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از هر دری ...

مصاحبه با دکرت عادل سپهر

رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و 

مدیریت مخاطرات محیطی،  پژوهشکده آب 

و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

مصاحبه

پرسش: لطفا در ابتدا به اختصار بفرمایید که امروزه شرایط آب و 

محیط زیست کشور چگونه است؟

خشک  کمربند  در  قرارگیری  سبب  به  ایران  کهن بوم  پاسخ: 

فعالیت های  چیرگی  واسطۀ  به  نیز  و  جهان  نیمه خشک  و 

است  پهنه ای  خاورمیانه،  قلب  ناآرام  زمین  بر  زمین ساخت 

ساختارهای  و  پدیده ها  اشکال،  خشک بوم ها،  از  گسترده 

زمینی.  و  اکولوژیک  گوناگون 

پیوند سپهر کم بارش با زمین بی قرار از زمین ساخت فعال و وجود 

ستیغ های بلند در شمال و غرب این کهن بوم، زمینه ساز گسترش 

چهره بیابان و قرارگیری بخش گسترده ای از زیست بوم های این 

منطقۀ تمدن ساز در اقالیم خشک و نیمه خشک شده است، به 

طوریکه امروز نزدیک به ۸۰ درصد از مساحت ایران را اقلیم های 

خشک و نیمه خشک در برگرفته اند.

البته نباید واژه خشک را با بیابان برابر دانست، زیرا هر اقلیم 

بیابانی  چشم انداز  هر  و  ندارد  بیابانی  رخساری  لزوماً  خشک 

نیز لزوماً در اقلیم خشک واقع نیست، با این حال از آنجا که 

اقلیم های خشک به سبب خاک تشنۀ باران، پذیرای اندک پوشش 

با تنوع و تراکم متفاوتی  گیاهی مقاوم به خشکی و شوری و 

نسبت به سایر اقالیم می باشند، فرصت را برای کاوش شدیدتر 

و مستمرتر آب و باد، در اختیار این دو فرآیند شکل زا گذاشته، 

بیابان  این برهمکنش، چیرگی چهره ها و زیست بوم های  نتیجه 

در این اقالیم است. لذا بخش عمده ای از بیابان های بزرگ دنیا 

تاب آوری  قرار دارند. همچنین  نیمه خشک  اقالیم خشک و  در 

این  آسیب پذیر  تحمل پذیری  درجه  و  خشک  مناطق  شکنندۀ 

مناطق، آن ها را در برابر عوامل گوناگون بیابانی شدن حساس تر 

و مستعدتر می سازد. غبار و سیالب موجود در این چشم اندازها، 

گاه نفس را در سینه ساکنین این زیست بوم ها بند آورد و گاه 

بندهای رودها و مسیل هایشان را ویران.

جدای از آنچه در خصوص خشک بوم ها و ویژگی های زمین شناسی 

از نظر دور داشت.  را  نباید تحوالت کواترنری  ایران مطرح شد، 

دوره ای از مقیاس زمانی دوران سوم پیدایش، تکوین و تکامل زمین 

که هر چند عمری نزدیک به دو میلیون سال دارد، اما اثری شگرف 

در آفرینش بخش بزرگی از ساختارهای فرسایشی و رسوب گذاری 

گذاشته است. دوره ای که با عصر یخبندان شناخته می شود و با 

تکامل انسان هوشمند، اهمیتی دو چندان می یابد. انسانی که به 

که  است  آز و طمع سیری ناپذیر خویش، موجب گشته  واسطۀ 

عصری جدید در این دورۀ کوتاه با نام آنتروپوسن باز شود. عصری 

که با فعالیت های گوناگون انسان امروز، تغییرات شتابان اقلیمی، 

گرمایش جهانی و نابودی گونه های گیاهی و جانوری پیوند خورده 

است. حال امروز گر به خاورمیانه از نگاه محیط زیست بنگریم، 

پوشش  طبیعی،  عرصه های  نابودی  نیست.  پوشیده  کسی  بر 

گیاهی، بهره برداری شتابان از منابع آب و خاک، کشاورزی ناپایدار، 

افزایش جمعیت و نیاز برای تأمین آب، غذا و شغل، نبود نگاه 

برنامه ریزی  تفکر  حاکمیت  حاکمان،  و  زمامداران  در  اکولوژیک 

در بهره برداری از زمین و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده است 

