بودجههــای کالن مدیریــت منابــع آبــی بــه
وزارت نیــرو اختصــاص دارد ،امــا ایــن وزارتخانــه
در قبــال ســیالبهای ســهمگین و خســارات
ناشــی از آنهــا همیشــه ســاکت مانــده و معلــوم
نیســت بــا احــداث ســدهای متعــدد کــه
وظیفــه جلوگیــری از ســیالب را داشــته ،چــرا
نتوانســتهاند ایــن امــر را کنتــرل کننــد.
ضــرورت توســعه پوشــش گیاهــی و احیــای
جنگلهــا
ابوالقاســم حســینپور مدیــرکل دفتــر کنتــرل
ســیالب و آبخوانــداری ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیــزداری نیــز دربــاره اهمیــت
پوشــش گیاهــی و اقدامــات آبخیــزداری در
کنتــرل ســیالب اظهــار کــرد :در بحــث مدیریــت
ســیل اقدامــات پیشــگیرانه و اولویــت دادن بــه
فعالیتهــای آبخیــزداری و آبخوانــداری اعــم

مدیریــت باالدســت آبخیــزداری و آبخوانــداری و
احیــای پوشــش گیاهــی ،ضریــب ســیل خیــزی
را بــا نفــوذ ســیل بــه درون زمیــن کاهــش
دهیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه راهکارهــای
کاهــش ســیل خیــزی بیــان کــرد :بــا
تکنیکهــای آبخیــزداری و آبخوانــداری کــه
ســرآمد قالــب عملیــات بیولوژیــک ،بیومکانیــک،
ســامانه آبگیــر بــاران از باالتریــن نقــاط ارتفاعات
از مــرز بخــش هــای آبخیــز خــط مســتقیم آب
اســت ،انتظــار مـیرود بارشهــا را قطــره قطــره
مدیریــت و از علــت بــروز ســیل و ســیل خیــزی
جلوگیــری کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســیل واقعیتــی
انکارناپذیــر اســت ،افــزود :ایــران کشــوری
ســیلخیز اســت کــه پدیــده ســیل بــه ســبب
شــرایط اقلیمــی و قهــری رخــدادی قطعــی

محمــد مخبــر معــاون اول
رئیسجمهــور در جلســهای کــه
بــا حضــور وزیــر جهاد کشــاورزی
و پرســنل ســازمان منابعطبیعــی
و آبخیــزداری برگــزار شــد ،از وزیر
جهــاد کشــاورزی خواســت تــا
الیحــه قانــون جامع آبخیــزداری
را ظــرف دو هفتــه بــا پیوســت
اقتصــادی تهیــه و بــرای
تصویــب بــه دولــت ارائــه کنــد

از احیــای پوشــش گیاهــی و فعالیتهــای
بیومکانیــک و بیولوژیــک بایــد مــد نظــر قــرار
گیــرد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات مکانیکــی
در ســطح بخــش هــای آبخیــز باالدســت
نقــش مؤثــری در کاهــش ســیل خیــزی دارد،
افــزود :در رویکــرد اول بعــد از رخــداد ســیل در
مناطقــی کــه ســیالب ایجــاد خســارت میکنــد
بــه مقابلــه بــا ســیل میپردازیــم و در رویکــرد
دوم مدیریــت ســیالب در ســطح بخــش هــای
آبخیــز باالدســت بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
حســینپور ادامــه داد :در بحــث مقابلــه بــا
ســیالب بــه جــای برخــورد بــا معلــول بایــد بــه
علــت و ریشــه آن بپردازیــم و همــواره بــا انجــام

اســت ،از ای ـنرو ســازمان جنگلهــا و مراتــع بــا
اقدامــات پیشــگیرانه آبخیــزداری و آبخوانــداری
در نظــر دارد میــزان وقــوع ســیل را بیــن  ۵۰تــا
 ۷۰درصــد کاهــش دهــد.
چه عواملی خسارت سیل را تشدید کرد؟
یــک کارشــناس کشــاورزی و مدیریــت منابــع
آبــی بــا اشــاره بــه وقــوع ســیالبها و آبگرفتگی
معابــر شــهری و روســتایی در اســتانهای گیالن،
مازنــدران ،گلســتان و خراســان شــمالی در برخی
از فصــول ســال اظهــار داشــت :متأســفانه ایــن
ســیالبها خســارت جانــی و مالــی بســیاری در
پــی داشــت ،بــه طــوری کــه منــازل مســکونی،
باغهــا ،دامداریهــا ،تأسیســات زیربنایــی

شــهرها و روســتاها آســیب زیــادی دیدهانــد و
چندیــن شــهروند ایــن مناطــق جــان خــود را از
دســت دادنــد .وی افــزود :ایــن در حالــی اســت
کــه در بیشــتر نقــاط ســیلزده ،مدیریــت بحــران
اســتانها تذکــرات الزم را داده بــود ،ولــی بــه
دالیلــی از جملــه عــدم توســعه بندهــای بتنــی و
خاکــی ،الیروبــی نشــدن رودخانههــا ،کاهــش
پوشــش گیاهــی ،نابــودی جنگلهــا جهــت
ســاخت ویالهــا و قاچــاق چــوب و همچنیــن
تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی هــر ســاله
میــزان ســیالبها افزایــش یافتــه و خســارت
بیشــتری بهدنبــال دارد.
سینیســاز بــا بیــان اینکــه بیشــتر کشــورهای
توســعه یافتــه جهــان بــرای مقابلــه بــا
خســارات ســهمگین ســیالبهای فصلــی بــه
اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری
روی آوردهانــد ،تصریــح کــرد :مســئوالن وزارت
کشــاورزی کشــورهای امریــکا ،روســیه ،انگلیس،
آلمــان ،هنــد ،چیــن و دیگــر کشــورهای شــرق
آســیا بــا همــکاری ســایر ســازمان هــای مربــوط
بودجههــای کالنــی را بــه آبخیــزداری اختصــاص
میدهنــد تــا عالوهبــر جلوگیــری از ســیالبها
بتواننــد منابــع آب زیــر زمینــی خــود را تقویــت
کننــد.
خســارات  10هــزار میلیــارد تومانــی ســیل بــه
اراضــی کشــاورزی
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه
پیشبینــی میــزان خســارت بــه بخــش
کشــاورزی حــدود ۱۰هــزار میلیــارد تومان اســت،
گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط جــوی ،رونــد
گــزارش هــا همچنــان ادامــه دارد و احتمــال
مــیرود تــا نهایــی شــدن گزارشهــا ،ایــن
عــدد افزایــش یابــد .وی ادامــه داد :کشــاورزان
بــا تــاش یــک ســال زحمــت میکشــند تــا
محصولــی را بــه ثمــر برســانند کــه یــک ســال
هــم اقلیــم یــاری میکنــد امــا در پایــان فصــل
کــه زمــان برداشــت محصــول اســت چنیــن
حادثــهای رخ میدهــد؛ حــوادث غیــر مترقبــه
پیــش میآیــد و بایــد آمــاده باشــیم.
گفتنــی اســت بیشــترین خســارت بــه
کانالهــای آبــی وارد شــده اســت چراکــه از
رســوب پــر و تخریــب شــدند؛ همچنین بســیاری
از قنــوات ،جادههــای بیــن مــزارع اســتانهای
کرمــان ،یــزد ،فــارس ،لرســتان و کهگیلویــه و
بویراحمــد بیشــترین خســارت ناشــی از ســیل را
تجربــه کردنــد.
اقدامــات دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای
توســعه آبخیزداری
محمــد مخبــر معــاون اول رئیسجمهــور در
جلسـهای کــه بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی
و پرســنل ســازمان منابعطبیعــی و آبخیــزداری
برگــزار شــد ،از وزیــر جهــاد کشــاورزی خواســت
تــا الیحــه قانــون جامــع آبخیــزداری را ظــرف
دو هفتــه بــا پیوســت اقتصــادی تهیــه و بــرای
تصویــب بــه دولــت ارائــه کنــد؛ قانونــی کــه
پیشتــر هــم بحــث تصویــب آن در مجلــس
مطــرح بــود و  150نماینــده بهدنبــال تدویــن
طــرح جامــع آبخیــزداری کشــور بودنــد.
در واقــع دولــت درحالــی بهدنبــال طرحهــای
اقتصــادی آبخیــزداری اســت کــه براســاس
محاســبات انجــام شــده ،بــا اجــرای عملیــات
آبخیــزداری صرفـ ً
ـا از محــل اســتحصال آب بــه
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