل ساختن سیالب / مرجع تاثیر عملیات مهندسی در :24 تصویر

 

 

 

  سیالب پیدایشدر عوامل موثر 
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 موارد ذیل تاثیر دارند:شرح  ه، بعوامل بسیاریآن  پیدایشکه در مخرب ی است اسیالب پدیده 

ست. بنا به یک اصل کلی هر عنصر یا ارعایت حریم و بستر رودخانه  عدم یکی سیل کننده تشدید عوامل ترین عمده از – 1

. براین اساس و پایه رودخانه ها نیز ، که نباید بدان تعرض شودمحدوده و حریم مشخصی استموجود زنده ای در طبیعت دارای 

سیکل از یک و  ،صاخای از این قاعده مستثی نیستند، چنانکه هر رودخانه بنا به مقضیات و شرایط آب و هوایی از محدوده 

البته بدون در نظر گرفتن برخی حوادث غیر " می کند پیرویمتکی بر نظامی پایدار و مستمر  ،هیدرولوژی منظم و منحصر به فرد

تغییر آن دچار  یشیرازه منظم و پایدار ،شده و تبدیلتغییر دچار ن عوامل آکه در آن صورت شکل و مسیر رود در نتیجه  "منتظره

موثر واقع می  ن روددر جابجایی و تغییر مسیر جریاکه جابجایی می شود. در این مورد عالوه بر تاثیر برخی عوامل طبیعی و 

 ،برخالف عوامل طبیعی که هراز گاه رخ می نماید یین عاملچند. کر چشم پوشینیز  از دخالت عوامل انسانی نمی توان، شوند

گین دسترسی به ماشین آالت سنفن که در این عصر تکنیک و  آنهم .حریم رودخانه ها استانسان به  دخل و تصرفبیشتر مولود 

نمی هم ه وقت و ساعت گشت بدان مشغولبی پروا اسباب دخالت و صدمه زدن به حریم رودخانه را تسهیل بخشیده، ، و مدرن

. بنابراین در صورت نددمی نمی آسای هبودفعال  خانه هاهمیشه در کار تغییر و تخریب محیط طبیعی و سامانه رود بلکه .شناسد

به منظور بهره برداری از جریان آب  "که عمدتا جاد انحراف در مسیر جریان،رود و ای هیدرولوژیکی رژیمدست یازیدن به تغییر 

 ،رودخانه یا بنا به اهداف زیبا سازی شهرها، سد سازی، احداث کانال های آبرسانی و غیره مورد بهره برداری قرار می گیرد

. موردی که خود نیازمند تجدید یماشبدن عرصه های بکر و دست نخورده طبیعت شهرروزه شاهد زیر و رو می بایست  "ناچارا

. در هر صورت دست بردن به تخریب سامانه هیدرولوژیکی رود، اشتباه بزرگی است که به هر نظر در رفتار و کردار انسانها  دارد

که کار  با کمک فن مهندسی رودخانه می بایست نهماکه غیر قابل بخشش است. اال مگر بنا به اجبار غیر مجاز و اسم و به هر نام 

. در غیر اینصورت دست بردن به تغییر روند رود که در گذشته ه شودبه مورد اجرا گذاشت ریزی وحفاظتی را انجام می دهد برنامه 

 ها و یا در نزد عده ای افراد کم سواد به اجرا گذاشته می شد، خود ناشی از بی اطالعی و عدم دانش کافی از هیدرولیک رودخانه

ب سامانه رود سبب به هم خوردن نظم جریان رود و انهدام شرایط حیاتی آن می گردد. ره آوردی که نتیجه . تخریبوده و هست

 می شود که طی قرون در مسیر واقعی خود در جریان بوده است. یو تخریب موضع پایداررود سرکشی جریان موجبات  اش

. موضوعی که با بهره گیری از فن مهندسی دومی شبازگشت  و غیر قابلضرر و زیان هنگفت رویدادی که النهایه منتهی به بروز 

بدین که کاربردی هندسی رودخانه، علمی است مدانش رودخانه می توان از صدمات و خسارات سیل به نحو چشمگیری کاست. 

 .رفتبهره گ رودبستر تثبیت و رژیم رود  برهم خوردندر مقابل و سیکل جریان   رودخانهحریم در جهت حفاظت می توان  وسیله

وقوع سیالب یا کاهش جلوگیری  پس از به اجرا گذاشتن این رویه پسندیده مشکل نابسامانی رودخانه مرتفع شده، بادر این باره 

و هدایت   به منظور بهبود وضع زندگی ساکنان حاشیه رودخانه ". عملیاتی که عمدتایافتخواهد  خسارات سیل کاهشفی النفسه 

است فراهم برنامه ریزان و مدیران مربوطه مد نظر که توسعه پایدار  دبه سو "یتااصورت می گیرد نهر منطقه های موجود د پتانسیل

ارایه می دهد و آن به شرح زیر را مهندسی رودخانه  اجرای عملیاتعمده اهداف در این باره و برای توضیح بیشتر . می آید

 عبارتست از:

هدایت جریان در یک مسیر  همچنین، رود فرسایش کناره و بستر جلوگیری از، بر سیالرودخانه،  مهانظام ساماندهی  -نخست   

مشخص، کنترل رسوب، ایجاد شرایط مناسب برای کشتیرانی، برداشت آب از رودخانه، استحصال انرژی از جریان آب رودخانه، 
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 ،رودخانه، ایجاد شرایط مناسب برای پرورش ، حفظ کیفیت آب، آزادسازی و احیای اراضی حاشیه برداری از مصالح رودخانه بهره

 . خواهد شد  صید آبزیان، همچنین بهبود و حفظ محیط زیست رودخانهو 

تخریب و نابودی پوشش گیاهی  اسباب بی محابادست اندازی به عرصه های بکر و دست نخورده محیط طبیعی از آنجاییکه  -2

عرصه در یکی از مهم ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی  در این مورد چون .، باید از آن به شدت جلوگیری کرددزنمی را رقم 

مل وبه عنوان عابی شک که موضوعی . ، باید با آن به مبارزه برخاستبهره برداری بیش از ظرفیت مراتع و جنگل ها است ت،طبیع

زمین و نگهداری خاک سطحی . پوششی که در عمل نقش حفاظت از است اصلی و بنیادی در زدودن پوشش گیاهی شناخته شده

ی که اکنون بدون پوشش در مقابل جریان تند حخاک سط چنین مناطقی.با گسترش روند بهره برداری بی رویه از  ،را برعهده دارد

فرایندی که  را تحمل کند.ضربات تند و محکم قطرات باران می بایست بی دفاع  قرار گرفته،باد و تابش سوزنده اشعه خورشید 

ی خود را به اجرا تاریخو وظیفه موقعیت مساعد دست به کار عامل فرسایش در ان شده، مهیا تا  به شدت فرسودهه خاک ناخواست

، قطرات باران فرصت می یابد تا ذرات متشکل خاک را رویی فرسوده شده خاکگیاهی د. عالوه بر این با زدودن پوشش می گذار

فرصت نفوذ آب به  الیه ای سفت و سخت پدیدار شده،اک سطحی خبیده شدن کو با ،به کوبد انهمچون پتک بر سندان آهنگر

به سرعت برروی زمین جاری آب باران که امکان نفوذ در خاک را پیدا نکرده الجرم  شرایطی که .دگرداعماق خاک از او زایل می 

پر شیب و کوهستانی، با توجه به عدم وجود مانعی در سر راه  مناطقصه رشده از دسترس خارج می گردد. این عمل به ویژه در ع

گرفته آب از طریق شیار های حفر شده ناشی از عبور و مرور ماشین آالت  باالجریان رواناب سرعت جریان ناشی از ریزش باران، 

با خود خاک حاصلخیز را با نرخ ه راه افتاده از باال دست ها به سمت فرودست سرازیر و بکه در کار شخم فعال بوده اند سنگین 

از دسترس خارج می سازد. در چنین احوالی با سرعت گرفتن جریان رواناب و به هم پیوستن جویبارهای کوچک که  باالیی شسته

ا می شود که ب یسیلپیدایش سبب ساز  النهایه افزوده شده،  حجم رواناببر "در جریان است، متدرجادره تپه به پایین  از فراز

 . فرو دست یورش می آوردی سوب شدت

به منظور  "تاالب ها، اراضی لم یزرع، جنگلها و مراتع که صرفااراضی به ویژه خسارات هنگفتی که از تغییر و تبدیل کاربری  -3 

 زمیندر جهت شیب شخم را  کهکشاورزی، همراه با انجام شخم غلط به ویژه در مناطق کوهپایه برای  زمینایجاد و توسعه 

عرصه های خودگردان و اراضی و ر. نتیجه و حاصل تغییر و تبدیل کاربری زیانبامقوله ای است قابل تامل و  د،دهنت می صور

ی است که درست و غیر عقالینااقدام نوعی ، یت و دستکاری سرپا و تداوم داشتهتولیدگر که در طول هزاره ها بدون کمترین حما

اجرا گذاشته می شود. خشکانیدن تاالب ها به نیت ایجاد اراضی زراعی، نشان از عدم مورد زیست بوم به  طبیعی، ودر حق منابع 

که خود یک تنه چندین برابر یک مزرعه سرپا و سامانه هایی  .اطالع و بی خبری از اهمیت این قبیل زیستگاهای باارزش می دهد

د های طبیعت است که بنا به درک درست طبیعت از پربرکت کشاورزی درآمد زا است. )تاالب ها یکی از مصادیق بارز ترفن

و پویا  یطبیعت با هوشمندی، چنین ساختار خیز برداشتن آب و تولید سیل وجود دارد،مکان ادر آن  ای، که شرایط حاد منطقه

ن روانآب را تا در مواقع الزم حجم عظیمی از جریا ،را جهت ترمر دادن جریان سرکش روانآب تعبیه و به وجود می آوردمستحکم 

 "متمایز  از یکدیگر است. اوال "نگهداری کند(. درصورتیکه تبدیل مراتع به زمین کشاورزی دارای دو وجه کامال "در خود دفعتا

خاک  ،طبیعی دن آن پوششوو زددر صورت عدم توجه  ای است،پوشش مستور کننده دارای که مرتع برقراری در وضعیت زمین 

تخریب ساختمان خاک که خود  پس ازعمل باران  "دوما .رفته فرسوده می شودای تند باران قرار گدر معرض رگبار ه "مستقیما

روانآب که بر روی زمین فاقد جریان ، با کمترین مانده بی دفاع "، کامالاستنقشی ارزنده در جلوگیری از فرسایش خاک دارا 
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گردیده، به  حفرشیار هایی که در جهت شیب زمین شسته شده، و از طریق ایجاد خاک سطحی د شوپوشش گیاهی جاری می 

دهد. عالوه بر این جریان سیل  د. رویدادی خطرناک که امکان بروز سیل را به شدت افزایش میگردسرعت از منطقه خارج می 

  خطری است که خاک حاصلخیز را با خود شسته و زمین را از حیز انتفاع ساقط می کند.

های  محیطزمین زراعی و یا در متشکل از چه ترکیباتی است، خواه در عناصر تشکیل دهنده آن بسته به اینکه نوع خاک  -4  

و عناصر متشکله  ریزتر  یعنی هر چقدرجنس خاک دانه .دنمی ده حساسیت خاصی از خود نشانپدیده فرسایش به  نسبت ،طبیعی

از یک توده ضخیم  برخورداری اگر عرصه ا در واقع .دتواند کرنفوذ مینی به سفره های زیر زتری کمآب به همین میزان ، متراکم تر

، که حکم ضربه ای سنگین را دارد، پس از برخورد با چنین خاکی باران اتقطرچنین خاکی در برابر ، تشکیل یافته باشد خاک رس

 می نفوذ روانآب به داخل خاک جلوگیریاز ی غیر قابل نفوذ سفت و سخت همانند اسفالت پدید آورده، به عنوان سپر ایالیه 

موجب سرازیر شدن رواناب برروی الیه سطحی خاک  ،نتیجه آنکه از قدرت جذب و نفوذ آب به سمت عمق خاک کاسته .دکن

شده، کند و کاو سرعت بر سطح خاک جاری ه باب  همین بس، کهآب باران در خاک نفوذ  حاصله از عدم . پی آمدمی گردد

از می کند. بنابراین هراندازه خاک سطحی نسبت به عامل فرساینده حساس تر باشد بطبع سرعت کند وکاو ذرات خاک را آغ

است که به شدت در برابر جریان روانآب تحلیل رفته در  43)مثال بارز آن خاکهای لسی وحمل ذرات به سادگی صورت می گیرد

باران است، یعنی قطرات اندازه و  قطراین فرایند در دیگر ن  توجه . نکته شایااز خود برجای می گذارد(کوتاه زمان دره ای عمیق 

د. می سازرا آزاد متشکله شکسته و ذرات  سطحی خاک با قدرت بیشتریکلویید های تر، درشت هراندازه قطر قطره های باران 

فرایندی  .به وجود می آورد سیمانی در سطح خاک "تقریباای الیه  شده،سپس ذرات آزاد شده در خلل و فرج پوسته زمین وارد 

المحاله باعث افزایش حجم رواناب و  نموده، تسهیلبرروی سطح زمین را حرکت آب  ،همچون یک سطح اسفالتهکه در نهایت 

سنگ و مواد رها الی و وده شدن مقدار متنابهی گل و زپس از اف ،یا عواملی از این دستهمراه این عامل گردد.  بروز سیالب می

سیل را افزایش داده، همچون هیوالیی عظیم الجثه کف بر دهان راه خود را به سوی مناطق فرو جریان  زمین، غلظت شده در سطح

دست هموار می سازد.، در واقع اضافه شدن سنگ و کلوخ به جریان سیل که در مسیر خود از بلندی ها بدان افزوده می شود، 

هراندازه چگالی جریان  بدین معنید. برمی باال شدت تخریب را  شده، "بسیالکوه "دارای نقش غیر قابل انکاری در پیدایش 

 خود به خود رو به افزایشادم و تخریب صد، شدت تگیر نیسیل پس از همراه شدن با انواع سنگ و مواد ریز و درشت دیگر فزو

 د.  گزارمی 

به  شده، بهار با گرم شدن هوا به تدریج ذوباوایل فصل از  "تقریبادر کوهستان متراکم شده ذوب سریع یخ و برف : برف -5

و د. ولی گاهی به خاطر نفوذ برخی جبهه های هوای گرم پیوندبه رودخانه ها می و باالخره  ،آرامی با سایر جریانات سطحی همراه

بارندگی های اگر با  ،پدیده خاصی را سبب شدهاز مناطق گرم به سوی مناطق سرد جریان پیدا می کنند،  "مرطوب که غالبا

وم حجم عظیمی اب موجب هج، هدیدردم توده های عظیم یخ و برف را درهم نورد ،هافزود، بر شدت ذوب برف همراه شودشدید

 .را به وجود می آوردبروز سیالب های تند و شدید زمینه  ،به داخل رودخانه

                                                 
              43 باز مانده از یخچالها که در اثر وزش بادهای محلی و بین قاره ای جابه جا شده در دامنه موانع طبیعی یمواد معدنخاک لس یا خاک باد رفت:   -

بادرفت اگر با مثل کوهستان ها بار گذاری می شود. خاکی حاصلخیز ولی بدون ساختمان که در برابر عمل فرسایش بسیار حساس و شکننده است. خاک 

  دهد. مالحظات شخصی  یم به دسترا  یمرغوب یخاک کشاورز زد،یامیب اخاکیگ
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دیواره های  د، گاه این امکان وجود دارد کهدر مسیر حرکت رو مناطقاز لغزش زمین در حاشیه رودخانه ها: در پاره ای  -6

اتفاق تندی  شباراگر  لذا در چنین مواردیند. شابفته گربا خاک لیمونی، رسی و غیره انباشته و شکل  خانه،رودبستر مشرف بر 

یافته، که یل تشک (ذراتی بزرگتر از رس و کوچکتر از ماسه)سیلت = که از جنس لیمون را  یخشآن بالیه های رویین خاک،  ،افتد

که  ،به سرعت آب باران را در خود نفوذ داده و آنرا به الیه های زیریناست،  برخوردارنفوذ پذیری باالی درجه  علی القاعده از

، قابل مالحظهرسی، به علت عدم نفوذ پذیری  زیرینالیه در این حالت انتقال میدهد. است خاک رسی توده ای انباشته از  "معموال

سطح لعزنده که در چنین حالتی  د.در آن الیه انباشته می شونمی دهد، و از خود عبور قادر به نفوذ کامل آب نبوده، آب حاصله را 

فرو می ریزد، و با خود حجم قابل مالحظه ای از گل و الی را وارد جریان رود می  ندارد را روییالیه توان تحمل بار سنگین 

می افزاید. بروز و سرعت حرکت سیل بر غلظت و چگالی جریان  شده،ا جریان آب رودخانه همراه حجم خاک بسپس آن . نماید

با غرشی هراسناک و با بویی، تند و زننده، که حتی از راه سیالب  ،هدشو گل آب از  یحجم عظیم پیدایش اتچنین حوادثی موجب

 ،ریان آب رودخانه بویژه در فصول طغیانی با کناره های رودبرخورد ج ،. عالوه برایندور هم قابل استشمام است سر بر می آورد

و خالی آن شسته زیرین در نهایت با سنگین شدن الیه های فوقانی که پایه  رود را سبب گشته،شسته شدن پای دیواره موجبات 

افزایش یافته قوه نیز یان داخل جریان رود فرو میریزد. با افزایش غلظت آب حجم جر حجم عظیمی از گل و الی بهبه ناگاه  ،شده

 . است وضف ناشدنیکه  ،بروز فاجعه ای شودساز سبب ، تا ردمی بباال  راتخریب 

متر ارتفاع دارد، ناحیه  9تا  6توده عظیمی از آب دریا که گاهی  ،باال آمدن سطح آب دریا و در یاچه ها: در یک موج مد -7 

ین امواج همد. اغلب غرقه می ساززیر آب  دررسد،  متر می 100تا  80آن به و اندازه گسترده ای از زمین ساحلی را که گاهی حد 

، که فاجعه بار و خطرناک برای انسان و جانداران را موجب می گردد دریاییبلند طوفانهای  ،زلزله های زیر دریاوقوع مد در اثر 

 .  است

سیالبی وضعیت بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و  ،داث جادهمانند پل و اح غلط،طراحی یک احداث سازه های تقاطعی با  -8

وقوع با د. میشوپل  یمجراکامل انسداد موجب گاه و در حالت های بحرانی  ،منجر به تنگ کردن مسیر عبور جریان ها، رودخانه

وارد می کند. به نحوی آمده فشار  جمعین رویدادی حجم زیادی آب در پشت سازه ای که به شکل غیر استاندارد ساخته شده نچ

د. فرایندی که زمینه ساز وقوع نوعی که گاه سازه پل و آن حجم عظیم آب به یکباره رها شده سیل بزرگی را به وجود می آور

توسط  اوایل انقالبویژه در سالهای ه بشدن رها پس از قعه ای که او د.آفرینناخواسته حادثه می که ، استسیالب غیر متعارف 

و مرات در بسیاری از استانهای کشور به مرحله اجرا گذاشته شد، و با خود ه کار و بی تجربه جهاد سازندگی به کرات کارکنان تاز

 .به همراه داردسیالب های ناحواسته ی را 

و ناپایداری امل شکننده وعجزء نا پیوستگی و سستی اکثر دیواره رودخانه های کشور  تخریب سواحل رودخانه و خاکریزها: -9

شرایط  ،مناطقاز در پاره ای  ند.می گیرسیالب های ویرانگر قرار و مورد تهدید جریان های تند  "که غالبابه شمار می روند 

و  ،از نظر ساختار زمین شناسی بلندی آن را احاطه کرده است. موردی کهای هدیواره به نحوی است که حاشیه رودخانه 

قرار می گیرند. موضوع حادی  در معرض ریزش و سقوطبه سادگی  ،غیره تشکیل یافتهخاک لیمونی، رسی و از  "اکثراخاکشناسی 

مشکلی که  ند.برمی و شدت تخریب را باال  شده، سرعتگل و الی به داخل جریان رود از  یحجم عظیمکه موجبات وارد کردن 
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که  علم و فن قابل اطمینانی. برطرف کرد مشکل را تا حد قابل قبولی به خوبی 44با استعانت از علم مهندسی رودخانهمی توان 

از  "مورد استفاده در مسیر رودخانه ها عمدتا سازه هایسالیان درازی است به کار گرفته شده و امتحان خود را پس داه است. 

نسبت به می توانند شرایط منطقه و ،ی سازهحا طراب متناسبکه است، و گاهی از چوب و یا پالستیک  جنس بتن، خاکی و سیمانی

از ریزش حجم  جلو گیریایفا و در ی درستنگهداری و ممانعت از ریزش انبوه گل و الی به داخل جریان رود نقش خود را به 

. عالوه بر این با استفاده از این قبیل سازه ها می توان  نسبت به محدود دکننعظیمی گل و الی به داخل رودخانه نقش درستی ایفا 

به سمت دیواره ها رود کرد و از گسترش غیر قابل پیش بینی بستر  نیز استفادهمعین از رودخانه  یعرضکردن جریان سیالب در 

 27ی )شکل بتنو سیل بند دیواره  45(62و خاکریز شکل  د. از این قبیل سازه ها می توان به انواع گوره )پشته خاکینموجلوگیری 

 داشت. اشاره و غیره  46(

 

 

 

 
   "تصویر ذیل"های بزرگ سنگ ساخت چکدم با گراول، چوب، تور سیمی، و گاه با قطعه : 25تصویر 

 

 
                                                 

44 - River Engineering 

45   - Embankment & Levee 

46 - Flood Wall 
is a dam placed across a river to raise or divert the water. weir A 
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 ا وزارت کشور ایاالت متحده آمریکبرداشت از نشریه : چکدم با گراول و سنگهای بزرگ/  آ 25تصویر 

 

 

 
خاکی پشته تصویری است بیشتر به شکل یک ده )گردیالجرم تخریب  در اثر وقوع سیلسراسری، که خاکی  پشته:  26تصویر 

است، سیل بندی به غایت حجیم و پر  سیالب ساخته شده منطقه ای کم شیب که جهت جلوگیری از فراردر دامنه  ،کمر بندی

 هزینه که با اولین هجوم سیالب دوپاره شده است.

جهت جلوگیری از به هم پیوستن ناسان آبخیزداری در استان کرمان کارشاقداماتی است که مشابه  "تقریبا)عملیات انجام شده  

 (در اشلی کوچکتر ،جریانهای کوچک در دامنه کوهساران تعبیه کرده اند
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 ی به کار می روداماکن شهرتخریب جهت جلوگیری از  "ی که عمدتابتندیواره با : سیل بند 27تصویر 

 
47ساله 400 یهای سیل شکن در ژاپن با قدمت دایک: 28تصویر 

 

 دکتر زمردیان و محسن مهرجواز مقاله  28، و 27، 26 تصاویر

 

 ،   بسیال در قبالی مسئولین توجهکم اطالعی یا بی  -10

                                                 
47  - Flood fence breakers 
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و ناچیز شمردن آن، بالیی است که ناگهان امکان بروز یافته،  ،در صورت ناآشنایی سیلتعامل و شیوه مبارزه با خطرات ناشی از 

را که . در این مورد آنچه بر می آوردسیل قرار دارند  هجوممردمانی که به هر نحو در معرض  محیط طبیعی و دمار از روزگار

محرز و غیر قابل انکار می نماید، آن است که اکثر مردمان شهری بویژه آنان که کلمه سیل را فقط از طریق رادیو یا تلویزیون 

در مواقع بروز خطر آن را ناچیز شمرده به استقبال  گاه اند، ختهو ناشناو هرگز رنگ و چهره خشمگین سیالب را ندیده شنیده 

 مستاصل و، بی تردید در مانده ،ندروبرو شو یدر جریان برخورد با سیل واقعخطر می روند. در این مواقع اگر همان مردمان 

مقامات و  بسیاری ازا که دیدخه شده است. در این باره 48دخواهند بو ناتوانبا سیل و حتی نجات جان خود در مقابله  "کامال

ندارند )البته به استثنا ء کارکنان و کارشناسان  ینیز با این مقوله از مسایل و مشکالت آشنایی چندان رده باالی مملکتمسئولین 

در  اگرچه. (دسین مشاور مربوط به آب و آبیارینامور آب، کشاورزی و سازمان های تابعه این قبیل موسسات و بسیاری از مه

مورد دارای ارزش واقعی است، توجه به چنین مسایلی بی وقفه اری از کشورهای پیشرفته که جان و مال تمامی شهروندان بسی

 ضمنمختلف  روش هایروال کار به طریق مقتضی و به  قرار دارد و بدان مصرانه عمل می کنند. در چنین ممالکیه دولتمردان نظر

روزنامه ها و تمامی وسایل ارتباط جمعی به سمع و نظر خانواده  ،یق رسانه های ملیاز طر "که معموالارایه آموزش های الزم 

رسانیده می شود. در این قبیل کشور قرار دارند در معرض خطر سیالب ، و اند که در مسیر رودخانه های بزرگ اسکان گرفته یهای

د مردمان ساکن در اننمی تو ،مناطق خطر کار گذاری شدهدر ای که وقوع سیل را پیش بینی می کند ها سیستم های هشدار دهنده 

ند. در این باره در سر تاسر نه هر طریق ممکن اطالع رسانی ک، برا چندین ساعت قبل از پیدا شدن سر وکله سیل سیالبمسیر 

می شوند  پایشبه دقت  شده،سیالبی دستگاه های ثبت و ضبط اطالعات هواشناسی و آب و هوایی نصب های مسیر رودخانه 

به موقع، یعنی تا قبل از غرقه شدن در پیش از غافلگیر شدن مردمان پایین دست رود ند در زمان خطر سیل ن، تا بتوا()مانیتورینگ

  ند .  رهانکه باید برداشته شود از مهلکه بهرآنچه را مطلع تا خود و سیالب همگان را هر چه زود تر 

و برنامه ریزان در کشور پهناور و سیل خیز ایران مورد توجه دولتمردان  های کاربردی انجام این قبیل شیوهکه  سالهاستهرچند 

هواشناسی و نصب های ایستگاه ن داشتبر پا می توان با کمترین هزینه نسبت به  درصورتیکه ، که بدان پرداخته شود.قرار ندارد

ازدحام جمعیت )بیشتر مردمان ساکن در حاشیه کز به مرا سیالبقبل از رسیدن خطر وقوع سیل را  ،اطالع رسانیابزارهای 

اعمال در جهت نجات جان شهروندان اقدام موثری موردی که تا تاکنون هیچگونه  ی کرد.اطالع رسان رودخانه های سیالبی(،

نیز  (ندقرار دارسیل مردمانی که بی واسطه در معرض خطر ) ساکنین این قبیل مناطق. حتی به نگردیده و صورت داده نشده است

نوردید و  همآموزش های ضروری داده نمی شود، جز اینکه پس از خرابی های بغداد، زمانی که سیل همه چیز و همه کس را در

به  نسبته ترقببالیای غیر مهالل احمر و سازمان  به کمکآنگاه همت به خرج داده و فاجعه آفرید، ، زدمین و زمان را برهم ز

 د.اقدام می شوآنهم با یک تاخیر طوالنی مدت  ،انگخسارات وارد آمده به خسارت دید پرداخت قسمتی تا پاره ای از

                                                 
صدای         48 آفتابی سرگرم بازدید از رودخانه معروف حسن لنگی بودیم که ناگهان  "در یک ماموریت کاری در استان بندر عباس، در یک روز کامال -  

یال از صدا به غرشی بسیار ناهنجار از باالدست های رودخانه )این رود از کوه های بلند منطقه خبر استان کرمان سرچشمه می گیرد( به گوش رسید، ما بی خ

مگین و بی رحم..  تنها آن قدر فرصت در فاصله ای نه چندان دور با یک کوه سیاه غلطان مواجه شدیم، بله با سیالبی خش "کار خود مشغول بودیم که غفلتا

 بود که به دامنه مسیل رود فرار کنیم

 ("55تصویر ")شدورین اطالق می شود  "به این نوع سیالب ها که در اثر بارندگی در فرا دست حوضه آبخیز ها اتفاق می افتد اصطالحا
Shadow  Rain 
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 اصالحات ارضی و سیل

 

 

ملی شدن جنگلها و مراتع و با اعالم  "که تقریباو رعیتی،  اربابن نظام ه شدبا بر جید سوفاجعه خشک سالیهای چند دهه اخیر هم

شیرازه نظام و  به طوریکه آورد،بر پیکره مراتع، جنگلها و محیط زیست کشور وارد  را، ضربات سهمگینی همزمان گردید غیره

مراتع و جنگلها به علت عدم حضور یک مدیریت دلسوز و کار وقوع چنین رویدادی را در هم نوردید. در نتیجه  کشاورزی کشور

بویژه چراگاههایی که تا قبل از ملی شدن  ،و مراتع همچنین زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات حاکم بر بهره برداری از جنگلها ،آمد

 ،قدیمی از دیر باز طبق یک سنترا که و موکدی ضوابط حاکم آن به درستی مورد بهره برداری قرار داشت، ناگهان همه اراضی 

د. نزیرپا گذاشت نقض ویکباره به  در گوشه و کنار مملکت به اجرا گذاشته می شد،که قرار داد نانوشته  به صورت یک "معموال

منابع طبیعی قرار  ه ورانبهرتوجه مورد  به نحوی شایستهتا همین شصت یا هفتاد ساله اخیر  قبله از هزاران سال ک یمقررات

مقرراتی که  ملغی و از دست رفت.آن مقرارت و آن پیمان نانوشته ولی از بد زمانه  .می شد به درستی استفادهاز آن منابع داشت، و 

 بهو بدان عمل می شد داشت، با محیط طبیعی نزدیکی صمیمانه و که رابطه بسیار ن ضوابط و طبق همااساس همان همگان بر 

گرفت و بنیاد جنگل و مرتع را از فرایرد، که گ ور را فراشکسراسر  ،هرج و مرج بی سابقهیک  تا بساط ،دگردییکباره باطل اعالم 

سینه به سینه هرنسل به نسل بعد منتقل و بدان رفتار می شد، پس از در طول زمان  نانوشته ای که بیخ و بن برکند. دستورالعمل

در بهره برداری از عرصه های بکر محیط خود مختاری  تا نماد شد، هگرفتنادیده به کلی منسوخ و القای رژیم ارباب و رعیتی 

در جسم و ر پیدا کند که همان کرد. موردی که هرگز مورد نظر بهره وران آن عرصه ها قرار نداشت حضوتا آن زمان که طبیعی 

از چنین تخطی و آزار به محیط طبیعی وجود نداشت از میان رفت و مقدمه ای شد تا جان روستاییان، عشایر و دیگر بهره وران 

. به نحوی که دیگر کسی در خصوص حفظ و حراست از مراتع، جنگل و ، که شددشو بدون حساب و کتاب بهره برداریمنابعی 

البته تا قبل از منسوخ ) گذاشتبه تیره روزی و نابودی طبیعی کشور روی روزگار منابع  تاد کرنسماجت و پافشاری محیط زیست 

بودند که با برچیدن می و جنگلها  نحوه بهره برداری از مراتعت برعهده دار نظارخود مالک یا مالکین کشور، در گشتن این رویه 

روستا و عشایر منطقه قرار  یلاکه اینک به صورت مشاع در اختیار همه اهمنابع مزبور از  تظامراقبت و حفوظیفه آن نظام کارآ، 

 رعیتی(،گر )نظام ارباب و اصطالح استثماره همان نظام بزمان در صورتیکه همین مردمان در   49(.دش گرفته بود، به حال خود رها

مجبور به رعایت مورد قبول همگان قرار داشت و آنان خود را به شکل بسیار منظم و حساب شده ای  که تا همین سالهای اخیر

                                                 
                                                49ر روی آن زمین کار می کردند مخالفتی نداشته و ندارد،  نگارنده به هیچوجه از واگذاری زمین به روستاییان که ب -/ 

سایل به اما باید به جای دگرگونی و برهم زدن نظامی که از دیر باز مایحتاج روزمره جامعه خودی را تامین توانست کردن، روش بهتری عرضه می شد م

غیر عقالیی و نادرست بود، آنهم بدون در نظر گرفتن یک جایگزین دانا، مدیرو مدبری که به تواند  "زیرا آن خود برنامه ای کامال شکل امروزی رخ نمی داد.

گان مدی که بر همهمانند ارباب ده به همه امور روستا توجه داشته باشد. کما اینکه پیامد و نتیجه آن کار خود منجر به نابودی کشاورزی کشور گردید. پی آ

رم در آنهم پس از این همه سال که از آن دوران می گذرد آشکار و مسلم گردیده است. پس به جا آن بود، تا عوض اجرای اصالحات ارضی با انجام رف

 جهت  تعدیل نقش مالک در مدیریت روستا کار را به نحو مقتضی برای هر دو طرف هم آهنگ می ساختند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.  
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. سرخود به همه ضوابط مورد اشاره پشت پا زدندتا ، رها شد نددانستتمامی مراسم و آداب بهره برداری از جنگل و مراتع می 

به شدت پس از آن  ،ندبودروستا می  ضوابطموظف به رعایت آزاد باش که تا قبل از آن ه هر فرد روستایی یا گله دار چنانچ

در مقاطعی از سال یا حتی اعم از دام روستاییی یا عشایر که ورود دام  عرصه های ملی شده را مورد تاراج قرار دادند. به طوریکه

  .دتا به دلخواه خود رفتار کن ، شیوه کار را عوض کرد،دسترسی می داشتصی از مراتع به صورت یکسال در میان به قسمت مشخ

بدون واهمه از هر دو قلمرو آزاد و عشایر ملغی و همه از روستایی گرفته تا گله دار  "ولی اکنون همه آن اصول و مقرارت کامال

، رویه سال در میان از آنها یهره یردارییک هر ی شد، و مشخص مکه تحت عنوان مراتع نسار و بر آفتاب  ممنوعه و منطقه مجاز،

 ند. را برای همه اوقات سال به مورد اجرا می گزاربهره برداری کار تغییر یافته کار 

 و ،برقراری نظمی نو برایبدون نظارت و اراده ای قوی ، که ناباورانه ره آوردی که پس از  ملی شدن مراتع و جنگلهابه هرتقدیر 

تصویب و به مورد اجرا  ،کار آمدمرسوم و آداب و رسوم آن حفظ سنت ها و  که به تواند نسبت بهدستور العملی درست  برقراری

تکرار کرده، پایانی  که اکنون شاهدش هستیم یهمین پیش آمدموضوعی که اسابب  .دخیالی هم نداره ک ،دیده نشد گذاشته شود

در  تواند جای خالی ارباب ده را پر کند نیزبه ه ک مناسبیجایگزین  و ،عمل نیامد ی بهشایسته ااقدام در واقع آن  .نداشته باشد

لذا به خاطر عدم وجود دستورالعملی منسجم و کار آمد، بهره وران منابع ملی خیلی سریع و بدون توجه . رفتگندستور کار قرار 

حتی در ایامی که  هجوم بردند، (مراتع و جنگل ها)ها ان عرصه به عرصه های طبیعی کشور به همتهاجم به پیامدهای ناشی از 

به بار را ی و غیر قابل بازگشتخسارت های سنگین که  چنان شدو  .نا مناسب و غیر اصولی می نمود "ورود دام به مرتع کامال

ورود دام موضوع  پس از بارندگی یا ذوب برف، زمین مرتع، به ویژه به علت مرطوب بودن در واقع ) دکه هنوز ادامه دار ند،آورد

، بدینسان زمین همچون اسفالت سخت غیر قابل هرا فراهم آوردب لگد کوب کردن زمین باسابه مرتع با خاک خیس و مرطوب 

بدون کمترین بود که بهره وران مرتع  یآنچه اتفاق افتاد رفتار در این درام غم انگیز .(دوشمی نفوذ سبب ویرانی و تخریب مراتع 

 دنبالهچندان ب و ،بروز دادند یشتن خولشاز خو استبدان وابسته خود  ،انشنگرانی از کویری شدن چراگاه که حیات و ممات 

هردو بهره برداران اعم از این واقعه ناصواب  در تا رمق از حیات مراتع گرفته شد.توجه نکردند پیش گرفته، این امر بسیار حیاتی 

آن زمان که باقی  اناوایل بهارکه دود از زمین مرتع برخاست.  بدان پرداختند "مصرا تا دیگر بهره ورانر کوچرو و دامدا یروستای

 خاک رابرف خیس و مرطوب جلوه می کند، ورود دام به مرتع  ذوبمانده برفهای زمستانی تازه در حال دوب شدن، و زمین از 

به ویژه ثم گوسفند و  ی دام،گوب براثر لگد زمین در چنین حالتی جای می گذارد.الجرم الیه ای غیر قابل نفوذ بر ه،کردکوب لگد 

چنین وضعیتی  پیدایشمی شود ) اسفالتهبه سختی متراکم و سفت، که همچون میخ در خاک فرو می رود خاک را فشرده زمین  ،بز

خود نابودی مراتع را هشدار می کشور شاهدش هستیم در سطح مراتع که ی نظمخشک و خالی  و بی  توارهایوجود که همانا 

قابل در دامنه های کوهساران که حتی از دورها نیز  د(. وجود چنین نوارهای خشک و بدون پوشش در سطح مراتع به ویژهنده

تولید وباز توان  و رشد، و ناتوان از ،. نتیجه آنکه گیاه مرتع ناتوان از رویشدزنمی  صدا، زنگ خطر نابودی مرتع را ن استدید

گیاه تهی می گردد. ضمن انکه به واسطه سفت کاسته شده عرصه دیروزی از آفرینی، هرروز نسبت به دیگر روز از تراکم بوته های 

، و زمینه را برای جاری و سخت شدن خاک مرتع، قابلیت نفوذ آب در خاک به شدت کاهش یافته، نفوذ آب در خاک بکلی منتفی

. رویدادی که حاصلش نابودی مرتع، روان شدن جریان روانآب برروی خاک دج نه کوهستان فراهم می آوردشدن سیل برروی دام

سیالبی که پی آمدش ویرانی و تباهی  .و بروز سیالب استها د. ره آوردی که پی آمدش طغیان رودخانه خواهد شو نفوذ ناپذیر 

جود یب با تداوم مستمر بهره برادری بدون قید و شرط از منابع موزمین و سر زمین و دست آخر آن می شود که نباید. بدین ترت
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زمین  شدن لگد کوب .دپیش از پیش چهره نمایه تخریب بالمنازع مراتع ک باید منتظر باشیم، در طرفه العین ناباورانه ،زیست بوم

 و ،برداری بیش از حد دام  از مرتع)منظور بهره ظرفیت مرتع  افزون بر یام بیشتردوارد کردن تعداد  ،دام چرای مفرط ،مرتع

. (سبزینه گیاهان دیده نشود، فاجعه ای است غیر قابل بازگشت که ،حضور دام در مرتع تا زمانیکه علوفه مرتع تا بیخ گیاهان

 . است که دارد اتفاق می افتد تع و خشک کردن ریشه گیاهانامرگ مر ماجرایی که پایانش

 

چرای مفرط یکی دالیل در واقع  .در عرصه مراتع روی می دهد  چرای مفرطرداری از مراتع هنوز پس از سالها بهره بچرا باز اما 

در است زمان اسکان دام مدت که تعداد دامی که وارد مرتع می شود بیش از ظرفیت آن بوده باشد، و دیگری اتفاق می افتد آنگاه 

دام قرار گرفته و مورد بهره وری . در چنین مواردی چون مرتع به شدت شودمی ه دیبیشتر از حد معمول به درازا کشکه مرتع 

را فراهم  نابودی مرتع ، العالج توان ترمیم آنچه را که از دست داده و علوفه ای که از آن برداشت شده نداشته وسیلهشدهچریده 

شدت می بخشید. بدینسان پس از بدان  ،دهرقم زرا سبب سیالب به نام  یفرایند می آورد. رویدادی که با خود اسباب پیدایش

در وقوع سیالب بالفاصله موارد چندی نیز بدان افزوده شده، و با خود به همراه می آورد. از آن میان یکی موضوع تخریب خاک 

یا در دلتای رود حاصله بات وو انباشت رس ،پر شدن مخازن سد ها وسیله ،فرسایش خاکادامه  بامراتع است. رویدادی که سطح 

رسوبات در بستر همان  دنانبارش، و شسته شدن خاک سطحی بویژه در اراضی زراعید . آورمی را فراهم در سطح اراضی زراعی 

ته نشست انبوه گل و الی عالوه براین د. بخشمی که بدان قوت  بهره برداری از عرضه مراتع و جنگلها است به واسطهرودخانه ها 

و سرازیر شدن رودخانه آب سطح خود موجب باالزدن با ، عاملی است که داشتهتجمع  رود در بسترکه حاصل از فرسایش خاک 

یا دیگر الیه ضخیمی از گل و الی سطح مزارع و کشتزارها  ،شدهسبب ست تر پحتی به مناطقی  ،به مناطق اطراف رودرا سیالب 

 3-4درست در این باره  قابل ارایه است. رودخانه کارونمی پوشاند. نمونه بارز چنین فرایندی در استان خوزستان، را عرصه ها 

، به ویژه در استان زرخیز خوزستان طقامن هجوم یکباره سیالبها به اکثر ،سطح کشور سال پس از اجرای قانون اصالحات ارضی در

های تلویریونی، در همان ایام برنامه و ماجرایی که انعکاس و اخبار آن در روزنامه ها،  .آغاز گردیدهمچنین در سایر مناطق کشور 

شسته شدن خاک باال  که همسو باتخریب مراتع همان سوء استفاده ها از زمین و در نتیجه  .درسیبه سمع و نظر جامعه ایرانی 

 را در پی داشت. پیدایش سیالب و کاهش در آمد روستاییان و گله داراناسباب ، پدیدار گردید ه های آبخیزضدست های حو

ماجرایی که  .درا در کشور فراهم آوربیکاری مزمن نوعی  پیدایش ها وفرار روستاییان به شهر وسیلهالجرم وشایندی که شرایط ناخ

عاطل و نیروی فعال آنان  در  روستا فعال می بودند آزاد کرده،دستهای فعالی را که پیش از آن سرگرم کار و کوشش  سبب شد تا

وقوع سیالب های ( 53صفحه  14تصویر )و کشور را در مشکل غیر قابل باوری گرفتار آورد. نمودار های  به هدر رفتباطل 

کشور اتفاق  که در 80لغایت سالهای دهه  1346سالهای قبل از اجرای برنامه اصالحات ارضی و سالهای اخیر پس از انقالب را از 

 نمایش می دهد.به خوبی افتاده است 

 

 طبقه بندی سیالب

 

    د.کرطبقه بندی آب  اص فیزیکی شان و برحسب سرعت جریانوتوان براساس مشخصه جغرافیایی و خ ها را می سیالب
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 ی ناگهان  هایسیالب  -1     

 

در  و بطور قطعی "ب ها کامال. سیالقابل ذکر استسیل طی فرایند جریان سرعت زیاد جریان آب  بهامشخصه اصلی این نوع سیال

آشکار می شوند در اوایل بهار ممکن است  "اکثراذوب سریع برفها که  یاهای شدید   های پرشیب و در مواقع بروز بارندگی دامنه

 یرگبارپیدایش حاصل از ذوب برف یا آب  روان رویدادهایی از این قبیلد. در زمان بروز ندوقوع پیون به رده،ک امکان بروز پیدا

ود. رویدادی که در شمی کوهستان جاری به سمت پایین دست  به سرعتپدیدار گشته  های پرشیب امنهبر روی دشدید به سرعت 

ه هیوالیی قوی پنجه و بی رحم را به پیش می راند تا هرآنچه را که دشآن افزوده و حدت برشدت  خود به تدریج طول مسیر

 یسایر شاخه های رود و سیالبهاپس از پیوستن  بدین ترتیب .آوردبرسر راهش قرار دارد از بیخ و بن برکنده، فقر و نیستی به بار 

به  شده، وارد جریان استدر آن در مسیری که بطور معمول خشک و یا آب کمی  به سوییکدیگر جریان سیل  ابکوچک و بزرگ 

های پیرامون رودخانه را  نزمی رود عالوه بر بسترسیالب پس از سرازیر شدن از دامنه پرشیب، گردد.  آب می پرسرعت انباشته و 

تخته سنگهای بسیار اغلب  ،باال  های ناگهانی به دلیل داشتن سرعت . سیل، و همه چیز را در خود غرقه می سازدگیرد نیز فرا می

را که برسر راه سیالب قرار گرفته اند با خود همراه کرده غرش کنان هرآنچه را که بر سر راه  دیگر اجسام سنگین بزرگ و سایر

های برق خطر وقوع این نوع سیل .و هر سازه و ساختمانی را تخریب و نابود می سازد ردیی گمش قرار گرفته باشد در خود فرو 

فرار را از هر انسان و حتی حیوانات می گیرد و فرد یا حیوان بینوا در یک چشم برهم زدن،  چنان است که بی وقفه فرصتآسا 

و آمد غرقه در سیالب، با جریان خروشان سیل همچون پرکاهی دستخوش امواج خروشان خواهد بدون اینکه بداند چه برسرش 

امکان تلفات  از دست رفته تلقی شود فرار در هم می پیچد. لذا آن زمان که فرصترا  انطومار زندگی ش ده،به پیش رانتند آب 

سیالب ها آن است که با همان سرعتی که آغاز  . از ویژگی های این قبیلو دیگر جانوران گرفتار در سیالب حتمی است انسانی

 )چهارم مرداد ماه سال توان به عنوان نمونه از سیالب گالبدره د. در این رابطه مینرس  د نیز با همان سرعت به پایان مینشو می

خود از ه گوشه ای ارایه دهم ک 1384و 1381، 1380)که طی سالهای چند دهه قبل به وقوع پیوست گلستان و سیل ، (1366

 یبا دبو ، آغاز تنگراه ستگاهیدر ا مترییلیم 150در اثر بارش گلستان، این سیل   80سال  بالیسبود. در باره  ماعجایب روزگار

در ثانیه ضمن وارد کردن خسارت های مالی و جانی فراوان، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره پارک مترمکعب  3000از  شیب

 یکی تحت ونسکوی یجهان راثیهرست مبه عنوان اولین پارک ملی در ف 1354سال  روعه کم نظیری که دمجمگلستان وارد آورد. 

در  لیوقوع و خسارات س یفراوان لیتحل"است/ مراجعه شود به گزارش   دهیبه ثبت رس نیکره زم یطیمح  ستیز گاه  رهیذخ 50از 

می توان از  در این باره .(ریشه ی، مهدی اسدالله ی، محمد عباسیلطف میعبدالرحنوشته   "استان گلستان یو زمان یمکان اسیمق

، نکا در (1380تیر ماه  29) ، مشکین شهر در استان اردبیل1377سال  مثل سیل ماسوله در استان گیالن ،دیگر سیالبهای مخرب

که ویرانی ها و  گرید جان گدازدر استان کرمان و بسیار وقایع  1371سیل جیرفت یا  ،1378پنجم مرداد ماه  ،استان مازندران

در باال دست های مسیل  "کرد. یادمان نرود که سیالب های غافل گیرکننده اکثرایاد د نبرجای گذاشت بی سابقه ایتلفات انسانی 

از  ناگهان پس ،افتد، و فرد یا حیوان بدون مشاهده کمترین نشانه ای از باران تفاعات آن مناطق اتفاق میردر او  ،ها خانهرود

گاه فرصت فرار را از انسان یا حیوان که  شده،با کوهی سیاه رنگ و غلطان مواجه  "شنیدن صدایی مهیب )مانند صدای رعد( غفلتا

اگر در راستای مسیل یا آبراهه ای خشک و بی  ،صاف و آفتابی استاطراف شما  یهواکه  آنگاه. بنابراین بیاد داشته باشید می گیرد

صدای رعد و برق شنیدید، زود به محلی  "گرم مطالعه گیاهشناسی، زمین شناسی و غیره هستید، و غفلتااب در گشت و گذار سر
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فرار کنید و منتظر سیالب باشید. بسیار اتفاق می افتد که در آسمان بدون ابر چند قطره ای باران بر سر و  دور از مسیل خشکه رود

ان به راه خود ادامه دهید. لذا با پدیده ای چنین ناآشنا بعید نیست اگر ناگهان و بی توجه به عقبه ماجرا همچنروی تان نثار شود، 

باشید که در ارتفاعات باال دست باران می بارد و باد چند قطره به یاد داشته دی باید مواردر چنین با سیل عظیمی مواجه نشوید. 

 تان می کند.پیش کش حضورباران را به عنوان هدیه یا هشدار 

 

  
   صحنه هایی  از سیل ماسوله / از گوگل: 29تصویر 

 

 
  

 / از گوگل  جیرفت 1371یل سال : صحنه های سآ 29تصویر 

 

 

 -2  ای  رودخانه  سیالب 

 

و وسعت پیدا می  ددر بر می گیر راضی مجاور اده ارکرکرانه رودخانه عبور  ی اطالق می شود که سیل ازبسیالبه این نوع سیالب، 

سرعت جریان و سرعت باال  ؛دو مورد مزمان هره، رود در پهنه دشت مجاوربه سبب پخشیدگی جریان سیل . در این حالت کند
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عرصه طوالنی مدت باران در ریزش نتیجه  در "کال ، رودخانههای منتسب به د. سیل گیر  میو سیل آرام آمدن آب به تدریج کاسته 

دست نیز به زیر اب رفتن مناطق پایین  ب ها امکانسیال قبیلاین  اثر وقوعد. درشو  می به ناگاه پدیدار از حوضه آبخیز یعوس ای

در آن مسکونی که جمعی بی خبر ممکن است سیالب در محل و منطقه ای در پاره ای از موارد الوقوع می نماید. بسیار ممکن 

از ردی اچنین موبروز در اصطالح هواشناسی  .دشو بدون مشاهده کمترین اثری از ریزش باران حادثحتی  ،دگرفته انمکان سکنا 

در جنوب کشور  1371مانند آنچه که در سال  50رین(-د )شدوآورمی  پدیدباران سایه به نام رویدادی  وقوع سیل را در نتیجه

راه خود را به و رودخانه هلیل رود در استان کرمان اتفاق افتاد. در واقع منشاء سیل از ارتفاعات منطقه بافت کرمان نشات گرفت "

از بارندگی  رد، بدون آینکه شهر جیرفت و مناطق اطراف آن اثر چندانیبپیش  حوضه آبخیز بهسمت شهر جیرفت در پایین دست 

و تلفات انسانی بسیازی برجای در زیر آب غرقه شد، بخش وسیعی از مناطق جنوب کشور  آن سیل با وقوعد. نده باشکرمشاهده 

گذاشت )در این مورد عکس دلخراشی از فاجعه غرقه شدن جمع یک خانوده در دسترس است که از نمایش آن خود داری می 

ه سایت گوگل تحت عنوان سیل جیرفت، به انبوهی عکس دسترسی پیدا کرد/ عکس توسط شود / هرچند می توان با مراجعه ب

 . گرفته شده است کمال روحی / خبرگزاری فارس

از ارتفاعات شهر خاش و  کهاستان سیستان و بلوچستان، "کشور رودخانه  کارواندر از شرق  ود محل تالقیتاالب جازوموریان 

راه خود را به سمت تاالب  ،ارتفاعات منطقه بافت کرمان از سمت غربکه خانه هلیل رود از و رودسرچشمه می گیرد، ایرانشهر 

هرچند در  .، پوشش گیاهی مستقر در این تاالب نوعی گراس است که از ارزش زیادی برخوردار نیستدکننمی طی  جاز موریان

که می تواند از علوفه موجود بهره برداری کنند لطمات سالهای اوایل انقالب جهاد سازندگی با یورش به این محل و به این خیال 

 زیادی را بر پیکره این زیست بوم وارد آورد.

 
 

                                                 
50 -  shadow rain 
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 / گوگل تاالب جازموریان آن زمان که توسط جریان دو رودخانه هلیل رود و کارواندر سیراب می شود: 30تصویر 

 

 

 

 (ماندابی) برکه ساز  سیالب -3

 

د. چنین سیالبی ومی ش شناختهماندابی   به سیالبو  می دهد،در اراضی نسبتا پست و کم ارتفاع رخ  "این نوع سیالب ها عمدتا  

هرگاه که  در چنین مواردید. بوده باشفراتر   که حجم بارش از ظرفیت نفوذ و زهکشی منطقه ،بطور مستقیم حاصل بارانی است

به سمت و سوی شهر و روستا  ده،وردر سطح دشت به حرکت در آسیل الجرم  ،دکننپیدا آب باران فرصتی برای نفوذ و توقف 

حرکت می کند. در واقع منشاء این قبیل سیالب ها از رودخانه ها نشات نمی گیرد بلکه نتیجه جریان آبی است که در مسیر خود 

بل مقایسه با سیالب شهری است با این تفاوت که در قا "ها کامالپیوستن به رودخانه حادث می شود. به عبارت دیگر این سیل  با

تدریجی بودن وقوع آن است و فرصت کافی برای  ب،این مورد سیستم جمع آوری فاضالب وجود ندارد. مشخصه این نوع سیال

ی متر از چند دس آبارتفاع در این قبیل سیالب ها وجود دارد. از دیگر سوی واقع در مسیر سیالب ترک منطقه توسط ساکنین 

 .تواند خسارات اقتصادی فراوانی را موجب گردد فراتر نرفته و خطر جانی ندارد، ولی می

 

 

 سیالب حاصل از ذوب سریع برف -4 : 
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به ذوب شدن می  شروعدر قصل بهار، زمانی که برف های انبار شده بر روی مناطق مرتفع کوهستان ، سیل ناشی از ذوب برف

در این د. با پیوستن دیگر رشته های باریک رواناب که از ذوب برف حاصل  آمده شکل می گیرتدریج سیالب به  ، جریاندنکن

 حتمی است.شود، خطر وقوع سیل به طور بی سابقه ای همسو  های تندیبا بارندگی  همزمانهمراه و مورد نظر اگر رویداد  مورد

شهر  سویبه  که رو ،خه های رودخانه شمال علم کوهسیالب شا و یا، 1377حوادث سیل رودخانه کارون در فروردین سال مثل 

 آورد. منطقه مزبور روی می یو برخی روستاهاتنکابن 

 

 :؟ ساحلی یا دریایی  سیالب   
 

های مجاور دریا برای محافظت  د و مربوط به نواحی است که زمیندننپیومی  به وقوعاین قبیل سیالب ها در ساحل دریا  "عموما

پیدایش هرگاه که امواج دریا با د. در چنین مناطقی شون  محافظت می های نچندان بلنددیواره و یا خاکریزاز جذر و مد توسط 

باال می شود. البته سیلی بزرگ سرازیر فرو ریزش امواج بلند آب از باالی دیواره های ساحلی  الجرم باشود، همراه  بلندموجهای 

ب کوبیده شدن آب به بدنه و تاج دیواره همسو با وزش بادهای تند دریایی اسباآمدن سطح آب دریا به دلیل کاهش فشار هوا، 

شود. سرعت سیل در ابتدای ورود به  ساحل پخش میکناره های  برروی زمینایجاد کرده، در دیواره حایل ای رخنه  ،محافظ

توان از باال آمدن سطح دریاچه  اید به شیابد. در این رابطه  جریان سیل سرعت آن کاهش میبا تداوم ولی  ،های خشک سریع زمین

ربطی به موضوع امواج دریاچه  "د، هرچند دلیل چنان فرایندی اصوالنام براتفاق افتاد  1375تا  1371سالهای طول در که خزر 

ی نوسان سطح آب دریای خزر و تاثیر آن در شکل گیرخزر نداشت، که خود یک پدیده خاص منطقه ای یا به عبارتی مربوط به 

 است.بوده  رودخانه ها ناشی از دینامیک دریا وشناسی آن و  فرم زمین

 

 سیالب شهری -5
      

 ،دتبعیت کن ای و ساحلی آنی، رودخانههای سیل هریک از انوع سیالب ها، شامل  ازتواند  سیل در نواحی شهری میوقوع  "اصوال

به طور کلی به واسطه نبود  بشود. علت بروز این نوع سیال ولی نوع خاصی از این پدیده وجود دارد که سیالب شهری نامیده می

یدن نهای غیر قابل نفوذ و پوشا سازه با. در شهرها به دلیل پوشیده شدن زمین استمورد نظر  51و یا ضعف سیستم زهکشی شهرها

می شود )یکی به خاطر انجام غیر محتمل یا بسیار کم  "عمال، نفوذ پذیری سطح زمین "فالتاس"ها با مواد نفتی  سطح خیابان

. در چنین حالتی آب باران توسط سیستم جمع آوری آب )شبکه به واسطه قشر ضخیم اسفالت( "تبخیر آب از سطح اسفالت، دوما

در صورت فراتر رفتن و هرچند گردد.  ر منتقل میهای زهکشی روان آب شهری( از طریق کانال های زیر زمینی  به خارج از شه

حجم آب باران از  ،های زهکشی نسبت به ظرفیت سامانه فاضالب و کانال ی،شهرمناطق اطراف افزایش حجم آب باران در 

تقال نقش اندر د نتوان د. البته گاهی خطوط انتقال فاضالب میافت  می به جریانشهر در سطح ظرفیت کشش آبرو بیشتر و سیالب 

سپس از  ،ند. بطوریکه سیل در یک قسمت وارد شبکه فاضالب شهری شدهنک نیز عملسیالب از قسمتی به قسمت دیگر شهر 

کرده مناطق زیر سرریز الجرم  ،مسیر قسمت دیگر به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی جهت انتقال آب به خارج از شهر و یا گرفتگی

                                                 
51-  urban drainage systems 
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 خته،توانند روند عادی زندگی در مناطق شهری را مختل سا . این قبیل سیالب ها میکنددست و پایین شهر را غرقه در سیالب می 

  ارند، ولی خوشبختانه چنین سیالب هایی به طور معمول تلفات انسانی در برندارند.ذبرجای گبسیاری خسارت های اقتصادی 
  

   سیل در جهان -6

 

ساله باالترین تلفات و رزمینه بالیای طبیعی، در حقیقت سیل و طوفان همطابق آمار و اطالعات تهیه شده توسط سازمان ملل در 

ات ناشی از وقوع دو پدیده سیل رطی یک دهه گذشته میزان خسا خسارات را بر جوامع بشری وارد می آورند. به طوریکه تنها در

 .  برآورد شده استبالغ بر بیست و یک میلیارد دالر هرساله و طوفان 

بودجه بردر اثر وقوع سیل که ت بوده اسمیلیارد ها دالر  ، حدودبا تقریبی نزدیک به حقیقتخسارات حاصله در کشور ما ایران نیز 

است، آن چنان که در طول سالهای گذشته، سالیانه حدود هفتاد در صد اعتبارات کشور صرف جبران  کشور تحمیل گردیده

درصد از  70از آن است که حدود  یاست. آمار و ارقام وزارت کشور حاک قابل ذکرخسارات سیل و سایر حوادث غیر مترقبه 

بارز باال رفتن  لیدل است. دهگردی لیمترقبه صرف جبران خسارت س ریو ستاد حوادث غ یعیطب اییاعتبارت طرح کاهش اثرات بال

 طیمحکار تغییر و تبدیل عناصر سان در دخالت اندیگری عوامل مختلف جوی و  یکی حاصل "نرخ خسارات ناشی از سیل، عمدتا

 شیب 1380سال تا ابتدای 1370ها در دهه  لتدخا نیاز ا یخسارات ناش ،ناشی می شود زیه های آبخضحو یوگرافیزیو فطبیعی 

 (" ھ 9"/ 138652ا،ی)شمس ک دده یمنشان  افزایش 1330ه درصد نسبت به ده 1000از 

  کرد: قسیمبخش مجزا از یکدیگر تخسارات سیل را میتوان به دو به هرحال 

  

ها، پل ها، زمین های کشاورزی، مراتع و جنگل ها  جاده تخریب متوجه سیالب خسارات بیشترین: سیل مالی های خسارت – 1

تخریب بند های سیل گیر، یا تخریب منازل مسکونی است. دراین رابطه بروز سیالب با ازیاد بیماری  ،و قنات هاآب  ی،چاه ها

تخریب و نابودی محصوالت زراعی و تلفات حیوانات اهلی )سوء  های مختلف و بیماری ماالریا، آلودگی آب های سطحی،

ن تیرهای برق و تلفن و زیر ورو کردن تأسیسات ه شددتغذیه(، آسیب به اماکن بهداشتی، قطع وسایل ارتباطی مانند از جا کن

آبرسانی شهری وروستایی و یا تأسیسات آبیاری کشاورزان را می توان  از جمله خسارت های مالی ناشی از سیل به حساب آورد، 

که به هیچوجه از نظر خسارت های روحی و روانی، مرگ و کشتار همه موجودات زنده اعم از انسان و دام و غیره  "البته به استثنا

 .ندریالی قابل ارزیابی و برآورد نیست

 

زیر ساخت ها )سد، پل، جاده های شوسه،  شاهراهها و غیره( یا ی از رخبه بسیل انی سیل: صدمات وارده انسخسارت های  -2

بسیاری موارد  سیستم های برق رسانی یا (،نفت و گاز بنزین،) مخازن سوخت ،مسکونیهای  بخش شهری از قبیلتأسیسات 

                                                 
                52شیهما نیخسارات.، دوم کاهش و لیاز س رییشگیدر پ لیس تیری.، راه کارهای مدنیمهر آبادی، محمد حس دییناصر.، رش ا،یشمس ک -

 1386ماه نقشه برداری.، دانشگاه تهران، دی ی.، گروه مهندسیعیمقابله با سوانح طب
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د. عالوه بر این گرد می بسیار کسانموجب مرگ و میر و مجروح شدن آنگاه که در اثر یورش سیل تخریب شوند، چه بسا  ،مشابه

سیالب ها عامل عمده بیماری ها مرگ آور یا مرگ در اثر غرق شدگی،برق گرفتگی،عفونت های تنفسی، گزیدگی توسط جانوران 

 . اردامکان دسمی و غیره  نیز 

 

  پی آمدهای آنسیل و 
 

برخی از ، در مقایسه با متوسط بارندگی نازل می شود از نقاط کشور در بسیاریکه  های جوی و کیفیت ریزشند کمیت چهر

و قابل مقایسه ، دارندن یمناطق دنیا، و کشورهایی که از نظر شرایط آب و هوایی، با اب و هوای کشورمان به هیچوجه مشابهت

در . است یدهآفرها فاجعه  ها به بار آورده، ، خسارات بارندگی که بر کشورمان نثار می شودهمین مقدار کم و ناچیز  امانیستند 

خسارات جبران ناپذیری که سیالب و سایر عوامل مخرب طبیعی هر ساله بر بدنه محیط زیست و زیست بوم کشور وارد می واقع 

در این مورد یکی از این دالیل که وسیله . ن و کارشناسان با تجربه کشور قرار گیردمتخصصین ف نمی تواند مورد قبولکنند، الحق 

پیدایش این همه وقایع زیانبار را در کشور فراهم می آورد، نخست عدم وجود مدیریتی آگاه و دلسوز و دیگری ناآگاهی و بی 

مصوبی نیستند. البته کمبود ایستگاهای هوا شناسی، تفاوتی اکثر کاربران زیست بوم است که تابع هیچ اصل و قانون مصوب و غیر 

نبود متصدیان کاردان و با تجربه نیز خود مزید بر علت تواند بود. در این راستا متخصصین امر که می بایست براساس داده های 

ت به وقوع می پیوندد برداشت شده از ایستگاه های هواشناسی کار بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادهایی که در گوشه و کنار مملک

مطالعه، بررسی و به انجام رسانند، نمی توانند نتیجه گیری درستی را در جهت رفع مشکل ارایه دهند. کارشناسان امر از هر دسته و 

گروهی موظف خواهند بود حوضه های مورد خطر را شناسایی و در جهت رفع مشکالت پیش رو نسبت به تهیه طرح های الزم 

آن برنامه ریزی کنند. ولی بنا به دالیل فوق همه امور الزم االجرا، یا باید به دست سرنوشت و تقدیر سپرده شود، و یا اقدام و برای 

ه بد می گردبراینکه کمافی السابق عقیم مانده، کارشناسان ذیربط دست روی دست گذارند تا هرچه پیش آید. اما موضوع بعدی 

کلیه آمار و داده های مرتبط با مساله دام و که نمی توان دسترسی کاملی به  یران زمین،پهناور او وسعت مناطق کشور پراکندگی 

تعداد گله های موجود و آمار آب و هوایی ) آمار ریزش های جوی، و مهمتر از همه انجام برآوردی از میزان فرسایش خاک( و 

موجود در کشور می توان دریافت که سر گاو چگونه  غیره به دست آورد. بدین ترتیب با ارایه خالصه ای از مسایل و مشکالت

شاهد بحران های بی حد و حساب، ناظر انواع بالیای طبیعی که در خمره گیر کرده )عکس ذیل(. در این باره سالیان سال است، 

داداه، دم برنمی خود ساخته، که از سر نادانی و یا اگاهانه بدان عمل می شود، فارغ از هرگونه اعتراض و دادخواهی بدان تن 

خسارت های زیان بار یکی وقوع سیالب های مخرب و ویرانگر، و دیگری بروز فرسایش شدید خاک، آوریم. از این نوع بالیا و 

تخریب زیرساخت های بنیادی مثل تخریب جاده ها، پل ها، اراضی زراعی و ویرانی ابنیه و سایر ساخت و سازهای صنعتی و 

فراوانی مرگ  "البته به استثنا" ود مدیریت و طمع کاری برخی سودجویان و مردمان بی مسولیت است.ازجمله پیامدهای نبشهری 

عمق این فاجعه در ایران علی الخصوص پس از به اجرا گذاشتن برنامه اصالحات ارضی و بعد از آن به  ".و میر ناشی از سیل

د، شواعمال می  تا حد بی مباالتی ت عرصه های طبیعی کشورکه در مدیری فعلیواسطه سردر گمی و بی توجهی دولتمردان رژیم 

یکی از معضالت عمده ایران در عصر حاضر د. در این خصوص رو به کاستی ندار گرفته بی وقفه شدتجزء از مشکل است که 

ت عنوان تح و ،آنچه به طور اصولی مورد نظر است و جزء استاندارد های جهانی پذیرفته شده "خاک است. فرسایش"موضوع 
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)فرسایش نرمال به فرسایشی اطالق می گردد که طبیعت دراین سرزمین محلی از اعراب ندارد  ،فرسایش نرمال شناخته می شود

می کند که لطمه ای به محیط طبیعی وارد فرسایش نامرعی تولید  "تقریبابدون دخالت هر موجود زنده ای خود هرساله به صورت 

. 16/  53. درصورتیکه این میزان فرسایش در اثر دخالت انسان گاه تا صد برابر فزونی می گیرد(ه است، بلکه مفید به فایدنمی سازد

پس از  به ویژهلحاظ می شود. در حالیکه این رقم در ایران  "تن در هکتار 3"دود حمیزان حقیقی فرسایش نرمال در جهان 

این میزان نظام برخاسته از انقالب  مدیریتتن در هکتار به ثبت رسیده است. ولی به برکت  10حدود  تا اصالحات ارضی 

تن در هکتار ارتقاء یافته. که خود سبب بروز دگرگونی های زیست محیطی  و فقر و  20فرسایش خاک در کمتر از یک دهه به 

لید مواد غذایی و غیره، تشدید یافته است. موضوعی که سبب دشواری ناتوانی کشور در تولید مایحتاج مردم، چه از نظر تامین و تو

که پیوسته درگیر و موضوعی که جامعه ایرانی سالیان درازی است  مورد نظر است.شرایط زندگی نزد اکثریت مردم جامعه ایرانی 

پاره ای ازعلل وقوع سیالب بدین  )شرحاند  زجر کشیده و کشته دادهو گرفتار هجوم سیالب های خانمان برانداز ناسامانی دار 

 شرح است(:

 

  
توی دیگ گیر  سرکه خود خواسته ای  موجود بخت برگشته وصف حال امروز مملکت، جاییکه ردناک صحنه ای د :31تصویر 

  ندارد ای هم و راه چاره                    ،کرده

 

نچندان نزدیک به ما و  همین سالهای پیش رو،سالهای که تا همین است وقایعی  سالهای اخیر: سیالب های سهمگین و مخرب -1

. ولی ناگهان و به یکباره چهره نمود و همگان را در دیده نمی شد سیالبی از ناچندنشانه   و نبود،حکایتی از آن خبر و دور 

                                                 
times...-hundred-one-erosion-cause-./humanshttps://news.mongabay.com 53 

)Humans cause erosion one hundred times faster than normal( 05.2015Mar. 

 

https://news.mongabay.com/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_O2-itbMAhXpyoMKHQTbC4UQFghHMAg&url=https%3A%2F%2Fnews.mongabay.com%2F2015%2F03%2Fhumans-cause-erosion-one-hundred-times-faster-than-normal%2F&usg=AFQjCNEfaXSl41Kdt5mdo79NeT9583xFeA&sig2=rnQvYAm7rxnZ02uG8_yyQA&bvm=bv.122129774,d.amc
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این روزها  ودمی نمنا آشنا  "تقریبامردمان ایران زمین برخی از برای تا همین سالهای نچندان دور موضوعی که  شگفتی گذاشت.

پدیدار  اشدر کوتاه مدت سر و کله و ناباورانه است که  بدین ترتیب این سیالب .موضوعی عادی شده، همگان آن را پذیرفته اند

از پس له . به طوریکه درهر وه، تا زمین و زمان را برهم ریخته و فقر و بدبختی را افزون کند که همان کرد و همان می کندگردید

از درصد باالیی های اخیر چنان واقع می شود که سیل سیالب به راه می افتد و تلفات می گیرد.  ،هر بارانی حتی کوچکوقوع 

و با خود همه چیز را زیر و رو می  ،دوشمی جاری به راه انداخته باره از کوهستان یکبه و در مواردی کل بارندگی ساالنه باران را 

به آب حیات بخش و ارزشمندی را که هر قطره آن شفای روح و جان انسان است، هدر داده را جاروب و  کند. خاک حاصلخیز

                                                                                                 . ، که پایانی هم برای آن متصور نیستمی گذاردگذاشته و فقر و بینوایی را برجای آن جای 

 تپه ماهورها، و کوهستانی بودن مملکت که سرتاسر کشور را احاطه کرده، ،شیب های تندوجود علیرغم از طرف دیگر  -2

تغییر شکل داده به شهرهای  امروزهشکل گرفته های بزرگ و کوچکی که به خاطر فراوانی چشمه سارها و نهرهای پر اب روستا

پس از تغییر و سالهاست این قیبل شهرهای نوخاسته  .برتعداد شان افزوده می شود "مرتباقابل مالحظه ای تبدیل شده اند که 

، مواجه اند هجوم سیالب های تندو با  دچاردام سیل در  هراز گاه ی کهمناطق بی محابا در معرض هجوم سیالب قرار دارند.تبدیل 

و دم  متحمل شوندباید خاک باال دست ها نشات گرفته، لطمات سختی را فرسایش از رسوبات که از  یزیر حجم عظیمدر  گاه

ضرر و زیان را متوجه مردمانی  ،در همه ابعاد جانی و مالی ،. رویداد پر هزینه ای که موجب وارد آوردن خسارات هنگفتندبرنیاور

محدود و کم جمعیت بودند، و چندان مورد  یبس ،ابتدا امرشهر ها و روستا هایی که در  .انتظارش را ندارند "، که اصالدکنمی 

ها خود به صورت ابر شهر برخی از آنهاگسترش یافته  "همان شهرک های کوچک کامال ک، اینتعرض سیالب قرار نمی گرفتند

 .ناگاه به شهری بزرگ تغییر چهره داده است(جلوه می کرد با اهمیت  "شهر قهدریجان که روستایی نسبتا ")مثال نمایی می کنند

چون بدون ضوابط شهرسازی و رعایت اصول آنکه با وجود پیدایش چنین کالن شهرهای سربرآورده از دل زمین، الجرم  نتیجه

ی بایست مورد قرار دارند که مبیشتر در معرض هجوم سیل و تهاجم ویرانی زهکشی و سایر مالحظات شهری قد برافراشته اند 

 . ل مناسبی جهت پرهیز از خسارت های سیل توسط کارشناسان خبره ایرانی اندیشیده شود، تا در بلند  مدت راه حتوجه واقع شده

بسیاری از مناطق کم جمعیت اسالمی  نظامپس از پا گرفتن سیل خیز، زود هنگام مراکز از انجاییکه در مناطق حساس به سیل و 

در جای جای مملکت پراکنده و سرگرم کار و زندگی خود  (از نظر تعداد ساکنین) ییا بخش کم اهمیت یی کوچک روستا "که قبال

به  هتوسعه یافت ،به این مناطق چهره عوض کردهدور و نزدیک ی ها روستااز دیگر ناگهان با سرازیر شدن خیل مهاجران  می بودند،

بدون در نظر گرفتن استانداردهای شهر  ،خود ساخته و سرهم بندی شده ای ای. شهرهگشته اندبزرگتری مبدل  "های نسبتاشهر

 یهیداتمسیستم آبرسانی و تاغلب فاقد تخلیه فاضالب،  بدون سیستم "کامال ،سازی و برخوردار از هیچگونه ضوابط مدرن شهری

کشور پهناور ایران همچون قارچ از در جای جای است برای جلوگیری از ورود سیالب و غیره الزم از این دست، که از هرنظر 

ند. شهرهای بی پناهی که کم و بیش در معرض برخی پدیده های ه اچشمگیری را در خود جای داد "جمعیت نسبتا ه،زمین رویید

ند. مردمان دارند ننچاره ای جز تحمل مخاطرات روز افزونی که از هر جهت آنان را تهدید می ک ،مخرب، منجمله سیل قرار گرفته

ن )چنی ،"طبیعی"غیر دست ساز دو رویداد سیل  "هر از گاهی، آنهم به ندرت شاهد یک یا دفعتادر گذشته ها که  ینین مناطقچ

تغییر غیر قابل یک ناگهان مواجه با  (خداوندی تلقی کرده می پذیرفتندو مشیت خواست در گذشته های نچندان دور را  یوقایع

موردی که طبیعی گشته، چاره ای جز پذیرش خسارات و لطمات حاصله را نمی بینند. ها رویدادو متعارف روند معمول  در باور

دور از ذهن با چنین وقایعی مخرب روبرو شده، همگان با شگفتی بسیار در فکر چاره و  "پس از سالهای بسیار به شکلی کامال
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. تا باالخره برایشان موجود استد هنگام میسر و مقدور و نه کمکی زورا فرا گرفته اند راه مبارزه نه گریز از این پدیده نو ظهور 

اساسی در نحوه  اتریتغیو ایجاد  ،پاره ای عملیات اصالحی تا با اجرایحاصل آن بی در کجایی دولت را به فکر واداشت، 

آغار چپاول  کلی پدید آورد. ولی به تدریج با تحولیزیر ساخت های شهری و روستایی  دیگر ی وزراع اراضی و زمینکاربری 

ناچار از محل مالوف  پذیری مواجه شدند،عدم مسولین با وقتی جوامع درگیر با سیل و سیلخیزی  ،گری از منابع طبیعی این بار

از مساله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گرفته کلی همه امور و این زمانی است که . فراری شده رو به شهرهای امن تر رهسپار شدند

شرایط زندگی به کلی  روال عادی امور وموردی که  است. به خود گرفتهو کشاورزی همه و همه سیر قهقرای تا نابودی زراعت 

با وقوع سیالب  همسو. ره آوردی سخت نامبارک همراه با فقر و فالکت به مرحله سقوط کشانیده است دگرگون گشته، کشور را

 . راه گریزی ندارندهایی که از چپ و راست در تمامی مناطق کشور اتفاق می افتد امان از پیر و جوان گرفته 

چه از نظر کمی و کیفی به هیچوجه  "و شدت سیالب های سالهای پس از انقالب مجموعا 1340از این بابت وقوع سیالبهای دهه 

. استفاحش و غیر قابل باور  یبه بعد، نسبت به سالهای قبل از آن دارای تفاوت 60ل های دهه سی ند.با یکدیگر قابل مقایسه نیست

به طور که مرگ و نابودی، با  مانٔ  تواو  در مسیر رود، گل و الیکه حاصلش انباشت تخریب سیل هایی که علی الصول همراه با 

از دل نگرانی های اکثر کارکنان و کارشناسان دلسوز و میهن  به یکیموضوعی که  شتابان به پیش می رود. فزاینده ای رشد یافته

همه آسوده خاطر حتی نیم نگاهی به  ،بی خیال و فارغ البال مربوطهده است. البته در این مورد دولت و مقامات کشور در آمپرست 

 د.نن انبوه فاجعه های زیست محیطی و مرگ و زندگی مردمان مناطق سیل زده نداشته و ندارآ

"(∞) 10" ارایه شده در کنگره بین المللی زمین و توسعه پایدارهای این باره بنا به گزارش  در
سال گذشته  25در طول  ناباورانه  54

ار یمورد آنها جزء سیل های بس 117ن میان آدر کشور به ثبت رسیده است که از سیل بنیان کن )خانه برانداز( مورد  967حدود 

رو  از نقطه نظر خسارت های جانی و مالیکه  ،همراه با خسارات فراوانسخت ناهموار . سیل هایی می شودمخرب و مهم قلمداد 

امکان وقوع پیدا  سیل 39ر داشت که هر ساله حدود در مملکت به خوبی می توان باوو شرایطی . با چنین وضعی به فزونی است

. است نزده میلیارد و دویست میلیون تومان اعالم گردیدهخسارات مالی سیالب های یاد شده حدود نهصد شاجاییکه . است کرده

رقمی زیان سیل . آین مبلغ است شده دهر ساله سیل حدود سی وشش میلیارد و ششصد میلیون تومان برآور یاهخسار به طوریکه

منابع و  هرچند خسارت های وارد شده به گردیده است.اعاده متضرر از سیل است که جهت پرداخت خسارت به روستاییان 

که قادر نیست  و نمی تواند برآورد شود،ده، شبرآورد نبه هیچوجه حاضر  یسارت های جانی، مالی و روانی ناشی از رویدادهاخ

با همه لطمات و خساراتی که سیل، و دیگر  جای شگفتی آنکهد )کنن محاسبهآنچه را که اتفاق افتاده و اتفاق می افتد برآورد و 

، رویدادهااین قبیل اکثر از چگونگی وقوع  کمتر کسی هنوز، هرساله بخشی از کشور را به مخاطره می افکنندپدیده های طبیعی 

کشته ها و  یا تعدادناشی از سیل، سقوط هواپیما، آتش سوزی هایی که در مناطق جنگلی و مراتع اتفاق می افتد،  وقایع همانند

 .(دشوی نمی اطالع رسانکه ، هبرجای مانده، مطلع گردیدخسارات های مالی 

مصیبت های  درگیرمیلیون نفر از مردمان این آب و خاک  42.5نزدیک به  "( تقریبا1351-1375)از  ، سالهایسال  25در طول 

 .55ته اندگرفر فاجعه سیالب قرار یوارده لطمه دیده و تحت تاث

                                                 
  54ساری /  تحت عنوان سیل   1392/ 28 -27بر گرفته ازگزارش ارایه شده در کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه پایدار / -

  55(63همان مرجع ) -
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واحد مسکونی  500خانمان و بطور متوسط حدود نفر بی  400هزار و  892سال( حدود دومیلیون  25یعنی انیکه طی این مدت )

 ویران و یا آسیب دیده اند. 

چنین معلوم می شود که فقط در سال  ،در گزارش جداگانه ای که ستاد حوادث غیر مترقبه در ادامه رویدادهای گذشته اعالم داشته

 مورد سیل به وقوع پیوسته است. 61در کشور حدود  1370

به ثبت که جز کم نظیرترین حوادث آب و هوایی کشورمان  1350و  1349 سالهایاگر باران های  ،شتبدین ترتیب باید باور دا

بر سالم زیاد در کشور هیچ شهر و روستایی بسیار ، بدون تردید و با احتمال روی داده باشند اخیرطی همین سالها  "ه، مجددارسید

سال )سالهای  53و در طول  ،براساس آخرین آمار موجود کشور د.خواهد شبدل بزرگ به مخروبه ای  کشور که ه،جای نماند

 1379تا  1370مورد آن در طول دهه های  2053از این تعداد  ،مورد سیل در ایران به ثبت رسیده 4185 "حدودا( 1383تا  1330

 .   56امکان وقوع پیدا کرده است

 

 

"(∂) 11" گویی مجدد سیلباز 
57 

 

شیب  با کوهستانی، ″است کامال فالتیزمین  رانایکه  ،دریافتبه وضوح می توان با نگاهی به نقشه جغرافیای کشور 

امکان  "حاد که بر کشور حاکم است، بدواشکننده و  یلذا با این چنین شرایط. گیاهی پوشش بدون ″غالبا ، وهای تند

که در اقصا نقاط کشور زلزله یا بروز و های بنیان کن سیل  وقوع مثلمخرب و زیانبار چه سخت ی حوادث هرگونه بروز

 د.متعجب گشته غیر عادی تلقی شونباید از گاهی امکان بروز پیدا می کند  هر

تعداد و تکرار  بینف قابل مالحظه ای تفاو، می توان "ش 14" قرن منتهای امر با مروری به تاریخ یکصد ساله اخیر

ن میا. البته با مدنظر قرار دادن این واقعیت که تفاوت قابل مالحظه ای ردکشاهد م تاریخی دورهدو  در این یسیالب ها

به چنین مقایسه ای که می توان کمتر ، موجود استگذشته و خشکسالی های زمان حاضر  ریزش های جوی سالهای

در مورد تعداد و تکرار ولی باز  .و مورد بررسی قرار داد ددست یازیهمخوانی با یکدیگر ندارند  سنخیت و هیچگونه

را نشان می اختالف بارز و چشمگیری  متفاوت "شرایط آب و هوایی کامال علیرغم، دوره مشخص بین ایندوها سیالب 

وجود چنین اختالفی فاحش در مورد درصد تعداد سیالب های زمان گذشته و سیالب های عصر حاضر، این  .دهد

در این . متفاوت استبین ایندو زمان به شکل باور نکردنی ها انی تعداد سیالب فراو که ،دسازن می روشرا واقعیت 

 برآوردمورد سیل  195حد اکثر حدود  راخورشیدی،  1330سیالبها ی دهه تعداد وقوع  ،ررسی های به عمل آمدهمورد ب

 . 58‼‼ می گرددافزون سیالب  748به رقمی حدود  80اال  50. درصورتیکه تعداد این وقایع در دهه می کند

                                                 
  56همان مرجع  -

            57 دهکه از طریق آرشیو روزنامه ها جمع آوری گردی  1305 -1375سالهای  آفرین خسارت  بررسی سیلهای  - 

   مورد سیل حادثه خیز را به ثبت رسانیده است/  از دکتر محمد خسرو شاهی مدرس دانشگاه تهران             2681تعداد

  58مرجعهمان  -
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ارقام  ،راخیروزگاران در مقایسه با داده های مطلبی که بایستی بدان توجه داشت، آن است که آمار هواشناسی دهه های قبل 

یک دوره شرایط جوی کشور از حتی با تغییر باالتری از بارندگی و سایر نزوالت جوی را نشان میدهد، و این بدان معنی است که 

 پر باران به 

 

 

 که مملکت دچار یک دوره بلندکم باران )برخالف دوران پر باران ایام ماضی( تعداد سیالبها در این ایام باز دوره ای کم باران، 

. در به ثبت رسیده استکه نزوالت جوی به مراتب بیشتر این دوران ای است  هاز آن دور مدت خشکسالی است، بسیار افزونتر

ی پر یسالهابارها شاهد اتفاق افتاده، شرایط اقلیمی جهانی  ات فاحشی که درتغییربروز  ران بنا بکشور ایر ،طول یکصد ساله گذشته

اینک سال گذشته،  50.  ولی با توجه به کاهش قابل مالحظه بارندگی در فاصله زمانی یمباران و گاه نیز دچار خشکسالی بوده ا

وقوع چنین م. ده ایدست و پنجه نرم کرهمین سالهای کم باران اخیر در صدی وقوع سیل درطول  380افزایش با  مواجهناباورانه 

غیر معمول و ناخواسته در شرایط آب و  یبایست اتفاق میکه  ،نشان دهنده این واقعیت است زیانبار و شکننده در کشور،بحرانی 

با چنین پیش فرضی که امروزه  به وقوع پیوسته باشد. البتهساله اخیر  50طی هوایی کشور و حتی شرایط آب و هوایی جهان 

اذعان داشت که شرایط اب و هوایی در کل جهان دچار نوعی آشفتگی و دگرگونی به قوت می توان  ،واقعیت آن به اثبات رسیده

، که در کل جهان رخ داده زیست محیطیعظیم ع جایین فندچ وجود پیدایشو با نا به سامانی گردیده است. ولی با این همه مفرط 

هم چندان و از بد روزگار بخت شوربختانه . موضوعی که ستمان نیز در این بحران جهانی گرفتار گشته ضررها دیده اکشور 

در سطح  ملت هااست که  تخریب عرصه های پرارزش طبیعی وقوع چنین بداقبالی یکی موضوع اصلیعلت در واقع . یاری نکرد

و به هر اقدام ناراستی تن در داده اند. که از آن جمله می توان به  دید آورده،در آن پ یخود تغییرات وسیعتوانمند  اندستبا  جهان

زیرزمینی، زیاده روی در مصرف سوخت های فسیلی، تخریب جنگلها آب منابع تخریب  ،طبیعت زندهنوع بهره برداری از 

، (با ضوابط و مقرارات بین المللیر یاغهمچنین انجام بسیاری عملیات مهندسی غیر ضروری )مثل احداث راه های غیر استاندارد، م

مثل ساخت سد  ،غیر ضروری و اغلبسد سازی عملیات  برپاییبهره برداری از معادن بدون در نظر گرفتن استاندارد های الزم،  یا

"سه دره"عظیم 
به قولی سبب بزرگ که  چنان . سدی آن( از این مقوله استتصویر ذیل)بر روی رودخانه یانگ تسه کیانگ  59

 39با ظرفیتی حدود  )سد بزرگی جزء شاهکارهای آن کشور لحاظ گردیده بدان مفتخرندگردیده است ر کره ارض محوانحراف 

تریلیون متر مکعب(. به هرحال اقدام و دست بردن به ساخت این چنین سازه های عظیم الجثه و غیر قابل باوری، خود دارای 

اما مهمتر از همه آنچه  .داثرات و پیآمدهای ناشی از آن را مورد ارزیابی قرار دانمی توان  "عالپیامدهای زیست محیطی است که ف

که مورد ناراستی  .نداز این قرار ،غیرهو  ، و برخی سطوح آبیرا که در این روزگاران در حال وقوع است خشک کردن تاالبها

دست اتدازی به و  بومبهره برداری های بی رویه از منابع زیست راین بناب المحاله در  پیدایش سیالبها نقش بزرگی برعهده دارند.

                                                 
59 - Three Gorges Dam , built on the Yangtze River in China 
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. د زدنخواهها کره قابل زیست رقم نبرای این ت سخت راسرنوشتی اخراالمر  ،غیرهحریم مقدس جنگلها و قطع بی رویه آنها و 

. اجرای ی گزاردباقی نم خاکیساکنلن این کره فردای روشنی برای حاصل  آن که ولی خطرناک  سرنوشتی غیر قابل پیش بینی

اما در  آن،چندین نمونه  انهتاسفمدر کل جهان سبب ناپایداری شرایط زیست محیطی و گرم شدن هوا گردیده، امروزه آنچه را که 

باید منتظر شد که پیامدهای ناگوار آنها را خواهد ، یا به اجرا گذاشته استنیز در کشورمان ایران در حال اجرا اشل کوچکتری 

پیدایش ریزگردها، موضوع )از این نونه است هرروزه در کشورمان شاهد هستیم باشیم. حوادث و اتفاقاتی غیر کارشناسانه که 

خشک شدن قنوات و کاریزها، کاهش تدریجی سطح جنگلها و مراتع، نابودی کشاورزی، خشک کردن آبخوان ها و دریاچه ها و 

فجایع خانمان بسیاری  مبتالبه اکنون هم که کشور بساز این دست، ره آوردش همین  . نتیجه آنکه در اثر انجام اقداماتیغیره(

و د رصورت عدم ریزش نزوالت جه مواهجوم سیل با به طوریکه دراثر کمترین ریزش باران  .است گردیدهبرانداز محیط زیستی 

از شمال تا جنوب هررورزه ابعاد مملکت  درهمهامروزه که موردی  جوی باید با شرایط سخت حشکسالی دست و پنجه نرم کمیم.

 به چشم می خورد.

