
مدیریت غیر علمی و استعماری حکومت ایران در ڕۆژهەاڵت 
نە تنها باعث هدرروی و غارت آب در این منطقە گردیدە 
است بلکە با فراهم کردن امکان فرسایش سبب هدرروی 

خاک نیز شدە است. ادامە این روند می تواند آیندە 
ڕۆژهەاڵت را بە خطر بیندازد. علی رغم این سبک مدیریت، 
منابع آبی و خاکی ڕۆژهەاڵت هنوز از سایر مناطق در ایران 

بهتر است.

مدیریت استعماری سرزمین در ڕۆژهەاڵت

د. منصور سهرابی 
دکترای تخصصی اگرواکولوژی 
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ب��ا مس��احت ۱۱۱9٦٥ کیلومترمربع  ڕۆژهەاڵت 
با فرمان جهاد آیت اهلل خمین��ی، رهبر وقت ایران 
در مرداد ۱۳٥۸، مورد تجاوز و اش��غال قرار گرفت  
محیط زیس��ت و منابع طبیعی کردس��تان نیز از 
اثرات این فرمان بی بهره نماند و به صورت مستقیم 
و غیر مس��تقیم یکی از قربانیان این فرمان شد. با 
اشغال کردس��تان، حکومت جمهوری اسالمی این 
س��رزمین را به  ش��یوه ای ناکارآمد، تخریبی و غیر 
علمی اداره  کرده  اس��ت. مدیری��ت تخریبی نقطه  
مقاب��ل مدیریت پایدار س��رزمین اس��ت. بنابراین 
میتوان مدیریت پایدار س��رزمین را به عنوان یک 
رهیافت دانش محور دانست که به تلفیق مدیریت 
زمی��ن، آب، تنوع زیس��تی و محیط کمک میکند 
تا تقاض��اي در ح��ال افزایش منابع تأمین ش��ود 
و همزمان خدمات اکوسیس��تم و وس��ایل معاش 
نی��ز حفظ گردد. مهمترین ه��دف مدیریت پایدار 
س��رزمین جلوگی��ري از تخریب منابع س��رزمین 
است. هماهنگ کردن اهداف مکمل تأمین امکانات 
محیطزیس��تی، اقتصادي و اجتماعی براي س��ود 
نسلهاي حال و آینده همزمان با حفاظت از کیفیت 
منابع سرزمین)آب، هوا وخاک( و ارتقا آنها از دیگر 
اهداف این ن��وع مدیریت اس��ت. بنابراین میتوان 
مدیریت پایدار س��رزمین را به عنوان یک رهیافت 
دانش محور دانس��ت که به تلفیق مدیریت زمین، 
آب، تنوع زیستی و محیط کمک میکند تا تقاضاي 
در ح��ال افزایش مناب��ع تأمین ش��ود و همزمان 
خدمات اکوسیستم و وسایل معاش نیزحفظ گردد .

جنگل های کوردستان
در س��ال های اول انق��الب، آتش توپخانه س��پاه و 
ارتش به بهانه اس��تتار پیشمرگه ها در جنگل های 
کردستان، جنگل های این مناطق را نشانه گرفتند. 
این جنگ افروزی از بی دفاع ترین موجودات منطقه 

قربانیان بیشماری گرفت.
 م��ردم منطق��ه نیز که ب��ه دلیل ع��دم امنیت از 
دریافت سوخت های فسیلی محروم بودند به ناچار 
برای تأمین س��وخت مایحتاج خود از جنگل های 
کردس��تان قربانیان بیشتری گرفتند. بدین ترتیب 

درختان بی دفاع از هر دو سو مورد حمله قرار گرفت 
و تراکم آنان چنان کم ش��د که هرگز این خسران 

جبران نگردید.

