
سیل پدیده ای طبیعی و الزم است، 
اگر سیل نبود ما از بسیاری از چشم 
اندازهای زیبای زمین محروم بودیم. 
شکل گیری رودخانه ها و دره ها و 
همچنین پر شدن تاالب ها، حاصلخیزی خاک دشت ها 
از دستاوردهای طالیی سیل است. ایران از نظر اقلیمی 
کشوری است با آب و هوای قاره ای که چندین جبهه آب 
و هوایی در ساختار اقلیمی آن تاثیر دارد. از آستانه های 
اقلیمی در ایران بسیار گسترده و رخدادهای اقلیمی 
غیر قابل پیش بینی است. مردمانی که در فالت ایران 
زیست می کردند، خوب می دانستند که چگونه با این 
شرایط کنار بیایند. آنها با رعایت فاصله از رودخانه 
می توانستند نه تنها جان خود را حفظ بلکه از خسارت 

به اموال خود جلوگیری کنند. 
نگارندگان این یادداشت به کمک جدیدترین تصاویر 
ماهواره ای دو نقطه از سیل اخیر در امتداد رودخانه 
نمرود واقع در مزداران را بررسی و به نتایج شگفت 
انگیزی دست یافتند. در عکس های ماهواره ای تغییر 
شدید کاربری در بستر و حاشیه رودخانه نشانه محل 

آسیب پذیر بوده است. 
متاسفانه در سال های اخیر تجاوز به حریم رودخانه ها به 
شدت گسترش یافته است. ویالسازی، رستوران سازی، 
جاده سازی و انواع دخالت ها دستگاه های دولتی و 
شهرداری ها، دهانه رودخانه را تنگ کرده و باعث 
می شود که جریان آب رودخانه در زمان طغیان به 
سیالب مخرب تبدیل شود. عملیات آبخیزداری سازه ای 
به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مسیر رودخانه ها 
و آبراهه ها جهت کاهش خسارت سیل در ایران اجرا 
میگردد. عکس های ماهواره ای نشان می دهد که درست 
در باالی امامزاده داود چندین سد آبخیزداری ساخته 
شده بود. ولی سیل اخیر نشان داد که تعدد این سازه ها 
هم نتوانست مانع جریان سیلی شود که فقط حاصل 

حدود ۳۰ میلی متر بارندگی بود. 
باید بررسی کرد که چه اتفاقی افتاده و متولیان امرباید 
کارایی و نقاط ضعف این سیستم را به صورت جدی 
مورد نقد و بررسی قرار دهند. باید به این نکته توجه 
کرد که آبخیزداری واقعی باید بر جلوگیری از فرسایش 
خاک ، افزایش رطوبت خاک ، بهبود پوشش گیاهی در 

دامنه ها با کنترل چرا و حفظ و احیای ساختار طبیعی 
زمین، ایجاد بسترهایی برای نفوذ پذیری آب در کل سطح 
یک حوضه و حتی مطالعات اقتصادی و اجتماعی برای 
کاهش خسارت سیل و غیره متمرکز شود. لذا صرف 
تمرکز بر کارهای سازه ای در یک آبراهه یا رودخانه 
جهت ممانعت از سیل حتی می تواند نتیجه معکوس دهد.
بر اساس مشاهدات آخانی، در سیل ۱۳۸۰ در پارک 
ملی گلستان با شکسته شدن دو سد آبخیزداری، سیل 
تشدید و درست بالفاصله بعد از این دو سازه که منجر 
به آزادسازی حجم باالی رسوب و همچنین مصالح 
به کار رفته در آن سازه ها شده بود. این مواد رسوبی و 
مصالح همراه آن انرژی سیل را باال برده و هسته اصلی 
ویرانگری سیل را شکل داده است. گزارش های متعددی 
از شکسته شدن بندهای آبخیزداری در سیل های اخیر 
برای نمونه در کرمان و یزد وجود دارد که بایستی با 
دقت بیشتر هر کدام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
اما مساله اصلی که در همه سیل های ایران مشترک 

