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خبر

خروش طبيعت
عليه پديدههاي مخرب

گسترش سدس��ازي در سه دهه
اخير به عنوان نمادي از سازندگي
وباتوجيهتوسعهبخشكشاورزي،
افزايش صادرات،كاهش وابستگي
به واردات و بعضا توليد برق ،حجم
عمدهاي از اعتبارات عمومي را در
عبدالحسينطوطيايي
خود بلعيد .در چنين شيوهاي چه
بسيار تاالبهاي كش��ور در رثاي خشكي رودخانهها و در
سكوتومهرامضايسازمانهايحفظمحيطزيستوقت
لبفروبستهوريزگردپراكندند.بهموازاتايننوعسازندگي
چهبسيارتابلوهايمشاورينكهبرافراشتهشدتادرتوجيه
ساخت نزديك به هزار س��د و آب بند ريز و درشت و براي
خوش آمد كارفرم��اي دولتي خود از آينده پررونقتر خبر
دهند .سرانجام نقدهاي كارشناسان بيابزار آب و اكولوژي
سر از رس��انهها درآورده و از مافيايي به نام آب و نيز از زوال
روزافزونمحيطزيستدراينروندهشداردادند.تنهادراين
سهدهه 72سدرويسرشاخههايوروديبهدرياچهاروميه
زدهشدتادودتنورمعيشتسدسازانبهصورتريزگردهاي
اين درياچه خش��كيده تهديدي ب��راي آينده اين منطقه
كشور شود .سرانجام دولت يازدهم با نمادي از تدبير ،وعده
احياي درياچه اروميه و شعار محيطزيست محوري آمد.
مجرياحيانيزازنيازچندميليارددالروبرنامهعقيمسازي
كشاورزيمنطقهبراينجاتدرياچهخبرداد.دراينرابطه
بازهممشاورينيآمدندتااينبارازتوقفكشاورزيودرياچه
پرآبنويدبدهند.حكايتهادربحراناقليميخوزستانو
سرشاخههايعقيمزايندهرودو...نيزنشانازردپايمافياي
آب داشت؛ مافيايي كه سالهاست انتقال آب بينحوزهاي
را نيز مدنظر قرار داده تا حيات مردمي را كه هزاران س��ال
به امس��اك و ابتكار در مصرف آب خو گرفته به لولههايي
شكنندهوابستهكنند.
در روزهاي نخست طغيان س��يل اخير در تركمنصحرا،
اس��تاندار اس��تان گلس��تان قب��ل از هرگون��ه بررس��ي
آسيبشناسانه بالفاصله از موهبت و كاركرد نجاتبخش
يداد،
سدهايمنطقه،كهاگرنبودندفاجعهبزرگتريرخم 
گفتند .البته جناب استاندار هرگز به روند تخريبي كه طي
سهدههاخيروبهنامبهرهبرداريازجنگلدرمنطقهصورت
گرفتهبوداشارهاينداشتند.چنديبعدنيزآقاياردكانيان
وزير نيرو در سفر به استانهاي مازندران و گلستان از مزايا
و نقش مثبت س��دهاي اين دو استان درخصوص كاهش
تخريبها نكاتي را برش��مردند .ديري نگذشت كه در پي
بروز سيل در استانهاي خوزستان و لرستان و ابعاد وسيع
از تخريب جناب جهانگيري معاون اول رييسجمهور نيز
در فرصتها و مصاحبههاي مختلف و در مواضعي مشابه
از س��دهاي اين مناطق به عنوان ناجيان ب��زرگ در برابر
سيليادكردند.رييسجمهورنيزدرسفراخيربهلرستان،
مدعينقشبيبديلسدهادرجلوگيريازتخريبدربرابر
سيلهاي اخير شدند .تاكيد شتابزده آقاي روحاني بر اين
فرضكهدستگاهاجراييكشوردرچنبرهسلسلهقدرتمند
سدس��ازان به تريبوني در دفاع بيقيد و شرط از سدسازي
تبديل شده است ،مهر صحه نهاد .همين چند ماه قبل بود
كهآقايروحانيباابرازنگرانيازخشكساليدرزادگاهخود،
از انتقال اجتنابناپذير آب خزر به سمنان وعده دادند ،اما
شگفتا در همين جلس��ه اداري در لرستان آقاي روحاني
آنهاييراكهازبروزپيامدهايخشكساليهشداردادهبودند
ازخيلدشمنانناميدند.اماكيستكهنداندمعاونايشاندر
محيطزيستكشورودرخاللچندسالاخيربيشترينآژير
خطررابرايپيامدهايخشكيكشوربهصدادرآوردهبودند.
آقايروحانيدراينجلسهمخالفتباگسترشبيمحاباي
سدسازيرابهمخالفتبادوشبهداشتيدربرابرخزينههاي
آلودهدرقرنگذشتهتشبيهكردندتابرشگفتيهابيفزايند.