رش��ته کوه های زاگرس، وس��یعترین و اصلی ترین 
رویش��گاه گونه های مختلف بلوط بوده و به همین 
دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار 
اس��ت. درختان بلوط معموالً در ارتفاع ٦٥0 تا دو 
هزار و ۴00 متر از س��طح دریا بر پهنه زاگرس رخ 
نموده اند. به گفته فرمانده یگان حفاظت س��ازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخی��زداری )۱۳9۸(، به طور 
میانگین ساالنه حدود ۱0 هزار هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی طعمه حریق می شوند که بیشترین 
آتش س��وزی ها در عرصه ه��ای مناب��ع طبیعی در 

زاگرس رخ داده است.
آتش سوزی یکی از عوامل مهم ایجاد اختالل 
در اکوسیستمهای جنگلی اس��ت و به عنوان یک 
آش��فتگی بر س��اختار و تجدید حی��ات گونه های 

گیاهی تأثیرات بسیار منفی دارد.
عامل انس��انی مهمترین علت آتش سوزی ها 
در زاگروس می باش��د. مدی��رکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری  استان کرمانشاه)۱۳9۸( اعالم کرد: 9۸ 
درصد از آتش س��وزی های منابع طبیعی و مراتع 
و جنگل های استان ناش��ی از عوامل انسانی است 
تنه��ا 2 درصد آن به عوامل طبیعی مانند صاعقه و 
تابش خورشید بر می گردد. مدیرکل منابع طبیعی 

مساحت جنگل های ڕۆژهه اڵت بدین شرح است:

هکتار جنگل  استان

ارومیه

ایالم 

کردستان 

کرمانشاه

جمع 

۱0۱000

٦۴۱٦۴٧

۳٧۴000

٥2٧000

۱٦۴۳٦۴٧
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و آبخیزداری استان ایالم)۱۳9۸(  نیز گفت: ۴٥0 
هزار هکت��ار از مناط��ق جنگلی اس��تان ایالم در 
بخش حریق دارای موقعیتی »فوق بحرانی« است. 
رئوف نصری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
سنندج )۱۳9۸(  اظهار کرد: عامل ٧0 تا ۸0 درصد 
این آتش سوزی ها انسانی بوده است. فرمانده یگان 
حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی 
)استان ارومیه ( نیز با اشاره به افزایش ٦0درصدی 
آتش س��وزی جنگل ها و مراتع این استان از ابتدای 
س��ال ۱۳9۸ تاکنون گفت: یکه��زار و ٥00 هکتار 
از جنگل ها و مراتع اس��تان دچار آتش سوزی شده 

است که  عمده  دلیل آن عامل انسانیست.
هر چندکه  در س��ال جاری ۱۳9۸ نیز با توجه 
به وضعیت مناسب بارش ها و افزایش پوشش علفی 
کف جن��گل، احتمال وقوع حری��ق در عرصه های 
طبیعی ش��دت یافته  اما س��وال اساسی اینجاست 
که  عامل انس��انی چه  کسی س��ت؟ آیا شهروندان 
عادی و یا کسانی که  در این مناطق زندگی میکنند 
علت آتش س��وزی جنگل ها و مراتع هس��تند و یا 
نیروهای که  س��رزمین را اش��غال کرده اند و عمدا 
در پی نابودی این سرزمین هستند! آیا شهروندان 

عادی مجهز به  سالح سنگین هستند و جنگل ها و 
مراتع کوردستان را نشانه  رفته  اند یا نیروهای سپاه  
پاسدارن؟ سپاه  پاسدارن بدون توجه  به  کلیه  قوانین 
و کنوانس��یوان ه��ای بین المللی ب��ه  بهانه  حضور 
نیروهای پیش��مرگ از یک س��و  و از س��وی دیگر 
بدلیل آنکه  کوردس��تان را سرزمین  خود نمیدانند 
در پی  غارت و نابودی آن هستند. در بند ۳  ماده  
۳٥کنوانسیون الحاقی ژنو آمده  است که  استفاده  از 
ابزار جنگی که  منجر به   خسارت شدید به  محیط 
زیست و یا نابودی آن شود ، ممنوع است. آیا نظام 
جمهوری اس��المی قوانین و کنوانسیون های بین 
المللی و حت��ی قوانین داخل��ی مرتبط به  محیط 

زیست را در ڕۆژهەاڵت رعایت میکند؟
چرا اگر جن��گل های البرز دچ��ار حریق می 
ش��وند بالفاصله  نیروهای امدادی ب��ا امکانات الزم 
ب��رای اطفای حریق وارد عمل خواهند ش��د حتی 
از هلیکوپتر برای مقابله  با آتش کمک می گیرند؟ 
ولی ب��رای زاگروس هیچگونه  امکانی وجود ندارد ! 
و حتا از ت��الش نیروهای مردمی برای اطفا حریق 
جلوگی��ری خواهد ش��د! آی��ا این ن��وع از تعامل و 
برخورد با سرزمین غیر از تعامل استعماری ست؟ 
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نمودار 1- میزان میانگین بارش بر حسب میلی متر در استان های  ڕۆژهه اڵت در مقایسه با استان اصفهان و فارس
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مدیریت منابع آب
همچنانک��ه  در نم��ودار و ش��کل ش��ماره  ۱، 
مش��اهده  می گردد می��زان بارندگی س��االنه  
در ڕۆژهەاڵت بیش��تر از دو اس��تان اصفهان و 
فارس اس��ت. اما س��طح زیر کشت محصوالت 
آبی در اس��تان  فارس و اصفهان بیشتر است. 
به  عبارتی دیگر توس��عه  کش��اورزی و سرمایه  
گ��زاری در ای��ن بخ��ش هم حاک��ی از نگرش 
استعماری به  سرزمین کردستان است. اگر چه  
حکومت ایران در مناط��ق خارج از ڕۆژهەاڵت 
هم در بخش کشاورزی کارنامه ای موفق ندارد 
ام��ا آمارها بیانگ��ر نوعی تبعی��ض در رویکرد 
مدیریتی به  این س��رزمین اس��ت. برای مثال 
در استان س��نندج منابع آب تجدید پذیر۴/۸ 
میلی��ارد متر مکعب از کل بارش س��الیانه  که  
۱0/9۳ میلی��ارد مت��ر مکعب اس��ت و از این 
می��زان مق��دار  ۴/۳ میلیارد مت��ر مکعب آن 
بصورت منابع آب سطحی و ٥00 میلیون متر 
مکعب آن بصورت زیر زمینی می باشد.  میزان 
آب مصرفی اس��تان ۱2۱۳ میلیون متر مکعب 
است که  ٦0 درصد آن از منابع آب زیرزمینی و 
۴0 درصد از منابع سطحی تامین می شود. از 
این میزان ۱0۸2 میلیون متر مکعب در بخش 
کش��اورزی ، ۱2۱ میلی��ون مت��ر مکعب برای 
ش��رب و ۱0 میلیون مت��ر مکعب برای صنعت 
مصرف میگردد. همچنانکه  مشاهده  می گردد  
در استان س��نندج مدیریت آب بصورت کامال 
غی��ر علمی اس��ت بطوریکه  بیش��ترین میزان 
مصرف از آب های زیر زمینی ست!حداکثر ۴0 
درصد  از کل  منابع آب تجدید پذیر که   ۴/۸ 
میلیارد متر مکعب اس��ت میتوان استفاده  کرد 
و نظ��ر به  اینکه   ۴/۳ میلی��ارد متر مکعب آن 
بصورت منابع آب سطحی ست میتوان همه  ی  
مصرف را که  ۱/2۳ میلیارد متر مکعب است از 
آب های س��طحی تامین ک��رد، در حالیکه  ٦0 
درص��د از  آب مصرفی از منابع آبی زیر زمینی 
ست !! که  برابر ٧2٧ میلیون متر مکعب است و 
این در حالیست که   از بارش استان تنها ٥00 