 

 د

  
 :  سد عظیم سه دره چین32تصویر

 

 متر مکعب لومتریک 39٬3 حجم مخزن:

 مربع لومتریک 1084 :اچهیدر مساحت

 لومتریک 600 :اچهیدر طول

 



 

   

 

و   

 

 

115 

حدود  "تقریبانزوالت جوی کشور بلند مدت میانگین کشور طبق گزارش سازمان هواشناسی و  براساس اطالعات به دست آمده،

  800رقمی که نسبت به  .به استثناء مناطق شمال و شمالغربی کشور(البته )محاسبه و برآورد گردیده است میلیمتر در سال  250

نعمت از  یجهان میانگین%  31حدود تنها  بخش بزرگی از ایران زمینکه در می یابیم  ،در جهانساالنه بارندگی  انگینیم میلیمتر

پراهمیت ترین ها تلقی شوند،  شکالت بعدی که الحق می توانند به عنوانعالوه براین، م. بارندگی برخوردار و از آن سود میبرد

، )عامل پایین افتادن فشار جو و افزایش سطح تبخیر آب( نسبت به سطح آبهای آزادفالت ایران  یارتفاع بسیار باال  یکی موضوع

، بالقوه بسیار باالیی را به همراه دارد میزان تبخیر است که با خودعدم ریزش باران در فصل گرم ره و باالخخشکی هوا، سپس 

روباز ح آب ومی شود(. سطربوده تبخیر به صورت  سطح آبهای آزاداز  )تبخیر بالقوه پرت آبی است که توسط گرمای خورشید

تبخیر بالقوه  .(اطالق می گردد دنداشته باشاب و وزش باد قرار در معرض تابش افت "که مستقیما وسیعیای  گسترهفی المثل به 

می  و منابع آبی کشور را به سادگی از دسترس خارج و به هدرمی از آبهای شیرین یحجم عظپدیده ای است نیرومند که هرساله 

 ،می شوداز انها پرده برداری که همه روزه در کشور  استانداردسدهای غیر  ساختبا افزایش  ای حضور چنین پدیده . بطبعدهد

 .ددهبه همان میزان کاهش را شیرین دسترسی به آب می تواند روند افزایش هدر رفت اب را )در اثر عمل تبخیر( تسریع نموده، 

به هیچوجه من رنج می برد هوا و باال بودن حجم تبخیر در سال مفرط خشکی  ازه کساخت سدهای بزرگ در کشوری مثل ایران 

در واقع با چنین شرایط دشواری که کشور بدان دچار و از آن رنج میبرد، به نظر  .عقالیی و مقرون به صرفه نیستالوجوه 

منجر به پیدایش سیل المحاله کارشناسان فن مناسب ترین شیوه جهت گریز از فرار آب، و جلوگیری از فرسایش خاک که خود 

ه های آبخیز با ضسراب حومی تواند در  "( که عمدتایا سنگ و بتن تونی)خاکی یا باحداث سدهای کوتاه های مخرب می گردد، 

آب را در خود جای دهد قابل توصیه است. البته برای گریز از یک تا دو میلیون مترمکعب  حجم آبگیری که گنجایشحداکثر 

 نبوهی از درختان پر شاخ و برگ و باا بامورد نظر  تبخیر آب بیشتر سعی سازندگان این قبیل سازه ها باید برآن قرار گیرد که سد

. زیرا مشکل بزرگ کشور میزان پتانسیل یا احداث گردد )به خاطر ممانعت از تبخیر بیشتر آب( "سددریاچه "آبگیر  حداقل سطح

رقمی حدود کشور  ربالقوه آب دمیزان تبخیر در این مورد بنا به اطالعات موجود است.  بظرفیت تبخیر پذیری بسیار باالی آ

حجم قابل و این خود محسوب می شود.  باالییکه نسبت به کمی نزوالت جوی رقمی بسیار ده به دست آممیلیمتردر سال  2100

 درجه. و این در حالی است که مقدار که از توان آبی کشور کسر می گردداست، مالحظه ای از آب های جاری و نزوالت آسمانی 

د. بنابر این با در نظر ومی شبرآورد میلیمتردر سال  700یر بالقوه از سطح آبهای آزاد( حدود تبخیر پذیری معمول جهان )تبخ

وجود عدم ریزش باران در  -3خشکی هوا / -2ارتفاع باالی فالت ایران از سطح آبهای آزاد/  -1گرفتن چهار عامل تعین کننده )

ایران سیلی به وقوع می ییوست. ولی شوربختانه  در بایستی نمی ″دارا بودن حد اقل میزان بارندگی سالیانه( اصوال -4فصل گرم /

نظام آبی راهش به کج راهه می بر مدیریت  ینونکوضاع ا ،که مملکت درگیر سطح تبخیر باالیی است بر خالف این اصل مسلم

 تا، بودی غیر قابل باور دیگر رویدادهر گونه وقوع  باید منتظرنیستند. براین اساس و با این قیاس هم و در فکر اصالح آن رود، 

که نمی بایست هرگز در یم هست یشاهد بروز سیالهای ویرانگر و این خود موضوعی است که روزانه .بدتر از انرا نیز تجربه کنیم

بی ( انی باشدتفاوتی هم ندارد که باران تند یا کم ج)که باران به بارد  زمانهر این روزها،  د. در واقعمی افتااین مملکت اتفاق 

. با این وصف هنوز برای جلو گیری از هستیم ییبینواو در به دری دست آخر و مرگ  ،سیل و متعاقب آن ویرانی وقوعشاهد وقفه 

امع ایرانی که وهنوز هستند برخی از ج. البته اند به عمل نیاوردهموثر و موکد اقدامی و  ،دهشاین واقعه زیان بار و ویرانگر فکری ن
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 یا، جزء از بالیای آسمانی و خواست خداوند جبار و را قبیل وقایع ویرانگر و زیانبار )سیل( و سایر وقایع مخرب دیگر بروز این

  دانسته در پی درمان درد برنمی آیند. اصول و اخالقحاصل گناه و اعمال نادرست و خالف 

 

سازمان جنگلها و مراتع کارشناسان ه توسط ک اخیرداده های آب و هوایی یکصد ساله ، بر اساس بررسی سر اصل مطلببرگردیم 

تعداد دفعات وقوع بنا به اطالعات ارایه شده،  دراین بارهراج گردیده است. خاستنتایجی بدینسان  صورت گرفته، و آبخیزداری

 ،موردسته به اعالم گردیده است که ب 1937و  904، 431، 233خورشیدی به ترتیب به  70و  60، 50، 40سیالب ها در دهه های 

میزان افزایش وقوع سیل که با مشاهده این اعداد و ارقام  در واقع. را نشان می دهدافزایش به نسبت هر دهه دو، سه و تا چند برابر 

افزایشی غیر قابل باور و گیج کننده. آنهم ، سیل روبرو می شویمافزایش نشان می دهد با % 980حدود  70تا  30در ایران از دهه 

به هر را کشور اراضی سرسبز  ،بایستی از سر صبح تا شام مسولین امرروند افزایش چنین ارقامی بدان معنا است که مقامات و 

ه های بعد البته سیر نزولی سیالبها که از ده  با هر وسیله و ابزاری که در دست داشته اند شخم زده و تخریب کرده باشند.طریق و 

به دلیل عملکرد و اقدامات  این سیر نزولی در تعداد  سیالبها در کشور  علتد، در کشور ظاهر شخورشیدی  1380پس ازسالهای 

و تغییری است که  کشور به واسطه بروز خشکسالی حاکم بر "ه دلیل این کاهش کامالبلک ست،امثبت مقامات دولتی و غیره نبوده 

   .روی داد 80دهه در طول سالهای  به ویژهشرایط آب و هوایی در 
  

 ه و نیست.نهادها نبودبه واسطه توجه مسئوالنه و درایت "صرفا 80در طول سالهای دهه ها  وقوع سیالبکاهش علیهذا دلیل بارز 

سیالبهای اما موضوع  .دانست ماقبل بایدسالهای  در سالهای پسین بیشتر بواسطه ناچیزی نزوالت جوی آن راعلت واقعی ه لکب

به طور بی  که ،استثنایی و بسیار نادر "ای کامالپدیده  اتفاق افتاد،که در استان گلستان  80سهمگین و بسیار مخرب اوایل دهه 

برخی از حاصل خطا و سود جویی  . موردی پدیدار گشتو پوشیده از جنگل( سرسبز ای منطقه ) ،سابقه ای در آن ناحیت

د، که نوعی اتفاق افتازمانی . روان شدن سیل های مرگبار در آن استان پوشیده از جنگل هرگز افشا نشد زمامداران وقت که

و سرجنگلدار اسبق )اسم را فراموش کرده ام  مازندرانبرخی ماموران دولتی استان و شخصیت های خاصهمکاری تنگاتنگ بین 

تیغ تیز برداشته، ولی به گمانم آقای فکری کمک مهندس جنگل( با هجوم به جنگل های انبوه منطقه )جنگل لوه و... ( بی دریغ 

بین آنان منعقد هر بک سهمی بسته به قراردادی که فی ما تا ند،نسبت به قلع و قمع درختان ستبر و سر بر افراشته جنگلی دست برد

ند مال چپاول شده را بالمناصفه یا سه بر داشت دیگریگشته بود، یا شاید بنا به رتبه و مقامی که در پست های دولتی و یا در سلک 

و پرآز به زخم دردهای کهنه و شکم گرسنه یک و یا به هر نحویکه خود بدان مقرر داشته اند تقسیم نموده و آسوده و فارغ البال 

خوش و خرم، بدون کمترین باز خواست و  ه،مدولی بی خیال به لطمه جبران ناپذیری که به موجودی جنگل وارد آسانند. برخود 

 یا جواب و سئوال به زندگی خود ادامه داده و ادامه می دهند.

در  83-80ی سالهای که طو سیل هایی  فرارویسیالبهای پی در پی بدین ترتیب به طور یقین می توان به قوت دریافت که وقوع  

آثار  و الغیر که آن منطقه امکان بروز پیدا کرد جنگلهای و مراتع انبوه تخریب ی نزدیک بادرارتباط "تان اتفاق افتاد کامالاستان گلس

که برای نسل های خود را بدین سان به نمایش گذاشت. عملکردی که با خود خسارتهای عمده ای، همراه با تلفات جانی بسیار 

 40-30که تا  حادث گردید. عجب آنکه اتفاقی با این حجم تخریب در شرایطی برجای گذاشت اسباب عبرت خواهد بود پسین

ی در آن منطقه از کشور به خاطر نداشت. عالوه بر این تا کن نسال گذشته هرگز کسی یا فردی، از هجوم چنین سیل های بنیا
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دست کم در امتداد دره های پهن و کم شیب در سرتاسر دامنه  ،جلگه ایجنگلهای از همین سالهای اخیر هنوز مقدار زیادی 

و  با قیمت های ناچیز واگذار شده همان زعمای قومشمالی البرز  وجود داشت که هم اینک با قیمت های ارزان به ابواب جمعی 

تغییر شکل داده   و ایجاد بناهای لوکس  ساخت و ساز در جهتبه کلی اراضی ساحلی یا در حاشیه تپه های کم ارتفاع  .می شود

، پیدا کرد)در این مورد اکنون در سراسر ساحل دریای خزر، دیگر هیچ روزنه بازی که به توان به سادگی به دریا دسترسی  شده

ن که بی بصیرتای برخصیل و با آگاهی از عملکرد ااین تف میسر نیست، چون همه جا توسط بناهای شیک اشغال گردیده است(. با

می توان با پیاده روی در کوه ها و کوه پایه های ند، هستکشور سرگرم در قلع و قمع درختان سربه فلک کشیده جنگل های شمال 

مساحت  4/1آن نواحی به عینه دریافت که مساحت جنگل ها در کمتر از ربع قرن از وسعتی حدود چهار میلیون هکتار به حدود 

باره  دراینجا آثار کچلی عرصه های جنگل برای هر بیننده چاالکی معلوم و مشهود است(. به  جاگذشته خود رسیده است )یعنی 

به به خود جلب می کرد اینک ناباورانه را آن یکپارچگی و انبوهی جنگل ها که در گذشته ای نچندان دور نظر هر بیننده ای  "کامال

که سازمان جنگلها و مراتع، عرصه است درحالی و این فته است. کمتر از ثلث آن ایام کاهش یا به ،علت برداشت های بی رویه

اجازه  طبق ضوابط مدیریت جنگل بدان عمل می شودو  مشخص و نشانه گذاری می شوند،« جنگلداری»هایی را که در طرح های 

)مانند جنگل های  ددارنبرداشت باشد اجازه که به مرز بهره برداری رسیده  درختان سالمندمواردی شامل  برداشت می دهد.

نابود شده تحت مدیریت شرکت شفارود ]گیالن[ و  جنگلهای محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران و نکاچوب و محدوده

 -محدوده های زیر و رو شده در امتداد طرح خط لوله گاز شمال و معدن گرانیت کالردشت و معدن زغال سنگ جاده آزادشهر

سازی در دره های دو هزار و سه هزار تنکابن...( جاده ها کیلومتر  دهه های ویران شده در اطراف شاهرود و آزاد راه شمال و حوز

یاد شده، استان  هسالخورددر این خصوص حتی مردان  .است ملحوظ نگردیده ها و مراتعجنگل سازمانهنوز در آمارهای رسمی که 

در رودخانه  سیلیاگر هم  . به درستی شایدبه یاد نمی آورند اخیر وقوع چنین سیالبهایی را از گذشته  های دور تا قبل از دوران

مردم  80را که در سالهای دهه و تخریبی مرگ  که اسباب یویرانگر وجه آن چنان خساراتهیچبه ، واقع شده باشدهای منطقه 

آن میانگین بارندگی ساالنه با آنکه  (گلستان)در این استان  جای بسی تعجب آنکه 60ند.شاببه خود ندیده استان مزبور تجربه کردند 

می بینیم که نمی بایست دچار چنین اما  "میلیمتر در سال 700حدود "کمتر از میزان بارندگی در استان گیالن است به مراتب 

جهان  یکی از مناطق سیل خیزعنوان ، آن منطقه به 80اوایل دهه  از ،چند ساله اخیرشده باشد. زیرا طی همین پرتلفات  سیالبهای

 ، هشت روز پس از وقوع سیل، مسوالن هالل احمر کشور چنین اعالم داشتند:1380مرداد  19. به عنوان مثال در سیل گردیدمبدل 

به حدی وخیم است اوضاع  هرچندبر جای گذاشته است.  مجروح نفر 40 و مفقود نفر ″248 "نفر کشته،  ″210″ "جمعا سیالب

، )یعنی یمباشجهانی کمک و حمایت های سازمان های چشم به راه رسیدن  فقط می توانکمک به سیل زدگان استان  که  برای 

 .(آنکه از امکانات موجود داخلی آبی گرم نمی شود
 

با هیچ چیز خسارت های مادی و غیر ریالی ناشی از سیل در کشور را نمی توان  ،پاره ای از مقامات محلیبراساس گفته     

و از بین رفتن مناظر طبیعی کشور اعم از رودخانه ها، جنگل ها، مراتع و همچنین  جمعیجایگزین کرد. کشته شدن دیگری 

براساس  و د. به عنوان مثالمحسوب می شونابودی گونه های مختلف جانوری و گیاهی تنها بخشی از خسارات ناشی از سیل 

مقدار  قرار دارد. در ردیف باالترین های جهانایران، در این مورد فرسایش خاک، کشور  اددر زمینه رخد آمارهای مراجع رسمی،

                                                 
  5260 ص به هیستوگرام سیالبشود رجوع  ،-
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تا تن در هکتار، یا سه  02)حدود  می شودبرآورد میلیارد تن در سال  2.5تا  1.5 قرسایش طی برآورد های سالهای اخیر حدود

با  بار را جا بجا میکند تن 10 خاک را که حدود ک کامیونی حمل فقط قیمت دراین مورد اگر ،برابر استاندارد های جهانی(چهار 

حاسبه کنیم )البته حالیه  قیمت ها بطور یک صد هزار تومان م ،برای یک مسیر متوسط بین شهری فقطکرایه حمل، در نظر گرفتن 

دو میلیارد تن خاک سر  حمل ، قیمت( 93-1392)قیمت دالر در سال  تومان 3003، با احتساب هر دالر جهشی تغییر کرده است(

 تولید کرد یا از خارجخلق الساعه میلیارد دالر خواهد زد. باید توجه داشت که خاک کاالیی نیست که به توان آن را  06 به حدود 

(. بلکه برای تولید یک سانتیمتر خاک که در مشغول اند)البته می شود صادرش کرد، کاری که سالها است که بدان  دنمو وارد

می طلبد. که این خود  رازمانی بالغ بر هزارسال مدت تشکیل می شود، اگر همه شرایط مناسب کار فراهم باشد حداقل  طبیعت

. دسازمی  آشکاراهمیت این ماده حیات بخش را که پایه و شالوده بقا و تداوم زندگی هر موجود زنده ای است به طور بارزی 

های مجلس در مورد وقوع سیالب های چند دهه گذشته در فاصله سال های گزارشی را در این خصوص مرکز پژوهش  "اخیرا

نفر از  هشتصد هفتاد و سهشش هزار و  تعدادی بیش ازکشته شدن  حاکی برمنتشر ساخته است،  گزارش مزبور  1372تا  2131

که کشور ی خسارت های مالی سنگیندر نظر گرفتن  بدونالبته ) .فوق الذکر قید گردیده استسالهای همان در طول  هموطنان مان

سیل در فاصله سالهای  از این بابت و بر اساس گزارش موصوف می توان به خسارات فوق العاده دیگری که . (هساخت ضررمترا 

سارت های حادث شده که رقم آن اعالم نگردیده، خ)به جزء مبلغ ریالی  داشتنیز اشاره  هبه منافع ملی ما وارد آورد 1375-2131

براساس اطالعات ستاد حوادث  همچنین  .(استمسکونی گزارش گردیده  واحد  186252بالغ بر ما تعداد خانه های ویران شده ا

 .است برآورد گردیده میلیارد ریال 994.112تاکنون، بالغ بر  1370سال  خسارت های وارده از جمع کل غیرمترقبه وزارت کشور،

کمتر مورد توجه )موردی اکثر کارشناسان آب و خاک کشور قرار گرفته و نظر رد بحث اما نکته سوال برانگیزی که همیشه مو

و معادل آن را  می کند محاسبه، مملکت خسارت وارده  به سیالبگر مبالغی را که هرساله ا اصل استواراست:براین  (دولتمردان

بی  ،دبرس صرفبه مهزینه و و غیره کشاورزی  های سالمت عرصه ،پوشش گیاهیاحیاء جهت حفاظت و مراقبت از جنگل ها و 

درگیر چنین مناطقی سیلخیز که ی اهالتردید دغدغه و دل مشغولی مان از حمله ناگهانی سیل و تخریب و بی خانمانی بسیاری از 

 زد،سا د. عالوه بر آنکه دست یازیدن به چنین حرکتی مثبت و کارساز کشور را قادر میمی گردبرطرف می باشند خطرات سیل 

 را مشغول به کار کند. هزاران دست بیکار و این خیل عظیم جوانان تحصیل کرده ولی سرگردان کرده،کار هرساله تولید د ناه توب

عالوه بر سامان دادن به سادگی با استفاده از راهکارهای فنی مهندسی که توسط مهندسین جوانمان به اجرا گذاشته می شود، یعنی 

را با هزینه ای به مراتب کمتر از پرداخت  وقوع سیالب های مخرب و خانمان براندازجلوی شور، می توان به سرنوشت جوانان ک

که هر ساله زیان های هنگفتی را بر گردن هم میهن های عزیز  موجوداز صدمات و خسارات و ساخت  برآورده ،خسارات وارده

 . کرد وار می سازد جلو گیردآمان 

 

از بروز  که می توان در جهت ممانعت با چنین موردی همسویی بسیاری دارد، ،مهار سیالببرنامه اجرای درست  ،مهمتر همهاز 

محسوب می شود نسبت به مهار سیل اقدام و آن خطر بزرگ را پدیده سیل  از جزء الیتجزاخود که  ، رویدادی خاک فرسایش

د. اما می شو گیریجلونیز هدر رفت خاک زراعی و خاک سطحی از موضوعی که المحاله  خود به خود منتفی شده تلقی کرد.

مملکت  با ارزشمیلیون ها مترمکعب خاک  پیدایش سیالب های کالن و خروج کمترین باران شاهداکنون که هر ساله با وقوع 

، دخارج می شو رساز دستسیل به سادگی وقوع نظاره گریم چه می توان کرد. خاک زراعی ثروت گرانبهایی است که در هر وهله 
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است حاصل عامل هوازدگی و سرمایه ای نیک می دانیم خاک ه کرد؟. شچه باید اندی و جایگزینی برایش متصور نیست. پس

جزء میراث بی بدینسان خاک را می توان به عنوان ماده ای ارزشمند  بسیاری عوامل سازنده که در طبیعت خاک را تولید می کنند.

وارد محاسبه کرد. موضوعی که می بایست مورد توجه دولتمردان و متخصصین امر  نسل های آتی چون و چرای نسل حاضر و

در واقع می توان . واقع شده، راهی برای برون رفت از معضل کالن فرسایش خاک  که امروزه بدان دچار آمده ایم اندیشیده شود؟

را بدان خود هر فرد ایرانی بایست می که است ملی فه ای وظیادعا کرد که حفاظت از خاک )اعم از خاک میهن یا خاک زراعی( 

به طوریکه . ودش رفتهجلو گسرزمین به درستی خاک شدن و زیرورو معدوم  زاتا  ،دریبه قدر توان سهمی  برعهده گ، دانسته مزمل

کافی گیاهان و کم عمق نبود پوشش متراکم و  ،مقدمه ای برآن رفت یکی از عمده ترین عوامل در پیدایش سیل ،در سطور پیشین

زنده و پویا است عاملی  پوشش گیاهی. در این راستا عدم وجود استبودن خاک سطحی به ویژه در مناطق کوهستانی و پرشیب 

منتهی به دره های  ،از راس شیبرا مقدار بارندگی جریان تند آب  با افزایش کمترین، سیل می تواند در صورت زدوده شدنکه 

تنها سیل و خسارت های آن نیست، بلکه مشگل واقعی  مسئله. از منظر دیگر و با نگاهی متفاوت، روانه سازدعمیق به سرعت 

می  همان خروج جریان سیالب از منطقه و از دست رفتن آن مقدار اندک آبی است که طی یک بارندگی در سطح منطقه باریده

در واقع این همان آّبی است که مایه حیات و  د را ترک می کند.شود. آبی که به زودی برسطح خاک جاری شده، محیط اولیه خو

کم آبی و  رفتارگ ،در مملکتین نزوالت جوی در یک خیزش سیل، آنهم هدر رفترفته باعث  طراوت زندگی است که از دسترس

مشکلی است ی اندک باراندگو دچار . کشوری در گیر خشکی مفرط هوا، به غایت فاجعه بار استهای سودمند باران  نبود ریزش

موضوع از دست رفتن جریان های حاصل از . بدین ترتیب بزرگ که می بایست به هر وسیله ممکن از خروج آب جلوگیری شود

جریان خارج شدن  .غیره ، جنگلها و مراتع واراضی زراعی محیط زیست،عدم مدیریت صحیح  باران، مطلبی است حاصل

را به  و همگان ،سنگ را می شکافدتابستان حرورش آفتابش در گرمی  کهتفته  یزمینسر در تشنه،ای از منطقه  سیلخروشان 

دچار آه و افسوس می کند، راه حل دارد که می بایست مد نظر مقامات ذیربط قرار گیرد. بنابراین در  آب از دست رفتهخاطر 

طریق ممکن از خروج سیالب جلوگیری صورت بروز چنین رویدادی در منطقه ای خشک، همگان را موظف می دارد تا به هر 

چاره چنانچه پس از آن، آنان را  ،حسرتن صورت آنچه برای همه مصرف کنندگان آب برجای میماند آه هست و ایدر غیر . کنند

تنها صورت بازهم  ،نظر دیگر بروز سیل و خروج روانآب در مناطق کم بارانم. از نخواهد بودای جز ترک خانه و کاشانه مالوف 

تری که این قبیل مناطق بدان دست به گریبانند، فراتر  از  بزرگنیست، و فقط بدان بسنده نمی توان کرد، بلکه مشگل  مسئله

و نابودی  تخریب ،سیلوارده از خسارت های  به غیر از. در این مرحله عرض و اندام می کندصدمات و خسارات ناشی از سیل 

. درواقع تخریب خواهد بود جزء از صورت مسالهنیز  ، و فرسایش خاکروستانشینان ویرانی خانه و کاشانه ،اراضی کشاورزی

نتیجه اش افت قابل مالحظه  ،با پدیده فرسایش خاک تواماناراضی زراعی به نوبه خود با حمل و نقل و جابه جایی خاک منطقه، 

 خاکفقیر تر شدن  ل تعین کننده ای که موجباتعام میباشد.زمین مزروعی بدان وابسته کشاورز صاحب آن که زمینی است خیز بار

ند. کنمناطق زندگی  در این قبیل می بایستکه  استنقصان بارخیزی زمین و دست اخر فقر و فالکت مردمانی "و نهایتازراعی 

ای ، بلکه بریستپذیر نخاک با ارزشی که از این طریق از دست می رود ماده کم نظیری است که منبعد و به سادگی تجدید 

چنین  وقوعهزار سال تالش و کار شبانه روزی طبیعت را طلب می کند. عالوه بر این بیش از بازسازی یک سانتیمتر خاک 

بلند باالی خود که از منتهی الیه قلل کوهستان تا رسیدن به دشتی فرایندی، سبب می شود تا خاک فرسایش یافته در طول سفر 

ه موجبات کندی حرکت جریان آب، توام با گذاشتبرجای در مسیر رود  ز رسوبات راوسیع و گسترده، قسمتی یا بخش بزرگی ا
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را که )همانند آنچه مسایل و مشکالت بسیاری را فراهم می آورد و نیز  را سبب می شود. سرریز شدن سیل به مناطق اطراف رود

ولی اگر جریان سیل (. آ39و  39ویر اتص"اتفاق افتاد/ و ...رود  زایندهسفید رود،  ،اکثر رودخانه ها کشور منجمله رود کارون ایبر

در  پشت سد  قوی تر از آن باشد که تمام محموله های خود را در طول مسیر از دست ندهد، در آن صورت همه محموله الجرم

سد ن به ساخت و دست بردکار   اغازانتها بدانجا ختم می شود ته نشست خواهد کرد. البته اگر قبل از ی که در آبیا مخازن 

زمین شناسی )مشتمل بر سنگ شناسی، چینه شناسی و....( به درستی به مرحله اجرا  (،یشناسی )ژومرفولوژ مطالعات زمین ریخت

اری بسیار زودتر از حتی مطالعات سد به انجام برسد، در چنین صورتی هرگز شاهد حمل دگذاشته شود، و برنامه عملیات آبخیز

که برای سد  استی د. ولی شوربختانه این همان اتفاقمسیر رود یا در مخزن سد و غیره نخواهیم بورسوب و ته نشست آن در 

از آن چشم پوشیدند، یا ، اند مورد را دانسته ولی بدان بی اعتنا عمل کردهمزبور، گتوند اتفاق افتاد، موضوعی که یا سازندگان سد 

موردی که اگر با اطاالع از پیامدهای ناشی از احداث  .سدسازی را پی گرفتند یا آنکه با اطالع کامل از پیامدهای آن عملیات، کار

دست  از آن گذشت و بی خیال شدو زیرابی شک دست بردن به چنین اقدامی باکار را شروع کرده باشند، هرگز نمی توان  سد 

سد گتوند  برایمطابق آنچه اموش شود. این نیت، گناهی است بزرگ که هرگز نباید از خاطره ها فربردن به چنین کار خالفی و 

پتوی “کار ساخت سد گتوند و ) ساخت شکشور را دچار خسران و زمین گیرفاجعه ای است که  بخش وسیعی از د پیش ام

پروژه آبگیری شد. با  آندر میان تمامی اعتراضات به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ” رسی

 داخوزستان را تغییر داستان سرنوشت ادعا کرد که  توان که میطوری ، بهمحیطی وارد فاز جدیدی گردید آبگیری سد، فاجعه زیست

ه ضبا ته نشست رسوباتی که از فرسایش خاک حو ".(π) 12"/ نگارش شد استفاده از سایت پرشین استار)بخشی از جستار با 

بزرگ و ضرر های کالن  (سدی که با هزینه ای کالن برای ذخیره سازی آب ساخته شده )، پشت سد احداثی می شودروانه آبخیز 

 علی القاعده که ،سد های مناسب برای ساختضمن اینکه گزینه  .دکر خواهدتری را بر دوش بودجه های عمرانی کشور تحمیل 

در طول مسیر یک رودخانه به ندرت جایگاهی آنکه یعنی  می روند.به سادگی از دست  نیستسهل و ساده ندان چدر هر کشوری 

وضعیت زمین ریخت شناسی و چه موضوع ، سد از نظر حجم مخزنداشته باشد جه را الزم برای احداث که تمامی مشخصات 

که هرگز تکرار نخواهد شانش بزرگی را از دست خواهیم داد بی تردید و... به سادگی ممکن نیست، لذا با هزینه کردن اولین گزینه 

 .شد
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های سازند گچساران  ایجاد، و نمک” پتوی رسی“هایی در  که شکاف بود، روز از زمان آبگیری سد نگذشته 10تنها : 69تصویر 

از استان خوزستان و رودخانه کارون. / بیشتر برای ساکنین مصائب افزودن بر بود و این آغازی  می شود. وارد دریاچه سد گتوند

 سایت پرشین آستار

 

 
 از گوکل /: نمونه ای از توده های نمک در منطقه ای که سد گتوند برروی آن احداث گردیدآ69تصویر

 

 

 تخریب بستر رود

 

تا پایین دست ه آبخیز ضاز باال دست های حوکه  ،در مسیر خودکه با سرعت تخریب ناشی از کند و کاو سیالب نتیجه در 

ع حاصل قبه همراه آورده، ضررهای بسیاری را موجب می شود. در وابا خود سوبات فراوانی را ررد، گیمی  رودخانه صورت
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و زن دریاچه سدهای بزرگ و کوچک، اپرکردن مخموجبات معضل بزرگی است که محیط طبیعی و پربازده  فعال تخریب عناصر

تلنبار گشته  ها یا دلتای رودخانهدشت  یا ،کوهستانکم شیب دامنه در  علی الخصوصدر پایین دستها  یاد، فراهم می آوررا غیره 

ی را با سطح وسیعهمچنین گاه  در زیر الیه ای ضخیم از رسوبات می پوشاند.را کشتزار ها و چمنزارهای  ،سطح مزارع زراعی

کشت و زرع یا ه، عرصه پربار و حاصلخیزی که دارای قابلیت سنگ قلوه و سنگریزه پوشاندو سنگ  ،انبوهی از گل والی

از  کاسته شدنپس از  بسیالای که محموله و . رسوبات دنمایاست از حیث انتفاع ساقط می  یهرنوع کاربری دیگراز برخوردار 

در دهانه  شانبر حسب وزن مخصوص هریک اشیایی که با خود حمل می کند  وعناصر سرعت آن اتفاق می افتد آنستکه 

ی بعداعف ضد. مشکل مگذاربر جای می  کرده،دریا یا دریاچه و غیره ته نشست  مثلمانع  یک ابرخورد بپس از رود، یا خروجی 

بازسازی دیگری پاک کردن و آزاد سازی زمین زراعی و یکی  ه شود،داختربایستی بدان پعلی الصوول که پس از وقوع این رویداد 

رویدادی که برای . یمشوبایست متحمل می شده هزینه ای گزاف را  نصیبمانآن همه ویرانی است که از برکت وقوع سیالب 

زحمت بروز می کند کم بنیه و ضعیف الحال  انروستایی آنهم اراضی زراعی ی کشاورزاراضی جبران آن خرابی ها به ویژه خرابی 

 سنگ و قلوه سنگ هاو له ها، نخا آوریجمع نسبت به  ،قدعلم کرده پاک سازی اثرات سیل برایرا  است که آنانخارق العاده ای 

است که  هزینه کرد مقادیر قابل مالحظه ای پول و سرمایهخود ملزم به . البته انجام پاک سازی اراضی زراعی وادار می سازد

همراه با هدر دادن وظیه ای سنگین  شوربختانه امکان فراهم آوردن آن حجم سرمایه در توان آن روستایی فقیر و درمانده نیست.

. بنابراین با جلوگیری زود هنگام از وقوع سیل به طریقی یکدیگرندجهت ترمیم ویرانی ها صرف می شود همزاد  "که الزاما وقت

. ی کردری، از آن سرمایه در راه آبادانی کشور بهره گهقابل مالحظه ای را اندوختو  هنگفتمبالغ می توان داده شد،  آنکه شرح 

در  مبحثی است کهدولت و سازمان ملی است،  ه خسارت دیدگان بالیای طبیعی، مرسوم هرهمان گونه که کمک رسانی ب البته

)سیل، طوفان، زلزله و بدان عمل می شود. به طوریکه هرساله با توجه به تعدد وقوع حوادث غیر مترقبه  "ایران زمین نیز تقریبا

که همانا تامین اسباب و الجرم از بقیه وظایف محوله  ددولت خود را موظف به پرداخت خسارت کرده به این مهم می پردازغیره( 

 . سر باز می زندالزم به خاطر عدم تامین بودجه  "رفاه جامعه است، ناچارا

به حوادثی اتفاق می افتد، در عرصه محیط طبیعی که کم و بیش مصیبت های وارده دیگر و ها سیالب حاصل از وقوع فاجعه 

بشر به هر طریق با آن کنار آمده و آنها را پذیرفته است. الکن این مورد پس از دستیابی انسان مدرن به که  قابل تحمل شمارند

در تخریب و ویرانی محیط را نقش مضاعف و زاید الوصفی  ،وارد عرصه فعالیت شده "راساوسایل و ابزار مکانیکی پرقدرت خود 

آنچه را که طبیعت بنا به روال آن می افزاید. در این زمینه بر شدت و حدت هرروزه د و نآفریمی فاجعه  "مرتبا ،ایفا کردهطبیعی 

انسان قرن گذشته و قرن اما  ،دسازمی پدیدار حوادث حادی را ی هر از گاه به طور اتفاقی ازلقانون یک  معمول خود که برحسب

و ، دکنمی  وارد برمحیط زیستطبیعی  عواملتر همه آن مصیبت هایی فراوارد عمل شده  فعالترحوداث آن بیست یکم مضاف بر 

تیاط می توان از آن حفرایندی که با اندک دوراندیشی و حزم و ا. دنمایعرصه را هرچه بیشتر برخود و دیگر جانداران تنگ می 

انسان نقش  ،البهاسیدر پیدایش قابل ذکر عامل  عمده ،دشبدان اشاره  "جلوگیری کرد )البته به جز در موارد استثنایی(. چنانچه فوقا

 ، معدن کاوی،"هباندچند "که از طریق عملیات جاده سازی به خصوص جاده های چند ردیفه رویه ای  .استا زهمه پررنگتر

اسفالته کردن سطوح سازه )گسترش شهرها، غیرقابل نفوذ کردن سطح جاده ها، خیابانها، پشت بام ابنیه و بسیار موارد مشابه دیگر 

مسبب و خالق  همان "به تنهایی ولی عمدتاخود دست آوردی که بشر اگر نگوییم  .به اجرا گذاشته می شود (های دست ساخت

که اگر تمام صفحات یک کتاب هزار صفحه ای را در  به وجهیاست. یکی دو قرن اخیر قابل ذکر  یاکثر خرابی ها و ویرانی ها
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می توان برای هر یک از این  چنانچه .د هرگز تمامی نداشته باشدکه شای ،باره آن رقم به زنیم، باز نیازمند صفحه های بیشتری است

بنابراین برای گریز از این همه مشگالت و مصیبت هایی که سیل با خود به ارمغان می . قبیل وقایع شرح مفصلی بر آن نگاشت

ی توان موضوع را با انجام یکسری م نعمت های خدادادی، همهبرای حفظ، نگهداری و بهره برداری از ، تنها راه نجات آورد

ل اصالح مسیر رودخانه ها، درخت کاری، امثصورت داد. برای و غیره  یوژیکلبیو طرح هایعملیات و اقدامات مهندسی و اجرای 

ی رویه ااجرا گذاشتن چنین به با  به انجام رسانید. بدینسان کار را تمام کرده و غیرهموانع کنترل کننده حرکت روناب ساخت 

ضمن جلوگیری از فرار آب از کشور کم بارانی مثل ایران به  می توانرا طلب می کند  یو پر هزینه ا تالش مضاعف سازنده که

دانش آبخیزداری و یا روش کاربرد  از طریقچه  ،توانیم همه خرابی ها و ویرانیهای ناشی از سیل را با استفاده از روشهای مهندسی

. فرایندی فراهم آوریم مجدداه رفاه و سرسبزی را ساختهم بدون احداث سدهای بزرگ برطرف آن "مهندسی سازه"های پیچیده 

فضایی که با  و سبز،مراتعی سرافزایش تولیدات زراعی، ایجاد راه در با جلوگیری از هدررفت آب، حرکت اصلی را که می توان 

برطرف ساختن  امکانهنوز  ها و سختیها همه مصیبت  ا وجودعلیهذا ب به راه انداخت.راوت و خرمی را به همراه دارد طخود 

همه ناراستی ها فراهم است فقط محتاج مختصری همکاری و فداکاری است که خوشبختانه همه آین ها در ذات فرد فرد مردم 

 .ایران زمین موجود است

 

 

  بیالن آبی

 

دچار نقصان و سوءرفتار برخی از به شدت در طول سالهای اخیر طبیعت موجود یکی از مهمترین عناصر  به عنواناز آنجاییکه آب 

که برپا خاسته نسبت به رفع شرایط موجود اقدام کرد. آب هرچه تمامتر سود جویان قرار گرفته، وظیفه حکم می کند، با قدرت 

همین است که عندالزوم می بایست برای به اندازه ای قابل  ادامه حیات هر موجود زنده اعم از گیاه و حیوان بشمار میرود، متضمن

آب  "های الزم مجددابه یکسری عملیات بهسازی و برنامه ریزی بردن دست با  "موهبت بیکار نشسته مصران ایبرخورداری از 

ت نخسمورد نیاز جامعه  تامین آب برایکافی  وشرط الزم  برای تحقق چنین خواسته ای براین اساس. رفته را به جوی بازگردانید

تنظیم یک  مرسوم است اقدام کرده باکشور  در "که فعالتغییر رویه معمول بهره برداری از منابع آب نسبت به  "سریعاآن استکه 

ی یبه توان از تنگنا مسیر حرکت را پیموده آبخیزداریمهندسی منجمله عملیات ی عملیات بس گذاشتن اجرابا به و برنامه بلند مدت 

بنابراین در این ایام بحرانی که جمعیت ابنا بشر به شکل ناهمگن و غیر قابل  به سالمت عبور کرد.  اختهسمقید خود همگان را که 

در خطر محدود و  برای حفظ این منبع حیات بخش، ولیبایستی فکر و برنامه ای  "کنترلی بدون وقفه رو به افزایش است، الزاما

با توجه به عدم رعایت توازن در دخل و خرج این منبع در این باره  .کنیمآینده روشنی را برای فردای کشور تضمین صورت داده 

ضرورت ایجاب می کند نسبت به یافتن یک راه حل منطقی برای جبران لذا  .است(دنیا با مشکل کمبود آب مواجه  )اکنون ،حیاتی

و بی بدون کمترین نگرانی . هدر دادن آب دداده شوکسری آب در جهان علی الخصوص در ایران زمین اقدامی عاجل صورت 

انسایی، که جای شگفتی دارد. در این باره انسان قرن امع واکثر احاد جموضوعی است مبتالبه ، بالمنازع آن توجهی در مصرف

بر جو به دلیل عدم شناخت کافی از بنیادهای منظم و پایدار طبیعت و شرایط حاکم  "بیست یکم بدون کمترین مالحظه ای )اکثرا

و تعدی نسبت به برداشت هرچه بیشتر آب، دست تجاوز  ،توجه به کمبود آب و سایر فراورده های طبیعیکمترین  بدون، (زمین
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 مضاف براین دخالت انسان در گرم شدن جواین موضوع د. نپیش گرفته ای غیر متعارفبرداری از امکانات موجود بهره دراز کرده 

به وجود آورده در جهان امروز شرایطی را ، این کره خاکیو باالرفتن گرمایش  ،شرایط زیست بومبرهم خوردن تعادل در و  ،زمین

. بنابراین با توجه به چنین دراه چاره ای ندارنبخش های بسیار وسیعی از پنج قاره دنیا در مضیقه مسلم آب قرار گرفته  کهاند، 

تعادلی بین میزان ورودی و خروجی فراورده های قراری  نسبت به و شرایطی عقالنیت ایجاب می کند تا راه برون رفت را جستجو

د. در این باره و تا آنجا که ذهن گیراقدامی منطقی صورت  ،به ما انسانها و دیگر موجودات زنده ارزانی داشته طبیعتآبی که 

طبق آثار به که بر  ی است،هخامنشولت دجهان  بزرگاولین امپراتوری  د، کنمی  را رصدم از ازمنه های دور تا زمان حال اتاریخی 

منابع  از برخورداری سرزمین است.شکل گرفته ایران بزرگ غربی و جنوب منطقه جنوب گوشه گوشه کشور در جای مانده در 

یعنی . را فراهم توانست آوردن گانهیو  الجرم امکان پیدایش آن چنان امپراتوری نام آور، که فراوان آب و اراضی مستعد کشاورزی

آنجا که آب است آبادانی است و هرآنجا که این مایع حیات بخش غیبت داشاته باشد فقر است و ظلمات، اما این گونه تفکر خود 

ولی بیکار  امیدوار باشیم باید متوجه همان عصر و همان دوران چندین هزار سال قبل است نه جهان پیشرفته و متفکر امروزی، پس

 .  نه

استخراج  از سراسر کشور اعم از مناطق مرطوب، خشک و نیمه مرطوباس پنجاه سال آمارهای آب و هوایی که براس اتاسرراین د 

 دهبرآورد گردیمیلیارد مترمکعب  413حدود حاصل از ریزش های آسمانی رقمی  ،حجم سالیانه نزوالت جوی "تقریبا، گردیده

شوربختانه ولی  .وسعت وجمعیت کشور رقم  قابل توجهی استکه الحق با توجه به حجم آب قابل مالحظه ای  ،(4)جدول است

می بینیم که مملکت به سختی در مضیقه آب دست و پا می زند و کسی هم باز این مقدار تولید سالیانه آب در کشور  علیرغم

از  که ینادرستهای گوناگون و اغلب و شیوه در نحوه بهره وری از آب  یتوجهو بی  عدم مدیریت جوابگوی آن نیست. در واقع ،

 تااست، گردیده آن سبب و موثر ، دقیق و بلند مدتبرنامه ریزی  وجود یکهمچنین عدم  ،صورت داده می شود آبیمنابع این 

ی اطالعات آب و هوایآمار و  ااز دیدگاه کسانیکه ب البته. استفاده کنیمبهره برداری و به درستی موجود آب از ظرفیت نتوانیم 

 ،را مورد مطالعه قرار می دهند، ایران با توجه به وضعیت آب و هوایی و اقلیمی کشوردارند و شرایط آب و هوایی  سروکار 

د شوده و می شمصادف با کمبود آب شناسایی  که به عنوان سرزمینی ،اندکآسمانی کم آب با نزوالت  ،خشکاست کشوری 

 (.  4 جدول)

از طریق نزوالت جوی دریافت می کند اگرچه از  این سرزمیندر صورتیکه به نظر من کارشناس چنین نیست، بلکه مقدار آبی که 

میلیون نفر را  70 -65نظر کمیت ناچیز به نظر می رسد ولی از نظر کلی حجم قابل توجهی است که تکافوی نیاز جمعیتی بالغ بر 

 را جمعیت حیات وحشکه الزم است در هر برآورد و محاسبه ای که صورت داده می شود ینمضاف بر ا جوابگو است. به خوبی

استنادی ". در این خصوص جهت کسب تاییدی بر گفته فوق، ، چه آنها نیز از این خوان یغما سهمی دارنددنیز مورد توجه قرار دا

سطح  ررویکیلومتر مکعب آب ب 110000 حدودحجم قابل مالحظه ای باران  هر سال». "سایت ویکی پدیااست به مطالب 

ود. ر می شده از دست تبخیر بالفاصله پس از بارش کیلومتر مکعب آن  70000در عوض اما  .ریزد خشکیهای کره زمین فرو می

دهد. مقدار سرانه آب تجدید شونده  است که منابع تجدید شونده آب را تشکیل میآب کیلومتر مکعب  40000تفاوت این دو رقم 

)در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه آب برای هر فرد  متر مکعب در سال برای هر نفر است 7400سطح دنیا رقمی حدود  در

هرچند این میزان  لیتر(، 157لیتر، در ایران حداکثربرای شهرهای بزرگ مثل تهران اصفهان، مشهد تبریز و ...  200 -300حداقل 

متر مکعب در سال برای هر نفر را مرز کم آبی یک  1000د. متخصصان هیدرولوژی رقم وشمی طور یکنواخت تقسیم نآب به 
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 ،متر مکعب در سال برای هر نفر برآورد شده 140در عربستان  160در لیبی  40در قطر  30اند. این رقم در مصر  کشور تعیین کرده

می شود)البته با در ر مکعب در سال تخمین زده مت 1500 آب شوند. در ایران سرانه همگی جز کشورهای کم آب محسوب میکه 

توان ایران را یک کشور کم  . با این حساب نمینظر گرفتن، سهمیه بخش کشاورزی، بخش صنعت، خانگی، فضای سبز و غیره(

های حد امکان از ریزش یعنی می بایست در .آب تلقی کرد. یکی از راههای سازگاری با خشکی استفاده بهینه از منابع آب است

شدن چنین خواسته ای زمانی محقق می عملی  البته ،جوی، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی به نحو مطلوب استفاده شود

/ ویکی پدیا / دانشنامه آزاد / تحت عنوان . به دست آورده باشیم هیدرولیکیو  هیدرلوژیکی های پدیدهکه شناخت کافی از  گردد

 «(ϱ) 13 آبشناسی

سالیانه حدود  مان می شود،کشورمیلیارد متر مکعب حجم نزوالت جوی که هر ساله به طور متوسط نصیب  413در این راستا از 

از میلیارد متر مکعب آن جهت استفاده در بخش کشاورزی و مصارف عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرد. باقی مانده  88

قابل برداشت است.  "شد که کامال خواهدسفره های آب زیر زمینی کشور غذیه تمتوجه سهم قابل توجهی  یحجم آب دریافت

مقدور نیست ولی شاید  "میلیارد متر مکعب دیگر جزء  ظرفیت ذخیره تلقی می شود که امکان بهره برداری از آن فعال 130حدود  

از تمامی  توان  به، آن زمان اک قرار گیردفرزانگان این آب وخکه مدیریت استفاده از آب را فرا دست متخصصین و  در روزگاری

چنان است که اگر تمام ذخایر آب کشور را  فعلید. زیرا در حال حاضر و با مدیریت مند شبهره  به درستیظرفیت های ابی کشور 

مکعب آبی که به )در این باره نگاه کنید به هدر دادن میلیارد ها متر  نیز به همین نهج هزینه کنیم باز کسری آب مالحظه می شود

نمونه  که در پنج استان غربی کشور همسو با خسارت های جانی و مالی فراوان اتفاق افتاد "1396"صورت سیالب در بهار امسال 

. در این خصوص با نظری به گزارش مندرج در همشهری آنالین، مصداق بارزعدم مدیریت فعلی(موردی ، ای از این گفتار است

کوتاه یا بلند مدت بدون برنامه ریزی  علمی، موزون، خارج از چهارچوبنا یشود و در می یابیم که مدیریتمساله کامال روشن می 

به تواند مدیریت آب را به درستی سامان داده، مورد استفاده جز آین هنری ندارد )البته به استثناء هنر احداث سد های بزرگ( که 

فقط هرساله می توان  را از دست داده،فرصت های مناسب ریزی، الجرم  بدون برنامهمدیریتی ناتوان، چنین  ابدر نتیجه قرار دهد. 

های گرانبها و غیر قابل بازگشت خود باشیم، آبی که برای هرقطره اش چه جنگ ن حجم عظیمی از آب دادفرار و از دست شاهد 

هر ساله تعرق در کشور می توان انتظار داشت که  خیر و ببا توجه به باال بودن میزان ت و دعواها نشده و نمی شود. از سوی دیگر

االمشاهلل )سدهای زیاد( که بی دریغ در برابر  یح گسترده و پهناور دریاچه های مصنوعی پشت سد هاواز سط مقدار متنابهی آب

 گنجایشبا  هدر رود. موضوعی که اگر به جای سدهای بزرگ از سدهای کوچکبه  وتبخیر اشعه تابان خورشید قرار داده شده، 

دیم در بوقادر می بی شک به راحتی  ،می شد صورت دادهه های آبحیز ضمیلیون مترمکعب، در فرا دست های حو  10حداکثر 

. در این باره از آنجاییکه توان دهیمخود قرار  فرا دسترا شایان توجهی  اقدام بایسته وکمبود آب در کشور  شکلم خصوص

های کشور( که بالمنازع در معرض مستقیم و دریاچه ح آب پشت دریاچه سد واز )مثل سطبهای در سطوح آب  "تبخیر"ربایش 

. حجم ربایش آب از سطوح آبی پشت بی محابا آب بیشتری را هزینه کرده از دست می رود ،دنرداتابش نور خورشید قرار 

 فاجعه ای دردناک، که بی محاباد مین می کنروانه جو زمتر ارتفاع آب ذخیره در پشت سد را  2سالیانه حدود که دریاچه های سد 

 سادگی آنهم به اینپیدا است که سالیانه چه میزان آب  یخوببه  واسطه. بدین را از دست می دهیمای  مالحظهحجم آب قابل 

سد دریاچه فی است سطح آبگیر ، )محاسبه کار بسیار ساده و پیش پا افتاده است، )کاروداز دست می بدون کمترین بهره وری 

. در این مورد با توجه به محاسبه سطح آبی دریاچه (ان شودتضرب کنید تا حجم مورد نظر عاید 2های احداث شده را در عدد 
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 کهد. ومی شبرآور میلیارد مترمکعب در سال  1.43، حجم تلف شده آب حدود (کیلومتر مربع  715.30رقم  )سد های کشور 

و مصرف  آبی را که می بایست به مصرف نیاز کشاورزی، صنایع ،. جای بسی افسوس(ستاو قابل مالحظه ای حجم بزرگی 

بنا به » خانگی در دسترس همگان قرار گیرد رایگان از دست داده و سپس در حسرت یک قطره آب بایستی دست به دعا شویم.

بحرانی  غایتی به شرایط از خود که ه،دشت کشور منفی اعالم گردید 609دشت از مجموع  475اعالم وزارت نیرو، بیالن آبی در 

ند؛ سوای چنین نزمی حکایت می کند. شرایطی که با اظهارات غیر کارشناسانه و ارائه راهکارهای غیرعلمی برشدت آن دامن 

، ازجمله اشتباهات وزارت نیرو گذاشته شدههزار متری به اجرا  2شرایطی، برداشت آب از سفره های آهکی )کارستی( که از عمق 

شته ندابا خود به همراه های حاصلخیز کشور دست آورد دیگری  کویری شدن دشت به جزاقدام جاهالنه ای که  قلمداد می شود.

چنین باره  کشاورزی در این مهندس منصور قطبی سرابی، یکی از کارشناسان پیش کسوت مهندسی آب در وزارت جهاد .و ندارد

ه بکه باتوجه  ، درحالیگردیده استهای آب زیرزمینی برداشت  میلیارد مترمکعب آب از سفره 63.3ساالنه   88در سال گوید:  می

میلیارد مترمکعب آب برداشت  55. 8می بایستی  "های زیرزمینی در همان سال، الزاما میلیارد مترمکعبی آب سفره 7/ 5کسری 

مشکل آفریدیم. کسری بالقوه در آبهای زیرزمینی خود خواسته باعث  (میلیاردی 7.5 )شد. اما اکنون عالوه بر اضافه برداشت  می

برداشت می شود اضافه کنیم های زیرزمینی  از سفرهای که میلیارد مترمکعب برداشت ساالنه  11 عدد بهرا مقدار حال اگر همین 

 اسداهلل افالکیهمشهری آنالین   – آب < ط زیستمحی افزایش پیدا می کند. /مرجعمیلیارد مترمکعب   66.8به رقم مورد نظر 

 :(ñ ) 14/  (کشور یها درصد از دشت78آب در  یمنف النیبتحت عنوان )

 

                                                                                                 

 های زیرزمینی آفت سفرهو های عمیق  چاه

 

سال گذشته که  70طی  متر 500تا  300های عمیق با عمق  چاهحفر تعدادی  د:متذکر می شوچنین کارشناس نامبرده در این مورد 

 .ایران فراهم آورده است پهناورهای  دشترا برای   آب یدرصد 78 با خود بیالن منفی ، در اکثر نقاط کشور ساخته و پرداخته شده

وضعیت کنونی به برداشت آب از  ستالزم ا ،های کشور برای جلوگیری از کویری شدن دشت ؛کند او به قوت چنین تصریح می

)به نظر نگارنده بنابر  ،وزارت نیروبه موجب ارایه مجوز این در حالی است که و د. گردسفره های زیر زمینی موکول  سطحی ترین

  جبراناست  یاشتباه خودکه  ،دگیرمی  صورتی هزار متر 2آهکی از عمق مناطق  در برداشت آب سیاست های دیکته شده(،

آهکی برداشت مناطق های  ویژه از سفره آب متر، به 30تر از  های عمیق ناپذیر. سرابی با تأکید بر اینکه در هیچ شرایطی نباید از چاه

د: برای دارتأکید مجددا امه های آینده است. وی در اد هایی است که متعلق به نسل گوید: این کار در واقع برداشت از آب شود، می

با  "ااخیرهای عمیق که  شکنی و احداث چاه ضروری است وزارت نیرو از کف ،کشور یمنابع آب عیتوضجلوگیری از بدتر شدن 

هایی که دارای بیالن منفی  به ویژه در دشت)جلوگیری شود  اند بدان روی آورده ،صدور مجوزهای رسمی، بسیاری از کاربران آب

که باید  د شد،نخواههای زیرزمینی دچار افت قابل مالحظه ای  سطح آبزیرا در صورت دست بردن به چنین عملی الجرم  .(است

نظارت جدی مبنی بر برداشت آب از  صریح در جهت یوضع مقرراتدارد نسبت به  دولت وظیفه در این مورد. احتراز شود از آن

سطح برداشت را  ،نموده صادر دشومی صورت داده نچه را که تا به حال آاز درصد  30 فقط برداشت مجوز ،های موجود چاه

 آزاد، ورا موجود ها  از آب تمامی سد یدرصدضروری است ها،  ها و رودخانه . عالوه بر این، برای تأمین حقابه تاالبکاهش دهد
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های عمیق از یک سو  کند: احداث چاه میبندی و نیمه رایگان توزیع نمایند. سرابی تصریح  شرب کالن شهرهای کشور را بسته  آب

به منتها درجه زیرزمینی آب های  سفرهشده، سطح ها  ها، تاالب ها، دریاچه ها، قنوات، رودخانهسار  چشمهاکثر دن کانیباعث خش

رین شیهای آب زیرزمینی  زارها به طرف سفره ها و شوره های شور دریاچه موجب پیشروی آبو از دیگر سو  است. ایین کشیده

آورد. عالوه بر  خواهدکویری شدن دشت های پهناور کشور را فراهم  در نهایت موجبات ماجرایی که .فاجعه آفریده اندیده اگرد

از پس  زیرا ،موارد بر شمرده فوق موضوع قابل ذکری که شاید ناگفته مانده، تغییر شکل و تغییر چهره دشت های کشور است

به  کشور دشت های دیروزیحالت مسطح نیز در جریان است،  همچنان "فعالکه ر زمینی از آبهای زیبرداشت های بی وقفه 

آب ت بار که در اثر برداشت خارج از استاندارد از سفره های مد. پدیده ای ناراست و مالکرخواهند  جلوهصورت تپه ماهور 

 .جع()همان مر ه اندزیرزمینی، دشت ها کشور دچار این چنین بلیه ای مصیبت بار گشت

 

 

 اولویت اول، استفاده از قنات

 

شود:  یادآور میچنین های اخیر است،  ، ناشی از مدیریت غلط منابع آبی طی سالکشور آبنا به سامان وی با اعالم اینکه وضعیت 

. طی همه این داردرا ابداع و از آن به نحو شایسته ای سود جستند که تا کنون نیز ادامه قنات  ،هزار ساله 3پیشینه  ایران باکشور 

می از آب های زیر زمینی برداشت که  ینسبتهمان ، زیرا همواره به نقصان سالیان طوالنی نه کشاورزی مشکلی داشت و نه آب

اما در چند دهه اخیر . افزوده می شد های زیرزمینی سفرهاب  ریزش نزوالت جوی به همان میزان به سطح گردید مجددا با

به  ایم. هتشگبحرانی مواجه  شرایطدر نتیجه با این که  ،استتجلی م نور بسیار بیشتر از ورودی آهای کش خروجی آب از دشت

های آینده، مانع  ضمن حفظ حقابه نسل« دار عمیق مخزنی گالری نیمه»های  و چاه« عمیق پایابی نیمه»های  ها، چاه گفته سرابی، قنات

 شود. های کشور می کویری شدن دشت

طور اتوماتیک، موجبات اعمال مدیریت  شرب بهآب گوید: قنات عالوه بر تأمین آب زراعی و  یای قنات میسرابی درباره مزا

ها پر آب و در مواقع خشکسالی  ، قنات«ترسالی»طوری که در مواقع  به ،کند ی فراهم میسیالبهای  در دشترا یکپارچه منابع آب 

 کند. زمینی را تنظیم می های زیر بیالن آبترتیب همچون ترازویی هوشمند  شوند و بدین کم آب می

د، شوآبی استفاده  دار که کارکردی شبیه قنات دارند برای مقابله با بحران کم های نیمه عمیق گالری وی با تأکید بر اینکه باید از چاه

های  تعادل بیالن آبها همواره باعث  ( استفاده از قنات1324 - 1325های  های عمیق )سال گوید: تا پیش از احداث چاه می

های آبی احیا شوند در غیر این  ها وجود دارد، باید این سازه شد؛ بر این اساس در مواردی که امکان احیای قنات زیرزمینی می

های ن  عمیق منطقی و عاقالنه است. به گفته سرابی، چاه های دار به جای چاه عمیق گالری های نیمه صورت، استفاده از چاه

های آب زیرزمینی  متر، سبب خشکانیدن قنوات و خشک شدن سفره 30 - 6باعمق   همراه با گالری های متعدد(عمیق ) نیمه

 :در همین زمینه/ و باز ( œ)15 / چاپ277067طلب: م کد | 09:39:36 - 1393آبان  17گردیده اند./مرجع همشهری آنالین  شنبه 

 

 های کشور از دشت% 78بیالن منفی آب در  

 

http://www.hamshahrionline.ir/print/277067/Environment/water?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel
http://www.hamshahrionline.ir/print/277067/Environment/water?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel
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 مشهدهای درصدی آب از دشت  130اضافه برداشت 

 

 آب مصرفی این شهراست های تهران برابر یک چهارم بارش

 

 برد سال زمان می 20های زیرزمینی آب  احیای سفره

 

 راهکار کم هزینه برای تولید آب 2

 

 شور کردن عمدی آب و بحران خشکسالی

 

 لیتر 35لیتر  100هدر رفت آب در ایران؛ از هر 

 

 کنند؟ کشور با بحران آب چه می 48

 

پذیر کشور در مخزن سدها تبخیر می شود، گفت: سدها  میلیارد مترمکعب از آب تجدید 10تا  5وی با تاکید بر اینکه ساالنه     

مطالعات در بخش آب جنبه تزئینی دارد. نارسایی های مزمن سد سازی، ساخت و تنها توهم توسعه منابع آبی را ایجاد می کند و 

 زدگی در توسعه آبخیزها مشکالت سدهای ما است. سد کرخه که بزرگ ترین سد کشور است به تنهایی ساز بسیار شتابزده و اجرا

 .)همان مرجع( از دسترس خارج می کندتبخیر را به شکل میلیون مترمکعب  30 و در سال

 

 : بیالن آبی / ماخذ: وزارت نیرو4جدول  

 در صد % میلیارد متر مکعب کلیات

 %100 413 نزوالت جوی کشور

 %70 283 تبخیر

 %30 130 آب قابل تجدید شدن

  25 آب زیرزمینی

  105 آب سطحی

 %100 87.5 تمامی آب مورد بهره برداری

 %94.25 82.5 آب مورد بهره برداری در امر کشاورزی

 %4.75 4.7 آب مورد مصرف عمومی

http://www.hamshahrionline.ir/details/295544/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/278917/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/278080/Economy/energy
http://www.hamshahrionline.ir/details/277178/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/273244/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/273244/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/270166/Environment/water
http://www.hamshahrionline.ir/details/269592/Environment/water
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 %1 0.8 آب مورد مصرف صنعتی

 

 

. رقم شدن است %( قابل تجدید30) آنمیلیارد م م  130 حجم نزوالت جوی حدود "م م"میلیارد  413فوق، از جدول براساس 

عددی است حقیقی که از طریق اندازه گیری نزوالت آسمانی و برآورد روانآب جاری در رودخانه های به نظر )م م م(  130

 .ه استجمع آوری و ارایه گردیدتحت مدیریت بخش آبهای سطحی وزارت نیرو  کشور، آبخیزهای ه ضبزرگ حوکوچک و 

شده، که از ایستگاهای هواشناسی  داشتبر هایآمار و آب و هواییداده های توان به تمامی نمی  "عمالهرچند بنا به دالیلی چند 

و  ،وسعت کشور در نظر گرفتنبا می شود، صد درصد اطمینان کرده، و دربست برآنها صحه گذاشت. زیرا  گزارشموجود کشور 

نقاط کشور ه در اقصا کرا جمیع ایستگاههای هواشناسی  آب و هواییبرداشت آمار و، قرائتوظیفه که  یعدم قابلیت افراد مسئول

آمار مغشوش اما به هر طریق همین مقدار  مورد تایید قرار داد.و بدان اشتغال دارند نمی توان صد در صد ه برعهده داشت پراکنده اند

است، زیرا همین آمار صد درصد نادرست و گاه بی ارزش، کم و بیش توانسته است مورد استفاده از هیچ بهتر  بازهم و ناچیز،

 د.نبه ویژه آنانیکه در امر تهیه و اجرای طرح های مهندسی مشغول فعالیت هستند سودمند واقع شده، یاریشان دهکارشناسان امر 

، به اطمینان تراشخاص دوره دیده و قابل  یریبرگماشتن و به کار گاز پس بعدها  ،شاید در اشلی بزرگتر و در سطوح وسیعتری اما

. در این مورد با توجه به تر که با معیارهای جهانی برابری داشته باشد دست یافت ارقامی مطمینآمار و نسبت به دریافت توان 

، به ام اقصا نقاط کشور، پراکنده اند بازدید داشتهدر که  هواشنااسی،ایستگاه های متعدد  از "شخصاه ک ،تجربه چندین و چند ساله

که طی بسیاری بازدیدها  . در این رابطهمرده ااطالع حاصل کنقاط مملکت  دور افتاده ترینبا نحوه آماربرداری ها حتی در خوبی 

و با آنان از نزدیک در خصوص برخورد مسول برداشت آمارهای آب و هوایی افراد برخی از  بااز ایستگاهای هواشناسی داشته ام، 

آن پایبند نبوده اند را پذیرفته  شچندان به تعهدی که مسئولیت دریافتم که اکثر آنان در این باره  نموده ام. نحوه کار پرسش ها

خیلی جدی تلقی نمی انجام داده  و از سر رفع تکلیفاز روی ناآگاهی وظیفه محوله را باری به هرجهت  ،هدانستمسولیت را ناچیز 

سوادی که وظیفه آمار برداری از ایستگاهای هواشناسی د رایران زمین جدی تلقی نمی شود، یکی کم  ،. دلیل بارز این مدعاکردند

ها قابل ذکر است.  حق الزحمه ناتوانی آنان درقرایت دستگاههای پیچیده هواشناسی و نیز ناچیز بودن"افراد به کار گرفته شده، دوما

موضوع  عدم باور و بی اهمیت شمردن آمار و داده های هواشناسی است، که او می بایست هر شبانه روز سه بار دیده بانی  "سوما

با آن دست و پنجه نرم می کنیم موضوع عدم اطمینانی است که نمی  "مقوله است. به هر طریق آنچه را که فعالاز این خود کند، 

به علت دوری راه  دراین باره باید اذعان داشت که سازمان هواشناسی کشور،. داشتتوان به داده های هواشناسی برداشت شده 

چاره ای به  و دیگر مشکالت پیش رو، همچنین وجود مناطق صعب العبور ،های دسترسی و پراکندگی ایستگاه های اندازه گیری

با دست مزدی ناچیز  "کسانیکه معموال با اندک کوره سواد، امکان بهتری را در اختیار نداشته و ندارد.غیر از استخدام افراد محلی 

از سر برعهده گرفته، می بودند، نبه انجامش  که چندان دل بسته و راضیرا وظیفه ای سنگین )در گذشته ماهیانه صد تومان( باید 

. آنان صبح تا دل شب، پیوسته کار و بار زندگی روزمره را رها کرده به توانند دستگاههای مورد نظر را تحت دیده بانی قرار دهند

بدان پای بایست  میکه شوند در مخیله خود ترسیم نمی کردند، وظیفه ای ی م تعهدم تصور اینکه چه وظیفه سنگینی را هیچگاه

ای، که از سر بی میلی و باری به هر جهت، درست یا انگیزه کمترین  کسانی آنهم بدون  بوده به درستی به انجامش برسانند.بند 

)دلیل به مسولین امر ارایه داده و می دهند  غیر واقعی "نادرست صورت مساله را به آخر رسانده، مشتی داده های نامربوط، اکثرا
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جایگاهی که همین اعداد به ظاهر بی مقدار  "ماود ،ناآگاهی از اهمیت کاربرد داده هایکی اصلی چنین پنداری نزد این قبیل کسان، 

دارد تا طرح های عمرانی و غیره یا بزرگ، های  زهساخت سد یا پیاده کردن سایا و ناچیز در راست کردن پروژه های مهندسی، 

، بدان سان که گاه کار ه. لذا وظیفه محوله را در حد درک و شعور خود به پیش بردزش می باشند(مثمر ثمر و با ارچه اندازه 

. )شاید باز جریان همین باشد( دمی داشتنه عرضبه دست مسئولین امر را داده هایی غیر واقع  رقم زده،آماربرداری را از ذهن خود 

همان جایی که دست بر قضا در حاشیه شهر زنجان شاهد بوده ام.  راه آهن دردر یکی از ایستگاه های  "اخیر را شخصامورد 

برداشت آمار راه آهن، گاه تایسهمان  سوزن بانشخص وسایل و ابزار هواشناسی، توسط سازمان مربوطه احداث گشته، ایستگاه، 

زن بان مربوطه )همان دیده بان در این احوال ضمن بازدید از آن ایستگاه و مالقات با سو را خود بر عهده گرفته بود.هواشناسی 

هوا را خود برآورد می کنم و شرایط آب و من  دستگاهای هواشناسی(، وقتی از او در باره چگونگی برداشت آمار سوال شد، گفت:

که فاصله محل نشیمن تا محل نصب دستگاه های اندازه  استو این در حالی  .نیازی به قرایت دستگاه های اندازه گیری نیست

چه کسی  دحضور نداریاصلی خود  محل کاریلی در ه دالنا بب شمااز او سئوال شد آن زمان که  سپسبیش نبود.  یچند قدم گیری

اعداد را وارد فرم اداره هواشناسی  ،گفت خودم که برگشتم با توجه به دانسته های قبلی ،دستگاه های هواشناسی را قرایت می کند

شرکت فرانسوی "که است زمانی . و این ش1350به سال  می شودوع این بازدید مربوط م/ موضدهکرده و به آنان ارایه می 

گزارش هواشناسی پروژه مزبور  برای تهیه "سد منجیل فعلی"درحال تهیه طرح جامع آبخیزداری سد فرح پهلوی  "سوکراه"

 لذا اینجانبو مربوطه مطمین شود. های  دادهبود، تا برای استفاده از آمار و ارقام هواشناسی کشوری از صحت و سقم  برآنمترصد 

اری داشتم به همراه کارشناس هواشناسی شرکت کبا طرح مزبور با کارشناسن آن شرکت همهمکار  ،به عنوان کارشناس ایرانیکه 

بدون کل حوضه آبخیز سد منجیل به همه جا سرک کشیدیم. در این باره  رد کلیه ایستگاهای هواشناسی دیاد شده راهی بازدی

اغراق و زیاده گویی کلیه مناطقی که احتمال نصب دستگاهی هواشناسی می رفت، از همه آنها بازدید به عمل آورده، کلیه برداشت 

گزارش ارایه  شده به  "به مدیر فرانسوی پروژه تحویل گردید. موردی که شرکت موصوف احتماال "های به دست آمده را عینا

 .  ای خود به طرف ایرانی گوشزد داشته استعنوان یک نقص کلی در برآورده

به خاطر تاثیر سویی که در برهم زدن شرایط زیست محیطی از خود بروز داده و می دهند، کمتر امروزه ساخت سد های بزرگ 

ز به ذخیره مساله به خاطر نیا هرچند و ...(. ، ترکیهاز ممالک جهان از آن استقبال کرده و می کنند )اال کشور ایران، چینکشوری 

سازی آب، تولید برق و مهار سیالبها موضوعی است که ساخت سدهای بزرگ طالبان بسیار دارد. در این مورد اکنون که کار سد و 

 "برای ساخت هر سد بزرگ و هرگونه سازه آبی و غیر آبی الزاماسد سازی جز اولویت برخی از کشورها قرار گرفته، الجرم 

که هایی است اولیه مطالعه سد دقیق و قابل اعتماد هواشناشی و آب و هوایی جزء یکی از ضروریات  دسترسی به اطالعات و آمار

ساخت هرگونه بایست از سالهای قبل از طراحی سد و می که مواردی  .دباز کرده انحساب  به عنوان طرح های ملی روی آنها

تدارک مع الوصف . ه کار گرفتن افراد دوره دیده اهتمام شودو بزرگتر نسبت به توسعه ایستگاهای هواشناسی و بسازه های بزرگ 

زمین نقصانی است بزرگ که سالیان سال و از دیر باز تا کنون به طور جدی با آن برای دسترسی به چنین اطالعاتی در ایران 

د(. اگرچه ساخت گردیدایر انگلیسی ها در ایران  توسطاولین دستگاه باران سنجی الزم است گفته شود که ت )برخورد نگردیده اس

اما در کشور خشکی مثل ایران ساختن سد های بزرگ  می شود،موفقیت محسوب نزد پاره ای از کشورها نوعی سدهای بزرگ 

که میزان تبخیر بالقوه آن یک مثل ایران  یکشور خشک واقع. در دکه نباید بدان پرداخته شو بس بزرگ و غیر عقالییاست اشتباهی 

 از پشت دیواره ای بتنی یا حتی خاکیپر آب ولی رو بستره وسیعی گاست، قرار دادن سالیانه تا چند برابر حجم کل نزوالت جوی 
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آبی که می تواند در جهت تولید  یعنی .فرصتی است که خواسته یا نا خواسته، بدست خود امکان فرار آب را شدت می بخشیم

در زمان که ن آ اما .یمکنمی رفته در حسرت ش آه و افسوس ه های کشاورزی یا صنعتی به مصرف برسد بی ثمر از دست فراورد

ساخت و ساز . دستان را به سوی آسمان دراز کرده از خداوند منان طلب رحمت داریم الجرم  ،یمزنمی  دست و پامضیقه بی آبی 

با کمک مهندسین مشاور خارجی شروع شد که هنوز با کمی  61)ش( 1330ه سالهای ده اوایلسد های بزرگ در کشورمان از 

(. در واقع تمایل به ساخت سدهای بزرگ در کشور از آنجا شروع 16)جدول پاشنه می چرخدهمان  ربدر پیشرفت، کم و بیش 

تمردان رژیم پادشاهی نیز به شد که کار سد سازی در بسیاری از کشورهای پیشرو و مترقی جهان قوام و رونق گرفته بود. لذا دول

بیشتر به خاطر انکه از قافله  ،است خشک و کم بارانرا که سرزمینی است تبعیت از آنان بدون اینکه شرایط و موقعیت کشور 

مشاور خارجی آغاز مهندسین سد بزرگ را با کمک  14قرار داد ، پی گرفته باشند حدود دو دهه قبل از انقالبتمدن عقب نمانده 

)البته پس از ساخت پاره ای از سدهای کشور، دولت برای حفاظت از پر شدن مخازن همان سدها  دندسد سازی را بنیاد نها و کار

. اکنون پس از د، تا تدابیر الزم به کار بندد(نمواز رسوب، تالش فراوان به خرج داده، سازمان جنگلها ومراتع را موظف بدان کار 

که هر ساله توسط  62( Ƃ) 16یدر اثر ته نشست رسوباتاحداث شده،  یدهاسسال از آن ماجرا بسیاری از  50گذشت حدود 

، بالاثر دشت گسترده ای از گل و الی و شن های دانه ریز بر جای ظرفیت مفید خود را از دست داده می شود،حمل  روخانه ها 

کار فعالیت در ه ظرف دو دهه چنانچ ،گرفتبه خود  یشدت بیشتر اخیر نیزویه نامیمون در دوران . شوربختانه این رگذاشته اند

در این مورد الزم است گفته شود که دست بردن به . 63شده دانیبه پایان رسبرپا و مورد سد کوچک و بزرگ  100قریب  یساز سد

، کار ساخت به بهانه آبیاری زمین های کشاورزیامر مسوالن اما سازی تنها راه حل جبران کمبود آب نیست. و سد سد  احداث

د به به تعادل بیالن آبی کشور وارد شوها، بدون آنکه لطمه ای قنات رشته توسط سال  یسال ها . کاری کهندرها نمی کنسد را 

وردن به کار سد و . روی آاکنون همه چیز از قالب درست خود برگشته دنیای دیگری بروز کرده است صورت می گرفت سالمت

بی کیفیت که عده ای به خاطر سود فردی و کسب مختصری )منظور دریافت رشوه از شرکت های است نشانه از کاری سدسازی 

آقایان را چرب می کنند(. البته  سبیلبزرگ است که برای برنده شدن در مناقصه و گرفتن کار پرمنفعت آهن و بتن، زیر میزی 

مسوالن خت سد های بزرگ بیشتر با شرکت های خارجی بسته می شود، کار رشوه خواری جزء روال چون اکثر قراردادهای سا

. اما از منظر درست و شایسته، ساخت سد های بزرگ را می توان برای کشوری توصیه کرد، شده است باب روز قرار گرفته، امر

فرسایش خاک، کنترل و مهار سیالب و سایر اقدامات  جلوگیری از مثل ضروری، و سازهای که تمام اقدامات زیر بنایی و ساخت

                                                 
- - 61    

مشاوران   با کمک مهندسان و  رانیآغاز شد. چهارده سد بزرگ ا 1950در سال  ران،یاحداث سد در ا     -

و توان  تیظرف رانیدوران پس از انقالب، در اانقالب ساخته شد. در  در طول دو دهه قبل از یخارج

 70 ،ی مانکاریشرکت پ 200طرف قرارداد  یها از شرکت یبرخ تیبا تقوکه  ی،قابل توجه ،یسد ساز

در  یبرق آب یدیمدت صدها واحد تول نیدر ا نیشرکت بزرگ به وجود آمد. همچن 30شرکت مشاور و 

  پدیاد / ویکی ش سیکمتر از سه دهه تاس رانیداخل ا

                62 .شود یکشور جمع م یخاک در پشت سدها شیو فرسا البیشدن س یجار جهیدر نت رانیا زیتن خاک حاصلخ اردیلیم 5از  شیهر سال ب - 

  د/ دویچه ولهکن رهیدر پشت خود ذخ تواند یم ریرکبیسد ام یبه بزرگ یکه سد یرقم برابر است با حجم آب نیا

: 12structure.mihanblog.com/post/-dam 63  /ماخذ 
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در حد  حفاظت خاک کهعملیات آبخیزداری و  یاجرااست  از آنجمله .باشدو بدان عمل کرده را مد نظر داشته  پیش بینی شده

 .  ضروری می نماید غایی

سطح آزاد  گرم به صورت فرایند تبخیر ازبه ویژه در فصول  ،قابل توجهی آب که هر ساله عالوه بر هدر رفت حجمدر این مورد 

دغدغه ای است بزرگ که کارشناسان فن را به خود مشغول داشته در صدد د، جو زمین می شو نصیب دریاچه سد های کشور

کم کردن سطوح  چاره ای برای ان نیست اال و گرفتهکه رو در روی ما قرار طبیعی دی است رویدا. موضوع تبخیر چاره کار هستند

دست خواسته یا ناخواسته بدان پرداخته ایم. الزم به ذکر آنکه پدیده تبخیر خود خود که  ،ره و باز دریاچه های دست سازیگست

ندارد. همچنین است موضوع انباشتگی رسوبات  حادث می شود اهآب که در اثر وقوع سیالب  زکمی از فرار حجم عظیمی ا

ریق رودخانه ها در پشت سد های احداث شده هرساله و به تدریج جای آب را در ناشی از فرایند فرسایش خاک که المحاله از ط

زیانبار که در کوتاه مدت کارآیی سد را از حیز انتفاع ساقط و در عمل سرمایه گذازی به عمل  یمخزن سدها پر می کنند. رویداد

ما می ماندیم و و  یافت،همین جا خاتمه می باطل می سازد. ولی ایکاش کار به  "آمده که از بودجه مملکت هزینه شده تماما

ماند. در چنین حالتی وقتی سدی میمیرد )یعنی وجود سد بالاثر می که در پشت سد بر جای ریز دانه گستره ای مسطح از رسوبات 

 ،اشته شدهدریاچه سد انبمخزن ره آورد سیالب های ماضی که در  ،مملو از رسوبات ریز دانه و گستره ای ،می شود( هیکلی عظیم

در پایان عمر سد، الجرم با آن دست به گریبان خواهیم شد )علی که  بزرگ یمشگلصحنه ای هولناک را پدید می آورد. 

به حال خود واگذاشته شده بی تفاوت از  شان،الخصوص در مملکتی که حوضه آبخیر سدهای احداثی را از ابتدا تا انتهای حیات 

 ،منطقه ای و یا بادهای بین قاره ای و غیرهمحلی های و شنزاری وسیع که در اثر وزش باد عرصه ای خشک کنارشان می گذریم(.

را در زیر پوشش  و سطح وسیعی د،ریگمی را فرا  آناز  دورترو چه بسیار مناطق  سد اطرافطوفان بزرگی از شن سرتاسر مناطق 

و هر گونه تاسیسات ها کشتزارها، جاده به تدریج سطح  ،پراکنده در فضا ،د. وجود ریزگردهاسازریز گرد ها محو و نابودی می 

در زیر شن مدفون ساخته، مشکلی فرای تصور به وجود می آورد و همه را گرفتار می سازد. مشکلی که شهری و روستایی را 

تعاقب طوفان بعدی  برای پاک کردن راههای شوسه یا اسفالته، تنها هزینه های سنگین چاره کار است )آنهم به طور موقت، زیرا در

تالش و  باید متحمل شد، ساخت سد انه در زمک یتاخساردر این باره عالوه بر پرداخت . باز همان آش است و همان کاسه(

مورد ختم نمی شود بلکه چند تنها به این موضوع هزینه های دیگری است که پس از پر شدن سدها گریبانمان را می گیرد. ولی 

گزینه هایی که به ثمن  .قرار داده است نن گزینه هایی است مناسب که طبیعت سخاونمندانه در اختیارماساخت مورد اصلی نابود

)موضوع انتخاب محلی مناسب برای احداث  بخس )بهای اندک و نا چیز( هزینه می شوند که دیکر جایگزینی بر آن متصور نیست

. را هزینه می کنند و به خیال خود آن را اقدامی مششع می پندارند( سد، گزینه ای است منحصر به فرد که دولت ها بی محابا آنها

در واقع تاسف واقعی از دست دادن گزینه ای است که آنرا هزینه کرده ایم. البته باید اذعان داشت که شرایط مناسب برای احداث 

انتخاب موضعی جهت احداث سد علی  ،وضعیت فیزیوگرافی هر منطقهو  ت،طبیع ویژگیهای هبا توجه هر نوع سدی علی الصول ب

ث سد در هر انتخاب موضعی مناسب برای احداکه بسیار محدود می است. در واقع  القاعده چندان فرادست و بی نهایت نیست،

و در هر منطقه بسته به مورد از یک تا چند موقعیت  "چنین گزینه ای عمالزیرا  منحصر به فرد است. محدودی و بسیارکشوری، 

، ه آبخیزضمنحصر به فرد و یگانه در یک حو گرینهآن به نحوی است که با هزینه کردن خود آن و  می تواند باشد.بیشتر ن خاص

متصور نبوده،  ،دهزینه کر بعدیکه به توان آنرا برای احداث سد با همان خصوصیات  یدیگر مناسب و در خور توجه جایگزین

ن برخی ناآشنا از کم و کیف کار جنین تداعی شود که می توان سد مرده را دوباره از شاید در ذهد. کر شاز دست رفته تصورباید 
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حجم  اززیرا پاک سازی و تخلیه سدی که نده دوباره به کار گرفت که این نیز ممکن نیست. اطریق تخلیه رسوبات برجای م

 "اصوالپس  .غیر ممکن و یا بسیار پرهزینهست ااقدامی  "عمال حکم سنگ رسوبی را به خود گرفته، "گل و الیی که تقریباعظیمی 

گذریم . بنابراین شرط الزم برای هزینه کردن المکان احترار کرده از خیرش به حتی ساخت سد و سدسازی  که از خیرآن چه بهتر 

باب ضروری است برای ساخت سد مورد ست، اتصور در همان حوضه آبخیز ممشابه برای آن  یگزینه ای که به سختی موقعیت

تمامی مطالعات و اقدامات مهندسی آبخیزداری را قبل از به اجرا گذاشتن عملیات سدسازی، در سراب آن آبخیز صورت   طبع خود

د. از منظر دیگر الزم محفوظ باقی بمانآن سرمایه برای کشور و برای سالهای متمادی  تا، داده، تمام و کمال به پایانش برسانیم.

، کلیه آمار و اطالعات هاقبل از شروع ساخت و ساز تر،تهیه پروژه سد مورد نظر و حتی از سالهای دوراست قبل از پرداختن به 

. البته نباید از انجام عملیات کامل آبخیزداری ی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیمآورآورده، جمع  آب و هوایی و غیره را فراهم

د. داشته باشای تا تکمیل عملیات آبخیزداری و حتی پس از آن نیز باید ادامه غفلت شود زیرا این مساله به صورت منظم و پیوسته 

می گردد. در  خطر شستشوی خاک منتفی شده،اجرای کامل عملیات آبخیزداری است که خاک منطقه تثبت پس از در این ماجرا 

که همانا را مدیریت آبخیز پیش رو، کار کردن عملیات  به ما اجازه می دهد پس از کاملواقع انجام کلیه عملیات آبخیزداری 

نسبت به الزم است  باز ادامه داده پیگیری کنیم. پس از  فراغت از آنو در دنباله عملیات  ،حرکت به سوی حفظ آب و خاک است

عات جمع آوری کلیه داده های آب وهوایی، اطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک رودخانه و بسیار داده و اطال وانجام مطالعات 

 عملیات مهندسی آبخیزداری است مورد توجه واقع شود.ضروری که خود از الزامات انجام هر گونه 

  

می بایست پس از اتمام فاز اول  "گذشته از اقدامات اولیه ای که جهت ساخت و ساز سدها مطرح گردید، موضوع بعدی که الزاما

واقع پس از انجام فاز اول عملیات سدسازی آنچه در فاز دوم مدنظر عملیات سد سازی بدان پرداخته شود از این قرار است. در 

توزیع و رسانیدن آب انباشته شده در پشت  در موردبررسی دیگر و قرار می گیرد، یکی ایجاد فضای سبز در اطراف دریاچه سد، 

همزمان با احداث سد به اجرا  "قریباالبته در بسیاری موارد مطالعه در باره شبکه بندی انهار مورد نظر ت سد به کشتزارها است.

سایر  طریق از آن آغاز شدهمنشعب از سد  ،انهار اولیهیا احداث شبکه بندی انهار اصلی نخست  گذاشته می شود. در این خصوص

 رس خارج خواهد شدنهر های کوچکتر انشعاب پیدا می کنند. همچنین پیش بینی حجم آب مفید و آبی که در نتیجه تبخیر از دست

سوای در نظر گرفتن چنین روندی در ساخت و ساز  گرفته شود. به کارسد مورد نظر می تواند پیش از احداث تدابیر الزم  دیگرو 

بی که جهت ساخت سد جایگاه مناسبی می باشند، کشور را  موجوده های گزینو  ردسدها، به قول معروف نباید گز نکرده پاره ک

همگان از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه که در دوران فترت )فترت از نظر ویرانی های چپ . شاید دمحابا به دست تاراج سپر

که علیرغم هشدار بسیاری از کارشناسان فن که بارها و است ، موضوعی (بر سر کشورمان وارد آمده سالهای اخیرو راستی که در 

مان خواهد شد به هوش کشور را که از این رهگذر دامن گیر خطریکتبی شفاهی یا به هر وسیله ممکن "به صور مختلف و  ،بارها

بلکه چنان پیش آمد که سالها  .دشن بدهکارکسی را گوشش به آن اندرزها  قرار نگرفت و مورد التفاتولی گوش آنان رسانیدند، 

علیرغم  ارومیه است کهمنباب مثال موضوع تاالب  .است خرابی های بغداد تازه مطلع شدیم که دیگر کار از کار گذشتهپس از 

و ماجرا ختم به ناخیر شد.  تاالب موصوف به خشکی گراییده ، همین بس کهها کسی بدان توجه نکردهمه هشدارها و اعالم خطر

 مشکلرا حرکت نداد تا رفع ی کس و نیز مسولین محترم را متوجه شدت بحران نکرد، ،آن همه اعتراض مردم غیور آذربایجانحتی 

د. البته ممکن است بسیاری از ما وقوع این حادثه را جزء یک کمکی کن ا از هجوم ریزگردها که بدان گرفتار آمده اندکرده و آنان ر
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 مسولین ونادانی و بی توجهی  موضوعی است حاکی ازبلکه  ،پدیده طبیعی ارزیابی کرده باشیم، که بدون شک چنین نیست

تنها بحرالمیت است که البته ) ساخته، ویرانش کردندم نظیر و بی همتا محروم کشور را از یک گنجینه ککه ، بی کفایت کارگزاران

، با این تفاوت که بحرالمیت فاقد گل و الی شفا بخش و دریاچه ارومیه از نظر شوری، هم سنگ با دریاچه ارومیه شناخته می شود

تصورش را که دریاچه مصیبتی فراتر از آنچه خشک شدن با (. اما ایکاش مشکل به همین مقدار ختم می شد، زیرا واجد آن است

. واقعه ای زیانبار که پی آمدش بی تردید به نابودی حداقل دو استان آذربایجان حتی بیشتر از آن در حال وقوع است توان کرد

سرزمین دالوران و در تابناک ی گوهرکم نظیر،  است وسیع و سطحیشرقی و غربی خواهد انجامید. خشک شدن دریاچه ارومیه 

نابودی یکی از در واقع با خشک شدن دریاچه ارومیه بی واسطه می توان شاهد  .شود که نبابد تخریبسلحشوران ایران زمین 

ترین وقایع م. وقوع این رویداد که شاید یکی از مهکه همانندی برایش نیست شدزمین پربارترین و حاصلخیزترین مناطق ایران 

ست، بی واسطه و بدون تردید به علت ساخت وساز سدهای جورواجور و متنوعی است که بر روی ا زمان حاضراسفناک 

مثل رودخانه پرآب سیمینه رود، زرینه رود در استان کردستان، تلخه رود در استان  ،انه های بزرگ منطقه شمالغربی کشورخرود

 هابه  ترتیب پشت سر هم برروی آنها سد غیرهغربی و آذربایجان شرقی و برخی رودخانه های بزرگ و کوچک استان آذربایجان 

چون بی  ،هقرار گرفت مسوالن کشوریبدان سبب مورد توجه ساخت سدهای متعدد در هرگوشه از ایران زمین   ه. البتهساحته شد

کن در اس انبی خیال به مردمولی  ند،نزمی به جیب رسیده مبلغی نصیب کارگزان تردید پورسانت های خوبی از این رهگذر 

اسامی چندین  "این باره جهت بیان موضوع ذیال . درمنطقه و اندرز کارشناسان دلسوز مملکت که هرگز گوش کسی بدهکار نشد

 .(16سد بزرگ کشور را اعالم می دارد )جدول 

 

 : اسامی تعدادی از بزرگترین سدهای کشور5جدول 

ظرفیت/میلیون متر 

 مکعب
 

سطح به کیلو متر 

 مربع

 نام رودخانه سد احداثی نام سد ساخت)ش(سال 

 ارس ارس 1350 145 1350

 دز دز 1341 62.5 2600

 کر درودزن 1352 55. 993

 قشالق قشالق 1358 8.5 224

 قم رود گلپایگان 1336 2.7 57

 گرگان رود گرگان 1349 18.2 97

 هلیل رود جیرفت 1370 9.7 336

 کرخه کرخه 1380 162. 7300

 الر الر  1361 29. 960

 جاجرود لتیان 1346 2.9 95

 میناب میناب 1362 25.1 344
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 مارون مارون 1378 18.2 1183

 قم رود پانزده خرداد 1373 14.1 195

 قره چای ساوه 1372 8.3 293

 سفیدرود سفیدرود 1341 46.4 1765

 کارون شهید عباس پور 1356 51.7 3139

 رودشیرین  شهید رجایی 1377 4.1 191

 زاینده رود زاینده رود 1349 48. 1450

 کرج کرج 1340 3.9 205

ذکر از که  ییسطح دریاچه سد طالقان و دیگر سدها سعتوو  ،حجم آب) 715.3 20791

     (است دهگردیملحوظ نآنها نیامده در این محاسبه 

متر مکعب که با احتساب سایر سد  اردمیلی 20.791گانه فوق الذکر  19آب نکهداری شده در پشت سدهای  حجمجمع 

 دمی شومیلیارد مترمکعب برآورد   22.777 "های موجود کال

 

 

 خشکسالی و پیآمدها

 

در صورت ادامه روند کاهش بارش،  ،با توجه به کاهش ذخیره آبی»مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران گفت: 

     64(.1393.10.17) داغ / به تاریخ ی/ باالترین لینک ها«. اسفند ماه سالجاری در این استان آغاز خواهد شد 15جیره بندی آب از 

عنوان بحران آب تعریف می  تحت که، آب نقصان یا)تنش آبی(، مفهومی است مرتبط با کاهش،  65اصطالح کمبود و استرس آب

تهیه امکان دستیابی به منابع آب شیرین، در یک دوره زمانی خاص که  مبنی بر عدمنو  "اصطالحی است کامال یشود. استرس آب

مضیقه  میلیارد نفر از مردم سراسر جهان در 1.1حدود در حال حاضر  چنانچهبا دشواری بسیار میسر می گردد.  "معموالآب سالم 

میلیارد نفر حداقل یک ماه از سال با مساله کمبود آب  2.7حدود  همچنین .ندکنسالم در عذاب و تعب سر می  دسترسی به آب

 . ، ولی چندان برای رفع مشکل حرکتی نمی کنندندامواجه 

ناشی از تصمیم گیری های غلط و غیر  "در هر جامعه ای به ویژه در قرن بیست و یکم مساله ای است عمدتابحران آب پیدایش 

با پریشانی و تشتت نا . مساله ای همسو و دیگر مواردی از این دستمنابع آبی زمینه در مدیریت  حاکی از عدم .انهکارشناس

می  با خود همراهها را نارسایی  که اسباب همهکمیت و کیفیت منابع تامین کننده آب در ن نظام جامعه و نیز نقصا متعارف در

دست باال ای هپدیده برخی یش بحران آب سهیم هستند ) استثناء دخالت برخی از عوامل طبیعی که در پیدا در این راستا بهآورد. 

است ، مشکلی و متعاقب آن بروز خشکسالی در هر کشوریمنابع آب  آنسان(، در دیگر موارد موضوع بروز نقصان و کاهش در 

                                                 
64 kiana71  جامعه /  news.iranema.ir  

65-  Water stress /- or water scarcity 

http://www.balatarin.com/users/kiana71
http://www.balatarin.com/links/popular/recent/society
http://www.balatarin.com/links/popular/recent/society
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لذا با وقوع چنین  توانایی دولت و سازمانهای ذیربطی، که قدرت برنامه ریزی و اداره امور مربوطه را ندارند.عدم  کنندهس منعک

فرایندی آنگاه که همه راه ها بسته و چاره ای برای برون رفت از مشکل پیش رو احساس نمی شود، وظیفه عامه مردم راهی جز 

 "امروزه مساله کمبود آب در جهان خود به بحرانی عمومی و تقریباالبته  .خواهد بودموجود ن ناکار آمدشرایط  تغییربرخاستن و 

 2.8زندگی حدود همین ایام و در قرن بیست یکم میالدی در  زیرا 66، همگان را به تکاپو انداخته است. هگشتل همه گیر تبدی

نیازمند گرفته جدی قرار  یمه خشک جهان مورد تهدیدنیمیلیارد انسان بویژه در قاره افریقای سیاه و بسیاری مناطق خشک و 

میلیارد  1.2برای بیش از در حال حاضر ی ایجاد شده چنان است که هاتنگنابدینسان د. نکمک سایر دول مترقی جهان هست

میسر نیست./ اقتباس از  به سادگی، امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم زندگی می کنند چنین مناطقیجهان که در این جمعیت 

 مورد چنانکه پیدا است : نقشه مناطق خشک جهان(. در این33)تصویر  جهان ناطق خشکمنقشه به همراه ویکی پدیا مطالب 

 یکایدرصد آمر 15جمله آن از که  دهند، یپوشش م عرصه های خشک را نزمی ٔ  کره یها یاز سطح خشک %41.3 حدود "تقریبا

 72 بایتقرموضوع قابل ذکر آنکه . را شامل می شوند اروپا سطحدرصد  24و  ایدرصد از آس 40 قا،یآفرقاره  سطحدرصد  66 ن،یالت

 اریبس یها نیدرصد سرزم 100 بایتقرآن به نحوی است که و  .در حال توسعه قرار دارد ممالکدر جهان درصد از مناطق خشک 

 .ندمتمرکز می باشکشورها قبیل  نیدر ا "عمدتاخشک 

به طور  یدگیباید در مهار عامل خشکموضوعی که زنگ خطر را برای بخش وسیعی از جهان امروز به صدا در آورده            

و دیگری عدم  ییآب و هوا وسیعتغییرات  ظهوربه لحاظ خود به عینه یکی  یچنین شرایطوجود  .دکر یهمراهکوشیده جدی 

در طی موضوعی که  .دگیرمی قرار نعمل  مورد توجه وممالک جهان از در بسیاری ه، شوربختاناست که یک مدیریت کارآ و آگاه 

در سراسر را کمبود آب  وسیله به تدریجو  ،گردیده آغاز انگاره های )الگوهای( آب و هوایینین چب تغییر اسبانیم قرن گذشته، 

از اواسط قرن بیستم امکان ظهور یافت،  "اومدر جهان عم مساله کمبود آب در واقع. ه، دشواری ها پدید آورده استدرقم زجهان 

 ی،و با خود مشکالت فراوان، حادث گردیدهجهان مناطق  در برخیها که خشکسالی در برگیرنده وقوع ، و آن موضوعی است

ممکن مناطق قبیل ین ادر  "حوادثی منحصران چنیکه امکان وقوع های ناگهانی  ببروز سیالشرایطی برای  فراهم ساختنمنجمله 

در آنهم  خشکسالی هابروز . بنابراین و غیره( و نبود پوشش گیاهیبه دلیل ناباروری زمین خشک است، جای بحث دارد )بیشتر 

فراهم و در دسترس است، نقطه نیرومند که همه گونه وسایل دقیق علمی و ابزارهای مکانیکی  تاریخ بشریت،دوره ای از  ینچن

 .  موضوعی کهدر کشوری که قادر به استفاده از آین همه تکنیک و فن  آوری های مدرن نیست ضعفی است غیر قابل بخشش

وقت و آسایش آنان را  همراه گردیده متعددهای با دشواری ای جماعتی بسیار از مردمان امروز جهان بردسترسی به آب امکان 

. چنانچه انبوهی از مردمان این قبیل مناطق ساعات زیادی را برای تامین آب حتی برای تهیه آب شرب روزانه مختل نموده است

شوند فواصل بعیدی را طی و طریق کرده، تا جرعه آبی به دست آورند خود بیهوده تلف می کنند. مردمانی که هر روزه مجبور می 

یعنی اینکه در اثر تغییر انگاره های آب و هوایی )الگو( مثل بروز خشکسالی های  "تصویر زیر موردی است گویا از این تراژدی ."

ی بیشتر ورنامتعارف تقاضا برای بهره  حتی افزایش ،فراوانی وقوع سیالبها، افزایش آلودگیهای زیست محیطیبشریت با متمادی، 

                                                 
66- Consultations on consequences of drought      یخشکسال یامدهایمشاوره درمورد پ 

the  Representatives of the federal government and the federal states are discussing the situation of farmers in Berlin in view of

initiated by Federal Minister of Agriculture Julia Klöckner. She wants to drought in Germany this Tuesday. The meeting was 

report in the Cabinet on the effects of the ongoing heatwave on Wednesday. The German Farmers Association demands state aid 

er events in the Federal Republic of the Länder are responsible for of one billion euros. For relief measures in extreme weath

damages of national proportions but can also jump in the federal government. disputed. Deutsche welle 
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و از اهم عوامل مشکل ساز  مواجه گردیده است. موضوعی که به عنوان یکی از منابع آبیاندازه از آب، یا بهره برداری بیش از 

: دو اصل اساسی استوار است بر "محسوب می شود. امروزه موضوع هل من مزید و تمنای بیشتر برای آب، عمدتا فاجعه آفرین

مرتبط با کمبود فیزیکی آب و نازل بودن ریزش های جوی، مطلبی وابسته به شرایط طبیعی منطقه موضوعی است مورد نخست 

غیر ممکن  "ن شرایطی در صورت نامساعد بودن شرایط آب و هوایی الیتغیر و امکان بهبود آن شرایط اصوالیتغییر چن .مورد نظر

مشاهده می شود. مورد دوم و پدیدار منابع آب  نقصان چشمگیری است که در افت ،لیاص مسالهطبع آن ه است. فرایندی که  ب

 در اداره منابع آبی یتحت عنوان عامل اقتصادی، اجتماعی قابل ذکر است، عاملی که بواسطه ضعف مدیریت و ناکار آمد "عمدتآ

د. موردی که با تالش و تغییر سازمی  را میسر رمنطقه یا حتی کشو یبروز کاستی در بیالن آبو لوازم الزم جهت ب ، اسباموجود

قابل  "سازمانهای ذیربط به سادگی قابل جبران بوده امکان باز سازی و باز گردانیدن شرایط گذشته کامال در مدیریتسیاست 

کافی برای )در این مورد برخی از ممالک خشک جهان با ابداع روش های کاربردی و بسیار نوظهور توانسته اند آب  دسترس است

انتقال داده، در آمد شایانی را نصیب ملت خود نیز جهت کمک به کشورهای دیگر  رشرب فراهم آورده، شیوه کار را د زراعت و

به امعی در مانده و از کار افتاده و، جدر فکر چاره ای برنمی آیند "که اصوالی و عدم تحرک کم کار. اما جامعه مبتالبه به کنند(

هرگز قادر به بهره برداری و استفاده معقول از منابع بالقوه  ه،دبوبا مشکل کمبود آب مواجه در هر دو صورت که المحاله  شمارند،

 :است تعریف شدهوجه ن ، موضوع بدیبا توجه به برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،دوممورد  اما درباره بود. نخواهدو طبیعی خود 

 که  ندستهی هایشورک مواجه با کمبود آب، هایکشور

 

 

 
 : نقشه مناطق خشک جهان، برداشت تصویر از گوگل  33تصویر

 

دانش الزم همه درهای دسترسی نداشتن علت فقدان ابزار و ه اما ب بوده،آب کافی برای رفع نیاز شرب، کشاورزی و صنعتی را دارا 

 . توانایی رفع مشکل را ندارند که بهره برداری از آن منابع بالقوه عاجز نسبت به  ،بسته خودرا برروی 

جهت کاهش و کمبود در ی قدمبر آن است تا علی الخصوص سازمان ملل متحد جهان ی بسیاری از کشورهادر حال حاضر سعی 

جوامعی در جهان که با کمک به  در مورد. در این راستا سازمان ملل متحد به عمل آورندبرداشته اقدام شایسته ای را ل آب کمش
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میسر  شده، به به آب سالم جوامعی نان چتا به هر نحو ممکن راهی جهت دسترسی  سعی برآن دارد،ند، هستآب مواجه کمبود 

 زمانی است که هنوز فکری به حال مردم آن سامان اعمال نگردیده است. ذیلند. تصویر فرا دست آورتوانند آب الزم را 

 

 
 از  نشنال جغرافیتصویر د / : امروزه بسیاری از کشور های آفریقایی با مشکل کمبود آب مواجه ان 34 تصویری

 

 

  :توسعهعمومی  اهداف 

 

 2015سال  که تا ای راجع به رفع معضل کم آبی در سطح جهان، بدین مضمون، سازمان ملل متحد اعالمیه میالدی، سومهزاره در

حتی  جهت تهیه آب آشامیدنی سالم هستندهای الزم به پرداخت هزینه  ورهایی که قادرشنصف کمی بایست این مشکل برای 

 .دکرصادر  االمکان سریعتر فراهم گردد

که دغدغه ای در مورد کمبود آب ندارند را کمبود آب و کشور های پر آب جهان به به خوبی کشورهای مبتالبه  33نقشه شماره 

آن را  "یا عامدا "، عالمادر باره بروز کم آبی در چند دهه گذشته برخیعقیده . استعین نموده ، مرز این دو گزینه را منشانه رفته

که در سطح جهان  ،آب و هواییوسیع د. در واقع بروز تغییرات نه تغییرات شدید آب و هوایی حاکم بر کره خاکی می شناسمتوج

گسترش کویرها را سرعت  شده، ( 67های طبیعی )گالسیرعقب نشینی یخچالامکان بروز پیدا نموده، بی واسطه خود موجبات 

                                                 
67 - Glacier/ very large mass of ice formed through the gradual accumulation of snow in high cold regions  یخچال 
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در بنابراین با پیدایش چنین تغییرات وسیعی که شرایط آب و هوایی  بخشیده، زمینه ساز بروز بسیاری از  خشکسالی گردیده است.

حجم آب رودخانه ها، در نقصان همانا فراهم آوردن  پیآمدش ،نموده و نظام حاکم بر طبیعت را مختلسطح جهان را دگرگون 

آن مهمتر از همه  هرچند است. انقباض در حجم آب دریاچه ها، برکه هاهمچنین کاهش چگالش بخار آب موجود در جو زمین، 

دخالت ". مورد اخیر ، که دمی از آن غفلت نمی شوداستپمپ کردن و تخلیه پیوسته منابع آب زیرزمینی عوامل دخالت انسان در 

اثراتش در دشت ها و سرزمین ست که نادساختن عرصه های طبیعی  ییکی از عمده ترین عوامل در کویررا می توان آن  "انسان

بیشتر از است در حدی بدین ترتیب برداشت آب از منابع زیر زمینی . ها از همه دیگر فاکتورها ملموس تر قابل ارزیابی است

با پیدایش روندی چنین   دراین راستا. ندرا موجب گردیده ا ضعیتکه این وعوامل جانبی  دیگرظرفیت بازسازی سفره های آبی و 

کمبود آب و  پیچیده و ناهمگن که در شرایط آب و هوایی و اقلیم مناطق مختلف جهان امکان وقوع پیدا کرده، خود از دالیل

یر قابل گذشت در این مورد . نکته اصلی و غاست احیا و بازسازیگردیده که قابل دسترسی به آب شیرین در طول چند دهه اخیر 

که امکان برداشت آب از منابع آبهای روباز و حتی زیرزمینی را به شدت  ،آلوده سازی منابع آبی جهان در عصر حاضر است

محدود ساخته، سبب بروز کسری آب آشامیدنی همچنین آب مورد لزوم بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق جهان گردیده 

، ضرورت را در برگرفته استاکثر کشور های خشک، و نیمه خشک جهان  که ،بحران جهانی اینه به است. بنابر این با توج

اعمال اقدامات دامنه داری و آب شرب  یبه ویژه در بخش کشاورزشده ن و پالودن آبهای آلوده ئیدایجاب می کند تا نسبت به پاال

به منظور پاسخگویی و نیز در جهت افزایش فراورده های کشاورزی  "کالو آب موجود را با صرفه جویی های حساب شده ای، 

. اما هموار ساختبه نیاز رو به رشد جوامع بشری که هر روز نسبت به دیگر روز تقاضا برای مواد غذایی بیشتر و بیشتر می شود 

عرصه را  بیشتر، برداشت آب وهر روزه سعی بیشتری در راه بهره وری  ،نعتیصو مراکز ها  کشهربا گسترش شهرها، در عوض 

اداره  با مدیریتی ناهمگون و غیر مسوالنهکه  یدر کشوراما اند. در مضیقه تامین آب شرب قرار گرفته  "اکثراتنگ کرده  گانبر هم

یب ، دولت های وقت موظفند تا با تصودنموجود به نحو نامناسبی بهره برداری به عمل می آورآبی بی وقفه از تمامی منابع ، شده

، ههای آبی سهیم گشت تنگناکه با خود در دامن زدن به بروز  یعملکردی ناصواب .مقررات الزم جلوی چنان زیاده روی را به گیرد

که با صدور مجوزهای غیر اصولی )اغلب برای خودی ها( که بی وقفه ی کشور. را در مضیقه آب شرب سرگردان سازندبسیاری 

هستی ساقط  وان آب زیر زمینی کشور صادر می شوند، مملکت را ضربه پذیر و مردم را ازاز منابع نات در جهت بهره برداری

کف افزون بر آن با زدن چاه های عمیق و  ،عالوه بر تخریب منابع آبی در این باره .دشوعمل نادرستی دریغ نمی نموده، از هیچ 

)رعایت حریم هر چاه آب از چاه  ،قانونی آنهابدون رعایت حریم حفر چاه های جدید ، حفر شده قدیمی ی مرتب چاههاشکن

موجبات خشکانیدن فنوات و برکه های باال  (، باید مراعات شودمتر  500در دایره ای به شعاع "مجاور به طور سرانگشتی حدودا

خشکیده شده یا در حال خته خود سااین معضل پیدایش مزارع و باغات برخی از روستا های در گیر با  الجرم ه،گرفتدست شدت 

 ند.  نفس آخر را می کشخشکیدن 

                                                                                                                                                             
ای است یخی که بر اثر نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی، که در امتد اد شیب کوه به آرامی جریان  رود :توده /  یخچال طبیعی یا یَخ

های مرتفع کوهستانی  یداد پس از بارش برف، در درهشود. مشابه همین رو به یخ تبدیل می"کند. اگر مشتی برف در دست فشرده شود، برف سریعا پیدا می

 شود. های باالیی فشرده و به یخ تبدیل می دهد. برف در کف دره، بر اثر فشار برف رخ می
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خشکسالی  وقوعپذیری از  نا وصف، نگرانی کشوردر و کمبود باران سیطره خشکی هوا  قبیل سوء رفتار با منابع آبی، همسو بااین 

به هیچوجه  در کشوری خشکسال پدیدهه است. البته پیدایش چشم همگان را ترسانید ،در بیشتر مناطق این سرزمین بیشتر از همیشه

در سال »چنین اعالم داشتند: کشور ش( وزیر نیرو در تلویزیون  1393جای شگفتی ندارد زیرا در همین چند روز اخیر )تیر ماه 

)به زبان خودمانی ندای جیره بندی آب(. نا گفته « استان در معرض کمبود آب قرار خواهند داشت 10( حدود 1393جاری )سال 

وقوع چنین مصیبتی قبل از ظهور مقام مزبور در تلویزیون به وضوح و از قبل پیدا بود و چندان نیازی به که  است،دا پیخود 

را به اطالع عموم از این دست لین امر زمانی می توانند اطالعاتی مسؤسخنان امید بخش جناب وزیر نبود. البته کارشناسان و 

هواشناسی استخراج گردیده و معتبر ی به آمار و داده های آب و هوایی که از ایستگاهای برسانند، که آ از نظر اصولی دسترسی کاف

نخواهند قادر در هیچ کشوری ین یا مقامات واالزتبه مسؤلگرنه هیچ یک از و .دننر کنظاظهار ،به واقع قابل قبول و مورد تایید باشد

د. البته نباید و نشاید از نظر مورد تایید بوده باش به دست آمدهکه اطالعات  ،یکشورد، مگر از این دست را ارایه دهناطالعاتی بود 

ده، اما پیدایش این واقعه سهمناک بودور داشت که در طول یک قرن اخیر کشورمان بارها با شرایط خشکسالی از این دست مواجه 

 سیاست های ناصواب مسولین ذیربط است.کارگزاران و که در زمان حاضر شاهد آنیم بی تردید به علت عدم مدیریت درست 

برای ایجاد و احداث آنها  گذشتهگاه های هواشناسی که در رژیم ت، در صدد جمع آوری ایسمسولین امریادمان نرفته که  "حتما

در طرفه العین  دست به انهدام دستگاهای گران بهای ه، عاجل به عمل آورد یزحمات بسیار فراوان کشیده شده بود اقدام

تا اینکه با هشدار مسولین سازمان فضا هوا و  .اشناسی زدند و چه بسیار ایستگاه های هواشناسی را معدوم و نابود ساختندهو

برخاستن "، به اهمیت آمارهای آب و هوایی آگاه گشته، دریافتند که بدون در دست داشتن آن داده ها، اصوالمامورین هواشناشی

، یا با خظرات مرگ و زندگی همراه خواهد بود. یعنی برخاستن  هواپیما از روی باند فرودگاه هواپیما از باند فرودگاه غیر ممکن

. استدالل کارشناسان مزبور بدین قرار بود متضمین داشتن اطالعات هواشناسی است که بایستی در اختیار خلبان مربوطه قرار گیرد

آب و هوا هیچ هواپیمایی قادر به پرواز نیست و اگر هواپیمایی که بدون داشتن اطالعات کافی از وضعیت جو و عوامل موثر در 

برج مراقبت که  داده باشد. و آن مجوز زمانی صادر می شود پروازبرج پرواز اجازه  آن زمان است که "قصد پرواز داشته باشد الزاما

افتاد و دست از سر یکسری  های زارکه دو  باشد و الغیر. با تاثیر چنین گفته هایی بودبوده از اوضاع و احوال جو به خوبی مطلع 

البته موضوع برچیدن دم و دستگاه ایستگاههای هواشناسی از آن جهت مطرح شده د. ه شوسایل اندازه گیری آب و هوایی برداشت

 "عمالر ن فکماه اغیر ضروری تصور داشتند و ب یا ،چنین وسایلی را جزء ابزار و دستگاه های جاسوسیکه به باور عده ای ، بود

آنگاه که با اعتراض مسولین امر مواجه شدند، راه خود گرفته دست از سر  اد. امزده می شدست به تخریب لوازم هواشناسی 

 "نا آشنا به اهمیت داده های هواشناسی اصال برخیف صایستگاه های مزبور برداشتند. با همه موارد گفته و شنیده شده مع الو

ند و لذا در کار توسعه این علم عصر مدرن تالش ناحساس نمی کرا رغبت و ضرورتی  مزبورایستگاههای نسبت به احداث 

کشور از تعدادی ناچیزی ایستگاههای هواشناسی برخوردار و معدود اطالعات هرچند د. نشایسته ای از خود نشان نمی ده

می ر مناطق شهری و یا مراکز آموزشی مستقر د "تعداد ایستگاهای مزبور اکثرا "مخدوش هواشناسی )مخدوش از این نظر که اوال

حفاظت و آمار برداری  ،تصدیضمن آنکه  ، که جزء الزمه کار است(.در ارتفاع های متفاوت و یا ،ند و نه در مناطق روستاییباش

موضوع  شد.واگذار می ندباشمی از اموزش کافی برخوردار نکه افراد محلی  توسط "ایستگاهای مستقر در مناطق غیر شهری اکثرا

به اشخاص مورد نظر پرداخت  دستگاهای مزبورقرائت لیت حفاظت و ٔ مسوکه در قبال واگذاری بود ی ددیگر ناچیز بودن دستمز

را که بیشتر کاری  بلکه آنچنان ناچیز که به او اجازه چنین کاری را نمی داد. .که چندان چشم گیر و قابل توجه نبودمبلغی ، می شد
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فرمهای آمار  "ه اکثراچنانچ. کم کاری بود تا دقت در کار و دلسوزی برای بهتر شدن نتیجه به دست آمدهصورت داده می شد، 

 "بی اعتبار و اکثراو آمار و ارقام  . بنابراین با چنین داده هاندداد می ارایه نلیٔ مسوبرداری را از روی برآورد ذهنی پر کرده و به 

غلط که به دست کارشناسان هواشناسی و سازمان هوا فضا می رسید، پس از کلی اصالح و اما و اگرها آن داده ها را به ثبت 

رسانیده و به عنوان اطالعات مستجرجه از کشور به سایر کشور های همسایه که جز پیمان سازمان آب و هوایی جهانی و قرار 

د تلکس می شد )خوب به خاطر دارم که در زمان حکومت شاهنشاهی که کشور دارای کم و همکاری داشتن دادهای بین المللی

بقدری « صرفنظر از کیفیت آمار و داده های مستجرجه» داده های بدست آمده   یزانبیش پاره ای ایستگاههای هواشناسی بود، م

از کشور های همسایه بین یکدیگر مخابره میشد سهم ایران از ارسال اندک بود که در مقابل تبادل اطالعات آب و هوا که هر روزه 

رقم می خورد، در صورتیکه  ساعت در روز 3به کشور اتحاد جماهیر شوروی آن روزگاران فقط حدود  "مثالداده های مزبور 

 .ساعت مخابره اطالعات بود 24حجم اطالعات واصله از کشور شورا ها روزانه همان 

در سایر موارد آن داده ها نیز ، و به کار می رودرفتده از داده های مزبور که در امر پرواز هواپیما ها به کار می عالوه بر استفا

که از آن جمله در امر طراحی و برنامه ریزی های صنعتی، کشاورزی، سد سازی ، شبکه  یردمورد بهره برداری قرار می گهمچنان 

و  برد این داده ها در فن هوانوردی و هواپیمایی از ارزش قابل مالحظه ای برخوردار بوده بندی های آبرسانی و باالتر از همه کار

تا مدتها اهمیت وجود این مراکز چندان شناخته شده نبود و برای توسعه و گسترش  این سرزمین. شایان توجه آنکه در هست

با  آگاه، گروهی که نا گذشته هایز بلوای سالشبکه های مزبور تالش قابل توجهی صورت نمی گرفت. اسفناک تر آنکه پس ا

ناآگاه به طرف ایستگاههای هواشناسی یورش برده دمار از روزگار لوازم و دستگاهای هوشناسی در ها، کمک برخی از ابوابجمی 

ایران از  گذشته نظامرا  از روی زمین محو کردند، تا با خیال راحت در امر آباد سازی مملکت که  موجودآوردند و آثار و بقایای 

اما دریغ از "، به تاخت در راه پیشرفت و آبادانی کشور گامهای بزرگ بردارند، خودآن غافل مانده بود با دستان توانا و پر فتوح  

. در این مورد بواسطه ناچیز بودن آمار و اطالعات آب و هوایی در کشور چه بسا که بسیاری  از طرح های "راه دور و رنج بسیار

ی منجر به شکست شد،  موردی که هنوز با همه تالشی که در جهت برپایی مجموعه ایستگاه های هواشناسی در کشور به اجرای

احساس می شود. نیازی مسلم که می بایستی در  گرعمل آمده،  مع الوصف نیاز به برپایی تعداد بیشتری از این نوع مراکز رصد 

 د.وررآورده کردن این خواسته مهم تالشی مضاعف به عمل آکه چندان هم دور نیست، نسبت به ب آینده ای

 

 

 :و ایران مصرف آب در جهان

 

 بحران آب

درصد از کل منابع آب کشور در بخش  92 نکهیمعدن و تجارت با اشاره به ا  وزارت صنعت، یپژوهش و فناور  معاون آموزش،

 کند یآب مصرف م یمصرف جهان نیانگیدو برابر م یرانیهر ا ی موجودگفت: بر اساس آمارها شود، یمصرف م یکشاورز

بحث  2012از سال  نکهیا انیبا ب یمواد معدن یفرآور عیآب در صنا تیریمد شیامروز در هما انیدکتر برات قباد سنا،یبه گزارش ا

در هزاره سوم  داریتوسعه پا یرا برا یهدف اساس 17انقالب چهارم مطرح شده است، افزود: عالوه بر آن سازمان ملل متحد 

 " ایسنا". مرجع خبرگزاری دانشجویان ایران به موضوع آبمربوط می شود   ن،از اهداف آ یکیمطرح کرده است که 
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 گالون 5، در کشور های کم باران، میلیون ها خانوار کمتر از 68گالون 100در کشور آمریکا مصرف آب هر خانوار در یک روز  

از داشتن شبکه های آبرسانی محروم هستند. در چنین  خاکیکره این وی ربر ان حاضر مردم %46، و این بدان معنا است که است

حدود شش تا هفت کیلومتر هر روزه و به طور  مسافتیطی پس از این بانوان هستند که آب شرب خانواده را  "جوامعی اکثرا

اینده طبق براورد دانشمندان مسایل آب و هوایی حدود سال  15کنند. جای بسی اندوه و تاسف آن که در فاصله می مداوم تامین 

 .(2010)ماخذ: مجله نشنال جغرافی/ آپریل  میلیارد انسان بر روی کره خاکی در معرض شدید کمبود آب قرار خواهند گرفت 1.8

  34تصویر شماره 

 

 

 

 

 

جمعیت ساکن در  جمعیت به میلیون نفر کشور 

 شهر %

 

آب شیرین تجدید 

km) ساالنه پذیر
2
) 1351 1382 1404 

MENA
a 173.4 385.6 568 55 30 

Algeria 13.8 31 43.2 71 1.0 

Bahrain 0.2 0.7 1 91 0.1 

Egypt 35.3 69.8 96.2 83 2.4 

Iran 28.8 66.1 88.4 50 46.1 

Iraq 9.4 23.6 40.3 62 4.1 

Israel 3 6.4 8.9 66 200.7 

Jordan 1.6 5.2 8.7 84 0.2 

Kuwait 0.7 2.3 4.2 26 4.1 

Lebanon 2.5 4.3 5.4 55 30 

Libya 2 5.2 8.3 71 1.0 

                                                 
 4.546) 68انگلیس         گالن مقیاسی است برای اندازه گیری حجم مایعات، مقدار حجم گالن در کشور انگلیس و آمریکا با یکدیگر متفاوت است در  -

  لیتر می باشد. 4.40لیتر است. این واحد در کشور آمریکای التین  3.791لیتر( و در آمریکا 
 Finding the Balance: Population and Water Scarcity in the Middle East and North Africa 

 / نسبت رشد جمعیت و آب قابل شرب در خاور میانه 
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Morocco 15.3 29.2 40.5 91 0.1 

Oman 0.7 2.4 4.9 83 2.4 

Qatar 0.1 0.6 0.8 50 46.1 

Saudi 

Arabia 
5.7 21.1 40.9 62 4.1 

https://fa.wikipedia.org ا  / مرجع ویکی پدی خاور میانهنسبت رشد جمعیت و آب قابل شرب در  :9جدول 

 
 

 در ایران و برخی کشورهای جهان/ از گوگلروزانه مقایسه مصرف آب  گراف: 35تصویر  

 

 

  ررسی آبهای سطحیب

 

شناخته می سیالبی  برخیموقتی و  بسیار ،فصلی کشور یجنوب بخشبه ویژه در مناطق مرکزی ی از قرار معلوم اکثر رودخانه ها

در کوتاه زمان و خیلی زود ، غرش کنان از کوهستان سرازیر شدهآب جریان بستر خشک رود که ناگهان در . رودخانه هایی شوند

و لحظه  بارندگیهای تند، یا ذوب برف زماندر "اکثرای چنین واقعه ا .د، تخلیه و پایان می یاباز نفس افتادهبه شکل جریانی موقت 

 و به صورتار مدت پدیدطوالنی گاه کم دوام و زمانی بسیار  به شرایط منطقه، بسته، مانای و یا هردو مورد به صورت هم ز
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مواردی روانآب زمانی به حداکثر خود می رسد که باران بهاری برفهای انباشته  د. در چنیناز دست می روبدون بازدهی  سیالب

در . دکرده، سپس هرز می  روو به صورت جریانی تند و غران از بستر رود عبور شده، در قلل مرتفع کوهستان به سرعت ذوب 

را از خود می رودخانه ئتا ده برابر جریان ثابت و داحتی روانآب ناشی از این رویداد )اگر رودخانه دایمی باشد( مواقع پاره ای از 

انه های دایمی که در تمام سال فعال هستند بیشتر در رودخدر صورتیکه . و بی ثمر همه چیز را پشت سر می گذارد ددهمی عبور 

که نمونه بارز این قبیل رودخانه های دایمی یکی رودخانه کارون را می توان نام برد مناطق شمال و شمالغربی کشور جریان دارند. 

کشور به همراه می آورد. خیر و برکت را در ان ناحیه از ، شدهخوزستان وسیع جلگه وارد در منتهی الیه رشته کوههای زاگرس 

ارتفاعات بسیاری از حوضه آبخیز همان رودخانه فرو در که  یدر ایام بهار با شروع ریزش باران های تند "عمدتا رودخانه کارون

بخش وسیعی از جلگه خوزستان را بویژه در حد فاصل شهر ذزفول تا اهواز را تا  فته،معرض سیل زدگی قرار گرمی ریزند، در 

از تردد وسایط نقلیه در  در چنین ایامی شدت سیالب به حدی است که زد.سامی در زیر الیه ای از آب گل آلود غرقاب هفته ها 

و از عبور و مرور مسدود  ی(خورموس) امامخط آهن تهران بندر  همچنینجاده اندیمشگ به اهواز و سایر شهرهای همجوار 

ن باره عالوه بر خطرات و مشگالتی که سیل با خود به همراه دارد، تکرار د. در ایشومی وسایط نقلیه سبک و سنگین جلوگیری 

مکرر این رویداد )سیل های بهاره( سبب محدود کردن فعالیتهای عمرانی و مانعی در جهت جلوگیری از توسعه کشاورزی دشت 

تهاجم سیالب ها بهاره هر ساله رقمی  حاصلخیز خوزستان به شمار میرود. بنابر برآوردهای به عمل آمده، میزان خسارات وارده از

)برآورد سالهای دهه   تومان محاسبه شده ساله این خسارت، حدود یک میلیارد 30میانگین در یک میلیارد تومان، و  2-6حدود 

ن سطح آب رودخانه ها در استان مزبور امکان رفت و آمد چندین هزار آمد. در اوایل فصل بهار و اواخر زمستان با باال 69(1350

طغیان و پرآب شدن رودخانه مزبور بویژه در مناطقی که عرض دره همچنین ها، و آبگذرها دام عشایر کوچرو بدلیل انهدام پل 

هرساله دو بار در که عشایر ای دام را از گله هحرکت  ، امکانهدرآب افزایش پیدا ک جریان دام عشایر تنگ و عمقعبور های مسیر 

. فراوان می شوندمشکالت و خسارات  الجرم متحمل ،طبق روال کوچ سالیانه آنان اتفاق می افتد گرفتهاوایل بهار و اواخر تابستان 

پر تالطم می  ایناگزیر مجبور به عبور از رودخانه عشایر آنگاه که گله های بی شمار دام ها و در زمان طغیان رودخانه در گذشته 

)البته  .جریان تند آب لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به گله های دام قبایل کوچرو، تهیدست و فقیر وارد می آورد ،بودند

اتفاق افتاد، موضوع کوچ و تردد کله ( 1357سال دام و دامداری ) اموراداره که  عظیمیتغییر پس از آن پس از اصالحات ارضی و 

عشایر نیز محدود و محدودتر گشت، تا امروز که اثر چندانی از آن رفت و آمدها به چشم نمی خورد یا اینکه در های بزرگ دام 

در آنها آب  جریانکه کشور (. رودخانه های پر آب و بزرگ آثاری از آن مشاهده می شودو قابل چشم پوشی اندازه ای ناچیز

 از اسامی برخی 70با یکدیگر متفاوت است. "بده یا آبدهی آنها کامالاگرچه  تند،این قاعده مستثنی نیس نیز از است،پیوسته و دایمی 

 : قابل ذکر استشرح  دیناین رودخانه ها ب

مسیر طوالنی خود را  ،و در حرکت انجریدر ی کشور، اکثر رودخانه ها مثل کارون، کرخه، دز و غیره پیوسته برغدر بخش جنوب 

طوالنی ترین رودخانه ها کشور محسوب میشود، این بزرگترین و  یکی از کیلومتر 890 د. رودخانه کارون به طولطی می کنن

                                                 
                                 69،شهر 131به  1340در دهه  ،شهر 101 یشمس 1330در دهه از هجوم سیالب  دهید بیآس  یموجود تعداد شهرها یبنابر آمارها - 

کشور وارد   خسارت به لیس ،الیر اردیلیم 940بالغ بر مبلغی  1371در سال  تنهاپیدا می کند،  شیشهر افزا 239  به 1360و در دهه  154به  1350در دهه 

   (Ʊ) 18./ صالحی جواد / جنگل: سرمایه خداد و تجدید شدنی سال قبل 40 خسارت از شیبه مراتب برقمی  آورد،
70 - Combridge University Press/ 1968/1991/1997.2004 
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سرچشمه زاگرس  از ارتفاعات بلند سلسله کوه ،محسوب می شد قابل کشتی رانی کشور خانهتنها رود که زمانی رود، پرآب ترین

و محل  ،ند دهه قبل تنها رودخانه قابل کشتی رانیتا چکه به خلیج همیشه فارس واریز می گردد. رودخانه کارون  "، نهایتاگرفته

کیلو متر در داخل خاک  180دهانه اروند رود تا حدود های تجارتی، قایق های تفریحی و غیره بود، )از کشتی تردد بسیاری از 

ینی تهی از آب و کشتی و قایق ها بودیم(، اینک به سرزمرفت و آمد شاهد اهواز  با طراوتکمی باالتر از شهر سرسبز و  ،کشور

تا حدود برروی رودخانه کارون آمد کشتی ها و  . این مزیت و امکان رفتصحرایی برهوت از گل و الی تغییر پیدا کرده است

صحبتی از . در طول سالهای گذشته زمانیکه هنوز ، و رودخانه در مسیر همیشگی اش ره می سپردبود در جریانسال قبل  100

کشتی ها  یبسیارامکان رفت وآمد  فی السابق به کار خود مشغول، کمانظام سنتی  و، در میان نبودی اصالحات ارض اجرای قانون

آن  ،. سالهای قبل از شروع دست اندازی به طبیعت زنده و پویای کشوربرقرار و مشاهده می شد دتوان کرآنچه تصورش فراتر از ا

آماده بود، کشور هرگز دغدغه کمبود گندم و مواد پابرجا برای بهره برداری  دست نخورده و ه های بکر آبخیز هنوزضزمان که حو

بیجا از زمین، مرتع، جنگل  اعمال دست بردن به برخی با  وزی به ساحت مقدس طبیعت ارپس از دست دغذایی را نداشت. ولی 

علی الخصوص جاده )مطالعه ابتدایی  ینکمترگاه بدون انجام  کهبی تناسب بی ضابطه، و  جاده هایو کند و کاو معادن، احداث 

البته  د.آوردنبه درستی فراهم را منابع طبیعی کشور  زمینه برکندن بنیاد(، گردیده استبدان مبادرت  طی سالهای اخیرهایی که 

و مشخص کردن آن تعین مسیر اولیه که همانا  اتانجام مطالع اغلب بدون دلیلهر برخی از جاده ها در سالهای اخیر به  احداث

برروی نقشه و میخ کوبی صورت می گیرد اینبار چنین نشد و برخی تازه افراد تازه کار مساله را ساده انگاشته باری به هرجهت 

و طبیعی منابع آب و خاک، ت از ظحفادر خصوص  مالحظه ایبدون هیچگونه جاده ها د رمنتطق کوهستانی احداث کردند. آنهم  

جنگل  را زیر پا گذاشته،وابط کهن ض چنانچه همه .، آنچه ساختند ویرانی بود و تخریبستشرایط محیط زیه فارغ از لطمه زدن ب

بدین ترتیب . دادند که حاصل آن همین اکنون بر همگان پیدا استقرار وحشیانه ای ورد هجوم مبی رحمانه  همه چیز رامراتع و و 

به  ه با خودغیر کارشناسانپس از آن هجوم که  ،غیر قابل جبران هایزیان  خرابی بود وآنچه از این رهگذر عاید کشور گردید 

آن اقدامات ناهنجار چه پی که  ،دنبدون آنکه به داندر این باره جمعیت . ، موضوعی که قلم قادر به شرح آن نیستآورد همراه

برداشته و همه آنچه را که ممکن یا در دسترس تیشه را  ،ساختخواهد منابع و دارایی های مملکت وارد  سربر زیانهاچه و آمدها 

د، تا کشوری آباد و توانا را که از نظر تولید فراورده نهر طرف تاخته پیاده ب یاسواره  در این بیداد همگان. نددبود از ریشه برکن

 شمنزوی و زمین گیر خودکفا و حتی مازاد تولید داشت به ویرانه ای مبدل، نیاز جامعهمورد  نیهای کشاورزی و تولید پروتئ

و هنوز دست بردار نیستند. در این باب بنا به گفته  افراد سالخورده شهرستان اهواز، )ویلیام  ناکس دارسی که همان شد ند زسا

کیلومتر  40اکتشاف نفت را از دهانه اروند رود در خلیج  همیشه فارس تا حدود برای سال قبل تجهیزات مورد نیاز  110حدود  

شد با می حفاری باید به صوب مسجد سلیمان جایی که اولین چاه نفت با کشتی حمل و از آن نقطه ز شهرستان اهواز باالتر ا

کیلو متر باال دست  شهر اهواز  40از دهانه اروند تا طی شده مسیر ) ه استچارپایانی از قبیل قاطر و استر و غیره به مقصد رسانید

طلبی که امروزه فقط در صحبت بعضی پیرمردان یا پیر زنان منطقه قابل شنیدن است. در (. مبرآورد می شود کیلومتر 180حدود 

که در گذشته ای نچندان دور سینه امواج رود را می شکافت و مردمان سرزنده و حال حاضر حتی راندن قایق های کوچک هم 

 حدود مسیری که دارسییست. در این باره خوشحال و خندان غرق لذت می کرد دیگر خبری نیست که ن فعال استان خوزستان را

های آن زیبایی  اینکعالوه بر این  .، و شاید هرگز میسر نگرددممکن نیستاینک می پیمود به راحتی با کشتی سال پیش  100

 و، چشم ها را خیره می کرد به هنگام شببرروی سطح صیقل خورده رود که تاللو نور چراغ های شهر اهواز آن  ،افسانه ای
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سر می داد فقط در را  ایبا صدای تالطم امواج خفیف آب ترانه که قایق ران آن یا  ،دآفریمی افسانه های نور جلوه از  کارون را پر

همه نیکویی ها خبری نیست. درواقع کارون آن از  خاطره ای از آن در سینه برخی همشهری های اهوازی باقی مانده باشد که دیگر

در این ماجرا کمتر رودخانه ای راپر از آب  و سرزنده می (. 36یر رودخانه و تاالب های کشور )تصویراشد و مرد مثل س هخشکید

پشت مخازن گسترده سدها یا در بستر رودخانه های که  ،یرسوبات آبرفتاز  یبه جز حجم عظیممی  بینیم  توان یافت، بلکه آنچه

جز رسوبات فراوانی که از سراب حوضه های آبخیز کنده شده و راه  بزرگ تلنبار گشته چیز دیگری نمی توان یافت. اینک به 

چاله های متعفن و آلوده به انواع زباله و روغن اتومبیل و غیره خبری از رود پر شکوه کارون  یاکرده اند،  را طیپایین دست 

پر از کشتی گشت سال پیش قادر  110حدود  71ویلیام ناکس دارسی(که پیمانکار کهنه کار انگلیسی ) وقتیبرجای نمانده است. 

و وسایل مکانیکی و  تولیدهای خارق العاده ای که در  پیشرفتبا وجود  امروزچرا  ،دبرانپرشکوه در این رودخانه محموله خود را 

را برای رفع ، باز چفراهم آمده هاخانه دروبرای الیروبی بهتر وسایلی پیشرفت در ساخت و ساز  ، همراه بافنی دقیق ابزارهای

به اجرا گذاشته نمی مالحظه قابل  حرکت و برکتکشور  هشدنفرین و خشکیده و دیگر رودخانه های  ،کارونمشکل رودخانه 

 "د. عالوه بر رود کارون که بحث آن گذشت، اسامی دیگر رودخانه های مهم کشور و طول مسافتی که هر یک می پیمایند ذیالشو

 از سایت ویکی پدیا(:  "مطالب عمدتابرخی داشت است / )بر قابل ذکربدین شرح 

 ا

کیلومتر که از ارتفاعات زرد کوه  950رودی است به طول  ،رود خانه کارون: پر آب ترین و طوالنی ترین رودخانه های ایران

ن سایر رودخانه های فرعی مثل رودخانه خرسان از کوه دنا بهم پیوستبختیاری در استان چهار محال بختیاری سرچشمه گرفته با 

استان لرستان )رود ماروره از الیکودرز و رود تیره از گرین در در استان کهکیلویه و بویر احمدی، رودخانه دز از ارتفاعات 

ید آب رودخانه کارون کاهش شدبروجرد( شاخه اصلی رود کارون را تشکیل داده در منطقه گتوند وارد دشت خوزستان می شود. 

به محلی برای تجمع حشرات و حیوانات  ،ساخته را فراهمتفریحگاه های حاشیه رودخانه ضایع کردن تخریب سواحل و  موجبات

                                                 
71-oil  following the discovery of a large 1908(APOC) was an English company founded in  Persian Oil Company-Anglo The 

-Anglo APOC was renamed the 1935. In Iran from petroleum . It was the first company to extractIran ,Masjed Soleiman in field

it became the British Petroleum Company (BP), one of the antecedents of the  1954(AIOC) and in  Oil Company Iranian

plc. BP modern 

Din Shah -Mozaffar al with oil concession socialite, negotiated an London , a millionaireWilliam Knox D'Arcy 1901In 

years in a vast tract of territory including most of Iran. In  60for oil for  prospect. He assumed exclusive rights to Persia of Qajar

), an equal amount in shares of D'Arcy's company, and a promise of ]1[million today £1.8( £20،000exchange the Shah received 

/]3[]2[of future profits. 16%پس از کشف میدان بزرگ نفت در  1908/ شرکت نفت انگلیسی ایرانی یک شرکت انگلیسی است که در سال  ترجمه متن

به نام شرکت نفت ایران و انگلیس  1935ر ایران است. شرکت یاد شده در سال مسجد سلیمان، ایران تأسیس شد. این اولین شرکت استخراج کننده نفت د

ویلیام ناکس دارسی، میلیونر ذینفوذ  1901به نام شرکت بریتیش پترولیوم نامیده شد، )سلف بریتیش پترولیوم امروزی(. در سال  1954تغییر نام داد و در سال 

سال در سطح وسیعی  60ا مظفر الدین شاه قاجار به انجام رسانید. او مجوز انحصاری کشف نفت را به مدت لندن، مذاکره ای را درباره گرفتن امتیاز نفت ب

میلیون پوند( و مقدار مساوی 1و8پوند )به ارزش امروز حدود  20.000از خاک ایران همچنین بخش وسیعیی از مناطق را به عهده گرفت. در مقابل شاه مبلغ 

 درصد از سود شرکت را منبعد به دولت ایران به پردازد 16یافت کرد، و وعده شد تا در سهام شرکت دارسی، را در
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چاه های دستی حفر آبی بسیار شدیدی شد بطوریکه عمق  این رودخانه دچار کم 1392موذی تبدیل گردیده است. در پاییز سال 

)مرجع آب های  به یک متر می رسیدا چدین سال گذشته به صورت آرتزین از زمین می جوشید اکنون شده در دشت شوش که ت

 . )( 19 شوش(

زمین را متر  250 به آب می رسید اکنون باید یمتر 6 فقط در ه عمق چاه های دستی در استان اصفهان  که زمانیالزم به ذکر آنک

 رسید.حفر کرد تا به اب 

 

     / برداشت از سایت گوگل ایامی کوتاه گذشت  پس ازو  در زمانی نچندان دور کارون مایی از: ش36تصویر 

  
 

 . کشور را به خود اختصاص می دهدبلند باال  خانهعنوان سومین رود ،پس از کارون و سفیدرود، کرخه رودرودخانه کرخه:  

که در  شودیم یبزرگ یه ، سرمنشائ رودگرفتنهاوند سرچشمه  یاز سلسله جبال زاگرس در حوال نیکوه گردامنه  کرخه ازرود 

ورود به خاک  سپس پس از نامیده می شود، مرهیو لرستان س المیا یهمدان و کرمانشاه بنام گاماساب و در استانها یاستانها

از همان ابتدا به طوریکه  دیمایپ یحداقل پنچ استان را مکرخه رود  یطوالن ریمس نیادر شود .  یمیا  از آنخوزستان بنام کرخه 

 .سازد یرا مشروب م بسیاری در طول مسیر خود اراضی زراعی پر آب پر آب تر می شود و وستهیبه آن پ یانشعبات

های اصلی تشکیل دهنده رودخانه  سرشاخه. پس از عبور از حاشیه غرب کشور به تاالب هورالعظیم واریز می شودکه  ی استرود

 گرین نهاوندرود کرخه از کوه بدین  ترتیب  .د از رود سیمره، کشکان، قره سو، گاماسیاب و چرداولکرخه، به ترتیب عبارتن

 از کنار شهر هویزه و دزفول و تسترعبور پس ازآبهای دینور و کولکو، سیالخور و خرم آباد و کژکی پیوستن با سپس  ،برخاسته

کیلومتر در  755پس از طی مسیری نزدیک به   / ف. دهخدا(معرب شوشتر است نیخوزستان و ا یشهر کنون نیبزرگتر)تستر 

رودخانه کرخه در د. را فراهم می آورتاالب آن وسیله تلطیف و معطر کردن وارد تاالب عظیم هورالعظیم شده  ،جهت جنوب غربی

کی ایران باهدف ترین سدخا گی است که بزرزمان، و این را تجربه کردشدیدترین دوره خشکسالی خود ناگهان سالهای اخیر 

با د. سد کرخه احداث گردیصدور آب سد مزبور به کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس، بویژه کویت بر روی این رودخانه 

ه ضحو بزرگترین سد کشور محسوب می شود.به عنوان  ،از نظر حجم خاکریز بدنهمتر  127متر و ارتفاع  3030تاجی به طول 

کردستان ایالم لرستان و  ،کرمانشاه ،تار مشتمل است بر استانهای همدانهک 4.300،000ز رودخانه کرخه با وسعت حدود خیآب

 خوزستان.  

 با طراحی و اجرای عوامل داخلی کشور احداث گردید.  ،سد کرخه ششمین سد طویل خاکی جهان و بزرگترین سد تاریخ ایران
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 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان قرار دارد.  24کرخه در فاصله  سد مخزنی و نیروگاه برق آبی سد

در خوزستان(، شرکت های وابسته به وزارت نیرو و  72قرارگاه خاتم االنبیاء )نهاد اصلی در ساخت سد گتوند ،در احداث این سد

 شرکت پیمانکاری و هشت شرکت مشاور همکاری داشته اند. 120بیش از 

 :کرخه سد مشخصات

 نوع : خاکی با هسته رسی

 میلیون متر مکعب 32.5حجم کل بدنه سد : 

 متر از سطح دریا 234تراز تاج سد : 

 متر 127ارتفاع سد از پی : 

 متر 3030طول تاج سد : 

 متر 12عرض تاج سد : 

 متر 1100حداکثر عرض سد در پی : 

 شودمیلیون متر مکعب برآورد می  300میلیارد و  7حجم آبگیر سد 

 

شهرهای الیگودرز، اندیمشک، دزفول، شوشتر و )لرستان استان پس از گذشتن از جنوب کیاومتر:  515رودخانه دز به طول  -

به نام بند قیر در جنوب شوشتر به رودخانه کارون می پیوندد. برروی این رودخانه در نزدیکی شهرستان ای  در منطقه (شوش

 .ته اساحداث گردید دز دزفول سد مرتفع

سد دز سازه ای بتُنی است که در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی توسط چندشرکت ایتالیایی )شرکت در  

با هدف  ". واقع امر ساخت سد دز عمدتاه استکیلومتری شمال شرقی اندیمشک احداث گردید 23( در "کنسرسیوم"امورانتفاعی،

به بهره  1341هکتار از اراضی پایین دست، دشت پهناور و حاصلخیز خوزستان به اجرا گذاشته شد و در سال  125000آبیاری  

به اجرا گذاشته شده  توان کنترل سیلو کارآیی تولید برق با سد دز به عنوان سازه ای چند منظوره  ،برداری رسید. عالوه براین

  میتولید مگاوات برق  520در مجموع  ،مگاوات 65قدرت تولید باهر یک  ،نیروگاه این سد با وجود هشت واحد ژنراتور است.

 د.کنن

 1341خورشیدی آغاز و در سال  1338کیلومتری شمال شرقی اندیمشک(، در سال  23سد عظیم دز در استان خوزستان ) واقع در 

بهترین گزینه برای هکتار  225000دود کیلو متر طول و سطحی به وسعت ح 65 بامزبور سد  ٔ  خورشیدی به پایان رسید. دریاچه

سایش خاک به اجرا ر جهت کنترل سیل و جلوگیری از فراحداث بوده است )البته اگر پیش از احداث سد عملیات آبخیزداری د

میلیارد  3.3سد مزبور . گنجایش نهایی گذاشته می شد، سد مزبور تا سالیان سال پایدار و مستحکم قابل بهره برداری بود(

ترین سد جهان )ششمین سد جهان در آن  مرتفع 6. سد دز در زمان ساخت به عنوان یکی از است متر 203مکعب با ارتفاع متر

  باشد. شد و در حال حاضر نیز پنجاهمین سد بلند دنیا در بین سدهای ساخته شده و در دست ساخت می زمان( شناخته می

                                                 
  72 داند. وزیر پیشین کشاورزی عیسی کالنتری احداث سد گتوند را جنایتی در حق سرزمین ایران می -
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از کنار شهرهای اردکان ، سپیدان و ممسنی در استان فارس گذشته در حوالی کیلومتر: نخست   488 به طول هندیجان خانهرود -

به سمت جنوب غرب را شهرستان ممسنی رودخانه ای به نام فهلیان به آن پیوسته پس از خارج شدن از استان فارس مسیر خود 

شدن رودخانه های بابا منیر و هفت قنات  ادامه داده با گذشتن از کنار شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و ملحق

به رودخانه اصلی به سردشت )زیدون( بهبهان در استان خوزستان وارد، با گذشتن از روستای سریره به سمت شهرستان هندیجان 

  .در جنوب تغییر مسیر داده پس از گذشتن از این شهرستان به خلیج فارس واریز می شود

 

های  رودهای جنوب غربی ایران است که در استانعمده یکی از  روداین : است کیلو متر 438 به طول جراحیرودخانه  -

عنوان یازدهمین رود طویل ایران  به رود جراحیا زنظر طول مسیر د، می شوخوزستان بالخره وارد دشت کهگیلویه و بویراحمد 

 765کیلومتر، مند در استان بوشهر  332طول سایر رودخانه های قابل توجه کشور عبارتند از سفید رود ب شود. شناخته می

و با خود طراوت و  کیلومتر که از میانه شهر تاریخی و با صفای اصفهان میگذرد 453کیلومتر، و زاینده رود  535کیلومتر،اترک 

 .زیبایی می آفریند

 : 73رودشاوور )شاور، و شاپور( -

با  ی(لومتریک پیمودن کوتاه  فاصله ای )چنداز به یکدیگر پس چشمه  نیچند وستنیاز پاست پر آب که  یشاوور : رود رودخانه

عده ای از  یکیجنوب در نزد رو به سمت یکشاورز یها نیاز زم بسیارین ساختمشروب  دانیال ضمنشوش  عبور از میانه شهر

فاضالب  کهالزم به ذکر آن .رسدیم انیآمده و به پا رکوچک د تاالبیصورت ه بنام مزرعه از توابع شهر الوان ب منطقه، یروستاها

شهر بدون مالحظه وارد رودخانه  مارستانیو از همه بدتر فاضالب ب ،حومه یشهرکهاو ، اطراف یروستاها یشهر شوش و حت

 .کامل قرار داده است ینابودخطر و را در معرض  یموجودات آبز اتیح خود ریو در طول مسشده 

 یجغرافاز  ی دراین رود سخن گفته اند. از آن جمله یکیماه خی از سیاحان از وفورهای نچندان دور بردر گذشته  جالب آنکه

انس داشته و از آنها  انیو با آدمشمرده ) رود شاوور ( مقدس رود آن  انیماه سدینو یدر سده چهارم م 74)مقدسی(عرب  اندان

از شوش  یشمس یهجر 1260عبدالغفار نجم الملک ) نجم الدوله ( که در سال  رزایبه گفته حاج م در این مورد .زندیگر ینم

 یاز باال ردمکه م جریان دارد به وجهی عمیق گزارش کرده پیامبر الیدر کنار آرامگاه دان کهرود  نیعمق آب انامبرده  ،هداشت دیبازد

از  نکهیا لیشاوور بدل ود. ررسد یمتر هم نم کیبه که امروز در همان محل عمق آن صورتیدر  .زدندمی  رجهیآن به داخل رود ش

البته در طول زمستان  و  .است برخوردار یکسانینسبتا  یدر طول سال از دب ،شکل می گیرد گریچشمه به همدچندین  وستنیپ

به را  شهر شوشباال آمده  آبارتفاع  واریز می شوند رودخانه ندروبه که  یسطح یورود آبها پس از یباالخص در زمان بارندگ

 .دیآ یبه بار نم یخسارت چندان هرچند ،برد یآب م ریز

                                                 
و                                73یرا به پنبه کار ریبا نیهزار هکتار زم 21بسته شد و  یخوزستان که بر آن سده ب ی. رودطیشاوور. )اِخ ( شاپور. شاور. شط  

  1315 اسفند ماه  26در  کهرود مزبور  یاست بر رو یسد شاوور(. / دهخدا لفٔ  مو ادداشتیمخصوص داشتند. )از  شکریغرس ن

و  ادانیجغراف 74 هَ . ق( 380 ای 375 - 336) هللبه ابوعبدا یو مکن نیبکر البناء ملقب به شمس الد ی. ] م َ دِ / م ُ ق َدْ دَ [ )اِخ ( محمدبن احمدبن اب یقدسم -

را در  میمعرفۀ االقال یف میالمقدس متولد شد، به تجارت پرداخت وبه اکثر بالد اسالم سفر کرد و کتاب معروف خود احسن التقاس تیمعروف . در ب احیس

د. ف. شو یالمقدس هللابوعبدا یو بشار 1773ص  2و معجم المطبوعات ج  372ص  5ج  حانۀاالدبیو ر یاعالم زرکلنمود.و رجوع به  فلیٔ  تا ایجغراف

  دهخدا
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 کمبود فیزیکی آب

 

 1700منابع آب ساالنه آن کمتر از  ودرگیر  «یتنش آب»ای با منطقه  ایکشور که اگر گفته می شود چنین در باره کمبود فیزیکی آب 

 نیبآبی سرانه آب سطح ه ک یمناطقدر  به عبارت دیگر. قرار دارد ، المحاله در مضیقه آبباشدهر فرد در سال  یمتر مکعب به ازا

 محدود ای یا کمبود آب دورهانتظار آن منطقه یا آن کشور می باید در ، بوده باشد هر فرد در سال یمتر مکعب به ازا 1700 -1000

الجرم باشد، بوده هر فرد در هر سال  یمتر مکعب به ازا 1000کمتر از کشوری  یکه منابع آب بدین ترتیب آنگاه. چشم به راه باشد

 ویکی پدیا ارقام مندرج د رمتن از / مرجع مواجه است. « کمبود آب»با  آن کشور

و  ،با کمبود مطلقدو میلیارد نفر از جمعیت جهان  2025  که تا سالبرآن باور است فائو وابسته به سازمان ملل متحد در این مورد 

 . گرفتخواهند قرار آب تنش  طیجهان تحت شرا تیعدو سوم از جم

این رویداد به  لکهبنیست؛ مخصوص یک اقلیم و یک آب وهوای خاص  مطلق به طور ی نطقه ادر هر محل و مکمبود آب 

در مقایسه با آب خود  ،درک نسبی کمبود آب می دهد. اگرچه داده و رخ دفعات در هر دو آب و هوای خشک و مرطوب رخ

منطقه از قدر به بسته خود  هرچند موضوع کمبود آب .دومی ش که امکان بهره وری از آن میسر است شناختهدر دسترس موجود 

با درصد باالی  ،مفهوم کمبود آب با یک منطقه خوش آب و هوا مناطق بیابانیدر . برای مثال متفاوتی سخن می گویدنسبت 

در این . است تا به منظور کشت و زرع و غیرهشرب تقاضا برای آب در این قبیل مناطق بیشترین چنانچه  د.رطوبت فرق کلی دار

معمول منابع آبی را تهدید  آلودگی بیش از حدجاییکه ، و هستند کمبود اب در مناطقی که دچار فشار سنگین جمعیت باره موضوع

. در ایاالت متحده و اروپا، مصرف روزانه هر فرد به حادتر استار یبس شرایطین ااست،  متغییر و ناپایدار، و سطح مصرف می کند

لیتر نیاز روزانه برای نوشیدن،  200لیتر آب در روز است، که در مقایسه با حداقل  1600 - 1500 االتر یا فی مابین طور متوسط ب

لذا د. اظافه مصرف به حساب می آی د نوعیسازکه در بسیاری از کشورها نیاز آنان را برطرف می  ،شستشو، پخت و پز و بهداشت

 "مثالشد.  دنخواهدر اکوسیستم آب شیرین موجب  ات وسیعیتغییربی شک د، ونبا کمبود آب مواجه ش کشورهااین قبیل اگر 

مانند لس آنجلس، سن دیگو، و الس  ،رودخانه بسیار بزرگ کلرادو در ایاالت متحده، که نیاز آبی چندین شهر خشک و کم آب

 طولبه ودخانه )ر ایفرنیکال جیخل وگاس و میلیون ها هکتار زمین های کشاورزی را تامین می کند، در حال حاضر قبل از رسیدن به

از د جریان رو ،واریز می شود( ایفرنیکالبه خلیج  "ی سرچشمه گرفته نهایتاکوه راک یارتفاعات پارک ملکه از  لومتریک 2300

را پشتیبانی می کرد، در حال  یمی ایستد. در نتیجه، دلتای رودخانه کلرادو، که زمانی جوامع گیاهی و حیوانی فراوانباز  حرکت

متن از سایت جمع آوری با کمی دستکاری در . / ترجمه استدگرگون شده یافته تغییر به طور قابل توجهی آن اکوسیستم حاضر 

    .آب باران
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  گراف سرانه آب درجهان / از سایت جمع آوری آب باران   _37تصویر 

 

 

 
/  دشومی واریز به تاالب هورالعظیم  گرفتهچشمه راز سلسله کوه زاگرس سکیلومتر  755به طول نقشه رودخانه کرخه : 38تصویر 

  از گوگلویکی پدیا و کرخه از سایت رودخانه کلرادو از تصویر 
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 واریز می شود ایفرنیکالبه خلیج  "ی سرچشمه گرفته نهایتاکوه راک یارتفاعات پارک ملاز  لومتریک 2300 طولرادو به رودخانه کل

 

 

 
 / از گوگلنچندان دور/ امروز چهره دیگری به خود گرفته استهای پل معلق و بسیار زیبای اهواز در گذشته  :آ39و  39تصویر  

 (و رود پراب از گوگل از جعفر زادهرود کارون خشک )تصویر 

 

 

 
water scarcity تحت عنوان  / ویکی پدیا 2006سال  /: مناطق کم آب و کشور های پر آب جهان40 تصویر 
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از بحران آب در قاره آفریقا، منظره ای که عنقریب رودخانه کارون و بسیاری از رودخانه های داخل کشور را  صحنه ای:41تصویر 

 خواهیم بودبه چنین حال و احوالی شاهد 

 
Water scarcity  تحت عنوان  ماخذ: ویکی پدیا/ در جهان سوم شرب تنگنای آب 

 یدر شن و ماسه رودخانه ها با حفر حفره ایرا آب که اغلب جایی ا،یانزاندر ت 75صویر دست چپ مربوط است به منطقه شینیانگات

 .است آلوده "القطآبی که مد، کنن یم تحصیلخشک 

 

 آب باران جمع آوری

 

مورد استفاده مردمان جهت جمع اوری آب باران است پر سابقه و کارآمد که از قدیم االیام در شیوه ای آوری آب باران  جمع

حال روشی است قابل  هر به .الکن سالهاست متروک مانده و به دست فراموشی سپرده شده است ،ایران قرار داشتهحاشیه کویر 

    76به کار گرفته شود وسیعی از ایران سرزمینهای بخش توجه و پر ارزش که بایستی مجددا برای 

                                                 
 75 -   Shinyanga /, Tanzania, water most often comes from open holes dug in the sand of dry Shinyanga region, Meatu districtIn 

riverbeds, and it is invariably contaminated  
 

76 Water Tanks /Galvanised steel water tank 

Water tanks are devices that are used to store water; from harvested rain or storm water to recycled grey water. Water tanks are 

installed to make use of the harvested water for various applications e.g. an off the grid system, for irrigation, toilet flushing, pool 

top-up, laundry etc. By harvesting storm water you can also reduce the risk of flooding. Various tank designs, sizes, and colours 

are available these days.  

های بازیافتی مورد استفاده واقع می آب یا استحصال  ،طوفانپس از وقوع  ایباران و ریزش از که پس  ،آب رهیذخ یهستند برا ییمخازن آب دستگاه ها

استخر، به آب دن افزوتوالت،  فالش کردن ،یاریآب یشبکه، برا ستمیاز س، در این مورد ندمی شونصب  یمختلف مصارف یبرامورد نظر  ی. مخازن آبشوند

 یطرح هاحالیه . دارا کاهش د لیتوان خطر س ی، مبدین شیوه با برداشت آب حاصل از طوفان بدین ترتیب. بهره برداری می شود رهیو غ ییلباسشو

 است.  فراهم آمدهمختلف  یاندازه ها و رنگ هادر ، آب مخزنگوناگون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shinyanga_region
http://en.wikipedia.org/wiki/Meatu_district
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محسوب می شود. و آن شیوه ای است که آب روشی باستانی خود یک جمع آوری آب باران درک و مفهوم جدیدی نیست؛ بلکه 

آبیاری:، لباسشوئی، شستشوی توالت، تامین آب برای استخر، و سایر شستشو ها به عنوان یک منبع "باران را برای کشاورزی 

تفاده اسند. استفاده از این روش در برخی از مناطق دنیا هنوز تنها وسیله تامین آب نخالص، جایگزین، جمع آوری و ذخیره می ک

، اسفالت )مناطق مسطح که برای جمع د. آب باران را می توان از سطوح مختلف سخت، مانند پشت بام هاباشمی  روشن همیاز

یا دیگر سطوح دست ساخت انسان که برروی سطوح سخت زمین برپا گردیده، جمع  ری آب باران تدارک و آماده شده است(>ا

کیفیت ذاتی  از سیستم ئهای قدیمی تامین آب اینک می توان ازش مصرف آب آشامیدنی آوری کرد. با توجه به عالقه کلی به کاه

در حال افزایش است. متاسفانه مورد توجه برخی از کشورها قرار گرفته  (جمع آوری آب بارانرویه ای که ) بهره گرفت. آب باران

اغلب امن، آلودگی ها، و تغییر در شیوه زندگی توسعه زندگی شهری، افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی، زیرساخت های نا

بحران آب در سراسر جهان کمک می کنند. در واقع بسیار بدهی است؛ که تقاضای جوامع  در جهت رفعهمگی  جوامع، اینک

ای  بشری افزایش یافته فراتر از میزان آبی است که دارد عرضه می شود. و آن بدین معنی است که خود را از چاله ای به چاله

است که اینک با یورش خیل عظیمی در جریان برداشت بی رویه آب های زیرزمینی  . منظوردیگر افکندن جواب مساله نیست

برای اساس بهترین شیوه برای حفظ و تغذیه  مورد حفاظت قرار دهیم.را  آنبرای حفظ آینده که می بایست  است، منبع محدودی

یک منبع  آب بارانزیرا  .یمآب باران روی آوربرداشت جمع آوری و  کند نسبت بهسفره های آب زیرزمینی ضرورت ایجاب می 

جلوگیری از جاری شدن رواناب، فرسایش و آلودگی آب های سطحی می شود.  و طبیعی است که مهار آن باعث کاهش سیل،

که ضمن آن .بطری کاهش می دهدبه خرید آب نسبت به ما را بسیاری از  نیازدر وهله نخست یه ای ودست یازیدن به چنین ر

برای برداشت و ذخیره سازی . داردبسیار مزارع خانگی وباغ و باغچه کاربرد خود منبع عالی برای آبیاری همین آب به نظر مختصر 

کاهش نیز را  خانه و کاشانهآب مصرف که صورتحساب ماجرایی نسبتا ساده است،  ابزار مورد لزومنصب و استفاده از آب باران 

و آن خود ترویج حفاظت از آب و انرژی است.  ،می کند تضمینشما را  مصرفیدر هنگام قطع برق آب  . عالوه براینی دهدم

دوش مشترک داشته، از یا اینکه است که شما مجبور نیستید شیوه زندگی خود را عوض کنید. روش آن این  دست آوردبهترین 

 دوش برای گرفتن حمام استفاده کنید

و بدون  "که مستقیما باران، آب ذاتی کیفیت روی آوردن به از شبکه های عمومی آب مصرف کاهش به کلی عالقه هب توجه با

در اختیار داشت. افزودنی هایی که در شبکه های شهری صورت داده می شود، می توان آب سالم بدون کمترین دستکاری را 

در سطحی ئسیع المحاله از بروز سیالب  که برداشت مداوم آن است طبیعی منبعبه طوریکه بدان اشاره رفت آب باران یک  "ضمنا

 می سطحی های آب آلودگی و فرسایشمانع بروز  ،جلوگرفته روانابیعنی از جاری شدن  ،نی شودسیل کاهش باعثجلوگرفته 

                                                                                                                                                             
It is a natural resource and reduces flooding, storm water runoff, erosion and contamination of surface water. It reduces the need 

for purchasing bottled water. It is an excellent source of water for irrigation 
It is relatively simple to install, depending on the application. It reduces your water bill. 

It supplies water during water outages. It promotes water and energy conservation. 
The best part is you don't have to change your lifestyle; you don't have to start sharing showers and/or baths and you definitely 

don't have to shower in a bucket. Life can continue as usual whilst saving water. Always remember "Prevention is better than 

cure". Harvested rainwater can be used for many applications 
 



 

   

 

و   

 

 

155 

 ساده نسبتا نصب ،و روش کار برنامه به بسته. است آبیاری برای آب عالی منبع. دهد می کاهش را بطری آب خرید به نیاز. شود

 .در دسترس است آب برق قطع هنگام در. دهد می کاهش را شما آبصورتحساب . است

 .است انرژی و آب از حفاظت

 . است درمان از بهتر پیشگیری" باشید داشته یاد به همیشه

 .شودواقع  استفادهمورد  کاربردیروزانه و  های برنامه از بسیاری برای تواند می شده برداشت باران آب

 شناخته نشده، چهبه درستی هنوز که بسیار کارساز و پر منفعت جمع آوری آب طریقی ای است جهان، روش از مناطق  یدر برخ

. از این رویه سودآور خبری دارندولی ناباورانه  .در مضیقه آب زجر فراوانی را متحمل می شونداز جوامع بشری  یبسیار آنجا که

جمع آوری و مورد استفاده  بشریهای  دست ساخت گرید ایتوان از سطوح مختلف سخت، مانند پشت بام ها و  یآب باران را م

اما از کنند.  یبه بحران آب در سراسر جهان کمک مهرچند در روزگار حاضر جمعی از انسان دوستان همت کرده،  قرار داد.

بر چنین  "، موضوعی که مرتبااست آب موجودفراتر از عرضه یش ها تقاضا دیدگاهی دیگر این جامعه بشری است که هرروز 

 یآب هابهره برداری از مشغول  نسان عصر فضا در این روزگاران برای جبران مافات ااز این رو  تقاضایی افزوده می شود.

روشن شرط الزم و  ندهیآ کشرایط موجود و تضمین یحفظ  یبرادرصورتیکه . به شدت بدان روی آورده است کهاست  ینیرزمیز

که از ایام در این باره یکی از طرق ذخیره سازی آب  .درسانیآب باران به سرانجام با استفاده از جمع آوری آب را  کافی آنستکه

/ گفته اند ی. آب انبارها را هم در گذشته سرداب منیزم ریسَرْداب؛ زاست )ایجاد سرداب ها ر در ایران زمین معمول بوده وبسیار د

قرار می تواند که به سادگی در دسترس همگان  که هنوز آثار برخی از انها در اقصا نقاط کشور دیده می شود. روشیهخدا( ف. د

 رد. گی

، شده طوفان حاصل از بروزرواناب جلوگیری از و  ل،یباعث کاهش س که جمع آوری درست آناست  یعیمنبع طب کی نآب بارا

باغچه منزل؛ و  یاریآب یبرا یعالاست  فرصتی . استفاده از این طریقهجلو می گیرد یسطح یآب ها یو آلودگخاک  شیفرسااز 

 .ی منزل.ابهآب کاهش  کمکی جهت

و اگر خانه مورد نظر از چندین خوش نشین و همسایه برخوردار  دکننمی  معمول خانواده تغییر یزندگ وهیستکه شناز همه آ هترم

هر خانوار خود قادر است آب مورد نیاز خود را از همین طریقه تامین  زیرا ،تقسیم شودآن حجم آب بین همگان  ستیالزم نباشد 

 نماید.
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    در عصر حاضرنمونه ای از یک روش جمع آوری آب باران  وآب انباری قدیمی، : 42تصویر

 

 

 

 77شاخص خشکی

 

 .باشد مورد نظرکه  دیگر یهرجایگاهو شاخص خشکی هر منطقه نمادی است عددی، گویای درجه خشکی آب و هوای منطقه 

ای که مورد منطقه همان برای شناسایی میزان خشکی  "صرفااین نماد عددی است، آنکه اهمیت در این خصوص آنچه حایز 

واقع  یمفرط "محدوده ای که دچار خشکی نسبتامیزان خشکی  تعینجهت . همچنین است ، و الغیرکاربرد داردبررسی قرار گرفته 

و به هر ست که به هر دلیل ی ا. نماد عددی موصوف گویا و بیانگر میزان خشکی منطقه امی توان از این شیوه بهره گرفت ،هشد

را آن منطقه نیاز آبی . با در دست داشتن شاخص خشکی هر منطقه، امکان شناسایی فته استارزیابی و بررسی قرار گرعلتی مورد 

همچنین نیاز  ،و غیره رویش گیاهان الزم برایآبی نیاز  توان میزان می بدین طریق د کرد.می توان برآور کمبود آب میزاناز نظر 

تامین آب شرب و غیره را تعین نمود. موضوعی که می  همراه با ،در نظر گرفته شده  جهت کشت و زرعکه در  ای راگستره آبی 

برنامه ریزی معموله را محاسبه و کار  ،است دازه گیریانبه سادگی قابل بایست برای کشورهای در خطر خشکی، از این شیوه که 

 (. کشت و کار و غیرهو هرنوع ت، زراع نوعبا توجه به مشخص بودن میزان نیاز آبی هر البته )د کر و بدان عمل به کار گرفت

برای که  یآبو برآورد حجم و اندازه میزان در مورد شناسایی به هر طریق می تواند ما را )شاخص خشکی( محاسبه و برآورد 

در آینده  ستای که می بای همنطق. در این باره تعین نماد خشکی برای آگاه سازدنحو مطلوبی به الزم است یا صنعت  رعز وت کش

نمادی  .مورد بهره برداری واقع شود، معیاری است موثر و باارزشجهت کشت و زرع یا هرگونه فعالیت مشابه دیگر ای نزدیک 

                                                 
77  - Aridity Index /The ratio of a region's potential annual evaporation, as determined by its receipt of solar radiation, to its 

average annual precipitation 
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یا شرکت ی زراعبه ویژه فعالیت های عملیات پیش بینی شده )و مورد نیاز نیاز آبی که قادر است دولت یا کشاورز را نسبت به 

   .( یاری داده، مورد استفاده واقع شودسهامی زراعی و غیره های 

میزان تابش روزانه اشعه  ،ن مقدار تبخیر سالیانهمی توان با در دست داشتو شاخص قابل اندازه گیری ، معیاربا استناد به این لذا 

 میزان آب مورد احتیاج را برای اجرای عملیات مورد نظر برآورد کرد.طرح منطقه یانه خورشید، و حجم بارندگی سال

آراسته درباره طبقه بندی های آب و هوایی به زیور طبع و نشریات مختلف طول هشتاد سال گذشته بسیاری کتب این باره و در 

ت، از آن میان داشته اسدسترسی اشاره و مورد طبقه بندی های آب و هوایی  75به بیش از  1958در سال  78گردیده است. جنتیلی

از مهمترین شیوه های برآورد شاخص  ( و غیره....1950) 80(، فلون1948-1931(، تور وایت )1936-1931) 79طبقه بندی کوپن

 .ندرومی  خشکی به شمار

 

   شاخص خشکیمحاسبه 

 

در اوایل قرن بیستم دو تن از دانشمندان آلمانی به اسامی کوپن و گایگر، هر یک به طور جداگانه نظریه ای کلی در مورد طبقه  

د؛ منطقه خشک نچنین تعریف می شو ند. طبق این نظریه مناطق خشکهدمی بندی آب و هوای مناطق خشک زمین ارایه 

 کمتر از واحد باشد.  "به سانتیمتر"سرزمینی است که مقدار بارندگی ساالنه آن ها

 د: روابط ذیلمی شاین نظریه در بدو امر بسیار ابتدایی و فقط با چند رابطه ساده ریاضی بیان 

1-  R = 2xT 

2- R= 2xT + 14 

3- R= 2xT +28 

 "***کنیییالن پرتو اف"یا "خالص سالیانه "= میانگین پرتو افکنی 

 

 T=متوسط در حرارت سالیانه     

                                                 

 1958Nedlands, W.A. : University of Western Australia, /  1912Gentilli, J. (Joseph),  78  

  
79 - Wladimir Koupon & Rudolf Geiger 

 80 Fhlon - was professor at the University of Bonn, Germany Flohn Hermann /هرمن فلون پرفسور دانشگاه بن آلمان  

 ***Earth's net radiation, sometimes called net flux, is the balance between incoming and outgoing energy at the top of the 

atmosphere. It is the total energy that is available to influence the climate. Energy comes in to the system when sunlight 

penetrates the top of the atmosphere. Energy goes out in two ways: reflection by clouds, aerosols, or the Earth's surface; and 

thermal radiation—heat emitted by the surface and the atmosphere, including clouds. The global average net radiation must be 

close to zero over the span of a year or else the average temperature will rise or fall. 
 

http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=author:%22Gentilli%2C%20J.%20%28Joseph%29%2C%201912-%22&iknowwhatimean=1
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های مختلف علم فیزیک به  شار در شاخهند ، سناشدر بسیاری موارد پرتو افکنی خالص زمین را به نام خالص شار )فلکس( می 

 د: وشمی دو صورت تعریف 

جریانی است که از واحد سطح در واحد های انتقال )انتقال حرارت، انتقال جرم و دینامیک سیاالت( شار برابر با میزان  در پدیده

 برداری.است شار کمیتی می توان دریافت که  ،گذرد. با این تعریف زمان می

به دست آمده از  ٔ  نتیجه. محدود سطحی روی بر "کمیتی بردار"عبارت است از انتگرال شار  ،یمغناطیس الکترو دانش ٔ  و در حوزه

بر روی سطح و شار  که  ،ر مغناطیسی عبارت است از انتگرال بردار مغناطیسیاین عملیات یک کمیت عددی است. برای مثال شا

 شود. الکتریکی هم به همین صورت تعریف می

گاهی اوقات به عنوان خالص شار نامیده می شود، و آن عبارتست از تعادل بین انرژی های این معیار  ؛خالص پرتوافکنی زمین

به کل انرژی در دسترس برای تحت تاثیر قرار دادن آب و هوا کره زمین  به عنوان اصل رد ورودی و خروجی در باالی جو. شار

وارد و رخنه می کند آن زمان در باالی جو به درون زمین  ازکه نور خورشید است، انرژی شار آن . بدین ترتیب کار می رود

 انرژی به دو روش از سیستم خارج می گردد: زمان است کهسیستم آب و هوایی می شود. در این 

 بازتاب انرژی توسط ابرها، ذرات معلق در هوا، و یا سطح زمین؛  -1

همچنین از  ،جوهم از هم از سطح زمین و آن گرمایی که از طریق ساطع شدن گرمای زمین به خارج از جو. یعنی  بازتاب -2

رقمی نزدیک به صفر است،  "خالص پرتوافکنی جهانی در طی سال تقریبانده می شود. متوسط اسطح ابرها به خارج از زمین ر

 ..پیوسته در حال فزونی است و یا کاهش می یابدیا یعنی آنکه میانگین دما 

  نازل شوندل سرد وزمانی مصداق پیدا می کند که بیشتر بارندگی ها در فص، 1رابطه 

د، و رابطه سوم زمانی است که بارندکی بیشتر صورت گیری است که بارندگی در تمام ایام سال بطور یکنواخت زمانبرای  ،2رابطه 

 در فصل گرما امکان بروز پیدا کند. 

، بدین ترتیب با در دست داشتن رژیم هدشتعین شاخص خشکی ارایه  در موردکه  تجربه ای استمورد اشاره فوق اولین  دو رابطه

گیاهی آن مناطق نظر قاطعی ارایه  نوع گونه هایتعین  خصوصمی توان به راحتی در  ،توزیع بارندگی مناطق خشکحرارتی و 

خود  ،در مناطق سرد، در مقایسه با مناطق گرم "غیر متعارف"گرم  یحرارت آمارداد. و این بدان معنا است که با در دست داشتن 

ر مناطق سرد نشان دهنده یک نوع آب و هوای مرطوب است )نمونه و شاخص حرارت باال د وجودگویای این واقعیت است، که 

 یحرارت در یک منطقه گرم نشان دهنده آب و هوای جهکشور کانادا است(  درصورتیکه همان دردر جهان  ییچنین آب و هوا

 د.هده کرمشامنطقه خاورمیانه  هایکشوررا می توان در آب و هوا  امثال این قبیل می کند،تداعی  راخشک 

توزیع بارندگی در بین فصل گرم و سرد به نحوی است که وقوع بارندگی در فصل سرد )باران های  81در مناطق نیمه گرمسیری

مورد مصرف رشد گیاهان قرار می گیرد، در صورتیکه در فصل تابستان، با همان مقدار بارندگی گیاهان در این  "زمستانه( عمدتا

 و می روند.مناطق به خواب تابستانه فر

                                                 
81 - Subtropical 
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بر اساس دو نظریه ارایه شده فوق، چون این دو نظریه جواب گوی بیان کامل مشخصه های آب و هوایی نبودند، در نهایت منجر 

رابطه کاملتری جهت تعین شاخص خشکی  1948تواتست در سال  در این مورد تورنوایت .می شود 82به خلق نظریه تورنوایت

 :هدارایه د
 

AIt = 100 x d/n 

 d= کمبود مقدار آب )مجموع اختالف بارش ماهیانه و مقدار تبخیر و تعرق برای ماه هایی    

 که باران دریک وضعیت عادی از مقدار تبخیر و تعرق نرمال کمتر باشد( 

 n= مجموع مقدار تبخیر و تعرق بالقوه ماهیانه، در ایامی که منطقه دچار کمبود آب می باشد 

و بر اساس روابط بدست آمده قبلی و  "یو. ان. ای. اس. سی. او"در ارتباط با برنامه  تحقیقاتی سازمان  83مایکز 1961در سال 

"میخاییل ایوانو ویچ بودیکو"پیشنهاد 
د، سپس هدمی که در باره شاخص های مناطق خشک فراهم آمده بود رابطه زیر را ارایه  84

معرض نمایس  است بهمناطق خشک جهان   که گویای ،ر به صورت نقشه ایحاصل کار را در کنفرانس بیابان زدایی سازمان مدکو

 .دهدمی همگان قرار 

  

 
 AIB = شاخص خشکی 

 "یا ییالن پرتو افکنی"اخالص سالیانه ن 85= میانگین پرتو افکنی

 = میانگین بارندگی سالیانه

 تبدیل آب به بخار 86= گرمای نهان

 را می توان در هر سیستمی بکار برد "ار.پی. . ال"بعد بطوریکه هر یک از عوامل  دوننکته: رابطه فوق، رابطه ای است ب

 * رابطه دیگری را جهت برآورد شاخص های خشکی به شرح ذیل"یو. ان. ای. پی" "اخیرا

 .اتخاذ نموده است

 

  
 AIu = شاخص خشکی

 

                                                 
82 -C. W. Thor nhwaite 

   83-, MexicoBaja California) 1979, 16September -1903, 5Peveril Meigs, III, (May  

)1958( Mikhail Ivanovich Budyko- 84 

 85 است یدیتشعشات  خورش ای دیتابش خورش نیزم ةدر کر یانرژ یمنبع اصل؛ یپرتوافکن ایتشعشع  ایتابش  -  

  دارد یتابش بستگ نیموجودات زنده از جمله انسان به وجود هم اتیح
86- Latent heat   گرمای نهان  مقدار گرمایی است که برای تغیر حالت یک ماده از حالت جامد به مایع یا مایع به گاز نیاز دارد، بدون 

bword://!!ARV6FUJ2JP,Baja%20California/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Ivanovich_Budyko
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 ="میلیمتر یا هر واحد دیگر" 87تبخیر و تعرق باالقوه 

 

 ="بر حسب میلیمتر یا هر واحد دیگر"میانگین بارندگی سالیانه  

 

 

 

 

 

 های مختلف در سطح جهان  اقلیمشاخص خشکی  /  5:88جدول 

 سطح به % شاخص خشکی طبقه بندی طبقه بندی

 Hyper arid AI < 0.05 7.5%  خشک فوق

 Arid 0.05 < AI < 0.20 12.1%  خشک

 Semi-arid 0.20 < AI < 0.50 17.7%  نیمه خشک

مرطوب  نیمه 

 خشک
Dry subhumid 0.50 < AI < 0.65 9.9% 

                      

 Eیزان انرژی تابشی خورشید چقدر است؟ٍ= می      

 استمحاسبه از رابطه ذیل قابل  دیخورش یتابش یمقدار کل انرژ ،بولتزمن -اساس قانون استفان بر

 
E = σ T 

 E =  وات بر سانتی متر مربعمقدار کل انرژی  برحسب  :

   =σوات بر سانتی متر مربع در درجۀ کلوین 6/5*10-17ب ثابت بولتزمن برابر با ضری:

  T =دمای جسم سیاه بر حسب درجه کلوین :(د یا انرژی میتاباندتابجسمی که در تمام طیف الکترومغناطیسی می )

 درجه کلوین محاسبه شده است 6000که  

E=5/6 * 10-12 *(6000)2=73.5 * 102 w/cm2=73.5 * 106 w/m2 

 

 

                                                 
- 87- potential evapotranspiration /تبخیر و تعرق پتانسیل/  

UNEP -*  
88 - Aridity Index  ضریب خشکی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potential_evapotranspiration
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  "آب و هوا"و آمار برداری آمار 

 

 

سرشماری افراد جامعه ختم می شود، درصورتیکه این مفهوم نزد کارشناسان و موضوع به  "مفهوم کلمه آمار در اذهان برخی صرفا

برآن اساس عملیات اجرایی و مطالعاتی خود را به اجرا  "معنای دیگری دارد که قویارشته های مختلف علمی فنی  دانش پژوهان

متخصصین امر و محققین ذیصالح که و کلمه آمار به دانشی اطالق میشود  داده های آماریشیوه کسب می گزارند. بدین ترتیب 

یا کارگاهای فنی  ،عناصر موجود در طبیعت ٔ مطالعه برایدانش  از ایند. برآن اساس تصمیم گیری می کننالیت شان عبنا به رشته ف

بهتر به اجرا گذاشتن طرح های اجرایی یا مطالعات  در جهتها  داده یارائه و سازمانده ر،یتفس ل،یتحل ،یگردآورو غیره، پس از 

 د. استفاده می شوعلمی 

در یک هواشناسی برداشت داه های  "صرفا (و هواآب این کلمه )مفهوم واقعی که دانیم ب هتر استباما در مورد آمار آب و هوایی 

تا  داده  دبه انجام رسانی ساله 30یکدوره برای  حداقلنیست. بلکه برای تحقق امر الزم است کار آماربرداری را مدت دوره کوتاه 

یط یا وضعیت موجود و برداشت سایر اموری که ما را با شرایط مح ی آب و هواییبردارآمار  د.نشابمعنی دار های به دست آمده 

های آب و بارش روزانه و ماهیانه و غیر. آمار ،جمعیت، دماآمار ، مانند است های عددی دادهاز ی  مجموعهجامعه آگاه می سازد 

، متداول های روش از استفاده با تجربی دانش ٔ  توسعهاز طریق بسط، و استخراج، اندازه گیری،  به دقت می بایسترا هوایی 

. علم آمار، علم پردازش و به کار گرفت)حاصل از اندازه گیری و آزمایش( را  به دست آمدهتنظیم، پرورش، و تحلیل داده های 

با استناد بدان می توان اقدامات نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما  کسبها به منظور  های کمّی و تحلیل آن فن فراهم کردن داده

. آمارهای آب و هوایی از طریق برآورد نگاره های متغییر دما، کامل به اجرا گذاشت اعتماد نظر  را باطرح ریزی شده و مورد 

رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش، تعداد ذرات موجود در اتمسفر و سایر متغیرهای هواشناسی در یک منطقه خاص و در یک 

. وضعیت آب و هوای یک منطقه در طول فصل های دی گیرمتجزیه و تحلیل قرار  دمورو دوره طوالنی مدت اندازه گیری 

برای یک منطقه خاص شرایط را مختلف متفاوت است، و هر فصل گویای شرایط کوتاه مدت متغیرهای آب و هوایی است که 

 دکنبیان می 
 

 

  89محاسبه تبخیر و تعرق بالقوه اندازه گیری و

 

میزان  ارزیابی به منظور علی الصولکه  (Ƞ) 20است  لیو تعرق پتانس ریبخهمانا ت عتیچرخش آب در طبدر از عوامل مهم  یکی

و در طراحی پروژه های مورد نظر به کار  یکیدروژئولوژیو ه یو مطالعات زهکش یآب ساتی، تاسآب مورد نیاز اراضی کشاورزی

                                                 
 

  89  -.66b580f44ca7439d76466d5821_30338https://jwim.ut.ac.ir/article_  روش محاسبه تبخیر و تعرق به روش  ارییآب و آب تیریمدسایت

 پنمن ، مونتیث را به درستی د رمقاله ای به آدرس فوق به انجام رسانیده است  

 

 

https://jwim.ut.ac.ir/article_30338_5821d76466d7439ca44f580b66.
https://jwim.ut.ac.ir/article_30338_5821d76466d7439ca44f580b66.
https://jwim.ut.ac.ir/article_30338_5821d76466d7439ca44f580b66.
https://jwim.ut.ac.ir/article_30338_5821d76466d7439ca44f580b66.
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برداشت شده از ایستگاههای درازمدت عات از آمار و اطال  با استفاده "کامال بالقوهو تعرق  ریتبخبرآورد و  محاسبهشود. گرفته می 

 یو به روشها( هوا، فشار هوا و سرعت باد یهوا، رطوبت نسب یدما د،یتابش خورش)شامل اطالعات دقیق منتسب به  یهواشناس

که تاکنون برای برآورد این پارامتر استفاده شده می توان به روش  ییروشها در این باره از عمده ترین. درس  یانجام مبه  گوناگون

، برای مناطقی که با کمبود آمار و اطالعات هواشناسی مواجه است مورد استفاده قرار می گیرد( ")این روش عموما دلیکر ینبال

را حاصله  جینتا ،لیو تعرق پتانس ریبختپس از محاسبه  "در این مورد ترجیحا. غیره اشاره کردو  وزی، پنمن ، هارگر تیتورنث وا

کرد، و به صحت و سقم داده مزبور اطمینان یافت. بدین ترتیب پس از برآورد میزان تبخیر  سهیمقا ی توانم یمتر یسیل یها با داده

 بیدر ضر، داده مستخرجه را ت مورد نظرزراع لیتعرق پتانس ریتبخ نیتخمبه براآورد و ت نسبو تعرق منطقه طرح الزم است 

 تا میزان آب مورد نیاز کشت زار مربوطه برآورد گردد. نمودهقرار دارند ضرب تحت کشت که مختلف  اهانیمربوط به گ یاهیگ

قابل ذکر است.  یکی از مهمترین مؤلفه های چرخه ی آب در طبیعتبه عنوان تعرق  وتبخیراز نظر عمومی باید اذعان داشت که 

و اراضی زراعی آبیـاری  یا ،منطقه طرح توازن آبـی شناخت پارامتر چه از نظرن ایتعیین دقیق  و بدین ترتیب محاسبه، برآورد

با استفاده از  "امستقیمدر عمل برای محاسبه و برآورد این پارامتر، گاه ضروری است. نه تنها الزامی که منابع آب  مـدیریت

در این رابطه نظر به اهمیت برآورد میزان . می توان کمک گرفتربی غیرمستقیم با استفاده از معادالت تج بـه طـور والیـسیمتر 

 .دگرد میقبل بر سال  250مطالعات علمی به بیش از تبخیر و تعرق بالقوه تاریخ کهن این 

 

  90رابطه ریاضی پنمن

 
 

در  می بایسته کاربردی ک موردی، ی استموضوع حایز اهمیت لیو تعرق پتانس ریتبخدقیق برآورد چنانچه گفته شد محاسبه و 

مورد توجه قرار گرفته، بدان استناد منابع آب  تیریو مد یزهکش ،یاریآب یاز طرحها یاریبس تیریو مد یطراح ،ی هازیر برنامه

روش پنمن و یا روش اصالح شده آن  ردیگ یکه امروزه مورد استفاده قرار مکاربردی  یمحاسباتدر این باره یکی از روشهای  .دشو

مناطق خشک با  یمیاقل طیشرا یبرا برای مناطق مرطوب کاربرد دارد استفاده می شود. در صورتیکه "که غالبا "مونتیث –پنمن "

در کشور مان به کرات و مرات امتحان گردیده است این مورد هرچند  .ستا  امتحان نشده چندان ،نور خورشید ادیتشعشع ز

 (.87ع شود به زیر نویس شماره )رجو

 

 
 

  Δ/γ= پارامتری تجربی وابسته به دما است  

                                                 
  90رابطه پنمن را د ربخش ضمایم دنبال نمایید 
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0.35(0.5 + u2/100)(ea – ed)  =Ea  

 uمتر( 1609= سرعت باد برحسب مایل در روز )  

 eaی از رابطه درون کادر زیر به دست می آید( رطوبت نسب= فشار بخار آب اشباع )جاییکه  

 
 E0= تبخیر و تعرق بالقوه 

 (1-r) Rin-Ro = H 

 r)Rin = 0.95Ra(0.18 + 0.55n/N) =Rin-که از رابطه زیر محاسبه می شود (یورود ی)پرتوها=  

 

(1-r)Rin = 0.95Ra(0.18 + 0.55n/N) 

 

 

 
 

 Rin = 0.95Ra(0.18 + 0.55n/N) (r-1) یتابش ورود -

 Ra= (موجود در بخش ضماتیم( 11.1.1 وستی)پ ، که از رابطه ذیل استخراج می شود است دیتابش خورش  -

 Roیتابش خروج=    -

 r((آب یبرا 05.05آلبدو )=   -

91یآفتاب یآفتاب و ساعت ها یواقع یساعت ها نیب= نسبت   -
 n / N 

  92(کند می جذب تابد می آن به که را نوری ٔ  که همه= تابش توریک جسم سیاه )جسمی  

 =  فشار حقیقی بخار آب  

 

                                                 
91 - The term n/N can also be estimated using the cloudiness, e.g., a cloudiness of 60 % gives an n/N of 40 % (= 100 - 60). Ro is 

calculated by 
رسد. توسط محاسبه  می( 60 تا 100)=  ٪40 به ٪60مثال، ابعاد  یزده شود، برا نیتخم ابرناکیبا استفاده از  نیهمچن)ان کوچک / ان بزرگ( اصطالح  نیا

 شده است

 92جسم سیاه /   - 

جسم  کی. شود یم دهید اهیکه سرد است س یجسم وقت نیا لیدل نی. به همگذرد ینم ای تابد یجسم بازنمآن از  یسیتابش الکترومغناط چیهجسمی است که 

 فحفره وارد ظر نیکه از راه ا یاست. تابش آل دهیا اهیجسم س یبرا یخوب بیخروج تابش دارد )کاواک( تقر ایورود  یبرا یکه تنها سوراخ کوچک یتوخال

اگر از سوراخ  ل،یدل نیشود. به هم دهیتا سرانجام درآشام تابد یجسم بازم یداخل یها وارهیدر د یدرپ یتابش پ نیدارد. ا یاندک اریبس دنیشود، احتمال بازتاب

  دید میخواه اهیآن را س میبه درون جسم بنگر

bword://!!6NVXVTECG6,%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
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 ET  -  (mm/day)  / ان ماخذاهیو تعرق گ ریتبخ 

 

  / )^n-R - ))1-) d^(2-(MJmیاهیتابش خالص در سطح پوشش گ 

  هوا )بر حسب یدما نیانگیم 

 

(C بر حسب )میانگین حرارت هواT -  

 

 – U- 2 یمتر 2سرعت باد در ارتفاع  ( متر بر ثانیه)

 

 kpa (- e_a-e_d) / متری   2ر در ارتفاع فشار بخا یمنحن بیش

 

   - KPaC^(/   γ)-1((یرطوبت بیضر

 

 ))1-) d^(2-(MJm^( داخل خاک  حرارتیشارG -  

    - ∆ -(KPaC ^ (- 1)) فشار بخار یمنحن بیش  -  -

〖ET〗 _0: reference evapotranspiration (mm / day) 

R_n: pure radiation on vegetation cover (MJm ^ (- 2) d ^ (- 1)) 

T: Average air temperature (in C) 

U_2: Wind speed at 2 meters (m / s) 

e_a-e_d: steam pressure shortage at 2 meters (KPa) 

Δ: Curve vapor pressure curve (KPaC ^ (- 1)) 

γ: Moisture coefficient (KPaC ^ (- 1)) 

G: Heat flux into the soil (MJm ^ (- 2) d ^ (- 1)). 

 

 

 

قابل ، یاطالعات آماربه  ازیحداقل ن امرجع ب اهیو تعرق گ ریتبخ زانیجهت برآورد مروشی کاربردی  93ینوموس -وزیروش هارگر

 .دلیکر یبالنو روش *، یمتریسیال یداده ها هیبر پامقایسه 

                                                 
93 Hargreaves-Somoni 

* Lysimeter = is a measuring device which can be used to measure the amount of actual evapotranspiration which is released by 

plants, usually crops or trees. By recording the amount of precipitation that an area receives and the amount lost through the soil, 

the amount of water lost to evapotranspiration can be calculated. 
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 ایران )به نقل از دویچه وله(بحران عظیم فرسایش خاک در 

 

 میلیارد تن خاک حاصلخیز در کشور از دست می رود 5سالی  

 

میلیارد تن خاک حاصلخیز ایران در نتیجه جاری شدن سیالب و فرسایش خاک در پشت سدهای کشور جمع  5هر سال بیش از 

 د.واند در پشت خود ذخیره کنت شود. این رقم برابر است با حجم آبی که سدی به بزرگی سد امیرکبیر می می

های  ها، مراتع و آبخیزداری ایران در یک همایش دولتی ضمن طرح مشکل انباشت خاک علی سالجقه رئیس سازمان جنگل

رود  حاصلخیز در پشت سدهای ایران، پیشنهاد کرده است که به جای ایجاد سدهای بزرگ روی استخراج منابع آبی که هدر می

 .شود گذاری  سرمایه

 

 ای مخزنی بزرگسدهتوسط   زیستوارده به محیط های  زیان

 

آید و  شود که بعد از قعر خلیج فارس بیرون می میلیارد متر مکعب آب در زاگرس تولید می 150ساالنه :»ویدگمی سالجقه 

گذاری  جای سرمایه وی توصیه کرده که به« کنند. کشورهای عربی با همکاری آمریکا این آب شیرین را از خلیج فارس برداشت می

 .رود اجرا شود هائی که هدر می برداری از آب هائی برای مهار و بهره روی سدها، طرح

کند که  محیطی، الیروبی دائمی سدها را ضروری می های حاصلخیز در پشت سدهای بزرگ، در کنار مشکالت زیست انباشت خاک

ها، مراتع و  ها کاهش یابد. رئیس سازمان جنگل شود که بازدهی آن می هزینه سنگینی دارد. عدم الیروبی سدها، به مرور زمان سبب

فرسایش خاک در کشور به حدی است که ساالنه یک »آبخیزداری ایران در همایش ملی مدیریت حریق در منابع طبیعی گفته است:

 «..شود سد به حجم سد امیر کبیر بایگانی می

 

 گویند؟ مخالفان سدسازی چه می

المللی  نخستین نشست بین 1997زرگ، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان مخالفان زیادی دارد. در سال ایجاد سدهای ب

کنندگان این نشست،   ی برزیل تشکیل شد. شرکت "کارتی با"کشور جهان در شهر  20ها با حضور نمایندگان  حفاظت از رودخانه

 .ها و مخالفت با سدسازی نام نهادند نهمارس را به عنوان روز جهانی حفاظت از رودخا 14روز 

کنند و به بررسی  ها و سمینارهائی برگزار می اسفند( کنفرانس 24مارس، ) 14طرفداران محیط زیست در ایران نیز، هرسال در روز 

  .پردازند های ایران می تاثیر سدسازی بر وضعیت رودخانه

های کوهستانی و  یکی از عوامل مخرب محیط»ز سدها به عنوان بان کوهستان ا سال گذشته، عباس محمدی مدیر گروه دیده

                                                                                                                                                             
 دازه گیری است، که می تواند میزان تبخیر و تعذق را که از طریق برگ درختان صورت می گیرد به دست دهد. لیسیمتر= یک دستگاه ان
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اند و  ای از سدسازی ساخته سازندگان و حامیان سدسازی چنان چهره دروغین و تقدیس شده»نام برد. وی گفت: « طبیعت ایران

  «پندارند زندگی بدون سد ممکن نیست اند که همه می را معادل آبادانی جا زده آن

ای که در مسیر طبیعی خودش حرکت  رودخانه» ای با دویچه وله گفت: ان کوهستان ایران، همان زمان در مصاحبهب مدیر گروه دیده

کند یک اکوسیستم بارور است و این اکوسیستم، چه از لحاظ طبیعی و چه از لحاظ اقتصادی، برای انسان مفید است. تجربه  می

 «ها تاثیر منفی دارد ی موجودات زنده غیرانسانی و هم روی انسانها هم رو کاری در سیستم رودخانه نشان داده که دست

 

 سنگین بازده پائین و زیان

 

 5 اند، تنها دهد که سدهای موجود ایران، با هزینه سنگینی که به کشور تحمیل کرده می آمار رسمی نشان»به گفته عباس محمدی، 

کنند. اما ایجاد همین سدها سبب شده است که تمام  را آبیاری میدرصد برق ایران را تامین و حدود ده درصد اراضی کشاورزی 

  «های مهم ایران آسیب ببینند رودخانه

های ایران، معتقد است یکی از دالیل گسترش سدسازی در ایران، منافع سرشاری است که سدها برای  بان کوهستان مدیر دیده

  د.نکن پیمانکاران و مدیران امضا کننده قراردادها ایجاد می

شرکت سدسازی داریم. در جائی مثل بلوچستان  300ما در ایران حدود »وله گفت: محمدی در مصاحبه سال پیش خود به دویچه

 12تا  10سد در دست ساختمان است. در کویر مرکزی ایران، جائی که تنها  40تا  30که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود 

سد ساخته شده یا در دست احداث است. برای برخی محافل تنها ساخت و ساز  200 جاری است، بیش از درصد آب کشور در آن

 / مرجع دویچه وله .«دشو ای که از این ساخت و سازها حاصل می مهم است، نه نتیجه

 

 ها را خشک کرد حساب و کتاب رودخانه سدسازی بی

 

، به ایشان اعالم شد اشتباه دوم را انجام نده و سد را نژاد عیسی کالنتری همچنین با برگشت به عقب گفت: در زمان آقای احمدی

کیلومتر از  270آبگیری نکن که آب شیرین به آب شور تبدیل شود اما ایشان کار را به پیمانکار واگذار کرد تا دو خط لوله به طول 

متر تنها  سانتی 10ای به قطر یک متر و  میلیارد تومان هزینه شد که درنهایت از لوله  200هزار و   2زیر سد رد کنند. برای این کار 

 حساب بی های سدسازی که شود می مربوط آب رویه بی برداشت به تنها نه ما مشکل: افزود او  لیتر آب خروجی داشته باشیم. 200

 شده ساخته سد بس از اما کنند می یاد خود افتخار سند عنوان به سدسازی از ما مسئوالن. است زده دامن مشکالت این به کتاب و

ها به دلیل سدسازی کاهش داشته و به خشک  آب درصد روان  42شود. درحال حاضر  ی نمیجار آبی ها رودخانه در دیگر است

 ها منجر شده است. شدن بسیاری از رودخانه

 میلیارد تومان رسید  هزار 20میلیارد به   50جبران هزینه از 

که در شرایط فعلی برای نجات کشور از بحران خشکسالی نیازمند اقدامات فوری  جمهوری با اشاره به این مشاور معاون اول رئیس

مان زیر زمینی   سال آینده به حالت نرمال برسیم باید سطح برداشت آب از منابع  6تا  5که بتوانیم ظرف  هستیم، تأکید کرد: برای این

 96کار را باید از همین امروز شروع کنیم چرا که تا االن هم دیر شده است. باید سطح برداشت آب از  را به نصف برسانیم و
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میلیارد تومان هزینه   هزار 25تا  20میلیارد مترمکعب برسد. او گفت: این موضوع درحال حاضر برای ما   56میلیارد مترمکعب به  

شد مدیریت کرد اما  میلیارد تومان هزینه می  100تا  50ضوع را تنها با دارد این در صورتی است که در دوره خاتمی این مو

افتد و البته  کم دارد بین دولتمردان جامی متاسفانه مدیران کشور تا امروز باور نداشتند که بحران جدی است و حاال این موضوع کم

است. آب، نفت نیست. بالیی که ما سر نفت این هزینه گزاف هم برای نجات تمدن ایران و کشور ضروری و غیرقابل اجتناب 

 مان و موجودیت کشور به آب بستگی دارد توانیم سر آب بیاوریم زیرا حیات آوردیم را نمی

 

 های سطحی را خشک کردیم درصد آب  97 

 

ایران با  دهنده از ذخایر آبی کشور گفت: عیسی کالنتری، وزیر کشاورزی دوران سازندگی در این جلسه با اعالم آمار تکان

های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی  های سطحی خود عمال تمام رودخانه درصد آب  97برداری از  بهره

درصد ایرانیان یعنی جمعیتی  70نمانده است. او ادامه داد: این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 

که سرانه آب تجدیدپذیر کشور به  ی زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. کالنتری با بیان اینمیلیون نفر برا 50معادل 

  میلیارد مکعب رسیده است. 101

 ترین وضع خشکسالی جهان در ایران بحرانی

ایم،  ناآگاهی از آن گذشته هایی گفته نشده یا کتمان شده است یا با کالنتری با بیان این نکته که در زمینه بحران خشکسالی واقعیت

اند که کمی دیر  رود و حاال متوجه این موضوع شده گفت: مسئوالن دولتی تا امروز باور نداشتند که کشور دارد رو به قهقرا می

درصد باشد. این درحالی است که  40های سطحی نباید بیشتر از  برداری از آب درصد بهره است؛ مطابق با استانداردهای جهانی

 درصد برداشت است. 25اند که حداکثر  برداری برای حفظ منابع آبی خود را لحاظ کرده آل بهره تر کشورهای پیشرفته حد ایدهبیش

های سطحی در معرض بحران جدی قرار  رویه از منابع آب برداری بی او افزود: تنها دو کشور در جهان وجود دارد که با بهره

درصد و  46های سطحی در مصر به  برداری از آب ر است. این در شرایطی است که میزان بهرهاند و آن دو کشور ایران و مص گرفته

که عمق فاجعه را بهتر متوجه شوید عملکرد برخی از کشورهای  درصد رسیده است. برای این 97در ایران با اختالف فاحش به 

درصد، هند 29درصد، چین 21درصد، آمریکا 19کنیم: ژاپن  شان مرور می های سطحی سرزمین برداری از آب جهان را در بهره

 درصد.25ایی به ایران شباهت دارد تنها های جغرافی درصد و در کشوری مانند اسپانیا که از لحاظ اقلیم و ویژگی 33

آل و نفوذ آب به زیر زمین، جایی برای  وزیر دولت پنجم گفت: این موضوع به آن معنی است که حتی در صورت بارش ایده

شود. این موضوع شورتر شدن خاک و از دست رفتن  ذخیره آن وجود ندارد، در نتیجه آب در سطح خاک جاری شده و تبخیر می

زی آن را به دنبال داشته است. درحال حاضر وضع آبی برخی از شهرهای ایران به سطحی رسیده است که آن شهرها از حاصلخی

عنوان مثال درحال حاضر شاهرود و نیشابور از نظر  شوند. به تعبیر می« شهر مرده»نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به 

 شود. ای از شهرستان رفسنجان نیز شهر مرده تلقی می ش عمدهآیند و بخ هیدرولوژی شهر مرده به حساب می
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 . شود یآن وارد نم یستابیبر سطح ا یاست که فشار یبخوانآآبخوان آزاد. 

  است شتریدر آن از فشار جوّ ب ینیرزمیاست که فشار آب ز یخوان تحتِ فشار. آبخوانآب

تراوا  آبخوان کم گذرد یاز آن نم یآب چندان یعاد یِکیدرولیه طیرا که در شرا یا رشدهیس یشناخت نیتراوا: واحد زم  کم آبخوان

 . / از ویکی پدیاندیگو یم

 . که از حرکت آبهای زیرزمینی جلوگیری می کند ،نفوذ پذیری کمبا الیه نفوذ ناپذیری یا :  94و تروا  ناتراوا آبخوان

آن از آب مملو و اشباع شده باشد. معموالً  یها خلل و فرج سنگ ایها  که سوراخ ندسته نزمی ٔ از پوسته یقسمت "آبخوانها عموما

در  یرس یها الیهمانند  یتراوش رقابلیبه سطح غ دنیممتد از آب پر شده و با رس یها یها بر اثر بارندگ سنگ یها منافذ و سوراخ

است متناسب با خارج شدن آب  یهی. بدشود یآشکار م نیح زمدر سط یمختلف یسارها و به شکل چشمه گردد یجا متوقف م همان

مرطوب باال  یها در فصل ینیرزمیز یها . قاعدتاً سطح آبرود یم نیکرده و پائپیدا افت  ینیرزمیز یها ها سطح آب چشمه نیاز ا

سطح آب  نیتر نینخواهد رفت. پائ تر نیپائ ایباالتر  ینیاز سطح مع چگاهیه یول رود یم نیخشک پائ یها آمده و برعکس در فصل

 نامند یآن منطقه م یهر منطقه را سطح آب دائم ینیرزمیز

 .نمک( ای)شن، ماسه  ناپیوستهمواد و  همراه با خرده سنگ، است ینیرزمیز ریسنگ نفوذپذ هیال کی 95تروا آبخوان

آبهای  علی الصولشود.  یاستفاده مو غیره باغ ها  یاریو آب یاریآباز قبیل  ،یداخلنیازهای  نیتام یعمدتا برا ینیرزمیز یآب ها

اال در . مورد استفاده قرار داد یگسترده اسطوح وسیعی و  یاریاهداف آب یبراو پمپاژ زیاد  یزیرزمینی را نمی توان در مقادیر

 .مناطقی که این اجازه را به ما می دهد

 

                                                 
94  -Aquitard  
95- aquifer 
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  کشوری برای قشر زحمتکشان  گبی برنامحکایت از آشنا صحنه ای : 43تصویری 

فقر و بینوایی روستاییان پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی به علت نبود یک برنامه منسجم و از پیش تعین شده، کم کم ک و 

در سرتاسر کشور از شمال تا جنوب، و از شرق تا غرب گسترش یافت، که الحال نیز وضع برهمان احوال است. موضوعی که بعد 

ب اسالمی برشدت و حدت آن افزوده شد، به شرحی که دیگر آن فضای پر رفت و آمد، و آن روحیه شاداب و آن عطر نان از انقال

خانگی که در تنور های روستا تهیه می شد رخت بربست، به وجهی که اینک مجبورند مایحتاج روزمره خود را از شهرهای دور و 

اع اسفبار اغلب روستاییان به وجهی است که هرگز نمی دانند که برای فردا چه در نزدیک تهیه و فراهم سازند. در این ایام اوض

پیش است و پس از آن چه خواهد شد. او هنوز مطمین نیست که همه هم والیتی ها و دوستان قدیم همچنان در روستا خواهند 

ایرانی علی الخصوص روستاییان را به آینده ناامید ماند یا کوچیده روستا را ترک خواهند کرد؟. واقعه ای تلخ که دنیای اکثر جامعه 

ساخته، می رود تا همین روزنه امید و با هم بودن را نیز به تدریج از دست داده، مفلس و سرگردان آوراه دشت و بیابان شوند؟ 

رای تامین زندگی اینک حتی در همین سالهای اخیر روستایی حتی در فصل تابستان که زمین می تواند برکت آفرین باشد، او ب

 فقیرانه خود روی به شهر، به کار گل مشغول می شود، تا شاید لقمه ای بیشتر از آنچه میسر است در سفره فقیرانه اش به گذارد.

افراد سالخورده و کار افتاده، با جسمی خسته و فرسوده اند، که باید چرخ  "این روزها تنها کسانی در روستا حضور دارند، که اکثرا

ی را به چرخانند. زیرا جوانان روستایی به خاطر سختی معیشت در روستا به حاشیه شهرها فرار کرده، جمعی نیز داوطلبانه در زندگ

                                                   /                                                            مجموعه سپاه پاسداران یا بسیج، سرگرم خدمت به نظام آن راه را برگزیده اند

 از پایگاه خبری نسیم خنداب، وبالگ روستای قلعه طورگیر فوق برگرفته تصویر 

 

گرفته و گلوگاه بسیاری را در چنگ می فشارد را نشانه  انایرانیقشر وسیعی از ی که وسیله فقر و نداری مساله حاد و نامتوازن

می تواند با اجرای برنامه ای بلند مدت و همه جانبه مرمت  کهآب و هوایی و نامناسب دشوار  با وضعیت همسوضایعه ای است، 

. در این زمینه خوب می درا تداعی می کننشان از کم کاری و عدم وجود یک برنامه بلند مدت  . ضایعه ای کهو به سامان برسد

تحت تأثیر تشکیل می دهند که بی وقفه بایر و نمک زار  اضیگستره ای از ار، را مناطق خشک و نیمه خشک ایران اکثره دانیم ک

قرار دارند. شدت فرسایش بادی به خصوص در خوزستان،کرمان، سیستان و  و دیگر عوامل مخرب طبیعت فرسایش بادی

دگی را برای ایران به چنان درجه ای از وخامت رسیده که زناقلیم خشک  دلیلو برخی از مناطق حاشیه کویر به  ، ایالمبلوچستان

اراضی، مناطق از یک طرف به علت شور بودن برخی از این . مردمان ساکن آن مناطق دشوار و غیر قابل تحمل گردانیده است

که اسباب خشکیدن خاک را فراهم می آورد، بهار و تابستان هوا در  یگرمیا  برسطح زمین، گیاهی کافیپوشش  نبود همچنین

فضای شهر و روستا پراکنده ساخته، مشکالت فراوانی را  به صورت پودر درخاک خشکیده را  الجرم د راثر وزش کمترین باد 

کویری و تپه های ماسه ای و یا مناطقی که  مناطق را کشور مساحت از هکتار میلیون  80حدود در این مورد . پدید می آورد

یستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، کرمان، یزد، پوشش گیاهی آن ناچیز است می پوشاند. این اراضی بیشتر در استان های س

شهرها دهات و خطوط ارتباطی این مناطق را اغلب که  ،فرسایش بادی زمینه ساز و ،رندمستقمرکزی، سمنان و استان های ساحلی 

مناطقی ن چنیسکنه مهاجرت الینحلی که وسیله  "موضوع فعال می کند.روستایی را تهدید  ، شهری واقتصاد داده،مورد هجوم قرار 

آن را میلیون هکتار  12حدود  "تقریباکه این بخش از کشور به نقاط دیگر می گردد. مساحت را  تسریع بخشیده سبب فرار آنان 
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که به طور دائم مصیبتی  .می دهدتشکیل میلیون هکتار آن را تپه های شنی فعال  حدود شش ،ریگ های روان اشغال کرده است

 د. دهمی قرار تهدید در مضیقه و مورد را بلعیده، ساکنان آن مناطق را روستا  شهر و زمین های زراعتی

 

 

 ستعدادهای بالقوه  ا 

 

 "و ناالیق تقریبا رانت خوارناکارآمد،  اداری سیستمیک  وجود دلیلبه  نچندان دور هایسال ایران در طولتوانمند  سرزمیناگر چه 

با توجه به توان باالی کارشناسان الیق و توانای خود، به قوت  اما .ه استداداز دست را  خودامکانات بالقوه و اساسی از  بسیاری

سر و قابل انجام است یمکه به یقین همه ناراستی ها ز پروری و جایگزینی با امکانممکن  زمان در کمترین می توان باور داشت که

د ر راه رسیدن به عزم را جزم و نسبت به برطرف ساختن ضایعات پیش رو حمایت و پشتیبانی دستگاههای ذیربط  با بایستی

ایران عالوه بر . ه سر منزل مقصود نایل گردیمبخواسته های خود همت کرده زودتر از آنچه را که تصورش می رود به توانیم 

، که انجام ی نیز برخوردار می باشدندچ از دیگر امکانات و قابلیت های ممتازخوشبختانه امکانات بالقوه طبیعی و زیست محیطی، 

که بالقوه، و در دسترس موضوعی است  اتامکانگونه همه دن بوفراهم از  یکاپذیر حنا. واقعیتی انکار کار را تسریع خواهند کرد

خواهد محقق داشتن چنین خواسته ای آنگاه  صورت واقعی به خود البته  .حرف اول را می زند ویرانی ها تمامیبازسازی  در

و آبادی پیش رو مشکالت همه رفع  برایکه از دل و جان  ، آنان این آب و خاکدلیر جمعی از برجسته ترین فرزندان که  گرفت

می توان شرایط ناهنجار امروز کشور را در  با رویکردی چنین جانانه. میسر است باشند پای در میدان نهادهمصمم زمین ایران 

اسر پرشکوه گذشته باز گردانید. در این باره، بدون تردید می توان با توجه به وسعت و پهنه دشت کمال نیکویی به روزگاران سر

های بسیار حاصلخیز ایران زمین )شامل: دشت پر بار و وسیع خوزستان، دشت مغان، اراضی زرخیز آذربایجان، دشت های مرکزی 

استان دختر در  ن کرمان، دشت های حاصلخیز سیالخور و پلحاشیه کویر و اراضی وسیع و غله خیز ارزوییه و جیرفت در استا

به عنوان انبار غله ایران از آن یاد می گذشته در طول همین یکصد ساله لرستان همچنین منطقه زرخیز زابل، دشت بارخیزی که 

 بسیاربا تاسف ک که اینی موضوع .گذاشتخواهد ( نمونه یک کشور موفق و توانا را در منطقه و در کل جهان به نمایش شد

ساقط از حیز انتفاع  گشته،بی بصیرت به حال خود رها  برخی افرادبه علت بی توجهی بالقوه ین پتانسیل اامکان بهره وری از 

ست. منتهی امر فقط به کمی بوده و ه. سرزمین زابل منطقه ای است که از نظر بار خیزی دارای پتانسیل بسیار باالیی است گردیده

به روزگاران گذشته خود که قادر بود مجددا  ،یه نیاز دارد تا دوباره زنده شدهبا کشور همسا ه دوستانهرابطیک توجه و برقراری 

 کشور برعهده داشت بدان باز گردد. دیر زمانی نیست که زابل جاییکه یکی از بزرگترین مراکزعمومی سهم بزرگی در تامین ارزاق 

می  ،ودخانه هیرمند به حال مرگ افتادهتولید کننده گندم و محصوالت زراعی کشور محسوب می شد به خاطر قطع مستمر آب ر

آبه ایران از رودخانه هیرمند دولت  قاندیشه نشود نفس های آخر را بکشد. در مورد گرفتن سهم حدرست رود که اگر چاره ای 

 معاهدهبه انعقاد اری حق آبه ایران با دولت افغانستان وارد مذاکره شد و توانست جهت برقر 1352.05.10مورخ  درشاهنشاهی 

د. اگرچه این قرار داد پس از همان کنن "ت مجددابرقرار بوده اسپیوسته از گذشته های دور که  ،سهم قانونی تاالب هامون را 96ای

                                                 
  

 96و دولت افغانستان رانیا یدولت شاهنشاه نیب رمندیمعاهده راجع به آب رود ه - 
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هیرمند آب از حقوق حقه ایرانیان آب و سهمیه هرگز در صدد گرفتن مسولین امر پس از آن ، از آنجاییکه پیروزی انقالب اسالمی

در را زابل و دریاچه هامون شهرستان تاریخی  تا ،کشور افغانستان ملغی شد جانب،  الجرم آن معاهده یکطرفه از ندرا جدی نگرفت

ی زابل و تاالب هامون که روزگارانی شهر باستانبه طوریکه هم اکنون  .غرقه سازندو در ماندگی افالس به روز مضیقه و الجرم 

بدان اشاره رفت  ". عالوه بر آنچه فوقانچندان دور کر و فر و بیا و برویی داشت چنین غمزده و دلمرده به حال خود رها سازند

که به علت کمبود آب همچنین عدم  است،وجود مفراهم و در کشور نیز  یگزینه ها و پتانسیل های مشابه دیگراز بسیاری 

سترسی سهل و ساده به برخی مناطق دور دست ولی پرآب کشور، آب حاصله بی مصرف و معطل هرز می رود. مناطقی که با د

کمی توجه و با استفاده از روشها و تکنیک های کار آمد و کارساز مدرن می توان از آن اراضی به خوبی استفاده و مورد بهره 

می تواند عالوه بر تامین مواد  ،ور ایران با داشتن پتانسیل تولید و توان باالی بارخیزیبرداری قرار داد. گمان من بر آن است که کش

جمعیت کنونی کشور. حتی مازاد تولید نیز داشته باشد. یعنی اینکه ایران با وجود قابلیت های انسانی و ظرفیت نیاز  موردغذایی 

م می تواند با ایجاد و فراهم ساختن فرصت های مناسب برای ت صنعتی الجراهای تولیدی، از قبیل محصوالت کشاورزی و تولید

بازاریابی محصوالت کشاورزی و صنعتی خود در کشور های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان همچنین کشور های غربی )با 

های تولیدی  صادرات خشکبار، مرکبات، صیفی جات و بسیاری اقالم دیگر زراعی بازار های تازه ای برای محصوالت و فراورده

و از آب و هوایی مشکالت از نظر چه که با همه کاستی ها  اسراییلکشور دست و پا کرده و همانند کشوری کوچک مثل کشور 

کوچک بودن وسعت خاک توانسته است قسمت بزرگی از اقالم کشاورزی خود را در بازار های  یا آن جمله مشکل کم آبی،

رف اول را در تولید حکه با بسیاری از کشور های بزرگ جهان  چه بسا. بهتر از آن را به ثمر رسانیم ،ددارجهانی عرضه 

برخی ممالک لذا برای کشوری همچون ایران با وسعتی چندین برابر سرزمین  کنیم.رقابت محصوالت کشاورزی دارا هستند 

یعتر به همان طریق عمل نماید. البته در رمی تواند بهتر و وسامکانی از این دست بسیار محتمل بوده  "مسلمادور و نزدیک  کوچک

به جای استفاده از "ست تا بسیاری از مالحظات مثل اصالح روش آبیاری، نحوه شخم و آماده سازی زمین آن کار هاین راه الزم

جهان بدان ها عمل می  یا آبیاری قطره ای و دیگر روش های موجود که دراز روش فارو  اراضی،ن نمودو غرقاب  بندی،کرت 

سود جست. با آنچه و از آن  ،جایگزینمفید، و غیره  یبه جای آبیاری کرترا می توان آبیاری قطره ای  .ی کردریبهره گشود 

                                                                                                                                                             
 1352.5.10مصوب  و دولت افغانستان  رانیا یدولت شاهنشاه نیب رمندیمعاهده راجع به آب رود ه  

 1973مارس  زدهمیبرابر س 1351اسفند ماه  دوم و ستیب خیکه در تار مهیضم  مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل کیمعاهده مشتمل بر این  –واحده  ماده 

 شود یداده م آن بیمبادله اسناد تصو اجازه و بیاست تصو دهیدر کابل به امضاء رس

روز  العاده ، در جلسه فوق1352.4.26شنبه  جلسه روز سه دری مل یمجلس شورا بیپس از تصو مهینامه ضم،  ماده و متن معاهده کیفوق مشتمل بر  قانون 

 .دیمجلس سنا رس بیبه تصو یو پنجاه و دو شمس صدیو س هزار کیچهارشنبه دهم مرداد ماه 

 (هلمند ) رمندیو افغانستان راجع به آب رود ه رانیا نیب معاهده ی امام فیجعفر شر -مجلس سنا  سییر 

و  یالملل نیب ( حفظ روابط حسنهقهیبسا هلمند( و به منظور ) ) رمندیه رود اسباب اختالف در مورد آب هیکل یمیرفع دا یو افغانستان با آرزومند رانیا نیدولت 

 ندیمنظور منعقد نما نیرا به ا یا گرفتند که معاهده میتصم یگیو همسا یاز برادر یناش احساسات

 کردند نییتع لیرا قرار ذ شیخو صالحیذ ندگانینما و

 رانیا ریوز نخست دایعباس هو ریام : رانیجانب ا از 

شناختند  معتبر و حیارائه نموده و آن را صح گریکدیرا به  شیخو یها اعتبارنامه ندهیهر دو نما و  صدراعظم افغانستان عیشف یموس محمد  جانب افغانستان از 

  / مرجع  پژوهشهای مجلس شورای اسالمی موافقت نمودند. یو به مواد آت
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، استاز آن برخوردار  نماکشورشرحش گذشت، به جرات می توان ادعا داشت، بگوییم شرایطی بدین حد مناسب و مطلوب که 

ی در بسیاری از مناطق مختلف جو ریزش های اگرچهدر این مورد  جهان می توان سراغ گرفت، ولی......!!!در کمتر کشوری در 

ذخیره سازی آن که نزد شیوه ایران کم و یا ناچیز است اما همین مقدار کم باران نیز به خاطر عدم دانش کافی در مهار آب باران و 

مواجه  الجرم باید به انتظار در غیر این صورت د. مند شبهبود یافته از آن بهره می تواند  کالمی است غیر متعارفاکثر ایرانیان 

یا عدم دسترسی حاصل ناآگاهی . ره آوردی داشت نشست و آه و حسرتبا مشکل بی آبی و عسرت کشیدن از کمی باران شدن 

یا و از خود بروز نداده ه باره چندانی به این تا به حال عالقکه  یمردانتو بیشتر از همه به خاطر عدم توجه دول به دانش های الزم

 .  بی توجها زکنارش گذشته اند، طریق مدارا در پیش گرفته صبر و حوصله را پیشه خود سازیم

به طور یقین با آنچه بدان اشاره رفت برای مملکتی با چنین ویژگیهای چشم گیر و کم نظیر شاید بدیلی اندک مشابه آن می توان  

امکانات  فی النفسه اگر دارایت. موضوع و مورد قابل توجه آن است که ایران داشحداقل در منطقه خاور میانه سراغ  پیدا کرد، یا

و سایر موارد آب و هوایی اقلیم متفاوت وجود سرزمین با این بسیار پهناور  این شرایط در گستره لیونیست، مناسب آب و هوایی 

. کم استی غنی شامل معادن مس، روی، سرب،آهن، طال و غیره نیز برخوردار و معادن از ذخایر عظیم نفت و گازبرشمرده فوق، 

مهربان و آگاه به شرایط  ،مردمانی دلیربا نظیر تراز همه )علی الخصوص در زمان حاضر( کشور دارای نیروی جوان تحصیل کرده، 

به عنوان سرمایه ای ارزشمند در راه اعتالی  روز جهان چه از نظر مسایل سیاسی و چه از منظر اقتصادی است که می تواند

کلی متروک و ویران گردیده است دو باره ه گذشته ب های، چرخ های فرسوده و از کار افتاده ای را که سالایرانمملکت در فردای 

یافتن  ، جهتکردهمیهن  که ترک یمصداق بارز چنین ادعایی، اشاره ای است به جوانان"د. هندر مدار توسعه و پیشرفت قرار د

موجبات سر ، ، خوش درخشیدهکاپیتالیست )سرمایه گرای(شغلی مناسب برای خود و خانواده خویش در بسیاری کشور های 

البته استفاده از این همه امکانات بالقوه و بهره گیری از این انبوه جوانان  "افرازی ایران و ایرانیان را به نمایش جهانیان گذاشته اند.

ها و ترفند های  ریاکاریبا واال  وسایل و اسباب کار را برای آنان فراهم آورد.زمانی میسر خواهد بود که کشور  "اکار آمد محقق

هرگز امکان رسیدن به خواسته  بی عملی مردمان خودیباالتر از آن  ،کمر شکن اربابان جهان خوار و استعمار گران شرق و غرب

سال است کماکان بسته  150را که قریب ای و راه بسته شرط عبور از این مسیر خطرناک،  بنابراین های برحق میسر نخواهد شد.

سال بدنبالش افتان و خیزان ره می  150قریب  ایران. تالشی که مردم صبور همان همدلی و همیاری است "و عامدا "علمالمانده 

را  دیرین حول است و میرود تا اوضاع نابسامان و کشندهپویند، اما درست در بزنگاه تاریخ، زمانی که همه چیز آماده تغییر و ت

چیده  انعداوت یا با نیت منافع طلبی از آستین بدر آمده، اوضاع را آن طور که در اندیشه آن بهعوض کند ناگهان دستی یا دستانی 

و برای فردای بهتری راهم آورده با زحمت بسیار ف که مردمان این سرزمینآنچه را و  کنند.می اده یپ شوم خودهای برنامه  باشده 

 اند. دسیسه های جور واجور چه توسط ایادی نفوذی و یا جمعی وطن فروشباینر میمان به ناگهان از دست انبار داشته ایم 

دربه در و ملتی بزرگ را کشور را با گرفتن اندک مزدی به دیگران فروخته  ،کمین کرده صدد ضربه زدنداخلی بی آزرم پیوسته در 

ی مدید است که در پستو های پیچ در پیچ و اطاقهای فکر برای ما علی الخصوص برای آن . دستان نابکاری که مدتهافتار سازندگر

، ولی در موقع لزوم از وجود شان در جهت منافع خویش و به های جهل و بی سوادی نگهداشته شدهاکثریت ناآگاهی که در منت

تاسف اینکه وجود برخی بی مهری ها و تاثیر پاره ای  جای بسی .و کار را تمام می کنندد برنامه ریزی شونحو دلخواه استفاده می 

ساله اخیر به صورت گسترده  200به طور چشمگیری در طول  که ،به ویژه باورهای الطایل  دست سازالقائات و باور های غلط 

جامعه ایرانی  نگهداشتنعقب جهت به عنوان عامل بزرگ تباهی در  ،ای در کشور و برافکار مردمان این مرز و بوم سایه افکنده
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می چهره دگرباره کرده رشد دگرباره  ،آرامشنقش غیر قابل باوری داشته و دارد. مصیبتی که دایره تباهی های آن پس از برقراری 

 . دد به روزگار افالس و ناداری غرقه سازنبودنسرآمد خاص و عام در جهان که زمانی  را  ایران و مردمان سرافرازکشور تا ،  نماید

 

 

 
 (مترمکعب ونیلیمبه کشور)  یسطح یها انیجر در تولید کیو سهم هر  یاصل زیآبر یحوضه ها -44 ریتصو

 برداشت از سایت گوگل

 

 

 

 :ومسفصل 

  

  اجغرافیا و آب و هو

 

 

، با کم و بیش دشت های وسیع و دمی توان دی کوهستانی بیشترکشوری آن را  ،زمین ایران یبا نگاهی سطحی به نقشه جغرافیا

به وجهی  است.بر آن سایه افکنده و ، هدر برگرفت مرتفعبسیار  کوهستان دو رشتهرا  شازکل مساحت 2/1 قریبکه  وریکش. گسترده
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این در  97.(؟جدول) ارزیابی استقابل  از سطح دریا متر 1000-2000بین  "تقریبا رشته کوهن دو ایدر هریک از  ارتفاعمتوسط که 

شرایط جغرافیایی و وجود ارتفاعات سر به فلک  .است متر 2000% از کل مساحت کشور دارای ارتفاعی باال تر از 16 حدود هبار

اجازه عبور جریانهای مرطوبی که از دور دست ها به این جانب می به وجهی است که ، گردا گرد کشور را فرا گرفتهکشیده ای که 

متر از  3000-4000دارنده قله هایی مرتفع به ارتفاع حداقل  ،و سرفراز . کوهستانهای ایران با قامتی برافراشتهگیرندمی  زد جلوو

قله مرتفع دماوند با ارتفاع  در این میان .ندرو می هنشان مردمان غیور این سرزمین رانماد سرسختی و پایداری  ،سطح دریا های آزاد

. از قابل ذکر استی غرب اسیا و شرق قاره اروپا هایکی از بلند ترین و شاخص ترین قلل کوهستان جز ،دریامتر از سطح   5670

مساحت کل % 9کیلومتر مربع معادل  11000منظری دیگر وجود منطقه ای پست در بخش جنوب دریای مازندران به وسعت 

این محدوده از سرزمین ایران  جغراقیایی  شرایط خاص .تبعیت می کند منحصر به فردیو از شرایط خاص خو به تنهایی کشور 

بر مل تشممرکزی  همنطقدو می توان با همین معیار عالوه براین و . جهان متر زیر سطح آب های آزاد  23 با موردی است استثنایی

متر باالتر از  707( با ارتفاع ددارامتداد  زدیقم و کاشان و  یتاحوال ستانیاست که از خراسان و س یا هینمک ناح ریکوکویرنمک )

. در ها توریستاز  بسیاریو  انجهانگردبازدید جهت  ، جاذبجلوه های زیبا باسطح آبهای آزاد، دشت وسیع و گسترده ای است 

جلوه های آزاد سطح تراز آب دریا از متر پایین تر -156با ( نمک ریکو یواقع در شمال کرمان و جنوب شرق)لوت  صورتیکه کویر

این  بارز خصوصیات نمایشگری است شاخص ،منحصر به فردهای ویژگی شرایطی چنین با د. ارزگمی  شنمای گری را به معرضدی

چنین استثنایی موضوعی است در خور توجه و  شرایطی .باقی مانده از پسروی دریا از دوران سوم زمین شناسی ،کهنسر زمین 

در آب و هوایی تغییر شرایط  می توان انتظار آن را داشت، کهخاص، بی تردید  هایبا وجود چنین ویژگییعنی  .قابل تعمق بسیار 

و صحرایی تفته و شنزاری هولناک که  است بی منتها، یجهنمهو عینگویی که ای را نشانه می رود منطقه این بخش از کشور 

در اینده ای هرچند با کمی تعمق و انجام یک سری ارزیابی ها،  امکان آنکه  .انتظار داشترا نمی باید آثاری از حیات هرآینه 

با داشتن توان انتقال آب از خلیج فارس به این نیست. یعنی هم نسبت به تغییر شرایط موجود فایق آییم زیاد دور از ذهن نزدیک 

ای داشت. البته دست بردن به انجام چنین برنامه انتظار  می توانچشم انداز خیره کننده را  دیگر، و یمنظربی شک  ،چاله طبیعی

است، تا به توان از پیآمدهای ناشی از  دقیق کارشناسیبررسی های ی مطالعات و رخانجام بخود محتاج  بسیار شکنندهو پیچیده 

صواب  در صورتآنگاه  شده،آگاه  خواهد شدزیست محیطی  نامطلوب بسی تبعاتکه بی شک دارای بزرگ  یانجام چنین حرکت

بزرگ که پروژه ای چنین و اجرا ی  یحا. دست بردن جهت طریازید دستبزرگ تغییر و تحولی چنین  اجرای ایننسبت به  دید

و پیاده کردن های کاربردی مدل تهیه  قبا خود تغییرات وسیع اقلیمی را در پی خواهد داشت، علی الوصل نمی بایست جز از طری

خود در غیر این صورت  زیرا. پرداخته شودبدان با کسب نطر کارشناسان و مدیران اجرایی کشور  آنهمپالت های مطالعاتی، 

هزینه و  .دیرینه را بازسازی کردیط شرابا هزینه ای سرسام آور را باید انتظار داشت که نمی توان جز  ترخطرناکو  بزرگتر، یمشکل

دست  واقع در. دتحمیل شو مملکتبودجه بر به خاطر یک اشتباه محاسبه غیر کارشناسی می بایست  "صرفاکه گزاف ی بس غرامت

حال  .اید انتظار داشتبرا بزرگ بس ای فاجعه  ،الزم اتتحقیقبدون انجام بدون تعمق و آنهم ساختار طبیعی منطقه تغییر دن به بر

مشکل ه از کار در آمدموفقیت آمیز  ، تفیقحاصل شدهبزرگاقدامی چنین انجام دن به بردست با یم شته فرض کنگمان را برآن گذ

                                                 
  

97
- Hossein Badripour. (MSc. Range Science, 1997, University of Tehran)   حسین برخورداری / تز فوق لیسانس 
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که به ما فرصت می دهد تا حجم عظیمی  خواهد بود و کم نظیر شایان توجهبسیار  یاقدامبازده چنین  . در آن صورت باشدآفرین ن

جذابی ، محیط مرطوب و مناسبی را برای توسعه کشتزارها و فرصت های دهنمو جمع آوریطبیعی از اب دریا را در ان چاله 

ی با این اقدامفرا چنگ آوریم. از آن خود کرده با سرمایه ای اندک را جذب توریست و بسیاری منافع پیش بینی نشده جهت 

چنان در آب و هوای بی شک ، می آید ای که پس از انتقال آب از خلیج همیشه فارس پدید مقیاس از نظر عمق و گستره دریاچه 

، هوان درصد رطوبت رفتباال سبب  موضوعی که الجرم  منطقه مورد نظر تاثیر می گزارد که به هیچوجه قابل پیش بینی نیست.

 .دگردبه طور معجزه آسایی فراهم می  ریکوشرایط الزم جهت احیا و آباد کردن اراضی حاشیه  ه،گشت مالیم شدن درجه حرارت

که از دورانهای ماقبل تاریخ )دوره  نیددرصد امالح معاز نظر  ، چهغنیو خاکی بکر  دوده ای دست نخورده باحدر م بدین ترتیب

و چه به خاطر تابش آفتاب با حداقل دوره سرما و برودت هوا مجال رویش را باال  ،سوم زمین شناسی( بدون استفاده برجای مانده

چندین  خاطربه و کویر نمک کویر لوت  توان ازه بی و منحصر به فرد با چنان شرایط سخت ،از نطر دور داشتد نبای. البته می برد

از این  و غیره شوری مفرط خاک ،بودن درجه حرارت بسیار باال باالآب و هوایی،  شرایط نامتعادلقطعی منجمله وجود دلیل 

از نظر اقتصادی  ")مگر با صرف هزینه های بسیار که طبعا دکرو تولید فضای سبز استفاده  زرعکشت و ر وام محدوده جهت

امکان تعدیل آب و تنها حسن قابل توجه همانا  (کویر لوت)طبیعی چاله این انبارکردن آب در  با اما. مقرون به صرفه نخواهد بود(

 .دشبه خوبی میسر خواهد که  استهوا 

در صورت اجرای طرح پیشنهادی، چاله کویر لوت امکان بازپروری و تولید میسر نیست ولی اگرچه در درون یا پیرامون  به هرحال

برای  یاز پتانسیل باال و درخور توجهکه )مناطق گسترده حاشیه کویر لوت و کویر نمک( مناطق دوردست این محدوده جغرافیایی 

مناطقی که پس از اعمال اقدامات  .به کار گرفته شوند دنمیتوانقابل استفاده بوده ، دنشمی با برخوردارکشت و زرع و کشاورزی 

. فرصتی به غایت با ارزش و کم نظیر خواهد گرفتمورد بهره برداری قرار  گردیده،بازیافت دست نقد سطح وسیعی الجرم الزم 

بکر و دست نخورده  "هرگز مورد بهره برداری قرار نگرفته، بلکه سرزمینی است کامالخود از آن نظر که این منطقه در طول عمر 

که در صورت فراهم آمدن شرایط مطلوب آب و هوایی و تامین آب کافی، همچنین انتخاب گونه های گیاهی مقاوم که از هر نظر 

سازگاری داشته این مشکل را مرتفع می سازد( )البته امکان زهکشی خاکهای شور منظقه و شوری خاک با شرایط اب و هوای گرم 

به ما ارزانی خواهد معتنابه ای از محصوالت زراعی را  اتتولیدهرساله دست آوردی است کم نظیر و استثنایی که  خود ،باشد

ست بردن به اشاره شد، د "فوقابنابر آنچه بلکه  ،پیش فرضی بیش نیست "، پیشنهاد ارایه شده فعالکرد)البته باید اذعان  داشت

اما از منظری دیگر دامنه اقدامات مورد بحث تنها  .(است گسترده ایمطالعات  انجام بررسی و چنین طرح پیچیده ای خود محتاج

کویر مرکزی و دشت لوت خالصه نمی شود بلکه با نگاهی به وضع پستی و بلندی های کشور در می یابیم محدود به این دو چاله 

متر  1250)متوسط ارتفاع در کشور حدود موجود است ارتفاع باالی ری نیز در این سرزمین علیرغم متوسط که امکانات بالقوه دیگ

چنین مستفاد می شود که در بنابراین با وجود این قبیل امکانات بالقوه  .(1هیستوگرام / داردباال تر از سطح دریا های آزاد  قرار 

می توان به شکل و نحوه مناسبتری جهت باز سازی و احیای شرایط طبیعی  ،اغلب مناطق کوهستانی با ویژگی های خاص خود

برای را بهترین گزینه ها  به توانیم، شده از این مسیر راه توسعه و تولید پیش از پیش فراهمتا د. باشد نکشور مورد استفاده قرار گیر

شور نشان می دهد که  مناطق کوهستان های ک مورد. مطالعات انجام شده در سازیمممکن الوصول سرزمین نیز آمایش اجرای 

. نقشه توپوگرافی چهره مطلوبی را به نمایش می گزارند ، و بسیار تندتند ،اراصی مسطح با شیب های مالیم  واجداز هرنظر  مزبور

ه وضعیت شیت که در زمان رژیم گذشته تهیه گردیده است امکان بررسی و مطالع 134مشتمل بر  1:250،000ایران با مقیاس 
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توپوگرافی تمامی مناطق کشور را به راحتی در اختیار ما قرار می دهد )هرچند در طول سالهای اخیر نقشه های کاملتر و دقیق تری 

 از بسیاریکه  ،دهدمی نشان چنین شیت از نقشه های مزبور  109طی مطالعه برروی  در این مورد نیز تهیه و فراهم آمده است(.

 یبرخی از دامنه هابه ه گا ردهرچند در پاره ای موا .شکل گرفته اند یمالیم "مسطح یا با شیب نسبتا "تاعمدمورد نظر مناطق 

)  بین شیبی دارای شده، مطالعه مناطق از ٪54(  می توان دریافت که 2.  با نگاهی به )جدول کنیممی د رخوبرنیز بسیار پر شیب 

 مساحت از ٪12ه ای، دشت های داخلی و غیره و قسمتی مشتمل بر ضدرون حو مناطق، مثل دشت های ساحلی، است ٪(5 -1

درصد از مساحت کشور دارای شیب متوسط  57است. و این بدان معنی است که حدود را دارا  ٪(10 – 5)  شیب  دارای کشور

 خودبل توجه، اقچنین میباشد. نتیجه این بررسی نشان می دهد، سرزمینی با مشخصاتی  درجه شیب 7حدود  ( % یا  10 – 0)  بین

و از  ". و آن بدین معنی است که مناطقی با این میزان شیب، اصوالندکمی  حکایت آن و حایز اهمیت شایان توجه،از قابلیت نشان 

بازسازی  یاگسترش اراضی زراعی، احیا جنگلها جهت در چه  است. دارای پتانسیل باالییقابل قبول بوده نظر توسعه و بهره وری، 

به دلیل برخی سوء استفاده ها  اضردر زمان حکشور )شوربختانه جنگلها و مراتع  خود نیز از این مقوله است مراتعاز وری ره و به

 . (اقبت مستمری استرشده نیازمند مبه شدت تخریب 

 

 

   دسته بندی ارتفاع -6جدول 

 در صد  %  سطح به کیلئومتر مربع مترارتفاع به 

 15.7 260،000 2،000 باال تراز 

1،000 – 2،000 879،000 53.3 

500 – 1،000 154،000 9.3 

0 – 500 332،000 20.0 

 0.9 11،000 سطوح آبی درون مرزی پایین تر از  سطح دریا

 0.7 14،000 سطوح آبی درون مرزی باالی تر ازسطح دریا

 100 1،650،000 جمع
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  2000-1000% اراضی کشور دارای ارتفاع بین 53تراز های ارتفاعی،  هیستو گرام: 45تصویر  

 

 

 

 

  98 (ȹ) 21 دسته بند ی شیب -7جدول 

 در صد از کل سطح Area (Square Km) در صد شیب %

1% 352،044.9 25% 

1 – 3% 281،457.1 20% 

3 – 5% 134،794.1 9% 

5 – 10% 171،847.1 12% 

10 – 15% 126،197.2 9% 

15 – 30% 15،2619 11% 

30 – 50% 89،239.5 6% 

> 50% 118،268.3 8% 

 %100 1،426،467.2 جمع

                                                 
  98( ȹ) 21مرجع: حسین برخورداری / تز فوق لیسانس -
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        شرایط مختلف آب و هواییتقسیمات اقلیمی و  

 

 . ف. دهخدا داشته باشد یمشخص ییوهوا آب تیکه وضع نیزم ةاز کراست  یا هیناحتعریف: اقلیم 

 ایو ارتفاع از سطح در ییایعرض جغرافاز  استفاده در اکثر نقاط جهان بارا یمات اقلیمی تقسبرای تعین نوع اقلیم، در این راستا 

نقشه جغرافیایی چنین در می برروی با مطالعه در این رابطه جهت دریافت وضعیت آب و هوایی میهن عزیز  .دکنن یمشخص م

درجه +  18میانگین دمای  باو به لحاظ دما  ،یشمال یایدرجه عرض جغراف 45 - 25بین  از نظر ارتفاع ایرانیابیم که کشور 

متر باالی سطح  475آن ارتفاع میانگین  کهمرتفع است  یفالتایران  ،عالوه براین محسوب می شود. گرم قطامنجز یگراد تسان

 جیو خل ی)خزرو هوایی ه بزرگ آب ضدو حو یدارا رانیادر هرحال براساس ضوابط مرتبط با آب و هوا،  .دقرار دار دریای آزاد

این دو رشته کوه  یریقرار گ و طرز ،البرز و زاگرسهای   ه کوهسلسلوجود  لیبه دل در این باره .استه فرعی ضو یک حوفارس( 

دو هر یک از این ه کبه نحوی  کم نظیرویژه و  شرایطی .گرفته استدر این ناحیه از جهان شکل شرایط اقلیمی منحصر به فردی 

 .                                                                                                                 دنشناخته می شوو بدان  یکدیگر ندارندروی کمترین تاثیری برکه  ،می باشند مستقلآب و هوایی  دارایاز بنیاد  هضحو

 

 کشور ه های آب و هواییضاصلی ترین حو

  

 :متمایز از یکدگر تقسیم کرد "را می توان به سه بخش کامال ه های مهم آب و هواییضحو

 

، ضمن است درجه سانتیگراد 18حدود ه اب و هوایی ضاین حومتوسط گرمای ساالنه الف دما؛ ) 99ه آب و هوای خزریضحو –1

آن تأثیر  که برآب و هوای نیمه صحرایی گرم دارای ای و در نواحی جنوبی،  آب و هوای قسمت غربی کشور مدیترانه آنکه

علی ها و ارتفاعات  ها هوای درهمعتدل تا خنک و زمستانها گرم، و ارتفاعات  دارای هوای گذارد. در این نواحی، تابستان می

دریای مازندران،  حاشیهمناطق سواحل  مشتمل است بر یه آب و هوایض: وضعیت اقلیمی این حوسرد و کشنده استالقاعده 

 در بر می گیرد.را اروپا قاره تا اواسط که بیشتر نواحی شمال غربی ایران 

دوری  یابسته به نزدیکی میزان بارندگی  هرچند ،قابل ذکر استزیاد  "نسبتآبارندگی زیاد تا  یکیاز مشخصه این نوع آب و هوا، 

ه آب و هوایی بیشتر در ضمیلیمتر متغیر می باشد. توزیع بارندگی در این حو 600تا  2000مازنداران سالیانه بین  یاز سواحل دریا

% 80باالی  "فصل پاییز و حداقل بارندگی در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان اتفاق می افتد. رطوبت نسبی برای این منطقه اکثرا

  .است آنبارز از مشخصات زمستانهای معتدل تا سرد  وجوده آب و هوایی؛ ضحو ایناست. از دیگر ویژ گی های 

                                                 
99 - Caspian Zone 
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بیابانی و خشک قلمداد می  اقلیمجزء  ،اقلیمی بندی به لحاظ طبقهبلوچی حوزه آب و هوایی  ) 100لوچیه آب و هوای بضحو -2

 ،خاص خود می باشد که یتنوع باو  ،گرم و خشک دارای آب و هوای "عموما ه آب و هواییضشرایط اقلیمی این حو: شود(

 د.رس درجه سانتیگراد می 50بطوریکه در تابستان درجه حرارت اکثر مناطق به 

این نوع آب و هوا بیشتر شامل مناطق کویری و یا مشابه چنین مناطقی دارای آب و هوای نیمه استوایی است، و در مواردی دارای 

دشت گبی در چین( و غیره می باشد. مقدار بارندگی در این نوع آب و  ،صحاراهمانند آب و هوای حاکم بر آب و هوای کویری )

بارندگی بین میزان یی ادر پاره ای موارد استثنچنانچه ، تا کمی بیشتر متفاوت استمیلیمتر  200سالیانه کم تر از  "معموالو هوا 

ماه فاقد بارندگی است. رطوبت هوا در این منطقه  6-8میلیمتر در نوسان است، توزیع بارندگی بسیار مختلف و حدود  300-200

بنابراین به علت وجود رطوبت نسبی باال نباتات موجود در این مناطق از به ثبت رسیده .%  60 -80باال و بین  "آب و هوایی نسبتا

می کشد تامین  درازاماه به  8آب مورد نیاز خود را در دوره های خشکی که گاهی تا رطوبت نسبی هوا، طریق چگالش یا میعان 

 می کنند.

 "و گرم است به طوریکه گرمای هوا در سرد ترین ماه سال )دیماه( تقریبادرجه حرارت این مناطق در فصل زمستان بسیار دلپذیر 

 "تقریبا) ،کند، ضمن آنکه گرمای هوا در فصل تابستان نیز چندان ناراحت کننده نیست درجه سانتیگراد تجاوز نمی 25تا  15از 

همچون بادهای معروف به باد های صد . عالوه بر این نوسانات رطوبت و وجود بادهای موسمی (درجه سانتیگراد است 34حدود 

اختالف  .، چهره مخصوصی را پدید آورده استهمراه است ریزش های جویبا  کهاد هفتم یا گاوکش و ب)زابل( و بیست روزه 

این  .استه آب و هوایی ضساعت به استثنای نواحی معتدل سواحل دریای عمان از شرایط خاص اقلیمی این حو 24دما در 

منحصر به ویژگی های و ویژه را پدید آورده، که از خاص ای چهره  ،نآمناظر بدیع و همراه با پوشش گیاهی و جانوری موضوع 

در بخش جنوب شرقی تا جنوب کشور را شامل می  "محدوده جغرافیایی این اقلیم آب و هوایی عمدتا. منطقه استن فرد ای

تا د. از این جمله در استان بلوچستان مناطق )نگور، چاه بهار، گواتر و ...(، و سواحل استانهای بندر عباس، و بوشهر و گرد

 .خوزستان را می توان نام بردحدودی 

با پیوندی  (غالب در کشور آب و هوایهمین به عبارتی تورانی )ه اب و هوایی ضحو: 101ه آب و هوای ایرانی تورانیضحو – 3

% سطح 80ه مزبور نزدیک به ض. حوبه عنوان آب و هوای غالب دارای اهمیت بسیار است مدیترانهمنطقه نزدیک با آب و هوای 

نقشه ب / خطوط " میلیمتر 100با بارش کمتر از  102کویریمتمایز از یکدگر )شامل پهنه زیر کشور را به صورت سه بخش

در بر می را ( 106و منطقه ارتفاعات بلند 105منطقه جنگلی خشک زی، 104نه زیر استپی،و په 103، منطقه استپی،"26همباران ص 

                                                 
100 - Baluchi Zone 

101 - Irano – Turanian Zone 
102 - Sub desert  

103 - Steppic / prairie, large open grassland, savanna, meadow =  بی درخت، علفزار های گسترده و مرغزار، چمنزار، دشت 

 

 
104 -Substeppic Zone 

105 - Xerophilous forest Zone 
106 - High Mountain Zone 
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یرات یتغ چنانچه دامنهمی گردد.  مشاهدهدر توزیع بارندگی که  ی استیرات وسیعیتغ ،گیرد. از مشخصه های این نوع آب و هوا

ه ض. در این حوتغیر استم یمتفاوتل اشکابه میلیمتر  500میلیمتر تا بیش از  100ه آب و هوایی از ضوحدر این بارندگی سالیانه 

ام بهار، باران با ارزشی است که بیشتر به  60در فصل زمستان تا اواخر بهار اتفاق می افتد )باران  "بارندگی عمدتاآب و هوایی 

این نوع آب و های مورد بهره برداری قرار می گیرد(، از دیگر ویژگی  او جوگندم کشتزارهای عنوان اخرین نوبت سیراب کردن 

هوا وقوع یک دوره خشکی حداقل سه تا چهار ماهه است که در فصل تابستان بروز می کند. میزان رطوبت نسبی در زمستان و 

حوضه ین اد. یاب% کاهش می 40 -20در فصل تابستان به حدود رطوبت ، در صورتیکه این مقدار است% (80 -55) فصل بهار بین

اوضاع از منظری دیگر بنا به شرایط طبیعی و .  شناخته می شود دارای زمستانها سرد تا بسیار سرد و تابستانها گرمآب و هوایی 

استانداردهای جهانی  از نظر "جوی به لحاظ توزیع زمانی و مکانی، بسیار ناهمگن و اکثراهای  ریزشجغرافیایی حاکم بر کشور، 

بسیار متغیر و به سال  مختلف فصول حتی و مختلف های سال در آسمانی نزوالت درصد بطوریکه .به حساب می آیدغیر متعارف 

صورت نامتقارن اتفاق می افتد. لذا با وجود این چنین شرایط نامناسبی که در عرصه مناطق مختلف کشور حاکم است، الجرم 

ی، به ویژه بخش کشاورزی همچنین تأمین آب طبیعمشکالت گوناگونی را برای بخشهای مختلف محیط درطی چند سال اخیر 

زیادی به اقتصاد کشور همچنین بهره وری از تولیدات کشاورزی و سایر  زیانهای  و داشته همراه  شرب برای شهرهای مختلف به

های  کشور حتی در سال رریزش باران د نامناسب زمانی و مکانی. از طرفی توزیع است هبرجای گذاشتو آورده وارد موارد مشابه 

می نیز تنگناهای جدی در محدود کردن منابع آب به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی ایران به وجود  "نرمال"به هنجار "کامال

مناطقی که از نظر  به صورت ملموس تری تشدید می گردد. در این باره حتی ،خشککم باران و آورد. معضلی که در سالهای 

ند، بارها و در برخی ماههای سال ریزش باران وشمی فراوانی ریزش باران و نزوالت جوی در زمره مناطق پر باران شناخته 

در این صورت آن زمان که طبیعت تراوش طبیعت در ارایه ریزش های حیات بخش خود امساک روا می دارد.  شده،محدود 

ستان ابرد )مانند دو  خواهنداز کمبود آب رنج کشتزارها  "طبعاد، نماییغ می دری چنین مناظق در ارزش خود راپر  لطیف و قطرات

نتایج به دست آمده آذربایجان غربی و شرقی و یا دشت گرگان و...(. در این خصوص بر اساس بررسیها و مشاهدات میدانی، 

یکسان  بوده، متغیر بسیار دیگر سال به سالی از نزوالت جویریزش  و مکانی تغییرات زمانیاین واقعیت است که دامنه بیانگر 

 .می باشدن

 بخش از اعم مختلف بخشهای نیاز تشدید  ،(نسل ازدیاد مورد در اسالمی رهبر فتاوی) کشور جمعیت رشد در تسریع به توجه با 

اجتناب ناپذیر که دیر یا زود معضلی است ، به آب قابل شرب و آب صنعتی غیره و مسکن همچنین بهداشتی و کشاورزی صنعتی،

، آب در بخش شهری، روستایی و صنعت همراه با افزایش مصرفاین مورد  .گذاشتخواهد  چهره خشمگین خود را به نمایش

 . بیان این نکته که مساله آب در فرآیند توسعه اقتصادی،کنند هکه بایستی مدنظر مسولین امر قرار گرفته بدان اندیشامری است 

آب به عنوان ماده ای حیات بخش دارای  زیرا. یستاجتماعی و فرهنگی دارای نقشی عمده و کلیدی است، جای هیچ اما و اگری ن

نقشی به سزا در افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، همچنین توسعه مراکز شهری و روستایی و بهبود کیفیت زندگی 

گذاری مستمر و پیوسته ای است. به طوریکه با اجرای برنامه های اصالحی و   مایهنیازمند سر "است. فرایندی که خود عمدتا

د. مد نظر دولت قرار گیراساسی ع آب، بایستی به عنوان یک اقدام انجام عملیات مهندسی در بخش توسعه و بهره برداری از مناب

برخورداری از یک برنامه منسجم و طوالنی مدت که با ندانم کاری و عدم اخیر ی سالهابرداشت بی رویه آب به خصوص در طول 

خود یکی دیگر از معضالت  ،ه برداری از منابع آب زیرزمینی()بهر داده می شودصورت های زیرزمینی  بی وقفه از سطوح آب



 

   

 

و   

 

 

182 

می بایست به سرعت مورد توجه  "، موضوع حادی که الزاماعمده  و یکی از مسایل اساسی کشور محسوب و قابل ذکر است

بهره برداری  کار، حاضربه ویژه در ایام  رشد جمعیت. موضوعی که شوربختانه با افزایش رفته بدان پرداخته شودتمردان قرار گدول

در ) ه استچه بسیار از منابع آبی کشور تخریب و رو به نابودی گذاشت ه،از آیهای زیر زمینی به طور غیر قابل قیاسی شدت گرفت

نیز  برداری پروانه بهرهتصویب و برای آنها ها هزار چاه غیرمجاز   حفر دهمنظور  هبورای اسالمی در مجلس شای  دولت دهم الیحه

به غایت خطرناک و غیر استاندارد که  حاصل آن سبب کاهش حجم آبدهی قنوات و خشک شدن چشمه  یاقدام  107(7 صادر شد

الحال براساس اطالع واصله ) فراهم آمده استکه اغلب در مناطق کوه پایه و در مناطق کوهستانی کشور متمرکز می باشند  ،سارها

در سایر استانهای کشور مشابه همین قضایا  "حیاناافاقد آبدهی می باشند، موردی که بسیاری از قنوات در استان لرستان مخروبه و 

غیر منطقی و خطرناک، رخداد فاجعه باری است که موجبات فرو افتادن سطح سفره های آب (. این سلسله عملیات وجود دارد

یه کویر سطح آبهای زیرزمینی تا مرز تهی شزیر زمینی را به شکلی بسیار بحرانی در کشور پدید آورده است. در برخی استانهای حا

سیستان و بلوچستان و غیره اشاره داشت(. فرایندی که بواسطه  شدن افت پیدا کرده. )ازاین میان به می توان به استان یزد، کرمان،

شکل که بی وقفه بدان مشغول می باشند،  ،های زیرزمینی برداری از آب خشکسالیهای اخیر همراه با افزایش هر چه بیشتر بهره

های صنعتی،  ، انتشار پسابیبه، خسارتهای غیر قابل جبرانی را سبب گردیده است. در کنار کاهش کمیت منابع آیافتگسترده تری 

پساب های کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدید کننده ای است که منابع محدود آب های کشور را ناسالم و غیر قابل 

های سوم و چهارم توسعه جهت گریز از آلوده شدن بیشتر  های گذشته به ویژه طی برنامه مصرف می سازد. هرچند در خالل سال

انجام البته اگر بدان سرگرمند.  ،تصفیه پسابهای شهری و صنعتی صورت گرفته به منظورهای قابل قبولی  زمینی اقدامآب های زیر

ید امسالمت آبهای زیر سطحی و زیر زمینی به می توان  پیدا کندتداوم بدون وقفه مثبت و بارزش پس از این چنین برنامه ای 

کمتر برنامه ای مسیر حرکت  شرایط اخیرزیرا در ال قاره آفریقا واقع گردیده است )شم داشت و اال همان برما خواهد رفت که در

، که گاه برنامه ای از میانه های راه تغییر مسیر داده از جاده سالمت به دور می طبیعی خود را طبق جدول تنظیمی به پایان میبرد

  . (افتد

 

                                                 
 107 -ir-www.dw.com/faDeusche Welle /  مرجع دسترسی به اطالعات صدور مجوز برای حفر چاه های عمیق از دویچ وله  

- *The mean annual precipitation (mm) in Iran during 1956–1998. source :Journal of Hydrology  (2004) page  109–123 
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  / برداشت از سایت گوگل کشور سمت چپ قشه همباراننخطوط همفشار تصویر سمت راست و آ: 46و  46تصویر 

                                                          

 

 

 108نقشه همباران

 

ابزار هایی است که متخصصین تهیه طرح های آبخیزداری را نسبت به برآورد ریزش یکی از  (ȸ) 22 تهیه نقشه های همباران

خطای نتایج مطالعات را  یینقشه هادر تهیه چنین دقت  بنابراین. ایستگاه های هواشناسی یاری می دهدهای جوی در مناطق بدون 

در که  استاز روشهای متداول در تهیه نقشه همباران استفاده از برنامه و روش آمار جغرافیایی )ژیو استاتیک(  کاهش می دهد.

و روشهای درون یابی و با در  یاست با استفاده از روش های زمین آمار نرم افزار قادر نیامحیط نرم افزاری )ار، آی، سی مپ( 

ه ضد. در مناطق کوهستانی همچون حوندست داشتن اطالعات ایستگاه های باران سنجی مربوطه، نقشه های همباران را تهیه نمای

اند. این در حالی است که در نقاط مرتفع گرفته  رارکارون اکثر ایستگاههای باران سنجی در نقاط با رقوم ارتفاعی پایین قآبخیز 

ه های آبریز که احتمال ریزش باران بیشتر است، ایستگاه های باران سنجی وجود ندارد. در این تحقیق موردی، با فرض تاثیر ضحو

وده در محد اسبمثبت برون یابی بر دقت نقشه های هم باران، یازده ایستگاه کمکی باران سنجی فرضی با یک پراکندگی من

در  1376اسفند ماه سال  28تا  26مطالعات و در ارتفاعات فاقد ایستگاه در نظر گرفته و نقشه های همباران برای رویداد بارندگی، 

دو حالت بدون و با لحاظ ایستگاههای فرضی تهیه شد. برای این منظور ابتدا بر اساس مدل رقومی ارتفاع و جهت غالب ریزشهای 

به دو ناحیه پشت و رو به جبهه بارش تقسیم بندی شد. سپس برای هریک از این مناطق با استفاده از مطالعات  هجوی، محدود

ایستگاه های باران سنجی موجود یک رگرسیون چند متغیره بین فاکتورهای مقدار بارش، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی در 

مد. آنگاه به منظور مقایسه و کنترل صحت فرضیات، نقشه بدست آ رضیمحیط نرم افزاری محاسبه و مقدار بارش ایستگاههای ف

مپ( در دو نوبت جداگانه، یکبار با استفاده از ایستگاه  یارس ،یاس( و با استفاده از نرم افزار )ا یآ یهمباران منطقه در محیط )ج

های موجود و یکبار با استفاده از ایستگاه های موجود و ایستگاه های کمکی فرضی، تهیه شد. مقایسه نتایج نشان داد که نقشه تهیه 

                                                 
108-  isohyet, 



 

   

 

و   

 

 

184 

د. لذا نتایج نشان می دهد که در این شده با استفاده از ایستگاههای کمکی فرضی انطباق بهتری با مدل رقومی ارتفاع در منطقه دار

فرضی در نقاط  کمکیاس( و استفاده از ایستگاه های  یآ یاستفاده از برنامه در محیط )ج -منطقه تلفیق دو روش درون یابی

 د.مرتفع فاقد ایستگاه، دقت نقشه های همباران تهیه شده را افزایش می ده

 

 

 
 

باید  برای آب کشور اندیشه نشود یچاره اهرچه زودتر که اگر  و این بدان معنی است ،این سرزمیننمادی از فردای  :47تصویر  

  ز مجله نشنال جغرافیبرداشت ا !!ردبرای رویش نباتات از این روش استفاده ک
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در تمامی  جو رفشا فشار جو مقدار فشاری است که هوا برروی هر سانتیمتر مربع سطح زمین وارد می کند. البته میزان و مقدار

درجه حرارت )سانتیگراد( مساوی با ستونی از جیوه به  20سطح زمین به یک اندازه نیست. چنانچه فشار هوا در کناره های دریا با 

ی ارتفاعات مختلفدر ا ی دریا،دور از که  یبا سطح مقطع یک سانتیمتر مربع. اما همین فشار در سایر مناطقالبته  ،سانتیمتر 76ارتفاع 

به نسبت دوری یا نزدیکی از دریا و  ،دباشقرار گرفته، متفاوت، و تغییرات جاذبه زمین  یدرجه حرارت و رطوبتبا ، از سطح دریا

  د.   دهمی نشان کاهش دیگر مولفه های موثر، 

 سببرا تر آلیزه شدید در جریان باد های آلیزه و کن یچرخشپیدایش ب اسبا ،جو همراه با گردش زمین به دور خودی فشار هوا

پیوسته از سمت استوا به  ،نانوشته یک قانون طبیعی اساسد. می دانیم حرکت توده هوای گرم و مرطوب مناطق استوایی برگردمی 

باد های به موجب آن بخش اعظم که طبیعی . رویدادی ندسازمی  برقرار اریک حرکت رفت و برگشتی سوی قطبین کره زمین 

بادهای سبب تولید د. عالوه براین وجود پستی و بلندی های کره زمین خود نیز آورنمی  دپدی، برروی کره زمین را دایمیغالب و 

از سوی دیگر بسیاری از است.  لمسقابل  به خوبیمورد نظر منطقه همان برروی آب و هوای بیشتر که تاثیرشان  ،دوشمی محلی 

 شکل دیدر اثر تابش خورش نیگرم شدنِ نابرابرِ سطح زم قیاز طر "که برروی این کره خاکی به وزش در می آیند عمدتا ییهاباد

باد البته چناچه مشخص گردیده،  .از این طریق تشکیل می شونداست، که بادهای محلی همان بیشتر این قبیل بادها  .دنگیر  یم

با استفاده از  ایمشاهده  قیاز طر ای. سمت و سرعت است سرعت و سَمت ٔ  دو مشخصه یدارا و ،یبُردار تیکم کیخود 

 " 109فرونت"جبهه یکی  ،حاصل و منتجهاست پدیده ای  (محلی)تولید بادهای منطقه ای  .دنشو یم یریگ اندازهای  ژهیو یابزارها

قسمت بزرگ از هوا است که در آن درجه حرارت و رطوبت به طور  کی "ایر ماس "جرم هوا ) ماسایر"توده هوا دومی و   "8

هوا مقدار وزن هوایی است که ما هرروزه بربدن خویش احساس می  ، فشاراین مورد رد ".(نددار یسازگاربا یکدیگر  یمنطق

                                                 
109 Front را گویند= )جبهه(  مخالف یدو توده هوا نیمرز ب 

 Air Masses and Fronts  
Definition of a Front: The boundary between two contrasting air masses. 

Differences in temperature (resulting in differences in density), means that air 
masses do not mix easily when they come together. The less dense air mass 

will tend to rise up over the other, creating a three-dimensional boundary 

called the frontal zone : تعریف یک جبهه: عبارتست از مرز بین دو توده هوای ناهمگن 

به  لیتمانامتراکم  یشوند. توده هوا یمخلوط نمبا یکدیگر  یبه راحت "عموما می شود. توده های هوا یمعنهوا تفاوت در تراکم(،  جهیتفاوت دما )در نت

 دد ایجاد می کنشو یم دهینامی که تحت عنوان منطقه انتقال سه بعد یمرز استقرار برروی هوای متراکم داشته،

 
A front moving such that warm air replaces cold air on the earth’s surface is 

termed a warm front. One that moves so that cold air replaces warm air is 

called a cold front   / مرجع 

201content/uploads/-https://www.theihe.org/wp. 

 

Fronts.pdf-and-masses-/Air5/08 

 
2 -MLT -*  نیرو جرم در شتاب = 

**  -  2-T
1-MLنیرو بر سطح  = فشار 

 N  نیوتون- To convert dynes to newtons, multiply by 0.00001or 10-5   

2
cm/s⋅g 1dyn =  1 

https://www.theihe.org/wp-content/uploads/201.5/08/Air-masses-and-Fronts.pdf
https://www.theihe.org/wp-content/uploads/201.5/08/Air-masses-and-Fronts.pdf
https://www.theihe.org/wp-content/uploads/201.5/08/Air-masses-and-Fronts.pdf
https://www.theihe.org/wp-content/uploads/201.5/08/Air-masses-and-Fronts.pdf
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که وارد آب  آنگاه برای مثالبدین نحوه تعین می شود. نیز زنده ای وزن بدن انسان یا هر موجود زنده یا غیره براین قیاس  .کنیم

)البته وزن هر انسان که مربوط به فشار مضاعف هوا و آب است بر بدن خود حس کنیم فشار آب را کمی بیشتر  به خوبیشویم 

ا هوفشار  مورددر و این درست  .می شود استهکاز وزن بدن انسان هم حجم معادل وزن آب  ،در داخل اب طبق قانون ارشمیدس

از جانب آب بر  مشابه آنچه ،فشار هوا کمتر بر بدن سنگینی می کندمنطقه ای مرتفع قرار به گیریم  رکند، یعنی اگر دصدق می نیز 

یکسان  "قر بوده باشیم تقریبات. از نظر کلی فشار هوای جو بسته به اینکه در چه ارتفاعی از سطح زمین مسد(گزارمی تاثیر بدن 

چندان هرگز فشار هوا لذا  شده،گرفته  "عادت" یدر طول زندگی خوهوا ا فشار بز انجاییکه . اما ا، با کمی افزایش یا کاهشاست

یا م وزن هوا برحسب گر ه، ساخته ایم. فشارگرفتآنرا احساس نمی کنیم، یا به عبارتی با آن اخت هرگز  و ،مان نیستمحسوس 

به عنوان سیستم پرفشار و کم فشار تعریف می شود. در این باره  "، موردی که اصطالحااستتغییر م "سرد بودن آن نیز کامال

دست سرازیر و بر عکس سیستم کم فشار به  فروسیستم پر فشار که حاصل و منتجه هوای سرد است همیشه از بلندی به سوی 

 ،سرشت حرکت باد همچنین استیل ابر. تشکموجد  "سوی باال دست سوق پیدا می کند. سیستم کم فشار پدیده ای است عمدتا

پیوسته برروی خط مستقیم از یک سیستم پر فشار به سوی سیستم کم فشار حادث می شود، اما این خط مستقیم در اثر گردش که 

 دچار چرخش می شود.             ، شده زمین منحرف

یک سانتیمتر  "مثال"هوای جو برروی یک واحد  ض و آن نیرویی است کهرشاری است برروی کلیه اجزاء کره افشار آتمسفر ف

سانتیمتر در ساحل دریا )البته هر اندازه  76د، و آن برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع نمایاز سطح زمین وارد می  "مربع

برحسب  "ارجو، عمالکه از سواحل دریای آزاد فراتر رویم مقدار فشارجو  نیز رو به کاهش می گذارد(/ واحد اندازه گیری فش

لذا با افزایش ارتفاع  .دین بر سانتی متر مربع 1000میلی بار یا هکتوپاسکال تعین می شود. هر میلی بار یا هکتوپاسکال برابر با 

متری  1500فشار هوا کم می شود، اما تغییر فشار برحسب ارتفاع چندان منظم نیست؛ به طور کلی از سطح آب های آزاد تا ارتفاع 

کم می شود. پراکندگی افقی فشار اتمسفر را با از فشار هوا هکتوپاسکال  12، حدود ارتفاع متر افزایش 100زمین به ازای هر  سطح

که خطی ، استبه صورت خطی  ،خطوط هم فشار "د. اصوالدهنمی  شمایاستفاده از خطوط هم فشار به صورت سطح هم فشار ن

د. مطالعه برروی سیستم فشار جو که در بررسی های هواشناسی و پیش بینی آب و ناشتمام نقاط روی آن دارای فشار یکسان می ب

 . هوا کاربرد دارد به صورت نقشه های هم فشار و برای سطوح مختلف اتمسفر تهیه می شود

باری  10000گیری فشار در سلسلۀ ام.تی.اس. که معادل  )واحد اندازه زیپ 110000با است برابر و آن است  "بار"واحد فشار 

 ف. دهخدا .می باشدمربع  متریسانت کیبر  نید کی.اس( فشار ی.جیواحد فشار در دستگاه )س .است(

 

 

 110(1/ 0133بار )  1 (100و= )کیلو پاسکال فشار ج

                                                 
110  -air presser 

 
2 -MLT -*  نیرو جرم در شتاب = 

**  -  2-T
1-MLنیرو بر سطح  = فشار 

 N  نیوتون- To convert dynes to newtons, multiply by 0.00001or 10-5   

g 1dyn =  1/2
cm/s 
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  "سانتیگراد"درجه حرارت  25سانتیمتر آب در  1022.7 ارتفاع  بار = 1

1bar = 100 kpa / ( Kilo paskal) 

1 kpa = 10 cm of water 

1 kpa = 1N/m
2
   (N = newton) 

kpa       =  103
 N/m

2
 

1 bar = 100.000 pa = 100.000 N/m
2

 

1 bar = 106
 Dyne/cm

2
 = 0.98692 Atmosphere 

Millibar = دین بر سانتیمتر مربع 1000اندازه آن  ومیلی بار ، واحد اندازه گیری فشار   است 

 است. *در دستگاه )سی.جی.اس(دین واحد نیرو  و **فشار حاصل تقسیم نیرو بر سطح

 

کامال با  فرایندیفشار در جهان عمل می کند، های سیستم از ی پاره اایران درست بر خالف برخی از نقاط سیستم فشار هوا در 

در ایران در فصل تابستان شدت پیدامی کند، موردی که خود  جوو آن بدین معنی است که افزایش گرادیان  .یکدیگر متفا وت

 می شکلابستان و در بخش شرقی کشور تدر  "یکی از اصلی ترین دالیل پیدایش باد در این فصل است.  جریان این باد عمال

سایی جهت باد های د. به هرصورت نکته بسیار حائز توجه و با اهمیت در مورد شناسایی مسایل آب و هوایی هر منطقه، شناگیر

ارشناسان امر را از ک ،غالب و بادهای باران زا است. بنابراین انجام چنین مطالعه ای جهت دریافت مسیر بادهای غالب هر منطقه

مال اهمیت است و ما را در ک ئزچگونگی زمان وقوع و اینکه  کدام بخش از سطح کشور تحت تاثیر باد غالب قرار می گیرد، حا

 .ری از ریزش های جوی آگاه می سازدمورد برخوردا

 

                                                                                                                                                             
cP = cold presser 

mT = medium Temperature  

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate/ 
National Geographic Society 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/climate/
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  / گوگل گرمهوای سرد  اهوای سرد بجابجایی : نمایش 48تصویر 

 

ایران با تاسف فراوان ) مرتب و پیوسته آمار های آب و هوایی از معدود ایستگاههای هواشناسی کشورهای با استناد به برداشت 

و  دست، به ویژه در مناطق دورقابل اطمینان آب و هواییآمار و ارقام  و حداقلاست با حداقل ایستگاهای هواشناسی،  کشوری

در دو فصل تابستان و  111(دستگاه های فشار سنج )مانومتربا استفاده از می توان آب وهوایی را  ، نقشه سیکلونهایصعب العبور(

دست آمده امکان شناخت مسیر بادهای غالب به خوبی ردیابی و ه کشور تهیه کرد. بامطالعه نقشه های ب رزمستان در سرتاس

با خود هوای سرد منطقه  گرفته،ات نشبخشی از باد های غالب کشور از جهت شرق و شمالشرقی  به وجهی کهدریافت می شود. 

ین مقدار باران را به ویژه مرطوب که بیشترباران زا و . ولی عمده ترین بادهای برسر ملک ایران فرو می ریزند راهمسیبری را به ه

ند. در واقع علت داراز سوی دریای مدیترانه به سمت کشور جریان  "، عمدتابسیار یحاوی رطوبتو  تخلیه،در بخش غربی کشور 

                                                 
111- Manometer  

توجه داشت که وزن  دیسبک است اما با یلیخ یبه معنا« هوا یبه سبک». هرچند اصطالح درو یفشارهوا به کار م یریاندازه گ یبرا ابزاری است کهفشارسنج 

 یقوط کیشده اشت از  لی. هر فشارسنج تشکنامند یوارد بر سطح را فشار م یرویاست. ن لوگرمیک 10000معادل  نیهر متر مربع از سطح زم یروبر  یهوا

. شود یله نمدارد کامالً مچا یفنر تیرا مچاله کند اما چون فلز خاص یقوط خواهد یاست. فشار هوا م یشده که درون آن از هوا خال یبند زدرتخت و  یفلز

 هیمدرج )شب ٔ  حهصف یبر رو یا را به حرکت عقربه یها حرکت جدار قوط از اهرم یا . مجموعهرود یم نییباال و پا یقوط یفشارهوا جدار فلز رییبا تغ

 ی. فشارسنج را براشود یآب و هوا، فشار هوا کم م طیشرا رییبا تغ نی( و همچنمای)مثالً با هواپ نی. با باال رفتن از سطح زمکند یم لتبدی( ساعت ٔ  صفحه

ا به کار می برند. مرجع ف. بابیلون / البته فشار سنج های جیوه ای نیز وجود هو    وضع  ینیب شیپ یبرا زیو ن نیاز سطح زم مایسنجش ارتفاع پرواز هواپ

 دارد که ساده تر است/ تصویر زیر.

 استمیلی بار 1000حدود  ایفشار هوا در مجاورت سطح در نیانگی. مدشو یم انیبار ب یلیفشار هوا را بر حسب م یدر هواشناس.
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است  یبواسطه استقرار یک جریان هوای سرد به اینسو در جربان است، بیشتراز شرق کشور و در فصل زمستان که  ییهاوزش باد

 شود. ب قاره قطب شمال به طرف فالت ایران سرازیر میکه از جان

 .یک جریان پایدار و دائمی نیست "، عموماکشور را تحت تاثیر قرار می دهد شمال و شمالشرقکه سمت جریان هوای سرد این 

قرار می دهد. به هر حال با ورود چندین جبهه  کشور را مورد هجومدر فصل زمستان  "عمدتاکه قوی جریان بادی است بلکه 

هوای گرم و مرطوب که از جاتب دریای مدیترانه به سوی کشور جریان پیدا می کند، علی القاعده می توان تا حدودی جریان 

سال سرد  د. ورود این جریان هوا که از جانب غرب به ویژه در فصولو شرایط مطلوبی را فراهم آوربسیار سرد شمالی را تعدیل 

به نیز ریزش های مفیدی را ، در زمستان خود عالوه بر گرم کردن هوای زیر صفر حاکم برکشور، کشور را تحت تاثیر قرار می دهد

د. ننهای موثر و حیات بخش ی را سبب می گردابر خورد این دو جبهه سر و گرم موجباث ریزش بارهمراه می آورد. در واقع 

می شود تا اینکه توان حرکت خود را از دست  هاز طرف غرب آغاز و به تدریج به سوی شرق روان جریان گرم و باران زا نخست

  و مستهلک شود. ،هادد

پس از د،  نسوی کشور سرازیر می شوه شرق بکه از جانب  سردی نتیجه کلی از این فرایند آن که حاصل وزش بادهای غالب

بسیاری  الجرم سبب تعدیل هوا در  شور را تحت تاتثیر خود قرار می دهندکاز جانب غرب گرمی که  یجریانهای هواتداخل با 

 د.می گردمناطق کشور بویژه مناطق غربی از 

ی که بر روی مناطق جنوبی و حتی مرکزی کشور تاثیر دارند، دنباله جریان موسوم به ر فصل تابستان جریان بادهای غالباما د

اغلب  گرفته،در بر مناطق مزبور را  رگبارهای بسیار تند با پیدایشکه ، هند( است موسون )یک سیستم قوی آب و هوای شبه قاره

جریان هوای برخاسته از روی شبه قاره هند، موجبات بروز سیل های بزرگ و ویرانگری در آن مناطق می گردد. در این راستا 

در اثر انبساط توده هوای در حرکت، رطوبت شود.  کند. این هوا نخست منبسط شده سپس سرد می محیطی با فشار کم ایجاد می

کند.   سرانجام شروع به بارندگی می گشته،شده سبب تشکیل ابر   متراکمکوهستانهای ایران خنک برخورد با هوای  به خاطرموجود 

شدن محیط  سازد و سبب گرم های آب را آزاد می و ذخیره شده در مولکول تبخیرگرمای نهان  ،فرآیند  میعان یا جاری گشتن آب

تشکیل می شود که به ایجاد چرخه مانسون کمک می کند.  ینیروی شناور ،می گردد. بدین ترتیب با ایجاد این منبع عظیم گرما

قاره هند، سبب تشکیل   های سترگ هیماالیا در فالت تبت در شمال شبه های بلند قامت در ساحل غربی هند و رشته کوه رشته کوه

به . هوا را به شدت برروی شبه قاره سرد می کند. منبع :وب سایت سازمان هواشناسی کشور شده،ای  دهنیروی مکانیکی باالرون

طور کلی کشور ایران از نظر وزش بادهای منطقه ای و محلی در معرض سه جریان باد غالب قرار دارد، از این میان بزرگترین و 

غرب کشور به سمت شرق  انبی است که از جمی کند، جریان هدایت اصلی ترین معبری که بیشترین رطوبت را بداخل کشور

 د.سازمیوزد و به همراه خود رطوبت و گرمای مطلوبی را از سوی دریای مدیترانه به این سو روانه می 

ی عوجود دو رشته کوه سراسری شمال و غرب کشور )بویژه رشته کوههای غرب کشور، از آذربایجان تا شیراز و کرمان( خود مان 

 مناطق این قبیل . به همین سبب و به دلیل عدم  برخورداریکشور است طبیعی در مقابل رسیدن رطوبت و گرما به مناطق مرکزی

برخورداری از رطوبت جبهه هوای  عدم به واسطهالمحاله  ،را شامل است % سطح کشور65مساحتی حدود  کهاز این فیض بزرگ 

از که مناطق این قبیل د. نرقم می خورجزء مناطق خشک یا نیمه خشک کشور ، ه کندی که می تواند سرسبزی و لطافت را هدیغرب

. درنتیجه وجود چنین می باشندخشک و شکننده  یطبیعتدارای  "کال هستند، محرومپربرکت جبهه غرب  رطوبت و از باران

 گشته استبر این مناطق حاکم  یسخت و دشوار شرایط ، بطبعبه خاطر عدم برخورداری از رطوبت کافی همچنین فرایندی،



 

   

 

و   

 

 

190 

 بخشدر  بارانو توزیع نابرابر ریزش های جوی چیر بودن . بدین ترتیب به واسطه نا(شرایطی گرم و خشک با حداقل بارندگی)

طغیانی تشکیل می  "و اکثرامرکزی کشور، اکثر رودخانه های این مناطق )مناطق جنوبی و شرقی کشور( را رودخانه های فصلی 

 . استچند جریان آب در تمامی رودخانه های این مناطق بسته به مقدار وشدت بارندگی بسیار متغیر هر دهند.

انگاره خطوط دارای فشار همسان )همفشار( به طور کالن در تابستان و زمستان یکسان است، به غیر از فشار و گرادیان خطوط 

نظر کلی هوای خنکی که بر روی دریای مازندران گسترده است از  .می باشد متغییر "همفشار که از فصلی به فصل دیگر کامال

مرکزی، جریان کم دشت دارد، اما بر عکس در جنوب کشور به خاطر هوای بسیار گرم را د مرکزی پر فشار وجوخود حکایت از 

میلی بار  20حدود تقریبا  ،این جبهه هوا در مرکز آن. حال آنکه فشار برمنطقه حاکم استبار  میلی 944حدود  معادل یفشار

وزش جریان باد در مشخص می شود که نشان می دهد. بدین ترتیب با توجه به انگاره )الکو( خطوط همفشار کشور را بیشتر 

دلیل ه ی بشرقد. در واقع جریان این باد از شمال و شمال دفصل سرد )زمستان( از طرف شرق و شمالشرقی به وقوع می پیون

سوی فالت ایران سرازیر می شود. وزش بادهای کم فشار غربی بیشتر بخش ه ر فصل زمستان بجریان هوای قطبی است که د

هایی از مناطق غرب کشور را پوشش داده و موجب بروز بارندگی های فراوانی در این مناطق می گردد، و این خود در حالی 

یکدیگر برخورد می کنند. بدین ترتیب چنین  است که توده هوای سرد با جبهه گرم در مسیر حرکت به سوی کم فشار غربی با

همان باد های غربی است که از جانب دریای  "ی که در فصل زمستان اتفاق می افتد عمدتایجه می شود که اکثر بادهای غالبنت

و  شمالمدیترانه به سوی کشور سرازیر می شود، اگر چه در پاره ای از موارد و در فصل زمستاان نیز شاهد وزش باد های 

 (.2و1شمالشرقی نیز قرار می گیریم. )نقشه 

 

 
ا / ویکی پدی ماخذ:/  "خاور میانه"آسیای غربی های غالب  در منطقه بادنقشه و : )دست راست( فشار سنج جیوه ای: 49تصویر 

 تصویر از گوگل

  در ایران اطمینان به آمار و ارقام هواشناسی مرز

 



 

   

 

و   

 

 

191 

و ....، بدون هیچ مهندسی رودخانه  ،ی مهندسی مثل سدسازی، مهار سیالباجرایی اعم از سازه هاانجام مطاالت مرتبط با هر طرح 

. داده ها برداشت شده از ایستگاه است های هواشناسی یا آب و هواییو اطالعات پدیده بر برداشت آمار و متکی  (مبتنی)اما و اگر 

واقعی  درکی وسیله ایست در جهت دستیابی به آمده در هر کشورهای هواشناسی، و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات به دست 

آب و هوایی، اقلیم، سیستم های کم و پرفشار و غیره. مواردی مشتمل بر فرایند های جوی و نزوالت آسمانی، ابرناکی،  شرایط

و غیره مورد استفاده فشارجو، و سایر موارد ضروری که جهت کاربری در صنعت هواپیمایی، کشاورزی، صنعت،، مهندسی سازه 

. های مملکتید. دست یافتن و فراهم آوردن داده هایی از این دست، سرمایه ای است برای طراحی و برنامه ریزیهای گیرمی  قرار

همچنین است کاربرد داده های آب و هوایی در جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت آب، طراحی و مدیریت عرصه 

یره. دست یازیدن ارتقاء کیفیت محیط و سرزندگی عرصه های شهری، اجرای عملیات عمرانی، اقتصادی و غ های زیست محیطی،

و  شدهپخته  ،ی آنگاه میسر است که داده های به دست آمده در جریان یک سری تجزیه و تحلیل های کارشناسیبه چنین اقدامات

ت یافتن به چنین دست آوردی، کشور را در اجرای اقدامات زیر بنایی آماده بهره برداری قرار گیرد. بدیهی است نبود یا عدم دس

عقیم و یا ناکار آ مد می سازد. قابلیت و توانایی در امر مدیریت آب و کنترل جریانهای سطحی اقدامی است در جهت توانمند 

سترسی درست به داده های آب و سازی درست بهره برداری از امکانات آب و هوایی و استفاده بهینه از آب. بنابراین بدون د

نمی تواند ما را نسبت به و به درستی  ،های جوی کار تدوین و تنظیم هیچ گونه طرح و پروژه ای صد درصد پدیدههوایی و سایر 

د. عالوه بر این با به اجرا گذاشتن درست و مدبرانه مدیریت آب و نزوالت کنری راهباهداف مورد نظر و از پیش تعین شده 

خود وسیله ای است محکم در جهت جلو گیری از وقوع سیالبها و نیز ممانعت از شکل گیری و پیدایش فرسایش خاک. جوی، 

خاک مزارع حاصلخیز، محافظت از رویه یا فکر و اندیشه پسندیده ای که حاصل ش جلوگیری از تخریب اراضی علی الخصوص 

ه ای که به سادگی و در یک چشم برهم زدن از دست میرود و همچنین ممانعت از شسته شدن خاک سطح االرضی است. سرمای

امکان بازیابی یا جایگزینی سهل و ساده ای برای آن به متصور نیست. بروز پدیده فرسایش  در هر کشوری، با شدت گرفتن در 

ر پایین دستها نقصان تولیدات کشاورزی، نابودی عرصه های جنگلی و مراتع، تخریب محیط زیست و خساراتی که پی آمدش د

سبب انباشته شدن رسوبات بر روی اراضی زراعی، انیاشتن رسوبات در سیستم انهار انتقال آب کشاورزان، و در مقیاسی بزرگتر پر 

کردن مخازن سدها، نابودی زیر ساخت ها و در نهایت موجبات فقر و فاقه عمومی در کشوری می گردد که خود روزگارانی از 

حد مطلوب آن برخوردار بوده است. با ذکر این مقدمه و آنچه را که از دریافت اطالعات هواشناسی همه مواهب طبیعت در 

شرب و آب برای تامین آب الزم برای کشاورزی، عدم مشکالت زراعی و  اصلیعایدمان می شود، چنین در می یابیم که علل 

چنین  "پدیده های نیرومند طبیعت است. بنابراین ضرورتا ازبرخی از کارگزاران مسول آگاهی ناناشی از  "عمدتاو غیره صنعت 

 نسبت به پی گیری های مستمر در جهت کسب اطالعاتنخست و در وهله اول ایجاب می کند تا با توجه به این مهم، 

یعی است ، ارقام و داده های اقلیمی و آب و هوایی مناطق مورد نظر که الزمه شناخت عوامل موثر در بروز بالیای طبهواشناسی

مورد توجه قرار  "های عقب مانده و در حال رشد کمتر و یا عمالاهمیت که توجه بدآن در اکثر کشوراقدام گردد. موضوعی قابل 

و مقامات ارشد مملکت ن مسولینمی گیرد. در این باره و در کشور ما ایران، به ویژه پس از انقالب اسالمی با توجه به عدم باور 

ی اتوجه نه تنها  ،تجهیز و افزایش بیشتر ایستگاه های هواشناسیهای آب و هوایی سعی کافی در جهت در مورد اهمیت آمار

. )بسیاری از ایستگاه های هواشناسی دایر و بلکه بسیاری از ایستگاه های هواشناسی را معدوم، یا جمع آوری کردند مبذول نگردید

تخریب و به عنوان آثار طاغوت رژیم نوبنیاد  از کارگزارانی برخط توس "وایل سالهای دهه شصت عمداروبراه زمان شاه در ا
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که برپا داشتن چنین دم و دستگاهی  جزء موارد ضروری و برای  ،این واقعیت برهمگان ثابت شدبه تدریج منهدم گردیدند(. اما 

امر  یتکفابرطرف کننده مشکل نبوده، هرکشوری جزء الزامات اولیه است. البته تنها احداث و برپا داشتن ایستگاه های هواشناسی 

نمی کند، بلکه مدیریت و برداشت مستمر و دقیق آمار و داده های آب و هوایی است که می تواند موثر و کارساز باشد. و این را 

در در حد اندک و  یکار "یا منحصرابه درستی مدیریت نمی شوند و یا  ،در حالی است که بسیار از ایستگاه های موجود کشور

به چنان وضع  داده های هواشناسیحداقل ممکن صورت می گیرد. با چنین رویه ای اکنون اوضاع آماربرداری و دقت در درستی 

نارسا و غیر قابل اعتماد می باشند. موردی که به سختی  "و حالی است که آمار و اعداد بدست آمده از برداشت های صحرایی اکثرا

در صورت وجود داده های آب و هوایی موجز و کامل، که شرایطی  است. ای اجرایی کشورجوابگوی نیاز های اولیه طرح ه

د. براین اساس به دلیل نداشتن داده های درست و درمان، اطالعات کنمی تضمین  را تهبه اجرا گذاشطرح های سالمت و درستی 

توان از آنها برای پوشش دادن پیش فرض های به دست آمده گویای شرایط اقلیمی و آب وهوایی منطقه مورد نظر نیست و نمی 

در و در این باره وضعیت کمبود ایستگاه های هواشناسی، حتی در رژیم گذشته، . کرد بط استفاده بهینهراجرای پروژه های ذی

ساعته و ارسال داده های ایران به آن  24مقایسه با کشور شوراها به حدی بود که آمار ارسالی روزانه از آن کشور به سوی ایران 

تا آنجا که من اطالع دارم "ساعت بیشتر تلکس نمی شد )بنا به قرار دادهای بین المللی که در آن سالها در جریان بود 3اال  2سو 

مامی کشورهای همجوار موظف می بودند که روزانه کلیه اطالعات هواشناسی را برای استفاده دیگر کشورها ت "1960سالهای دهه 

  ند( های هواشناسی مبادرت داشتبه ارسال داده  "مخابره کنند. به همین دلیل ایران و اتحاد جماهیر شوروی روزانه مرتبا

ن ااز زم است، موردی که کما فی السابقهواشناسی تولید شده العات و اط آمارضعف  ارسایی ون ،مان شدهم آنچه تا کنون معلو

شاهد چنین مواردی برخورد داشته و به چشم خود  هشخص نگارنده بارها بدر این باره . تا کنون ادامه دارد تشکیل سازمان مزبور

 اغلب گاه های هواشناسی است،، کسی که مسئول ایستگاه و موظف به قرائت دستبرداشت آمارام. آنجا که شخص مامور بوده 

 .آن رزشاو آمار برداشت شده،  بردکاراهمیت بدون توجه به  "کامال یا افرادیفردی کارگزاری است بی عالقه و غیر مسول. 

در چند قدمی محل زندگی ش حتی بدون آنکه دستگاهای اندازه گیری را که گاه فارغ از جوابگویی به مسول باال دست. او  فردی

از وظیفه محوله چشم  "عینا طفره رفته،آن انجام درست کار از  "عمالهمت به خرج داده مورد بازدید قرار دهد، گرفته، قرار 

با استفاده از پیش فرض شخصی مشتی عدد و رقم را برروی فرم های چاپی اداره  "اکثرایا برخی از آنان او  .دنمی کپوشی 

د ریخته و همان روقه را به عنوان کار انجام شده به مامور جمع آوری برگه های وش گذاشته می شدر اختیار "هواشناسی که مرتبا

ایستگاه هواشناسی واقع در محل ایستگاه قطار مجاور شهر زنجان شخص کارگزار روشن آن بارز و  د )نمونههچاپی تحویل می د

از ان ایستگاه و سایر  112کلیماتولوژی شرکت سوگراهکارشناس با  "خود شخصا 50که در سالهای دهه شخصی  (.استقابل ذکر 

مسول تهیه طرح به عنوان  ،یرسمقرار یک )این شرکت طبق ایستگاهای موجود در حوضه آبخیز سد منجیل بازدید داشتیم 

صحت تا نسبت به  بدان دیدموظف در بدو امر خود را  "توسط همین شرکت برپا گشته بود "این سد قبال"آبخیزداری سد منجیل 

                                                 
112  Sogreah consultants company on dam construction (Sefidrud Dam (originally named Shahbanu Farah Dam and also known as 

the Manjil Dam) is a buttress dam on the Sefīd-Rūd in the Alborz mountain range, located near Manjil in Gilan Province, 

northern Iran. ندسین مشاور سوگراه در ساخت سد مه 

It was constructed to store water for irrigation and produce hydroelectric power. The power station has an installed capacity of 87 

 26Its structure contains  ft). Its ⋅reac 1،475،498( 3km 1.82ft) tall and forms a reservoir with a capacity of  348m ( 106MW. It is 

monoliths 



 

   

 

و   

 

 

193 

تا خللی در برآوردهای اطمینان حاصل کند، توسط سازمان مربوطه جمع آوری و انتشار یافته  "که قبالو سقم آمارهای هواشناسی 

اما آنچه مشاهده شد خود جز یک رسوایی . که همین کار را با کمک کارشناسان ایرانی به انجام رسانیدبه عمل آمده پیش نیاید، 

چنان آمار و ارقامی را  ،هواشناسیمامورین سازمان برداشت های ران چیز دیگری دربر نداشت. در واقع برای دستگاه هواشناسی ای

با واقعیت هزاران فرسنگ فاصله داشت. ما )نگارنده و کارشناس تهیه گزارش هواشناسی شرکت  "برداشت کرده بودند که اصال

از آن همه تقلب و کم  ،هدش ه آبخیزضهای موجود در سرتاسر حوایستگاشاهد بی سامانی در کار آماربرداری به عینه سوگراه( 

درون ایستگاه های  آن عدهاز  غیرمورد بازدید به هواشناسی م، البته نزدیک به نود درصد ایستگاه های کاری در شگفت ماندی

 با کمبودناقص و  "اکثرا)البته برخی از همین ایستگاهای درون شهری نیز دست کمی از ایستگاهای برون شهری نداشتند( شهری 

در کار  یبی اعتبارنقصان و ، کارآیی درستی نداشتند. مواجه بوده که الزمه کار استکسری بسیاری از وسایل الزم اندازه گیری و 

اما اصل ماجرا در مورد عدم بی اعتباری داده های آمار ..... ادر به توصیف آن نبوده و نیستمچنان چشمگیر بود که قآمار برداری 

شاغل  "از داخل روستاهای مختلف که اکثرا "سازمان هواشناسی کشور اشخاصی را معموال "برداری شده از این قرار است، اوال

 "به کار می گرفت که تقریبادر مقابل یک دستمزد ناچیز ستی آنهم برای یک کار دم د، (کشاورز، پاکار، پیشه ور و غیرهمثل )بودند 

 6)یکی ساعت چه در تابستان یا زمستان می بایست سه نوبت بی سواد یا اگر دست باال را به گیریم کم سواد بودند. ماموری که 

باران سنج، باران نگار، دما سنج  ر بمل تشکه مایستگاه هواشناسی را  موجود در اسباب و ادواتبعد از ظهر(   6ظهر و  12صبح، 

یا از  "مستقیما و وارد فرمهای مربوطه کرده،، ریهای مختلف داخل اسکرین یا گاه رطوبت سنج، تبخیر سنج و غیره  را آمار بردا

وظیفه ای بسیار سنگین و مسولیتی به غایت دشوار که از حوصله و د.  داده شواوراق تحویل آن مامور جمع آوری پس از مراجعه 

به آنهم  و غافل از ارزش و اهمیت آن داده ها کهناآشنا به علم هواشناسی  شخصیتتا چه رسد به یک  .خارج است بسیاریتوان 

ایت ناکارآمد که وظیفه ای روندی به غ به کار گرفته شده است جز این باشد. پاره وقت و با دستمزدی به غایت ناچیزصورت 

داده انجام وظیفه و ارایه این چنین آمار و حاصل آن نمی تواند به غیر از این گونه سنگین را برعهده فردی کم سواد گذاشته باشند، 

  .باشدبوده ده برداشت شهای 

، رای امر آماربرداری استخدام کردهب "افرادی را منحصرابرای این چنین وظیفه ای شاق و غیر قابل تحمل الزم آن استکه  "اصوال

بازبینی و رعایت در بازبینی ماموران سرکشی و برداشت های انجام شده را مورد بررسی قرار داد )البته "مرتبامحیط کار را  سپس

          (. امری است متداول و الزم در اوان کار مستخدمتازه کار آنهم 

، که برای یک چنین کار بزرگی به خدمت گرفتهبه انجام وظیفه محوله ه م سواد و بیعالقک ینبا چنین مدیریت و با چنان ماموری لذا

 .د بیش از این را انتظار داشتنمی بای "واقعاشند، بامی گمارده به کار گرفته  و

 

 رایط آب و هوایی و اقلیمی ایران ش

 

خاص منحصر به فرد و دارای ویژگیهای آسیا،  غربن کیلومتر مربع واقع در جنوب میلیو 1.648قریب  113یکشور ایران با وسعت

آب و هوای مرطوب و بارانی و قسمت وسیعی دارای آب  دارایبه طوریکه بخش نچندان گسترده ای از این سرزمین خود است. 

                                                 
  113 استصد و چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه کیلومترمربع تیک میلیون هف در مورد مساحت کشور، محاسبه و برآورد بانگ جهانی  -
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رجه د 25-40مابین و مناطقی فی مابین انیدو تشکیل می دهند. کشور ایران واقع در نیمکره شمالی ، و شکننده و هوای خشک

و کوهستانی با جلوه های طبیعی ایران کشوری است به تمام معنی  .استقرار گرفته درجه طول جغرافیایی  44-64عرض و 

 .که روح را تازه می کنندبا گونه گونه طوایف و ویژگی های اقلیمی و کم نظیر  منحصر به فرد

است که سرتاسر شمال ایرن از شمال غربی به سمت شمال  رشته کوهی :البرز هایه کوهزنجیر - 1کوههای مهم کشور عبارتند از: 

البرز از شمال غربی و در امتداد  هایبر خالف سلسله کوهاین رشته کوه  :رشته کوههای زاگراس  - 2شرقی کشیده شده است. 

و  ،شکل گرفته حاشیه غرب کشور تا جنوب غربی ادامه دارد. وجود این دو رشته کوههای سترگ و سر برافراشته به چنان وضعی

در محل خود اسقرار یافته اند که هر کدام به نحوی چشمگیر در توزیع غیر یکنواخت زمانی و مکانی پدیده های جوی کشور 

 د.گزارنمی ر یثتابه سهم خود بر روی پدیده های آب و هوایی  داشته،نقش 

و  ،جعرافیایی وضعیت اسایر ویژگیهای مرتبط بدر واقع به واسطه حضور این دو رشته کوههای مرتفع و بلند قامت، همچنین 

ای . شرایط ویژه درونمی به شمار  کشورمناطق غرب و به عبارتی کل  ،آب و هوایی و اقلیمی اوضاع بیان کننده ،منطقه ای محلی

ر به ویژه دی گسترده اقابل نچندان و بخش مفرط  یخشک یکخشکی تا مختصری  رگیرد رکشوسطح وسیعی از  بطبع آن که

خوب و گاه بسیار ی باراناز مرکز ایران )مناطق کویر لوت و کویر مرکزی( که از رسیدن باران های سودمند محرومند سایرین 

% از کل مساحت کشور (69.1 ) . براین اساس شرایط مزبور از نظر موقعیت زمانی و مکانی چنان است که حدود:ندمی باش برخور

* و مرطوب قلمداد 115% به ترتیب  در زمره مناطق نیمه خشگ31.9،و بقیه  114خشگ جزء مناطق با آب و هوای خشگ و فوق

% از کل مساحت کشور تحت عنوان مناطق خشگ، نیمه خشگ و فوق خشگ و 85به عبارتی دیگر میتوان پذیرفت که . دنمی شو

 یو زه کش یاریآب یاز شبکه ها یربهره بردا ریمددر این مورد . درونمی  به شمار% مابقی جزء مناطق مرطوب و نیمه مرطوب 15

 یجهانبارش سوم متوسط  کی، رقم نیا)گفت:  ه،متر ذکر کرد یلیم 250را در کشور  انهیسال یبارش ها نیانگیم ،رانیمنابع آب ا

  .23/  ( /مرجع پایگاه خبری آب و فضالب و جهاد کشاورزیاست

در مقایسه با سایر مناطق پر باران ایران که کشور یای این واقعیت است وخود گ دسته بندی از وضعیت آب و هوایی،ین چن اب

 ساالنه کشور. بطوریکه میزان نزوالت آسمانی در مقایسه با میا نگین بارندگی برخوردار است از کمترین  مقدار بارندگی جهان

میزان بارندگی در  آنچه گفته شدبدین ترتیب علیرغم   .(126 ص 9 )جدول می شود برآوردحدود یک سوم نزوالت جهانی 

هوای تحت تاثیر )دامنه های شمالی سلسله کوه البرز  )به خاطر وزش بادهای مرطوب دریای مدیترانه( ومناطق غرب کشور 

می (  مقدار بارندگی در آن نواحی به مراتب بیشتر از دیگر منا طق کشور اندازه گیری و برآورد "مازندران"مرطوب دریای خزر 

متعلق به استان گیالن  "عمدتا. البته باال ترین بارندگیها در این خطه از سرزمین ایران (میلیمتر در سال 1000از  یشب "اتقریب)گردد 

به ویژه بندر انزلی است. ولی  هر اندازه که از سمت غرب استان مزبور به سمت شرق بر گردیم از مقدار نزوالت جوی کاسته می 

 .                                                                                               دکنمی ن تجاوزمیلیمتر  700حدود از استان گلستان ندگی ساالنه حداکثر بارشود، بطوریکه 

                                                 
114 - Hyper arid 

115 - Semi arid 

Iran's landfall is 413 billion cubic meters, of which 293 billion cubic meters is absorbed on farms and land, and part of the it 

evaporates, and 130 billion cubic meters can be recovered, which is 105 to 107 billion cubic meters can be extracted  
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به براساس برآوردهای به دست آمده ایران دارای هفت گونه شرایط آب و هوایی است که شش مورد آنها همگن و یکنواخت 

مناطقی که از نظر نوع شمال به جنوب و از غرب به شرق، به جز  از رانیا سرتاسردر  بارشریزش  زانیم. "9" 116دآیب می حسا

از  ، و سالهای قبل50)سالهای دهه  بارش ساالنه نیانگیمپستی و بلندی با این شرایط همسو نیستند رو به کاهش دارد. با اینهمه 

به (. میلیتر تجاوز نمی کند 200هرچند میانگین بارندگی برای بخش مرکزی از)د شبرآورد می متر  یلیم 400کل کشور  یبرا( آن

سیستان دیر علت کاهش چشمگیر بارندگی در بخش مرکزی به ویژه مناطق شرق کشور )مثل میرجاوه و قسمت اعظم استان هر تق

میلیمتر  48( ساالنه حدود 234بلوچستان( طبق آمار به دست آمده از ایستگاه هواشناسی واقع در مرز ایران و پاکستان )به شماره و 

 .کشور ضبط گردیده استیا حدود یک هشتم میانگین بارندگی کل 

ساله  37( منحنی بارندگی و مناطقی از غرب و شمالغربی شمال کشور ")متوسط باران سالیانه به استثنا 2بنابر نمودار شماره 

برای میلیمتر در سال  150میلیمتر تا حداقل  350باران از حداکثر ریزش این واقعیت است که نوسانات  یدٔ  و( م1347-1383)

 250حدود  "متوسط مقدار باران تقریبا ،ساله بارندگی 37بر اساس حاصل جمع داده های  .استبوده یر یتغمبخش مرکزی کشور 

 . قابل مشاهده استکه با خط قرمز در میانه نمودار  ،دهگردیمیلیمتر محاسبه و برآورد 

 

 

 

 

  
  / گوگل "چپ"و میانگین باران ماهیانه کشور ایران  "راست": مقایسه میانگین باران ماهیانه کشور آلمان 50تصویر

 

                                                 
116 www. Sciencedirect.com/ Journal of Hydrology 
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  باران سالیانه است یانگیننمودار نشان دهنده مدر متن خط قرمز  -2نمودار : 51تصویر 

 

 

 اقلیم  

 "داشته باشد یمشخص ییوهوا آب تیکه وضع نیزم ةاز کر یا هیناح" 

 در این باره، به شمار می رودخشک جهان جزء یکی از سرزمینی های  ،کشور ایراندر چند سطر فوق بدان اشاره رفت که چنان

از وسعت این سرزمین  117(ت کشورمساح 4/3معادل  کیلومتر مربع 1205898) ٪ 69.1براساس بررسی های به عمل آمده حدود 

 حدود "تقریبا این میاندر. عرصه هایی است فی مابین ایندو یابخش پرباران و جزء یا قی او البجزء اراضی خشک یا بسیار خشک 

از  .(33 تصویر شماره)د به حساب می آیاز خشگ  کمی فراترحتی  ،کشور جزء مناطق خشک و نیمه خشکمساحت  کل از ،85٪

میزان یک سوم متوسط برابر است با  "تقریباموردی که  ،است بارندگی ارتفاعمتوسط  این سرزمین،آب و هوایی  های ویژگیدیگر 

، و . البته با یک استثنا و آن اینکه مقدار بارندگی در سواحل دریای خزرشاهدش هستیم کره خاکیممالک این  گریدبارانی که در 

حدود سالیانه بارندگی در سواحل دریای خزر به طور میانگین  هستند.از این قاعده مستثنی دیگری مناطق غرب کشور است که 

در مناطق غرب کشور سالیانه حجم باران  در صورتیکه مشاهده می شود.تر افزون میلیمتر  بیش از هزار میلیمتر و حتی 1000

. آنچه مسلم است آن استکه و شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر متفاوت استبسته به موقعیت میلیمتر  700 – 500حدود 

تغییرات و تنوع آب  بروزطبیعی در عمده ترین عوامل  یکی از ،زاگرس در غرب و البرز در شمال کشور هایدو رشته کوه وجود

با برخورد به نخست  ،از غرب کشور وارد این سرزمین می شوند باران زازمان که ابرهای آن و هوایی به حساب می آیند، یعنی 

د. شرایط ورنآمی  ممانعت به عملاز رسیدن رطوبت کافی به مرکز، شرق و جنوب کشور  ،این دو رشته کوه بلند متوقف شده

ا توجه کاهش ریزش های جوی و مکفی در چنین مناطقی می گردد. بطبع آن بخشکی هوا و سبب افزایش  بی دریغدشواری که 

فصلی و جریان آب در آنها بستگی کامل  "برابر  آن در این مناطق، اکثر رودخانه های این نواحی عمدتابه کمبود بارش و توزیع نا

در این قبیل  ارد که در یک دوره بارندگی باریده می شود. اما از منظری دیگر چنانچه مقدار بارندگیبه شدت و مقدار بارشی د

بی و نجات بخش،  رحمتنازل گردد در آن صورت اتفاقی که می افتد آن استکه باران معمول از حد متوسط  مناطق خشک بیشتر

د. حجمی عظیم از روانآب، بی سازمی دست خود را مغروق ای اراضی زیر گسترده به طور  شده،مقدمه به شکل سیالب روان 

                                                 
  

 117  یاز جنبه خاکشناس رانیا یابانهایقلمرو ب - یعینابع طبرجع مم
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ین چن. در و فقر و بی نوایی به بار می آوردشد به مصیبت و رنج مبدل باهدف همه آنچه را که بایستی موجد خیر و برکت 

ماده حیات برخوردار است، الجرم بدون برخوداری از مواهت آن ی جومنطقه خشک و کم باران که از نزوالت ناچیزی  شرایطی

بخش، به سرعت از منطقه خارج شده، دد دام وانسان را از وجود موثر و پر بار خود بی نصیب و بی بهره می گذارد. به طوریکه 

 249، میانگین بارش ساالنه کشور حدود (توسط سازمان مدیریت منابع آب )منتشرهذکر شد و بر اساس اطالعات به دست آمده، 

چنین نشان می دهد که پراکنش باران در کشور برای سه منطقه  (5است. با نگاهی به هیستوگرام )شماره ده گردیمیلی متر برآورد 

شاخص شامل رشت، تهران و هرمزگان، در این سه منطقه با اختالف معنی داری از یکدیگر نازل می شوند. یعنی آنکه وقوع  

با همدیگر تفاوت ی فاحش دارند، برای مثال بعضی از  "ی کامالبارندگی در هر یک از مناطق یاد شده چه از نظر زمانی و مکان

از میلی متر در سال است، در حالی که برخی  1000بیش از  آن یمناطق واقع در محدوده سواحل دریای خزر، مقدار باران دریافت

 مدت دراز. در این مورد، متوسط است میلی متر در سال 50کمتر از ،دریافت کننده مقدار بارانی مناطق مرکزی و جنوبی کشور

 48و  28، 13، به ترتیب برداشت شده 1383 سال در که کرمان و هرمزگان ، بلوچستان و سیستان ، استان سه در بارندگی ساالنه

. رطوبت نسبی باال و بارش (کالس بارش های کشور 6شکل )مراجعه شود به را تجربه کرده اند کشور بارندگی میانگین درصد 

نهاد آب و هوایی کامال متفاوت یک ، به لحاظ شرایط آب و هوایی به عنوان استدریای خزر از آن برخوردار  سواحلی که اوانفر

)به دلیل  یی استرطوبت نسبی باالمرطوب دارای از بقیه کشور تغییر می شود. اما بر عکس در مناطق جنوبی با زمستانهای گرم و 

در این ناحیه از  است که، 118استوایی "تقریبااین مناطق آب و هوای بدین ترتیب می توان ادعا کرد که  .هم مرزی با اقیانوس هند(

 ،درجه شمالی و جنوبی( 15)عرض جغرافیایی حدود  خط استوابه  نزدیک "تقریبادر چنین مناطقی است.  حکم فرماکشور 

منتهی امر وضعیت قرار گرفتن مناطق جنوبی کشور  د.باشنمی برخوردار در تمام طول سال گرم و مرطوب  یآب و هوااز  "عمدتا

آنچه را که در سلسله کوه هیمالیا مشاهده می شود، این مناطق از چنان شرایط مشابه ، و باال به علت عدم وجود ارتفاعات بلند

عمان و  یدریامرطوب د که با آنگاهدر مناطق گرمسیری مع الوصف همانند مناطق شمالی هندوستان برخوردار نیست.  ی،پرباران

این  .به دامنه کوههای مرتفع آن سامان برخورد کند، شرایط را برای ریزش باران های تند و شدید فراهم می آورداقیانوس هند 

می رسد. البته در حتی بیشتر از آن متر  10باران سالیاه به بیش از یافتد، به طوریکه هرساله اتفاق مدر منطقه چراپونچی هند  مورد

متر هم گزارش گردیده است )به نحوی که  25ی مانند چراپونچی هند تا ه اریزش های جوی در منطقسال ی از ایام برهه ا

- -تا پایان ماههای تیر)ش(  1239شهریور سال و -میلی متر در ماه مرداد 25461.2ترین بارش در یک سال در همین منطقه به باال

 .(است به ثبت رسیدهمیلی متر  1240 یانه حدود سال ،مرداد

                                                 
118  - subtropical: pertaining to a region intermediate between tropical and temperate؛ 

north of the tropic of Cancer or south of the tropic of Capricorn 
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و نقشه  / رشت،تهران،هرمزگان 1369-1379نمودار نزوالت سالیانه جوی کشور طی سالهای  /2هیستو گرام آ:  52و  52تصویر 

 تقسیم شده است / تصویر از  سایت آفتاب آنالین آب و پرآب به دو ناحیه کمایران که 

 

  و مدیریت اراضی کاربری

(FAO 
119

 ”24“ ،a1997؛FAO / UNEP  ،1999" سازمان ملل متحدآرشیو برداشت از"   

در عمل به ویژه  هرچندبیان می شود.  آنبه نحوه استفاده از زمین متناسب با استعداد بالقوه اراضی درست بنا به تعریف، کاربری 

براجرای ی چندان دقت ،سیستم های نظارتی ،و رهنمودهای متخصصین فنتوصیه ی پاره ا علیرغم ،در کشورهای جهان سوم

از  برخیمشاهده می شود که در این خصوص به کرات و مرارت دیده شده و  می کنند.ن اعمالاراضی  "کاربری تغییر"درست 

 ناجوانمردانه، اند بودهدر عرصه محیط طبیعی چنین مواردی گذاشتن اجرای به مشمول خود که  یدافرامالکان یا  سود جویان،

اعمال به درستی از چشم فرو بسته   ،که نباید. ضمن آنکه مسولین ذیربط بدون کمترین توجهی ،می زننداقدامات ناروایی دست به 

اقتصادی، سیاسی، شرایط یا طبیعی، برروی محیط منفی ناروا و  یتاثیرکار  انجام که گاهمگر آن د.کنننمی جلوگیری آنها  ستنادر

از دست و ممانعت کاربران جلوگیری جهت در این مورد شرط الزم  .دورآ واردآنان مورد نظر کشور یا منطقه علمی یا فرهنگی 

ری کاربدولت نمی بایست اجازه هرنوع تفییر در نوع  "الزامادر نحوه بهره برداری از اراضی تغییر و ایجاد دگرگونی  یازیدن،

ن آمدیریت  برای اداره و وظایف محولهدر این باره چنانچه ذکر شد . دنرا صادر کدر دست بهره برداری به ویژه اراضی  اراضی

سرزمین های غیر مسکونی و رام همان  منظور)ه محیط طبیعی محدوده، اگر در واقع شدتغییر و تبدیل که مورد اراضی، از  دسته

می بایست با نظر دستگاهای علی القاعده که موضوعی  .و مشکل آفرین خواهد بودبه اجرا گذاشته شود بسیار مساله ساز  (نشده

ایجاد  جهتدر  "مثال، که دست سازی عرصه ابه  ،اراضی بکر و دست نخوردهتبدیل تغییر و  "مثال .ذیربط بدان پرداخته شود

از این مقوله  مواردیزرع یا  و زیستگاه های نیمه طبیعی مانند اراضی زراعی قابل کشتیا تغییر و تبدیل سازی، محوطه  ،شهرک

دست درازی در کشورهای جهان سوم  "اصوال .به اجرا در آیند و نظر کارشناسی نباید به دور از نظارت دستگاهای ذیربط  "الزاما

. به محیط طبیعی که باید از آنها جلوگیری شود انجماهم جمعی ازجذاب برای موردی است به محدوده سالم محیط طبیعی 

همچنین  .دشوواقع  آنهامورد بی توجهی باید ند جز اصلی ترین وظایف همان دستگاهای نظارتی است که موارنظارت بر این قیبل 

                                                 
  119   نهادهای سازمان ملل متحد )فائو، یو.ان.ای.پی(یکی از برداشت از  -
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کاربری اراضی تغییر . فن که خود نوعی دست درازی و تخریب محیط های طبیعی استو غیره  هاتع، جنگلامراست تغییر کاربری 

لیتی افع راهنما باشد.فعالیت هایی چنان اجرای  نحوه ودر جهت تهیه مقدمات الزم عامه مردم را  ،بایستی همچون آموزه ای مفید

به سرزمینی  ایعرصه ن چنا، یا حفاظت از بیشتر به منظور تولید اغلبصورت داده می شود که  بر روی اراضی با پوشش معین 

دیگر برنامه  ی. از منظروحش و غیره بوده باشدکه منافع جامعه و در برگیرنده حق حقوق حیات است، آباد و قابل بهره برداری 

 و دارای جنبه هاصورت می گیرد جغرافیایی   توزیع فضایی یاو تخصیص به منظور ه کریزی در زمینه کاربری اراضی شهری 

موسسات اداری، اجتماعی تفرجگاه ها، مناطق  های مورد نیاز جهت استفاده. شامل تخصیص فضااستی گوناگون هاعملکرد

که در طول همه سالهای اخیر رونق  و مسکن نیزم متیق شیافزا رونداین میان  ردهذا. علی مسکونی، صنعتی و تجاری و قس 

به شمار  اراضی یکاربر رییتغو اجتماعی در  یدعوامل اقتصا نتریاز مهمبه عنوان یکی ، با رانت دولتی(و )البته ساختگی  گرفته

  .دمیرو

. اند، به طور قابل توجهی در سراسر جهان متفاوت متداول است در امر کاربری اراضیای که روش و شیوه های مورد استفاده البته 

کاربری اراضی همراه با " :توضیح می دهد چنین بخش توسعه آب سازمان ملل متحد  ،سازمان خواربار و کشاورزیدر این مورد 

 اراضیهمان استفاده از  در قالببایستی  "عمدتا ،جمعی به اجر گذاشته می شود منافع که به خاطر، ی کشاورزیها تولید فراورده

اوقات فراغت، فعالیت کسب و  جهتل: فعالیت های اجتماعی، ثاقدامات مدیریتی زمین )مسایر همچنین  ".دصورت گیر مطروحه

انجام فعالیت های فوق برنامه،  به منظوریا با برنامه ریزی کار، فعالیت های روزانه که هر فرد به طور منظم، گاه بدون برنامه ریزی 

 است(.فعالیت می کنند،اگر با نظارت دستگاهای ذیربط صورت گرفته باشد قابل توصیه  تولید یا کسب منافع بیشتربه منظور یا 

در این مورد طبق  .قرار گیردمطمع نظر  از این مقوله می تواندجزء نیز خود فعالیت های کشاورزی، فعالیت های ورزشی و غیره 

دارای قابلیت کشاورزی تشخیص آن % 13 "تقریبا)م( از کل اراضی موجود بر سطح خشکی های کره زمین 1990بر آورد سال 

% و  30.5 غیره % مناطق شهری و روستایی و1.5% جنگل و بیشه زار و 32 ،تعمر %26حدود  ،اراضی. از این میزان ه استداده شد

 باقیمانده جزء اراصی کشاورزی محسوب است.

کلمه لندیوز  "،در جریده برنامه ریزان آمریکایی مراتب را بدین شرح منعکس و توضیح می دهد 1959در  120آلبرت گوتنبرگ

حوزه های قضایی، سیاسی در صدد به  "واژه زبان شهر سازی است. و این تمایلی است که عموما )بهره برداری اراضی( کلید

                                                 
120 -http://en.wikipedia.org/wiki/Land_use / a key term in the ) wrote many years ago, "'Land use' is 1959As Albert Guttenberg (

and regulate the use of land in an  land use planning will undertake jurisdictions Commonly, political language of city planning.

. Land use plans are implemented through land division and useland use conflicts attempt to avoid gulations, ordinances and re

will frequently seek to influence  governmental organizations-Non firms and Management consulting .zoning regulations such as

these regulations before they are codified. 
به عنوان کلید واژه برنامه شهری سازی محسوب می شود. او بر این باور  'کاربری اراضی"'ل پیش نوشت: ( چندین سا1959آلبرت گوتنبرگ ) - ترجمه

بهره برداری از شیوه درست  به توانند، کرده حوزه های قضایی سیاسی بایستی جهت جلوگیری از درگیری در امر کاربری اراضی،. برنامه ریزی داشت، که

ی کاربری اراضی از طریق تقسیم اراضی بااستفاده از احکام و مقررات به موجب ایین نامه های زون بندی به اجرا گذاشته زمین را به عهده گیرند. طرح ها

مقررات مربوطه و در امور های تغییر کاربری اراضی شود. شرکت های مشاوره مدیریت و سازمان های غیر دولتی )ان.جی.او( بایستی قبل از تدوین طرح 

 مداخله کنند. ذیربط
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قصد و غرض حوزه های یاد شده بر آن است تا از بروز درگیری هایی  ،در واقع امر .دست گرفتن اختیار کاربری اراضی می باشند

ن قبیل مناطق بر می ایصدد به دست گرفتن اختیار و تملک در  یاکه منتهی به کشمکش های گروهی در جهت تغییر نوع کاربری، 

به توانند از وقوع چنین برخوردهایی به نحوی شایسته یا آنکه  پرهیز گردد.از بروز پاره ای اختالفات  جلوگیری  شده،آیند 

بر تقسیم بندی اراضی و برقراری است مشتمل علی الصول بهره برداری از زمین  ریزی در جهتممانعت به عمل آورند. برنامه 

. در این باره اغلب سازمان های غیر دولتی قابل ذکر استدر جهت تیپ بندی اراضی اقدام  همچنینضوابط و مقررات ذیربط، 

همچنین دیگر موسسات مشاوره ای به دنبال تاثیر گذاری برروند تصویب این مقررات، قبل از تدوین لوایح و یا در مسیر ارایه 

دست به کار شده به توانند  ،ح مربوطه به مجلس نمایندگان اعمال نفوذ به عمل می آورند. تا با فراغ البال و با فرار از قانونلوای

                                                                           نند.تحمیل کجامعه به  استمصالح ملی  خالفرب سودجویانه ای کهنیات 

حفاظت از نحوه و نوع  در جهت "برنامه کاربری اراضی در ایران عمدتادرست اجرای اعمال شده در خصوص  است هایسی

اقدامی زیانبار شود.  میشده و به عهده اجرا گذاشته های اخیر لدر طول سا "قویاکه موردی  ،های کشاورزی است استفاده از زمین

جمعی محدود بدان تنها شوربختانه در کشور، ریز و درشت چندین دولت رفت و آمد  پس ازگذشته،  هاسال همیندر طول  که

)مشکلی که پس از  ندنمایفعالیت  شده تفییر کاربری اراضی کشاورزی متمرکز برروی "با فراغ البال شدیدا موفق شده، توانسته اند

برخی از رانت مورد نظر  تغییر کاربری منظوربه . مناطقی که محسوب می شود( مملکتبحران کم آبی به عنوان دومین معضل 

متوجه اراضی  "عموماجماعت ن ایتوجه بیشتر د. به اجرا در می آیمحدود  جمعیرد در عمل توسط گرفته و قرار داقرار خواران 

العاده که به لحاظ ارزش فوق وسیعی . اراضی است که منافع سرشاری را نصیب آنان می کندکشاورزی پیرامون شهرهای بزرگ 

بدان  ین سالهاکه طی همفعالیتی . بی محابا بدانها دست درازی می شودحریصانه مورد توجه قرار گرفته  یزمین های اطراف شهر

از دیگر که  را بسیاری نده هایو کوچ انمهاجرنسته اند خواسته اوت ،پیدا کردهرشد به شکل فزاینده ای ناباورانه  روی آورده اند،

خته سود کالنی به جیب خود هجوم می آورند برآورده ساهای بزرگ ستاهای کشور به تهران و سایر شهررو "شهرها و عمدتا

کار تغییر  ،بنا به دالیلی چندسان که ذکر شد  بداندراین راستا  .ادامه داردبه شدت "فعالو خطرناکی که روند حاد  ند.واریز کن

دوم تدوین قوانین مبهم و ناقص، یکی جمله آن از  پیشرفت است. کهحال  کاربری اراضی در کشور شدت گرفته به سرعت در

و باالتر از همه قیمت بسیار باالی زمین در مناطق شهری و کمبود نیروی انسانی متخصص  ،یفساد ادار ،بازدارنده نیخال قوان

حریصانه نسبت منافع طلبان سودجویان و که  موضوعی .دساز یرا دشوار م یکشاورز یحفاظت از اراضکار  ،حومه نزدیک شهرها

 در جهتکه  است د. نتیجه چنین فرایندی جاذبه ایوادار می سازاراضی این قبیل نادرست غیر اصولی و تغییر کاربری انجام به 

رواج به شدت ی پاره امناطق به عرصه های مسکونی یا شهرک های صنعتی، نزد آن تبدیل  و ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی

چنین  ،بنا بر روال معمولبر شدت و حدت این رویداد هر روزه افزوده می شود. در این باره بیش از پیش تندی به خود گرفته، 

د. رسمی  به انجام مندندرهبو از چنین امتیازی  برخوردارتوسط افرادی که از رانت های دولتی  "صرفا ،عملیاتی علی الصول

 گردیدهزمین های زراعی  ساختنمتروکه و اراضی از درست که بی تردید سبب عقیم گذاشتن بهره وری درست عملکردی نا

. داشتخواهد را در پی ب از دست  رفتن بخش قابل توجهی از زمین های زراعی کشور روند ناپسندی که به تدریج اسبا است.

به گستره ای است، به سرعت تغییر وضعیت داده  یحاصلخیز و پرباردارای خاک که الحق کشاورزی،  در این حالت تبدیل اراضی

 بودآب در خاک دادن نفوذ  قادر بهکه پیش از اآن را ای نفوذ پذیر و زنده زمین ه، گشتتبدیل صلب و جامد ’از بتن، آهن و فوالد

 ردکه زیانبار ضایعه ای  د.کنی د مایجاسپری سفت و سخت در مقابل تراوش آب باران به الیه های زیرین خاک فته، جلو گیر
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 بیش از پیش رونق دادهدن سیالب های شهر را ممقدمات پدید آ را فراهم نموده،جاری شدن روانآب برسطح زمین  وسیلهنهایت 

شاید سالها از زیربار آثار مخرب آن خالصی نباشد. و موضوعی که  .سبب ویرانی دیگر مناطق زیر دست چنین مناطقی می شود

 ودگرگون تغییر ماهیت  داده  یدیروز عرصه سودآوربه ساختمان و بناهای سنگ و بتن، بدین سان با تغییر کاربری اراضی زراعی 

یوه ای کار ساز و با که ش ،عدم اجرای صحیح طرح های آمایش سرزمین بااز گردونه تولید خارج می شود. اقدام حریصانه ای که 

در اجرای آن حرکت  ه،دمانعقیم با اقدام به این قبیل دست اندازی ها سرزمین محسوب است اهمیت در جهت تمشیت درست 

به شکل ناباورانه  شهرهای احداث شده اخیر  ،هاشهر علمی فنی توسعهبه ی جهوبی تد. امروزه از برکت وشمی اهمال  درست

پیدا کرده، از هر بخش و دهکده ای که تا چندی قبل جز عده ای معدود را پذیرا نبود،  اینک نامرتب و به هم ریخته ای گسترش 

پس از تبدیل عرصه های زراعی اطراف شهر ها،  ". موردی که صرفاندا ل گشتهمبدبه شهر یا شهرکی به قاعده ساخته و پرداخته 

شهر علمی ساخت و سازها بدون مراعات موازین  ،ن یک تا دو متر حتی متجاوز از دو متر استجاییکه عمق خاک زراعی بی

به تصویب  1354خرداد  5های کشاورزی مصوب  قانونی در جهت گسترش قطب گذشتهد. البته در نآیمی  درسازی به اجرا 

های کشاورزی تاکید  با صراحت کالم در مورد حفاظت از زمینکه  بودنخستین قانونی  ، و آن خوده بودمجلس شورای ملی رسید

به های کشاورزی  در محدوده زمین های کشاورزی واقع در همان قطب  صرفاً مصوب مجلس این قانون با در نظر داشتنداشت. 

 31در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در تاریخ  مشابهیقانون  اد شدهی عالوه بر قانوندر این میان د. رسیمی  انجام

نیز به تصویب رسید. با این حال به است های کشاورزی  جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمینبه همان منظور که  1374خرداد 

مصرف تلقی شد بی  "مالچند، قانون مورد اشاره عاستثنائاتی دلیل وجود برخی ابهام ها و کاستی ها در این قانون، از جمله وجود 

 1قانون ماده  برای مثال در اینجای در جهت حفظ زمین های کشاورزی، طبق قانون مصوب به اجرا گذاشته نشد. کاربرد "و اصوال

به منظور کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره برداری از آنها از تاریخ »مصوب مجلس شورای اسالمی ارایه می شود: 

قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری  تصویب این

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری »: "قابل ذکر است 1کمسیون تبصره  هاصالحی"مورد دیگر از این مقوله  .«ممنوع است

رئیس  ،مدیر امور اراضی ، با حضورت در سازمان جهاد کشاورزیعهده کمیسیونی موقراراضی زارعی و باغها در هر استان ب

ریاست  ابعنداللزوم  که ،یده استاندارن، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نمایسازمان مسکن و شهرسازی

  کمیسیون شرکتتواند بدون حق رای در جلسات  یربط میذنماینده دستگاه اجرایی . «می گردد سازمان جهاد کشاورزی تشکیل

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر کمیسیون نماید. 

در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیرنظر رئیس سازمان  یاد شدهدبیرخانه کمیسیون د. اقدام نمای رای مربوطهنسبت به صدور 

بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت  ،وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پروندهد. گرد مذکور تشکیل می

 باشد(. میآن در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات 

این  بلکهانجام این مهم در کشور بر جای نگذاشت. جلوگیری از تاثیر چندانی در  عمل ردحضور و وجود کمسیون مزبور البته 

آثار ناخوشآیند آن در کل ارکان مملکت  می رود تا، هبا شدت و حدت بیشتری مورد بی توجهی قرار گرفت حال حاضرموضوع در 

  فعالیت داشته اند نیز ارایه دهد.خصوص  ایندر که در این باره الزم آمد تا نظر دیگر متخصصین امر را  .عیان گردد

 

 " 25" کاربری اراضیمقاله  چکیده
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 ("تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان")

 

  "نتیجه تالش متخصصین و دانش پژوه ان دانشگاه تهران"

   موضوعی که اثرات سوء تغییر کاربری اراضی را به درستی انعکاس می دهد

 

تغییر در نوع استفاده از عرصه های طبیعی کشور مشکلی است که از گذشته های دور مطرح بوده است. شیوه های بهره  :چکیده

 برداری اراضی از جنگل و مرتع، ایجاد مناطق مسکونی و شهری و... از عواملی هستند که روی شدت  

کمی فرسایش خاک ناشی از تبدیل اراضی می تواند در  فرسایش و تولید رسوب یک منطقه اثر می گذارند. لذا آگاهی از مقادیر

برآورد دقیق اثرات نامطلوب، پنهان و غیر ملموس فرسایش موثر عمل نموده و این امر به برنامه ریزی های استراتژیک در جهت 

ن دوره به دو زیر مورد بررسی قرار گرفت. ای 1383تا  1349کند. در مطالعه حاضر دوره آماری  مدیریت پایدار اراضی کمک می

( بارندگی) هواشناسی سنجی،¬تقسیم گردید. طی دو دوره ذکر شده آمار داده های رسوب 1383تا  1366و  1366تا  1349دوره 

 نظر در با که است آن از حاکی نتایج. گرفت قرار آنالیز مورد اراضی کاربری تغییرات گرفتن نظر در با( دبی) هیدرولوژیک و

سالی و خشکسالی علت کاهش رسوب در طی این دو دوره در بارندگی مشابه مربوط به اثرات افزایش اراضی تر های دوره گرفتن

با  1366و بعد از  1366قبل از  ،بعد بدون های¬رها شده در منطقه می باشد. همچنین عامل دبی با توجه به اختالف بین دبی

نیست. به عبارت دیگر کاهش تولید رسوب در این دوره زمانی را می دار  درصد معنی 99با احتمال  98/0سطح معنی داری معادل 

. )برای توان به تغییرات کاربری اراضی یعنی افزایش اراضی رها شده و در نتیجه افزایش اراضی مرتعی در منطقه مرتبط دانست

 .مورد نظر مراجعه شود(مطالعه بیشتر به سایت 

 

  "26" 121 لل متحدمسازمان غییرمسیر در برنامه محیط زیست ت 

 

ارایه  همسو بارا  خود یاعضای طیمح  ستیز یتهایفعالکه  ،است وابسته به سازمان ملل متحد ی( نهادUNEP - ی.پیا.اِن.وی) 

 موسسه نی. ادینما یمساعدت مهمراهی و را حال پیشرفت در  یکشورها ،کاربردی  یاستهایس قیدق یاجرا ی سازنده،ها قیتشو

"انسان طیمح یسازمان ملل بر روکه  یکنفرانس"برگزاری  جهانی در پی
 ،یگذار هیپابه اجرا گذاشت  1972سال ام جون  5در  122

 .قرار دارد ایکن ،یروبیآن در نا یو اداره مرکز

اجرای گذاشتن به تالش در جهت  ،رزبووظایف نهاد م بدانها اشاره رفت، یکی دیگر از "که فوقاای عالوه بر وظایف برشمرده 

زیست  هایاستفاده از روش باتوسعه پایدار  ،رجوازیست محیطی دولت های هممسایل از نقطه نظر رعایت  مناسبسیاست های 

در انجام دولت های تحت نظر، آنگاه که تشویق است همچنین ...... شرایط اقتصادی و .... ،یط آب و هوایشرابا متناسب محیطی 

در اصل بر اساس  رمزبونهاد . دنباشداشته فعالیت به عهده اجرا گذاشته نسبت بدان سازمان یاد شده همسو با اهداف  اقداماتی

                                                 
 121-is an agency of United Nations and coordinates its environmental activities,  The United Nations Environment Programme

assisting developing countries in implementing environmentally sound policies and practices "ملل متحد ستیز طیبرنامه مح" 
122 -United Nations Conference on the Human Environment 
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به انجام کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استکهلم برگزاری  در پی 1972 سال تیرماه 15اعالمیه محیط زیست انسان، که در 

ای گسترده متعدد و دارای شش دفتر محلی و دفاتر هم آکنون ه چنانچ .فت و در سطح جهان شروع به فعالیت کرداستقرار یا، رسید

، اکوسیستم های دریایی و زمین فعالیت های نهاد مزبور مواردی است مربوط به جودیگر می باشد. جهان  یهادر سایر کشور

زیست انسان و تضمین حقوق از دیگر اهداف نهاد یاد شده حفظ محیط زمینی، نظارت بر مسایل زیست محیطی و اقتصاد سبز. 

ی در بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم می باشد. عالوه براین گرایش به تشویق و ترغیب فعالیت های زیست محیط

ط زیست توسعه قوانین و معاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی و جلوگیری از تخریب محی ،سطوح بین المللی و منطقه ای

دارای سابقه ای بس پربار و غنی در زمینه مزبور سازمان  .از دیگر اهداف این نهاد مقرر گردیده است ت های انسانناشی از فعالی

وسایل  کردنفراهم در جهت دستیابی به اطالعات زیست محیطی واعمال تصمیم گیری های درست در جهت  ،کمک به دولت ها

( ی.پیا)یو.اِن.اعمال همکاری های زیست محیطی جهانی و منطقه ای می باشد. از دیگر اقدامات سازمان و ابزار الزم جهت 

ی اهداف ملی و منطقه ای وسایل اجراتدارک  توسعه و استفاده از قانون محیط زیست ملی و بین المللی است که خود منجر به

 دولتها بزرگ را فراهم آورده است.     زیست محیطی، و برقراری توسعه سیاسی اجرایی بین گروه ها و

 :از ی پی( در سطح جهان به شرح ذیل عبارتستاعمده فعالیتهای نهاد )یو ان 

 -1 حقوق بشر و محیط زیست

 -2 حاکمیت  قانونی  محیط زیست 

 -3 مراحل مختلف مشاوره جهت تامین گزینه های مالی برای مواد شیمیایی و ضایعات آن

 -4 مدیریت محیط زیستاصالحات بین المللی 

 -5 ظرفیت سازی جهت تقویت بازار الماس در کشورهای آفریقایی

 -6 دستورالعمل های حقوقی محیط زیستتهیه 

  مسائل زیست محیطی بادسترسی به اطالعات جهت قانون گذاری ملی، مشارکت عمومی و نحوه تعامل درست و راهنمایی -7

و جبران خالف اهداف آن نهاد ل هایی جهت پاسخگویی به توسعه قوانین داخلی، واکنش به اقدامات مدستورالعتهیه  – 8

 خسارت ناشی از فعالیت های مضر و خطرناک 
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 برداشت از ریپورت ایمیج گوگل / قشه تیپ بندی اراضی استان کرمانشاهن:  53تصویر 

 

 

 کار بری اراضی )در ایران(

 

 هایمطالعاتی در ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اطالعات عمومی مبنی بر خصوصیات خاکیکی از برنامه های 

بایستی اطالعات کافی در باره  "محلی و ویژگی های منتسب به اکوسیستم منطقه ای است. برای بررسی موارد ذکر شده الزاما

وند بهره برداری از چنین مناظقی در دسترس باشد. فراهم آوردن پیشینه کاربری و وضعیت بهره برداری از منابع طبیعی همچنین ر

در اختیار کارشناسان و کاربران  لزوملبایستی جزء ملزومات اولیه ای باشد که عندا "الزاماداده ها و اطالعات ضروری مورد نظر 

ه شود. در این راستا براساس می باشند قرار دادفعال ذیربط، کسانی که در صدد انجام و اجرای برنامه تیپ بندی اراضی 

 163.600.000هزار کیلو متر مربع )برابر میلیون و ششصد  هو س تششص صد( از 3/1، حدود یک سوم )یبرآوردهای کارشناس
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برای انجام بالقوه )طبیعت مرتبط به خاک(  123میلیون هکتار آن به خاطر شرایط خوب ادافیکی 50 "مساحت کشور تقریبا هکتار(

 برابر با یکار برروی سطحفعالیت و . البته " وانی. د . ل مجالل فاموری و "مرجع /  قابل قبول می باشدمناسب و  عملیات زراعی

مورد آب تامین به ویژه از نظر  ،زمانی میسر است که برنامه ای همه جانبهاراضی قابل کشت و زرع در کشور، میلیون هکتار  پنجاه

 ،(. مع الوصف بخشی از آین پتانسیل قابل توجه به خاطر فقدان آب کافیدغدغه خاطری نباشدفراهم شده تا  م برای کشاورزیلزو

و مورد لزوم غذایی مواد چه از نظر  ،علت فقر خاکه خشگی مفرط هوا، و بخش دیگر بو ، در کشور( آبقابل مالحظه کمبود )

با ضرورت تام و تمامی دارد برای رشد گیاهان که ی الزم کمبود مواد آل در این قیبل مناطق به اضافهعمق ناچیز خاک چه به خاطر 

چنانچه سالیان سال است که این پتانسیل قابل توجه رها شده و کمتر سازمان و نهادی بدان روی  دشواری بسیار مواجه می باشد.

لم یزرع و غیر قابل  در سرتاسر کشور پهناور ایران به صورتآورده است. سرزمینی که از نخستین ایام تشکیل خود تا کنون 

نمی گیرد. درصورتیکه به واسطه خصوصیات برشمرده فوق به خوبی می نگرفته و و مورد بهره برداری قرار  ،مصرف رها شده

ودر دست داشتن فن تامین و مدیریت آب )با استفاده از سیستم آب شیرین کن( توان با برخورداری از دانش پیشرفته کشاورزی 

ای ن خاکها )خاکهای شورو قلیایی( تنها با رعایت ضوابط و به کارگیری یافته های کاربردی، و تجربه شده حتی در نامناسب تری

به  ،که در دیگر مناطق جهان به درستی بدان عمل می شود، از این پتانسیل بالقوه به خوبی بهره گرفت. هرچند دیرگاهی است

ری از این ثروت بیکران سالها و عدم دانش کافی در مورد بهره بردا اسالمینظام  مردانعلت سوء مدیریت و عدم دلسوزی دولت

برای  "ممکندر حداقل حتی " یفراهم آوردن شرایط جهتی در تالشکمترین  و ،به حال خود رها شدهمناطقی چنین  ،است

دارای از مراکز شهری  گیافتاد آب و هوایی و دوراز نظر  کهمناطق این قبیل یده نمی شود. بهره برداری از داستفاده از این مناطق 

در برخی از کشور حتی با شرایطی حاد تر  ،شرایط نامناسبی است موضوع دشواری نیست زیرا هم اکنون همانند این قبیل اراضی

( به خوبی به مرحله اجرا در آمده و عملی گردیده است. بنابراین اگر در حال حاضر به علت کمبود آب اسراییلها منجمله )کشور 

به بازپروری و  ته اند، ضرورت ایجاب می کند نسبتشگمورد بی مهری واقع و رها  قاین قبیل مناطتوجه به لب شوری خاک.  و

توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز مبرم اینک با  همت نموده برای بهره برداری به کار گرفته شوند. از این قبیل مناطق مراقبت

 گیاهانسریع برای رشد و نمو که ره گیری از دانش نوین و فراهم بودن تکنیک های الزم هبا الزم است ب ،اد غذاییوبه تهیه م

برای تامین  "الزاما .شود بهره گرفته در جهت مهیا کردن و به زیر کشت بردن این پتانسیل قابل توجه همت به خرج داد یاستفاده م

تا کنون هیچگونه  هرچندد. بایست مورد نظر مقامات دولتی واقع گردپرداختن به این امر مهم می کشور، میلیون نفوس  80غذای 

پیش بینی نگردیده است. درهر حال اکنون که کشور نیازمند وارد در نظر گرفته نشده یا  بالقوهبرنامه ای برای آینده این ظرفیت 

در این مورد فعال شده، راه  "یعاشرط عقل حکم می کند سر ،است بدان متعهدکردن حجم متنابهی مواد غذایی از خارج کشور 

                                                 

123  -Edaphic is a nature related to soil. Edaphic qualities may characterize the soil itself, including drainage, texture, or chemical 

properties such as pH. Edaphic may also characterize organisms, such as plant communities, where it specifies their relationships 

with soil. Edaphic endemics are plants or animals endemic. 

ن است یا ممک "پ هاش"ادافیک طبیعتی مرتبط با خاک، کیفیت خاک مشتمل است بر زهکشی، بافت خاک، همچنین ویژگیهای شمیایی مثل  -ترجمه متن

 ویژگی مربوط به موجودات زنده شامل جوامع گیاهی، که خود بیان کننده رلبطه کیاه و خاک را تصریح می کند باشد. همچنین ممکن است خاک در

 برگیرنده فلور گیاهی و حیوانات بومی.باشد. 
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یم. اقدام عملی بر روی این قبیل اراضی می تواند همانند دیگر اراضی دست و پا کنبرای بهره وری از این مناطق ای چاره 

مساعدی که هم اکنون مورد استفاده قرار دارد، پس از انجام مطالعه و بررسی های الزم و جستجو در خصوص تهیه منابع آب قابل 

، ایجاد شبکه بندی تورهای سیمی در نواحی  124طمینان و یا استفاده از روش های مدرن کشاورزی )مثل استفاده از آبیاری کوزها

به و ، "تا حد امکان"در مخازن زیر زمینی ها ساحلی ایران جهت تهیه آب از بخار آب موجود در هوا، جمع آوری آب سیالب 

جهان و غیره( مواردی است که ما را در امر استفاده از در ده از شیوه های موجود کارگیری روشهای جمع آوری آب با استفا

 اراضی رها شده یاری تواند داد.

در  "عمدتانیمه شور می باشند  و ناچیزخاک  از نظر عمقکه در بسیاری موارد وسیع ای ه گستردر آن صورت می توان از این 

. یا اینکه با استفاده از روش های بهره گرفتت کاشت، انواع گیاهان مقاوم به شوری که با چنین مناطقی سازگاری خوبی دارند جه

جمع آوری آب، استفاده از روش آبیاری با کوزه وغیره که نحوه اجرای آن برکارشناسان امر آشکار است نسبت به تامین حداقل 

اقدام الزم معمول و مورد بهره برداری قرار داد. در اصل آنچه  ی مناسب،عرصه هابرخی  آب کشاورزی جهت به زیر کشت بردن

مهم و قابل اهمیت است آن است که خوشبختانه  همه گونه وسایل و امکانات ضروری که برای توسعه امر کشاورزی الزم می 

زومات و نیروی کاری است که اهداف طرح تهیه مل "باشد، در حد امکان، مملکت از آن برخوردار است. بقیه ماجرا طبعا

پیشنهادی را به مرحله اجرا گزارد. موردی که با توجه به زیر ساخت های موجود و قابلیت و کارایی نسل جوان که منتظر زمان و 

بل میسر و قا "مورد نیاز کامال ،مواردگونه همه تهیه فرصت های شغلی است، به نظر امکان فراهم آمدن  جهتفضای مناسب 

چشم انداز حصول می نماید. موضوعی که جهت تامین و بر آورد خواست های به حق خویش، در سایه تعامل و تدبیر می توان 

خود و کشور را بی گمان صاف و روشن دید. به نحوی که چه زود خواهد بود که در صف نیرومندترین ممالک جهان قرار  آتی

مساحت بالغ بر یک از کل  ،بدان اشاره رفت "مایه های طبیعی کشور چنانچه قبالبا اشاره به سر خصوص گرفته باشیم. در این

جزء قلمرو مراتع  آن%( 54.6میلیون هکتار یا  ) 90( حدود کیلومتر مربع 1.630.000میلیون ششصد هزار سی هزار کیلومتر مربع )

%( 7.5میلیون هکتار یا ) 12.4میلیون هکتار به حدود نصف کاهش پیدا کرده است(. و  90)البته طی سالهای اخیر وسعت مراتع از 

%( جزء مناطق مسکونی، سطوح 6.2میلیون هکتار ) 10.1%( بیابان و کویر و حدود 20.6میلیون هکتار ) 34در سیطره جنگل ها، 

قابل بهره برداری قرار دارد. ضمن آنکه اراضی ت ها )شامل راهها، ساختمانها و دیگر ابنیه و سازه های عمومی( آبی و زیر ساخ

میلیون هکتار آن  8.5( است. از این مقدار زمین حدود کل مساحت کشور %11.1میلیون هکتار ) 18.5حدود  ")زیر کشت( تقریبا

میلیون هکتار به صورت آیش مورد  2.2میلیون هکتار باغ و  1.1دایر و  میلیون هکتار مزرعه 5.2زیر کشت آبی )به صورت 

 .میلیون هکتار باقی مانده تحت کشت دیم بهره برداری می شود 10استفاده و حدود 

در را اطالعات به روز بنابراین سالهای دهه پنجاه شمسی، آمار و ارقام به  می شود مربوط  "اکالفوق  ارایه داده شده اطالعات 

 "زمان، تقریبااین  ،ز کل سطح اراضی قابل کشت در کشوربرآورد های به عمل آمده ا ربنا ب (.جستجو کنید  28 ص ) جدول

کشاورزی و  انجام عملیات به منظورمیلیون هکتار می باشد  18.5حدود  "جمیعا "کال، که کشور% مساحت 100% از 11.1حدود 

ز برای بااین قبیل اراضی از دیراکثر د. رمی گیمورد بهره برداری قرار )بنشن، حبوبات( اقالم مختلف نباتات و بقوالت زراعت 

باغهای میوه و تاکستان مورد استفاده قرار داشته و قرار دارد. در این راستا از کل احداث ، حبوبات، )کندم و جو( کشت غالت

                                                 
124  Picher Irrigation//( Kozeh Irrigation) / آبیاری کوزه 
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د  فقط می شوانواع  محصوالت یاد شده استفاده در دست بهره برداری، که در جهت کشت و مساحت اراضی قابل کشت زرع 

)دو سوم( مساحت کشور را تشکیل می دهد زمین هایی است که تحت   3/2و مابقی اراضی که حدود زیر کشت آبی  آنیک سوم 

% محصوالت حاصله ازمزارع مزبور متکی به آبیاری 92این خود در حالی است که هرچند  .اختصاص دارندعنوان اراضی دیم 

نکته حایز اهمیت  .% بقیه از طریق باران آبیاری می شود8 یا قنوات سیراب می شوند( ضمن آنکه جویبارها است )از آبتی نس

می  خوبی برخوردار "در بخش غرب و شمالغربی کشور که از بارخیزی نسبتا "منحصراکشور ، بسیاری از مناطق حاصلخیز آنکه

وسیعی از مناطق شرق، وجنوب کشور همچنین دیگر مناطق این سرزمین از نظر بار  . ضمن آنکه بخش هایقرار دارنداست باشند،

است منتهای امر به علت عدم برنامه ریزی و خیزی و بار آوری از شرایط بسیار ممتازی برخوردار می باشند که الحق شایان توجه 

دشت زرخیز "و به عنوان مثال میتوان مناطقی مانند . در این مورد چندان فعال نیستند "کمبود منابع آبی و سایر کاستی ها فعال

خوزستان،دشت وسیع و فوق حاصلخیز ارزوییه )واقع در دامنه های کوه خبر در استان کرمان(، دشت خیال انگیز جیرفت، دشت 

ورد های مغان در استان اردبیل، دشت سیالخور در استان لرستان و بسیاری مناطق زرخیز کشور را نام برد. بر اساس بر آ

سطح مراتع کشور در طول . % است که از رتبه خوبی برخورادر است96سازمانهای جهانی شاخص امنیتی محصوالت غذایی ایران 

%( برآورد شده است رقمی که نسبت به سطح مراتع در سالهای قبل از انقالب که رقم 35.5میلیون هکتار) 58 "سالهای اخیر تقریبا

% از سطح 20% سطح کشور( گزارش گردیده است، خود حکایت از نابودی حدود 55ی معادل )ددمیلیون هکتار یا ع 90حدود 

نشان می دهد./ )بر گرفته از گزارش مرحوم مهندس فریدون نیکنام، دفتر مرتع اخیر دهه چهار سه  "مراتع را در طول تقریبا

یضه و خلط مبحث هر ساله سطح قابل مالحظه ای از نبودن عر یاسالمی برای خال نظام(. البته 1352سازمان جنگلها و مراتع  

میلیون هکتار مساحت مراتع کشور ملحوظ  58جزء  ،زیر کشت میرد در قالب سطح مراتع اراضی را که جهت تولید علوفه دامی به

ن در در محدده مناطق نیمه خشک همچنی ". بسیاری از چراگاهها و مراتع کشور عمدتانوعی رقم سازی استنموده که خود 

مورد توجه و مراقبت بیشتر ست یبامی مناطق کوهستانی و یا در مناطق اطراف کویر مرکزی و کویر لوت متمرکز می باشند، که 

 همه جانبه قرار گیرد.  

میلیون هکتار جزء  مناطق بیابانی، کویری و مناطق مسکونی قلمداد  87رقمی حدود  "% باقیمانده از کل سطح کشور، مجموعا53

% آن به طور کامل در 39% آن جزء مناطق مسکونی شامل شهر ها، روستاها، مناطق صنعتی، جاده ها، و حدود 7.  بطوریکه دمی شو

در اواسط قرن بیستم فعالیتهایی  قرار دارد. نابارور، عقیم  و غیر قابل بهره برداری می باشند "سیطره مناطق خشک کویری که اکثرا

 .)یک پنجم( تولید ناخالص داخلی را  پوشش می داد 5/1حدود  "که در بخش کشاورزی معمول و به اجرا گذاشته می شد تقریبا

فعالیت های موثری که توانست بخش قابل توجهی از نیروی جوان وفعال کشور را مشغول به کار نموده در خود جذب کند. البته 

رایط موجود که همه زیر ساخت های بخش کشاورزی مفلوک و عرصه مراتع کشور به شدت تخریب گردیده است، به کار در ش

بایستی به شیوه ای درست و بر اساس موازین دقیق علمی  "گرفتن و بهره برداری درست از اراضی کشاورزی و مراتع الزاما

بازسازی امر کشاورزی و احیاء مراتع ضروری است، بتن کردن  صورت گیرد. یکی از عمده مواردی که در ساختار نوین و

از قوه به فعل درآمد و بسیاری از قنوات و چشمه ( 1392-1384دولت نهم و دهم )ان حاکمیت زمچاههای عمیقی است که در 

عت و تولید مواد غذایی د. مراحل بعدی برای رونق بخشیدن به امر زرانموسارهای کشور را از حیزانتفاع )قابلیت استفاده( ساقط 

داشته باشد. در حالی که پس از اجرای خود و خانوده الزم آن است هر فرد روستایی حداقل بایستی ده هکتار زمین در اختیار 

برنامه اصالحات ارضی و تقسیم زمین فیمابین روستاییان، اکثریت آنان از این مقدار سطح زمین که برای اداره یک خانوار روستایی 
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بی توجه از آن د. موردی که الزم است مهجور )بی بهره، بی نصیب( مانده الجرم ترک روستا کردنای گذران زندگی آنان و بر

را که )در واقع آنچه  .ددهنمی جواب آن مقدار زمین تکافوی نیاز یک خانواده پر جمعیت روستایی را گذشتند و دقت نکردند که 

 د(. وتار برآورد می شهک 10به روستاییان تعلق گرفت کمتر از 

 "اصوال، و زرع استقابل کشت کشور که دارای ی اراضاز  میلیون هکتار( 50)معدال  یحال با توجه به پتانسیل بالقوه سطح

میلیون هکتار دیم و  3.6آبی، برای زراعت میلیون هکتار  8مشتمل بر "اراضی این فعلی  سطحمیلیون هکتار  18 مساحت موضوع

جزء کوچکی از توان بالقوه اراضی زراعی است که می بایست در  "میلیون هکتار به صورت آیش آبی و دیم 5.4قسمتی حدود 

برآوردی است سر انگشتی و غیر قابل اطمینان فوق ارقام ارایه شده البته  .داده شودتوسعه فراهم آمدن شرایط کار با اینده نزدیک 

راه  ،باشدده شبرآورد اندازه گیری میدانی یک براساس می بایست که درست  دادهدسترسی به یک به علت عدم که علی القاعده "

 می بایستعلیرغم همه نیاز مملکت تا به حال مورد توجه مسولین امر قرار نگرفته است )امری که که به جایی نمی برد. موضوعی 

برآورد دقیق  تا برای. لذا الزمه کار آن است و در دسترس کارشناسان ذیربط قرار داده شود( نقشه برداریمیدانی، براساس عملیات 

و به اقدام  ،و کاربردی که در برنامه ریزی فردای کشور الزم استدقیق نسبت به تهیه نقشه های نخست سطح اراضی کشور 

الجرم ، فعلیمیلیون  80به حدود  1357میلیون نفر در سال  36د. زیرا با توجه به رشد جمعیت کشور از بدان پرداخته شوهرجهت 

 50میلیون هکتار( به مرز همان  18ین میزان اراضی اندک زیر کشت را )حد امکان هم ردد، به توانیم آن باشن می بایست سعی ما

اراضی بکر  .افزایش دهیم الزم استدارای توان محیطی برای امر زراعت زیست میلیون هکتار اراضی که از نظر فیزیکی و شرایط 

برای فردای  می تواند ،که با آن شرایط سازگاری داشته باشد ینظر نوع کاربری و تشخیص نوع محصول ازو دست نخورده ای که 

. )الزمه تحقق چنین خواسته ای، با انشااهلل و تمسک به این و آن ساخته و پرداخته نمی شود، بلکه گرددآماده بهره برداری کشور 

در  شده، صدور الیحه ای است که توسط دولت به پارلمان کشور احاله ارکجهت دست یازیدن به چنین آرزویی، دربدو امر الزمه 

ضمن جهت اعتالی کشور الزم است محقق گردد. در این باره  و سایر مصوبات مجلس آرزوهای ملیصورت تصویب آن الیحه 

زیست و طرح های مرتبط با مسایل ، ضرروی از همه نوعطرح های  تهیه که پس از "مملکتی بازسازی تمام زیر ساخت های 

در باال آنچه را که می بایست منجمله طرح کاربری اراضی، طرح حفاظت آب و خاک، طرح های آبخیزداری به ویژه محیطی 

 "اسریع طراحان امر قرار گرفته،توجه برنامه ریزان و  درومبایستی  همه و همه، آبخیز به اجرا گذاشته شوده های ضدست حو

 "به انجام به رسد. ضمن آنکه برای احیا سفره های اب زیر زمینی، ذخیره سازی جریانات سطحی و غیرهاسان ذیربط کارشن توسط

های شاخه رکه از س 125مهار آب های کوچک نسبت به متناسب با شرایط حوضه های آبخیز هایبا ایجاد ساخت و ساز توانمی 

در چنین حالتی  بنابراین 126به اجرا گذاشت شود. "سریعا یرند اقدام، وشکل می گه های آبخیز ضشبکه جویبارها در باال دست حو

امکان به کار گماشتن جمعیت بیشتری از جوانان بی کار و نیازمند به در الجرم  اجرای طرح های مصوب،به کار و ز ابه مجرد آغ

د. فعالیت و تالشی که ره آوردش توسعه و احیای توانایی الزم است فراهم خواهد شبرای یک زندگی آبرومند که آمدی مکفی 

واگذاری  ،در این باره یکی از وسایل کار همانا" مملکت رونق خواهد گرفت.های کشور، وجذب میلیون ها نفر از جوانان وطن 

با اعمال سیاست  ".ارهنه در آرزوی نشستن پشت میز ادکه خواهان کار در طبیعت و فضای آزادند،  ،است یزمین به جوانان مشتاق

                                                 
125 - little water, Bennet  

  126در باره آماده سازی اراضی رها شده، و به زیر کشت بردن آنها، سخن فراوان است که در این مختصر مجال ةن نیست. -
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باهدف خود کفایی و بی نیازی کشور به واردات مواد غذایی علی  )اغلباستتبدیل و تغییر کاربری اراضی  هماناهای غلط که 

. شوربختانه با تغییر کاربری تغییر دادیمای گمراه کننده مسیر حرکت را اشتباهی گرفتیم و راه را به کج راهه  (الخصوص گندم

سبز و بسیاری از مناطق کوهپایه و اراضی پرشیب مملکت تع سربه اراضی زیر کشت گندم )دیم کاری( بسیاری از مرا عرصه مراتع

تخریب و به ویرانه ای مبدل گردید. بدون آنکه توجهی به حساسیت خاک این قبیل اراضی که به فرسایش خاک منجر خواهد شد 

تبدیل مرتع به زمین به اقدام  زیراحل و منطقه ای را سر خود تغییر کاربری داد. ند. زیرا به دلخواه نمی توان هر مرده باشدرنگ ک

مستهلک و  شده، دستخوش سیل و طوفانه ودسدیم فرزیر کشت گندم  در طبیعتسبب گردید تا مناطق متعلق به  زیر کشت دیم

د. در واقع دست بردن به تبدیل مراتع توان دیبه وجهی است که آثار آن را در پی بروز سیالبها به وضوح می و آن  تخریب شوند.

و از دسترس خارج شدن یک الیه از خاک  ،، بروز فرسایش شدیدزمین ، حاصل ش فرسوده شدنگندم دیم کشت جهت

داشته باشد. یعنی اینکه کشاورزی برروی آن زمین فعالیت می بایست است که  شخص یا فردیحاصلخیز بیرون از حیطه و تسلط 

ریزش باران و برف بویژه در اوایل بهار وقتی که برف در شرف ذوب شدن و هوا در صدد گرم شدن است، ناگاه با  خاک با فرو

طرف جریان روانآب از کوهستان به ده، هان به ذوب شدنشروع به سرعت ریزش باران های بهاره و هوای گرم بهاری برفهای 

زیر کشت یا خاک مرتعی که پوشش خاک رویین مزرعه که  ،چنین رویدادی وقوعبا د. حاصل آنکه کنمی  جریان پیدادشت 

جریان آب ناشی از پی شده در شسته بالفاصله ، باشد نگهدارنده خود را به علت چرای دام یا بنا به دالیل دیگر از دست داده

ویران شده، ی می ماند زمینی است باران به سیالب پیوسته و از دسترس خارج می گردد. اما آنچه باقریزش پدیده ذوب برف و 

آنچه واقع می شود نخست در اثر وقوع سیالب  .را از دست می دهد خود اولیهشکل دگرگونی دار و  درگیر داده،تغییر چهره  که

در  "به وقوع می پیوندد.  فرایندی که عمدتاو کاستن از حاصلخیزی زمین مزروعی است که بالفاصله عی اخاک زر دنشه شست

بیشتر از  استاراضی زراعی و مناطق شیبدار علی الخصوص در عرصه ای که سطح خاک عاری از پوشش قابل مالحظه گیاهان 

، و آن نزمی دگی و تحلیل رفتن تدریجی خاک سطحفرسایش خاک عبارت است از فرسو :بنا به تعریفصورت می گیرد. همه 

به صورت پیوسته در اعم از کوچک و بزرگ نده ای زطبیعی که بی واسطه بدون دخالت انسان یا هرموجود  "است کامال رویدادی

. تعین گردیده است(ساالنه حدود سه تن در هکتار  به عمل آمدهفرسایش طبیعی بنا به برآوردهای میزان ) طبیعت اتفاق می افند

ی که در حالت نرمال د. فرایندشومی  شناختهبه عنوان فرسایش نرمال اتفاق می افتد  را که در طبیعتدرواقع این چنین پدیده ای 

در اثر دخالت به ناگاه طبیعی  "کامال رویدادد، اما همین آورنمی  وارد آنعناصر متشکله پیکره طبیعت و متوجه  خسارت چندانی

فرایندی زیانبار و مضر که  ادی به خود می گیرد.ه شکل حو برخی جانداران از حالت نرمال آن خارج شد انسانهای ناروای 

کمبود عناصر مغذی خاک، و فقیرتر شدن قوه بارخیزی زمین بروز موجبات  را صورت داده،شستشوی شدید خاک سطحی  وسیله

بی وقفه به دست انسان اتفاق می افتد،  "و بسیاری آثار زیان بار دیگر را سبب می شود. پدیده  فرسایش غیر نرمال که عمدتا

یزی زمین های زراعی، مراتع و جنگلها را رقم می زند. قابل ذکر آنکه همین پدیده خموجبات فقیرتر شدن و عدم باروری و بار

بی توجه به درست و بسیار  یایران به علت عدم مدیریت ناهنجار و مخرب که بشر بدان دست می یازد اکنون در کشور عزیزمان

آگاهانه یا  و تازه کار واردم است و بی رحمانه بدان عمل می شود. در این مورد کارگزاران نادر حال انجا مسایل زیست بوم

دمی نمی آسایند. باالتر از تغییر کاربری خیز برداشته مصرانه در جهت تبدیل کاربری اراضی و تغییر نوع استفاده از زمین  انهناآگاه

، اگثر عرصه شعار دادهبا ادعای رسیدن به خود کفایی در تولید گندم  "عمدتااراضی موات و غیر مولد، در عرصه اراضی زراعی 

مراتع کشور را جهت کشت گندم زیر و رو می کنند. اقدامی که در طول چهار دهه اخیر، تپه یا پشته ای نیست که بی وقفه مورد 
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در عرصه های بکر و دست صت طلب فر عده ایقرار  نگرفته باشد. با چنین یورش و ایلغاری که  سود جویان قبیل هجوم این

را تسریع نموده طبیعی ، بی تردید روند تشدید فرسایش خاک و کاهش باروری اراضی ندستهمان بدان مشغول  نخورده میهن

می رود که کشور را آن جمع شده،  رویه نامطلوب و زیانباری که مشتاقان فراوانی گرداگرد .گرفتخواهد سرعت بیشتری به خود 

ند. در این راستا از آن جاییکه پایداری و حفظ خاک سطحی در عرصه مراتع، جنگلها و زمین سازل مبدی بی آب و علف به بیابان

عمل ناصوابی که موجبات تخریب الیه  گونهبر حفاظت از پوشش گیاهی است، لذا مراقبت و پرهیز از هرمنوط  الزمه اشزراعی 

بازسازی و بازگشت به  قابلی، بزرگ و غیر قابل جبران که هرگز در کوتاه مدت رویی خاک را فراهم آورد، گناهی است نابخشودن

 .یم گردیدنخواهروزگاران گذشته آن 

 

مع الوصف امروزه دست زدن به این عمل نادرست که به انحاء مختلف با تجاوز به حریم مراتع، جنگلها و تبدیل  مرتع به اراضی 

دیم، که در نظام اسالمی آنهم به صورت یک اقدام مثبت بدان نگاه می شود، دیر یا زود، پس از سرعت گرفتن سیر قهقرایی و 

 می توانن شرایطی که منبعدو سپس حسرت آن را خورد. نشست، یرتر شدن خاک زراعی فقباید منتظر  زمینکاهش بارخیزی 

مجاز بودن ورود گله های  نخست. علت بارز وقوع چنین رویدادی در وهله وسیع بدان امید بست این پهنه منتظر ادامه زندگی در

بی دنده و ترمز و و کوهپایه ها، باضافه چرای  دام در عرصه مراتع، جنگلها، همچنین اعمال شخم غلط در برروی اراضی شیب دار

مفرط دام در پهنه مراتع کشور است. اضافه بر آن تبدیل مراتع و سطوحی از جنگلهای کشور به اراضی زراعی و یا به زیر کشت 

اصواب، بردن اراضی شیب دار جهت کشت دیم خود موجبات تخریب بی رحمانه مراتع و جنگلها را سبب گردیده است. اقدامی ن

پهناور های دشت طراوت و سرسبزی را در عرصه از دست رفتن و خطرناک  که در قلیل مدت وسیله کاهش بارخیزی زمین و 

. با ادامه چنین روندی در مورد تبدیل مراتع به مزارع زیر کشت گندم دیم، بی تردید سرنوشت می توان به تماشا گذاشتکشور 

لطمه های غیر قابل جبرانی به بار الجرم  طبیعتدر اثر تخریب غیر قابل بازگشت خاک به مختوم و غم انگیزی است که المحاله 

چندان دور خود در تولید محصوالت کشاورزی و آباد و سرسبز که در گذشته های نمی آورد. و بدین ترتیب می رود تا از مملکتی 

د. سرنوشتی که اکنون در بسیاری از عرصه های طبیعی وشاز معنا تهی و زمین گیر  "ده های دامی خودکفا بوده است، کالرفراو

به سمت زوال و  "ه تا کامالشدمناطقی لم یزرع، خشک و بی حاصل که به حال خود رهایش  است.مشاهده قابل کشور به عینه 

بهره برداری قرار  چندان دور به عنوان مراتعی سرسبز و دایر مورده روزگارانی نبیابانی شدن سیر سفر کند. فی الواقع مناطقی ک

داشت، اکنون به جز عرصه ای خاک آلود، بدون هیچ گونه پوششی از نباتات و گیاهان که زمانی با انواع گل های رنگارنگ خود 

پذیرفتن ش سخت است به  ". حقیقتانیستهمه زیبایی ها اثری از آن  ،تبدیل گشتهبی آب و علف  ینمایی می کرد حالیه به بیابان

و با طراوت مشغول  با شکوهاین قبیل عرصه های پهنه وسیع که در  ی،بی شمارو پر ازدحام سرحال و گله های آن از همه  دانیم،

جایگاهی بود در خور توجه، دامنه ای با  همین چند ساله اخیر به واقع درمراتع اکثر چاق و فربه می شدند اثری نیست. چرا و 

از انرژی و سرحال که خیل عظیمی از دالور زنان و مردان  ای پرورش گله هایی سرشارمحلی برصفا و سر سبز و خیال انگیز، 

حراست از مرزهای کشور را و هم تامین پشم و گوشت اهالی شهرهای دور و نزدیک را عشایر را در خود جای داده هم وظیفه 

هست خشکی و زوال و نیستی است که می بینیم. ، بلکه آنچه ی از آن همه برجای نماندهچندان اثربر دوش می کشیدند. ولی اینک 

در راستای  "از طرف دیگر استفاده بیش از اندازه و غیر متعارف از عرصه مراتع و تبدیل آن عرصه ها  به زمین زراعی دیم )مثال

ولتمردان قرار گرفته مورد توجه د یخوراک اقالمسایر جو و به منظور بی نیازی به واردات گندم و  "غالبارسیدن به خود کفایی( که 
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شبهه ای شک و و بدون کمترین  "نا بخشودنی و اقدامی مخرب که یقیناای مشمول چنین تغییرات ناگهانی گردید. فاجعه  بود،

. اقدامی به غایت مذموم و گناه آلود که هیچگاه کشیدخواهد  یتباهبه موجودیت کشور و سالمت و سعادت توده های محروم را 

های مبتالبه امروزی است، و نا بسامانی ساز بسیاری از  که وسیلهها  و بی سیاستی هاندانم کارین همه آبناید از سرتقصیر عاملین 

به بیابان و کشور را به که مراتع را ای چشم پوشید. اقدام حریصانه  گذشته کرده، برآنهاغیر ممکن می نماید  "تقریبا شجبران

صحرایی بی برگ و نوا مبدل گرداتیده است. عمل کردی که اثرات آن عالوه بر نابودی مراتع، کشوری را که مردمش از دیر باز به 

انواع و اشکال مختلف فرسایش چه به صورت ساکن و کوچرو مشغول کار و زندگی بوده اند اینک با پیدایش  ،امر دام و دامداری

ساخته  صحنه را از دام و دامداری تهیو ، کم و کاستی ها زمین گیرمشکالت و ر دیگ، فرسایش بادی و انواع 127زمین لغزش، آبی.

قابل توجه تولید محصوالت افت  همچنینکاهش باروری خاک، بطبع  . نتیجه آن که سیر نزولی و قهقرای پوشش گیاهی واست

مورد نیاز تامین مواد غذایی  دولت های وقت برای را در برزخی سخت گرفتار ساخته ضروررتی است، که اینک کشور ،کشاورزی

د. اشتباهی نپرداز بهو هزینه ها از جیب پر سخاوت مان  ،دنکش بهجهان سرک د رسطح به هرکوی و برزن  جامعه ای گرسنه

که چهار دهه است گریبان مان گرفته دست بردارهم استاندارد غیر  یو اقدامعدم مدیریت مدیون ناهماهنگی و  هثمرنابخشودنی، 

بدون گزافه ه آن ندام، بلکه دوشمی د نمحدوو پیرامون آن عرصه مراتع  متوجهگر تنها بته اثرات مخرب این رویداد ویران. النیست

را تحت تاثیر قرار خواهد  داد. چنانچه  از سرزمینی سبز و همه پاکمان دامن گیر تمامی اکوسیستم منطقه حتی کل سرزمین  گویی

یستن نیست. جریانی که هم اکنون شاهد و ناظر انجام آن زخرم، بیابانی خشک و فرسوده بر جای گذاشته که الیق سکنا گرفتن و 

از . حتی نمی توان د نداشته اندهیچگونه ارتباط منطقی با این قبیل موارکه نا آشنا به اصول مدیریت ی است کسانهستیم، کار دست 

سؤالی مطرح شود باز هم ان سؤال همانند همه پرسش پرسید، تاره اگر هم هیچ فرد مسؤلی علت این همه اقدامات غیر بارور را 

 جواب گذاشته می شود. بی  "های گذشته کامال

 

 

 

 

 

 

 سطح زمینهای زراعی و تیپ اراضی: ؛8ولجد

128کشور 1371زراعی سال میا نگین سطح مزارع : الف جدول
 

 (%) سطح (%)  % سطح (%) 

Less than 0.5 ha 19.00 1.22 5 – 10 ha 19.00 18.17 

                                                 
127 -Landslide/  زمین لغزش 

 مواد سنگی، پای یک دامنه.خاک و توده ای از ریزش 

  128آخرین داده ها و اطالعات سطح اراضی کشاورزی ایران /   - 9جدول شماره  -
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0.5 – 1 /ha - - 10 – 20 “ 17.50 36.70 

1 – 2  “ 14.36 2.63 20 – 50 “ 2.94 13.49 

2 – 3  “ - - 50 100  “ 0.89 8.00 

3 – 4  “ 26.00 11.24 Over 100 “ 0.31 8.55 

 100 100 جمع کل - - “  5 – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین داده ها و اطالعات سطح اراضی کشاورزی ایرانآ: 8جدول 

 (هکتار) سطح تیپ اراصی ردیف

 46،036،179 مناطق کوهستانی 1

 22،027،499 تپه ماهور 2

 23،004،259 فالتها و تراسهای فوقانی 3

 7،794،319 دشت کوههای شیبدار 4
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 4،022،892 رودخانه های روسوبی شیبدار 5

 5،565،823 اراضی پست شور 6

 8،608،070 دشتهای سیالبی 7

 10،568،120 مخروط افکنه  8

 4،978،319 زمین های مختلط 9

 5،211،466 سایر اراصی 10

 1،074،320 آبرفت با شن )سنگ( 11

 227،600 شیبهای رسوبی 12

 138،130،573 جمع 13

است که در این مجموعه مساحت استان سیستان و بلوچستان  ،مساحت به علت عدم محاسبهاختالف 

 .           استمنظور نگردیده 

 

 

 

 3/1حدود  "میلیون هکتار اراضی قابل کشت و زرع، عمدتا 18از استنباط می شود  الفجدول  چنانچه ازراستا راین د 

در هر زمان دلخواه می تواند، زیر کشت قرار گیرد )البته به استثاء و شرایط منطقه )یک سوم( مساحت مزبور بر حسب موقعیت 

زمانی که زمین زراعی در فرصت آیش باشد(. داده های این جدول بر اساس آخرین اطالعات در خصوص سطوح مختلف اراضی 

شمسی  1383یره مربوط به سال غه و کویر وشامل اراضی قابل بهره برداری زراعی، عرصه مراتع، اراضی رها شده یا لم یزرع، کو

میلیون هکتار  90است که از منابع مختلف برداشت گردیده است. جالب توجه آنکه وسعت مراتع کشور در دهه پنجاه قریب 

 دهکاهش کلی پیدا کر تخمین زده می شد )برآورد دفتر مرتع سازمان جنگلها (، اما در حال حاضر، رقم یاد شده به تاریخ پیوسته

قابل احیا آن از صحنه مراتع کشور خذف گردیده میلیون هکتار  28، چنانچه سطح قابل توجهی از عرصه مراتع، یعنی حدود است

در طول همین چند دهه اخیر پس از  "ست. جای بسی تاسف اینکه بروز پدیده ای تا این اندازه ویران کننده کامالو بازسازی نی

پس از اجرای قانون  1341از سال ، آنچه را که امروز در مملکت ساری و جاری است(مشابه نه  البته)و تا حدودی  1357انقالب 

طی که به وقوع پیوست. وقایع نا مطلوب و زیانباری از آن با ملی اعالم شدن عرصه جنگها و مراتع  پساصالحات ارضی، و 

که ه ساخترد هولناک ی به سالمت محیط طبیعی کشور وا چنان ضربه ،هبه وقوع پیوستدر قلمرو محیط  طبیعی کشور سالهای اخیر 

 .آنگاهگرفتار گردیده که قابل تصیف نیست ه،غیر، هرج و مرج و یبی نظمدر  غرق زیست بوم کشورعناصر از  یپس بسیاراز این 

در دیگر  یرجوضعیت کشاورزی و سایر واحد های صنعتی، اجتماعی و غیره دستخوش هرج و م ها، اهنجارین نآ وقوعدر پرتو 

در سطح سطح اراضی کشاورزی  "سال 50 - 60تر از کمی زمان" م. درصورتیکه در همین ایااست هدغلتیفرو ورشکستگی ورطه 
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ضمن   129(.شته استن سرزمین رو به کاهش گذارابرعکس سطح کشت زارها در ای)نشان می دهد،  ایش% افز12 تا حدود جهان

% توسعه سطح اراضی کشاورزی در کل جهان، تولید فراورده 12( عالوه بر افزایش اخیره آنکه در همین مدت )حدود پنجاه سال

شگفت در جهان امروز . رویدادی است دهگردیافزوده نسبت به قبل % 150-200حدود تا  قابل مالحظه ای به طورنیز  های زراعی

تولید اقالم هرروز از روز قبل اوضاع  ،افتادهسرزمین پهناور اتفاق این تولیدات کشاورزی در  درصد به لحاظعکس آن که 

حاصلخیزی خاک حاصلخیز )دلیل غنی و  با وجود خاکید. دریغ آنکه این سرزمین شومی یم تر وخ وخیم ودر کشور کشاورزی 

، سبب افزودن مواد معدنی ای البرز و زاکرسهامنه سلسله گوهددر است که بی وقفه طبیعی های بروز فرسیش یکی به خاطر 

ت دارند( مثب یشبانه روز در کار بهسازی خاک فعالیتاز شرق تا غرب و  ،شرایط مطلوب آب و هوایی که از شمال تا جنوب "دوما

ست. )بسیاری از مناطق کشور چه در جنوب، شمال یا شرق و نیمحصوالت کشاورزی مطلوب تولید  قادر بهبنا به برخی دالیل 

ت کشاورزی از پتانسیل محصوال در امر تولیدباور  یو گاه برخورداری از شرایط کافید داشتن استعدانبه لحاظ گاه  مملکت غرب

و  ،ممالک دنیا در دیگرتوسعه کشاورزی  از جهتخوب تا عالی برخوردار می باشند(. بنابراین با توجه به تفاوت معنی داری که 

یکی به واسطه عدم حضور یک مدیریت درست و کار آمد و دیگری  "عمدتا، دیده می شود در کشورمانای توسعه چنین عدم 

. لذا اگر عامل این شکست استد راکثر مناطق و باالتر از همه اعمال روش های سنتی کشت و زرع نبود سرمایه گذاری های الزم 

سرزمین پدری خود که طی هزاران بر همین منوال سپری شود بدون شک دیر یا زود می بایست برای ادامه زندگی از  گذشت ایام

 ش گرفت.درجالی وطن را  ه،سال استوار و مستحکم برجای مانده است دل برکند

همچنین اطالعیه  "محمد درویش"کما اینکه طبق گفته مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 

ترین  مهم نظام اسالمی، تدبیری مسئوالن ی مغرضانه همراه با بیها (، طمع و سوء استفاده20/02/2015صدای آلمان )دویچه وله 

قلمداد می شود. به طوریکه در و باالتر از آن سردر گمی و در ماندگی امر کشاورزی  ،عامل نابودی منابع آبی و ذخایر جانوری

ب می دانیم که از بدو تشکیل خو اگرچهگیاهی کشور نابود گردیده است ) "% از ذخایر جانوری و احیانا95حال حاضر بیش از 

مشارالیه  در این باره(. ، که به توان بدان استناد کردشود یمننشده و  و درستی تولید آمار قابل اطمینانهرگز در کشور  نظام اسالمی

جانوری  ها، ذخایر نابودی دریاچه که موجب را یدالیلاز برخی  "آب، نبض زندگی"در همایشی به نام در دنباله گفته های خویش 

دریاچه ارومیه نفس های اخر را می »می گوید  . اوبر می شماردبدین شرح گردیده است محیطی ایران   و دیگر مشکالت زیست

ست. و هبی تدبیری مسئوالن و سوء استفاده های مغرضانه از طبیعت بوده د روهله نخست  ،، علت خشک شدن این دریاچه«کشد

دانست و گفت که سدسازی در ایران فقط بر  ترین عوامل نابودی دریاچه ارومیه  از مهماو سدسازی و حفرچاه های عمیق را 

الزم به ذکر آنکه  .(دجستجو کنیضمیمه این مجموعه بخش در را بقیه مطالب ) رسد نافع یک قشر خاص به انجام میاساس م

ر سد سازی های بی رویه و غیر منطقی، ه خاطبآنهم بیشتر که  ،است تاالب های ایران کلنمونه از یک تنها  ،نابودی دریاچه ارومیه

به خاطر تخریب محیط طبیعی و زیست بوم  موارد در اکثر سایر تاالب ها، رودخانه ها، و دریاچه ها هرچند ت.سحادث گردیده ا

هم  داه فاجعه دست به زیر ساخت های کشور اعم از صنایع بزرگ و کوچک تا بخش اقتصاد همه و همه برخی تخریب همچنین 

ی کند، اکوسیستم اریخی خود حرکت میای که در مسیر طبیعی و  ت رودخانهبدانیم  هتر استب در این راستا . اخیر را پدید آورده اند

است بارور که علی الصول باید تحت توجه و مراقبت خاص خود قرار گیرد، موضوعی که در نظام اسالمی کمترین توجهی بدان 

                                                 
  129رد سازمان کشاورزی وخوار و بار جهانی سازمان ملل متحدبرآو -
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با نظام تولیدگری است  ،این اکوسیستم، چه به خاطر وضعیت طبیعی منطقه و چه به لحاظ اقتصادی و غیره نمی شود.نشده و 

 .130دنانسان و دیگر جانداران، گیاهان و هرآنچه را که در محیط زیست حرکت و برکت دار یبراهم  ،ارزش

 

می برد  بهرهماه از سال از تابش سوزان آفتاب   6 -7ی مثل ایران که حدود خشک دیگر احداث سد بویژه در کشور یز منظرما اا

( متضرر می شوندبه خاطر باال رفتن سطح تبخیر  "عموماو غیره که دریاچه ها تاالب ها، مثل  یسطوح گسترده آببرخالف البته )

ا، دریا و مثل برکه ه "و سایر سطوح آبی هادریاچه "یا طبیعی دست ساز سدهای اعم از اقدامی عبث و غیر عقالیی است. 

از دست ادن بخش متناهی از آبی است که  "، وجودشان الزاماندهستسطوحی هستند که بیشترین سطح تبخیر را دارا اقیانوس ها 

 صورتسطوح آبی قیبل ین اسطح ز  ارتبخیر آب عمل  سطحی که المحاله و بدون کمترین ممانعتی .بدان نیاز دارد "کشور شدیدا

در زمینه )سرآمد( دکتر کهرم کارشناس باتجربه و مبرز  "د.نرآومی رفتن حجم عظیمی از آب را فراهم از دست موجبات ه، داد

را با مثالی از کشور آمریکا بدین وجه مطرح اشتباه های بشر در پهنه گیتی او : ندکمی  عنوانچنین مطلب را  یمحیطدانش زیست 

به توجیه ارایه شده براین قرار بود که احداث سد مزبور ترین سد خود را تخریب کرد،  آمریکا بزرگ»: ددهمی و بدین شرح ارایه 

بنا به اطالعات ارایه شده از سوی اکثر خبرگزاری ها، کشور آمریکا «. ده بودشمنجر کشور های آن  ترین تاالب نابودی یکی از مهم

را جهان های بزرگ  سداز  بسیاریخود . همچنین کشور آلمان که است هو از میان برداشتسد را تخریب  430سال  13در طول 

 ،ندآوروارد می  لطمه هابه محیط طبیعی که  ،غول آسا یسازه هاقبیل ین ابه خاطر جلوگیری از صدمات  اینک ،ساخته و پرداخته

کار سد سازی را تعطیل کرده  "کشورهای پیشرفته، اصوال ه اکثر. امروزآوری نموده استتخرییب و جمع را ساخته شده  یهاسد

ایران کشور خشک در ناباورانه گیرند، اما  متر بیشتر در نظر نمی 15یا اگر مجبور شده باشند، در نهایت ارتفاع سد مورد مطالعه را 

پیکره محیط طبیعی و محیط  که بربدون در نظر گرفتن پیامدهای جانبی  شده بسیاری از سدهای احداث، برخالف دیگر کشورها

. به عنوان فراهم آورده اندرا و تخریب دریاچه های کشور ها دن اغلب رودخانه انیخشک اسباب ،هشدبرپا  زیست وار می سازند

جای بسی اما و  ،متر است 170باالی  یارتفاعدارای کارون که سد یا  ،داردمتر ارتفاع  180 تا تاج سدسد گتوند که از کف مثال 

نیست. اما نبوده و مستحق احداث این قیبل سدها به خاطر شرایط خاص آب و هوایی خود الحق ایران  رها است، زیرا کشواگر

سد  "مثاالنیست. هم به هیچوجه دست بردار  ،پرداخته ازه ها ساین قبیل به کار ساختن  "حکومت اسالمی مصرا شوربختانه 

                                                 
به  10می شناسیم حدود   شجهان در آینده نزدیک دچار بحران کم آبی خواهد شد. کل موجودی آب در سیاره ما که تحت نام هیدروسفر - 130

و درصد باقیمانده آب شیرین  2 .7 آب شور و تنها آندرصد  97. 2نزدیک به از این مقدار آب  کیلومتر مکعب است. 1. 4توان هیجده ضربدر

به ذخیره آب به توانند ند با ارائه روشهایی ردابر آن به همین دلیل دانشمندان سعی  .% متوجه یخ های موجود برروی کره زمین است 2.14

)به عنوان سازی شد دایش علم مهندسی سد این امر و در کنار آن تولید انرژی از آب موجب پی .بپردازند و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند

 (.درجهانبهترین روش در مهار آب شیرین 

داریم. تمیزترین منبعی است که برای تولید برق در اختیار یکی از تجدیدشونده و عنصر در حال حاضر انرژی موجود در آب جاری، سهل الوصول ترین، 

/ ویکی ی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیسد و اثرات مخرب آن بر محیط زیست، میالد خضرایماخذ: 

 پدیا و سایت میثاق
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فراوانی را های ت خسار ،محیطی گردیده وز فاجعه های زیست مسبب بر خودهریک به سهم یا سد کرخه در خوزستان  131گتوند

شرکت توسعه منابع آب و نیروی  آن د ایران شناخته می شود، کارفرمایس "پرهزینه ترین"ند. سد گتوند که به عنوان پدید آورده ا

ایران، مشاور شرکت مهندسی مهاب قدس )وابسته به آستان قدس رضوی( و پیمانکار آن یک گروه از نظامیان وابسته به سپاه 

سال  10پاسداران )قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی( می باشند. همچنین او اضافه گرد که ایرانیان در طول 

در این مورد نیز عباس کشاورز، معاون . "منظور آبهای فسیلی است"است   شته، ذخیره آبی هزاران سال خود را استفاده کردهگذ

وضعیت برداشت آب در ایران از حد فاجعه گذشته »المللی چنین اظهار داشتند  های بین وزیر جهاد کشاورزی براساس شاخص

ها و مراتع نیز مقوله اسفناک  یات وحش، نابودی جنگلحنابودی «. آن به میان آوردحتی بدتر از آن است که به توان ذکری از 

اسالمی اساس و بنیاد استوار کشور زرخیز ایران به نابودی کشانده است. محمد درویش  نظامدیگری است که در دوران حاکمیت 

 چنیناخیر( در همین چند دهه )کشور رخداده  ها در ی که در مسیر نابودی جنگلدامات گوناگونشده در باره اق در همایش یاد

در حالی که در گذر زمان،  "گیرد صورت می "ها در درجه اول به بهانه توسعه کشاورزی تخریب جنگل»گوید،  سخن گفت. او می

 «ها به ویالسازی منتهی می شود. تخریب جنگل

از  "ان محلی عمدتامردمبرخی از در مورد تطمیع  نیزمدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست،  که

پیمانکاری در یکی از روستا های کشور به بهانه »عمل می شود، چنین اشاره داشتند. او گفت، برنامه ریزی و بدان سوی پیمانکاران 

د تا مانع از ورود فعاالن کر پرداختهزار تومان به اهالی آن روستا  500 تا 100هایی از  السکوت  نفر، حق 200ایجاد اشتغال برای 

توانست هزاران درخت بلوط را به بهانه  یبه مردم محلای محیطی بدان منطقه شوند. این پیمانکار با پرداخت قلیل رشوه   زیست

های زاگرس گفت که  زمستان سال گذشته نیز شیرین ابوالقاسمی، مدیر پروژه حفاظت از جنگل «.انتقال خطوط انتقال گاز قطع کند

های  زودی جنگل های زاگرسی نابود شده و اگر این روند ادامه یابد به هزار هکتار از جنگل 132طی سه سال متمادی یک میلیون و 

مات کشاورزی، دامپروری و قطع درختان برای تهیه هیزم از جمله های زاگرسی تبدیل خواهد شد. به گفته او اقدا زاگرسی به بیابان

های اخیر، موجبات کاهش سطح  های سال های نیمه انبوه بلوط غرب کشور به شمار می رود. خشکسالی دالیل نابودی جنگل

همراه با افزایش های زیرزمینی، کاهش سطح و کاهش ظرفیت مراتع و مرغزار های کشور را تشدید نموده است. این شرایط  آب

خواری و تغییر کاربری اراضی،  خوار، شتاب در زمینه زمین شماره و تراکم دام در مراتع، هجوم ریزگردها، طغیان سوسک چوب

ضابطه در مناطق کویری و عرصه های  رویه و برقراری بساط گردشگری بی نشینی در اطراف شهرها، شکار بی  گسترش حاشیه

از بین که نسبت به تأثیر سوء چنین اقداماتی  "به شمار می روند که کارشناسان محیط زیست عمیقا لیسرسبز کشور از دیگر عوام

د. در این مورد محمد درویش، آمار نگران کننده ای نیز در باره حیات وحش کرتأکید را تشدید می کند های زاگرسی  رفتن جنگل 

خود را از دست  132درصد ذخیره جانوری  95بی تدبیری مسئوالن، بیش از ایران در چند سال گذشته به دلیل »ایران داد و گفت که 

                                                 
 برچیده خواستار  131در روزنامه تهران امروز،« چند نکته درباره سد سازی»زیست در یادداشتی با عنوان   دکتر اسماعیل کهرم کارشناس برجسته محیط - 

  د.شدن علیا گتوند سد شدن

    132 در سایت روز اونالین این مطلب خواندم: 1393ام اسفند  28پنجشنبه "خبر خوشحال کننده ای که روز گذشته  -

به دنبال اقدام یک  )تفنگ نمادین شکستن(.( با اینکه پر از خبرهای ناگوار محیط زیستی بود اما خالی از خبرهای امیدوارکننده هم نبود 1393سال )سال ما

چند ماه قبل از آغاز سال صورت که  ،خبر شایان توجهی بود ردشکار خداحافظی از کبا  های زیست محیطی تشویق انجمنبه  نابکه نی شکارچی مریوا
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( شاهد 1363در سالهای اوایل انقالب )سال  "در مورد بهره برداری ظالمانه از حیات وحش کشور نگارنده شخصا «.داده است

از  مملومحیطی بود ای غنی،  یکسری شکار بی رویه از منطقه خبر کرمان بوده ام )خبر شکارگاه و عرصه ای پوشیده از علوفه

حیات وحش که قبل از انقالب در تیول شاهزادگان رژیم گذشته و مختص آن خانواده بود(. در این ماجرا دست بر قضا مطلع 

. کل و بز را به خاک و خون کشیدند راس 60شدیم که برخی برای بهره برداری از حیات و حش منطقه به قصد شکار حدود 

رازا کشید در شهر بافت کرمان به های اداری که قریب سه سال به د نب در آن ایام جهت یکسری ماموریتجهت اطالع  اینجا

برخی از مقامکات ارشد کشور شده، که بی سوء استفاده  جهوتم "این رفت و آمدها کامالصورت متناوب در رفت و آمد بودم. در 

چگونه از را  منچمله کشتار حیات وحش منابع غنی و ازرشمند طبیعی و سایر ذخایر  محابا و به دور از دید و نظر مردم منطقه، 

مساله تنها مربوط به کشتار انبوه حیات وحش پربار کشور نیست، که این . در این مورد می برندبه تاراج  ،از ایادیعده ای  طریق

ه در طول زمان و در پی هر سال بر شدت دزدی ها مراتب به نحوی است ک بلکهخود مختصری است از غارت و چپاول این قوم. 

 ،دنزمی سر به کهکشان سران مملکت  این روزهای به طوریکه رقم های دزدی شد.و بهره برداری ها شخصی افزوده و افزوده تر 

ه برای شمردن اسکناس های کارقامی نجومی  است.جانب غیر قابل باور ینارقام برخی از دزدی ها برای افرادی مثل اچنانچه 

 حرفه ای مثل برخی از قمار بازان "معمول و رایج مقامات ارشد و غیره کامالرویه دزدی  لبتهت. ااسدزدی شده سالها وقت نیاز 

با این  .روباز کار خود را صورت می دهند و هیچ کسی هم جوابگوی آن نیست "اینان نیز کامالیعنی حالیه . روباز قمار می زنند

به های طی گزارش ه موضوع مالل آور و کسل کننده فعلی مساله تخریب بنیادهای زیست محیطی و غیره است. به طوریکه هم

ام قرار داشت، با تاسف  40از نظر ارزش گذاری وضعیت محیط زیست در جهان در رتبه  2006دست آمده، ایران که در سال 

 نزول کرده است. 114پله سقوط به رتبه  74ختالف تا کنون با ا 2012بسیار این میزان در طی سالهای 

  

  پستی و بلندی های ایراننمایش  هیستوگرام: 54تصویر 

                                                                                                                                                             
شکارچیان با حتی برخی از هایشان برای همیشه از شکار انصراف دادند.  شکارچیان در نقاط مختلف ایران، با شکستن یا کنار گذاشتن تفنگو دیگر گرفت، 

 پرندگان زندانی را بار دیگر به آسمان برگرداندند/ از: رژین یونسی  ، گذاشتن قفس باز

دست از شکار  به راستیمردم پاک نهاد کشورم  بسیار خوشحالم اگردر این خصوص  "تنگی و نابودی حیات. روز نفس 365محیط زیست ایران؛ "با عنوان 

 ؟. می هرگزاسالعوان و انصار جمهوری ا ولی  ،کردن کشیده باشند
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 مچهارفصل 

 

 ، و دشواری های پیش رووضاع طبیعیا

 

و  آب و هوا در باب وضعیت یلبامط ودر مورد شرایط طبیعی  مختصرتوضیحی قبل از پرداختن به موضوع اصلی کتاب، نخست، 

در هر اوضاع پیچیده ای که  د.شویه می ادارد ار در اختیار خودکشور را  شکنندهو طبیعت  ،که سرشت ،پیآمدهای ناشی از آن

 .است یگوناگونو دگرگونی های تغییرات ستخوش دکشور خود  و از شرق تا غربی از شمال تا جنوب گوشه ا

%( 53ه بخش وسیعی )حدود بطوریک ،کوهستانی "کامالاست کشوری به وضوح قابل مشاهده است ایران چنانچه در این باره 

(. در نتیجه استقرار 1متر از سطح دریای آزاد می باشد )هیستو گرام  2000-1000حد فاصل  یاز سطح کشور دارای ارتفاع

اگرس در غرب تا جنوب غربی، شرایط و موقعیت عمود برهم، البرز در سرتاسر شمال و ز "نسبتاکشور بین دو رشته کوه 

که سرتاسر کشور در برگرفته،  و تپه ماهور های پراکندهپاره ای عوارض جانبی با  همسو، را یگانه، و منحصر به فردی

ل که به موجب آن امکان تشکی . موقعیتی بسیار جالب، که بسیار کم نظیر می نمایدد آوردهبه وجو را منحصر به قرد گاهجلوه

است. با توجه به ، و ایران را بین اکثر کشورهای همسایه متمایز ساخته پدیدحاصلخیز را و دشتهای گسترده  با ،عمرتفی فالت

شرق   ،دشت های آبرفتی وسیع در شمال ،گستره ای از دشتهای سیالبیپیدایش  سبباستثنایی،  چنین دن پدیده ایفراهم آم

الجرم جغرافیایی طبیعی این رخداد  لذا با وجوداست. سترگ و غرب کشور، حاصل درهم تنیده شدن این دو رشته کوه 

به اضافه  ،از نظر توسعه عملیات زراعی پربازده منجملهبرخورداری از امکانات قابل توجهی الزم جهت اسباب و شرایط 

فراهم و امکان هر نوع تعامل با طبیعت به خوبی پر و پیمان  یچشمه سارها وفراوان علوفه  در پناه ،دامداری سهل و ساده

که اداره و مدیریت  است بهره برداریچنین مطلوب آنگاه قابل استفاده و قابل  وجود شرایطی)البته  ،دباشمی هموار 

همان می شود که امروزه روز و اال د، ه باشبودبا تهیه برنامه های مدون و کارآمد همراه و هم گام همسو کشاورزی کشور 

شیوه ه بکار آمد الیق و نانای انکه تحت اداره مدیرکشور است  اسفناک موجود یتوضعبیان چنین ادعایی شاهد ش هستیم(. 

خاک های پاره ای  وفوریکی  ،از مصادیق بارز حاصلخیزی اکثر مناطق کشور. رفتار می شودی االبختکو  ،ای غیر علمی

خوزستان وسیع و گسترده در دهانه رودخانه های بزرگ مثل دشت  قاعدهعلی الحاصلخیزی است که دشت های آبرفتی و 

رود هیرمند، دشت خروجی یا دشت زابل در دهانه   ،رودخانه سفید رود دلتایدشت گیالن در  ،(کارون روددلتای دهانه )

دایش چنین فرایندی حاصل و نتیجه نحوه قرار گیری . پیاند هشکل گرفتخراسان...(  ، و اراضی پهناور خطهمغان در آذربایجان

د آورد. پدیر کشاورزی در منطقه خاورمیانه ونظر امنقطه از  یمناسبهای ی است که توانسته کشوری با قابلیت بلندارتفاعات 

ت اما شوربختانه این گنجینه خدا دادی امروزه سابه فرد برخوردار  منحصر های موهبت از بسی اگرچه کشور  مع الوصف)

( به کشورهای کوچک حاشیه یکه خاک این سرزمین را به ثمن بخس )بهای اندک و ناچیز گرفتهکسانی قرار  توجهتحت 

خاک زیر اشکوب جنگلهای تا بدانجا پیش رفته اند که حتی  اینان .خلیج فارس کشتی پشت کشتی صادر کرده می فروشند
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 ،است یبه خاطر وجود رشته کوهها مرتفع کم نظیر بیشترچنین شرایطی  وجود. (از دستبرد آنان در امان نیست شمال کشور

خود از  سرزمینی از این هر ناحیتده است. به طوریکه هر بخش و پدید آور خوددر را آب و هوایی بسیار متنوع که شرایط 

ر این مورد گستردگی و طرز قرار گرفتن کوهها به نحوی است که آب و هوای ویژه و منحصر به فردی برخوردار می باشد. د

هرگوشه کشور به نحوی از آن برخوردار فراهم آورده قابل توجه نزوالت جوی را و  رنگا رنگموجبات پراکنش  بی واسطه

ای با یکدیگر  خاصی، حجم نزوالت جوی به شکل از این مملکت هگوشهر  ردوجود چنین شرایطی بدان معناست که . است

. متفاوت است. در این باره با توجه به مقتضیات هر محل از کشور می توان چهره آب و هوایی را این چنین تعریف کرد

مازندران و استان گلستان جزء از  ،منباب مثال آب وهوای مرطوب و پرباران نواحی حاشیه دریای مازندران شامل گیالن

شرایط جغرافیایی هر سه استان یاد شده که در دامنه شمال رشته کوه  .رز و بوم استاین مویژگی های شاخص آب و هوایی 

از نظر ریخت  به ویژه، از دیگر موارد در استان گلستانهایی مختصر مثل وجود خاک لسی البرز قرار دارند، به استثناء تفاوت 

هر یک از آن سه استان به طور چشمگیری با ند. در صورتیکه میزان ریزش نزوالت جوی در می باش یکسان "شناسی تقریبا

)یک  3/1حدود  ". مثال بارندگی سالیانه در استان گلستان که در سمت شرق کشور قرار دارد تقریبااستدیگری متفاوت 

 ههای به عمل آمدسوم( مقدار بارانی است که در استان گیالن باریده میشود. یعنی مقدار بارندگی در استان گیالن طبق برآورد

ت: متوسط سالیانه بارندگی در استان یاد شده بسته به شرایط خاص ساین قرار ابرنزوالت جوی؛  ،و اندازه گیری های متمادی

  1000-2000حدود  وبسیار متغیر  "آب و هوایی عموما

  تر نیستبیشمیلیمتر  600 - 700 "، در حالی که مقدار باران در استان گلستان سالیانه حدودااستدر سال  میلیمتر

  (. 152 ص/  9جدول شماره مراجعه شود به )

منبع / . 2005تا سال مناطق آن در  یهواشناس ستگاهیا سیاز بدو تأس رانیا یها مراکز استان انهیمتوسط مجموع بارش سال: 9جدول 

 / از ویکی پدیا استموجود  رانیا یسازمان هواشناس یدر تارنما یاطالعات هواشناس ویآمار، آرش نیا
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دو به مثابه ه، پوشانیدرا ا زشرق تا غرب کشور  یشمالنوار و البرز که س در غرب و جنوب غربی زاگر جبالوجود سلسله 

 (،شمال غربی سمت و سویاز )از جانب دریای مدیترانه یکی علی الصول  کهاست  یجریان مرطوب مانع نفوذ دو استوار سد

تا حد هوای مرطوب و پرباران آن دو جریان رسیدن از کشور را  ،جلو گرفته ،شودمی ارد کشور جبهه دوم که از شمال و و
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. جریان (؟مسیر بادهای باران زا)نقشه هوای مرطوب به وفور وارد کشور شود اجازه نمی دهند محروم ساخته، قابل توجهی 

 ،را در برمی گیردشمال غرب کشور به سوی ایران سرازیر و دریای مدیترانه  از سمت و سویکه و گرمی  مرطوب هوای

ریزش های در این باره  .دوشمی  را سببنقش قابل مالحظه ای در لطافت هوا و بروز بارندگی های حیات بخش خود 

لرستان و در  ،کردستان ،)شرقی و غربی( آذربایجان  ،استانهای اردبیل "عمدتا ،حاصل از جریانات مرطوب دریای مدیترانه

نتیجه آنکه با دریافت مقدار قابل توجهی از  .درجه دوم برخی از استانهای مرکزی کشور را تا حدودی تحت تاثیرقرار میدهد

سهم بسیار ناچیز و  ه،کرد ریزش قسمت عمده رطوبت در آن مناطق الجرم ،ریزش های جوی در مناطق شمال و شمالغربی

عامل به عنوان یک خود  ،کشور بخش مرکزید. در اثر عدم رسیدن رطوبت کافی به ی شومناکافی نصیب فالت مرکزی ایران 

 دشت لوت و کویر مرکزی"دو منطقه  ،نزوالت آسمانی قابل توجهکاهش تعین کننده در بروز خشکی مفرط هوا و الجرم 

میلیمتر باران در سال  "10 -13"رحداکثهای ناچیزی ریزش با گاه  مناطقی که) درا تحت ناثیر خود قرار می ده "کویر نمک"

که در پی آن  ایجاد نمودهخاصی را شرایط طبیعی در غرب و شمال ایران  بلند قامتارتفاعات دو رشته . وجود (مواجه اند

و مناسب کشت و  تا دشت های گستردهمی شود منطقه  هایکوهستانارتفاعات فوقانی  نصیب "عمدتا پربار بارانهای ریزش 

می بایست که به موجب آن موارد استثنایی، ریزش نزوالت جوی که علی القاعده  ا،استثناه برخی از با چشم پوشیالبته )زرع 

با افزایش ارتفاع، مقدار و میزان بارش نیز فزونی گیرد برعکس در پاره ای از مناطق مرتفع این قاعده و این اصل پذیرفته شده 

را طی می کند و بطبع حجم نزوالت آسمانی به مقدار قابل مالحظه ای کاهش حاکم نبست، بلکه نزوالت آسمانی سیر نزولی 

 "و سالهای قبل که کشور از ریزش های جوی خوبی برخوردار بود )اصطالحا 1350بارندگی های فراوان سال  133می یابد(.

بازسازی و احیای مجدد وضعیتی استثنایی، و فرصتی مطلوب جهت   ،ترسالی( همراه با  شرایط مناسب آب و هوایی سالهای

ی در کشور خشک ایران طبیعت که متاسفانه فقط هر از گاهمراتع و چراگاهها را فراهم آورد. در نتیجه آین دست و دل بازی 

طراوت و وفور نعمت را  ساخته، فراهمرا همگان و دلخواه زمین رخ می نماید، شرایط خوب آب و هوایی مطابق خواست 

سرسبزی و طراوت چشمگیری برای  ،هگشت ارموقعیت درخور توجهی پدیدبا بروز چنین شرایطی مطلوب . به همراه آورد

دلچسب . با بروز چنین رویدادی ، بطوریکه همگان ار برکات آن بهره مند گشتنددفراهم گردینیز کشور  قسمت ازمردمان این 

زایش چشمه سار ها، سرسبزی مراتع و  ،بوم زیست شرایطبهبود  سببشده،  دگرگونبرای مدت زمانی کوتاه اوضاع زمانه 

ده، رفاه و سرزندگی در فراهم آم، گندمیان و غیره( 134چمننزارها و باالخره وفور علوفه )شامل انواع گونه هایی مثل لگوم،

 د.خورهمه جا به چشم می 

         سرتاسر دامپروری که از دیر باز دراری و بدین ترتیب با برقراری سفره ای چنین رنگین امکان توسعه صنعت گله داری، دامد

با  .گرفت، و نشاط و سرزندگی را با خود به ارمغان آوردمجددا رونق  ،مناطق غرب و جنوب کشور رواج فراوان داشت

شده نشاط و خوشحالی همه جا کار و کاسبی برقرار دگر باره رونق صدای ریزش بارانهای سودمند، فصل بهار و رسیدن 

که جهانی ات وسیع آب وهوایی به خاطر تغییر ایام، یکین در ایبه ویژه شوربختانه اوضاع زمانه  هرچند. فتفرا گررا 

اجرای برنامه اصالحات )تحوالت وسیعی که در عرصه مدیریت زمین  "دومادر سرتاسر این کره خاکی حاکم گردیده، 

                                                 
  133طبق یک قاعده کلی بارندگی با افزایش ارتفاع نسبت مستقیم دارد مگر در مواردی بسیار استثنایی که نسبت عکس پیدا میکند.  -

134 -Leguminos plant / بنشن، خانواده بقوالت  
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در  کهچندان اثری از آنهمه برکات  الحال، ردیدپدیدار گدر ایران  (پس از انقالببیشتر ازآن پیش از انقالب و ارضی 

دیده نمی شود. مضاف بر همه کاستی های موجود که طی چند دهه اخیر در کشور روی موجود بود ان های پسین ردو

تا همین سالهای اخیر در کشور رایج که است مقررات و قوانین سنتی نا نوشته ای نموده، مشکل اصلی نا دیده گرفتن 

متروک گشته  "که فعال . سنتی کارآمد و مفیدنددانستمی به رعایت آن مقررات موظف  خود را نسبتهمگان  ه،دبو

سنتی رایج در میان عامه مردم علی الخصوص اصولی جا افتاده و کارآفرین، رد. داچندان مورد اقبال عامه مردم قرار ن

موفق  سیر و بداندر طول قرنها نه مردمان این مرز و بوم را شکم های گرستوانسته بود روستاییان و عشایر، قوانینی که 

کشاورزان و عشایر  اجرایی کلیهو دستور العمل رویه  جزء آن سالها،در )از جمله مواردی که  د متوقف کرد.نباششده 

سهمیه  ضوابطرعایت استفاده بهینه از زمین، موضوع  جملهاز آن برخی از این قرار است:  بودمورد استفاده می ایرانی 

مراعات زمان حضور دام و  باالتر از همهو )نوعی مشارکت روستاییان در تقسیم کار روستا( بنه بندی روستا، آب بندی 

موضوعی که هم اکنون همه آن موارد  .بودندمی که طبق ضابطه ای مستحکم مجبور به رعایت ش  ،تعامرگله در عرصه 

ورد دام به مرتع خودسرانه حتی در برای مناسب در نظر گرفتن زمان  هر فردی بدون، شده سودمند زیرپا گذاشته

 ردکمتر کسی را  الحالگله را برای چرا وارد مرتع می کند.  ،(دادمی ن زمین را پوششبرف  زمان که آن)البته زمستانها 

این حیث و  در کارساز دیروزی دل به سوزاند. ضوابطکه برای از دست رفتن آن اورزان و عشایر می توان دید شمیان ک

روی آوردن به رویه ای غلط سبب گردید تا و به دیمزار مراتع تبدیل عرصه  راضی،بری اکارپس از تغییر روند بیث 

همان ها، همان کسانیکه با دقت هرچه تمامتر موازین دیرین روستا را رعایت می کردند، ناگهان خیز برداشته با یک 

 کهدند آورو سایر منابع طبیعی روی به سمت و سوی مراتع نین رویکردی چ بدون توجه به پیامدهای عقالیی غیریورش 

ناهنجار، روند تخریب در همه ارکان نظام  ین رفتارچنا. با ادامه ه و دارده دنبال داشتعواقب ویران کننده ای را ب

اوضاع بر همگان معلوم گردید. فاجعه ای که پایانش آن و وخامت ، شد کشاورزی، دامداری و دامپروری کشور رو نما

و ی کشاورز محصوالت روال تولید زوال و فروپاشیت قود. ماجرایی که به شوسنگ روی سنگ بند نکه خواهد بود 

روزگار به وجهی است  "بنابراین فعال را که تا چندی پیش خود تولید کننده بودیم وارد کننده قطعی آن باشیم.دامداری 

را از دیگر ممالک جهان خلق ایران زمین  مایحتاج روزمرهگونه  ههم میرود تا ،ه برای تامین حداقل نیازهای مردمیک

که تا اوضاع  ه شدپیش پایمان گذاشت نااستواری ماجرای تغییر نظام اداری کشور شرایطاز پس  طلب کنیم. بسلطی که

اکنون با توجه به عدم رعایت آن ضوابط کار آمد که در بین اهالی  .بود یمخواهدست به گریبان برای منوال است با آن 

مورد بی  ،که همگان را به رعایت آن موظف می کرد یو مقررات روستا به درستی به اجرا گذاشته می شد، همه آن شرایط

مل جنگل، مرتع ی و عدم رغبت کشاورزان و دیگر کاربران محیط طبیعی واقع  شده، بی محابا کلیه منابع طبیعی )شامهر

هرج و  مرج به بی سابقه ای با  ،شده واقعهای مفرط دچار دست اندازی و سوء استفاده و منابع آب کشور(. و غیره 

 ه است.یدانقوت هر چه تمامتر بر عرصه های محیط طبیعی کشور حاکم گرد
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 ،نفوذ آن به داخل مرکز کشوراست از  یمانعخود که البرز کوه یای خزر ایی از ورود جریان هوای مرطوب درشم: 55 تصویر

  / تصویر از گوگل دآن را تحت تاثیر قرار می دهمگر مختصری که دامنه جنوبی 
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 ( 135کامبریج تاریخ ایرانکتاب از: کپی برداری تابستانه و زمستانه ) ،یزا بارانو غالب باد های  نقشه: 56تصویر 

که  کشور را تحت  تایثرقرارمی دهند عبارتند از جریان باد های موسمی که از طرف اقیانوس  یدر فصل تابستان بیشتر بادهای غالب

هند، از جنوب شرقی تا دشت مرکزی کشور را در بر می گیرد )باد های موسمی هند یا موسون( جریان بادهای تابستانه نیز کم و 

                                                 
 135-cambridge history of Iran /culturevolume survey of Iranian history and -is an eight .2004271/page  1volume  
 

 

 یستیدوران نوز

سال  ونیلیم 2کواترنر از حدود  ایکه دوره نئوژن  شود یم میتقس یو کواترنر یاریاست به دو دوره ترش سال قبل شروع شده ونیلیم 65که از  یستینوز دوران

 ا،یمالیمانند ه ییها کوه هآن بوجود آمدن رشت جهیکه نت افتی شیدوران افزا نی( در ایساخت نی)زم یکیتکنون تیادامه دارد. فعال زیقبل شروع شده و هنوز ن

 ها تیاند. نومول دوران را دوره پستانداران لقب داده نیعلت ا نیدوران گسترش و تنوع پستانداران است که به ا نیحادثه ا نیالبرز، زاگرس و آلپ بود. مهمتر

 میعظ خبندانی. دوره کوارتنر با ظهور شوند یمحسوب م یستیزدوران نو لیمهم اوا یراهنما یها لیاند از فس و از گروه روزنداران بوده انیاز آغاز یکه نوع

دوره است که  نیاست در ا شده گریاز جانوران و ظهور انواع د یو انقراض بعض ییآب و هوا دیشد راتییکه باعث تغ شود یمشخص م نیدر سطح کره زم

 د. / برداشت از ویکی پدیا زمین شناسی تاریخی شون یم داریپد یو جانوران امروز اهانیو گ گذارد یان پا به عرصه وجود مانس
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اگرچه به خاطر وجود موانع کوهستانی و شرایط طبیعی  ی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،قرشبیش از سمت شمال تا شمال

 (؟موجود و پستی بلندیهای فراوان عاملی است موثر که خود باعث منحرف کردن و تغییر جهت باد می گردد )شکل

 

 

 

 

 "56" تصویر ایران های غالببادی 

اثر  برآنها ای دشو  یکه موجب به وجود آوردنشان م ییروینوع نو  ییایقدرت، سرعت، محل جغراف ۀبادها عموماً براساس درج

 .شوند یم یبند دسته گذارند یم

مرطوب و در حیطه سرسبز و گرم و و شرق قاره اروپا، در جنوب از آب و هوای غرب آسیا،  واقع درایران کشور پهناور 

و دلچسبیی برخوردار است. اقلیم و ل معتد "زرخیز شمال )گیالن، مازندران و گلستان( تا حد زیادی از آب و هوای نسبتا

آسیا، اروپا، افریقا، اقیانوس هند و اقیانوس قاره ای )ن میاهای مهم باد متاثر از وزش "شرایط آب و هوایی این سرزمین عمدتا

تحت تاثیر که در زمستان بطوری. از ریزش های مناسبی به ویژه در غرب، شمال و شمال غربی بهره می گیرد (،اطلس

جریانهای مرطوب منطقه  تحت تاثیر و در تابستان( 5)نقشه شماره دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس، جریانهای گرم 

تحت تاثیر جریانهای از جنوب  تا شمالغربی هراز گاه به سوی ایران جریان پیدا می کند متاثر است واز شمال اسکاندیناوی که 

 مناطق مرکزی کشور را در بر می گیرد، از این قرار. "ی گرم باران زایی است که اکثرامورد هجوم هوااقیانوس هند گرم 

مدیترانه و دریای سیاه وکوههای زاگرس به دریای  سواحل از ماه اردیبهشت تا مهرماه از بادها این  بادهای شمال غربی -الف 

 ایران می رسد. 

 هند گذشته و در فصل بهار و تابستان به سمت ایران می وزد.جنوب شرقی این باد از قسمت های اقیانوس  باد –ب 

قسمت عمده آن ، که در روزه سیستان است 120مشهور به باد ، ایرانهای  باد ترین سهمگین از باد این  باد شمال شرقی -ج 

کیلومتر در ساعت نیز می  120به گاه سرعت وزش این باد حداکثر  . ددهمی کشور را تحت تاثیر خود قرار فصل تابستان در 

ده و از سرحد شرقی افغانستان وارد ایران می شود ومعموالً شروع شرسد. سرچشمه این باد از فالت پامیر و صحاری هرات 

شن  خاک و سبب تشکیلفرسایش تشدید  موجباتاین باد وزش سهمگین از اردیبهشت ماه تا مرداد ماه جریان پیدا می کند. 
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بخش شرقی کشور در همه را فراهم آورده تبخیر تشدید  وزش مداوم این باد در طول فصل گرم موجباتگردد. های روان می 

 رد.ببه طور نسبی باال می را مقدار شوری خاک وسعه یافته، ت

تا  که دورمرتفع سر به فلک کشیده و کوه های حضور ولی  قرار دارد،در معرض وزش های باد های الیزه  "عموماایران  کشور

فقط در صحاری مورد قابل احساس بادهای آلیزه این شوند. بنابردر ایران می احساس  عدممانع  در کشور را احاطه کرده 

 بادهای آلیزهتا اندازه ای وجود دارد. جهت وزش  چشمگیری استتقریباً عاری از ارتفاعات  سرتاسرمرکزی وکویر لوت که 

 و شده زیاد آنها شدت ماهها از تقریباً از مشرق به مغرب است. شدت آنها بر حسب فصول مختلف تغییر می کند و در بعضی 

 . شود می شنی های تپه حرکت سبب

الزم جهت بروز که شرایط  ،است ناچیز مقدار بارندگی در اکثر نقاط مرکزی، جنوب غربی، شمال و غرب کشور در حد

 بخش در  در این مناطق فرسایش بادی قابل توجهی وجود ندارد. و این بان معنی است کهرد. می آونپدید فرسایش بادی را 

از فالت مرکزی، شرق بخشی همچنین   ی مانند شرق وجنوب شرقی کشور،مناطق و کویری مناطق شامل ایران از توجهی قابل

بخش کوچکی از خوزستان، و ، سیستان و بلوچستان، فارس، استان اصفهان نائین، اردستان، کاشان، استان یزد، استان کرمان

شرایط برای وقوع فرسایش میلی متر در سال است  100که میزان بارندگی زیر از استان مرکزی خراسان جنوبی و قسمتی 

 است. فراهمبادی 

 

 

 

 

 

 

 (نهادیم دبنیاخود آکه شکننده ) فرازی

 

 

هر چند انقالب سفید شاه و مردم ره آوردی پربار و توشه راهی بس بزرگ را برای سرافرازی کشور نوید می داد، ولی شوربختانه 

مشکل آفرین که عوامل نابجا و خبط و خطایی بود یک دهه به درازا کشید خود  "که دقیقااجرای ناموفق برنامه اصالحات ارضی 
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تا  ،نموده د فلجسیر کنمیلیون نفر را  35جمعیتی بالغ بر شکم می توانست تامین مواد غذایی  مولد و موثری که در کار تولید و

کشور قبل از مجری داشتن برنامه اصالحات ارضی تا  زیرا. به شکست انجامید "و نهایتادرمانده ساخت زمین گیر و باالخره اینکه 

تاحدودی صادر کننده ، که خود داشتندور و نزدیک  یمواد غذایی از دیگر کشورها خریدخودکفا و نیازی به  "کامالاز همه نظر 

نامیده شد،  ضیااصالحات اردر این مورد آنچه تحت نام )ولی پس از اتمام کار ناموفق تقسیم زمین  .برخی از آ قالم زراعی بود

کار در  یاجرای برنامه مزبور اثری از اصالح و بهبودسالها پس از اتمام زیرا  .(بیشتر نوعی تقسیم اراضی بود تا اصالحات ارضی

باید حاصل می آمد اجرای آن برنامه امر انتظاری که از نابسامانی بود سردر گمی روستاییان. در واقع برعکس مشاهده نشد، که 

بدین ترتیب  .در آمدخالف آن از کار نشد که  داشتن ارایهعرضه  برای یچیزعملکرد قبلی روستاهای کشور نداشت و با  تناسبی

همه آنچه را که نویدش را می دادند در واقع همه وعده و عید ها و . ورق برگشت و آنهمه قول و قرار ها نقش برآب شدبود که 

به ویرانه که دغدغده ای از نظر تامین نیازهای روزمره خود نداشت را ر گو تولید بادآمملکتی  بلکه ،دمحقق نگردیعالوه براینکه 

برای آنهم غذا مواد خرید جهت کشور را چنین شد تا و  .کشانیدبه روزگار افالس را کشاورزی کشاورز و و  ،ساخت مبدلای 

تا خالف آن همه تبلیغات به ثبوت رسید و دولت را مجبور کرد  حات ارضیاصال. با اجرای برنامه وادار سازدمیلیونی  35جمعیتی 

ه، دور دزدست به دامان دیگر کشورهای جهان  ،میلیونی 35 ای نیاز جامعهغذایی مورد مواد اقالم  گونهنسبت به واردات همه 

دست بردن به تغییر و تبدیل زیر بنای کشاورزی کشور هرگز، بویژه در آن ، به نظر من کارشناس. موضوعی که باطل را تجربه کنیم

نمی بایستی از قوه  "ود و اصوالنممی ند، الزم االجرا نبود بی سواد و یا کم سواد این سرزمین% جمعیت 80ایام فترت که حدود 

سوای موضوع اصالحات "اصل از عناصر انقالب سفید شاه و مردم، آنچه در بادی امر،  19د. دراین باره از میان  مآمی به فعل در 

ع شد، مساله ملی اعالم کردن بیشتر جلب توجه می کند و مورد سوال همه کارشناسان واقآنچه ، "بدان می پردازیم "ارضی که بعدا

)جنگل هیرکانی از آن بابت که از دوران  ،است "استان گلستان"جنگلها علی الخصوص جنگلهای هیرکانی واقع در شمال کشور 

از آن اعصار برجای  نشدهروشن  "بنا به دالیلی که هنوز کامالیعنی از حدود سه میلیون سال پیش "کواترنری"سوم زمین شناسی، 

جهان که بارها از این مناطق بازدید دانشمندان محیط طبیعی برخی از که  یموضوع .(شدمی به دست طوفان سپرده نباید مانده 

 )متخصصین آلمانی بارها از جنگلهای شمال ایران بازدیدداشتندف مساله حفظ و نگهداری از این پدیده باارزش توصیه شده بود 

مساله  (."را می توان از آرشیو دانشکده منابع طبیعی کرج دریافت کردگزارش ها "، گزارش ها از خود برجای گذاشته اند داشته

منبع گردشگری مورد محافظت قرار فته، به عنوان یک رقرار گ بسیار یسیاحانمورد توجه می تواند  بازدی از جنگهای شمال ایران

، بدون کمترین بهره برداری بازمانده از دورانهای دور زمین شناسییک به عنوان می بایست تحت مراقبت ویژه،  موردی که  گیرد.

دست بردن به قلع و لذا  حفاظت شود. با نظر کارشناسی صورت پذیرد بایستی "که صرفا وریبرش های ضربرخی  به استثناء)

قرار گرفته، حفاظت ه دقت مورد که بایستی بب،ستنیمجاز بهیچوجه ویان باقی مانده از دستبرد رانت خواران و سودجقمع درختان 

ریزی و به تماشا گذاشته ه برنام دوران های کهنبه این گونه آثار دیگر مشتاقان و  انگیاه شناسمحیط زیستی،  اساتید بازدید جهت

 ،اکسیژنو تولید چوب و  ستون استقالل غذاییدو تع به عنوان اجنگل ها و مر، که شده ایم ن نکته آشنایو بدمی دانیم خوب  .دوش

ثروتی پایدار و پرمنفعت که نمی توان  ند.می باشطراوت و سرسبزی کشور دارای ارزش فوق العاده ای  ،آب و خاکاز  تظاحف

سپرد. منبع پربرکت و زنده ای که عالوه بر  ش به دست سرنوشت برایش نسخه نوشت وبدون تحقیق و تفحص آنهم یک شبه 

شامل حیوانات اهلی و )سودآوری روحی و روانی مکانی است جهت زیست همه انواع موجودات زنده، اعم از انسان و دام 

. بنابراین دست بردن به نحوه مدیریت چنین خواهند داشت یستنزامکان برکت و پر وسیع، یاعرصه  نچنی در پناهکه  (وحشی
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مملکت را درگیر بسیاری مسایل و مشکالت  کهبزرگ بود اشتباهی  ،یک مدیریت منسجم و کارابدون در نظر گرفتن ینه گنج

شد. ن آن چنان که باید و شاید مورد توجه واقعوت هنگفت ثراختیار اداره آن ن آنکه پس از آن اشتباه نابخشودنی معدیده کرد. ض

. اقدامی که اثراتش تا کنون برجای مانده است زیانبار رویدادی بسکه ، عجوالنه یاقدامنه تنها در این باره آنچه صورت پذیرفت 

، گنجینه ای چنان ارزشمند، یگانه به اجرا گذاشته شد الزم که در نظام شاهنشاهی به دور از هر گونه دوراندیشی و حزم و احتیاط

 (باورنکردنی تتغییر و تحوالاز پر  یدوران)غیر قابل باور و نعمت آفرین را که از دوران سوم زمین شناسی، برحسب یک اتفاق 

ارمغان و گنجینه ای  .بایدی نمکه  سپردند، شبه دست بادناباورانه  ،گذاشتدست نخورده در دامنه شمالی البرز کوه برجای 

به ثبت رسیده، نسبت به نگهداری آن همت ویژه ای مبذول می شد. ولی جزء میراث های جهانی می بایست  "که اصوال بارزش

آن از آن فرمان و اجرای . آن چنان که پس رفتو به دور از هرگونه تامل و تفکر به تاراج بی موقع  یبا تصمیم دیدیم که ندانسته 

ک مشت منغعت طلب، بی آزرم به سرعت مورد تاخت و تاز ی ده شکه در مجلس شورای ملی برآن صحه گذاشت قانون مصوب

سبب شد  ،گشتثروت ملی از همه سو دراز آن نسبت به چپاول  های بسیاری که دستپس از انقالب علی الخصوص در دوران 

به راحتی دمار از روزگار ماجرا و در پی آن  "ص"  136.زدگذا طرو به انحطابیش از پیش تع کشور اموجودیت جنگل و مرتا 

شناخته می شد در  کشور محیط زیستخاک و شکوفایی آب و جنگل و مرتع که روزگاری به عنوان پایه های استوار حفاظت 

العین زیر و رو و بی محابا تخریب ش ساختند. اگرچه در کمال ناباوری این تنها اجرای قانون ملی شدن جنگل و مراتع نبود  فۀطر

حاصل کار  ،نگلها و مراتعجملی شدن با را فراهم آورد. بلکه هم زمان  ای ن زیستگاه با اهمیت و گستردهچناریب که موجبات تخ

و پاره ای  ،برخی اقدامات کار دست انسان یدیگر و، جنگل تراش(ی به نام انکس)که نباید  ددنسپرطبیعت را به دست کسانی 

محیط پررونق و  فهوشکپر دمار از روزگار تا  ند،کار شدبه صورت مشترک در  "همگان متفقا که ،غیرهطبیعت و با  راگعوامل ناساز

و جماعت منافع طلبان، )که یاد شد  یمواردع یجم عالوه برهرچند  (.خود ساخته چالشی)که همان کردند  ندآوربرطبیعی کشور 

شرایط بد آب شدید  اتتغییرمتوجه بیشتر بعدی های ستم در صورتیکه  خود جزء قابل توجهی از این بیداد بودند. (جنگل تراشان

و دمار از روزگار د، نککرمی درست در همان ایام در منطقه خاورمیانه و در کشور عزیز مان امکان بروز پیدا است که و هوایی 

                                                 
های شمال  جنگل  136  میلیون متر مکعب                      چوب از 1.5، بیش از دو سال( ")تقریبا 1390و  1389های  بر اساس آمارهای دولتی طی سال -

ها و قطع  ایران برداشت گردیده است، )اظهار نظر رییس انجمن جنگلبانی کشور( با استناد به آمار رسمی کشور آنچه اعالم نشد و نمی شود، برداشت

های شمال  ند، که جنگلهستد. متخصصان جنگل چنین مدعی بخش  میرا سرعت ها  نابودی جنگلروند  ،طور غیرقانونی است که خود روزمره درختان به

 های جنگل ظالمانه روند این ٔ  بینی شده، با ادامه . در این مورد پیشیداد را نداشته استاین همه بتحمل تاب از نخست  که  ای آسیب دیده ایران، به اندازه

کما اینکه در حال حاضر  برخواهند کشید. ه رخت میان آنچه فکر می شد از ازگشته، خیلی زودتر  های غرب ایران دچار سرنوشت جنگل به ایران شمال

. کارشناسان یکی خواهد بود ، باز پروری و جایگزینی آنها جزء محاالتهای شمال ایران از میان رفته تنوع های زیستی و حیات وحش در جنگلاز  بسیاری

 ند.کرده ارختان منطقه ارزیابی های ویرانگر در شمال ایران را، ناشی از نابودی پوشش گیاهی و بریدن د از دالیل وقوع سیل

به میلیون هکتار رسیده،  14میلیون هکتار به  18ایران از های  جنگل سطح گذشته، ٔ  رییس سازمان محیط ریست ایران چنین اعالم می کند، که در پنج دهه

 .خواهد شدل بی آب و علف مبد یبه بیابانزودی 

نه نیاز کشور سودجویان ی و طمع بی حد و حصر های دولتهای زاگرس و شمال ایران، به دلیل رانت  هزار هکتار از جنگل 63 ٔ  برآورد می شود، ساالنه

 شود. نابود می

کشور در حال توسعه در دنیا است، با پوشش جنگلی اندک، که با سرعتی  70سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی اعالم کرده است که ایران یکی از  

  بیشتر از دیگر نقاط دنیا در  حال نابودی است
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و غیر  ناصوابمدیریت بروز خشکسالی های مکرر،  مثل آورد. وقایعی دهشنتاک برجنگل و مرتع و خاک کشاورزی و غیره 

137کالمت چنج" عنوانامروزه تحت )که  هوا افزایش درجه حرارت ،کشور منابع طبیعیبه ویژه در خصوص حفاظت از علمی 
" 

مواجه  استاندارداز  خارجویرانگر و خیزش سیالبهای بروز به را طبیعت خود موجبات رویکرد ، گسترده شده( کل جهان در

روزگاران در ه ک)موردی گردانید در ریزش های جوی است رو برو وسیع جهان را با معضل بزرگی که همانا کاهش  ،هتساخ

و غیره از زراعت در اراضی شیب دار معدن کاوی،  های بی ضابطه،احداث جاده است همچنین  .ملموس نبود(چندان  گذشته

بیشتر وسعت داده  هرچهو تخریب فزاینده جنگلها و مراتع را درشت  های ریز وروند تشدید بحران با خود ند که ه شمارعواملی ب

 د.  نوربه پیش می 

 "تقریبامساله ای است  ،دارد چنگدر را کشور استانهای  اکثرگریبان که  اخیرهای چند دهه  به بیان دیگر فاجعه خشک سالی

ملی شدن جنگلها  موضوع ،اینبر  اضافه رد.کصد چندان را  پیش رومشکالت که الجرم  ،یو رعیت اربابنظام برجیدن با  همزمان

که بر پیکره محیط بود  یضربه سهمگینخود  ،همزمان با برنامه اصالحات ارضی به اجرا گذاشته شد "کشور که تقریبا و مراتع

، خود زمانی اتفاق ساخترا فراهم تخریب سرزمین زرخیز ایران وقوع چنین حادثه عظیمی که اسباب د. آلبته مآطبیعی کشور وارد 

سیاست رویدادی، ن چنیچنانچه پس از  د.آور پدیدرا ات وسیعی تغییرتا  ،دگرگون گردیدبه کلی نیز چهره مدیریت کشور  افتاد که

. مانع فعالیت آنان شدند ،دیروزی جلو گرفتهدلسوز و کار آمد  انحضور مدیر کشور به وجهی اعمال گردید که ازجاری های 

در حل و فصل حضوری فعال و ، ندکردمی ی کشور به همان شیوه گذشته عمل عموم یاگر در صحنه فعالیت ها کهفرزانگانی 

که موضوعی  .امروز به غیر از این می بود، که هستمبتالبه مسایل مشکالت و بی شک  گذاشتند،می کاستی های پیش رو به اجرا 

به کج راهه ای ویرانگر  ، و جریان حرکت رو به جلو رامتعادل منحرف "نسبتا یمدار چرخش اداره کشور را از مسیرتوانست 

بین المللی و عناد دشمنی با اکثر کشورهای د. مدیریت ضعیف و ناکارآمدی که با زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات نهدایت ک

و مراتع  ،بهره برداری از جنگلها بر کمحا موجبات قطع جریان "، دوماشکل داد ن ایرانساختب منزوی اسبا "مترقی جهان، اوال

به رعایت سنت های محلی و  نسبت ،زیر نظر مالکین ریزبین و دقیق می بایست هایی که روستاییان و گله داران از دیر باز چراگاه

تع کشور . باید دانسته باشیم که در گذشته های نچندان دور موضوع بهره وری از مراساختمنتفی ند ه باشبودموظف منطقه ای 

های گله از ورود و یا خروج ای که به صورت عرف محلی منطقه ای در آمده بود، خود نانوشته اکثر منسجم و  یمقرراتس براسا

از مراتع و چراگاه ها ی از این رو برخد. کرجلوگیری می از مراتع به ویژه در برخی از ایام سال به قسمتی روستایی و عشایر دام 

براساس ضوابط روستا تحت عنوان ذخیرگاه برای تداوم باردهی و دادن فرصتی برای استراخت به گیاهان مرتع که بنا به قوانین و 

تع الزم االجرا قلمداد می ا)اقدامی که از گذشته های دور به منظور بازسازی و احیای مجدد بارخیزی و رشد علوفه در محدوده مر

که  یواجب هایک نیازبه در یبی توجهو ، در مدیریت منابع طبیعی تغییر. لکن با دشرعایت می  ،بود گردیدهو الزم اجرا شد( مقرر 

دستان مدیران حیطه منابع طبیعی کشور از ، مدار مدارا با برخورد به صیانت و نگهداری از ودنممی  یرآن منابع ضروحفظ  برای

را در حالی است که برای رفع مشکالت پیش رو آنچه درست این و  به قهقرا گذاشت.که رو  دطبیعت ایران بواین خارج و الیق 

و سپس مدیرانی کار  ،و کار آمدپسندیده اسلوبی دستیابی به  یکیده باشد، بوعناصر فعال محیط طبیعی کمک حال  دنی توامکه 

 و برنامرادی ها ،دارینگه برای همه نسلها حفاظت،احیا و بهبود بخشیده، مراتع کشور را د نبه توان تا  است، کشته و اشنا به کار
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جنگلها پیروز در  د، و اگر در کار احیای مراتع وگردین آرزو توفیق حاصل رابدین ترتیب اگر ب .ندنه ملغی اش کخط بطالن کشید

تحت  یگریو دممنوع  یک ،محابا و در یک زمان از دو محدودهبی فرصت یافته نمی توانستند آنگاه همگان المحاله  ،یممدآمی 

بهره وری از قدیم  نظام ،در واقع شرایط نو کنند.محدوده مجزا از هم استفاده کرده دام را وارد آن دو  عنوان مراتع نسار و بر آفتاب

و در همه ایام چه تابستان یا حتی زمستان اگر شرایط ورد دام به مرتع مناسب بود شب و روز مرتع را منسوخ  ،برهم زدهرا مراتع 

طبق موازین سال اخیر مراتع کشور  50و  60نچندان دور حتی تا همین های )در گذشته ند ردهای دام لگدکوب کزیر ثم گله 

گله های بی مرتع در زیر ثم  تا آنکه گرفت(.می قرار یهره یرداری  موردهر یک سال در میان  ،یهر محل و منطقه اعرف سنتی و 

است مورد بهره وری واقع نشود. زمین خیس و نمناک یا خشک و شکننده  نی که آنهم زما ،تابستانیا در زمستان و چه ، دام شمار

از حیز تا  دیانجاممی شکست و نابودی به  "کسادی کشیده و نهایتابه و بار مرتع دیر یا زود کارش  کارزیرا در غیر اینصورت 

ی و حساب شده اعایت ضوابط و مقرارت شایسته . درصورتیکه بهره برداری از مراتع در ادوار گذشته منوط به رانتفاع ساقط گردد

پایه گذاری شده بود. ضوابطی که بنا به سنت های مرسوم در هر پدرانمان  بسیار مدبرانه توسط یبود که براساس عقل و شعور

دان عمل می منطقه ای بین دامداران آن نواحی جهت بهره وری از علوفه تازه و برحسب تعداد دام و دوره چرا متداول گردیده ب

رخت بربسته، که برف زمستانی از آن منطقه  ،دشوزمانی عملی  کردن دام به مرتع می بایستید. یعنی اینکه اجازه برای وارد ش

برحذر داشتن در واقع د. دلیل برقرار کردن چنین شرطی نباشو رویش گیاهان مرتعی به حد مطلوبی رسیده برطرف شده 

و  نمناک ، خاکیین حالتچن درزیرا . استعرصه ای بود که برف برروی زمین هنوز باقی مانده  درم روستاییان یا عشایر از ورود دا

خاک الجرم با عبور دادن گله های دام است، مرطوب و گلناک  زمین ولی هنوزکه تازه از زیر انبوه برف آزاد شده مرتع مرطوب 

شدن  و سفت د. فرایندی که در اثر سخترا فراهم می آورپوشش گیاهی مرتع تدریجی نابودی سطحی کوبیده شده، موجبات 

که می بایستی در خلل و فرج خاک نفوذ کرده، باعث رشد گیاهان شود الجرم ها زمین مرتع، روانآب ناشی از وقوع بارندگی 

 ،رتعد. یعنی درنتیجه لگد کوب شدن خاک مکنمی  آمادهاوضاع را برای شسته شدن خاک  گشته، روانسطحی برروی خاک 

د. حاصل این رفتار غلط گردفرسایش هموار می جهت بروز های الزم زمینه  ،شدهفراهم برای شستشوی خاک  مناسب یشرایط

 می شود خود در بلند مدت وسیلهسطحی کوبیده شدن خاک  سبب ( ضمن آنکهوارد کردن بی موقع دام در عرصه مراتع)

گیاهان مرتع و تولید رشد و نمو و دست آخر مانع ، را فراهم یری خاککاهش نفوذ پذ اسباب ،بخشیدهتسریع شستشوی خاک را 

فاجعه ای  د.گیرمی  شکلمطلوب و باب دندان دام است  "به ویژه انواع گونه های مرغوب و خوشخوراک که کامالکافی علوفه 

 و بی رمق تر شده، دست آخرعیف تر مرتع روز به روز ض آورده،فراهم  ه الزم را جهت سیر قهقرایی مرتعیلدانسته وسکه نا

 رد.یمیم

% 90 حدود تا یدرستبه مرتع اک خ روند نفوذ پذیری آنمرگ مرتع فاجعه ای است همراه با نابودی و شسته شدن خاک، پس از 

با شدت بیشتری بر روی زمین بدون پوشش حاصله از ریزش باران های سودمند آب ندر عوض روا ولی ،کاهش پیدا می کند

شده رو به افزایش می گذارد. با عدم نفوذ آب به درون خاک الجرم سفره های آب زیرزمینی به تدریج و در مقیاس  روانگیاهی 

شسته شدن خاک سطح  شحاصل دست آخر فرایندی که  بدین ترتیبد. شته بحران به وجود می آورزیادی رو به کاهش گذا

پدیدار می شود. حالتی حاک، برروی زمین شدن که از شسته د شخواهیم ظهور اولین شیار هایی  دیر یا زود شاهد ،استاالرض 

)رجوع به  دچمنزاری سرسبز را به کویری خشک مبدل می ساز را فراهم آورده،و مرگ مرتع خاک قهقرایی  ساز که سیر بحران

د. دهمی  نویدزمین زراعی را  نابودی مرتع و هر آینه زمینهپدیده ای در منطقه و در هر سرزمینی بروز چنین تصویر ت(. حاصل 
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در جریان  توسط جمعی سودجو ،تمامی امکانات بالقوه مملکت با "ااخیرای که بی رویه شوربختانه نظر به بهره برداری های 

محیط  از دست رفتنبه آخر عاقبت ش منجر که ویرانگر را ه، ناباورانه حرکتی گرفتتخریب مراتع شدت سرعت  ، الجرماست

از همان اوایل  "موردی که تقریبا )زمینه های واقعی این مصیبت هم اکنون قابل رد یابی است(. شاهد باشیمطبیعی خواهد شد 

به ویژه بساط مرتع و مرتعداری در  مملکت و کلیه زیر ساخت ها،نابودی همه ارکان  تا اسبابد گردیمقدماتش فراهم انقالب 

یده عرصه های محیط طبیعی به شدت رو به واسطه بر کشور حاکم گرد دونبو ی که کماکان . رویه اپدیدار شدکمال وضوح 

کارگزاران مقایسه عملکرد با بدان اشاره رفت، می توان  ". اینک با مروری بر آنچه قبالددارد مضمحل می شو ،هگذاشتویرانی 

هیم ابعاد خالفکاری ها به وضوح دیده می ارزیابی قرار دمورد  بودمی با آنچه را که در طول ادوار گذشته حاکم  ،دوران حاضر

به عینه مالحظه  است درکقابل  و حق طلبیبرای هر انسان بی طرف ه تفاوت فاحشی را کمی توان . دراین ارزیابی به خوبی شود

 ایرانیهیچ نه و ود نه ایران اگر چرخ روزگار برهمین منوال به چرخد دیر یا ز ،جریان داردبسیار  یبا شدت "فعالخساراتی که  .دکر

برجای می  بلکه سرزمینی خشک و بی حاصل که تاب تحمل پذیرایی از هیچ تنابنده ای را نخواهد داشت. برجای نخواهد ماند

برکشور وارد آمده نمی توان با هیچ یک از دوران های تاریخ این کشور  هاین  ساله امیزان خسارات وارده را که در طول هم. ماند

چندان دور، خواهیم دید که زمین صاحب داشت، و مقررات جامع و گر کمی به عقب برگردیم، زمانی نیسه کرد. در این مورد امقا

. در آن ایام هیچگاه ورود دام به می بود کاملی در مورد بهره برداری از اراضی کشاورزی و دیگر عرصه های ملی به قوت برقرار

نقض و زیرپا گذاشته نمی شد. و هیچ هرگز  ،می که نزد همگان محترم شمرده می شدو محک درستمرتع بدون رعایت ضوابط 

ت تعدی و افردی خود را مجاز نمی دید خالف آن ضوابط عمل کند، و هیچ کس، در هیچ زمان به غیر از موارد تعین شده جر

. به عبارتی ضوابط موجود به هیچ فردی اجازه نمی داد تا هر زمان یا به هر نحوی داشتنمی روا  ادست بردن به چنین اقدامی ر

پس یکی محال و غیر ممکن. ولی شوربختانه این قاعده و قانون  "د، بلکه امری بود کامالکنکه مایل باشد دام خود را روانه مرتع 

بهره برداری از  ،رخت بربسته حاضر،به ویژه در زمان  از ملی شدن جنگلها و مراتع، پساز اجرای برنامه اصالحات ارضی و سپس 

، کسی را هگردید آزاداز منابع موجود به کلی همه بهره وران  ورود انجام می رسد. به طوریکهه دون کمترن مالحظه ای بمراتع ب

دام را خواه زمستان، اوایل  د تاانمختار می درا ، خود ه باشد. آن طور که هر کس و در هر زمان که اراده داشتستدغدغه خاطری نی

برطرف نشده، وارد مرتع نماید. او یا آنان خویش را مقید و پای بند  "مراتع کامالاز سطح بهار یا حتی زمانی که هنوز پوشش برف 

د. در چنین ایامی ن، و نمی دانندنبیندانسته، خود را موظف به رعایت سنت های گذشته ملزم نمی مجاز اصولی اصل و به هیچ 

مرتع و قطع درختان و موجودی از  سود جستن بهره وران برایاست که روستایی و غیر روستایی به خاطر عقب نماندن ازدیگران 

برای سود و منفعت خویش بر به راحتی  اینکممکن می نمود، غیر  "انجامش قبالشخم زدن مناطق شیبدار و هر آن خالفی که 

ج منابع طبیعی زده و می رنند. عملی که پیامدش در اندک زمان موجب سرازیر شدن یکدیگر سبقت جسته بی محابا دست به تارا

که اکثریتی از صدمات آن چه زیان ها  خیل عظیمی را تباه کرده، زندگیسرزمین و می شود که ی گرویرانو سیالب های تند، 

 ند.می بیننندیده و 

به صورت غیر رسمی یا نانوشته جهت را جالب آن که گذشتگان طبق سنت های معمول و پسندیده ای مقررات هوشمندانه ای 

آنان را نسبت به و  ند.گرفتمی در آن ایام خاص جلو وارد کردن دام به مرتع  ازبهره برداری از چراگاهها وضع کرده، همگان را 

می در آن دوران ها تع از درایت و هوشیاری بهره وران مرد. موضوعی که خود نشان نساختمی تعین شده متضمن رعایت ضوابط 

علی القاعده می بایست آن  کسانیکه. الیزالهای و دوام و بقا آن عرصه  مشتاق دوام و سالمت عرصه مراتعکسانی هوشیار و  .دکن
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برای حفظ را که ضوابط مطروحه حفظ کرده  ی و بدی هادرک همه خوب باشیوه کارساز و پسندیده را پس از گذشت زمان 

قرار محافظت مورد عرصه چراگاه های را تا همین پنجاه ساله اخیر  ندستتوانکسانیکه  دارند. شده بود مجری علفزارها پی ریخته

ته همه آنچه را رشکه شوربختانه به شرحی که گذشت  .و بدون کم و کاست برای نسل بعدی سالم و سالمت تحویل دهند ددهن

از آنها همگان بی توجه که الحال موردی  انداختند. شبه دورخود  با دستان قدرتمندسنت های گذشته را  ، وکرده یشرهابودند 

. یعنی زمان عقالنیت و درک و شعور جامعه کنونی که در قیاس با هزاران سال پیش به شکل و کسی را دغدغه آن نیست گذشته،

انسانهای این ما کمتر از انسانهای دوران سنگ و مفرغ نیست. هرچند در زمینه موارد یاد شده  ،در عملچشمگیری رشد پیدا کرده 

ولی در عرصه عمل فرسنگ ها بین ما فاصله است )البته این  خود را تافته ای جداگانه از گذشتگان خود می پنداریمعصر و زمانه 

. در آن ایام حضور دام در مرتع، می چنین نبود("است، که قبالدر ایران و در زمان اقتدار حکومت اسالمی صادق  "قاعده صرفا

خود بر اساس قواعد خاص خود عمل می شد، رفتاری که اکنون چنین نیست و کسی و  ،مناطق مجاز در بایستی در فصول معین و

ایران، و در روزگار حاضر  یپهناوربه  یدر کشور ،البته عدم پیروی از دستورالعمل های دیرین د.مسول نمی داندر این مورد را 

فقط به ماندگاری خویش در راس قدرت می اندیشند. در  یحکومت انمتولی ،بی صاحب مانده از بنیادمملکت  بدان خاطر است که

که مفت و مسلم به چنگ )مملکتی ، ندتاراج ثروت های بی کران کشور مملکت، چنان سرگرمبلندپایه  کلیه زعمایعی اوضاچنین 

یا حفظ و حراست از مراتع و منابع  ،د تا چه رسد به سالمت مردمان ایران زمینروی سنگ بند نمی شو نگ، که س(ان افتادهش

و  تبدیل به دالربه سادگی  آن استکه به توانند ریال بی ارزش را اهمیت دارد عالیجاه نظامو سردمداران  مقاماتطبیعی. آنچه برای 

مختلفی انبوه معادن  وذخایر عظیم نفت، معادن طال،  ی برون مرزی جاسازی کنند. آقایانا رفته را در بانک هامگنجینه های به یغ

، سنگ یحجم غیر قابل باوری از سنگ های گرانیت ، به اضافهسنگ آهن، مس و غیرهدر دست بهره برداری است اعم از حالیه که 

کرکشی های خود به سوریه، یمن، هزینه لش خرجبه ثمن بخس به فروشند و حاضرند را و غیره آثار عتیقه و آثاز باستانی  ،تراورتن

فروشند اما دریغ اگر با اینکه از جیب ملت ایران می خرند و می ند. )البته به مصرف رسانفلسطینان  پرکردن چیب لبنان، نوار غزه و

ی برقراری روابط مسالمت آمیز با سایر دول دولت به جاواقع . در (گوشه چشمی به فقر و فاقه مردم این سرزمین داشته باشند

در جهت رفاه عمومی سرمایه های ملی کشور را در دیگر کشورهای مسلمان و غیر مسلمان برای گسترش گماشتن جهان و همت 

 به وجهی که امروزهبه آنان توجهی نمی شود. مذهب شیعه اثنی عشری هزینه کرده مردم خودی را در تنگنای مالی قرار داده، 

ند. عالوه براین خم شده فریادرسی ندارزیر بار هزینه های سنگین خانواده کمرشان % مردم ایران زمین در فقر و ناداری 80قریب 

بدان مشغول استاندارد های بین المللی  زیرپا گذاشتن معلیرغسال گذشته  30 – 20طی که کج فکری ها، سهمناکترین ی از یک

به  "تحریم ها که منحصرااز کشور را در گیر بسیاری  . که با خوداست( اورانیوم برای تهیه بمب اتم)غنی سازی  گشته اند مساله

ریاست جمهوری  "در زمان )علی الخصوص  نده اگرفتار ساخت دمی گیرصورت حکومت اسالمی های خاطر خالف کاری 

که تبعات فلج مشکلی  گردیده است.بر کشور تحمیل تحریم های فلج کننده ای که نفس مردم بزرگوار ایران گرفته  .(احمدی نژاد

. لذا  حکومت اسالمی جهت گریز از بسیاری ممنوعیت ها که دول غربی بر دولت احمدی نژاد داردو ه کننده ای به همراه داشت

که توسط دالل های ریز ممنوعه را  هایکاالوسایل و ن رژیم را مجبور کرد تا تحریم ها را دور زده، انواع راد، کارگزاانوارد آورده 

 وارد کشوربیشتر از بازار سیاه(  گرانی بس یاهبا صرف هزینه می شد  از اقصا نقاط عالم مخفیانه در بازار سیاه تهیهو درشت 

واگذار شده های دالر رژیم  ه گاه برخی از ایادی. البتده انرا کاله گذاشتو خوشحال که تحریم ها را دور زده سر دول غربی ند، نک

د. جالب است بدانیم ننمی ککردند و ا که برای خرید لوازم مورد نیاز نظام به آنان سپرده شده بود سرقت کرده، خود را گم و گور ر
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چه لفت و لیس ها که نکردند و چه حساب ها که  باال نیاوردند، تا جیب های نیمه خالی ها که کارگزاران رژیم در این معامله 

نظام از  تا به توانندو نیست  هکنند. موضوعی که کسی را جرات اینکه در این باره پرسشی کند نبود خود را بیشتر از همیشه پر

چه باک از تخریب و نابودی مراتع، ، آقایان را ها د. بنابراین با آن همه دزدی و دغل کارینتسویه حساب کنآن و ایادی مقدس 

شرایط به شکل اسف باری قبیل ن ایاز منابع موجود دیگر و طبیعی ط پهنه محیدر  اماکشاورزی و دیگر موارد مشابه آن. صنعت 

ته ساخطبیعت و پیکره محیط زیست کشور در دام باال غرقه  ،تهگرفقرار نظام مقدس  و سرسپردگانمورد تاخت و تاز گماشتگان 

کومت حلیت پذیری مسؤاز عدم  شگفتا می کشاند.کشانده و کشور را از هر سو به سمت زوال و نیستی اقدام ناباروری که  .ندا

ر کشاورزی به حدی ودر خصوص حفاظت زیست بوم و امدست دارند اما که در همه ارکان مملکت اینان مداران نظام اسالمی، 

گویا خود عضوی از اعضا این مملکت نیستند. اینان برخالف موازین قانون اساسی کشور خود را موظف که  راحت عمل می کنند،

چنان در مسایل  به گذریم نظام مقدس اسالمید. کنناز هیچ اصول و مقررات درستی تبعیت نمی به وظایف محوله نمی دانند و 

مسایل رفاهی و آسایش مردم همچنین حفظ و حراست  صخصودر  فرعی و غیر ضروری مملکت خود را مشغول نموده، که ابدا

منباب مثال در خصوص ). رسد به مسایل درهم پیچیده داخلی تا چهاز منابع طبیعی کمترین حرکت مثبتی از خود بروز نمی دهد 

، یکی از امحل چربیش از مدت زمان مقرر در  شدن دام از مرتع قبل از بروز هرگونه ضرر و زیان و ماندگاریش لزوم خارج 

به هر طریق که می تواند از  ی،تا هر بهره ور می دهنداجازه موضوعی که  (.مسایل مطروحه کشوری است که بدان توجه نمی شود

بنا به قوانین  سال اخیر 50تا همین در گذشته حتی کند. )رفتار به همان شیوه است ل و به هر شکلی که متمایمراتع سوء استفاده 

برای یک  "قبال این قبیل چراگاه هاصدور مجوز چرای دام در  ،سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری مراتع موجود در اداره کل

مداوم و مستمر صورت   حضور دام در مرتع بهکه  ند،دوره مشخص صادر می شد و چنان مشخص شده بود، که اجازه نمیداد

، تا خود را برای فصل بعد دوبرای باز سازی و تولید علوفه سرسبز داده شبایستی به مرتع فرصتی می  "بلکه الزاما .(دکن ادامه پیدا

از بیخ و بن چریده و مرتع بوته گیاه  یکی دیگر از اصول مدیریت مراتع آن استکه نباید به دام اجازه داد تا. به تواند آماده سازد

مرتعی دارد که قسمتی از گیاه برروی بوته را مل چرا یعنی آنکه علوفه مرتع تا جایی تح .دنکمال  دگتا سرحد فرسودگی لرا زمین 

این مرتع الجرم به ، باقی بماند گیاهانبرروی  یشاخ و برگ های بیشتر کهآنگاه باقی به ماند. در چنین حالتی برای سال بعد 

و ذخیره فصل بهار را در خود گیاه رشد و نمو  به تواندرا به خوبی انجام داده،  عمل فتو سنتتز  به تواند تا ،دمی دهرا فرصت 

 همچنین ند.گیر قرارامکان می دهد گیاهان برای سال آتی و سالهای آینده نیز مورد بهره برداری  ،د. فرصتی چنیننمایکامل 

درواقع دام و گله می باستی  .دبوده باشباید در تمام فصل چرا در یک محدوده معین ساکن می دام ن ،خاصای س ضابطه ابراس

که حالیا رعایت نمی  ، موردیی خود را بر حسب ضرورت عوض کنند تا از سطح مراتع به نسبت یکسان استفاده شودمرتب جا

، امکان باز رویش نبات را از مرتع گرفته چنان عمل می کند که یشود. در واقع انجام چرای مفرط و چریده شدن بیخ گیاهان مرتع

مرتع  گیاهان سبزینه یتمامچتری که برروی زمین سایه افکند نیست. چرانیدن یی برپا وگیاه دیگر قادر به پوشانیدن سطح خاک، 

پیدایش ی ناهموار و مخرب است که در اثر آن رویه غلط فرایند رفتاراز همان زمان ورود دام به مرتع  ، یعنیدر یک وهله

حمل و انتقال رسوبات ناشی از سیل موجبات پر با در نهایت  شروع شده، های مخربسیالب  ، و شکل گیریفرسایش خاک

فراهم می گردد. همچنین یا نیز  ندستهخاک سطح اراضی که دارای قابلیت زراعی خوبی  از دست رفتنشدن مخازن سد ها، 

 تخریب شهر ها و افزایش یافته،  بسیالخطر سطح آب رودخانه و باال آمدن  جباتوم ،انبارش رسوبات در بستر رودخانه ها

را دور و نزدیک فرار روستاییان به شهرهای وسیله الجرم فرایندی که  شکل واقعی به خود می گیرد. های حاشیه رودخانهوستار
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که پیش از آن می شود دست هایی  یبیکارمشکل موردی که خود مشکالت عدیده بعدی را که همانا،  سهل و آسان می کند.

. نگارنده پس از بررسی در روند بروز سیالب ها در کشور درست دارک می بیندتنیز  نده ابودمثمرثمر و سرگرم کار و کوشش 

. ه مورد را انعکاس دادمدست یافت( به نتایج حیرت آوری 1346-1341چهار یا پنج سال پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی )

 -1340سیالب هایی که در طول سالهای  اخبار با ورق زدن اوراق روزنامه های همان سالهای یادشده و "عمدتامورد نظرمطالعه 

به وقوع می پیوست متمرکز بود. پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی دیری نگذشت که اخبار سیالب  "در کشور مرتبا1346

به درج می شد. نتایج )کیهان و اطالعات( ع می پیوست در اکثر روزنامه های معتبر آن زمان وهایی که در گوشه و کنار کشور به وق

دست آمده ناظر بر رشد عیر قابل تصور و باور ناکردنی وقوع سیالب هایی بود که در بیشتر مناطق کشور علی الخصوص در 

گزارش  استالیه بسیاری از رودخانه های بزرگ کشور ی ه در استان خوزستان، جاییکه منتهبخش وسیعی از مناطق جنوبی به ویژ

 بسیاری ازمطالعه   ،و غیره(. اطالعات حاصله پس از بررسی "دز"ه، جراحی، سزار ه، کارون، زهرخمی شد )مثل رودخانه کر

ی که پیوسته اخبار هجوم سیالب های ویرانگر را به سمع و جمعروزنامه های پر تیراژ، رادیو، تلویزیون و هر گونه وسایل اطالع 

. عالوه بر این برخی از رسانه های ملی اصل آمده آمار و داده های باارزشی حقرار گرفت توجهمورد نظر مردم می رساندند 

سیل گرفتار آمده بودند به تصویر کشیده اعالم می داشتند. سوال  زمان وقوعهمچنین تعداد کشته ها را که در  ،خسارات وارده

رپایی که در اینجا است چرا چنین شد؟ در این خصوص می توان نتیجه گیری را از اینجا شروع کرد. آنگاه که نظام سنتی و دی

یکشبه در مدت زمانی بس کوتاه بدون کمترین ناگاه ، بود درازنای تاریخ و در طول حیات خویش استحکام  یافته و سامان گرفته

 ،دن به چنین اقدامی ویرانگر و بنیان کنبردر حقیقت دست جز این حاصل بهتری نداشت.  زدند،رهم را بعاقبت اندیشی بنیادش 

و هیچ جایگزین  ،چنان نظام کار ساز و کار آفرینی برچیدهو در یک فرصت نامناسب ا نبود که یک باره از اصل روا نبود، رو

برعهده را خود ی داجداآبا و و حراست از سرزمین  ظوظیفه حف "قبالمعتبری که به تواند جای خالی مدیران و گرداندگانی که 

از روستا آنهم با برخورد نگهان  ،صاحب حزم و احتیاط )مدیر و مدبر(افرادی الیق و  "عمدتا کسانیشوند.  هردبه کار گما ،داشتند

نظر گرفته نشد. در این راستا و با چنین غفلتی  درنظامی مناست برای جایگزینی آن مدیران دلسوز و الیق  و ،بسیار ناهنجار حذف

 ،دهشتناکای ین واقعه وقوع چنبه جز  "ری به یار می آورد. اصوالبهترخداد نتیجه  1357هرگز نمی توان جز آنچه را که در سال 

را از آن حرکت غیر منطقی انتظار داشت. واقعه ای که عالوه بر بروز بسیاری تنگناهای  ینمی توانست نتیجه ای پربار و مششع

آن کس بنا به اقتدار و نفوذ خویش ه هر چنانچ .اجتماعی و اقتصادی، نوعی هرج و مرج در مدیریت زمین، با خود به ارمغان آورد

ده، اسب ز ند)در دنباله کار اصالحات ارضی( خود را بدان پیوه بود در روستا همچنین در عرصه هایی که به تازگی ملی اعالم شد

اهد سرزمین بر سر منابع طبیعی کشور خوچه برسر  ،به پی آمد هایی که پس از ویرانی یلگام گسیخته خود را بدون کمترین توجه

. نتیجه ایکه فتندبهره ها گر ،سفره گستردهآن د به نفع خود از تنتوانسمی بدون واهمه تاختند و تا کسانیکه  ند.رده باشاندیشه ک آمد

 بود که به سوی شهرها روانه شدند. روستا حاصلش نابودی و ویرانی سر زمین و الجرم فرار جوانان توانا، الیق و با تجربه 

 

 زبان که وصف جاذبه های شهری را ازپس از معطل ماندن زمین و برهم خوردن نظم روستا از آنجاییفرزندان روستا بدین ترتیب 

به امید یا ن خویش و دست یابی به سرنوشتی بهتر، تشیبرای در اغوش گرفتن اقبال خو ،ه، وسوسه شدبودند دوست و آشنا شنیده

ند، بدون آنکه به دشهای دور نزدیک راهی شهر  کردهرها  با همه دل بستگی هاروستا را  ،دست یابی به امکانات و رفاه بیشتر

ه و مخروبه خوردهم بروستا نظام د. اما حاال که باشنفکر بکری اندیشیده  استی که در انتظارشان نامعلومپایان راه و سرنوشت 
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مشهدی  امثالشده، حاال که دیگر صدای دل نواز مرغان، چهچهه پرندگان در گوشه و کنار ده به گوش نمی رسد، حاال که پسران 

 بجز اینکهچاره ای نیز ، در شهر سرو سامانی گرفته اند، پس او گشتهباقر و حاج رجب و بقیه دیر وقتی است که از ده گریزان 

به دنبال شانس و اقبال از کوه ها و  ،نا پیدای راهی سرنوشتبدین ترتیب او . دمی بیننگریزی دیگر در خود  دشودیار ناآشنا راهی 

به سوقات ها  یبرای شهررا ندانم کاری و تپه ها به صوب قبله آمال و آرزو ها پر می کشد، تا با خود کوله باری از فقر و فالکت، 

ویالن و پس د. ندشمر شبه هیچ کهد، یامنبه عمل  یاستقبالو از او  شدپذیرا ن او را برد. عجب آنکه در این سفر عم انگیز کسی

ند اطراق کند تا بوددر حلبی آبادهای اطراف شهر که قبل از او دیگر هم والیتی ها بر پا داشته  شدمجبور دست آخر سر گردان 

اگر زن و "کجایی برای سیر کردن شکم خود و زن و فرزند ین سرگردانی و بی درحانیکه باالخره فرجی از راه برسد. او در 

به دست و پا می افتد و آخراالمر به کارهای غیر مولد مثل سیگار فروشی، آب حوضی، برف روبی، یا شاید  " داشتمی قرزندی 

 داللیک در قالب  و از این راه غیر مولد ،شدمی معامله بر سر کوپن های دولتی که به عنوان سهمیه مواد غذایی دست به دست 

در کارخانه ای به عنوان چنین کسان اگر شانس یاری می کرد شاید د و...... به تواند زندگی کناندکی به جیب او سرازیر  ،یحرفه ا

به عنوان شاگرد یک مغازه یا د رکمی  شانش یاری اگرگاه امکان داشت ند. دشمی کارگر دوره ندیده به کار های دم دستی سرگرم 

. آخر در می آمددولتی ه، جزء مزد بگیران درآبدارچی، نامه رسان و یا در یک اداره جایی دست و پا کدر موسسه ای به شغل 

مشغول زمین کشتزار که بایستی نیروی جوان و کار آمدی برروی آن  ،ماجرای این قصه درام، پس از مهاجرت فرزند خلف روستا

که هرگز قادر به انجام چنان وظیفه ای سنگین و  شدمی  وااگذارزنان از رده خارج شده روستایی پیر ، نصیب پیرمردان و دباشکار 

 از سرنو نمی بایدطی می کردند، بایستی دوران بازنشتگی خود را می . کسانیکه در آن سن و سال علی الصول بودندمی کمرشکن ن

در  یو نه توانکار نه حوصله دیگر زمانیکه درست . ه خدمت کنندگشترع مشغول ز وت ادامه کار پرزحمت کش بهشند با ناگزیر

باید جور ندانم کاری برنامه ریزان پشت میز نشین را به جان به خرند. در واقع کاری که آن جوان نیرومند روستا از  ،دارند بدن

ولی در نهایت و  .دکنفریاد رسی  ت کهسهم نیکسی  ،هگشت ز کار افتاده محولبرعهده جمعی فرتوت و ا "، فعالپس آن بر می آمد

، که حاصلش را ما درو ، که میسر نشدو زمین را مدیریت، ندگرفتمی به هر حال و احوالی بایستی کار کشت و زرع را دگرباره پی 

 . می کنیم

 

 

  و عشایر انگله دار

  

رسوم کهن که در روستاهای ایران از دیرباز رایج و جزء فرهنگ جامعه و بدین ترتیب با زیر پا گذاشتن سنت ها و آداب  

فرهنگ شکل گرفته دگرگون و  "اوضاع کامالاجرای برنامه اصالحات ارضی  پس ازالجرم بود، گشته ه نهادینروستایی 

آن و بقایای امروزه تنها خاطره اندکی از آثار به طوریکه . ه استشدکنار گذاشته کم و بیش  باالخرهو رنگ دیروز کم 

های موجود و که با همه تنگنا. کسانیی نشان می دهندبدان پایبندو اندک کسان مانده  برجای ثرروزگاران پربار و مو

 این حرفهبه  وهنوز به کار گله داری به شیوه آبا و اجدادی در پاره ای از نقاط کشور سرگرم مشکالت رنگا رنگ 

در زیر بار فقر و فاقه دست و پا می  فعلی، و گرفتاری های جور واجور مشکالت وجود ا ب هرچند .باشندمی  مشغول

برخی می توان به فعالیت دارند  قبیل گله دارن که اینک به سنت آبا و اجدادیاین . از نیستهم رسی ، و فریادزنند
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از گذران  بخش بزرگیاشاره داشت. طوایفی که "ط 27" 138ترک، بلوچ، ترکمن و غیره... ،کرد ،رلطوایف و ایالت 

بدان شیوه کماکان ست نیمقدورشان دیگر تا آنجا که  ،سعی بیهوده دارندالحال  شدمی تامین ممر ان از این شزندگی 

ت راربا همه سختی کار و ممحکم و ایستا، و روال گذشته،  دیرینهای شایسته خصلت همان بنابر  ادامه دهند. ولی باز

 ، به تواننددست کشیدهو حرفه آبا و اجدادی از شیوه سنتی حاضر نیستند پای فشرده ، اند آن مواجه ابعدیده ای که های 

و علیرغم همه دلبستگی ها  اینان.  رویه کار را تغییر دهند خته،همآهنگ سا (قرن بیست یکم)زمانه این خود را با شرایط 

 یمستمر ، و تغییر و تبدیل هایی که در عرصه مراتع به طورهایدست اندازی شوربختانه به دلیل بسیاری پایمردی ها 

راه به  به توانند در بلند مدت دوام آورده گله داراناز مختصر  جمعین هم درسبعید به نظر می صورت گرفته و می گیرد،

که ، کشور عرصه های سرسبز، تخریب و غارت الباقی به حریم مراتعن که هم اکنو تعدیدست اندازی و ند. به برجایی 

خواهد  تدریج متروککاستی گذاشته، به به رو وپانی و گله داری چ، رونق کار پیدا کردهرواج  1342از سالهای دهه 

به خود زحمت داده در سرما و گرما به که برگردنشان افتاده، باز با هر زحمت و مرارتی  ،یکه و تنهامع الوصف  .شدن

دیگر از آن  بادی که می وزد، نشان از آن دارد که دیر یا زوداین سر می کنند. هرچند با ادامه داده کار آبا و اجدای 

بر جای ماند. ی شمال و جنوب کشور حضوری فعال داشتند اثر چندان  ،در مناطق غرب "که اکثرا یایالت و عشایر دلیر

به زودی در ، ددر صحنه حضور یاباستقامت کرده به جد روه های کوچک یا شاید گروهی کم و بیش از آن ایام یا اگر گ

که دیگر اثری از گله دار  خواهیم دیدچشم باز کنیم اگر خواهد شد. شتید همین روزها پهنه افق های دور از نظر نا پدید 

 ی توان تا نفت هست زندگ هرچندو گله چران وجود خارجی ندارد )

                             و ،و طراوت در اختیار گله های بی شمار یسرسبزچندان دور، سرشار از نبسیار عرصه هایی که روزگارانی چه کرد. 

هرچند ممکن است، قسمتی  .گشته اند تخریب و معدوم ناراحت کننده ایطور ه ناباورانه بامروزه انبوه دامداران قرار داشت، 

برای خالی نبودن  لیو ،زندگی می کننده شد رماندگاهنوز در ده  همان کسانیکهتوسط روستاییان  عرصه مراتع باقی ماندهاز 

سیاست آن را جزء از که حکومت اسالمی  (طرح خود کفایی گندم) های دولتی، طرح همان ،توسعه دیمزارها کارعریضه در 

دمتگزار با این خو بدین طریق دولت  .گردیده باشدونه خارج گرداز یا  مصادره، فعال می باشند، خود قرار دادهمششع های 

)طرح ضد ملی ینا کرد عطبود، خرج  انترفند تتمه آن همه مناطق سرسبزی را که زمانی جولنگاه گله های سرزنده دام روستایی

، شوربختانه مطرح گشته بود ییجهت تولید هر چه بیشتر گندم و رسیدن به سطح خود کفا حکومتکه توسط ابواب جمعی 

و (. این موضوع یعنی شخم زدن، و از صحنه حیات محوشوند دند تا مراتع نیمه جان نفس های آخر خود را به کششموجب 

موقتی تغییر داده شده  یبه دیمزارسرسبز دیروز مراتع از در جهت تغییر کاربری  "فعالتخریب اراضی کوهپایه و شیبدار که 

د رآغاز کار یعنی همان زمان که  ه که برای درمان ش زحمات فراوان و هزینه ای گزاف باید پرداخته شود.فاجعه ای ساخت

طرح خودکفایی به اجرا گذاشته شد بسیاری از کارشناسان فن برآن تاختند و آنرا ناکار آمد و مذموم معرفی کردند. لذا پس از 

ماند و طرح مزبور به دست فراموشی سپرده شد. البته بدون اینکه  برای مدتی مسکوت ، موضوع اعتراض های تند ابراز آن

پاک سازی و کاری برای احیا مراتع دستکاری شده به عمل آید. جماعت بی  ،بود جای پای خرابی هایی که ایجاد گردیده

 ه سیاه و سفید نزدههرگز دست ب 1357اطالع از امر زراعت و کشت و کار آنهم کسانیکه از هبوط آدم تا قبل از انقالب سال

                                                 
  138. 1379مراجعه شود به کتاب اشنایی با استان های ایران/ تالیف حسین زنده دل/ انتشارات کاروان جهان گردان و.ایران گردان/ -
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گندم تولید کاشت و کشور را جهت  وسیعمراتع عرصه ، یکباره خواب نما گشته، عالم به همه امور و نخود هرآش، ندبود

عبث و اختصاص دادند. اقدامی که همانا منظور نظر برنامه ریزان رژیم برای رسیدن به خودکفایی گندم مطرخ شده بود،  بیشتر

بلکه فرصت را  .دیامنبر از کار و فراونی )رفاه( را  لتو م، دانجامیکشور  عرصه مراتعو تخریب اکثر نابودی  هبکه غیرفنی 

بردام و دامداران کوچرو تنگ و الجرم سبب زمین گیر ساختن کار دام و گله دار گردید. و متعاقب آن وقتی از آن کار مشعشع 

ع سرسبزی بود به صورت بیابانی خشک و بی حاصل برجای گذاشته آبی گرم نشد منطقه را رها کرده، دشتی را که زمانی مرت

ی که از باعث شد تا آنان بدینسان آنانی که در کار تخریب مراتع، پس از خرابی های بغداد از صحنه گریختند،و خود گریختند. 

بدون گریزی برای ل خود به حابی یار و یاور ند شترعهده داب "نسبتاو تولید گوشت کشور را  ،راه گله داری امرار معاش

 ،د. )طبق اخبار منتشرهندروی آور، صفیل و سرگردان از راه ناعالجی به سمت حلبی آبادهای اطراف شهرها زندگی رها شده

در فقر و بی نوایی  لبی آباد هاساکن حکشور توسط رسانه های خارج از کشور حدود ده میلیون نفر در حوالی شهرهای بزرگ 

مثل هجوم بی  ،اعمال برخی سیاست های غلط باکه  ییسودجوجماعات همین آیا  باید دید بنابراین (.روزگار می گذرانند

چنان  "قوانین جاری و حتی سنت های به جای مانده از عهد باستان برروی زیر پا گذاشتن پس از  آنهممراتع به حریم وقفه 

سارند یا طلبکار؟ به راستی انچه را که آن جماعات  فاجعه دردناکی را به وجود آوردند خود از عملی که مرتکب گشته شرم

به و نادانی پس بایستی از روی جهالت  ، )تاختن به عرصه مراتع(بوده باشدنه گوییم با نقض غرض  ند اگر ه اصورت داد

 .استها جای بسی افسوس در اینصورت که  ،دنگشته امشغول ن بدا ،چنین اقدام بیهوده ای دست برده

 

که هنوز رمقی از حیات در  کشور نابودی مراتعبرای  شرالیط را "که نهایتایا به خاطر عجله در کار،  از سر ناآگاهیاقدامی  

با وزش جریان  شرایطی که .تا کار را تمام کرده باشند ندبه دست باد فنا سپرد ، پس از آن واقعه وجودشان دیده می شد

ی را که به خاکدانه های ریز بافتبه توانند  می وزند، این سرزمینبه سوی غربی از جهت  "های غالب منطقه که عمدتا دبا

د. در این مورد و از این سازنپراکنده و در جو الیتناهی سرگردان  ندشومی  جابه جا با کمترین وزش باد و سادگی 

عرصه هایی است تخریب شده و چراگاههایی که  ،ی ماندهاز آن همه شکوه و سرسبزی برجا تا به حالرهگذر آنچه 

عرصه از است وسیع گستره ای حاصل آمد، پس از تخریب مراتع  ی کهعملکردکمتر ارزش یک مرتع واقعی را دارد. 