که چهرۀ زیست بوم های این خاک کهن با دریاچه هایی خشک، 

دشتهایی با ترک هایی ژرف بر رخسار، جنگل هایی رو به نابودی، 

خاکی با سینهای پر ز غبار و گرد بیابان، مردمانی ناامید به آینده، از 

دست رفتن سرمایه های اجتماعی، گسترش فقر، نابودی زیستگاه ها، 

مهاجرت و در ختم کالم، تخریب سرزمین و بیابان زایی در پهنه 

گستردهای از خاک یک میلیارد و چند صد میلیون هکتاری این 

کهن بوم، جلوه نماید.

اکنون کمبود منابع آبی، خود به عنوان عامل پیش برنده تخریب 

سرزمین در بسیاری از زیست بوم های ایران به ویژه خشک بوم ها عمل 

می کند. اگر از پیامدهای محیط زیستی و مخاطرات ژئومورفولوژیک 

از دست رفتن منابع آبی مانند خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها، 

فرسایش بادی و گرد و غبار، فرونشست دشت ها، فرسایش های 

تونلی و توسعۀ فروچاله ها و بسیاری پدیده مخاطره آمیز دیگر که 

بر کسی پوشیده نیست، گذر کنیم، بدون شک پیامدهای اقتصادی 

و به دنبال آن ناپایداری های اجتماعی نابودی منابع آب، مهم ترین 

پیامد تخریب سرزمین محسوب می شود. 

آیندۀ بخش وسیعی از کهن بوم ایران از زنده رود در مرکز ایران 

تا دریاچۀ مهارلو در جوار خاک مصلی و آب رکن آباد، از پایتخت 

کنونی کشور در دامنه های البرز تا قلمرو سربداران در شرق، از 

دیار خیام و عطار تا سرزمین رستم در هامون، با ناپایداری های 

اکولوژیک و عبور از آستانه های بردباری گره خورده است، به گونه ای 

که نابسامانی های اجتماعی و فروپاشی اکوسیستم، تهدیدی جدی 

برای آینده و حیات ایران است. سرزمینی که خود خاستگاه یکی 

از بزرگترین تمدن های بشری در تاریخ مدنیت بوده است، اکنون 

در آستانه عبور از گذرهای برگشت ناپذیر اکوسیستم در بسیاری از 

زیست بوم های این کهن بوم است، بطوریکه ادامه حیات در بسیاری 

از خاک های تمدن ساز این دیار، غیرممکن خواهد شد.

سال هشتم، شامره 2، 1400 نرشیه آب و توسعه پایدار
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پرسش: چه مواردی در شرایط محیط زیست استان خراسان رضوی 

قابل توجه است؟

پاسخ: استان خراسان رضوی، به عنوان چهارمین استان پهناور کشور 

دومین  برگیرنده  در  کهن بوم،  این  تاریخ  در  پارت ها  و خاستگاه 

کالن شهر ایران، مشهد و همجوار با کشورهای واقع در قلمرو خراسان 

بزرگ، پهنۀ گسترده ای از زیست بوم های گوناگون با تنوع اکولوژیک، 

اقلیم و ژئومورفولوژیک را شامل می شود. کهن بومی با گوناگونی 

اقلیمی از اقلیم های سرد کوهستانی تا اقالیم گرم و خشک بیابانی 

و در برگیرنده تنوع زمین شناختی باال، از اشکال و پدیده های واقع 

در کوهستان های سترگ تا اشکال انحاللی و فرسایشی و ناهمواری 

ویژه در دشت ها و بیابان های بزرگ این دیار کهن. 

اما آنچه امروز، چهره محیط زیست پهنه خاوری ایران را در خراسان 

رضوی، آرایش جدیدی داده است، جدای از ویژگی های مرتبط با 

زمین و اقلیم، بهره برداری گسترده از منابع آب و خاک به سبب 

اهمیت ویژه این استان در رشد اقتصادی و مناسبات سیاسی کشور 

و نقش آن در جذب گردشگر مذهبی است. بطوریکه سرمایه گذاری 

و رشد اقتصادی در این استان به ویژه توسعