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توسعه آبخیزداری در  10میلیون
هکتار از اراضی کشور
امین محمودی
بــه منظــور جلوگیــری از خســارات ناشــی از ســیالبها ،بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه
امریــکا ،انگلیــس ،آلمــان ،هنــد ،روســیه ،برزیــل ،افغانســتان ،پاکســتان ،چیــن و دیگــر کشــورهای
شــرق آســیا بــه اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری روی میآورنــد ،بــه طــوری کــه هــر
کــدام بودجههــای کالنــی را بــا همــکاری تمــام ســازمان هــای ذیربــط و برنامهریــزی دقیــق
بــه ایــن کار اختصــاص میدهنــد .آبخیــزداری بــه عبــارت خیلــی ســاده و خودمانــی بــه تمــام
عملیاتــی گفتــه میشــود کــه میتوانــد آب ناشــی از بارندگــی در مبــدأ بــارش را بــه زیــر زمیــن
نفــوذ بدهــد تــا مانــع خســارت آن شــود و حتــی مناطــق مختلــف را پــر آب کنــد و دیگــر شــاهد
کمبــود آب در کشــور نباشــیم.
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بــا اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری
بــا پلکانــی کــردن مســیلها و رودخانههــا،
انحــراف مســیر رودخانههــا و احــداث ســیل
گیــر توســعه کاشــت پوشــش گیاهــی ،احیــای
جنگلهــا ،احــداث بندهــای بتنــی و خاکــی و در
نهایــت حمایــت از توســعه کشــاورزی و چــرای
دام در مراتــع میتوانیــم شــرایطی ایجــاد کنیــم
کــه آبهــای جــاری ناشــی از بارندگــی بــه دل
خــاک نفــوذ کــرده و عالوهبــر ســیراب شــدن
ســفرههای زیرزمینــی ،مقــدار آب جــاری بــه
طــرز قابــل توجهــی کاهــش یابــد.
در قانــون ،اجــرای عملیــات آبخیــزداری بــه
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری ذیــل
وزارت جهــاد کشــاورزی ســپرده شــده اســت،

امــا بــه گفتــه کارشناســان ،اگــر ایــن ســازمان
بخواهــد آبخیــزداری کنــد ،مســئوالن وزارت نیرو
بــه بهانــه اینکــه آبخیــزداری باعــث کاهــش
دبــی رودخانههــا میشــود و ایــن وزارتخانــه
نمیتوانــد مقــدار پیشبینیشــده را پشــت
ســدها ذخیــره کنــد ،از اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری جلوگیــری میکنــد.
بودجــه کافــی بــرای اجــرای عملیات آبخیــزداری
اختصــاص نمییابــد
در همیــن خصــوص حمیــد سینیســاز
شهشــهانی ،کارشــناس کشــاورزی و مدیریــت
توگــو بــا روزنامــه ایــران
منابــع آبــی در گف 
گفــت :وزارت جهــاد کشــاورزی طبــق قانــون

برنامــه ششــم توســعه و پروژههــای ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی موظــف بــه
اجــرای آبخیــزداری اســت ،بــه طــوری کــه ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ایــن وزارتخانــه را
در بخــش آبخیــز ســدها و ســایر مناطــق ،بــه
اجــرای  ۶۵۰هــزار هکتــار عملیــات آبخیــزداری
مکلــف کــرده اســت .بــا ایــن حــال همیشــه
وزارت نیــرو در اجــرای عملیــات آبخیــزداری
ســنگاندازی کــرده اســت ،چــون معتقــد اســت
اجــرای عملیــات آبخیــزداری باعــث کاهــش
دبــی رودخانههــا میشــود و آنهــا نمیتواننــد
مقــدار پیشبینیشــده آب هــا را پشــت
ســدها ذخیــره کننــد.
سینیســاز اضافــه کــرد :از طــرف دیگــر