است، فرسایش شدید حوضه آبریز و دستکاری در 
ساختار هیدرولوژی مهمترین عوامل سیل هستند. این 
فرسایش ناشی از چرای بی رویه، تغییر کاربری بی رویه، 
جاده سازی های بی مورد، معدن کاوی، برداشت شن و 
ماسه از بستر و شیب های اطراف و از همه مهمتر 
تجاوز به حریم طبیعی رودخانه هاست. پوشش گیاهی 
حاشیه رودخانه ها به عنوان مهمترین عامل کنترل شدت 
جریان آب عمل می کنند. برداشت آب از رودخانه ها 
برای عملیات معدن کاری، باغدارای ها و رستوران های 
حاشیه رودخانه یا ویال ها باعث می شود که در فصل کم 
باران جریان رودخانه تضعیف شده و با افزایش بستر با 
مورد رسوبی دهانه رودخانه کوچکتر شده و در زمان 
سیل امکان جابجایی حجم باالی آب را نداشته باشد. 
نتبجه آنکه سیل های اخیر آینه تمام نمای دخالت 
انسان در رژیم رودخانه است. متاسفانه درک درستی 
از زیست بوم رودخانه در ایران وجود ندارد. متولی 
رودخانه های ایران وزارت نیروست که بیشتر نگاه 

بهره ورانه نسبت به رودخانه دارد. در حالی که رودخانه 
یک زیست بود پویاست که مانند شریان های حیاتی، 
با انتقال آب به حوضه آبریز باعث پایداری مسیر 
می شود و الزم است دولت جمهوری اسالمی ایران 
در مکانیسم مدیریت و حکمرانی رودخانه ها یک 

بازنگری اساسی و بنیادی داشته باشد. 
متاسفانه دستگاه های دولتی و گاهی شرکت های ذینفع 
در شرایط بحران به ارائه راهکارهای شتابزده – مانند 
سدسازی یا آبخیزداری سازه ای– اقدام  می کنند. توصیه 
ما به دستگاه های مسئول آن است که با فراخوان کلی 
به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از آنها دعوت شود تا 
به طور جداگانه به بررسی هر سیل پرداخته وسپس 
بر اساس نتایج علمی اقدام به باال بردن تاب آوری 
در مقابل سیل کنند. بدون انجام تحقیقات مناسب و 
مستقل، انجام راه حل های ضربتی و فوریتی  نتیجه ای 
جز اتالف بودجه و افزایش خسارت های جانی و مالی 

در سیل های بعدی نخواهد داشت.
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گزارش سبز قاب سبز

ساالنهبیشاز۸میلیاردکیلوزبالهپالستیکیوارداقیانوسمیشود.
ازپالستیکهاییکبارمصرفخودداریکنیدودرصورتامکان

جایگزینهایپایدارتریراانتخابکنید.

باغدارانبریتانیاییمیگویندگرماوخشکیبیسابقهدربریتانیا
بهحدیرسیدهکهدرصورتتداوممیتوانمحصوالتیچون

انجیر،اناروهندوانهرابیرونازگلخانهعملآورد

دوسوماروپاهماکنونگرفتارخشکسالیاستکهاحتماالبدتریندوره
کمآبیازایننوعدر۵۰۰سالاخیراست.گزارشتازه»رصدخانه
جهانیخشکسالی«میگویدکه۴۷درصدقارهدرشرایط»هشدار«
قرارداردکهبهمعنیایناستکهدراینمناطقخاکخشکشدهاست.
۱۷درصددیگرهمدرحالتاحتیاطقرارداردکهبهمعنی»ظاهرشدن
نشانههایفشار«برپوششگیاهیاست.اینگزارشاخطارمیدهدکه
ایندورهکمآبیبهبرداشتمحصولوآتشسوزیهایطبیعیدامن
خواهدزدوممکناستدربرخیازبخشهایجنوبیاروپاتاچند

ماهدیگرادامهپیداکند.