میلیون مت��ر مکعب تامین کنن��ده  منابع آب 
زیرزمینی ست ! هر ساله  بیش از 22٧ میلیون 
مت��ر مکعب آب اضاف��ی از منابعی که  در طی 
س��الیان جمع شده  مصرف میگردد و این روند 
در آین��ده  نزدیک منجر به  تخلیه  آب های زیز 
زمینی در این اس��تان ش��ده  و با عواقب شدید 
آن از جمله  خشکیدگی و فرونشست سرزمین 
مواجه  خواهیم ش��د. اما آنچه  جای سوال دارد 
اینست که  آبهای سطی استان سنندج به  کجا 

میرود؟ 
ب��ر اس��اس مطالعات انجام ش��ده به طور 
میانگی��ن هش��ت میلی��ارد مترمکعب حجم 
ریزش های جوی ساالنه در استان ایالم است 
ک��ه از این مق��دار بارش ح��دود ۱/9 میلیارد 
مترمکع��ب برابر با 2۴ درص��د وارد رودخانه 
ها ش��ده، ۱/2 میلی��ارد مترمکعب معادل ۱٥ 
درصد در زمین و س��فره های زیرزمینی نفوذ 
کرده و ۴/9 میلیارد مترمکعب برابر ٦۱ درصد 
نیز تبخیر ش��ده و به جو زمین باز می گردد. 
سوال اینجاست که  با  این حجم آب در استان 
چرا س��طح کشت محصول زراعی آبی در این 
اس��تان تنه��ا ٧۳0۳0 هکتار اس��ت؟ آب این 

استان به  کجا می رود؟!

شکل شماره 1
میانگین دراز مدت میزان بارش 
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نمودار3- توزیع سطح محصوالت زراعی آبی کشور ایران در سال زراعی 95-96
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همچنانکه  در نمودار 2 مشاهده  می گردد تعداد 
س��د های در ح��ال در حال بهربرداری اس��تان 
اصفهان و فارس با آن میزان بارندگی که  اش��اره  
شد نس��بت به  ایالم، س��نندج و کرمانشاه  جای 

سوال دارد! 
چرا در اس��تان س��نندج که  میزان آب های 
سطحی آن سالیانه  ۴/۳ میلیارد متر مکعب است 
تنها ٦ س��د و در استان ایالم که  حجم آب های  
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سطحی حدود ۱/9 میلیارد مترمکعب است تنها 
2 س��د وجود دارد در حالیکه  در اصفهان ۱۸ و 

فارس هم ۸ ؟  
با توجه  باینکه  تامین منبع آب برای توسعه  
کشاورزی بسیار مهم است و اشاره  شد که  استان 
سنندج نسبت به  استان اصفهان و فارس دارای 
منابع آبی بیشتری است )شکل و نمودار۱( چرا 
س��طح زیر کشت محصوالت آبی در استان های 
ڕۆژهەاڵت از اصفهان و فارس کمتر اس��ت؟ آب 
الزم برای این محصوالت در دو اس��تان اصفهان 
و فارس از کجا تامین میش��ود؟ چرا کش��اورزان 
استان س��نندج بایستی برای تامین آب آبیاری، 
از منابع زیر زمینی استفاده  کنند اما کشاورزان 
اصفهانی از آب دیگر استانها؟ آیا این تاراج منابع 
کوردستان نیست؟ چرا آنزمان که  محور توسعه  
ایران، کشاورزی اعالم شد ، این مهم شامل حال 

ڕۆژهەاڵت نگردید؟ 

دریاچه  ارومیه  ش�اهدی ب�ر  مدیریت غیر 
علمی منابع آب در ڕۆژهه اڵت

در حال حاضر س��طج قابل مالحظ��ه اي از این 

دریاچه ٥000 کیلومترمربعي آب شور خشکیده 
و بیش از 20 میلیارد مترمکعب آب آن نس��بت 
به دورههاي پرآبي دریاچه از بین رفته اس��ت و 
دریاچه نسبت به تراز اکولوژیک خود بیش از ۱2 
میلیارد مترمکعب با کمبود آب مواجه میباشد. 