جالب اين است كه در برشمردن از اهداف ساختن سدها
هرگزبهجلوگيريازتخريبسيلاشارهاينشدهاست.بيان
چنينمزيتجديديمانندايناستكهجمعيرابهجبردر
حبسقراردهيمتا بهطورتصادفياززلزلهايدرموطنخود
نجاتيابند.آيا ميتوانيمنجاتاززلزلهرااز مزايايحبسو
زندانتلقيكنيم؟
كاركرد س��يل را از منظر س��وانح طبيعي با زلزله و ...نبايد
مقايسه كرد .سيلها همواره خروش طبيعت عليه عوامل
و پديدهه��اي تخريب نس��بت به خود اس��ت .در صورت
همزيستي هوشمندانه انسان با طبيعت ،سيلها نه تنها
موجبتخريبنميشوندبلكهسرشارازبركاتوزمينهساز
پايدارياكوسيستمهاهستند.انتظاراينبودكهسيلهاي
گسترده اخير و باتوجه به تخريبهاي دامنهدار آن مجالي
براي بازنگري سياستهاي زيستمحيطي را فراهم آورد؛
مجاليكهبامشاركتمتخصصانحوزهآبومحيطزيست،
امكانتداركگفتمانيمشتركوحولمنافعمليپايداردر
بين ديدگاههاي مختلف به وجود ميآمد .بدون ترديد در
صورتي كه دس��تگاههاي اجرايي مرتبط و در قالب وفاقي
مليبهنقشهراهوطرحجامعيدراينجهتمبادرتكنند،
آنگاه ميتوان پيامد سيلهاي اخير را با تمام تلخيهايش
مثبتتلقيكرد.امابهنظرميرسدقبلازاينمهمبايدآرزو
كنيمكهسياستهايآبومحيطزيستمديريتاجرايي
كشورازحصارتنگويكجانبهگريسدسازانرهانيدهشود.
پژوهشگركشاورزي
ادامه از صفحه اول

كوپن ،راهكار منضبط كردن
بينظمها

راهكار ساده اس��ت؛ مديريت ارز .فقط به كاالهاي اساسي
ارز داده ش��ود .وقت��ي عرضه ارز كنترل ش��ود ،افرادي كه
ارز ميگيرند ،با مكانيس��مهاي خاصي مورد نظارت قرار
ميگيرندوامكاندورزدنياوارداتكاالهايديگربرايآنها
وجود نخواهد داشت .بايد اين موضوع را پذيرفت كه ايران
كشوري وابسته به منابع طبيعي است و كاالهاي وارداتي
و مكانيسمهاي تخصيص ارز به آنها ،تاثير زيادي بر قيمت
كاالهاميگذارد.پسسهميهبنديبرخياقالمكاالييكه
احتكار در آنها بسيار زياد شده ،البته معيشت افراد به ويژه
اقشار آسيبديده را به خطر مياندازد .در پايان بايد به اين
نكته اشاره كرد كه براي برونرفت از شرايط فعلي راهكار
اصلي پي��شرو بايد اعمال رژي��م ارزي و مديريت تجارت
خارجي سختگيرانه و منضبط باش��د؛ هر چند در اين راه
ممكناستنيازبهكوپنيشدنبعضياقالمنيزايجادشود.

15
خفگي مرجانها در جزيره
«الرك» و سفيدشدگي در شيدور

ب فروردين 98
درسآموختههايي از سيال 

نقشسدها،بايدهاونبايدها
در تعطيالت نوروز و بحبوحه ديد و
بازديدهاي شيرين سال نو بود كه
بهناگاهوقوعسيالبدراستانهاي
غرب و جنوب غرب كش��ور باعث
غافلگيري ،بهت و ناراحتي مردم
شد و خوشي و شيريني نوروزي را
احمدرضاطبيبنژاد
دركامهموطنانعزيزمانتلخكرد.
مشاهده تصاوير ناراحتكننده و بعضا دلخراش اين وقايع
كهدررسانههاپخششدهودرشبكههاياجتماعيدست
به دست ميش��د ضمن اندوه عميق ،مرا به ياد خاطرات
زندگي در اهواز در دوران كودكي و نوجواني انداخت .روزي
را به ياد آوردم كه آب رودخانه كارون بزرگ به حدي باال
آمد كه عالوه بر خسارات وارده به دهات و نواحي اطراف،
وارد شهر اهواز شده و ضمن مسدود كردن بسياري از معابر
و خيابانها و اختالل جدي در تردد عمومي در بس��ياري
اّ
محلت فاضالب خانهها باال زد يا سيالب وارد خانهها شد و
صدماتگستردهايبهاموالمردموزيرساختهايشهري
واردكرد.همچنينبهيادآوردمكههرازگاهيخبرطغيان
رودخانهكرخهوآسيبقابلتوجهبهمحصوالتكشاورزي
منطقهوديگرصدماتماليوبعضاجانيرادراخباراستاني
يا سراسري ميشنيديم.
از اوايل دهه  70و آغاز دوران س��ازندگي پس از جنگ و
توجه كشور به نياز حياتي و زيربنايي سدسازي ،مطالعه و
سپس احداث سدهاي بزرگي چون كرخه ،مارون ،كارون
 ،3كارون  ،4س��يمره و گتوند در دستور كار قرار گرفته و
انجام شد .مخازن نسبتا بزرگ سدهاي ياد شده و ظرفيت
ذخيره آب و كنترل س��يالب آنها باعث شد تا در دو دهه
گذشته عمال شاهد شرايط به مراتب ايمنتري به لحاظ
وقوع سيالب در پاييندست س��دهاي ياد شده ،باشيم.
همزماني اين امر با دوره خشكسالي اقليمي در كشور به
همراه ضعف حافظه عمومي(كه به نظر ميرسد متاسفانه
در حال تبديل ش��دن به يكي از ويژگيهاي فرهنگي و
اجتماعي جامعه ماست) باعث ش��د تا خطر بالقوه وقوع
سيالب و صدمات ويرانگر ناشي از آن به تدريج در اذهان
كمرنگ شده يا به دست فراموشي سپرده شود.
زي��ادهروي در اين نوع نگرش به جايي رس��يد كه حتي
سدهاي ساخته شده موجود نيز از سوي برخي جريانها و
حتيمسوولين،نامتناسبباآبدهيورژيمآوردرودخانهها
و بزرگتر از نيازهاي واقعي كشور ارزيابي و معرفي شوند.
يكيازنتايجنامطلوباينتفكرغيرمسووالنهسهلانگاري
درصيانتازحريمقانونيرودخانههاوتجاوزودستاندازي
افراد منفعتطلب به حريم و زمينهاي حاش��يه رودها
بوده است .ب ه طوري كه در پاييندست بسياري از سدها
زمينهاي كشاورزي ،باغات و حتي بعضا ساختمانهاي
مسكونيتانزديكيرودخانههاپيشرفتهواحداثشدهاند.
نمونه بارز اين ش��رايط و تبعات آن در پاييندس��ت سد
مخزني كرخه در سيالب فروردين سال جاري به وضوح
مش��اهده ش��د .مطابق قانون حريم متناظر سيالب 25
ساله(سيالبي كه هر  25سال يك بار به وقوع ميپيوندد)
بايد در پاييندست سدها رعايت شود .اين حريم براي سد
كرخه متناظر سيالبي با دبي حدود  4هزار مترمكعب بر
ثانيهاست.درحاليكهعمالتعديبهحريمرودخانهكرخه
در سنوات گذش��ته به حدي بوده كه با تخليه دبي باالي
 400مترمكعب بر ثانيه(حدود يك دهم مقدار متناظر با
حريمقانوني)پاييندستدچارمشكلشدهوآسيبوبروز
خسارتاجتنابناپذيربودهاست.ايندرحالياستكهدر
صورترعايتحريمقانونيرودخانه،تخليهسيالبمازادبر
ظرفيت مخزن سد كرخه كه به ناچار براي حفظ پايداري
س��د و حداكثر با دبي حدود 2هزار و  500مترمكعب بر
ثانيه صورت گرفت ،ميتوانست بدون خسارت يا با حداقل
صدمات به پاييندست تخليه شود.
هر چند بررسي جامع داليل بروز خسارات سنگين جاني
و مالي ناش��ي از سيالبها نياز به كار دقيق كارشناسي و
چند تخصصه دارد با اين وجود بررسي صحيح اين موضوع
بدوندرنظرگرفتننقشوتاثيرسدهابهعنوانمهمترين
ابزارهايشناختهشدهبشريبرايمهارومديريتسيالب
امكانپذير نخواهد ب��ود؛ لذا در اينجا با كمك آمار و ارقام
نگاهياجماليخواهيمداشتبهعملكردسدهايساخته
شده در دو حوضه بزرگ و مهم رودهاي كارون و كرخه در
سيالبهاي مخرب فروردين سال 98تا شايد گوشهاي از
واقعيتهاي ناديده گرفته شده در خصوص نقش حياتي
اين سازهها روشن شود.