وضعیتسداکباتانهمدانباگنجایش۳۶میلیونمترمکعبآب!

هرزبالهایکهبهزمینریختهمیشودقامتیکنفرراخممیکند.
ریختنزبالهعالوهبرزشتکردنسیمایشهرباعثمسدودشدن

جویهاومسیرهایآبسطحیوآبگرفتگیمیشود.

۳۰درصدمردمبیموقعزبالهرابیرونمیگذارند.زمانبیرون
گذاشتنزبالهافرادشاغلبرایشهرداریدردسرسازاست.

معاونسازمانمدیریتپسماندشهرداریتهرانازمشارکت۷۰
درصدیمردمدربیرونگذاشتنزبالهدرساعت۹شبخبرداد
وگفت:»مشکلدرجمعآوریزبالهراشهروندانیایجادمیکنند

کهبینساعت۷تا۱۲ظهرزبالهخودرابیرونمیگذارند.«

یادداشت سبز

در این بهار، به گوشه دیوارها، درز اسفالت ها در آنجا که بیش از حد 
لگدکوب نشده، به زمین های رهاشده  شهر، و به باغچه  ساختمان و 
گوشه و کنار بوستان های شهری در جاهایی که بیل و بیلچه  »وجین«کاران 
در کار نیست... بنگرید تا دریابید که »نبوغ« ژنتیکی گیاهان چه 
می کند! البالی بوته ها و درختچه ها، »مینای چمنی« روییده و با 
گل های طالیی اش دلربایی می کند؛ در جایی دیگر بوته  »خاکشیر« 
سرکشیده و غالف های ظریف اش را به رخ می کشد؛ در پای درختانی، 
»کالغک« با گل های بنفِش خوشه ای خودنمایی می کند؛ آن سوتر، 
»بارهنگ« با برگ های شمشیری در کنار »پنیرک« با برگ های گرد و پررنگ، چشم آدم 
صاحبدل را می رباید؛ هرجا که از چشم باغباِن پرپرکننده »علف های هرز« در امان بوده، 
»نیلوفر وحشی« و قاصدک ها به ُگل نشسته اند؛ و بر توده ای از خاکروبه که هیچ مهندس 
باغبانی نمی تواند گیاهی بر آن برویاند، دست معجزه گر طبیعت، بوته های نورس و ظریف 

»جارو« و »َکبَر« را از البالی قلوه سنگ ها و نخاله با نور و آسمان آشنا ساخته است!
چقدر باید کم ذوق باشیم که این گیاهان ریز و درشت را که هرکدام با طرحی 
بدیع، بی کمترین مراقبت انسانی، جلوه ای از تنوع زیستی را به نمایش گذاشته اند، 
»علف هرز« بخوانیم و ریشه کن کنیم. گیاهانی که خودبه خود در زمین های شهری 
می رویند، نمونه هایی از »گیا« )فلور / مجموعه گیاهان بومی یک منطقه( هستند و 
از سرمایه های طبیعی سرزمین به شمار می روند. این گیاهان در روند میلیون ها ساله  
تکامل، و در پی »انتخاب طبیعی«های بی شمار، با محیط سازگار شده اند. این سازگاری 
طبیعی، توانی ورای دانش کشاورزی و قوه  تصور ما به آن ها داده تا بتوانند در گرما 