اعمال  به موجبکه سرسبز و آبادی . اراضی به شمار می رفتکه زمانی مراتع سرسبزی ای  های رها شده دیمزار

آن دامی را که در بهار و پاییز از  اسباب تردد گله هایدر عمل  رفت،گندم و جو کشت سیاست خود کفایی به زیر 

مرتعی آباد و  ،شده، فرصت سوزی شد. عرصه ای که تا قبل از پیاده کردن طرح خود کفایی مانعمناتطق عبور می کردند 

اندک گله های دام ایالت و عشایری که هنوز درکار راه مانعی شد سر کفاییخودپس از اجرای طرح با طراوت بود 

گله داران ایرانی از دیر زمان پیوسته  .و مشغول ،بدان سرگرم کهنسنت های  ستچوپانی و گله داری مشغول و پای ب

سیر های معین در از م وداران مرسوم که جزء برنامه کوچ گله  یمجبور به ییالق و قشالقبنا به ضرروت های فصلی 

مراتع دیروزی د. گله داران در زمان عبور از چنین مناطقی )گردیسد  "یا تقریبا تنگراه آنها پس از آن ماجرا ، رفت و امد

ه عبور کنند. اقدامی که رفتکشت به زیر می بایستی از بین دیمزارها که اکنون  "( الزاماافزوده شده اراضی دیمکه به جمع 

د. بنابراین با بوکه خود چندان آسان نمی  دهند،راه همیشکی را تغییر شدند  ملزمیان مواجه شده، با اعتراض روستای

به سمت و سوی  تنگ شدن مسیرهای ورود و خروج دام از مراتع باال دست النهایه موجبات که ،یپیش آمدوجود چنین 
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و زمین گیر شدن سطح مراتع  ترکوچکاسباب  ،هرا فراهم آوردمیان بند  مراتعنابودی  ،دامنه های پایین دست گردید

شاهد رفت و آمد گله های سرمست همگان که پس از قرن ها فاجعه ای دردناک  د.ندرا رقم زن عشایر دلیر ایران ساخت

نه از تاک نشان ماند  منبعدچنان شود که  شده،بساط ایل و ایالت  برچیده   تامیرود چنان است،  "فعال، می بودند عشایر

از تاک نشان. تخریب مراتع در اثر عامل انسان مقوله ای است که خود به خود اگر با عوامل مخرب آب و هوایی و نه 

بویژه در مناطق کوهستانی و پر  (فرسایش خاک)همزمان و همراه شود، به سرعت وسیله الزم را برای عامل ویران کننده 

خود چنان عمل  میکند که در طرفه العین کوهها و ای ین پدیده پیدایش چنه، شدت می بخشد. ساختشیب فراهم 

د. دست بر قضا واقعه ای گردرا تخریب و از حیز انتفاع ساقط می  ان گیاهاز کوهپایه های را شسته، عرصه های پوشیده 

و غیره به نحو غیر   139ملی شدن جنگلها و مراتعهمسو با چنین هو لناک اندکی پس از اجرای قانون اصالحات ارضی، 

قابل باوری سرعت گرفت. بطوریکه در اثر آن اقدام زود هنگام که ره آوردش تخریب بود و ویرانی، چه بسیار اراضی 

 نابجابهایی گزاف که کشور به خاطر یک تصمیم  .زراعی واقع در مناطق شیب دار و کوهستانی که از دست رفت

 زمان مناسبی نبود. چه عدم آمادگی روستایی جهت اداره و مدیریت زمینچه از نظر زمان،  (ی نا به هنگام)تصمیم

و ایجاد تغییری ناهمگن  یاز نظر شدت گرفتن اعتراضات روشنفکریعنی  ،کشورآن زمان یا شرایط موجود که اوضاعی 

مع الوصف زیان به  ند.زپردا بهد که دولت و ملت تاوان آن را می نموالزم اقدام نادرست آن پس از . لذا زیان بود زیان

مساله تخریب ) د،روی دابار آمده در آن مقطع زمانی در مقابل خسارات جبران نا پذیری که پس از انقالب اسالمی 

اما همین مختصر ضرر و زیانهای  .و گوشه ای از اصل ماجرا سامانی ها، مشتی است از خرواربنادر مقابله با آن  (مراتع

ه بسیاری از زمین های قابل کشت ک هکار به جایی رسید و ،هگرفتشدت وارده به مراتع هرروز نسبت به دیروز تا بدانجا 

برجای  انبوه مردملم یزرع در پهنه وسیع کشور در معرض تماشای  مناطقیبه صورت مناطقی  "و اکثرا رها شدهدیروزی 

. فاجعه ای رقت آور و غم افزا با صحنه هایی که دل هر فرد آزاده ای را ینه کسی را با آنان کاری باشداست بدون ا مانده

بر سر خود آوردیم. )اما خود کرده را شد و چه که چه  ،به درد می آورد و انگشت حیرت و حسرت به دندان می گزد

برخی کسان از روی جهل و نادانی باشد یادمان : 140در این خصوص  سعدی بزرگ چنین می فرماید /یست(تدبیر ن

مایه آن کرده ها  که منبعد از آن کرده پشیمان می شوند. مع الوصف هرچند ،کارهای بد و نادرستی را به انجام می رسانند

می دانیم ولی که نباید، چرا دست به چنان کاری زده  ،افسوس می خورد پس از آن عمل غیر منطقی اماگرفتاری است، 

 . دکرجبران مافات اال به نوان را تدبیر نیست، خود کرده که 

  

عوض دولت با سر دادن در  ،ر آوردابزمینه نابودی مراتع را به محصوالت زراعی کفایی این باره اگرچه اعمال سیاست خود در 

توفیق  ستگی به دیگر دول جهانجهت رسیدن به استقالل در تهیه مواد غذایی و عدم واب "مثالمی توان  از این راه ، که شعاراین 

راه انداخت که آنگار نه انگار می تواند در کمترین زمان ممکن شق ه و فریاد ب داد با آب و رنگی چنان تبلیغات پر ،دکرحاصل 

                                                 
 دش          139الزم آن ه، لذا امد های ناشی از آن رقم خوردیضی و پی پابر مبنای اصالحات اراین مجموعه تا حدودی  نگاهنظر بانیکه   -         

آب و هوایی، و جغرافیایی کشور که دارای نقش ارزنده ای در عملکرد تولیدات کشاورزی شمه ای در باره عوامل موثر ضمن برشمردن مضرات آن حادثه، 

     شود. هنیز ارایه داد ستا

  140 . کرده با خود از روی جهل بد کرده            آه از این کارهای خود  - 
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ی به سازد که منبعد قادر باشد کلیه مایحتاج کشور ،القمر کند. یا از کشوری محتاج به ضروری ترین مایحتاج روزمره خویش

د که داشتنمی بی مورد اکثر احاد جامعه چنان گمان  هایزندگانی شهروندان را از منابع داخلی تامین نماید. در این همهمه و هیاهو

در پچ، پچ های در گوشی و  "به راستی دولت خدمتگزار چه فیلی هوا خواهد کرد و چه گلی به سر مملکت خواهد زد؟. مثال

همت  ی شد، آیا دولت خدمتگزار می تواند پس از سالها ناتوانی در تهیه محصوالت کشاورزیچنین شنیده مخوشدالنه ی هاگفتگو

 صرف هزینه های گزاف از خارجبا الزم را  یهانیاز اکثر تا کنون و تا همین زمانکه موردی  به خرج داده مشکل را حل کند.

ولی شوربختانه کار از آنچه فکرش را  ؟دنمایایرانی کسب افتخاری برای کشور و جامعه درمانده و گرسنه منقطع و  تامین می شود،

. یعنی پس از آن افتضاح بی سرانجام، و همه آنچه را که در بوق و کرنا تبلیغ ش می کردند باطل از آب  درآمد می کردیم بدتر شد

ه کگرفت. آن چناند بیشتری به خوسرعت دست اندازی به حیطه و قلمرو مراتع، بیشتر در قالب طرح خودکفایی گندم شدت 

و این  .شد ندهکآخرین تیر ترکش که همانا همان عرصه های دست نخورده برخی از مراتع سرسبز بود نیز هزینه، و قال قضیه 

اکثریتی  وسکنه برکت ترفندهای مشعشانه دولت خدمتگزار خالی از از  ربدان معنی است که در حال حاضر اکثر روستا های کشو

فقط این سالخوردگان  لی. وگرفته اندبرده، منزل ترک مالوف کرده به شهرهای دور و نزدیک پناه روستا  توانجوانان پر از 

قدرت ممکن وجه  ند. اقرادی که به هیچامکان گریزی نداربه خاطر کهولت سن در روستا باقی مانده،  "روستایی هستند که صرفا

اداره زمین زراعی را ندارند و اگر حرکتی در این راه به عمل می آورند جزء تلف کردن آب و معطل کردن زمین چیز دیگری 

 شامل ،کالنخورد و نیست. معنی و مفهوم این رویداد نا مبارک چنان است که فی الحال می بایستی تمام نیاز های جامعه را از 

حتی سیاه برای پوشش خانمهای محجبه، نماز چادر  یامهر نماز،  ،دارو میلیونی، تا 80ز جامعه ای دیگر اقالم مورد نیاو پوشاک، 

 در چنین مواردی. (آخرین اقالم یادشده بیشتر از کشور چین تهیه می شود)به خارج از کشور روی می آورند لولهنگ و غیره 

ور و نزدیک، علی الخصوص کشورهای اروپایی و باالتر از آن از ر کشورهای ددیگاز صنعتی و غیره را اقالم از  برخیعنداللزوم 

 ،از بدو تشکیل "وری اسالمی تقریباد. )کشوری که جمهشوتامین می و مهمتر از همه کشور آمریکا  فرانسه، آلمان، ایتالیاکشور 

را به اسم آمریکای جهان خوار که خون از چنگالش می چکد خطاب  آن کشور، از کوچک و بزرگ و از وضیع و شریف انهمگ

مرگ بر آمریکا از آن  ،ند، و پیوسته در هریک از تظاهرات فرمایشی، یا در نماز دشمن شکن جمعه با سر دادن شعار مرگنمی ک

به روی  "برگردانده اصالور کشاز ان به سمت و سوی روی نیاز را در عمل برای تامین برخی اقالم ضرروی ولی . د(کننیاد می 

بی سامان که سگ و هم ریخته، ه . جالب آن که در این ماجرای بکه چه رفتاری با آن کشور داشته و دارند ندخود نمی آور

تولیدگر دیروزی به چنان وضع اسفناکی دچار آمده، که حتی خود روستاییان کشور ی کشاورزنمی شناسد، مدیریت را صاحبش 

نادرست غیر منطقی و اقدام در واقع دست بردن به د غذایی و خوار بار مورد نیاز خود را از شهرها تهیه می کنند. اکثر مواالعالج 

به اجرا درآمد، در اصل حرکتی بود فاجعه و جو دم گنبردن میزان تولید  الاکه در وهله نخست به منظور ب اراضی،تغییر کاربری 

گریبانگیر کشور و مخلوقی شد که حکومت ناراست  یها سیاستبود که از برکت در کل ستمی  که ،غیر قابل گذشتو آمیز، 

 دست یابی به آزادی سیاسی بود و الغیر. "دردشان صرفا

نحوه مدارا با طبیعت ناتوان در و ، اداره امور آب وخاک درتغییر شرایط سیاسی کشور و حضور جمعی ناوارد ولی بخت بد با  

ه مجبور به وارد کردن کلیه داد نیز از دست داشتیمساخته و پرداخته "همه آنچه را که قبالچنان شد تا  ،خشک و شکننده ایران

اکثر تاالبها، نابودی اصلی بدان دچار آمده ایم موضوع اینک که  ،اینهمه نابسامانی اب در هرحال. یمواقالم مورد نیاز جامعه خود ش

کوچ بزرگ آن  تصور می شود که به زودیچنان رو به نابودی گذاشته که است  سفره های آب زیر زمینی تهی شدن رودخانه ها،
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)ترک  دمجبور به ترک خانه و کاشانه خود شونجهان دیگر مناطق خاطر تنگنای آب و غذا به به زمین مردم ایران اشکار شده، 

با دست چنانچه  .بیان این حقیقت و اینکه همه چیزمان را از دست دادیم سخن بیهوده ای نیست  .کشور به طور دسته جمعی(

و نسبت به تهیه  ، با این هدف که می توانی کم بازدهبه کشت زار عرصه مراتعتبدیل اراضی و یازیدن به تغییر و تبدیل کاربری 

د کارستان که به نابودی کل عرصه مراتع کشور انجامید. هرچند بوی کار کفا شویمدست یافته، خود گندم و غالت مورد نیاز تولید 

تملیک  همانا که یقصد و غرض دیگر ن واقعیت است که ی ایگویاخود  ،عرصه مراتعدر  یدست بردن به کار شخم زن همین

در این مورد ی رودخانه شور کرج و غیره. . مثل طرح پانزده خرداد در حوال، که همان شددیحاصل آمراتع بود از اراضی بسیاری 

تفکیک نموده، زیر غرس باغات پسته و  که در دامنه کوهپایه ها قرار داشت ،خود کفایی علم کردن طرحبا مناطقی را حکومت 

 نمی بایستی مورد تصرف و دست اندازی قرار می گرفت. زیرا ". جاییکه به خاطر شیب دار بودن زمین اصوالغیره تملک کرد 

د. در واقع در یآمی در مرگ زمین حاصل  زود رسیع ر، تس(مرتع به زمین زراعی دیم)پس از تغییر کاربری این قبیل اراضی 

، شدمی داده با گاو آهن صورت  "اراضی به ویژه در مناطق شیب دار عموما نیچند ساله اخیر کار شخم زهمین گذشته ها حتی تا 

. ولی در زمان حاضر و برخالف آن ایام دست بردن به صورت می گرفت ترازهمر خطوط بعمود به نحوی که شیارها حفر شده، 

 "با تراکتور و ماشین های سنگین به انجام میرسد. عملی که الزاما "کار شخم اراضی اعم در اراضی مسطح و یا کوهپایه ای عموما

گاو آهن که بایستی در جهت عمود بر شیب زمین  با توجه به قدرت موتور تراکتور و ماشین های سنگین کار شخم زنی برخالف

 نیمی بایستی عمل شخم ز "ضرورتا ه،اقدام به چنین عملی خطا بود درصورتیکه. درسمی انجام خالف آن به صورت داده شود 

سهل و تراکتورچی  سهولتی است برایشیب زمین  اتموازبه شخم دادن د، زیرا انجام داده شور جهت شیب زمین صورت عمود ب

تر و ساده تر برای ماشین. زیرا با توجه به شیب دار بودن عرصه مورد نظر، عمل شخم بر روی خط تراز گاه موجب سرنگونی 

مضاعف ای ن زراعی و غیر زراعی با این روش فاجعه یتراکتور هم می شود. درواقع انجام و اجرای زیر و رو کردن حاک در زم

های چنین فاجعه ای آن است که تراکتور و ماشین وقوع د. علت خواهد شابودی سرزمین که حاصل آن ویرانی و نمی کند ست در

شیاری  .سانتیمتتر و بیشتر در دل خاک ایجاد می کند 30بر روی زمین شیاری عمیق تا حدود  ،سنگین در هر حرکت رفت و آمد

ا دارد که جریان آب باران را به سهولت از باال نقش جویباری ر "که بدین شکل حفر گردیده المحاله خود در فصل بارندگی کامال

ای کوچک گودالی عمیق بر جای می گذارد. عملی که متاسفانه در  هدست تپه ماهورها به سوی فرو دست هدایت کرده از حفر

مرتع ده عمیق تر می شود و در بلند مدت اثری از زمین زراعی و یا پیشرفت کرتکرار هر دوره بارندگی عمق گودال )خندق( 

 ( ذیل)تصاویر چندی پیش برجای باقی نمی ماند. 

     1383:اطالعات کل اراضی کشور در سال  9جدول 

سطح کل اراضی 

 زراعی

 %100 163.6میلیون هکتار 

 %3.7 میلیون هکتار 6 کشت زار دایمی

 %7.4 میلیون هکتار 12 سطح زیر آیش

بیشه زار و مراتع 

 روشتایی

 %0.8 میلیون هکتار 1.3
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مناطق مستعد 

 کشاورزی

 %19.24 میلیون هکتار 31.5

بیابان و مناطق لم 

 یزرع

 %49.8 میلیون هکتار 81.6

سطح جنگل و 

 مراتع

 %17.1 میلیون هکتار 28.0

 %100 میلیون هکتار 163.6 سطح کل کشور

 

 

 

 

 فصل پنجم:

 

 "28" خاک فرسایش

 

 مصوّب فرهنگستان یها واژه

  نیزم ۀپوست ةدهند  لیکه در آن مواد تشک ندهایاز فرا یگروه ای یکل یندیفرا : فرسایش[یشناس نی]زمتعریف فرسایش از نظر 

 . ف. دهخداشوند یمنتقل م گرید ۀنقط به  یا از نقطه یعیزمان براثر عوامل طب هم شده، دهییسا ایحل  ،سست

 یکیاین عوامل  از جمله ،ها وابسته استمنتسب و بدان د چن یعواملبه نیز ای خود منطقه هر در  ببروز سیالدر این راستا 

ریخت شناسی رودخانه همچنین ، توپوگرافی( "حا)اصطال عوارض و شکل زمینهای و ویژگی خـصوصیات 

از این شکننده محیط طبیعی  پیکرهبه  بشر دست اندازی نوع علی الخصوص ،دیگر یمحیط ساختارهایو ، (مرفولـوژی"اصطالحا)

و  انسانفعالیت  به برمی گرددعوامل در پیدایش سیالب و ظهور فرسایش خاک یکی ازمهمتـرین در این رابطه . است قرار

تغییر کاربری دست یازیدن به  ،و براین قیاس ترتیبین بد همت به خرج می دهد. او آگاهانه یا ناآگاهانه در انجامشاقداماتی که 

اگر به ویژه یکی از کمترین دخالت های انسان قابل ذکر است.  ، به عنوان دصورت می گیرکه گاه به خاطر منافع شخصی اراضی 

الجرم اسباب و لوازم پیدایش سیالب و به را نداشته باشد، تحمل پذیری چنان تغییری قدرت طرح،  شرایط منطقهبا شرایط محیط 

غیر ی لیت هاافعبا امروزه عدم تناسب کاربریهای  .دسازفرسایش خاک را فراهم  می های الزم جهت پیدایش  زمینه بع آنت

 بروزمهـمتـرین دالیل افزایش به عنوان یکی از توسط برخی کارگزاران دولتی یا غیر دولتی به انجام می رسد  "که اکثرا، کارشناسی

در دهۀ  ه این موردخاصه آنک .قابل ذکر استسایر مناطق خشک و کم باران در  یا حتی ،کشور یشمالدر بخش  به ویژه سیالب

دلیل  است. رشد یافته آن چندین برابر گذشته هاو مالی جانی گاه خسارات و خسارات اقتصادی بیشتر چهره نموده اخیر، های 

حواشی  ررپایی حجم عظیمی از شهرک ها که دتبدیل و تغیییر هایی که جهت گسترش شهرها و ببر عالوه بارز چنین فرایندی 

 ،ش گیاهی علی الخصوص در سطح مراتعبالمنازع پوشتخریب مساله  از این جمله است. رواج پیدا کرده "شهرهای بزرگ اخیرا
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اراضی تخریب با  و، همسیافتهامتداد صورت می گیرد  پرشیب کوهستانهای دامنه  که در ییگسترش دیمزارها به منظور |عمدتا که

مثل وارد کردن تراکتور برای انجام شخم در اراضی موتوری  نوسایل سنگیکاربرد آنانی که با زراعی حاشیه شهرها باالخص 

و ، بدان مشغولاز زمین زراعی، مراتع و غیره رهمه ابعاد کاربری اراضی که د بروز دگرگونی در نحوهکوهپایه ای و باالتر از همه 

 .از این مقوله استنیز  دمی نمی آسایند

 مخرببراین اساس و به موجب برآوردهای به عمل آمده در مورد میزان فرسایش خاک در کشور، شوربختانه در اثر این پدیده 

تباه  از دست رفته ، مراتع و جنگها استکه مبناء و اساس باروری زمین های زراعی زیتن خاک حاصلخ اردیلیم 5حدود  نهساال

باره باید اذعان داشت که در گذشته های دور این کشور هرگز تا این میزان فرسایش  . در ایندویچه وله(گزارشی از ) شود یم

فعالیت ون دخالت انسان و د)البته مساله فرسایش خاک خود علی القاعده یک پدیده طبیعی است که ب بود خاک را تجربه نکرده

ناباورانه به علت عدم مدیریت درست  کهدی فراین (.، موضوع دیگری استع می پیونددوهیچ موجود زنده ای در طبیعت به وق

آنهم در این عصر آگاهی و پیشرفت دانش )د بدان افتخار کرد که نبایاست الورود جدید های دست آورد ازخود یکی  ،اراضی

د هکتار محاسبه و برآور تن در 10نزدیک به  "حدودادر بدترین وجه خود  1357میزان فرسایش خاک تا قبل از انقالب . (بشری

به دلیل نداشتن ارایه دقیق امار و ارقام فرسایش خاک د ردوران فعلی باید باشد )ها ن یمی شد که المحاله اینک خیلی بیشتر از ا

  .داده های قابل اطمینان میسر نگردید( یا کافیاطالعات 

اهمیت ویژه ای برخوردار است خاک از بروز فرسایش در ها ترین عامل شاخص می توان دریافت آنچه را که جز بدین ترتیب 

سهل انگاری )سوء مدیریت و اعمال برخی فعالیت های غیر کارشناسی است  موضوع "دوما ،البیشدن س یجار پیدایش و یکی

. در این باره مشکل (دهیمبه راحتی از دست می  را ،زیتن خاک حاصلخ اردیلیم 5 بالغ بر حجمی نهساالکه  یغیر قابل بخشش

 یدر پشت سدهاه ک است یحمل میلیارد ها مترمکعب خاکاتفاق می افتد موضوع سیالب  جاری شدهپس از  "معموالبعدی که 

 5 با این حساب اگر به خواهیم حجم واقعی. آوری شده از ظرفیت مفید آنها، یا از بارخیزی ارازضی زراعی می کاهدکشور جمع 

فرسایش زراعی خاک میلیون  5اگر چگالی  تدر این صور)ین قرار است. فرسایش خاک را محاسبه کنیم موارد از اتن میلیارد 

مترمکعب خاکی که پس از شسته شدن در پشت سدهای کشور جا میلیارد  4برابر با حجحمی  ،محاسبه کنیم 1،25را و غیره یافته 

سد کشور مثل سد به بزرگ  3- 2پشت در که ، ای شدهذخیره آب با حجم  می شودبرابر  "تقریباو این  (141خوش می کند

با از سدهای یاد شده )هریک ود شمی خارج  رساز دستاین میزان خاک هرساله  ، کهزاینده رودسد منجیل و سد  ،ریرکبیام

. در این راستا با توجه به اهمیت هدر رفت میلیاردها (است ذکرقابل  میلیون مترمکعب 1450و  – 1756 – 205گنجایش 

 یدولت شیهما کیدر  رانیا یزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سیرئ "سالجقه یعل" ،اراضی کشورمترمکعب خاک از سطح 

 شنهادیپ ، چنینته نشست می کند کشور یدر پشت سدهاکه  زیحاصلخ  خاکقابل مالحظه ای حجم چنین مشکل انباشت در باره 

 شود یگذار  هیسرما رود یکه هدر م یاستخراج منابع آب یروبرتا ست ارجحتر آنبزرگ  یسدها جادیا یبه جا معتقد است کرده

از دسترس خارج می شود، ولی چگونه توضیح  که زیانباراستفاده ای کمترین )منظور جریان آبی است که به وسیله سیالب بدون 

 .برداشت از سایت دویچه وله با مقداری تغییر و تبدیل/  نشد(داده جامعی ارایه 

 

                                                 
141  -ρ=m/V بر حجم یا حجم مساوی است با جرم تقسیم بر چگالیتقسیم در این رابطه چگالی برابر است با جرم  
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 فرسایش خاکتعریف دیگری از 
 

 ، دنامیده می شو شیجدا شدن ذرات خاک در اثر عوامل مختلف مانند آب ، باد و ... اصطالحا فرسا

روانآب  از آب باران به صورت یا ، قسمت قابل مالحظهبوده باشدخاک کم آب در نفوذ  تیقابل ای ادیز نیزم بیکه ش یدر موارد

خارج می شود، و زیان بزرگی که همانا فرسایش خاک از این موهبت الهی از دسترس گیاهان و بهره وری انسان و حیات وحش 

رس خارج شدن ذرات خاک خود پدیده ای است که به عوامل چندی بستگی دارد، می گردد. از دستی چنین رویداداست حاصل 

 شامل: 

 ثر شیب زمینیافرسایش تحت ت – 1

 منطقه مورد نظردر تراکم پوشش گیاهی درصد  – 2

 شرایط ادافیکی خاک  – 3
 

پذیری )این عامل نفوذ خاک  تیقابلاست، یکی موثر  شیفرسا زانیدر مآنچه را که  یکیزیخواص ف نمیا از: خاکی کیزیخواص ف

مانند  یخاک به عواملپذیری نفوذ  تیخاک است. قابل یثبات ساختمان دیگری وبه عنوان یکی از مهمترین ها از آن یاد می شود( 

 یبستگوجود دارند که در بین الیه های خاک قابل نفوذ  ریغ یها هی، عمق خاک و وجود ال، بافت، نوع رسخاک ثبات ساختمان

 .ددرنگ محقق یچندان شیفرسا زمین،سطح آب برروی  یهرزرو رغم یعل شود یذرات خاک سبب م یدارد. ثبات ساختمان

 

 یآب شیفرسا مبارزه باهای ه شیو
 

 جهتدر همه جا متداول است و در  "که تقریبا یمختلف به چندین شیوهبه قوت می توان  ،های مبارزه با فرسایش روشدر باره 

 .ردبه کار می رود اشاره ک یآب شیکنترل فرسا

با استفاده از  است. خاکبه  یمواد آلحجم متنابهی از  فزودنابا  همسوق یعمیا  یشخم سطحانجام  در این مورد ساده ترین روش

از پرت آب و شد،  (ب)روانآ یسطحبخشی از آب هدر رفت مانع ه، ادد شیافزارا خاک آب در  ذبقدرت ج این روش می توان

در می توانند است که  ینباتات زراع گونه هایانواع  انتخابو بسیار قابل توجه، روش جذاب تر باره ین درا .دنموجلوگیری 

 باال البته .دنگذارمی  از خود برجای قابل توجهیر یاثتنقش اساسی داشته  (ریزش بارانهای سیل آسا )حاصلخاک  شیکنترل فرسا

)عنی ساختن بارخیزی خاک که از طریق کود حیوانی و افزودن مواد آلی به خاک میسر است خاک  یزینگه داشتن سطح حاصلخ

 شیمقابل فرسادر  می تواند به شکل قابل قبولیاز این طریق خاک روینده  به طوریکه محسوب می شود.نوعی از این مقوله خود 

، از آنجاییکه خاک عننی و از توان تولید باالیی برخورداراست الجرم  طیشرا نیتحت ا رایز .دداشته باش یمحافظتخاک نقش 

در عمل مانع شستشوی خاک شده از عمل فرسایش  ،ضمن پوشش دادن خاک سطحی بوده، یقابل توجهرشد توان  دارای

خود اسباب رشد گیاهان را افزایش داده سبب تراکم خاک، در نفوذ آب  تیقابلبا باال بودن  همسوجلوگیری می کند. این مورد 

با آب و هوای منطقه  ، متناسبکشت و زرعمناسب  یانتخاب روشهابا  همچنین. می شودسطحی تقویت خاک و  یاهیپوشش گ

 .خاک مبارزه کرد شیبا فرسا توان یممورد نظر 
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 فرسایش بادیبا  شیوه های مبارزه
 

است، زیرا خاک قابل ذکر درصد رطوبت خاک  ترفندها برای مقابله با فرسایش بادی نخست باال بردنمهمترین در مورد یکی از 

مانع پراکنده شدن ذرات ز این حیث ا کرده،تا حدود زیادی حالت چسبندگی داشته در مقابل وزش بادهای تند بهتر عمل مرطوب 

سر راه باد بر که علی اصول می توان با ایجاد موانعی ، استسرعت باد یکی کاستن از عوامل دیگر از  د راین باره. خاک می شود

از بادهای تند صدمات در برابر  می توانسطحی خاک شرایط با بهبود بخشیدن یا و  غالب سرعت فرسایندگی باد را کاهش داد.

میزان مواد فراوانی ، منظور ثبات دانه بندی ذرات خاک خصوصیات کلی خاک. در باره تغییر کردجلوگیری  پراکنش ذرات خاک

  د.نعمل می کن باد موثربا ه در مقابلرسایش پذیری خاک فمقابله با تشدید همگی در  غیرهآلی و 

مراتب را به شرح زیر توان  میعمل می کنند، میزان فرسایش بادی کاهش در که  یبا توجه به عوامل موثر: کنترل فرسایش بادی

 ایجادو سطحی خاک  یزبر "دوما، بدان اشاره شد "است که فوقا تن خاکمرطوب نگه داشمعمول روشها  یکی ازد. کرخالصه 

 در موثر نیز ار دیگر روشهایعمود بر جهت وزش باد غالب  د باد شگنو ایجا سبز گیاهانپوشش گیاهی است. کشت نوارهای 

 که در بسیاری از مناطق کویری امتحان خود را به اثبات رسانیده است.  ،مقابله با فرسایش بادی محسوب می شود

تا حد کنترل وزش باد  همسو با، در واقع ندشو میبه کار گرفته باد  اتبا اثر مبارزهدر جهت کار رفته ضمن اینکه ه اکثر روشهای ب

  د.کنن خاک نیز عمل می افزایش باروریدر جهت  قابل توجه

 

  (عمل از اولین مراحل تا پایان)در طبیعت آبی روند فرسایش خاک  نمایش: 57تصویر 
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: شکسته شدن ذرات خاک در اراضی بدون پوشش گیاهی پدیده ایکه اثار آن در تصویر ذیل به وضوح مشاهده می 58تصویر 

 به صورت شماتیک تهیه شده / از سایت گوگلسمت راست شود، تصویر 

گیاهی شش از بین رفتن پو با "که عمدتااز همین مرحله آغاز می شود، پدیده ای ثر پیدایش فرسایش خاک ا: اولین 59تصویر 

تحت اثر ضربات باران ذرات خاک شکسته شده و به سادگی در دنباله جاری شدن آب در سطح  (،خاکاصلی حفاظ )همان تع امر

 از سایت گوگلتصاویر می شود /  پدیدارخاک 

 

 

 
کمی تا اندازه ای شیار ها عمیق شده، دیری نخواهد بود که به  ،: فرسایش شیاری که در پایین دست منطقه شیب دار60تصویر

 برداشت شده از سایت گوگلتصویر زیر چهره می کند/ تصویر سمت راست و صورت 

 

 

و از دست رفته در اثر جاری شدن سیالب دچار فرسایش خندقی شده  که را نشان می دهد، زراعیقابل کشت و ؛ زمین 61 تصویر

 ت از سایت گوگلبرداش/ تلقی می شود
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و بی حاصل ی خشک دشتایام به از این  پسچند سالی  تامی رود  ،گسترش یافته یندقی که به صورت حادنمایشی از فرسایش خ

بودجه اختصاص  خصوص عدمبه ویژه در مسئولین امر و غفلت فناک حاصل عدم مدیریت، بی توجهی د / رویدادی استبدیل شو

مملکت را که می بایست برای محیط طبیعی یافته دغدغه ویرانی به درستی سامان  کشورهای آبخیزعرصه  دای کافی که به توان

 .نداشته باشیمنسلهای بعدی به میراث گذاشته شود 

 

 

 

  ی نارواعملکردها حاصلخاک غیر معمول فرسایش 

 

خود و با دستان نازنین  ،بهره وری بیشتربا نیت  "مثالرویدادی از این دست، عرصه ای را که  فرسایش خاک وسر وکله پیدایش  

. با انجام می دهیمقرار  تغییر دستخوشمورد نظر را دگرگون کرده زمین می دهیم در عمل شرایط موجود کاربری تغییر خویش 

ی محدوه ااز سرزمینی زنده و حیات بخش به  زماندر اندک منطقه مورد نظر د که افتمی  اتفاقچنان ناروا  چنین خواسته ای

پس از  ،بودمی ی پیش از آن مرتع سرسبز و با طراوت مکانی که د.گردمی داده، از حیز انتفاع ساقط خشک و بی حاصل تغییر چهره 

از گردونه مراتع کشور حذف و  شده،به تدریج و در طول مدت زمانی کوتاه، به منطقه ای گسسته، ویران و خسارت دیده بدل آن 

نشاط  یگله های دام، و تفرجگاه از یی که روزگاری مهماندار بسیارمرتع .می دهدهی تغییر شکل به بیابانی خالی از پوشش گیا

دیگر وجود خارجی ندارد و  ناستوده، به چنان عملی پس از دست یازیدن ،بودبومی منطقه مردمان و  طبیعت دوستانآور برای 

هیچگاه و به شاید ن پس باقی می ماند زمینی است مرده که پس از آن آاز را که بایستی از خاطره ها حذف شود. در واقع آنچه 

در طی یک پروسه که  ،)مگر با صرف وقت و پرداخت هزینه های بسیار باشدهیچ ترفندی امکان احیا و بازآوری برایش میسر ن
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ه اراضی کشاورزی کار شخم و (. در زمانهای قبل از ورود تراکتور و ماشین های سنگین در عرصبه اجرا گذاشته شود بلند مدت

جفت " شیوه سنتیبا که در مناطق شیب دار اراضی آنهم شیار زمین با جفت گاو صورت می گرفت. این عمل یعنی شخم زدن 

ی شیوه اد. دلیل بارز چنین رسیمی انجام زمین به در جهت عمود بر شیب علی الصول  یکار شخم زن ،شدمی داده صورت  "گاو

کند و الغیر. دلیل  حرکتبستگی تام و تمام به توان حرکت گاو )ورزو( داشت که قادر بود فقط در جهت عمود بر شیب  "کامال

توانایی انجام شخم و شکستن خاک را در جهت عمود بر  "این موضوع از آن قرار است که گاو یا اسب و سایر حیوانات، صرفا

به انجام رساند اما از پایین باال به از  به تواندرا شاید  دار شیبمناطق  دروان و قدرت حرکت شیب زمین دارا می باشند. یعنی دام ت

. پس بطبع شخص دمی کنتلف را به خطر انداخته او را بی زبان دام  گاه زندگیاگر محال نباشد بسیار دشوار، به باالی شیب پایین 

تراز به اجرا می گذاشت. موضوعی که امروزه به خاطر سهولت انجام کار گاویار می بایستی کار شخم زدن زمین را در امتداد خط 

نگهداری و تر و خشک به صرفه تر است )، کمترهزینه ای صرف چه به لحاظ زمان و چه به خاطر شخم با ماشین، که از هر نظر 

متحمل  می توانستروستایی را  یگزافهزینه در سرتاسر سال انهم برای یک یا دو مورد کار شخم زنی  "ورزودو راس "کردن دام 

بی کار  "تقریباحیوان سال بقیه ایام  موضوعی که برای نماید.استفاده  جفت گاوآن در یک فصل محدود از وجود  "منحصرا تا، دکن

اسبتر و موردی است من ،(. اما تراکتور که اکنون به عوض گاو و غیره به کار شخم می پردازدبودمی و مراقبت ولی مشمول هزینه 

برای عمل شخم که  یهم از نظر صرف وقت و ("ورزو"یک جفت گاو مقایسه با  ر)دنگهداری چه به لحاظ سهل و ساده بسیار 

قابل مقایسه نیست و  "اصالیک جفت گاو  نسبت بهیک دستگاه تراکتور سهولت نگهداری  مصرف می شد. عالوه براینزنی 

 ابزار ،پرتوان و کم هزینه تر از گاو که در همه ایام سال به استثناء فصل شخم زنیاست وسیله ای تراکتور ) می نماید ترارجح

در پارکینگ خانه بدون کمترین دیگر  موارددر  نیز استفاده قرار می گیرد و جهت حمل و نقل وسایل و غیره مورددست روستایی 

موردی  ،(دکنمی  استراحتراحت و آسوده  ،دمی شمی بایست هزینه  برای علوفه و دام پزشگ و غیرهای که علی الصول هزینه 

رد استفاده دارد. از منظر دیگر این قبیل وسایل موتوری که برای کار شخم موقرار ته و گرفبیشتر مورد پسند روستایی قرار که 

هم ایجاد مشکلی  قرار داشته،هر گونه شرایط آب و هوایی و غیره در خدمت  و با ،بنا به دالیل مختلف ،روستایی قرار می گیرد

زمین و هم عمود بر شیب )البته اگر شیب در جهت شیب را هم  ینکار شخم زد. عالوه براین تراکتور قادر است می کنننکرده و 

 که، مستطیلی شکلسرزمینی  در قالب "تقریباو  ،اکثر اراضی دیمزار ایران در مناطق کوهپایه البتهد. رسانانجام زیادی تند نباشد( به 

ساده تر آن استکه کار شخم زدن در  حالتیین چندر لذا  شناخته می شود. قرار داردزمین در امتداد شیب  "عموماآن ضلع بزرگتر 

امتداد و در جهت شیب زمین صورت گیرد تا عمود بر شیب. در صورتیکه دام روستایی توانایی رفت و برگشت در زمین شیب 

به عمود برشیب و  بایست میشخم انجام یعنی آنکه استفاده از دام جهت  .ستبوده و هن غیر ممک "داربرایش توان فرسا و عمال

عمود بر شیب زمین  یشیارچنین . حفر ، که عملی بسیار سودمند و بارزش بوده استگذاشته می شد اجرابه تراز موازات خطوط  

دن و گستردن بستری مناسب جهت رویش بذر نباتات، اوال: سبب فراهم آور ،بوده و خواهد بوددارای دو مزیت جدا گانه  "عمدتا

ی ، حالتحفر شده "عمود بر شیب"با وجود شیاری که در امتداد خط تراز زمین  :"، ثانیا(ه تراکتور نیز همان را انجام می دهد)البت

رکت در آیند و جاری شوند، الجرم در خود حعوض آنکه بر روی دامنه شیبدار به  ،پدید می آید که به موجب آن قطرات باران

که شخم ن فرایندی یچن با بدین ترتیب و .جمع آوری، و مانع از حرکت آب بر روی دامنه شیب دار می گرددخورده شیار شخم 

ر بخشی از اب باران که دچنانچه  ،استبل توجه قا یمزیتدر جهت عمود بر شیب امکان جمع آوری آب را دارا می باشد د رعمل 

به مصرف نبات کاشته شده می  "باقیمانده آن مستقیما هدربه تدریج در خاک نفوذ ک ،شدهآوری جمع زمین شیار عمود بر شیب 
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که امکان نفوذ در خاک را پیدا کرده، خود از آب باران  مختصرضمن آنکه همان خارج می گردد.  گیاهان رسرسد، و کمتر از دست

 ایندی. فررددامی شده زمین را تر و تازه نگه و در زمان دوره خشکی سبب رونق و سر سبزی مرتع و چمنزار رشد در طول فصل 

مثل  و کم بارنخشک  یحداقل از هدر رفت آب و خاک کشورصورت داده می شد ن روش به اصطالح کهنه و متروک چنا باکه 

با تراکتور که  ،الحالتا  ،بودمی می رسید، بسیار پر ثمرتر و با اهمیت تر با استفاده از دام به انجام )ایران که در دوران های گذشته 

د. شودر کشور متداول گردیده، باید از آن احتراز  در کار شخم زنی اراضیکه ، غلطصورت می گیرد. زیرا این خود شیوه ای است 

عمده بخش از دست رفتن  موجبات "عمال ،می دهدصورت  "در جهت موازی با شیب زمین" "عمدتاعمل شخم که  طریقه ای 

ود. اما در شمینیز خاک حاصلخیز از دست دادن حجم قابل توجهی از و شده، همراه موجب آب حاصل از نزوالت جوی ای از 

ن بود، آب و خاک برجایگاه خود مستقر، و روستایی ایرانی سالیان دراز از زمیمی گذشته ها آنگاه که دام عهده دار کار شخم زمین 

 کنون چنین نیست.  ابه درستی استفاده و بهره برداری می کرد که 

 در مناطق پر شیب بویژه در باال دستتخریب پوشش گیاهی  وقطع درختان جنگلی با  همسوشخم های نا صواب و غلط،  انجام 

اسف  موضوع .است ندازسیالب های ویران گر و خانمان برا پیدایشه های آبخیز، در همه حال مترادف و بیان گر ضحو های

بزرگ به  یا. علی الصول وقوع هر گونه سیالب اعم از کوچک باری که فی الحال در مملکت بال زده ایران به قوت جریان دارد

حوادث چنین  طعم تلخکه ای واقع حادثه ای است سهمگین و مخرب و به شدت زیانبار که هرگز از خاطره مردمان بال دیده 

و متعاقب آن از میانه  1378نخستین بار در سال   ،یک نمونه کالن از این قبیل سیالب ها .اند محو نخواهد شده را چشیداسفباری 

)منطقه حفاظت شده در  142در استان گلستان* و در مسیر جاده کناره، سر راه پارک جنگلی گلستان 1380های امرداد ماه سال 

تی خارج از تصور در منطقه ای که در طول مصیبرد. یاونبه عمل که سارت ها و خچه بیدادها  وشرق استان گلستان( اتفاق افتاد، 

. در و بسیاری را در ماتم نشاند ،روی دادهمان  یک صد سال اخیر هرگز دچار سیل و سیالب نبوده و کسی را به خاطر نمی آید

                                                 
 ٔ  گونه -1350 142این پارک حدود                                    در . وحش برای حیاتنظیر  ترین پارک ملی ثبت شده در کشور و پناهگاهی کم قدیمی - 

کیلومتر مربع، به همنی دلیل از  900 حدود وسعت به ای منطقه در سکن ایران پستانداران مختلف های گونه از نیمی جمله از جانوری، ٔ  گونه 302 و گیاهی

در  8.5.91/ مورخ 1589مطلب زیرین گزارش ی است از روزنامه شرق/ شماره . کره به ثبت رسیده است گاه زیست سوی یونسکو به عنوان میراث ذخیره

تخریب عرصه جنگلها و مراتع استان چهره پس از قطع و  1378سیالب های فرا روی در استان گلستان که نخستین با در سال رو به افزایش باره روند 

  .، گزارش می دهدسهمگین خود را به اهالی منطقه نشان داد

می خوابند، با دلهره بیدار می شوند و با احساس ناامنی زندگی و کار « دل ترکان»گزارش سیالب از زبان روزنامه شرق: شهروندان گلستانی، این روزها  -*

یست این دور نگران کننده قرار است تا کی ادامه داشته باشد! ظاهرا هیچ کس قرار نیست احساس مسوولیت کند یا راهکاری می کنند و این وسط، معلوم ن

  ارایه کند که اقالطی چند سال آینده، اوضاع بهتر شود

سیل طی دو روز پیاپی،  شد. جاری شدن این سال از نخستین سیل مخرب گلستان و به دنبال یک بارندگی شدید، سیل دوباره میهمان استان 13با گذشت     

جدید است که مردم استان گلستان را  -نفر را گرفت. این سومین سیل شدید از آغاز سال  10عالوه بر وارد آوردن خسارت های اقتصادی، جان نزدیک به 

و دیگر نقاط استان گلستان، سه قربانی بر جای گذاشته با بحران های جدی مواجه کرده است. پیش از این در هفته دوم تعطیالت نوروزی سیل در آق قال

  بود.

طی پنج دهه اخیر  منطقهکارشناسان معتقدند که سیل در شمال ایران، نه یک فرآیند طبیعی، که نتیجه دخالت انسان در محیط و تخریب پوشش گیاهی     

د. است. بر این اساس می توان سیل های گلستان را نه در سیاهه بالیای طبیعی که در فهرست بحران های ناشی از تخریب محیط زیست به حساب آور

ن که میزان فرسایش، به ساله اخیر شمال کشور در اثر بر هم خوردن توازن طبیعت صورت گرفته است. چنا10کارشناسان منابع طبیعی می گویند سیل های 

   نشان می دهد.افزایش بودن خاک به فرسایش حساس  همچنینشیبدار مناطق علت کاهش پوشش گیاهی و تغییرات کاربری اراضی 
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، و سیالب های تند و 1380در سال  ، توفان بالخیز سیالبهای بعدی یکی1378مورد به غیر از حدوث اولین سیالب سال  این

های وصف ناکردنی در جهت تخریب  یکی پس از دیگری صدمات و خسارت  83و  82، 8113های  در سالویرانگر بعدی نیز 

در پی داشت. همچنین را نیز کامل جاده کناره، کشتار جمع بسیاری از مسافران اتوبوس های مسافربری که راهی مشهد بودند 

تخریب عرصه طبیعی پارک جنگلی و منطقه شرق استان گلستان فاجعه ای بود که موجودیت پارک جنگلی را که جزء مناطق 

د توجه ویژه ای می ساخت تا مستلزم  د دولت را موظف و وگردیده است، خقلمداد و جزء میراث جهانی حفاظتت کشور 

از ولی آن کار که نشد هیچ بلکه سیالب پارک منحصر به فرد گلستان را  به عمل آورد.رخصوص حفاظت از این میراث جهانی 

. هرچند وقوع سیالبهای خروشان در کشور خشکی مثل ایران کم سابقه نیست دوروارد آ را یمیانه به دو نیم کرد و خسارت هنگفت

در استان گلستان  80سابقه ای که طی سالهای دهه  )بویژه پس از اجرای برنامه اصالحات ارضی(. ولی بدون تردید سیالبها کم

ه خابرکمتر سابقه داشته، )تاپیش از سیالب های یاد شده به ندرت خبری از سیل در آن استان مبنا به شواهد موجود  پدیدار شد،

عه زیست محیطی را می توان به عنوان بزرگترین فاج 80(. بنابراین سیالب های دهه ه، کسی از آن اطالع حاصل کرده استشد

تخریب پارک جنگلی، همچنین نفر تلفات انسانی،  400تنها بیش از  1380کشور به شمار آورد. چنانچه در جریان سیل سال 

وسایط نقلیه و اتوبوس های مسافربری و غیره از ضی کشاورزی و آخر سر خرد و خمیر شدن تعدادزیادی اتخریب بسیاری از ار

ار های کم شرحی که در صفحات قبل بدان اشاره رفت زیان ناشی از تخریب و تبدیل مراتع به دیمز. بنا به 143را به همراه داشت

ی محسوب است، زیرا جبران آن همه خسارت ها، خود نیازمند پرداخت هزینه های بسیار سنگینی نابخشودن یاشتباهخود بازده 

کشور و بودجه همچنان بر گردن  ،که تا مدت هااست که در مدت زمانی طوالنی بربودجه کشور تحمیل خواهد شد. ستمی 

 د. نی را به پردازبی خردخواهد کرد و نسل های زیادی نیز می باید تاوان آن همه  یمردمان آن سنگین

حاصلخیز کشور وارد آمده، تنها دغدغه  مناطقو  طبیعیبر محیط  ضرعالوه بر نابودی چراگاه ها و مزارع کشاورزی که در زمان حا

وارده فقط احیاء های زیرا خسارت  .دکرخواهد درگیر نیز را جوانان آینده  کشور است که  یمشکلخود ی نیست. بلکه نسل فعل

صنعتی و  ،ی برای انواع گیاهان داروییهای ه همزمان بایستی در مورد تعین جایگزینبلک ،عرصه های زراعی و کشاورزی نیست

ی بس سنگین و دشوار زیرا ه شود. اقداماندیشباید نیز  ،زیستگاه های جانوران و حیات وحش که به شدت تخریب و صدمه دیده

به قهقرا  تطبیعوجهی مناسب امروز، کاری نیست که روزگاران گذشته به شرایط خوب و برگرداندن وارده  به خساراتبازگشت 

بدان طبیعت خود آنچه را که  در این موردو چه بسا هرگز بدان توفیقی حاصل نگردد.  رساندانجام  به تواند به سرعت برق بهرفته 

از اوایل محیط طبیعی را دچار آفات و امراض یا خرابی نموده مطلبی است مربوط به ساختار عالم طبیعت، اما آنچه و خشم کرده، 

که گناهی  ،ه بار آورد، نمی توان به حساب خشم طبیعت گذاشتببدان روی آورد و آن مصیسب ها را بشر متمدن قرن بیستم 

از دیگر سو حکومت اما  زه انسان قرن بیست و یکم دارد تاوان آن را با گوشت و پوست خود می پردازد.واست بزرگ که امر

قسمت اعظم از بنیاد  "سال 39"ظرف مدت زمانی کوتاه خود به تنهایی بدون کمترین ابداع یا اختراع چشمگیری، اسالمی 

مخروبه و معدوم ساخته،  "ا سهواو ی "را عامداو محیط طبیعی کشور از گیاهان تا حیوانات کوچک وبزرگ اعمم موجودات زنده، 

 یا به دست باد سپرده هساختاز صحنه دشت های کشور محو و نابود را  و بسیاری بسیاری از حیات وحش کشور را تباهزندگی 

                                                 
  143مرجع ویکی پدیا دانشنامه آزاد تحت عنوان پارک ملی گلستان. -
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، تاالبهاو از عرصه محیط طبیعی  ،کل قوچ ،، پلنگدشتهای مرکزی توان به گور اسب ایرانی، یوز پلنگاز آن جمله می که . است

و غیره اشاره کرد. عمل زشت و زیان باری که برای جبران آن طبیعت بایستی هزاران  رودخانه ها، دریاچه های بزرگ و کوچک 

، بدون کمترین اندیشه مروتهایی کند که انسان طمع کار و بی  مصروف بازسازی خطابسیار همه هم و غم خود را تالش با سال 

و قلع و قمع درختان جنگلی حادثه ناگوارتری که پس از ریشه کن کردن گیاهان مرتعی . و همچنان می تازد بدان دست یازیده ای 

 "میکرو ارگانیسمو  ،خاک زندهمیکرسکوپی و ی است که حافظ پایداری خاک و جانوران فاق میافتد، به یقین نابودی پوششات

خواهد شد. عواملی که اس و اساس پایداری و زنده بودن عرصه مراتع کشور محسوب می شوند. پوشش گیاهی دارای نقشی 

بدان می ماند که خانه و کاشانه خود  ، نتیجه عمل انکار ناپذیر در حفاطت خاک است، با از میان برداشتن این عامل حفاظت کننده

 .یباشده آتش کشیبه  "را عمدا

 

 

 

 
 فوق نمایشی است حاصل عدم مدیریت و سهل انگاری :62 تصویر
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: نمایش سیالبی وحشی و بسیار گل آلود، این است حاصل تخریب جنگلها و مراتع، که انسان به عنوان یکی از عوامل 63تصویر 

 گلستان قبل از تخریب/ برداشت از سایت گوگل: منظره زیبایی از پارک ملی زیرینتصویر / می شودشناخته شده و آن  اصلی

 

 

 در حفظ خاک اهمیت پوشش گیاهی

 

 

در نقاط کم ارتفاع و تپه ماهوری تحت  لیو شکل می گیرند، عمدتا تحت تاثیر عامل آب و هوا جوامع گیاهی مناطق کوهستانی،

، بین رخساره های هوایی ناچیز باشدعوامل فیزیکی و آب و . در مناطقی که شدت تخریب قرار دارندتاثیر عامل خاک 

بلندای اجتماعات گیاهی با افزایش ارتفاع، ناهمواریها و ، ژئومرفولوژی و جوامع گیاهی ارتباطی نزدیک وجود دارد. دراین مورد

روی بر "کنند. در حقیقت پستی بلندی ها و  برجستگی های سطح زمین کامال  پیدا میشکل تغییر  صیتشخ قابل  یکوهها به وجه

تغییر یعنی د. آور  میخود فراهم در محیط اطراف را ب دگرگونی اسباه، اشتتمامی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی تاثیر گذ

ها  موزائیک اکوسیستمو  ،ها، شیب و شکل آنها دامنهوضع قرار گیری جهت در  یتغییراتموجبات ، )مدارات( ارتفاع جغرافیاییدر 

  د.کنشکی ها دارد، برقرار می که ارتباط نزدیکی با شکل خ

وجود اطالعاتی اساس بر  می تواند "عمدتا ،صه محیط طبیعی و زیست بومربدین ترتیب مجری داشتن مدیریتی صحیح در ع

. فرا دست باشد میسر است در مورد خصوصیات کمی و کیفی رستنی ها و آگاهی از روابط گیاهان با یکدیگرآنهم  ،جامع و دقیق

مطالعاتی می کند، تا نسبت به انجام  یجاباچنان محیطی ضرورت زیست در این راستا جهت بررسی میزان تاثیر هریک از عوامل 



 

   

 

و   

 

 

253 

گذاشته اجرا  به مورددر زمینه وضعیت فیزیوگرافی، آب و هوا، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، خاکشناسی و جامعه شناسی گیاهی 

ند، یعنی گزار  ر میبر یکدیگر تاثیبه صورت معکوس  یتپه ماهور هایناهمواری وجود اع، اجتماعات گیاهی با افزایش ارتفشود. 

و از تراکم گیاهان کمتر فراتر رویم، دامنه رشد  ،نظر است موردکه به عنوان مبنای ارتفاع سنجی  ،هراندازه از سطح ساحل دریا

که ، به طوری"مرز رشد نامیده اند"مقرر داشته، ارتفاع رای ب تعین شده ای را شاخص ،راین راستا بوتانیست هادکاسته می شود. 

در تمام سطح کره  "موردی که تقریبا .ندننمی کبیشتر تجاوز   متر از سطح دریا 2000 از "احدوداکثر گونه های درختی مرز رشد 

ست مل زیست محیطی ااعو ، عرض جغرافیایی شرایط آب و هوایی و دیگرزمین مصداق دارد. در واقع این حضور پستی بلندی ها

 دننز  می رقممحیط را  موجودشرایط  گذاشته،ی، تاثیر طبیع محیطترکیب که برروی 

فراورده های تولید محدود به  "منحصرا ولی این موضوع، اگرچه مساله وجود پوشش گیاهی و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست

از برکات آن به خوبی همگی ندان دور در پهنه مراتع کشور چشته های نی بی شمار دام که در گذگیاهی و تهیه علوفه برای گله ها

خاک آب و حفاظت از  توجهمبخشی )گیاهان(  پوشش زندهو اساسی  عمدهنمی شود. بلکه نقش بدان خالصه  ه اند،برخوردار بود

باد و  مثلبی دفاع در مقابل بسیاری از عوامل طبیعی هریک که  ،استو  بخش دیگر طراوت و سرسبزی و تولید علوفه فراوان 

گرفتار در تند باد الجرم خاک غنی و حاصلخیز  ،در عرصه مراتع یگیاهپوشش . در واقع در اثر نابودی ضربه پذیر می باشندباران 

فرسایش  ،ای( ، به سرعت در معرض انواع فرسایش سطحی )فرسایش سفرهشدهفرسوده  ییحوادث و شرایط نامناسب اب و هوا

اک خخندقی، شیاری و غیره نابود و مضمحل می گردد. عالوه براین با شتسشوی خاک سطحی که جزء پرارزش ترین قسمت 

د. پدیده نشومی شده پراکنده شناخته می شود، المحاله ساختمان خاک و عناصر متشکله آن نیز دچار شکستگی و دگرگونی زراعی 

 از یکدیگر جدا ساخته،های تند  نابار ز ریزشلت در پی وزش باد و جریان روانآب ناشی اای مخرب که ذرات خاک را به سهو

از سیالبی ویرانگر است ویری اتصنمایشگر  –/49 - 48ع، و ف ص  ط، ظ،د. )تصاویر کناز دسترس خارج می آنگاه شسته و 

منتج از یک زمین زراعی و بعدی از مرتعی به « آبکند»خندقی  فرسایشاز دو گونه  یتصویر  باهمراه حامل گل و الی فراوان، 

پس لرزه چنین رویدادی در اراضی زراعی یا  .را نشان می دهند،( اجرای روند فرسایش خاککه به خوبی مشدت تخریب شده 

و خاک  در امر حفظ و نگهداری آب دراست که اختالل وسیعی  ،مراتع که بخش عمده خاک پرارزش خود را از دست داده

، جریان آب شسته شدن خاکو  پس از زایل شدن پوشش گیاهید. درچنین حالتی، شومی  را سببنابودی پوشش سطحی خاک 

جاری و بدون پوشش مالیم و سایر نزوالت جوی بالفاصله بر سطح خاک لخت کمی حتی  یاحاصل از ریزش بارش های تند 

مصرف گیاهان و سهم متنابهی  از آن جهت، بخشی ارزشی که می بایستقیمت و با  شده و از دسترس خارج می شود. آب ذی

ی از آبهای زیرزمینی برای مصارف آتی گیاهان در ارسازی و در خاک نفوذ نماید )بخشنیز جهت تعذیه سفره های آب زیرزمینی ک

رود. و این در حالی  ی سیل آسا از دسترس خارج شده به هدر میمی رسد(، المحاله به صورت جریان فصول خشک به مصرف

هر قطره آب در حکم کیمیا است. یعنی اینکه  شته،در مضیقه آب قرار دا "دیداشاست که اکثر مناطق خشک ونیمه خشک کشور 

آشفتگی و  و به جای نعمت و فراوانی فقط موجب ضرر و زیان، ،کرده جریان آب به صورت سیل های خروشان منطقه را ترک

 ، مطلبی استد. بنابراین با پیدایش اولین آثار شستشوی خاک اعم در اراضی زراعی و غیر زراعیارره آورد بهتری ندویرانی 

 د که زمین از حیز انتفاعپایو اال دیری نمی  ،بدان توجه شودوقفه ی ب به مالک مزرعه یا صاحب مرتع که می بایست دهنده هشدار

ند. در واقع پیدایش اولین شیارها به منزله آغاز بیماری زمین تلقی زرعی برجای باقی می مایساقط و در عوض بیابان خشک و لم 

ه فرسایش ویران کننده قرار به فکر چاره کار برآییم. در غیر این صورت سرزمین آبادی که مورد حمل "بایستی سریعا "شده الزاما



 

   

 

و   

 

 

254 

ار کشتزار و عرصه محیط طبیعی ثمری الجرم در اثر سهل انگاری و غفلت، راهی به جز صحرایی شدن و نابودی تمام عی ،گرفته

 در پی نخواهد داشت.

 

ی بسیار مطلوب، همراه ی، مراتع کشور دارای شرایطدر مقایسه با سالهای  گذشته یعنی سالهای قبل از اجرای برنامه اصالحات ارض

بود. در این باره، به طور می خوشخوراک های علوفه بسیاری با تنوع قابل مالحظه ای از انواع گونه های گیاهی، و برخوردار از 

 وهوایی، یکی به واسطه همسویی مناسب شرایط خوب آب و  "یقین بعضی از دالیل آبادی و رونق مراتع کشور در آن ایام عمدتا

ط و مقررات درست در نحوه بهره برداری از مراتع قابل ذکر است. بطوریکه ریزش نزوالت جوی و بوجود ضوامهتر از همه 

از چراگاههای  یچه بهتر پوشش گیاهی، مجموعه ای شایان و بی نظیربا فراوانی آب کافی برای رویش هرخور توجه همراه در

روزهای فراموش نشدنی را به  ،حضور ایالت و قبایل کوچرو در عرصه مراتع کشوربا  همسو ،دامفربه و رونده سربسز و گله های 

در راه ییالق و قشالق در هر زمستان و تابستان )سنتی با ارزش در جهت تعلیف دام حرکت و کوچ مکرر ایالت   .خاطر می آورد

ی پسندیده در عرصه از هزاران سال قبل، چنین سنت که سالیان سال وبود با ارزشی هوشمندانه و با علوفه تازه( اقدام در چراگاه 

امر گله داری جزء  چنانچه. چندان اثری از آن نیست اینکموضوعی که  .مراتع و چمنزار های وسیع سرزمین مان حاکم بوده است

یکی از سرمایه های ملی این کشور چه از نظر امر گله داری و تولید فراورده های دامی و چه به واسطه پاسداری و نگهداری از 

فراموش ین محو گشته از اذهان مردم ایران زم دنمی توان مردان عشایر بدان عمل می شدو مرز های مملکت که توسط دالور زنان 

را در تمامی قلمرو این مرز و پر زحمت خطیر چنین وظیفه ای و از خود گذشتگی، . مردمان شجاع و دالوری که با سرافرازی دشو

حفاظت نموده اند. دراین خصوص هنوز خاطره فداکاری های این فرزندان غیور و  تمامیت ارضی ایرانعهده داشته از رو بوم ب

در اذهان فداکاری ها کرده اند  ،ی این ملک اهورایی وقت ها گذاشتهضه در حراست و پاسداری از تمامیت ارخستگی ناپذیر ک

برای نسل جوان کشور از خود گذشتگی ها . موضوعی که می بایست یادمان ها از آن همه وجود دارد برخی از ایرانیان پاک نهاد

تا در گذر ایام فراموشمان نشود. می بایست داستان ها و قصه های به  ،دهش یادآوریها  مه فداکاریخاطره های آنه ،ارایه داده

د. داده شوبه صورت فیلم در معرض تماشای همگان قرار واستخراج مدفون گشته در گوشه اذهان اکثریتی از ما که جای مانده 

آن همه گله های سرزنده و هرچند دیر گاهی است که دشت ها و کوهستانهای سر به فلک کشیده ایران از رفت و آمد و هیاهوی 

جهت پیدایش ند. از دالیل پیدایش رخوت و فرسودگی مردمان شهری و روستایی جلوه می کتهی گشته، کمتر در اذهان  شاداب

پیوستن جوانان عشایر و روستایی به قافله  "لوب زندگی در طول چند دهه اخیر و دوماچنین وضعیتی، بی تردید یکی شرایط نامط

به خود جذب کرده است. مع الوصف گشته، بسیاری را آنان موجب جلب است، که به لطایف الحیل  زمان حاضر پرتنشسراسر 

و ن بسته اند دیگرال حاضر کمر به خدمت که در حا یجای آن دارد تا یادی از خود گذشتگی ها و فداکاری پدران همین جوانان

 .به صورت مقاالت و نوشته های پرشور تهیه، جهت اطالع و اشنایی آنان ارایه دادراهی گشود و مطالبی را رو در روی خودی ها 

ن چه ها که در از کجا تا به کجا است. تا نیک به دانند که بزرگان آنا یتا خوب به دانند که فرق نسل های گذشته و مزدوران امروز

 های خود برای سرافرازی میهن و رفاه و آسایش هم میهنیو ، و ثبات مملکت از خود بروز نداده حفظ و حراست مرزهای کشور

که رفتاری   .بدان عمل می کنندخالف آن را ه چگونآن زنان و مردان دالور  امروزیآنچه را که نسل  برخالف. تالش نکرده اند

بود حالیا به کجا رسیده و دالوری کشوری که زمانی پر از شیرمردان و زنان بسی اما و اگرهاست. چنانچه جای  مایه شرمساری، و

این مرز و بوم که که نگذاریم  ستاما آن فرد خود را به شیطان فروخته اند. به هر حال وظیفه فرد ناچیز چگونه به خاطر لقمه نانی 
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از خود گذشتگی و جان آن همه  از دست برود، و جای آن را دد و دیو اشغال کنند. آنگاه با گذشت زماناینک دچار تب نوبه شده 

لذا دست فراموشی سپرده شود. تاریخ پیوسته به به در طول هزاره ها بدان سرگرم بودند ن ایران زمیایالت و عشایر که بازی ها 

اسناد ملی مان برای آگاهی نسل جوان و آتی کشور ضبط و  بایستی ذره ذره آن دالوری ها در کتب و برای ماندگاری این سرزمین

، یادشان را دیروزی ود. در واقع این ما هستیم که بایستی برای قدرشناسی و قدردانی از آن دلیر مردان و زنان فدا کارشنگهداری 

 . سازیمین شهرهای بزرگ بر پا تازه و از آن همه جان فشانی ها و از جان گذشتگی ها خاطره ها نقل، و مجسمه آنان را در میاد

  

کشور عزیرمان و از آن جمله  ،سرتاسر جهانو دگرگونی چهره دنیا که اغلب  کهآب و هوایی  وسیع اتامروزه با توجه به تغییر

د دیری نخواهد پایی ،را دربر گرفته، شرایط به نخحوی است که اگر برای فردای این مملکت، از همین اکنون اندیشه ای نشود ایران

و چنان گسترده است، د راین خص.ص شرایط  که نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان و ایران از صحفه روزگار محو خواهد شد.

، همه رویدادی خطرناک که پیکره حیات ماند. در امان خواهدکه کمتر کسی از تبعات خرابی به چنان درجه ای از زوال رسیده 

چاره ای برای درمان درد پیش رو در آستین خود نداریم. هرچند آنانی که مسبب  ت بوم را به مخاطره انداخته،ریس جانداران و

بروز چنین فاجعه ای عظیم گشته و این مصیبت را رقم زده اند، پنبه در گوش و چشم بند برچشم خود را به کوچه علی چپ زده 

مثبت برای درمان این مشکل ارایه شود به تندی پیشنهاد مطرح شده را نادیده اگر راهکاری که دم برنمی آورند  .دم برنمی آورند

پس  یمی بایستبی وقفه خود گرفته و یا با به اجرا درآمدن آن از در مخالفت بر می آیند. دولتها و نهاد های اسم و رسم داری که 

را  مملکتکه است خطری این و  ما پیدا نمی شود، ارند در میانهبرد راه بهبود شرایط موجود قدمی دراز مشاهده نابه سامانی 

بشریت را حیات این کره ارض و حیات به شکل دیگری چهره نموده که و البته این موضوع حالیه در سطح جهان  .تهدید می کند

در کنفرانس آب و هوای پاریس و دیگر موارد مشابه منجمله گزارش ارایه شده )مراجعه شود که است به خطر انداخته 

بسیاری از کشورهای نیمه بیابانی و نیمه خشک، که در محدوده و مرز کم آبی قرار در  نونکاعضلی مچنین  "12" 144.پاورفی(

در  د.شواندیشه نیز بایست بدان که می ه، ساختگرفتار بیشتر از همه جای عالم رخ نموده همگان ز مردمان این ممالک را دارند 

تجدید نظر نسبت به تغییر در نحوه مدارا با منابع آبی خود تا ایجاب می کند ن ممالکی چنان امر در این چنیضرورت این حالت 

برخی از کشورها علی الخصوص ایران  درموضوع البته این . نموده، راهی نو برای گریز از کویری شدن کشور دست و پا کنند

ناصواب را دنبال ادامه روند بهره برداری های پیامدهای دشوار بعدی، و عدم توجه به بسیار  یشوربختانه به علت زیاده خواهی ها

)متروک از مد افتاده( هنوز و خارج از رده تصور کرده  145دمدهرا سنتی کرده دمی نمی آسایند. به نظر چنین افرادی ناآگاه روش 

                                                 
144  - Climate researchers alerted by rapid global warming                                                پژوهشگران و اقلیم شناسان نسبت به گرم

 شدن سراسری کره زمین هشدار دادند.   

The past four years have been the warmest since the beginning of meteorological records in the late 19th century. 2017 was the 

third warmest year ever. This is confirmed by the new annual report of the US climate agency, which has involved scientists from 

65 countries. The report confirms the climate trends of a planet that is heating up significantly. Among other things, 

concentrations of greenhouse gases such as CO2 and methane rose to new highs. Also, the average sea level reached a new high - 

it was almost eight inches higher than 25 years ago. دویچ وله 

  
145  - unfashionable 
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 ه دست یازیدن ب عالوه برایند. سازمی  تررا صد چندان دشوار مشکل کهاعمال می شود،  به راه خود ادامه داده بدان کماکان 

در فکر جبران افزوده دمی به شکل غیر قابل باوری و جنگلها که سالهای زیادی بدان روی آورده اند مشکل را تخریب مراتع 

آنچه تتمه رود تا می کرده پیدا  یهر روز نسبت به دیگر روز دامنه تخریب و ویرانی شکل وسیعترجریان تندی که  ند.مافات نیست

. عالوه براین روی آوری مجدد به امر زراعت دیم حتی در صورت بهترین از دستبرد شان باقی مانده نابود کرده کار را یکسره کنند

قابل قبول هرگز نمی تواند و نمی بایست مد و ا رعایت نکات فنی حتی بیا آسمانی، ریزش های  شرایط، چه از نظر کمی یا کیفی

روستاییان و مالکین این قبیل اراضی قرار گیرد. زیرا انجام  چنین اقدامی با توجه به تولید ناچیز محصول  نظر دولتمردان و قاطبه

گندم و جو در اراضی دیم و کمی بهای این قبیل محصوالت در مقابل اهمیت و ارزش فوق العاده گیاهان موجود در مراتع چه از 

موارد یاد شده فوق،  "به استثنا دراین موردمثابه آب در هاون کوفتن است. نظر ارزش دارویی و چه به خاطر تولید علوفه، به 

 از حفظ و حراست ،مراتعاصلی ، مشخصه بارز و بسیار سودمند کردباور بعدی که نمی توان  منداهمیت و ارزشقابل موضوع "

ی جهت تعلیف دام و جمع عرصه امحیط طبیعی منطقه است. در این مورد عالوه بر موضوع بهره وری از مراتع که به عنوان 

ردن به تغییر کاربری این کوتاه ک. دست برای کشت گندم و جو مورد تعرض واقع شودنباید  داردمورد توجه آوری گیاهان دارویی 

تغییر کاربری اراضی( به اجرای )عدم ی که وردم. تعریف می شودجلوگیری از بروز فرسایش خاک به مثابه  خود، اراضیقبیل 

مثل جنگلها و دایر بودن و برقراری عرصه های طبیعی  البتهیکی از مهمترین موارد در حفاظت از خاک به شمار می رود.  عنوان

جانواران کوچک و دوام محیط طبیعی را تضمین نموده، بقا حیات وحش شامل ماندگاری  مساله بی شکبه همان وجه سابق مراتع 

است، که می بایست به همان روش از جمله محسنات حفظ محیط طبیعی و برزگ و باالتر از همه برقراری میکروارگانیسم خاک 

ی که مشتی به علت ناآگاهی و عدم . گناه بزرگ و غیر قابل بخششمد نظر بهره وران این قبیل عرصه ها قرار گیرد گذشتگان

دست به به منظور برخورداری از سود بیشتر طول سالهای اخیر در  ،محیط طبیعی با خیالی خام وجودی اهمیتشناخت کافی از 

را  کشور تع ارزشمندامر تخریب منابع طبیعی کشور زده اند غیر قابل بخشش و گذشت از خطای چنان کسان است. موضوعی که 

ر سودی، ثروت کالنی را به آتش کشیده باشند، یا طبق چنان می نماید که برای مختص ،هنمودخود  و سودجویانه فدای تفکری پوچ

دست بردن  ،ه باشیمدانستدر این باره باید  (.ندیده باشکشیک دستمال قیصریه را به آتش  رایبضرب المثل معروف که می گوید: )

لید متوسط توزیرا  ،توجیه پذیر نیست "صورت می گیرد عمالدیم زراعت کشت  جهت درکشور که تغییر کاربری عرصه مراتع به 

گرم در کیلو 500، تقریبا استتر در سال میلیم 300گندم یا جو در دیمزار های کشور، آنهم در مناطقی که مقدار بارندگی کمتر از 

. در هر حال اکنون کار از کار گذشته و آب از سبو که در مقابل سودآوری خود مرتع وجه ناقابلی است ،برآورد می شودهکتار 

آن است  بهترکشور افتاده، و جنگهای که به جان مراتع  یفع مرضدچنین حالتی بایسته ترین اقدام جهت بازسازی و ریخته، در 

مسکوت گذاشته به تدریج شرایط را جریان را ه مورد بهره وری قرار گرفتروی اراضی دیمی که در طول سالهای اخیر نخست بر

الزم آن سترک نخست  وظیفه ایچنین انجام برای در این باره . نیمکرنو آغاز را از سکار به همان شکل گذشته آن باز گردانده، 

 یجانشین ده،رها شبدون حفاظ که در طول بهره وری از زمین  یلخت ،انجام اقدامات اولیه حفاظت آب و خاک است نسبت به

برپا  و دگرباره  احیااجرای اقدامات مهندسی آبخیزداری  را که اینک تخریب و مضمحل گردیده باتع سابق مرمناسب یافته، 

 یاکوتاه از نوع هایی ایجاد سکو بندی ای می توان از روشهای کاربردی مثل خواسته  جهت رسیدن به چنین باره این  . درساخت

، با شرایط خشگ منطقه توام با کاشت گیاهان و گونه های مقاوم گیاهی، کم توقع، کم مصرف و سازگاروب چو سنگ استفاده از 

 موجود فراوانکه های ایران نب کوهستایکم ش "در طول خطوط تراز دردامنه های نسبتاکه بایستی ، پشته های خاکریزایجاد  یا
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 به مراجعهروش بهره برداری از این راهکار را می توان با ) ساختفع ترمبه خوبی پیش رو را مشکل به اجرا گذاشته،  است 

. اقدامی که پس (استاستفاده قابل  نگاشته شده، به بعد، که توسط اینجانب 396ذیل بخش تصاویری صفحه  ،فرهنگ آبخیزداری

.  در واقع از 146از کوتاه مدت چهره ویران شده مراتع و کشتزارها تغییر یافته، امکان سرسبزی و آبادی به منطقه بازگردانده می شود

احیا و باز سازی  "شیب دار کشور را که در طول سالها غفلت از دست رفته تلقی می شود مجددا این طریق می توان عرصه های

تا بدانجا که امکانش باشد البته میلیون ها جوان جویای کار،  پرتوانزمان بر و پرهزینه که می تواند با دستان  اقدامی بسیارکرد. 

شایان با ارزش و ی . اقدامساختی محقق درستنیروی بدنی به تفاده از اسفقط با بلکه ماشین آالت سنگین،  بدون به کار گرفتن

احیاء محیط و نسبت به د کر تولید سالها هدر رفته کارنیروی بدنی آنان برای جمعیتی که شغل  ایجادضمن می توان که آن ،توجه

جهت مشغول داشتن فوج قابل توجهی از کسانی  ")منظور از این پیشنهاد استفاده از نیروی بازوی انسان عمدتاکوشید طبیعی 

با ورود جوانان در عرصه درمانده و مستاصل می باشند.عالوه برآین روزمره زندگی است که برای یافتن یک لقمه نان و گذران 

در آنان د آیکشور به کار حفظ محیط زیست ای مفرط که می تواند در جهت عالقه  "قطعابه تدریج بدان خوگرفته  ،محیط طبیعی

و این بدان معنی است که د ربلند مدت آنگاه که د رتمام شبانه روز در محیط طبیعی قرار گرفته بشی المحاله  می شود. هبرانگیخت

و آزار نابودی منبعد هیچگاه در صدد د، تا می شوان نهادینه شدر وجود  دوستیچنین انس و الفتی بین انسان و طبیعت ایجاد 

را با قیمت بسیار ارزان، بدون تحمیل بار  مورد نظر. ضمن آنکه می توان طرح و برنامه محیط طبیعی قدمی برخالف برندارند

 و دفع خطاهای سالهای گذشته خبط و و برطرف ساختن اضافی به بودجه دولت به سامان رسانید. برنامه ای به منظور باز سازی 

از طریق اجرای برنامه های  "هل داد، مسیری که منحصرا کشور را به روزگاران بهتریمحیط طبیعی وارده، ی ها ضرر و زیان

. همچنین به خاطر حفاظت از آب و خاک و احیا اراضی کشاورزی، دومیسر نمی ش مدیریت آبخیز )آبخیزداری( به شکل دیگری

از سوی اجرای عملیات آبخیزداری جهت تولید مواد غذایی است اقدام بایسته  "حصیل درآمدراه ت"که مهمترین عنصر و تنها ممر 

در همه جا که فقر و ناداری آمده و  فراهماخیر ی سالهاتا محیط مناسبی برای خیل بیکارانی که در اثر سوء مدیریت  .میسر است

. چنین اقدامی در واقع پی ریختبرای یک زندگی سالم وجه تر خور تدارک و از آن راه در آمدی دبرنامه ای را  ریشه دوانیده،

)م( بدان روی آورد و توانست کشور مصیبت زده  1948مشابه ترفند و سیاستی است که کشور چین پس از تحقق انقالب سال 

موفقیت به قله های ده بود به پیش رانده با گرفتار آمافیون زدگی و فقر وفاقه درد چین را که سالها در استعمار انگلیس دچار 

انسجامی که در بین توده مردم به وجود آورد توانست از ایجاد پیوند و چین با  یافتخار برساند. دراین رهگذر رژیم کمونیست

بلند سر  در عرصه جهان کشوری قدرتمند و سرافراز ،% مردمانی به شدت گرفتار فقر و بیکاری و اعتیاد80کشوری استعمار زده با 

کشوری که امروزه از نظر سیاسی حرف اول و از نظر اقتصادی پهلو به پهلوی کشور ایاالت متحده آمریکا می زند. اما آورد. پدید

در صدد محو اسرائیل و برافراشتن پرچم چین بر فراز کاخ سفید  "می کند و اصالکرده و طی ساکت و آرام راه پیشرفت را طی 

سراسری از شبکه های ، اسراییل و....... هرگز از هیچیک از رسانه های داخلی و یا شعار مرگ بر آمریکا "آمریکا هم نیست. اصال

 اتیت و صدمابا آن همه خسارنظر انداخت، که کشور ژاپن از این مقوله ممالک می توان به آن کشور تا به حال شنیده نشده است. 

با فروش اتومبیل و وسایل الکترونیکی خود  هامروز ،ز سوی کشور آمریکا براو وارد آمدیک تنه ا ،در طول جنگ دوم جهانیکه 

                                                 
  146مراتع و آبخیزداری مراجعه شود جهت کسب اطالعات بیشتر به مراکز اداری و یا کتابخانه سازمان جنگلها و -



 

   

 

و   

 

 

258 

به این می گویند "ی نامربوط و بی ربط برعلیه آن کشور بر زبان نمی آورد ا را فتح کرده و اصال و ابدا سخنکشور آمریکبازار 

   "حرف حساب.

است از آنچه در مورد عملکرد  مختصریخود ، وارد آمدهبرکشور ناکارآمد  یبه هر حال آنچه را که در این زمان از برکت حاکمیت

، شامل اخیر سال 40 همین . در این مورد خساراتی که در عرصه محیط طبیعی ظرفمتحمل گشته ایمطرح احیای اراضی کم بازده 

در برابر زیانهای محیط زیستی و دیگر و اجتماعی متحمل گشته ایم خود  گونه ضرر و زیان اقتصادی و خسارات سیاسیمه ه

با آنچه برای این مرز قیاس در قابل نابدون کمترین گزافه گویی جزء است و این خود  .نیست میسرمی از این دست چندان موارد

و دیگر سوء ست )در واقع برنامه تبدیل عرصه مراتع به میدان کاشت گندم و جو، یا تخریب مرتع به زمین های دیم او بوم گذشته 

که دولتی مقتدر بر اساس  زمان آن ان خرابی های آن به درستی قابل ارزیابی نیست مگرخیانت بزرگی است که جبر ،مدیریت ها

جری مبا در این باره (. و در جهت رفع مشکالت اقدام کندیک مطالعه همه جانبه به تواند عمق خسارت های وارده را برآورد 

که تقریبا تردد گله های بطوری .تغییر کردبه ضرر عشایر کوچرو ی غیر منتظره ا تبدیل مراتع به اراضی دیم شرایط به نحوداشتن 

امکان که  و این بدان معنی است. نیامد شان شده، مفری برای خالصی حاصلاندک دام عشایر و ایالت با مشگالت زیادی روبرو 

غیر محتمل  "عمال (اقی مانده باشددسترسی دامداران به مراتع باال دست ها )شاید اگر هنوز پاره ای از مراتع بکر و دست نخورده ب

آنهم از اندک عشایر  وز چندی رفت و آمد های غیر ملموس. اگرچه هندخواهند شبا دشواری فراوانی روبرو یا و  ،می نماید

ن . اما دیری نخواهد پایید که منبعد از عبور و مرور آن همه گله های پربرکت دام و آکه چندان احساس نمی شودایرانی دیده شده 

ایالت کوچرو که در پایان و ابتدای فصل های پاییز و بهاز شاهد آن بودیم اثری برجای نماند. و اگر در پاره ای موارد گهگاه 

 ،سرآمدهزیرا با این بادی که می وزد کار گله داری به صورت سنتی زمانش  خواهد بود،نشانی از انها دیده شود آن نیز موقتی 

مشهود نیست. و می رود تا آن صحنه های پرامید گذشته که هنوز رمقی از آنها در جای جای این کشور دیگر رغبتی برای ادامه آن 

داشت، اغلب  گذشته های نچندان دور رواجی کامل درکهن دیده می شود از میان برود و به تاریخ به پیوندد. تردد گله های دام که 

از خاطره نسل های ماند و  اثری از آن برجای نخواهدبی تردید موردی که  .می آوردبه همراه بود که خیر و برکت مملو از با خود 

آینده این سرزمین نیز رخت بر خواهد بست. بی شک نسل آتی هرگز شاهد آن دلیر مردان و زنان عشایر که زمانی اصلی ترین 

 ؟(.تصویر د )شنخواهد دیده یا در دست، سواره یا پیاده  دوشمرزبانان این کشور محسوب بودند، با تفنگی بر 
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 / گوگل ان بودشعرصه دشت های پهناور جوالنگاه  ،: نمادی گویا از زنان دلیر عشایر، که زمانی نه چندان دور64ر تصوی

 

عشایر کوچ رو ایران در  دیده می شود جمعیت 1345بدان اشاره رفت، با نگاهی به سرشماری سال  "برای اثبات ادعایی که فوقا

 327جمعیت کل عشایر در کشور به رقمی حدود  1355،  درصورتیکه طی سرشماری سال استهزار نفر  462حدود  هاآن سال

 بسیار بیشتر از هر زمان به دنبال پیدایشروند کاهش جمعیت عشایر  البته(. 1360د )سالنامه آماری کشور می یاب کاهشهزار نفر 

. واقعه ای بس تلخ و ناگوار و به است ارایه شده اندکد سطر قبل به شرح آن در چنموضوعی که اسالمی شدت گرفت، حکومت 

و دیگر  147از فراورده های دامی مثل روغن حیوانی، کره، سرشیر، کشک، ترخینهخبری  پس از آن دیگره چنانچشدت اسف انگیز، 

. البته گردیدمحروم در بازارهای شهر مشاهده نشد و کشور از آن موهبت اقالم لبنی سالم و مفید، همچنین پشم، و گوشت و غیره 

زیرا اینک ممکن نیست،  دیگربدان شیوه و  ،روش هزاران سال پیشسبک و ه داری به لگه، زمانعصر و این که  باید دانسته باشیم

در بسیاری از شکل گرفته تی به صورت مکانیزه و صنع "کامالدامداری موضوع با توجه به رشد سریع جمعیت در جهان، 

های کهن کم و بیش از میانه رخت بربسته،  روشالجرم  لذا با پیدایش چنین شیوه ای سهلتر  به کار می رود. کشورهای جهان

ی های مدرن امروزی که به شیوه صنعتی تهیه دامدارحاصل از محصوالت هرچند . است میدان را به تولید از طریق صنعتی سپرده

چاره کار  آیاولی  .دتواند کرنبرابری  به دست آمده از روش های دیرینهای  فراوردهاز نظر طعم و مزه جایگزین  "کامال می شود

. جمعیت جهان به ؟یا خیر ستالوصل و میسر اممکن راه دیگری ی ه اجز با چنین طریقجهان، افزایش وسیع جمعیت توجه به با 

جهانیان   "ناچارالذا گذاشته، ولی تهیه و تولید مواد غذایی بدان نسبت رشدی ندارد، رو به فزونی  یبه شکل سرسام آور وسرعت 

، گزینه ای به غیر از روی آوردن به تولید مواد غذایی به روش صنعتی راه دیگری یبرای سیر کردن شکم های گرسنه مردمان خود

سیعی از کشورهای پیشرو ختم روشهای سنتی را اعالم ولی پذیرفته توسط جمع و ،نمی شناسند. روشی نامناسب و غیر استاندارد

فرصت زندگی از دام بی زبان برای بیشتر فربه شدنش گرفته می شود، تا در حداقل زمان  ،زیرا با این طریقه تولیدنموده است. 

ل در یک فضای بسته نند. بنابراین با توجه به نوع پرورش دام، که علی الصوعرضه کمحصول فراورده شده را به بازارهای مصرف 

بره خوش مزه و لذیذ انتظار داشت که در سالهای پیش رو به جای گوشت با کمترین تحرک پرورده می شود، بی شک نمی توان 

. لذا چاره چیست یا باید به آنچه در مراکز پرورش دام به توان یافتو گاو که با شیوه های کهن تولید می شد دسترسی  و گوسفند

نسبت به  تئین که از نظر میزان پروکاالیی ، کردتغذیه کرم و حشرات مواد سیر کننده ای مثل  در داد یا اینکه از حاصل می آید تن

 .   است گرسنه ماندناز تربهو باارزشتر است یا به عبارتی دارای قدرت سیر کندگی بیشتر،  گوشت گاو و گوسفند
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 ایالت و عشایر 

 

صورت کوچندگی ه صورت بپیوسته این سرزمین عشایر ایالت و زندگی  ،زمین ایران جغرافیایی  وبا توجه به شرایط اقلیمی 

در این مورد  حکایت دارد.همراه با فراز و نشیب های فراوان پیشینه تاریخی بسیار طوالنی  خود ازماجرایی که  .و میگیرد گرفته،

. ادعمده ای از جمعیت کشور را تشکیل می د خود بخشپیش  تا حدود یک قرنعشایری ایران  هجامع ،بنا به اطالعات موجود

عیت این جوامع به شدت رو به کاهش مهای غیر منطقی جگیری ولی ناگاه در اثر برخی اشتباه کاری های برآمده از تصمیم 

ی در کلیه موثرارزنده و طی قرون متمادی نقش در ایران جوامع عشایری  که رچند الزم است بدانیم. هشکل می دهدگذاشته تغییر 

به طوریکه در نی بوده اند. پیوسته موجب سرافرازی ایران و ایراکشور داشته اقتدار سیاسی  حتیاقتصادی،  -اجتماعی مسایل 

تمامیت ارضی کشور  ، واز حدود و ثغور یمرزبانان هماناآنان یکی از وظایف خطیر این سرزمین مقاطعی از تاریخ چند هزارساله 

 ند.حفاظت و  نگهداری کنتوانسته اند حاکمیت سیاسی ایران و برخی از سرزمین های اطراف را نیزچنانچه  جمله است.از این 

 ،این سرزمینویژگیهای اقلیمی و جغرافیـایی با تمامی بنا به دالیل مختلف پیش تا کنون هزار سال ایران از چندین جامعه عشایری 

در امر  ،هداشتادامه نیز به خوبی  تا چندی قبل از این کهموردی  .اند گله داری مشغول بودهبه امر خویشتن خویش را تطبیق داده 

کم و طی سالهای اخیر کم رنگ و  تولیدات دامی از گوشت گرفته تا لبنیات و غیره کشور را یاری  داده اند.اما شوربختانه این روند

چنان بی رمق  اگر بارقه کم رنگی از آن برجای مانده باشد، هموردی ک .مضمحل گردیده است "تقریباو  شده،بیش مستهالک 

همچنـان به شیوه معیشت پدران خود یعنی دامـداری به طـریق کوچ اینان ه سختی با همی ول. قابل رویت نیست چندانکه  ،گشته

طوایف مهم و قابل اشاره ای که باره در این می سپارند.  ره سپرده، و ره ادامه دارد و بدان به منـاطق ییالقی، میان بند و قشالقی 

مشتمل است بر ایالت هـداونـد، سنـگسـری، مغــان، کلهر و طوایف وابسته یا به ترتیب  ،نداهنوز به امر گله داری سرگرم 

فشند، شـاهسـوند بغـدادی، عرب )یکی از ایالت اطراف تهران(،  یعرب حلوائمستقل هداوندخانی، سیری، میرزایی، عرب کتی، 

جـالل لـو، امیرلو، موسی لو، شیخ لـر، اسکنـدری، اینانلو، راحت لو،  صحنـایی، کـوهی، کلکوهی، قشقـایی، سنایی، محمدلو،

شعبانی، تقوی، سـوری، حیـدری، خرمایی، میوه ای، حنیفی، غالمی، حشمی، طرودی، کتال، سیر، حسینی ، پازوکی، مستخدمین، 

بدانها  "ر و نائینی، که در بخش های مرکزی کشور متمرکزند. البته ایالت مورد اشاره که فوقاارمنده ای، الیکایی، بوالنی، علمدا

اشاره رفت سوای طوایف مختلف ایالت جنوب، شرق کشور و مناطق غرب، شمال و شمالغربی است )جدول ؟ اشاره مختصری 

 دارد به سایر ایالت کشور(.   
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 / گوگل شور: کوچ پاییزه عشایر در غرب ک65تصویر 

 

خانوار عشایری  354هزار نفر از  188طایفه مستقل شامل   454ایل و  92در سرتاسر سرزمین ایران  1360بنابر آمار کشوری سال 

نفر در هر خانوار آمار برداری گردیده است. دراین باره طی سالهای اخیر بسیاری از ایالت کشورمان تدریجاً  5.8با متوسط 

 ،های ایران ایالت کوچ رو وجود دارد. در اوایل جنبش مشروطه حواهی هنوز در برخی از قسمت هرچند گشته اند، یکجانشین

% جمعیت آن دوران را 25دیک به دو میلیون نفر یا زن "تقریباکه از آن میان  ،میلیون برآورد می شد 8جمعیت کشور حدود 

به ایالت و عشایر نفر آن میلیون  3 - 2 کشورن جمعیت میلیو 21از  1345جمعیت ایالت تشکیل می داد. در سرشماری سال 

هزار نفر و در سرشماری سال  462، 1345تعلق داشت. جمعیت عشایری کوچ رو ایران در یک سیر نزولی بر پایه سرشماری سال 

                                     "ف 13"( 58ص  1360است./ )سالنامه آماری کشور سال   هزار نفر  اعالم گردیده 337حدود   1355

 

 

  

   1365ایالت عمده ایران بر اساس آمار سال : 10جدول  

 نام ایل منطقه یا مناطق تحت نفوذ

 افشار رانیشرق ا ران،یکرمان، غرب ا

 بختیاری اصفهان ،یزاگرس مرکز خوزستان،

 بلوچی بلوچستان

 ترکمن مازندران یایدر شرق

 کرد شمال خراسان ران،یا غرب

 لر لرستان

 عرب فارس جیسواحل خل خوزستان،
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 قشقایی خوزستان فارس،

 شاهسون جانیآذربا

 

 

و سالهای ییش از آن همراه با  شرایط مناسب آب و هوایی،  موجبات بهبود وضعیت مراتع  50بارند گی های فراوان قبل از دهه  

. این فرایند توایم با وجود چشمه سار ها و وفور علوفه امکان ه بودفراهم آوردوچراگاههای وسیع و گسترده ای را در کشور 

با ارایه  ،یکی از ارکان تولیدمی بود، به عنوان توسعه گله داری و دامداری را که از دیر باز در سرتاسر این خاک اهورایی مرسوم 

. اگر چه  ددا یم گسترشرا رونق کار گله داری و چوپانی  وسیله داشته،مورد توجه  پوست و پشم و غیره،، بهترین تولیدات لبنی

ولی به سختی امرار ولی کم وبیش کسانی هستند که به کار گله داری سرگرم  ،امروزه آثار اندکی از آن روزگاران برجای مانده

حاضر آن همه  شور و نشاط تا عصر  1350ند )ایالت لر، کرد، سنگ سری و......(. شوربختانه در فاصله بین سالهای معاش می کن

به طرز  همه ایالت و کوچنده های نستوه، در امر دامداری و گله داری به شکل قابل مالحظه ای چهره عوض کرده و از تعداد آن

 هرچند هنوز برخی از باز ماندگان ایالت و عشایر دلیر چند طایفه ای بجامانده که اکثرا است. یافته کاهشکاسته و غیر قابل باوری 

موردی که همین  .در مناطق غرب، شمال و جنوب کشور در گروههای کوچکی به امر دامداری سر گرم اند و با  آن مدارا می کنند

ل هجوم بی وقفه، ممتد می شود )شامن اعمال ناهمچ که گروههای کوچک به خاطر دست اندازی های بی مورد در عرصه مراتع،

همچنین حضور افراد حیات پایدار مراتع کشور را به خطر انداخته اند. ، (اه های طبیعیو خارج از ظرفیت به عرصه مراتع و چراگ

ه عهد باستان، )قواعد و مقرارت نا به کار گرفته شدسود جو و منافع طلب که از طریق زیر پا گذاشتن قوانین جاری و سنت های 

و عرصه مراتع را مورد تاخت و تاز نقض کرده بوده است( نوشته ای که در بین روستاییان وگله داران این سرزمین ساری و جاری 

به یغما برند. در این مختصر آنچه را که ذکر شد  فرازی جاروب کرده  ،برجای مانده کم و بیشآنچه را که می دهند، تا قرار داده و 

و عرصه ن سخت در حق مراتع . نتیجه آنکه با برخوردی چنیدر شرایط امروز کشورو غارت مراتع ها است اندک از دست اندازی 

که زمانی در پهنه دشت ها  نآن جلوه های ناب و رویاآورده، را فراهم  موجبات بروز تنگنا و تخریب چراگاههاهای محیط طبیعی 

. عالوه بر این خود نمایی می کرد از صحنه روزگار محو، تا اثری از آثار آن طراوت و سرسبزی برجای نماندو کوهستاهای ایران 

تامین نیازهای روزمره جامعه ای  جهتشعار خود کفایی بیشتر از همه را فراهم آورد، کشور چه بیشتر سبب نابودی عرصه مراتع آن

تا همه دست ها درکار سبب شد که  موضوعی .دمیدمی در بوق آن با ابی محمدتها،  که حکومت اسالمی ،میلیونی است 80

در زرع و  را که امکان کشت یسطوح ،سرزمینی که روزگاری به اسم مرتع از آن یاد می شداراضی  ریو تغییر کارب ،تخریب مراتع

به یکباره مناطق وسیعی را که تا دیروز محل آمد و شد گله های عشایر می بود به بیابانی شخم زده  آن محدوده میسر می نمود

خطای بزرگ و غیر قابل بخششی بود که با خود ند. چنین رفتاری با سطوح پربار مراتع ادخشک و گرد آلود تغییر شکل د

 ی کهعملکردبه ارمغان آورد. همچنین شهرهای دور نزدیک مشکالت و پی آمد های زیادی را برای دامداران و باقی مانده عشایر 

شد. با  ق و قشالق گله در زمان عبور از چنین مناطقی )اراضی دیم(البا گسترش عرصه دیمزار ها سبب جلو گیری از حرکت یی

از آن مجاری عبور می کردند، مسیر حرکت آنان که در گذشته ها به سهولت  یعشایرآن دسته از دن مسیر حرکت دام شمسدود 

چنان شود که دیگر نه از تاک نشان  را جمع، و ایل و ایالتینظام  نبرچیده شد وسیلهمیرود  مسدود و معطل ماندند. بساطی که

 ماند و نه از تاک نشان.
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ب مراتع در اثر عامل انسانی مقوله ای است که اگر با عوامل مخرب آب و هوایی همزمان همراه گردد الجرم سرعت عوامل تخری

فرسایش خاک بویژه در مناطق کوهستانی و پر شیب بروز شرایط جهت  شده،فراهم  بیشتر از پیشویران کننده محیط طبیعی 

میکند که در طرفه العین کوهها و کوهپایه های تهی از خاک و تهی از پوشش ن خود چنان عمل  چنی می یابد. فرایندیشدت 

 گیاهی خواهند شد.