روي رودخان��ه كارون مجموعا  5س��د به صورت متوالي
احداث ش��ده كه به ترتيب از باالدس��ت به پاييندست
عبارتن��د از كارون  ،4كارون ،3ش��هيد عباس��پور،

س�يل بهار  1398بحثي قديمي را دوباره به ميان كشيده است و عدهاي
از سدسازي و حتي ساختن سدهاي جديد دفاع كرده و در مقابل مخالفان
سدس�ازي نيز به مخالفت با آنها پرداختهاند .هر دو ديدگاه استداللهاي
خود را دارند .روزنامه اعتماد براي واكاوي بيش�تر آثار و تبعات سيل  98و
بررس�ي نقش سدها يا شيوههاي ديگر نگاهها و تحليلهاي متخصصان را
منعكس خواهد كرد .مطلبي كه  20فروردين  98در صفحه محيط زيست
چاپ ش�د يكي از همين مطالب بود .پس از آن تحليلي از فاطمه ظفرنژاد
در همين صفحه محيط زيس�ت به تاريخ  3ارديبهشت 98منتشر شد كه
در آن به انتقاد از وضعيت سدسازي و سياستها پرداخته شده بود .از آنجا
كه روزنامه اعتماد اعالم كرد آمادگي دارد ديدگاههاي مختلف در اينباره
را در صفحه محيط زيست منتشر كند و در اين بحث مهم و سرنوشتساز
به موافقان و مخالفان سدس�ازي مجال طرح ديدگاه و پاسخ بدهد اينك
مطلبياز«احمدرضاطبيبنژاد»كارشناسصنعتآبپيشرويشماست
كه در آن به نقش سدهاي خوزستان در كنترل سيالب بهارامسال در اين
استان پرداخته است.
مسجدسليمانوگتوندكهبهترتيبدارايظرفيتمخزن
برابر 2هزار و 2 ،232ه��زار و 3 ،970هزار و  230 ،139و
4هزار و 670ميليون مترمكعب هستند.
براي درك بهتر از بزرگي س��يالبهاي فروردين ماه 98
برخي آمار و ارقام مربوطه در ادامه ارايه ميشود .مطابق
آمار رسمي سازمان هواشناس��ي كشور ،حجم بارشها
در فروردين س��ال جاري در  50س��ال گذشته بيسابقه
بودهاست .براساس گزارشهاي ثبت شده در سيالبهاي
فروردين ماه  98حداكثر دبي لحظهاي ورودي به مخزن
سد كارون  4به عنوان سد موجود در باالدست مجموعه
سدهاي ياد شده حدود 3هزار و  240متر مكعب بر ثانيه
و اي��ن مقدار براي س��د گتوند به عنوان س��د موجود در
پاييندست مجموعه سدهاي مذكور حدود 5هزار و330
متر مكعب بر ثانيه اندازهگيري شدهاست.
همچنين در حوضه رودخانه كرخه س��د سيمره بر روي
رود س��يمره و س��د كرخه روي رودخانه كرخه احداث
شدهاند .حجم مخازن سدهاي سيمره و كرخه به ترتيب
2هزار و  473و  5هزار و  273ميليون مترمكعب اس��ت.
اندازهگيريها نشان ميدهد كه در سيالبهاي فروردين
م��اه  98حداكثر دب��ي لحظهاي ورودي به مخزن س��د
سيمره(واقع در باالدست سد كرخه) حدود 3هزار و 80
مترمكعببرثانيهواينمقداربرايسدكرخهحدود8هزار
و 500متر مكعب بر ثانيه اندازهگيري شدهاست.
تغييرات دبي متوسط روزانه آب ورودي ،خروجي(تخليه
ش��ده) و تراز آب مخزن سد كارون ( 4باالدستترين سد
موج��ود روي حوض��ه رودخانه كارون) و س��د كرخه در
نمودارهاي رسمي نشان داده شدهاست.
مهمترين و در عين حال س��ادهترين نكته قابل برداشت
با بررس��ي نمودارها اختالف فاحش موج��ود بين دبي
س��يالب ورودي به مخزن و دبي آب خروج��ي از آن در
اوج س��يالبها(حدود روز ششم براي سد كارون  4و روز
نهم براي سد كرخه) است كه آشكارا نشاندهنده نقش
چشمگير اين سدها در كنترل و مهار سيالب بودهاست.
اين امر با مشاهده افزايش نس��بتا سريع تراز آب مخازن
اين سدها در اوج سيالبهاي فروردين سال جاري يعني
حد فاصل چهارم تا پانزدهم فروردين ( 98سد كارون 4
حدود  20/4متر و س��د كرخه حدود  8/3متر) به خوبي
قابل تشخيصاست.
گزارشهاي ثبت شده در بازه 10روزه ياد شده(حد فاصل
چهارم تا پانزدهم فروردين  )98نشان ميدهد كه حجم
سيالب ذخيره(مهار) شده توسط مخازن سدهاي كارون
 4و گتوند(احداث ش��ده روي حوضه رودخانه كارون) به
ترتيب ح��دود  540و  380ميليون مترمكعب و اين عدد
براي سدهاي سيمره و كرخه(واقع روي حوضه رودخانه
كرخه) ب��ه ترتيب ح��دود  510و ه��زار و  350ميليون
مترمكعب بودهاس��ت .براي دس��تيابي ب��ه درك بهتر و
ملموستر از عملكرد سدها در مهار سيالب اخير اشاره به
يكمعيارمقايسهايمفيدخواهدبود.دراينراستاومطابق
آمارتنهادربازهزماني 10روزهفوقالذكرحجمآبيكهفقط
توسط دو سد سيمره و كرخه(سدهاي موجود روي حوضه
رودخانه كرخه) مهار و ذخيره شده بيش از 9برابر ظرفيت
كل مخزن سد كرج است.
دركنارنقشمفيدوغيرقابلانكارسدهادرمهارسيالبها
و كاهش صدمات ناشي از آنها نبايد فراموش كرد كه آب
شيرين ذخيره شده در پشت سدها كه با فرآيند تهنشيني
در مخزن از سيالب گلآلود مخرب به آب شيرين و گوارا
تبديلميشودبسيارباارزشبودهودرجهانبيرحمامروز

يكدارايياستراتژيكبهشمارميآيد.خصوصادرمنطقه
نسبتاكمآبيمانندخاورميانهكههماكنونتامينآبشرب
و كشاورزي در بسياري از كشورهاي آن به چالشي مهم
و جدي بدل شده است .از ياد نبريم كه در همين منطقه
تقريبا كليه كشورهاي ثروتمند حاشيه خليج فارس به
دليل فقدان مناطق كوهستاني مناسب ،نبود رودخانهها
و عدم امكان سدسازي هر مترمكعب آب شيرين مورد نياز
ن با هزينههاي
خود را به وسيله دستگاههاي آبشيرينك 
نسبي بسيار باال و با فنآوري كه كامال وابسته به خارج و در
انحصار معدودي از كشورهاي پيشرفته دنياست به دست
ميآورند.درحاليكهسدهايماطيسيالبهايبهارسال
جاري ميلياردها مترمكعب آب شيرين را در مخازن خود
ذخيره كردند كه ارزيابي اقتصادي منافع و ارزش آن خود
ميتواندبهعنوانموضوعيمستقلموردتحليلوبررسي
كارشناسيقرارگيرد.بايدتوجهداشتكهسدهاييادشده
همگي داراي نيروگاههاي برقابي نسبتا بزرگي هستند كه
ميتوانند از آب ذخيره ش��ده در زمانهاي مناسب براي
توليد برق نيز استفاده كنند.
حال بياييد تا مطابق نظر برخي از منتقدين سدس��ازي
تصور كنيم كه سدهاي مذكور ساخته نشده بود يا به قول
اين منتقدان با احداث اين سدها اشتباهات جبرانناپذير
ملي و زيستمحيطي توسط «مافياي سدسازي» صورت
نگرفته بود .گزارشها نشان ميدهد كه در سيالبهاي
فروردين 98بيشترين صدمات و خسارات در پاييندست
سد كرخه به وقوع پيوستهاست .اين آسيبها در شرايطي
رخ دادهاند كه مطابق توضيحات ارايه شده حداكثر دبي
تخليه شده از مخزن سد كرخه در اين دوره به حدود2هزار
و  500مترمكعب بر ثانيه محدود بودهاست .مطابق آمار
ارايه شده در صورت عدم وجود سدهاي سيمره و خصوصا
كرخه ،سيالبي با دبي بيش از  8هزار و  500متر مكعب بر
ثانيهدرپاييندستاينرودهاجاريميشدوخداميداند
كهدراينشرايطابعادخساراتوآسيبهايجانيوماليو
تبعاتاجتماعيياحتيسياسيناشيازآنچهميزانبود.