ب��ر طبق مطالعات و آمار منتش��ره مختلف، 
س��طج زیرکش��ت آبي کنوني در س��طح حوضه 
آبری��ز دریاچه ارومیه نزدی��ک ٥00 هزار هکتار 
برآورد گردیده اس��ت. این رقم، نشانگر افزایش 
حدود 200 ه��زار هکتاري اراض��ی آبي حوضه 

نسبت به اوایل دهه ۱۳٥0 شمسي میباشد.
عالوه بر افزایش س��طح زیر کشت در بخش 
کشاورزي حوضه، تغییر الگوي کشت کم مصرف 
آبي به الگوي کش��ت پرمصرف  نیز در توس��عه 
نامتوازن  این بخ��ش موثر بوده  ) مانند افزایش 
س��طح زیر کش��ت چغن��در قند(. این توس��عه  
نامتوازن کش��اورزی ب��دون در نظر گرفتن توان 
اکولوژیک و ظرفیت محیط  منجر به  برداش��ت 
بیشتر  آب از منابع سطحی و زیر زمینی گردید) 
ش��کل ۳و ۴( ک��ه  دلیل اصل��ی وضعیت کنونی 

دریاچه  می باشد.  

شکل 2- پراکندگی سطح زیر کشت در حوزه آبی دریاچه ارومیه 
در دو بازه زمانی 1976 )سمت راست(، 2013 )سمت چپ(
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شکل 3- نقاط برداشت از منابع آب سطحي حوضه آبریز دریاچه ارومیه

شکل 4 - پراکندگي چاههاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه
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با خش��کتر شدن بیش��تر دریاچه  ارومیه  کانون 
های ریزگرد نمکی فعال میشوند و طبق پردازش 
تصاویر ماهواره ای ش��عاع حرکت��ی ریزگردها تا 

٥00 کیلو متر خواهد بود ) شکل ٥ و ٦ (.

شکل  5- برخي از کانونهاي احتمالي ریزگرد 
شناسایي شده در محدوده دریاچه ارومیه با استفاده 
از پردازش تصاویر ماهوارهاي مرکز تحقیقات سنجش 

از دور دانشگاه صنعتي شریف، 1393

شکل 6- مناطق واقع در شعاع حرکتي مختلف 
طوفانهاي گرد و غبار احتمالي دریاچه ارومیه

از دیگر آثار خش��ک شدن دریاچه  ارومیه  ایجاد 
و گس��ترش انواع بیم��اری هاس��ت، از آنجا که  
کش��اورزان  در حوضه  آبریز دریاچه  برای تولید 
محصول بیش��تر از انواع علفکش، حشره کش و 
کود شیمیایي استفاده  کرده  و پساب کشاورزی 
ب��ه  دریاچ��ه  وارد می ش��ود ، نهش��ت این مواد  
بصورت رس��وب ، ذرات ریزگرد تولید ش��ده از 
بس��تر دریاچه را به شدت آلوده می کند که  این 
ذرات س��المت جاندارن از جمله  انس��ان  را در 

منطقه  به  خطر میاندازد. 
در نهایت یکی از مهم ترین خطرات ناش��ی 
از پس��روی آب دریاچه ، بیابان زایی می باش��د. 
م��وارد فوق نمونه  واضحی از مدیریت ناکارآمد و 

استعماری منابع آب در ڕۆژهەاڵت بودند.