و سرمای محیط و  دیگر شرایط سخت منطقه تاب بیاورند.
الزم است با نگاه مهربانانه به گیاهان بومی، در طراحی فضاهای سبز شهری بازنگری 
کنیم. در شرایطی که کشور مشکل تأمین آب دارد، فرصت دادن به این گیاهان می تواند 
مصرف آِب فضاهای سبز شهری را تا یک دهم کاهش دهد. می توان به جای بزک کردن 
بوستان  )پارک(ها با گل های درشت و برگ های پهِن آب بَر،  آن ها را با زیبایی وحشِی 
گیاهانی آراست که گل های ریز دارند و برگ هایشان با روش های پیچیده ای چون به 
کاربستِن کرک، تیغ، رنگ نقره ای و ذخیره سازی آب... با گرما و نور کورکننده  خورشید 
تابستانی، مقابله می کنند. همچنین باید نگاه مان به فضاهای باز شهر اصالح شود؛ به این 
شکل که زیبایی را در ناحیه ای خشک چون تهران، فقط در توده  همیشه سبز و انبوه نبینیم 
و توقع نداشته باشیم که در چنین اقلیم، در میانه تابستان هم گل و چمن داشته باشیم. 
بسیاری از گیاهان بومی ما، یاد گرفته اند که به خواب  تابستانه بروند؛ همان گونه بسیاری 
از گیاهان و بعضی جانوران در زمستان به خواب می روند تا آسیب پذیری و حساسیت 
خود را در شرایط سخت، کم کنند. در عوض می توانیم از نیمه  پاییز تا اواخر خرداد )نیم 

تا دوسوم سال!( فضای سبزی داشته باشیم که نیازی به آبیاری ندارد.
کشور ما غنای گیاهی خوبی دارد و در هر ناحیه می توان ُرستنی های بومی را شناخت 
و آن ها را به فضاهای شهری معرفی کرد. تجربه  شخصی خودم در چند باغچه تهران 
و کرج نشان داده که حتی در سال های کم بارش، فقط با فرصت دادن به رویش گیاهان 
خودرو، و با کاشت درختچه ها و درختانی مانند داغداغان، خرزهره، ارغوان، نسترن 
وحشی، دغدغک، مو و زیتون که کم وبیش بومی ناحیه های خشک ایران هستند، می توان 
آبیاری باغچه ی ساختمان را به اواخر بهار تا نیمه  پاییز، و آن هم حدودا هر ده روز یک بار، 
محدود ساخت. به این ترتیب، و با خودداری از کاشت چمن اصالح شده و گل های 
خارجی و غیروحشی، مصرف آب به حدود یک دهم آن چه که در بوستان های شهری 
یا باغچه های معمولی صورت می گیرد، کاهش می یابد. در آبیاری، با کاربست »روش 
کوزه ای« که یک شیوه  قدیمی ایرانی است، می توان درختان و درختچه ها را در اوج گرمای 
تابستان هم با اندکی آب و با زحمتی کمتر از روش شلنگ، سبز و شکوفا نگاه داشت.
جا دارد که شهرداری ها با برگزاری کارگاه های آموزِش »باغچه آرایی سازگار با محیط 

زیست«، فرهنگ کاهش مصرف آب و  استفاده از گیاهان بومی را ترویج کنند.

به گیاهان خودرو، سالمی دوباره باید کرد!

مساله اصلی که در همه مساله اصلی که در همه 
سیل های ایران مشترک سیل های ایران مشترک 
است، فرسایش شدید است، فرسایش شدید 

حوضه آبریز و دستکاری حوضه آبریز و دستکاری 
در ساختار هیدرولوژی در ساختار هیدرولوژی 
مهمترین عوامل سیل مهمترین عوامل سیل 

هستند. این فرسایش هستند. این فرسایش 
ناشی از چرای بی رویه، ناشی از چرای بی رویه، 
تغییر کاربری بی رویه، تغییر کاربری بی رویه، 

جاده سازی های بی مورد، جاده سازی های بی مورد، 
معدن کاوی، برداشت شن و معدن کاوی، برداشت شن و 
ماسه از بستر و شیب های ماسه از بستر و شیب های 

اطراف و از همه مهمتر اطراف و از همه مهمتر 
تجاوز به حریم طبیعی تجاوز به حریم طبیعی 

رودخانه هاست. پوشش رودخانه هاست. پوشش 
گیاهی حاشیه رودخانه ها گیاهی حاشیه رودخانه ها 
به عنوان مهمترین عامل به عنوان مهمترین عامل 
کنترل شدت جریان آب کنترل شدت جریان آب 

عمل می کنندعمل می کنند
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