اين منتقدين كه متاس��فانه در س��الهاي اخير با ناديده
گرفتنمنافعومصالحمليتريبونهايمتعدديازسينما
و مطبوعات گرفته تا تلويزيونهاي بيگانه و معاند را براي
س��ياهنمايي و تخريب وجه صنعت سدس��ازي و رسيدن
به اهداف ش��خصي ،جناحي و سودجويانه خود در اختيار
داشتهاند بايد به اين پرسشهاي مهم پاسخ دهند كه اگر
درتعطيالتنوروز 98حجمآبحدود 2ميلياردمترمكعب
در حوضه رودخانه كرخه توس��ط س��دهاي موجود مهار
نميشدباچهروشهاوابزارديگريميشدازبروزخسارات
فاجعهبارمليوانسانيجلوگيريكرد؟چهكسيميتوانست
جوابگويخانوادههايخيلعزيزانازدسترفتهوصدمات
جبرانناپذيرواردهبرزيرساختهاياساسيكشورباشد؟
بايد توجه داشت كه روي حوضه رودخانه كرخه سدهاي
ديگري ازجمله سد تنگمعش��وره و كورانبوزان نيز در
سالهاي گذشته مطالعه و طراحي شده بود كه متاسفانه
به دليل تبليغات منفي ياد شده و خارج شدن سدسازي
از فعاليته��اي عمراني اولويتدار دولت در س��الهاي
اخير ،اجراي اين سدها در راستاي همراهي با موج فراگير
مخالفت كور با صنعت سدسازي،منتفي يا به تاخير افتاده
اس��ت .درحالي كه اگر سدهاي ياد شده پيش از اين و در
زمان مناس��ب احداث شده بودند با توجه به توان ذخيره
سيالب آنها در بهار امسال ش��اهد خسارات نـاچيز يا به
مراتب كمتري در پاييندست رودخانه كرخه بوديم .مويّد
اين ادعا آن است كه با توجه به وجود سدهاي بيشتر روي
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حوضه رود كارون( 5سد) و ظرفيت ذخيره بيشتر و امكان
مديريت بهتر ،صدمات و خسارات وارده در پاييندست
حوضه رودخانه كارون كمتر از صدمات وارده در حوضه
رود كرخه بودهاست .ناگفته نماند كه در باالدست سد دز،
سدبختياريهمچنينرويسرشاخههايرودخانهكارون
سدهاي بازفت و خرسانها مطالعه و طراحي شدهاند كه
اگر به موقع ساخته شده بودند ،ميتوانستند نقش بسيار
مفيدي در مهار هر چه بيشتر سيالب داشته باشند.
الزم اس��ت تصريح ش��ود كه اين نوش��تار قص��د ندارد،
فعاليتهايانجامشدهدرصنعتسدسازيكشورراكامال
عاري از هر گونه اشتباه و خطا جلوه دهد .چراكه به ندرت
ميتوانصنعتياحرفهايرايافتكهدرطولسيرتكاملي
خود ب ه طور كلي از اشتباه و نقصان بري باشد .خصوصا اگر
اين صنعت از جمله صنايع پيشرو و نوآور به شمارآيد .به
عنوان مثال ميتوان به اين تجربه تاريخي اشاره كرد كه
يكي از كش��ورهايي كه بيشترين آمار شكست و تخريب
س��دها(عمدتا در نيمه اول قرن بيس��تم) در آن به ثبت
رسيدهاست ،كشور اياالت متحده امريكاست كه كشوري
پيشرودرصنعتسدسازيبهشمارميآيدولياشتباهات
ونواقصيادشدهنهتنهاباعثنشدكهصنعتسدسازيدر
آمريكا متوقف شود بلكه آنها با درس گرفتن از اشتباهات
و خطاهاي گذشته دانش خود را توسعه داده و بسياري از
استانداردها و دستورالعملهاي طراحي و اجراي سدها را
تدوين كردند .اين كشور سالها پيش متناسب با نياز خود
تقريبا در تمام ساختگاههاي ممكن نسبت به احداث سد
و ديگر سازههاي آبي اقدام كرده است .ب ه طوري كه امروزه
مجموعهاي از بزرگترين سامانههاي ذخيره و انتقال آب
جهان را در سرتاسر كشور پهناور خود در اختيار دارد.
در كشور عزيزمان نيز بدون شك صنعت سدسازي يكي
از صنايع پيش��رو ،بهروز و خودكفاس��ت كه امروزه توان
و دانش فني آن نزد مهندس��ان و متخصصان داخلي به
سطحي رسيده كه به خوبي با بزرگترين و با سابقهترين
شركتهاي بينالمللي جهان رقابت كرده و در بسياري
موارد نيز برنده مناقصات و رقابتهاي فني اس��ت .ليكن
ويژگي پيشرو بودن اين صنعت باعث شده كه در برخي
موارد ب ه طور ناخواسته شاهد نواقص و اشتباهاتي باشيم
مخربوزيرسوالبردن
كهبايدبهجايدلسردشدنيانقد ّ
منطقواساسصنعتزيربناييسدسازيباآسيبشناسي
كارشناسانه،خطاهايخودراشناسايينموده،ازآنهادرس
گرفته و آموختههاي حاصل را چراغ راه آيندهسازيم.