ا و مراتع به نحو غیر قابل دست بر قضا واقعه ای چنین هولناک اندکی پس از اجرای قانون اصالحات ارضی و ملی کردن جنگله

فت و چه بسیار اراضی زراعی، کشتزارهای حاصلخیز و ربه پیش بیشتر از همیشه و ، شدت گرفت کشوراز شرق تا غرب  باوری

. بهایی گزاف که ه شدبرهم ریخت در اندک زمان دگرگون وخاک مناطق شیب دار و کوهستانی که از دست رفت و زمین و زمان 

اما  (.رداختقابل پ غیرخساراتی ) ،ن آنرا می پرداختاکشور به خاطر یک تصمیم غلط، یک تصمیم حساب نشده، باید تاو

ی که پس از انقالب اسالمی بر محیط طبیعی، کشاورزی و صالحات ارضی در مقابل ضرر و زیانخسارات ناشی از اجرای برنامه ا

بر این برو بوم  ،دوران ایندررا که کشور وارد آمد، اصال و ابدا نمی تواند با زمان گذشته مورد مقایسه قرار گیرد. آنچه  به مراتع

باید و نشاید از می نمنبعد هیچگاه کار را به جایی رسانیده که  تهداشپیوسته فزونی  (زمامداری سال 39در طول ) هگذشت

، داشتمی آنچه تا دیروز در عزصه مراتع و کشتزارهای وجود همه  زیرا .نامی برددیروزی کشاورزی، زمین و کشتزار های سرسبز 

در جهت ست. دولت بی سیاست با سر دادن شعار خود کفایی و استقالل چیزی در بساط نیاز حیز انتفاع ساقط گردیده  "فعال

آخرین تیر ترکش یا  ،به مواد غذایی در کشور موجی براه انداخت تا نسبت به تبدیل و دست اندازی به حیطه و قلمرو مراتعتامین 

ه در حال حاضر اکثر روستا های قال قضیه کنده شود، و این بدان معنی است ک ،همان عرصه های دست نخورده را نیز هزینه

و زمام امور را در دست دارد. با چنین وضعی فی الحال سعی بر آنست که می کند  یکشور تخلیه شده و به جای آن باد میدان دار

و تهیه دور و نزدیک  یاز سایر کشورهامی بایست عنداللزوم و غیره که مواد غذایی شامل  ،نظر هرتمامی نیاز های جامعه را از 

د. ناراستی و کجروی تبدیل مراتع و تغییر آن به منظور توسعه دیمزار ها فاجعه ای غیر قابل انکار است. دراین راستا شونتامین 

زیان ناشی از تغییر کاربری عرصه مراتع به زمین زراعی بیشتر از آن جهت است که کار شخم در این قبیل اراضی که تماما در 

برخالف گذشته که انجام و این درست با تراکتور و ماشین های سنگین به انجام می رسد.  "منحصرا ،دارندمناطق کوهپایه قرار 

حاصل نمی شخم در مناطق شیب دار با گاو آهن صورت می گرفت، روش معقول و درستی که هیچگونه ضرر و زیان چشمگیری 

ن که کار شخم در چنین مناطقی با ماشین االت سنگین اما اکنوبهره ها می گرفت. بخش دریزش باران های سو اززمین  آمد، بلکه

بهترین گزینه و سهل ترین روش برای رفت و آمد ماشین برروی زمین آن روشی که از نظر روستایی و تراکتورچی ، انجام می شود

و برروی رزو سنتی که با و شیوهبرخالف  از آنجاییکه این تغییر روش ترصواین در به واقع زیان آور است. تلقی می شود 

د. و این عمل چنان است که در محقق می گرددر جهت شیب زمین درست برخالف آن طریقه اکنون می گرفت  انجامخطوط تراز 

د میاید. شیاری که در پدیسانتیمتتر در دل خاک  30تا حدود به عمق شیاری عمیق  ،دارشیب هر رفت و آمد تراکتور برروی زمین

بازی می کند و سبب می شود تا جریان آب باران به سهولت از باال دست تپه ماهورها  کوچک نقش نهری به مثابهفصل بارندگی 

سوی فرودست ها هدایت و با خود حفره ای عمیق برجای گذارد، گودالی عمیق و عمیق تر که در هر دوره بارندگی بر عمق ه ب

که  یمرتعدر این صورت  پدید می آورد.خندقی عمیق آن افزوده می شود. رویدادی که بتدریج و در طول مدت زمانی کوتاه 

و از حیز انتفاع لم یزرع تبدیل صحرایی  بهویران  ،از همپاره ه پاربود اکنون به منطقه ای، می گله های دام  زمانی مهماندار بسیار

شخم و شیار زمین با  . در زمانهای قبل از ورود تراکتور و ماشین های سنگین در عرصه اراضی کشاورزی کارمی گرددساقط 
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شخم زنی در مناطق شیب دار در جهت عمود بر شیب انجام کار  "اصوال روش،این با برخورداری از  .جفت گاو صورت میگرفت

ندارند. یعنی اینکه را بودن جهت عمود بر شیب در  به غیر اززنی شخم کار توانایی انجام خود گاو یا اسب و غیره  زیرا می شد،

رفت و برگشت در زمین شیب داربرایش توان فرسا است و غیر ممکن. در نتیجه کار شخم علی الصول به موازات  حیوان توانایی

د رزمان بارندگی به مثابه ترمزی  می شدد رزمین حفر شیاری بس کم عمق توسط حیوان  ،شده خط میزان و عمود بر شیب انجام

که هر ساله  که. چنین شیاری کم عمق آبی از منطقه خارج نمی شددر سرراه رواناب چنان عمل مب کرد که هیچگونه جریان 

ت. اوال اینکه بستری مناسب جهت سارا دارا دو مزیت جدا از هم  "در سرتاسر منطقه شیب دار حفر می گردید، عموما "امکرر

باران لذا باران می گردد. آب باران مانع حرکت جریان آب جهت ذخیره مناسب  یمخزنبه عنوان رویش بذر نباتات ایجاد و دوم  

شده سبب رویانیدن و سرسبزی کامال جهت نیاز آبی نباتات کاشته شده مصرف  به جای فرار از زمین مزروعی این بار سود بخش 

. فرایندی  باچنین روش ه به سفره های آب زیر زمینی کمک می کندقسمتی نیز امکان نفوذ در خاک پیدا کرد حتید، منطق می شو

ست درجلوگیری می کند )ی قابل توجه وجهه حداقل از هدر رفت خاک بدارای این حسن است که  ی،اصطالح کهنه و متروکبه 

 که شیار حفر شده توسط تراکتور خود در نقش جوی کوچکی، آب باران را از باال دستها فراری می دهد (.حاضر برخالف شرایط 

و خللی در سالمت مزرعه  دکرزمین خود به درستی استفاده و بهره برداری می سالیان دراز از که روستایی بدین ترتیب اینک 

 .شاهد تحلیل رفتن بارخیزی و متروک شدن زمین زراعی خود باشدباید هرساله مشاهده نمی کرد اینک 

  

 
دیری  چنین روندی باد. دارخیانت بار که حکومت اسالمی هر روزه بدان اشتغال است : قطع بی رویه جنگلها، حرکتی 66تصویر 

 نخواهد پایید که از جنگلهای سرسبز شمال کشور اثزی برجای نماند 

 

  زیست بومقوانین  عوامل مختل کننده
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 تیجمع شیافزا  - 2

 زار میمراتع به د لیتبد  - 3

 آنها تیاستفاده از مراتع بدون توجه به ظرف - 4

 آنها یبدون توجه به کاربر یاستفاده از اراض - 5

 سطح فرهنگ جامعه شیبهبود وضع بهداشت و افزا - 6

 

همراه با قطع درختان جنگلی در دامنه های کوههای سر به فلک کشیده، مراتع در دامنه شخم های ناصواب رسانیدن انجام ه ا بب

را بازگو می کرد که چنان شد، و اینک کشور  ویران گر و خانمان براندازاقدامی تداعی گر پیدایش سیالب های کوهستان پرشیب 

 80دهه سیالبهای  جریاندر را می توان نمونه چنین رخدادی  .ایران به عنوان یکی از سیل خیزترین ها در منطقه قابل ذکر است

گترین راز آن به عنوان بزکه  رویدادی. آوردبه خاطر  (گلستان)پارک جنگلی در درون در مسیر جاده کناره همچنین  ،استان گلستان

دو  یکه طی یکهای کم بازده ز تخریب و تبدیل مراتع به دیمزارد. زیان ناشی اوشمی فاجعه زیست محیطی کشور در آن سالها یاد 

ای ههزینه خود  بافاجعه ای که  ناپذیر و بد عاقبت.جبران  بوداشتباهی به اجرا گذاشته شد تحت مدیریتی ناکار آمد دهه گذشته 

که بایستی سالهای زیادی از جیب بر بودجه کشور  همچنین ،دوش مردمان و محیط طبیعی منطقه مورد نظر بر را یسنگین

پس از  که ویرانی هابسی  بروزعالوه بر در این باره . به پردازیم وارد آوردبرای درمان دردهای برجای مانده  یشخوپرسخاوت 

انواع گیاهان  نابودی پوشش طبیعی، تخریب اسباب الجرم ،مدبر محیط طبیعی کشور وارد آ خود ساخته یحرکتدادن به چنین ن ت

وصف ناکردنی های خسارات سایر و و حیات وحش  یدن زیستگاه های جانورش، تواما با زیر و رو و غیره را دارویی، صنعتی

   .برخود و کشور خویش تحمیل کنیم

گیاهی  نابودی پوششو دن گیاهان مرتعی شریشه کن موضوع  ،اتفاق افتاد تغیییر کاربری اراضی ازکه پس  یترناگوار حادثهاما 

 حیات زیر و رو شدن چرخهوسیله  ،و نگهداری آب در زمین از خاکمحافظت ضمن لحاف مثل  کهپوششی  .است

به خوبی دریافته ایم که اینک . در این باره دمار از روزگار طبیعت زنده درآوردو ویرانی خانمان براندازی شد که طبیعی 

. است برخوردارو نگهداری رطوبت زمین  حفاطت خاکجهت در  ینقش انکار ناپذیر، پوشش توده های انبوه گیاهان

یعنی با از میان برداشتن پوشش سبز و زنده که برروی زمین دامن گسترده است، قدرت دفاعی الیه رویی خاک تضعیف 

معرض انواع فرسایش سطحی، شیاری، خند قی و غیره قرار میگیرد و سپس همه چیز دگرگون و  شده به سرعت در

از آن پس دیگر هیچ گونه امکانی جهت نگهداری آب حاصل از ریزش بارش و سایر به طوریکه دچار تغییر می گردد.  

کند وجود نداشته و سرزمین نزوالت جوی که می بایستی در خاک نفوذ کرده و سفره های آب زیر زمینی را تغذیه 

زمینی که  لذا .دآورمی را فراهم عقیم گذاشتن زمین  وسیلهس از شسته شدن الیه های رویی خاک، پلخت و بدون گیاه 

راهی به جز  صحرایی شدن در پس از وقوع چنان رویدادی  الجرم ،درا نمایندگی می کرزمانی جنگل یا مرتعی سرسبز 
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وزیر اسبق وزارت کشاورزی در زمان ریاست جمهوری  "به گزارش عیسی کالنتری پی نخواهد داشت./ رجوع شود

 . 148آقای رفسنجانی

 

اینجا برای بهتر به تصویر کشیدن شرایط موجود محیط طبیعی کشور با دورانهای گذشته الزم است، اوضاع مراتع این دو دوره در 

سالهای قبل از اجرای برنامه ه شرایط موجود با مقایسدر  کنیم.کرده نتیجه گیری را تا بدانجا که میسر است با یکدیگر مقایسه 

تا همین  مراتع کشورکه وضعیت اگر به گوییم گزافه نیست  دراین باره از این قرار است. "مختصراموضوع  اصالحات ارضی

قابل مالحظه گیاهی از تنوع عصر و زمانه  از نظم و نسق معتبری برخوردار و گستره چمنزارهای موجود آنشصد هفتاد ساله اخیر 

. و کسب  وکار مسیر تاریخی خود را طی می کرد پررونقاز هرنظر ان ی و روزگار گله داربازار گله دار حکایت نموده،ای 

بسیار  یمجموعه ای از گیاهان ،فراوان و وجود چشمه سارها آب از داررخوربو  مطلوب،جوی ریزش های با  مصادفشرایطی 

ولی به نحو دلخواه  قرار می داد تادر اختیار گله های بزرگ دامداران تولید و  (از نظر ذایقه دام)متنوع و علوفه های خوشخوراک 

که در رشد و تیجه همراهی طبیعت و سایر عوامل اقلیمی ندر . بدین ترتیب دگیرقرار بهره وری مورد  منطقه ای طبق اصول سنتی

در میادین تره بار و  ی مراتعسرسبز حاصلو غیره، روغن حیوانی  ،فراوان لبنی فراورده هایاست  موثرعلوفه تولید هرچه بیشتر 

. گله های دامی که توسط ایالت و می آوردرفاه و سالمتی را به همراه  ،در دسترس عموم مردمو عرضه می شد بنکداران در بساط 

به پیوسته در تحرک و در تکاپو  ه،روی سکون و سکوت نداشتعشایر کوچرو یا روستاییان در عرصه مراتع کشور جوالن میدادند، 

مسیرهای پر پیچ و خم کوهستان را پشت طور مکرر در راه ییالق و قشالق ه بهای دام  در آن ایام گله. ندشیدمی ک هرسو سرک

ن ثروت بیکران و قابل آاز تا دامداران فرصت کافی داشتند بدین ترتیب  .ندمی گذاشتند تا تولیدات بیشتری را روانه بازار نمایرس

رند. اقدامی که سالیان سال و از گیبهره ها را سیر و های گله گرسنه شکم تازه تر و ارزش در جهت تعلیف دام آنهم با علوفه 

یکی از سرمایه های کشور چه از نظر تولید مایحتاج  به عنوانگله داری  شغل ،اشتهو بوم رواج دراین مرز دهزاران سال قبل 

که با مردمانی  مورد توجه همگان قرار داشت. های مملکتر پاسداری و نگهداری از مرزبه خاطجامعه شهری و روستایی و چه 

 فراونقابل سپاس الحق الیق قدردانی و  ،عهده داشتند رب راساین خطیر را در تمامی قلمرو چنین ای دالوری و سرافرازی وظیفه 

. موضوعی که هنوز خاطره فداکاری های این فرزندان غیور و خستگی ناپذیر که در حراست و پاس برود هایاداز  است که نباید

محو و  ماندهخاطره ها  کم و بیش در ،ی این ملک اهورایی وقت صرف کرده از خود مایه ها گذاشتندضداری از تمامیت ار

، به منصه ظهور رسیده است شرایط آب و هواییای که در قابل مالحظه ی و موسیع اقلی ات. امروزه با توجه به تغییرنگردیده است

وسیله و موردی که  یم.رته چاره نداره شدبا آن روبرو در بخش وسیعی از کشور  "ااخیرهستیم که  یهایتسلط خشکسالی  شاهد

دست ها را باال زده جبران مافات  این ثروت ملیبایستی جهت احیا و بازسازی ، دهرا فراهم آور مراتع و نابودیب تخری اسباب

حتی پس از احیا و بازسازی عرصه های مراتعی که تخریب و رو به زوال هرگز نباید به نطر من کارشناس کنیم. در این باره 

مدنظر کشاورزان  ،(و آب و هوایی حتی در صورت بهترین شرایط اقلیمی)مجدد به امر زراعت دیم  دنروی آور نسبت به ،گذاشته

ی که و مراتع هابا توجه به تخریب و ویرانی اکثر دیمزار نخستاز دو منظر قابل توجه است؛ چنین قرار گیرد. توصیه ای و دیگران 
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باوری خود را از و عقیم گشته  "تخریب شده فعلی کامال اضیار ،مورد تعرض و دست اندازی قرار گرفتهطی دهه های اخیر 

که کار شخم زنی  ،کوهپایه ای شیب باالی دامنه های قابل کشت مناطقبه خاطر این امکان سوی دیگر  باز و از ند.داده ادست 

تبدیل اراضی شیب دار جهت توسعه نسبت به  ستبایمی ن الحقمصادف با بروز فرسایش خاک و هدر رفت آب باران است، 

 . بوده باید از آن احتراز شودتوجیه پذیر ن "کامالچنانچه بدان اشاره رفت دست بردن به چنین اقدامی اقدام کرد، زیرا دیمزارها 

 

 و روند آن مراتع نابودی

 

 پهناور عرصه رد آن روزگارانر دکه جوی مطلوب ریزش های با  سوهم ،و سالهای قبل از آن 1350بارند گی های فراوان سال 

کشور به این که در جای جای  دبو نعمت و فراوانیمناسبی را پدید آورده، شرایط ، محیط طبیعی این مرز و بوم فرو می ریخت

ناگهان به ه بود شتکه طبیعت به ما ارزانی دا ،و آن همه برکات ها دست و دل بازیآن همه که  دیری نپایید هرچند .چشم می خورد

 کاهش یافت. یمنقطع و یا به صورت قطره چکان "تقریبا را در خود فراگرفت،جهان  سراسرکه خاطر تغییرات وسیع آب و هوایی 

بسیاری از  الجرمبدین ترتیب در اثر خشمی که طبیعت به اعمال ناراست و خالفکاری های ناروای انسان واکنش نشان داد، 

گرفتار در ورطه خشکسالی ها و بسیاری از ممالک مشابه ایران  ایران ه،دمواجه ش رانهای سودمندکمبود ریزش با ممالک جهان با

افزایش داد. که شدت  ، بحران پیش رو را بههمسو با ایلغار جمع قابل توجهی از بهره وران و گله داراندی فاجعه بار ینفرا .دآمدن

اما درست در همین گیر و  گردید. عرصه های طبیعی این مرز و بوم ، جنگلها و دیگر مراتعتخریب منجر به  حاصلش در نهایت

را که برای رسیدن به خود کفایی در زمینه تولید مواد غذایی است به تصویب مچجلس  طرح احیاء اراضی کم بازدهدار دولت 

به زیر کشت بردن  و مشکل پیش رو را صد چندان افزایش داد. حاصل اجرای چنان طرحی که منجر، دشورای اسالمی رسانی

آن شادابی و را سبب گردید و  مزبورنابودی بسیاری از اراضی و  لضمحالاسباب اج به تدریعرصه مراتع کشور گردید اغلب 

همه آن ندانم کاریها )چه قبل و بعد ار جبران خسران به نحوی که . گذاشتایل و رو به ویرانی ز کم کمکسرسبزی مراتع 

به این زودی ها میسر نیست، که به صبر و حوصله فراون و صرف مبالغ هنگفتی که بایستی از جیب ملت ایران هزینه انقالب( 

ها گره کوری است که با این سادگی شود درمان می گردد. در واقع عملکرد مقامات و کارگزاران ناوارد چند دهه اخیر انیک 

 جبران وهای گذشتگان را  کاریو و اراده ای محکم، جبران ناکارآمدی و خالفی ننظممگر به توان با برپایی  .ده نمی شودکنبر

 شمال و شمالغربی ،بویژه در مناطق غرببه پس از ملی اعالم شدن عرصه جنگلها و مراتع در سطح کشور  .زیمطرحی نو در اندا

اسبی برای برون رفت از آن ماجرا به موقع کار منو راه ،به شدت لطمه ها دیدمراتع کشور از  یوسیع، گستره به اجرا گذاشته شد

 برای چرای دامکه با وجود چشمه سارها و وفور علوفه کافی . منتهی امر فراوانی نزوالت جوی در آن ایام نشد به اجرا گذاشته

مشکل چندانی پدید  ،در مسیر واقعی خود در حرکت بودکه از دیر باز پیوسته را ، امکان توسعه گله داری و دامداری مهیا بود

 کهو چوپانی را به طورنسبی رونق بخشید  کار گله داریو  ،شرایط بهتری را فراهمبلکه  د.گردین جنب و جوشمانع آن نیاورده 

همراه با بی توجهی  ،1350بروز خشکسالی ها بعد از سال دوام آورد. اما آن نیز دولت مستعجل بود زیرا به زودی با نیز تا چندی 

مراتع و  ،شده بودند یزمین ولت سر اصالحات ارضی صاحب قطعهو جدید و تاسیس که از د، واردو مالکان تاره  گله داران

د. با تاسف فراوان کشیمی  آسمانهاسر به مراتع و جنگلها  سراسردود از ه کسوختند، چنان جنگلها را با رد ثم دام های رونده 

مانده و چندان اثری از کثرت ایالت و مردمانی که به کار دام و گله  یجارروزگاران بآن و برکات امروزه آثار اندکی از نعمات 
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های جندین سده گذشته فقط تعداد انگشت شماری )شامل؛ در این رابطه از آن انبوه کوچرو .داری سرگرم بودند مشاهده نمی شود

کار پدران و اجداد خویش مشغول هستند. ایالت و شمال و جنوب کشور به  ،سنگ سری و......( در مناطق غرب ،کرد ،ایالت لر

مع الوصف همین گروههای کوچک به  .مدارا با سنت پر طمطراق کوچ بدان عمل می کنند یاطوایفی که جسته گریخته در جدال 

کمیت خاطر دست اندازی های ناروا و سیاست گذاری های غلط برنامه ریزانی که در زمینه مراتع به خصوص پس از استقرار حا

همراه با تدوین طرح های ناموفق و دور از اصول علمی، بساط گله داری به شیوه ، پدید آمدجمع غالبی از علمای دین بر کشور 

نیاکان به شدت متزلزل و در شرف نابودی قرار گرفته است. البته آنچه را که متخصصین علم مرتعداری در جهت پیاده کردن 

ند بیشتر توسط اکثریتی سود جو و تعدادی رانت خواران دولتی، همراه با پیشنها می کنیا مراتع جهت احها بهترین طرح و برنامه 

همراه است، به عرصه مراتع با هجوم بی وقفه و خارج از ظرفیت چراگاه ها که  ،اشتباه کاری های نادرست روستاییان و گله داران

زمین کشاورزی به تع اتغییر کاربری مر عالوه براین .(67 )تصویرت اس هفاجعه ای غریب را در عرصه جنگلها و مراتع پدید آورد

و توسعه سطح کشت دیم )این مقوله در امتداد سیاست خودکفایی پس از دهه هفتاد تا اواسط هشتاد  به ویژه در حاشیه شهرها

را که دراثر بروز خشکسالی های متمادی بر از حال افتاده نیمه جان مراتع حیات  "عمالکه است موضوعی و آن  (.اتفاق افتاد

ه بر سازمان، آنکه از عالو. و به سوی نابودی هدایت می کنددامداری را مختل دام و روزگار  ه،تضعیف نمودکشور حاکم گردیده 

ستاییان به صورت نانوشته در بین رو "طریق زیر پا گذاشتن قوانین جاری و سنت های به جای مانده از عهد باستان که عمدتا

در پاره ای مناطق کشور به قوانین نانوشته هنوز تتمه از آن البته بود ) (معمول و مرسوم)وگله داران این سرزمین ساری و جاری 

  نفس های آخر را می کشدال نزع حدر و  ،دچار تنگی نفس اینک، (جای مانده

گشته گسترش پیدا می کند بر شدت آن افزوده رویدادی که کم کمک و در طول سالهای قبل و بعد از انقالب به تدریج 

ا امروزه توزارت کشاورزی، اکنون وزارت جهاد کشاورزی(. در این راسسیاست گزاران )عملکردی حاصل سیاست های نادرست 

 ر مشکل تردد شدهگرفتا ی که روزگارنی اسم مرتع را یدک می کشیدند،اکثر مناطقزیر کشت رفتن  ،گله داران گوچرو به واسطه

لیت که مسؤبی  مردمانگله های خود نیستند. روندی محنت بار و غیر قابل گذشت که از جانب مشتی آسوده قادر به عبور مرور 

روز به روز بر شدت آن افزوده می  ساله اخیر اختیار مدیریت کشور را دردست دارند و بر کشور حاکم می رانند 39شوربختانه در 

  شود.

  تداخل عواملبا  "احتماال کهبا ادامه این روند در کشور  زیرا ،ستنیای یک جانبه تخریب مراتع در اثر عامل انسانی رویداد 

ها در  بروز برخی ویرانی امکانالمحاله  ،همراه است و غیره تخریب محیط زیست، آب و هواییاز قبیل مشکالت  دیگری، مخرب

شدت می را فرسایش خاک بویژه در مناطق کوهستانی و پر شیب موجبات پیدایش  ده،آور پدیدساختار فیزیکی و شمیایی خاک 

بخشد. چنین همزمانی و تداخل دو عامل مزبور و عوامل جانبی دیگر چنان وسیع عمل  میکنند که در طرفه العین تتمه خاک قلیل 

بیابانی خشک و  لی به جای آنو .دنهی می سازشسته و عرصه را از پوشش گیاهی ت "کامال را، کوهها و کوهپایه های پرشیب

ه از حیز انتفاع ساقط گردیده، ای را کارثیه  هستند،مجبور  که در آنیه نزدیکی خواهد شد انبرهوت جلوه گاه چشمان آرزومند

 د. نریگ بهل یحوت
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 / گوگل : رابطه هجوم دام و تخریب مراتع67تصویر 

 

غیرقابل واقعه هولناک اندکی پس از اجرای قانون اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع به نحو شروع این دست بر قضا 

بی هرج و مرج  ظهور یافت، بروز  در عرصه امور مملکت تحولی وسیعچنان پیدایش  پس از که. واقعه ای گرفتباوری سرعت 

پیش از آن تحت  تا که ،یسازکار. یعنی مدیریت به خود گرفتشکل واقعی روستا امور اداره و مدیریت  امردر ای بود که سابقه 

اسباب نابودی یا سست و بی اثر گردیده، تا  رهااداره امور ده و  ،زیر و رو "کامالقرار داشت روستا مالکین مالک یا سرپرستی 

 ید. بهای گزافیآ فراهمند اکز بسیاری از اراضی زراعی اعم از دیم و زمین های زیر کشت آبی که بیشتر در مناطق شیب دار متمر

 شعدم آمادگی جهت پذیریا از نظر موقعیت زمان و مکان و چه  ،مناسبغیر منطقی و نا کشور می بایست به خاطر برنامه ایکه 

همه ابعاد در که  ،روند گسترش این تخریب لبتهد. افدا ش دارایی های موجود کشور بخش قابل توجهی از ،در کشور چنین تغییری

 آنشد ت  برنسبت به روز بعد روزه هر به طوریکه ،گردیدچندین برابر  کشوردر  نظامی نوروی کار  از  پسخود توسعه یافت، 

 بسیاریکشاورزی و  و مناسب ،زرع که بسیاری از زمین های قابل کشت و ،هجا رسید دانکار بدر این باره . دوشمی شد و افزوده 

دون ارایه . در این دوران دولت بکسی را باکی نیست ،هافتادافالس  گاربه روزو ، شده وبهمخردیروزی به شدت عرصه مراتع از 

ی از مواد غذایی، موجدر تامین به جای درمان مرض با سر دادن شعار خود کفایی و دسترسی به استقالل درست و  یسیاست

و دست اندازی به حیطه و قلمرو مراتع  آخرین تیر ترکش را  ، تغییر مصمم تا نسبت به تبدیل ه،تبلیغات پر سر و صدا براه انداخت

و ختم جلسه را اعالم هزینه  مراتع کشور از آن یاد می شد، به تمام معنیعرصه های دست نخورده و باقی مانده که همانا تتمه 

بخردانه آن چنان لطمه ای به ا. اجرای این اقدام ن(تداش تهگرفعرصه هایی که کمتر مورد تعرض گله های دام قرار منظور ) ددار

وارده به بدنه محیط طبیعی کشور  یها زخم درمان ، شانسابدالدهرتا   الحقکه  ساخته،امر کشاورزی و دامداری مملکت وارد 

در تولید پیش از این ، مساله تاثیر گذار بعدی که عالوه برنابودی کشت زارها و مراتعبا ادامه چنین روندی نیست. یعنی متصور 

موضوع عقیم ماندن زمین  زمین خورده و نای از جای برخاستن ندارد. بازی می کرداساسی نقش ایرانی جامعه روزمره مایحتاج 

البته مشکل  .از این مقوله است برای زراعت و گستره وسیعی از مراتعی که زمانی مهماندار گله های بی شمار دام در مراتع بودند
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است که طی ی مناطقتخلیه اساسی فرار روستاییان و و اتع فقط به این موارد ختم نمی شود بلکه مساله تخریب کشتزارها و مر

خود روستاهای روستاییان العالج مجبور به ترک که  . شرایطی سختمحل کسب و کار و کشت و زرع بودچندین دهه گذشته 

دیروزی که نقش سازنده ای در تامین و تولید مواد عیت فعال آن جمچنانچه  د.پدید آورده ان فردای کشوررا برای  ی، مشکالتشده

سفیل و شهر های بزرگ و کوچک  حاشیهبه افرادی بیکار و حاشیه نشین در، اینک خود ندغذایی در سرتاسر مملکت برعهده داشت

اینک ند. دیگری نداربار و کار  قرار گرفته،بالفصل  گانبه جای تولید خود جزء مصرف کنند آنانسرگردان روزگار می گذرانند..

د از تا بدانجا که مقدور باشمواد غذایی و غیره  حتی به لحاظ تامینهای جامعه را از هر نظر تمامی نیاز تاسعی دولت برآنست 

توسعه  در راستایکه  ،تبدیل مراتعحاصله که در تغییر و  های راستی و کجروینماید. نا ارایهسایر کشور های دیگر جهان تهیه و 

که اثرات آن تا دیرگاهی همچون زخمی عمیق بر پیکره منابع طبیعی کشور  ،غیر قابل انکاراست فاجعه ای اعمال گردید، ها دیمزار

اما مشکل تنها مربوط به تغییر کاربری عرصه مراتع به اراضی زیر کشت دیم خالصه نمی شود، زیرا امروزه . برجای خواهد ماند

کار شخم زنی را سنتی )گاو، اسب و حتی در پاره ای موارد االغ(  سایلوو نگین موتوری که به جای ابزار با وارد کردن وسایل س

وارد استقرار دارند  در مناطق شیب دار "اکثرا که کشتزارهاعرصه مراتع و یکی دیگر از ابزارهای تخریب خود  ،برعهده گرفته اند

 .میدان گردیده است

 

بی واسطه که  ،در مناطقی پرشیب و با ماشین آالت سنگینزنی، شخم عملیات اقدامی یعنی مکانیزه کردن به چنین  روی آوردن

و موقعیت شناسی در کشور رواج پیدا کرد خطایی بود که اینک بار سنگین آن بردوش محیط طبیعی کشور بدون کمترین مطالعه 

خصلت کار با چنان ابزاری  بنابرعلی االصول بوم دارد. اقدامی که  داللت بر زمین گیر شدن و نابودی اکثر دیمزارهای این مرز و

در جهت شیب زمین )بر خالف روش سنتی که عمود بر شیب زمین انجام می شد( صورت  می تواند و بایستیفقط  "اصوال که

می سازد. و این بدان را در کمترین زمان دگرگون زیست منطقه  محیطالجرم سرعت تخریب مراتع را شدت بخشیده شرایط گیرد، 

سانتیمتتر و بیشتر در دل خاک  30عمق حدود به چنان است که در هر رفت و آمد تراکتور در عرصه مورد نظر شیاری معنی و 

که ماشین حفر کرده  اولیهعمق  ،د، شیاری که در فصل بارندگی به واسطه جریان یافتن آب باران از شیار حفر شدهآورمی  پدید

تبدیل شده جریان آب را به بزرگ  یکم کم به صورت جویچه و در سالهای بعد به خندقو می شود، عمیق تر و باز عمیق تر 

 یسهولت از باال دست تپه به سوی فرو دست هدایت میکند و با خود در هر بارندگی حفره ای عمیق تر و عمیق تر بر جا

عمیق و غیر قابل عبور حتی برای عبور تراکتور ایجاد می شود رویدادی که بتدریج و در طول مدت زمانی کوتاه خندقی  .میگذارد

به  پس از آنبود و تولید کننده محصوالت کشتاورزی که زمانی مهماندار گله های بسیاری دام و زمین زراعی  و بدین سان مرتع

بوده مخروبه ای غیر دام هم نراس ه قادر به پذیرفتن چندین گشتویران و خسارت دیده و ناپایدار مبدل  ،منطقه ای گسسته از هم

. اما چنانچه دیده یا شنیده ایم در زمانهای قبل از ورود تراکتور و ماشین های سنگین در عرصه اراضی بارور برجای می گزارد

دی کار شخم و شیار زمین یا به صورت دستی )بیل و کلنگ و غیره( و یا با جفت گاو به انجام می رسید. اقدامی کاربر ،کشاورزی

شایان جلوه می کند از اهمیت کوهستانی و پر شیب و از  شرق تا غرب  آن از شمال تا جنوبو مناسب برای کشوری که سرتاسر 

زیرا عمل شخم زنی با این روش بویژه در مناطق شیب دار  اصوال و بر حسب  د.ستی منقطع نمی شبای ،برخوردار بوده توجهی

در این بدین سان عمل می شد.  "کامالکه در گذشته ها شود، موضوعی  هداد نجامات عمود بر شیب به صورضرورت بایستی 

دام  "باشد، زیرا اصوالبوده عمل شخم زنی خود به نحوی صورت می گرفت که مطابق با قدرت کشش گاو یا اسب و غیره مورد 
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گشت در زمین شیب دار برایش توان ندارد، یعنی اینکه حیوان قدرت رفت و بررا توانایی انجام شخم را در جهت شیب زمین 

. در نتیجه کار شخم به موازات خط میزان و است و بطبع غیر ممکن)اعم به سمت باال و خیلی مشکلتر به سوی پاین دست( فرسا 

به برنده لعمود بر شیب صورت داده می شد. عمل قابل توجهی که با خود شیاری کم عمق متناسب با قدرت کشش حیوان و 

توان کرد. روشی کم هزینه و سودمند که می تواند عالوه بر فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و رویش بذر  خیش ایجاد

 ،نباتات، خود مانعی باشد تا از حرکت جریان آب باران جلوگیری و حجم قابل مالحظه ای از آب باران را در زمین نفوذ داده

جریان روان آب ناشی از ریزش باران به جای آنکه از زمین شخم خورده  بخش دیگری از روآب را در خود نگهداری کند. یعنی

د. ضمن آن که قسمتی از بیشتر، باروری را افزایش می دهفراری شود الجرم ببشتر به مصرف نباتات کاشته شده و اعتالی تولید 

ب را در خاک افزایش می دهد. ت نفوذ آسهولروان آب موجود در جویچه های حفر شده و شیار های موازی به تله افتاده، 

 وزه روز از برنامه شخم اکثر کشورکه امر یفرایندی  معجزه آسا که بواسطه برخورداری از چنین روش به اصطالح کهنه و متروک

را کار با ابزار و ماشین االت سنگین پرکرده اند )الحق جایش حذف گردیده جای آن منطقه حتی کشورهای نیمه توسعه یافته 

د عالوه بر حفظ و نگهداری بخشی از روان آب، از هدر ن. در واقع جویچه های حفر شده به موازات شیب زمین قادر(ستخالی ا

و از هدر رفت آب و بروز ت است نیز به وجهی شایان توجه ای جلوگیری با ارزش که بستر و رویشگاه نبا رفت خاک زراعی و

مختومه گردیده و از آن چه در  "فعالبدان اشاره رفت  "ی که المحاله و بنا به آنچه فوقا. اقدام مثبتفرسیاش ممانعت به عمل آورد

 "اصوال هموضوعی ک است.حال حاضر بدان روش عمل میشود با آنچه در گذشته به اجرا گذاشته می شد هزاران فرسنگ فاصله 

بدان مشغول به نسل بعد همچنان  یگذشتگان از نسل قابل مقایسه نیستند. روش دیرپایی که ایندو روش شخم زنی هرگز با یکدیگر

عی خویش به درستی استفاده و به وجه شایسته ای از زمین بهره وبوده و روستاییان سالیان دراز توانسته اند از زمین های مزر

 برداری نمایند.   

 

فتی است دهشتناک و آرجای می گذارند، از خود بانجام شخم های نا صواب همراه با قطع درختان جنگلی در دامنه های شیب دار 

قهقرایی از آن جهت زیرا بازگشت از آنچه صورت سیر . زمین و رویشگاه قهقرایی سیرپیدایش مترصد و  ،مصیبتی است زیانبار

 آن متصور نیست. رفتار سهمگینی که اثرات گریزی ازبوده، راهی است برگشت ناپذیر  ،داده ایم و مراجعت به روزگاران گذشته

از پی آمدهای  ،دارد روانآب، در پدیدار شدن سیالب های ویرانگر و خانمان براندازپیدایش و ، نقشی انکار ناپذیر در بروز آن

. چنانکه به سرعت از منطقه ای سرسبز و آباد ویرانه ای استقابل ذکر  استفاده از تراکتور و ماشین االت سنگینانکار ناتپذیر 

فرایندی که نمونه بارز و  "29" 149.ختسا خواهد، طراوت و شادابی را از آن سرزمین دور هماند خشک و غم افزا بر جای

                                                 

   100/- 149است میلیون هکتار زمین در ایران در معرض بیابانی شدن / 

را در معرض فرسایش اراضی کشور میلیون هکتار 100آب و هوایی بیش از شدید های فسیلی و تغییرات  تخریب منابع طبیعی، استفاده فراوان از سوخت  

ترین  ی فرابخشی داشته و از مهمزایی، ماهیت زایی قرار داده است.به گفته  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، پدیده بیابان بیابان وخاک 

 تیر  29های روان به مراکز مسکونی /   توان به فرسایش بادی و هجوم ماسه پیامدهای آن می

http://www.radiozamaneh.com/154487
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به ین پارک جنگلی گلستان در استان گلستان و در مسیر جاده کناره همچن( 84و  ،81، 80)سالهای  80سهمناک آن را در طول دهه 

البته سیالب مورد بحث  *.یاد شد هافاجعه ای که از آن به عنوان بزرگترین فاجعه زیست محیطی کشور در آن سال .وقوع پیوست

و  . وقایعبه وقوع پیوستنیز به دفعات و به طور مکرر دیگری و در یک وهله اتفاق نیفتاد، بلکه سیالب های مهیب  "صرفا

ه آبخیز منطقه ضز دو تا سه سال صدمات و لطمات غیر قابل باوری را به حومخرب و زیان باری که توانست در کمتر ارویدادهای 

جز میراث جهانی علی الخصوص به موجودیت پارک جنگلی گلستان وارد و آن ذخیره گاه گیاهی و حیوانی را که از دیر باز 

انچه را که طی  ند. در واقعدرک شمورد حفاظت و نگهداری جدی قرار داشت در کمتر از چند سال به خرابه ای تبدیلیونسکو 

موضوعی است که پیش از  ،به وقوع پیوست و خرم سرسبز یمراتع باپوشیده از جنگل ای عرصه آن در  و پس از 80سالهای دهه 

آن محلی گان ه سالخوردبلکه هم به یاد دارد.رویدادهای مخرب و نابود کننده ای از این دست چنان  پیدایششاهد  آن کمتر کسی

و هرچه سرراهش قرار داشت  که زمین و زمان را درنورددن ویرانگر تهایی چنآنهم از نوع سیل ،عاری از سیل "ا تقریبارطق امن

آنهم سیل مود، و کمتر در معرض سیل می نآرام و ساکن چهره  "همان منطقه ای که تقریبادیدیم  . ولیندکند به یاد نداشتتخریب 

با را اتفاق افتاد و آن بال تلخ  و آن رویدادن بی مهری آناگاه  سودجو، افراد عملکرد جمعی ه خاطربهای توفنده قرار داشت ناگهان 

قطع و ، تخریب و تبدیل مراتع به دیمزار های کم بازدهحاصل می تواند دلیل ش موردی که تنها  .ندردتجربه کجان و مال خود 

حاکم که رژیم بود و اشتباهی نابخشودنی  مدیریتی ناکار آمدو ، سیاستی غلط .بوده باشد)جنگل لوه و غیره(  انبوه درختان جنگل

واند در اثر جنگل . به نظر من کارشناس علت وقوع آن چنان سیالب های توفنده می تدقلمداد شموجد و پدید آورنده اش  برایران

در آن مناطق اتفاق دو دهه( )مدت زمانی کمتر از  1375 – 1359ی باشد که در طول سالهای و تخریب مراتع تراشی های وسیع

 "افتاد و با خود خسارت های جبران ناپذیری را به وجود آورد )خسارت های کمر شکنی که زدودن و احیا یا بازسازی آن عمال

میسر نیست(. ضمن آنکه انجام چنین خواسته ای )احیای خرابی ها و  "یک یا دوسال ابدامثل  یدر طول مدت زمان کوتاه

ت منطقه به روزگاران گذشته آن، مستلزم پرداخت هزینه های بسیار سنگینی است که بر بودجه کشور تحمیل برگرداندن وضعی

. هزینه ای که به جای رفع خرابی های خود ساخته می تواند در جهت توسعه و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی (خواهد شد

تع کشور خود به تنهایی منجر به از دست رفتن چراگاه ها و مراتع د. عالوه بر این تخریب و تبدیل عرصه مرابرسمصرف به کشور 

تخریب و نابودی زیستگاه های  ،کردن خاک مراتع برهمنواع گیاهان دارویی، صنعتی، ختم نمی شود بلکه با این عمل بسیاری از ا

نها هیچیک از موجودات عالم از )به نظر اکثر ما انسا بودخواهد نمفید به حال محیط زیست و حیات وحش نیز هرگز  ،جانوران

                                                                                                                                                             
بزرگ و کوچک در استان  لیفقره س 120از  شیب 95تا  70راساس آمار از سال ،/ بدهه 3سیالب مخرب در  126داغ سیل بر پیشانی گلستان؛ وقوع  - *

 . خسارت هم به استان وارد شده است الیر اردیلیم 500هزار و  7گلستان رخ داده و حدود 

در  لیس نیا 2001را در برگرفت و طبق اعالم سازمان ملل در اوت سال  لومتریهزار ک 5در شرق گلستان حدود  80مرداد سال  ستمیب لیس یبیسعت تخرو

  در جهان را به خود اختصاص داد لیس یانسان تلفات کیآن سال، رتبه 

 "30" مرجع؛ وب سایت گلستان ما
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در برابر وجود ذیجود ما انسانها موردی از اعراب ندارند و این ما اهلی گرفته تا جانوران ریز و درشت  (دد و دامحیات وحش )

که به راستی  مختاریم تا هر بالیی که باشد برسر انها پیاده کنیم.هستیم که فرمانروای مطلق و صاحب اختیار تمامی موجودات عالم 

 وای بر ما آدم های کج اندیش و خود خواه(. 

جهت برقراری و ایجاد زمین برای در  "در دنباله کار تخریب عرصه های ملی، پس از ریشه کن کردن گیاهان مرتعی که الزاما

همانا ادرت می شود در طول همین سالهای اخیر بدان مب "که اکثرانامطلوب تر  زیاندر این خصوص  .دشوزراعت دیم فراهم می 

شک خوب می دانیم که  در این مورد بی. قابل ذکر استحذف و نابودی پوشش گیاهی و عناصری که خاک را محافظت میکنند 

صر اصلی رشد و بقا اخاک به شمار است، همان عناز آب و پوشش گیاهی دارای نقشی انکار ناپذیر در حفاطت و نگهداری 

خاک از دست رفته نابود می شود. در واقع پوشش گیاهی سد رویین م در اثر زدودن پوشش که الجر انحیات جانوری و گیاه

به  .وغیرهاستواری است در مواجه و مقابله از حرکت جریان روانآب بر سطح زمین، نفوذ آب در خاک و جلوگیری از فرسایش 

بل ورود انواع باکتری ها و امراض سدی است طوریکه با از میان برداشتن پوشش مزبور )همانند پوست بدن انسان که در مقا

مستحکم و حفاظی است قابل توجه(، خاک بویژه در مناطق شیب دار بدون کمترین استقامتی در مقابل جریان آب بی دفاع گشته 

به سرعت در معرض انواع فرسا یش های مختلف از قبیل فرسایش سطحی، شیاری، خندقی و غیره قرار می گیرد و آنگاه با 

. نتیجه ای که در اثر وقوع این پدیده دیدایش و به هم پیوستن این عوارض در منطقه همه چیز درگر گون و دچار تغییر می گردپ

به ندرت امکانی جهت نگهداری آب حاصله از بارش و سایر نزوالت جوی که علی الصول بایستی در خاک نفوذ کرده و سفره 

مهار کننده ترفندهای )اال مگر با ایجاد و احداث سازه های مهندسی و  قی می ماندباهای آب زیر زمینی را تغذیه کند وجود 

 تهی ن از پوشش گیاهی گستره اراضی این سرزمی ،دیگر(. اقدامات پر هزینه ای که بدون انجام آن گانیفرسایش و تعدیل کنند

شدن گزینه دیگری را در پیش رو ز بیابانی بی واسطه در معرض تعدی و تجاوز عامل های تخریب قرار گرفته راهی به جشده، 

 خواهد داشت.ن
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 سرانگشتی ای مقایسه 

 

، به واسطه (سالهای قبل از اجرای برنامه اصالحات ارضی)شرایط زیست بوم امروز ایران در مقایسه با سالهای  گذشته، 

 شرایط .ه بودبرای کشاورزان و گله داران فراهم آورد ،شرایط دلخواهیدر حد کفایت و  مساعدریزش های جوی برخورداری از 

را  اندارگله ر کابا ایجاد جلوه ای بدیع  ،گیاهیهای تنوع مملو از انواع کشور و چمنزارهای مراتع عرصه اثر آن  ی که درپربار

بر مبنای سنت های معقول و  که ،درست یبا مدیریت . ریزش های جوی هم راستاهمراه داشت به با خودبرکت و فراوانی را  ،سهل

 ،ی در مهار و کنترل سیالب هاگذار تاثیر ضمن ،شده رشد و تقویت پوشش گیاهی وسیله، گذشتگان استوار بود درست کار

. بدین ترتیب با وجود ندباشاهب آن برخوردار بسیاری از موتا  ،در همه اطراف و اکناف کشور پراکندهطراوت را و سرسبزی 

بود انبوه بوته های شاداب و سرحال در عرصه ی مراتع، مانعی ای که از تراکم پوشش گیاهی و چتر گسترده و در هم فشرده 
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 هرسپس  د.نفوذ ده در زمینه، گرقتحاصل ریزش های جوی را  ،ظرافت جلوی فرار روانآبتمام  می توانست بابه جد طبیعی که 

به خاطر  ،. در چنین شرایطی قطرات بارانتا برویند و برویانند قرار دادهدسترس گیاهان مرتع  در سخاوتمندانه را قطره باران 

 .دادبه زمین شخم خورده نمیرا روانآب تشکیل فرصت ده نموجریان آب را کنترل  احداث شده )عمود بر شیب زمین(شیارهای 

 ید. رویدادنرس به گیاهانرشد به مصرف  کرده،مرتع نفوذ  خاکدر د تا قطرات باران ااجازه می دبه تدریج بی وقفه ولی  کهبل

، تراوش چشمه سارها و فراهم نموده باال رفتن حجم سفره های آب زیرزمینی موجباتو چاره ساز که بی واسطه  شایان توجه

بر همین قیاس مجموعه ای کم نظیر از  گله های آنگاه و د. د می آوررا پدیسرزمینی پاک و آراسته  ،رشد و طراوت گیاهان مرتع

. می داشتند نعمت را در همه جا ارزانی شده،دام کوچرو و بومی منطقه با وجود فراوانی علوفه در عرصه مراتع کشور پذیرایی 

الق و قشالق در حرکت بودند )سنتی با گله هایی که به طور مکرر در راه ییاجازه می داد تا که  ،شایان توجهشیوه ای کارساز و 

که  آزموده ی. اقدامندباشبوده  برخوردارتعی سرپا و زنده به خوبی امروجود از برکت  ارزش در جهت تعلیف دام و با علوفه تازه(

یکی از سرمایه را به عنوان امر گله داری رشد پیدا کرده، به تواند  ،هرواج داشتاز هزاران سال قبل بر این مرز و بوم  ،سالیان سال

. ددر خود به پروران ،های مملکته از منظر پاسداری و نگهداری مرزهای مهم کشور چه از نظر تهیه و تولید مواد لبنی و چ

دلیر مردان عشایر ین ابه این مرزو بوم خدمت کرده، از خود یادگارها برجا گذاشته اند. اینان ی که با دالوری و سرافرازی مردمان

انجام هزار سال(  7 ")تقریباتاریخ این مرزو بوم  ، در همه ادوار و اعصارو طوایفاقوام دیگر کرد و لر و بختیاری و یرانی از ا

ند. به راستی هنوز خاطره فداکاری های این ه ابر عهده داشته و بر آن بالید این سرزمینرا در تمامی قلمرو  چنین خطیرای وظیفه 

ناپذیر که در حراست و پاسداری از تمامیت ارصی این ملک اهورایی بدان اهتمام داشته اند از یاد و فرزندان غیور و خستگی 

 د. وفراموش شکه نباید  ،طن دوست و میهن پرست فراموش نشدهخاطره ایرانیان و

بهره برداری از مراتع بر امروزه با توجه به تغییر قابل مالحظه ای که بر شرایط آب و هوایی کشور به اضافه هرج و مرج حاکم در 

شیرازه کار از هم گسیخته و روزگار فالکت براین سرزمین سایه افکنده است. تخریب غیر قابل باور مراتع  ،مملکت حاکم گردیده

و روی آوری مجدد به امر زراعت دیم، حتی در صورت بهترین شرایط آب و هوایی چه از نظر کمی یا کیفی ریزش های جوی، 

فراهم بودن هرگونه امکانات الزم برای به زیر کشت بردن کوهپایه ها و اراضی شیب دار، به نظر من کارشناش به در صورت  حتی

نمی بایست و نباید مد نظر دولت و کشاورزان قرار گیرد.  زیرا دست بردن و پرداختن به چنین مجاز نبوده، هیچوجه من الوجوه 

مقرون به صالح و صرفه نیست. دراین باب  ،فرسوده و فرسایش یافتهبه شدت یر در  سرزمینی که ظرف سالهای اخآنهم  رویه ای

 تولیداگر محصولی  حتیدر این مورد  ست.تولید را از دست داده ا قدرتکه  ،گشته و ویرانتخریب اکثر اراضی کوهپایه ای چنان 

اقتصادی نخواهد  هکمترین صرف کند نبوده، که به تواند هزینه های به عمل آمده را جبرانو اندازه ای د بدون شک در حد شو

متوسط تولید گندم یا جو در مرفته هروی، هبرآورد گردیدمیزان باردهی گندم دیم طی سالهای دراز داشت. در این مورد تا آنجا که 

بیشتر از  ،به موقعسودمند و ن شرایط آب و هوایی و ریزش باران های بهتریبهترین دیمزارهای مناطق مرکزی کشور حتی در 

جدا  عاید می شود، کیلو گرم در هکتار نیست. و این در حالی است که درآمد حاصل از یک هکتار مرتع آباد و روبراه 500-800

واقعی آن را برآورد با درآمد حاصل از دیمزار  نمی توان ارزش "خاک مرتع که اصوالآب و از وظیفه ای که در حفظ و نگهداری 

. در این صورت برای صل از کشت گندم و جوی دیماز درآمد حا صد چندان بیشتر (ریالیاست ) یرقم و آن قابل مقایسه نیست.

، کشور را ویران و از همه دار و ندار خود تهی ساخته، الزم آن است به جای ن در بیغوله ای که با ندانم کاریزیستن و زندگی کرد

که همانا احیا مراتع کشور است صورت داده جبران مافات  جهت فکر بکر و عاقالنه ای در ،توسعه دیمزارهاجهت کوشش در 



 

   

 

و   

 

 

276 

، بایسته ترین ت مهندسی و بیولوژیکیعملیاچه از نظر  د. در این وادی نخست قبل از دست یازیدن به انجام هرگونه اقدامیشو

آبخیزداری است. ی انجام اقدامات مهندسآنگاه حفاظت خاک و و  حفظدر جهت اجرای کامل برنامه ای تدارک تهیه و کار 

 از این قرار است: ر قرار گیردظملحوظ نبا تخصیص بودجه های کافی و می بایست به صورت گسترده  "ی که الزاماعمل اقدامات

مشکالت  فن برخورد با مسایل وفراگیری جهت  ،تشکیل کالس های آموزشیسعی در از مهمترین اقدامات  یکیدر این خصوص 

دهقانان و کشاورزان و روحی فکری های آماده سازی زمینه آن است. در این مورد الزم است نسبت به زمین و نحوه مداوای درد 

دست به کار درامر مشارکت در آن عملیات تاکید نموده،  انو تشویق و ترغیب آنبه ویژه در خصوص اهمیت عملیات آبخیزداری 

کنترل سیالب، تثبیت مناطق لغزنده، دیواره های خاکی  مبحثاری یکی از اولین اهداف برنامه اجرایی آبخیزد بارهد. در این شون

پروری خاک زراعی است. و باز ، احیاو بستن مدخل و خروجی آبکندها، ایجاد دیواره های سنگ چینها، حاشیه رودخانه 

سانتیمتر،  40-30ثر حداک با انجام سازه های مهندسی مثل ایجاد سکو بندی برروی خطوط تراز به ارتفاع "اقداماتی که منحصرا

%(، تثبیت دیواره های 7خطوط تراز در مزارع شیب دار، انجام تراس بندی مناطق پر شیب )با شیب حداکثر  بروریی سنگ چین

خاکی حاشیه رودخانه ها و سایر عملیات مشابه همراه با کاشت گیاهان و گونه های گیاهی کم توقع و سازگار با شرایط منطقه 

گریز از شرایط دردناک و زیانباری که بر پیکره زخم  می تواند وسیله قابل توصیه است. فرایندی به غایت کار آمد و ساده که

. جهت دریافت اطالعات بیشتر و گرفتن ختسامیسر برطرف و راه برون رفت را  ،کشور وارد آمدهاراضی زراعی و مراتع خورده 

مشاوره با کارشناسان آن سازمان  جهتی رهنمود های الزم می توان با مراجعه به ادارات تابعه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزدار

به توان از گنجینه ای که در طول سالهای  کهکسب کرده اند روی آورد. امید آن  طول سالها متمادی تجربیات فراوانکه براستی در 

 مان بهره گیری کنیم. سازی سرزمین ، در اتیه جهت احیا و آباد )طرح های آبخیزداری( گذشته تهیه و تدارک گردیده

و ناکارآمد  های رهم ریختگی و بی سر سامانی که کشور بدان دچار آمده، بویژه با سیاستپریشانی، بدر هر حال امروزه به واسطه 

، تقریبا گرفته زمین زراعی و (مراتعاراضی )به ویژه توسعه سطح دیمزارها و تشویق به تغییر کاربری که در جهت دور از ذهنی 

هنوز پاره ای از  البته اگربه مراتع باال دست ) ،ه، امکان دسترسی آنانشتت با مشگالت زیادی روبرو گتردد گله های عشایر و ایال

. در واقع چندی است که دیگر از عبور و است هتاخمواجه س قی مانده باشد( با دشواری فراوانآن مراتع بکر و دست نخورده با

و پاییز شاهد آن بودیم اثر چندانی به چشم نمی خورد و  رابتدای فصل بهامرور آن همه گله های پربرکت کوچرو که در پایان و 

و آن  خاطراتآن همه ن نیز موقتی است و چه بسا دیری نخواهد پایید که آاگر در پاره ای مواقع یا گهگاه نشانی از انها دیده شود 

و این قبیل قصه ها که کشور نسل های آینده  بساکه آه افسوس آن .زوده شوداز خاطره نسل ها  پیوستهبه تاریخ ییالق و قشالق ها 

و افسانه ای به زیبا هایی نمایش هرگز با چنین و خود ، خواهند کرد مالحظهکتابها  ون برخیدراز  "سرگذشت ها را منحصرا

 .نشوند صورت زنده مواجه

 

  و آب تمدن
 

در ها بر پا سازند، جاییکه یا تاالب را بر آن داشت تا منزل و ماوای خویش را در کنار رودخانه نخستین ان مردمنیاز انسان به آب، 

د. انسان های اولیه زندگی در کنار رودخانه ها را از ندرا رقم ز تاریخ بشر ه،خاستتمدن های بزرگ به پا گذر زمان از همان مناطق 

بدون دسترسی به آب  ،نده بودی داشت. آنان به طور فطری و تجربی آموختآن جهت برگزیدند که به آنان برکت و رفاه ارزانی م
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از این هدیه خدا و دایمی برای استفاده بهینه  بشر اولیه ترتیبین بدنیست. برای ادامه یک زندگی راحت چندان سهل و ساده کافی 

کردن ش آلوده از  و ،به دارد دوستکه منبع حیات و اساس راحت زیستن است رودخانه ها خود را موظف دانسته تا  ،دادی

ه، از آلوده آب، خاک، آتش و باد را مقدس شمرد 150مزدیسناو آیین د )ایرانیان نیز از دیرباز تحت رهنمود های دین نکاحتراز 

یکی از جزء  ،از آلودگی پاکیزه نگه داشتن آب با فرهنگی چنین نیرومند،(. کردندساختن آب آن هدیه خداوندگاری پرهیز می 

ویژه ای برای م احترآب را سرلوحه رفتار و کردار خویش، انیالودن  ،پایبند گشتهکه به آن دین و مذهب  بودمردمانی وظایف اولین 

. رویه ای انسانی و قابل ستایش، که در طول هزاران سال حتی تا همین سالهای اخیر علیرغم تغییر مذهب در آب قایل می شدند

د، )فرهنگ پاک کردنته، حتی المقدور از آلوده کردن آب به جد پرهیز می شدامحترم شیوه را نیک  کشور، مردمان ایران زمین آن

ساله اخیر نیز مورد توجه بوده، آلوده کردن آب را  50نگهداشتن آب در شهرهای کوچک و اغلب روستا های ایران تا همین 

و ازدیاد جمعیت که گاه الزمه اش دوری از با توسعه شهرنشینی اما در طول زمان، . د(تنمی دانسو غیر قابل بخشش گناهی بزرگ 

که امروزه از آب به  مده،، و چنان پیش آحس دوستی گسسته شد و آن، رودخانه ها می بود، کم و بیش آن فرهنگ پاک زیستن

ر آب های روان و عنوان وسیله ای جهت جارو کردن صحن حیاط منزل و خیابان و واریز کردن هرگونه زباله و خس و خاشک د

 گرفته ایم، دریغ نکرده بدون کمترین آزردگی خاطر بدان پرداخته اکنخود در آن س ، واست در جریانشهری که در معابر پاکیزه 

احداث سازه های با  "معموالکه و یا برخی سازه ها ، خانه هابستر روداز انسان با برداشت بی رویه شن و ماسه این زمان  می شود.

، دریچه های عمقی در محل برخورد با خاکریز جاده ها یا راه آهن و "شترگلو" ها، سیفون هابکذر)آر مسیر آبراهه ها دتقاطعی 

، را سبب گشته به حریم رودخانهبیشتر در عمل وسیله تعرض  ی کهاقدام ناروایدمی از تخریب باز نمی ایستند.  بدان مشغولند ...(

خته شرلیط را دگرگون ساچهره طبیعی گذرگاه رود را  ،رژیم پایدار و متعادل رودخانهر تغیی ،سامانه رود دنخوربر هم موجب 

و دست  در برابر هر گونه تعرض ،. از دیدگاه فلسفی رودخانه ها به مثابه موجودات زنده ایبرای بروز سیل هموار می سازد

به صورتی باور نکردن ی چهره ای  ،در مقابل هر حرکت غیر عقالیی و ناهنجار داده،مل نشان العاز خود عکس  "ی متقابالانداز

رود واکنش  ناولی ،اعمال می شود رودخانه بستر درهای حریصانه د. با تخریب سامانه رود و کند و کاوروز می دهاز خود ب دژم

مانه منظم رود، رژیم هیدرولیکی رودخانه طی . البته در صورت تخریب سااتفاق می افتد آبدر جریان یر مسیر یتغمتوجه  "عموما

)البته اگر  به تعادل می رسد و نظم دگرگون شده را دوباره باز سازی می کند "فرایندی بلند مدت به وجهی قابل تحسین مجددا

ویرانگر  د که دستشوزمانی محقق می های گذشته . عمل باز سازی و احیا روند تخریب طبیعت را به حال خود رها کرده باشند(

                                                 
 یبه معن              150 «سنای»      +  گرددیاطالق م گانهی یبه خدا یزرتشت نیدانا و در عرف آئ ی، به معن«مزده »َ [ )اِخ ( )مرکب از  ی. ] م َ دَ سنایمزد - 

 نآئی.  زرتشت ٔ  آورده  نیشده است . د یبر زبان زرتشت جارشیوه، اوستا بدان  ینیاز کتاب د یکه بخش ی، همان زبان یاست اوستائ ی( کلمه اشیستا

از  شی(. در حدود هزار و صدسال پ526، 525، 21، 20، 3، 2ص  نیدکتر مع فلیٔ  تا یپارس اتیآن در ادب رثیٔ  و تا سنای. )از مزد یزرتشت نی. آئ تشتزر

کلمه صفت است به  نیا سنا،ی. زرتشت اسپنتمان موسوم است به مزد یانرانیا غمبریپ نی(. د3ص  نیدکتر مع فلیٔ  تا سنایآمد. )مزد دیپد سنایمزد نییآ حیمس

 ، زرتشت ٔ  آورده  نید یعنیاستعمال شده است ،  کجای«  یزرتشت»آمده و بسا با صفت  سنیاست . در اوستا مزد گانهی خدای اسم که مزدا ٔ  پرستنده  یمعن

(.  یسنیو مزد سنایمزد لذی 4 ج برهان ٔ   هی. )از حاش یسنیپورداود(. مزد فلیٔ  تا 28ص  1ها ج  شتیآمده است . ) کجایپرست  راستی ٔ   کلمه با هم بسا

 «سنایوید»مقابل  سنای(. مزد یسنیو مزد سنایمزد لیذ نمعی چ 4 ج برهان ٔ   هیکنند. )از حاشمی تلفظ  زین یسنی( را بصورت مزدسنایکلمه )مزد نیا انیزرتشت

 نبدی بودن مربوط ٔ  طرف بواسطه  کیاز  سنایزدم نی(. د28ص  1پورداود ج  فلیٔ  ها تا شتیپروردگار باطل است . ) ای ودی ٔ  پرستنده  یاست که به معن

د پورداو فلیٔ  تا 1ص  1ها ج  شتیکرده است . ) دایپ یمهم اریمذاهب مقام بس خیداشته در تار انیاد ریکه با سا تماسی ٔ  بواسطه  گریبرهمنان و از طرف د

  (/ ف. دهخدا.
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از نو تا به تواند حیات فعال خود را فرصتی  .دارایه دهن آنهابه را فرصتی دوباره  شده،ه کوتاآن و محیط طبیعی انسان از دامن رود 

بایستی  "نانچه آن فرصت ضروری و مطلوب که الزاماچبه دست آورد. در غیر این صورت، دوباره تمامیت آن را و  بازسازی،

به روز شرایط موجود وخیم و  فته، روزبه خود گر یگردد از دست برود رودخانه رفتاری تهاجمی و ویران گرخیلی زود به او بر

طبیعی  "یک رویداد کامال "دریافت که وقوع سیالب عمدتااین واقعیت را د. انسان در طول زمان به فراست خواهد شوخیم تر 

وضعیت و توجه به شرایط آب و هوایی،  بروز سیالب در هر اقلیمی بااست که هرازگاه امکان ظهور پیدا می کند. مع الوصف 

 موضوعاز جهان و در هر منطقه ای ای متفاوت است. عالوه بر این در هر گوشه  "جغرافیایی همچنین زمان وقوع سیالب کامال

به خاطر قلع و ل کشور بیشتر به عواملی چند بستگی دارد. منباب مثال سیالب های بخش وسیعی از مناطق شماها پیدایش سیالب 

ریزش برف های سنگین توام با بارندگی و  "یادش را برافکنده اند. دومانقمع درختان جنگلی است که در سالهای اخیر ناباورانه ب

، دوشمی  حادثدر تابستان  "در مناطق جنوبی اکثرا تا تابستان واوایل یا اواخر فصل بهار مناطق شمال کشور از در هوای گرم که 

عوامل دیگر در این از تخریب مراتع، احداث سازه های غیر ضروری در حریم رودخانه ها، تنگ کردن مسیر رود و بسیاری 

 .پروسه دخیل می باشند

منحصر به گاه متفاوت و  "به عوامل و شرایط کامالحجم سیل، خود  سیالب در هر منطقه ای بسته به بزرگی یا کوچگی  پیدایش 

اه با چنانچه گ ،خود طبیعت می کند خاصهای دوره برگشت متاثر از هر یک از سیالب ها وقوع د. عالوه بر این ربستگی دافردی 

با خود خسارات جانی و مالی  شده،ظاهر ای به صورت ناگهانی در منطقه  همیشه،سیالبی بسیار بزرگ با حجم خارج از معمول 

اتفاقی است و هرگز به صورت پیوسته و مداوم اغلب م در یک منطقه خاص چنین واقعه ای عظی. فراوانی را به همراه می آورد

د. ولی آنچه بیشتر دنبه وقوع به پیونیز حتی صد و هزار ساله  ،بلکه ممکن است در یک دوره پنج ساله، ده ساله ،ددارن امکان ظهور

است که می توان  یبیشتر سیالب های کم اهمیت و کم خظر ،هر ساله یا یک سال در میان اتفاق می افتد "متداول است و معموال

از هدر رفت آب و از با اقدامی موفق می توان  .گرفترا جلوی وقوع آنها مهار و اقدامات پیشگیرانه به سادگی از با برخی 

جهان از هدر دیگر ایران و یا هر منطقه کم باران  ی مثلخشک "نسبتا دسترس خارج شدن این مایه حیات بخش به ویژه در کشور

شک ایران ریزش بارانهای سودمند به صورت سیل از دست می که در کشور خ آن)جای بسی شگفتی  رفت آب جلوگیری کرد

 "، برخی دارای منشاء کامالقابل شناسایی است. از طرف دیگر رویدادی به نام سیالب حاصل دو پدیده جدا از یکدیگر رود(

 انسانی شکل می گیرد.طبیعی و دسته دوم در اثر عامل 

او انسان اکثرا پدیده ای است که دوم:  مورد بدان اشاره رفت ولی  که در چند سطر فوق در باره مورد نخست مطلب همان است 

با دست درازی به حریم رودخانه ها و تخریب مراتع، جنگلها، استخراج معادن و معدن کاوی، جاده سازی و  ،دانسته با نا دانسته

. شودبه دور از درک درست، باعث به وقوع پیوستن سیالب های مکرر و دنباله دار می و عقالیی غیرگاه دامات بسیاری اق

رویدادی که پی آمدش سبب تخریب و نابودی سرزمین، همچنین بر باد دادن ثروت جامعه و تخریب ساختار های دست ساز 

د. شوایجاد ضر وزیان غیر قابل باور به محیط طبیعی می  همان افراد خاطی است که عملکردشان سبب نابودی محیط زیست و

دیگرانی  به نو زیاث ضرر موجبابلکه  ،عادالنه، پی آمدش تنها متوجه خود شخص خاطی نمی شودمنطقی و ناچنین رفتار غیر 

طریق دامن جوامع بشری  خساراتی که از این شده، موارد یادکه هرگز در بروز سیالب دخالتی نداشته اند. مهمتر از همه  می گردد،

همان  وجود هبکه زندگیشان است آب از منطقه و از دستزس مصرف کنندگان و کسانی  فرارفاجعه همانا  "عمدتاگیرد، می فرا 

ند. لطمه جبران ما باز میاداره امور زندگی  شده، ازکمبود آب و گرفتار مضیقه فاجعه ای که جامعه انسانی  آب تداوم پیدا می کند.
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در این ) ناپذیر تخریب سامانه رود، رویدادی است به شدت زیانبار به خصوص در  منطقه ای که کرفتار کمبود بارندگی است

کردن عمدی تنگ  و غیر معمول به خاطرناگهان با ریزش بارانی تند انسان خطاکار  خانه،رودطبیعی با دستکاری در سامانه  مورد

تاثیر منفی در تهیه و تامین آب بر و ، ساز. موضوعی که الجرم بیشتر از بیش مشکل شود( فاجعه خلق میغافلگیر شده مسیر رود 

گاه آنان را به ترک خانه و کاشانه خود مجبور می  ،ان دشوارهمگجای می گذارد. وقوع چنین رویدادی شرایط زیست را برای 

غم و اندوه بی آبی و دست آخر ترک د، فقط  گشیدن بارردمان بر می آی. در چنین مواقعی تنها کاری که از دست این قبیل مسازد

است که شاید در آن دیار امید فرجی باشد. نمونه چنین واقعه ای در حال حاضر در هایی خانه و کاشانه و کوچ به سر زمینی 

شک شدن دریاچه بخش جنوب شرقی کشور )استان سیستان و بلوچستان و استان آذربایجان غربی و ....( قابل ذکر است. فاجعه خ

-1340در سالهای البته  یکی از این نمونه است. هامون )تاالب هامون( و قطع جریان آب هیرمند از جانب حکومت افغانستان

دو منطقه میانکنگی و در ها روستای  100سبب کوچ اهالی که  ،در منطق زابلستان رویداد رویدادی غم افزا و دلتنگ کننده 1342

سبب شد تا جمع بسیار زیادی از مردمان آن سامان به سوی دشت گرگان و گنبد کوچ کنند که هنوز که  موضوعی .نیاتک گردید

ساکن در منطقه در آن منطقه ساکن می باشند. در این باره مثال بارزتری که امروزه در کشور حاکم است، کوچ بسیاری از مردمان 

آب شرب مجبور به ترک خانه و کشاانه مالوف راهی مناطق دور و نزدیک را می توان نام برد که در اثر کمبود آب حتی زابلستان 

کوچ چندین آن خواهیم بود، شاهد چندان دور در اینده ای ن می شوند، جاییکه کسی آنان را استقبال نمی کند. مشکل مشابهی که

که الجرم می بایستی خانه و کاشنه . کسانیشرقی و غربی است که مقدماتش در حال شکل گرفتن استمردمان آذربایجان  میلیون

، که زنگ خطرش مدتهاست به صدا در به جستجو برخیزند )فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیهفقیرانه را ترک و در پی سرپناهی 

 (.امده، کسی را از دولتمردان باکی نیست

ی ریزش های ناچیزو  یابانیب چهره ایحضور (، نشان می دهد که بخش شرقی کشور به علت الفتلفات سیل )نقشه نقشه  

سری علیرغم کد. مع الوصف را در ذهن متبادر کنهای بسیار مخرب آنهم سیلسیل خطر بروز  علی الصول نمی بایست جوی،

شاهدش هستیم، باز وقوع سیل در سالهای اخیر به خصوص ، در این قسمت از نقشه جغرافیاییبارندگی  میزان چشمگیری که در

در  انمرگ و میر برخی از هم میهنو  مبنی بر ویرانی،خبری ناگوار تا به طوریکه روزی نیست،  ،دارد ایشافزهای ویرانگر رو به 

 .یافت نکرده باشیم

 

 

 

 سواالت ارزشی  

 

به یک و کارشناسان محترم در کشور ما گویا بیان ضرورت حفاظت از تنوع زیستی در میان بسیاری از مسئولین و یا حتی مهندسان 

شده  ناپذیر جبران صدمات  آبزیان، حیات وحش، پوشش گیاهی و جنگل ها دچارچرا تابو تبدیل شده است. بیان این مطلب که 

است. درک کمتر مورد توجه و عملکرد آنان قرار گرفته شوند، در تقابل با توسعه، ایجاد اشتغال، و بهروزی انسان ها و می 

سرنوشت اسفبار این مجموعه که  را تقویت می کند، یا عدم اعتقاد به توسعه پایدار این باور توسعه پایدار واهمیت از  درستنا

دستخوش هوای و هوس عده ای ناوارد رو به انهدام گذاشته کسی در فکر اصالح یا انجام کمترین اقدامی نیست. و این در حالی 
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 دم "که ابداقیقت حمایت از حیات انسان نیز می باشد، حفاظت از حیات وحش، آبزیان، پوشش گیاهی و جنگل ها در حاست که 

بی توجهی به مسایل همین در واقع وجود د. دولتی و غیر دولتی واقع نشده و نمی شور بسیاری از مسئولین و تصمیم گیرندگان نظ

میق که نفس سفره ، همچنین حفر چاههای عمیق تا بسیار عناپایداربی ضابطه و ساخت سدهای  رویکرد به و مشکالت پیش رو،

 ه است. های آب زیر زمینی را به شماره انداخته ازاین مقول

برنامه مثل عدم  :است از احداث سدها بعدعدم توجه به اقدامات ضروری پیش و در این وادی یکی از مهمترین مسایل پیش رو 

رودخانه.  میانه در  اد دیواره ای ناتراوایجا  محدود بهکه در نهایت آنچه صورت می گیرد سازه ای است ریزی برای احداث سد، 

ساخت جسم سد  دست بردن بهبیش  است مدون و دقیق کهی ا برنامه نیازمندد روهله اول  ی،سدساخت هر گونه مسلّم است که 

می  سدآبگیری دریاچه از همه مهمتر موضوع رعایت کلیه ضوابط فنی و مهندسی و اعمال  یستی بدان پرداخته شود. همچنینبا

احداث سد نیازمند اقدامات متعدد و برنامه ریزی های گوناگون در عرصه های در واقع عالوه بر در نظر گرفتن اصول فنی، باشد. 

می باشد. توجه به این مسایل مهم در شیوه های سد سازی متداول در کشور ما به نیز اجتماعی، گردشگری، اقتصادی و زیر بنایی 

 مورد بعدی که همانا آندریاچه  یعنی پس از آماده سازی سد و همین امر لذاوجود رفته است. شدت مورد فراموشی قرار گ

دیگر موارد مشابه آن )مثل موضوع پاک کردن مخزن سد و قطع درختان موجود در مخزن و غیره(  وگردشگری مساله ساماندهی 

. نمونه ای از این سهل انگاری است آبگیری شد 1385ال در سکه  ،د. سد طالقانوشمی کامال رها شده و به امان خدا سپرده است 

 نشان دهنده وجود کلیه پوشش های به خوبی تصاویر زیر مواردی که در 

 د.دهمی را نشان درختی و ابنیه موجود در دریاچه و ریزش دیواره های جانبی به دریاچه 
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 ضمیمه نخست

 

   رابطه پنمن )ترجمه(

 

توسط پنمن  1948انرژی است. این فرمول در سال  "اچ"یک معادله نیمه تجربی، ترکیبی از انتقال جرم )ای آ( و فرمول پنمن 

ابداع و توسعه یافت. موردی که هنوز هم به طور گسترده برای محاسبه تبخیر بالقوه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک از 

 سب میلی متر در روز است(. که با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.آن استفاده می شود. تبخیر بالقوه )برح

 Ea  )ای آ( جرم

  H  )اچ( انرژی

 
 

 

 11.29واحدی است تجربی، که به درجه حرارت بستگی دارد )برای اندازه گیری آن به جدول  151در این فرمول )دلتا/گاما(

به دست می آید با استفاده از  "ار او("منهای  "ار اندیس ان"ضربدر  ("1ار + "از طریق رابطه ) "اچ"مراجعه شود(. همچنین 

 رابطه )*(.  

  

* - (1-r)Rin - Ro where Rin (تابش ورودی) 

 و تابش ورودی از رابطه )** ( به دست می آید 

 

 - **(1-r)Rin = 0.95Ra(0.18 + 0.55n/N) 

 

                                                 
151  -Δ/γ  

* - (1-r)Rin – Ro 

 ●Ea  
 - ●●ea 

 - ●●●RH = ed/ea 
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خروجی تابش خورشید ، و )ار( البدو یا ( برداشت می شود، )ار او( 11.11جاییکه )ار آ( خورشید پرتو افکنی است که از  جدول )

(. و )ان کوچک به ان بزرگ( ساعات آفتابی حقیقی و 0.05بازتاب نور خورشید است )این واحد برای آب برابر است با رقم 

% 40لبته به جای ساعات افتابی می توان میزان ابرناکی را استفاده کرد(، چنانچه اگر ابرناکی ساعت های آفتابی بالقوه یا ممکن )ا

  ق رابطه )***( حاصل می گردد.   طری از( او ار) آنکه ضمن ،(100 – 60باشد نسبت ان بر )ان( بزرگ برابر است با)

  

 

 -  *** 

 

دارد( همان فشار بخار آب حقیقی است، و مقدار زیگما تی اندیس آ به در این رابطه حروف )ای اندیس دی که زیر رادیکال قرار 

 ( حاصل می گردد(.11.2.4که تشعشع نظری جسم سیاه نامیده می شود از جدول ) 4توان 

 در مایل برحسب باد سرعت( 2 اندیس یو) آن در که کرد توان می استخراج زیر رابطه از را( ●همچنین )ای بزرگ اندیس ای/ 

 یادمان. اید می دست به( 11.2.8) جدول از  اشباع آب بخار فشار( ●●ا اندیس ای) و(  متر 1609 مایل هر) شود می تعین روز

 . گردد می محاسبه ●●● رابطه از نسبی رطوبت باشد

 

 

 

 

 

 

 
Penman formula 

The penman formula is a semi-empirical equation combining mass transfer (Ea) and energy budget (H) methods. 

The formula was developed by Penman in 1948 and is still widely used for calculating the potential evaporation 

using synoptic meteorological data. According to Penman the potential evaporation Eo (in mm/day) can be 

calculated as: 
 

 
 

where Δ/γ is an empirical parameter depending on temperature (Appendix 11.2.9). H is calculated as H = (1-r)Rin - 

Ro where Rin (incoming radiation) is given by 
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(1-r)Rin = 0.95Ra(0.18 + 0.55n/N) 

 

where Ra is the solar radiation (Appendix 11.1.1), Ro is the outgoing radiation, r is the albedo (0.05 for water), and 

n/N is the ration between actual sunshine hours and possible sunshine hours. The term n/N can also be estimated 

using the cloudiness, e.g., a cloudiness of 60 % gives an n/N of 40 % (= 100 - 60). Ro is calculated by 

 

 
 

where ed is the actual vapor pressure, and  is the theoretical black body radiation (Appendix 11.2.4). 

 

Ea = 0.35(0.5 + u2/100)(ea – ed) 

where u2 is the wind speed in miles/day (1 mile = 1609 m) and ea is the saturation vapor pressure (Appendix 

11.2.8). Remember that the relative humidity RH = ed/ea. 
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 نقشه میانگین بارندگی در سطح جهان مرجع سایت الدورادو :68تصویر 
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 منابع و ماخذ

 

 

  

اثر تراکم پوشش گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین شیاری در ترانشه خاکبرداری جاده جنگلی مطالعه موردی:  - 1

 پنجم، شماره دوم، ولنیآزادشهر نشریه پژوهشهای حفاظت آب و خاک جلد بیست و  -جنگل کوهمیان

20103053074https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/  

  15ر ...؟ ص سهم هر کشور چقدو ست ار اکل ثروت دنیا چه مقدسایت طرفداری /   -الف(  - 1) 
https://www.tarafdari.com 

 

 عوامل موثر بر زمان تمرکز در حوضه آبخیز: - 2

staff.guilan.ac.ir/staff/users/nikooy/fckeditor_repo/file/6_2.pdf   

 

vista.ir/content/21784/ (2 - )ویستا –بندی  احداث بانکت و تراس   -ب   

 

  / ماخذ ویکی پدیا 30سد کریت یک سد تاریخی است ص  -)ج(  3

 

 سایت محمد درویش )مهار بیابان زایی( -)چ( 4

55mohammaddarvish.com/desert/archives/   

 

   - نظر موافقان و مخالفان سدسازی -)ح(  5 
ir -https://www.dw.com/fa 
 شود )دویچه وله( میلیارد تن خاک حاصلخیز ایران تباه می 5سالی  سنگین، بازده پائین و زیان -)خ( 6

15268249ir/-https://www.dw.com/fa 

 

 زمینه کاری حفاظت از تنوع زیستی   -)د(  7

http://gep.ui.ac.ir/article_18734.html
http://gep.ui.ac.ir/article_18734.html
http://gep.ui.ac.ir/article_18734.html
http://gep.ui.ac.ir/article_18734.html
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103053074
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103053074
https://www.tarafdari.com/
https://www.tarafdari.com/
https://www.dw.com/fa-ir/15268249
https://www.dw.com/fa-ir/15268249
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 47لیست سایت آالینده های ارگانیک / ص  -)ر( 8

 انیمرکز محیط زیست جه -)ژ(  9

GEF  =Global Environment Facility 

 )س( کاربری اراضی و مدیریت  8
 www.unece.org/env/Irtap/welcome.htm 
 شمس کیا، ناصر.، رشیدی مهر آبادی، محمد حسین:  -ھ 9

راه کارهای مدیریت سیل در پیشگیری از سیل و کاهش خسارات.، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی.، گروه مهندسی نقشه  .

 1386برداری.، دانشگاه تهران، دیماه 

 سیل  عنوان تحت/  ساری 1392 28 -27/ پایدار توسعه و زمین علوم المللی بین کنگره در شده ارایه ازگزارش گرفته بر -( ∞) 10

جمع آوری  "که از طریق آرشیو روزنامه های کشور شخصا  1305 -1375آفرین سالهای  خسارت  بررسی سیلهای  -( ∂) 11

 نموده است

12  (π )- زیست محیط عبرت موزه و گتوند سد ساخت ماجرای                                        

3-star.org/dam-www.persian  

13 (ϱ )- آزاد ٔ پدیا، دانشنامه ویکی -شناسی  آب  
https://fa.wikipedia.org/wiki 

14 ( ñ )-  های کشور(  درصد از دشت78)بیالن منفی آب در 
www.hamshahrionline.ir/ 

15(œ )- ها  مرگ تدریجی قنات–  

newspaper.hamshahri.org/id/33 

16 (Ƃ )-  میلیارد تن خاک 5هر سال بیش از 

12structure.mihanblog.com/post/-dam  

https://www.isna.ir 17 (Ʈ )- ایسنا" ایران دانشجویان خبرگزاری   

18 (Ʊ )- صالحی جواد / جنگل: سرمایه خداد و تجدید شدنی  

ensani.ir/fa/article/author/21590?page=3  

19 ( ǰ )-  مرجع آب های شوش 

3qDNbEA48Xs1Yya4.persianblog.ir/MBJx1https://hamidgonob 

20 (Ƞ :)بالقوه تعرق و تبخیر محاسبه و گیری اندازه  

  -https://jwim.ut.ac.ir/article_30338_5821d76466d7439ca44f580b6 

21 (ȹ )- لیسانس فوق تز/  برخورداری حسین: مرجع 

 22 (ȸ)-  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن آبخیزداری ایران تحت عنوان "تهیه نقشه همباران / سایت

 )پنجمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(

 پایگاه خبری آب و فضالب و جهاد کشاورزی،  -)(  23

http://www.unece.org/env/Irtap/welcome.htm
http://www.persian-star.org/dam-3
http://www.persian-star.org/dam-3
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://fa.wikipedia.org/wiki
http://www.hamshahrionline.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/
https://hamidgonob1.persianblog.ir/MBJx4Yya1Xs48qDNbEA3
https://hamidgonob1.persianblog.ir/MBJx4Yya1Xs48qDNbEA3
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barghab.ir/en 
           24  - کاربری اراضی و مدیریت  

 و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان تاثیر تغییر کاربری اراضی" - 25   

The United Nations Environment Programme26 -  

مراجعه شود به کتاب اشنایی با استان های ایران/ تالیف حسین زنده دل/ انتشارات کاروان جهان گردان و.ایران  -)ط(  27

 1379گردان/

 

 دویچه ولهفرسایش خاک / برداشت از سایت  - 28 
structure.mihanblog.com/post-dam 

  58ص  1360سالنامه آماری کشور سال  -)ف(  13

 

   به گفته  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور   - 10029میلیون هکتار زمین در ایران در معرض بیابانی شدن است 

  ؛ وب سایت گلستان ما - 30

 

31 (ɰ )– (1392 دیماه 3 شنبه سه: درج تاریخ) سیل پایدار، توسعه و زمین علوم المللی بین کنگره 
hazard.conference.gsi.ir/fa/contents/math  

 

   اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه - 32

gep.ui.ac.ir/article_18734.html  

 
 

1 - Transgenic / Alternatives Jounal, Volume 38 Number 5/ 2012 / Field of Nightmares,   

 -  2 NIKOOY@GUILAN.AC.IR 

staff.guilan.ac.ir/staff/users/nikooy/fckeditor_repo/file/6_2.pdf 

3 -  Fast facts: The State of the World’s Land and Water Resources United Nations Food and Agriculture 

Organization 

-  4Huxley  ـ / Huxley's Physiography and Its Impact on Geography Journal Article 

 -  5 df .p02e1531e/i1531/i012http://www.fao.org/docrep/   

6   www.unece.org/env/Irtap/welcome.htm  

 7 - Deusche Welle https://www.dw.com/fa-ir   کی          اطالعات صدور مجوز برای حفر چاه های عمیق از دویچ وله 

  رانیشهروند ا 104هر  یچاه آب به ازا

 

- 8https://www.theihe.org/wp-content/uploads/201. 

http://www.radiozamaneh.com/154487
mailto:NIKOOY@GUILAN.AC.IR
http://www.fao.org/docrep/012/i1531e/i1531e02.pdf
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- 9www. Sciencedirect.com/ Journal of Hydrology 

 

 

 - 10cambridge history of Iran /volume survey of Iranian history and culture-is an eight .2004271/page  1volume   

 

 - 11Climate researchers alerted by rapid global warming                                             دویچه وله 

 

- 12Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering  /Vienna University of Technology 
 

 - 13UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR / BUREAU OF  

15 - Global Environment Facility (GEF) https://www.thegef.org 

 
 

 

RECLAMATION / DESIGN   OF SMALL DAMS  )A Water Resources Technical Publication ( /Third Edition, 

1987  

 

 - 14Mission of the Bureau of Reclamation 

 
15  - Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 

 

 - 16abay.comhttps://news.mongtimes-hundred-one-erosion-cause-./humans

        

Mission of the Bureau of Reclamation  ماموریت دفتر احیاء اراضی 
The Bureau of Reclamation of the U.S. Department of the Interior is responsible for the development and 

conservation of the Nations water resources in the Western United States. The Bureau’s original purpose “to provide 

for the reclamation of arid and semiarid lands in the West” today covers a wide range of interrela ted functions. 

These include providing municipal and industrial water supplies; hydroelectric power generation; irrigation water 

for agriculture 
water quality improvement; flood control; river navigation; river regulation and control; fish and wildlife 

enhancement; outdoor recreation and research on water-related design, construe tion, materials atmospheric 

management, and wind and solar power Bureau programs most frequently are the result of close cooperation with 

the U.S. Congress, other Federal agencies, States, local governments, academic institutions, water-user 

organizations, and other concerned groups, PMF hydrograph Specific-frequency flood hydrograph Basic hydrologic 

and meteorologic data  
 Hydrologic data 

 a) Recorded streamflow data  

https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/
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(b) Peak discharge data     

.  استایالت متحده  کشور در بخش غربسعه و حفاظت منابع ملی آب ماموریت دفتر احیاء اراضی وزارت کشور آمریکا، تو

   ....... 

 

 

 

 

 اطالعات مفیدی برای پشت جلد

 

 
Celestial equator: imaginary circle which separates the celestial sphere into two equal halves  استوای سماوی 

Estival: summery      تابستانی/ Hibernal: wintry زمستانی 

Vernal equinox  اعتدال بهاری 
April equinox, Spring equinox 

Autumnal equinoxاعتدال پاییزی   

September equinox, fall equinox  
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Ecliptic 152خسوفی و کسوفی، دایره البروج  /of the orbit or route of the sun/ n/path of the sun 

Solstice: either of the two times of the year when the sun is farthest from the equator (Astronomy) 
Summer solsticee from the equator, year longest day: time in the summer when the sun is at his maximum distanc 

winter solstice: shortest day of the year / انقالب زمستانی  

 

                                                 
 دایره البروج  -¹

 مسیری که خورشید در حرکت ظاهری ساالنه خود به دور کره زمین بر آسمان می پیماید 

د. در این نقطه، محور کنعبور می  ویسمااستوای  یا زمین مدار ی صفحه از خورشید دهد، می رخ ماه مهر اول "حدودا پاییزی اعتدال ی نقطه در   

ان می چرخشِ زمین نه به سمت خورشید تمایل دارد نه از آن دور می شود؛ درست در این زمان است که طول مدت شبانه و روز در تمام نقاط زمین یکس

 باشد.

 قرار استوا خط روی بر دارد قرار آن سر باالی دقیقاً خورشید مرکز که زمین سطح روی بر ای نقطه زمان، آن در که افتد می اتفاق زمانی تنها عتدالی نقطه  

 واقع زمانی تنها اعتدالی های نقطه یعنی هار به سمت نیم کره شمالی زمین و در اول پاییز، به نیم کره ی جنوبی حرکت می کند.ب اول در نقطه این ، گیرد

 درجه 66/5 یعنی خود حداقل به زاویه این ، انقالب ی نقطه در که حالی در باشد؛ عمود زمین استوای بر شب و روز ی کننده جدا ی صفحه که، میشوند
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