 فرسایش خاک
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اردبیل 
عنوان کرد که  میزان فرس��ایش خاک در ایران 
س��ه برابر متوس��ط جهانی اس��ت به طوری که 
س��االنه بیش از  2 میلی��ارد و ٥00 میلیون تن 
خاک با فرس��ایش از دس��ترس خارج می شود. 
خ��اک از مناب��ع تجدید پذیر به ش��مار می رود 
اما براساس منابع مختلف تشکیل هر سانتیمتر 
خاک در ش��رایط مختل��ف آب و هوایی از ۱00 
تا ۱000 س��ال ط��ول می کش��د، دراین میان 
فرس��ایش عامل اصلی تخریب آن است که این 
تاثیر در کش��ورهای مختلف ب��ا در نظر گرفتن 
شرایط آن متفاوت است. بر اساس آمار فرسایش 
آبی خاک در ایران ساالنه به طور متوسط حدود 
٦ ت��ن در هکت��ار اس��ت. رئیس انجم��ن علوم 
خاک )اس��تان ارومیه ( آذربایجان غربی)۱۳9۸( 
اظهارک��رد که  فرس��ایش خاک در این اس��تان 
بیش��تر از تولید خاک است. آمارها حاکی از آن 
است که  در ڕۆژهەاڵت میزان فرسایش خاک از 
متوس��ط آن در کشور ایران بیشتر است این در 
حالیس��ت که  ایران خود در این زمینه  مقام اول 

دنیا را داراست !
 به  نقل از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
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استان کرمانشاه )۱۳9۸( میزان فرسایش خاک 
به طورمتوس��ط در استان کرمانش��اه و در یک 
س��ال ۱2 تن بر هکتار اس��ت. عبدالسالم پیري 
معاون آبخیزداري مناب��ع طبیعي و آبخیزداري 
ایالم )۱۳9٧( نیز با بیان اینکه میزان فرسایش 
خاک در استان ایالم بین ۱٧ تا 2٧ تن در هکتار 
اس��ت، گفت: روند فرسایش خاک در این استان 
نس��بت به سال هاي گذشته سرعت بیشتري به 

خود گرفته است.
مدیری��ت غیر علمی و اس��تعماری حکومت 
ای��ران در ڕۆژهەاڵت نه  تنها باع��ث هدرروی و 
غ��ارت آب در این منطقه  گردیده  اس��ت بلکه  با 
فراهم کردن امکان فرس��ایش س��بب هدرروی 
خاک نیز ش��ده  اس��ت. ادامه  این روند می تواند 
آین��ده  ڕۆژه��ەاڵت را به  خط��ر بین��دازد. علی 
رغ��م این س��بک مدیریت، منابع آب��ی و خاکی 
ڕۆژهەاڵت هنوز از س��ایر مناط��ق در ایران بهتر 
است. همچنانکه  در شکل شماره  ٧ مشاهده  می 

گ��ردد قابلیت زمین های ڕۆژهەاڵت در بیش��تر 
مناطق برای کشاورزی بهتر از سایر مناطق است. 
ش��کل ۸ نقشه  س��طح تنش آبی در شرایط 
کش��ت آبی و دیم در هر دو حالت شخم خورده  
و بدون شخم را نشان می دهد ، طبق این نقشه  
مناطق ڕۆژهەاڵت نسبت به  بیشتر مناطق ایران 
در وضعی��ت  بهت��ری قرار دارند و س��طح تنش 
آبی در آنجا نس��بت به  س��ایر م��کان های دیگر 
ایران کمتر است.  توزیع جمعیت روستایی ایران 
طبق س��طح تنش آبهای زیرزمینی چنان است 
که  بیش��تر این جمعیت خ��ارج از ڕۆژهەاڵت و 
متعلق به  مناطق دیگر ایران هس��تند )شکل 9(. 
با ادام��ه  روند فعلی در آ ینده  قابلیت زندگی در 
این مناطق از بین می رود و س��اکنین بایس��تی 
ب��ه  دیگر مناطق کوچ کنن��د، با توجه  به  قابلیت 
زاگروس و ڕۆژهەاڵت منطقه  هدف میتواند این 
مناطق باشد که  تهدیدی بس عظیم برای تغییر 

دموگرافی ڕۆژهەاڵت در آینده  است.

شکل 7- مناسب بودن زمین ایران برای کشاورزی براساس متغیرهای خاک و متغیرهای توپوگرافی.
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شکل 8- نقشه سطح تنش آبی در شرایط کشت آبی و دیم در هر دو حالت شخم خورده و بدون شخم 

شکل 9- توزیع جمعیت روستایی ایران براساس سطح تنش آبهای زیرزمینی