درخاتمهضمنابرازتأسفوهمدرديباهموطنانيكهدراثر
سيالبهايفروردينماهسالجاريعزيزانخودراازدست
دادهانديامتحملخساراتسنگينماليشدهاند،خاطرنشان
ميكند كه سيالبها از ديرباز يكي از مخربترين بالياي
طبيعي تهديدكننده جان و مال بش��ر بودهان��د .امروزه با
پيشرفتعلموفناوريدربسياريازكشورهايپيشرفتهو
درحالتوسعهجهانبابرنامهريزيواقداماتبهموقعوموثر
ن هتنهااينتهديدخطرناكبهخوبيمهارومديريتميشود
بلكهبهفرصتهايبزرگنيزتبديلميشود.سدسازيتنها
راهمقابلهباخساراتوصدماتسيلنيستوليبدونترديد
مهمترينوموثرترينراهكاروابزارشناختهشدهبشريبراي
مخرب است .از ديگر راهكارها و روشهايي
مهار اين پديده ّ
كه براي كاهش و مديريت سيالب بايد در كنار سدسازي
مد نظر قرار گيرند ،ميتوان به تقويت پوش��ش گياهي در
حوضههايآبريزباالدست،جلوگيريازتخريبجنگلها،
آبخيزداري،مديريترودخانه،صيانتازحريمقانونيرودها،
رفعتصرفدرنقاطآسيبپذير،اليروبيرودخانههاو...اشاره
كرد .هر چند بايد به خاطر داشت كه انجام راهكارهاي ياد
شده بدون احداث سدهاي مخزني كه توان ذخيره حجم
قابل توجه سيالبهاي ناگهاني را دارا باشند ،كارايي الزم
رانخواهدداشت.
اميد است با اتكا به درسآموختههاي سيالبهاي اخيـر
كهباهزيـنههايگـزافجـانيوماليبرايكشوربهدست
آمدهان��د با تغيير نگرشهاي كوتهبينان��ه و تندرويهاي
غيرمنصفانهگذشته،فرصتهاونيازهايتوسعهپايداركشور
در زمينه صنعت آب را بازنگري و بازتعريف كرده و به جاي
جدلهاي بيحاصل و انتقادهاي مخرب ،غيركارشناسي
و غيرمسووالنه از اقدامات انجام شده در عرصه سدسازي
كش��ور در فضايي آرام و به دور از غرضورزيهاي جناحي
و تسويهحسابهاي سياسي با تأمل و بازانديشي به منافع
ومصالحمليخودگامهاييعمليوموثردرمسيراستفاده
بهينه از ظرفيتها و فرصتهاي فراموش شده صنعت آب
كشورباهدفآيندهايبهتروسرافرازيهرچهبيشتركشور
عزيزما نبرداريم.
كارشناسصنعتآب

به اعتقاد محققان حوزه اقيانوسشناس��ي تغييرات
اقليم��ي و دماي��ي دو چال��ش اساس��ي مرجانهاي
خليجفارس هس��تند و مطالعات ميداني آنها نش��ان
ميدهد ،مرجانهاي شاخ گوزني جزيره شيدور استان
ن رفت��ه و موجكنهاي
هرمزگان بهط��ور كامل از بي 
جزيره«الرك»باانتشاررسوباتيبهدرياموجبخفگي
مرجانهاي اين منطقه شده است.
حمي��د رضايي ،محقق ح��وزه اقيانوسشناس��ي در
گفتوگو با ايس��نا ،با بيان اينكه مرجانها با چندين
چالش مواجه هس��تند ،گفت« :تغييرات اقليمي» و
«دمايي» از جمله چالشهايي است كه منجر به سفيد
ش��دن مرجانها ميشود .تك س��لوليهاي موجود
در مرجانهاي س��خت ب��ه نام «زئوگزانتل��ه» انرژي
خورش��يدي را دريافت ميكنند و باعث ايجاد ديواره
آهكي در مرجانها ميشوند و زماني كه آب دريا گرم
ميشود ،اين تكسلوليها از درون مرجانها به بيرون
پرتاب شده و در نتيجه مرجانها سفيد شده و از ميان
ميروند .در صورت��ي كه طول دوره گرما افزايش يابد،
مرجانها به وضعيت اوليه بازنميگردند و سفيد باقي
ميمانند.
رضايي با اشاره به تجربه كشور در سال ۱۳۸۷در جزاير
«كيش» و «هندورابي» يادآور شد :زماني كه گرم شدن
آب دريا موقتي و حدود  ۲هفته باشد ،امكان برگشت
مرجانها به وضعيت اوليه وجود دارد.
اين محقق ح��وزه مرجانها اضافه كرد :در مناطقي از
دريا كه داراي شيب كمي باشند مانند جزيره كيش،
بيش��تر تحت نفوذ پرتو خورش��يد و گرما قرار دارند،
ولي صخرهه��اي مرجاني جزايري مانن��د «فارور» و
«خارك»كمترتحتتاثيرافزايشگرماقرارميگيرند؛
چون ش��يب س��احل اين جزاير زيادتر از ساير جزاير
خليجفارس است.
رضاييبابياناينكهمناطقيمانندخليجفارسودرياي
سرخ همانند آزمايشگاه جهاني است و ساير كشورها
ميتواننددردرازمدتآثارتغييراتاقليمرويمرجانها
را مشاهده كنند ،اظهار كرد :برخي گونههاي مرجاني تا
حدي خود را با شرايط آب گرم سازگار و مقاوم كردهاند،
وليبرخيگونههامانندمرجانهاي«شاخهگوزني»ها
به تغييرات اقليم حساس بوده و سازگاري كمي با اين
پديده دارند و در معرض نابودي قرار ميگيرند.
اين محقق زيس��تمحيطي دريا با اشاره به مطالعات
ميدانيانجامشدهرويصخرههايمرجانيخليجفارس
گفت :در مطالعات ميداني در جزيره «شيدور» (استان
هرمزگان) كه در سال  ۱۳۸۷انجام شد ،دريافتيم كه
تنها  ۲۳درصد از مرجانهاي اين جزيره زنده هستند،
اما در حال حاضر اين ميزان به  ۱۳درصد رسيده است.
در اين جزيره ،مرجانهاي ش��اخ گوزني بهطور كامل
نابود ش��ده است؛ ضمن آنكه گردش��گراني كه به اين
منطقه وارد ميش��دند اقدام به كن��دن اين مرجانها
ميكردن��د .او ب��ا بيان اينك��ه اخيرا بر اس��اس حكم
دادگستري ،ورود گردشگرانبهاينجزيرهممنوع شده
است ،افزود :اين در حالي است كه اين جزيره جزو اولين
جزاير حفاظت شده اعالم شد ،ولي نهادي نيست تا از
محيطزيستدريايياينجزيرهحمايتكندوممانعت
از ورود گردشگران به اين جزيره هر چند دير است ،كند
ولي ميتواند براي حفاظت از اين جزيره مناسب باشد.
به گفته وي اين جزيره ،س��ايت زيست الكپشتها و
مرجانهاست.
ادامه از صفحه اول
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اينمانندتحريمفروششكردركوبابعداز سرنگونيژنرال
باتيستا و روي كار آمدن نظام سوسياليستي در اين كشور
در س��ال 1959ميالدي يا تحريمه��اي همهجانبه عليه
ونزوئالست؛ تحريمهايي كه به قول پمپئو با هدف ناراضي
كردنمردمصورتميگيرد،اينتحريمهادرجهتهمان
اصلبرتريوسلطهدنيايغربياستكهامريكارهبريآن
رابرعهدهدارد.
طرح جريان ش��مالي  2روس��يه كه ه��دف از آن انتقال
ارزانقيمتگازسيبريبهاروپاست،عاملمهمتحريمهاي
غربعليهروسيهاست.اجراييشدناينطرحازسالآينده
ميالدي آغاز ميشود .عمليات لولهگذاري در كشورهاي
اروپايي در حال انجام است ولي امريكا مخالف گاز روسيه
اس��ت و از كشورهاي اتحاديه اروپا ميخواهد تا گاز امريكا
را بخرند .يعني كش��ورهاي اروپايي گاز امريكا را از طريق
اقيانوس اطلس به قيم��ت گران وارد كرده و جايگزين گاز
ارزانتر روس��يه ميكنند .امريكا براي اين اق��دام ،از ابزار
حقوق بشر و دموكراسي استفاده و تحريم گاز روسيه را به
دليلسياستهايضدحقوقبشريروسيهعنوانميكند.
فشاربرشركتهوآويچين،نمونهديگريازسياستهاي
ضداقتصاد بازار امريكاست .هوآوي بزرگترين رقيب اپل
بلكه بزرگترين توليدكننده تلفن همراه در جهان است.
تلفنهاي همراه اين ش��ركت داراي مزيتهاي متعددي
هستند .ازجملهاينكهباتريهايشانطولعمربيشتري
دارند،دوربينآنهانيزبهتراستوبدنهشانمقاومترازساير
تلفنهاست.تلفنهايهوآويدركشورهايجهانسومبه
خاطر قيمت كمتر و مرغوبيت بهتر استفاده بيشتري دارد
و اين موج��ب كاهش درآمدهاي آيفون ،تلفنهاي همراه
ساخت كارخانه اپل شده است .امريكا ميگويد تلفنهاي
هوشمند ش��ركتهاي چيني تهديدي عليه امنيت ملي
كشورشان هستند و اين شركتها با ارتش و دولت چين
ارتباط دارند  .اين اتهام امريكا مضحك است .شركتهاي
امريكايي چون اپ��ل ،ورژن ،تيانت��ي و غيره همكاري با
سرويسهايجاسوسيوامنيتيامريكادارندوليتلفنهاي
امريكايي تهديدي عليه امنيتهاي ملي س��اير كشورها
نيستندوتلفنهايهوآويوسايرشركتهايچينيتهديد
بهشمارميروند؟
رقابتاقتصاديدرسطحبينالمللييكضرورتبرايتوليد
ثروت ملي ،تبادل تكنولوژي و استفاده از كاالهاي ارزان و
باكيفيتاست.چنينسيستميدرفرهنگسياسيامريكا
تنهادرصورتحفظسلطهاينكشورميتواند،فعاليتكند.
امريكاباتبهكارياقتصاديعليهكشورهايمستقلدرصدد
توقفروندتاريخاست.

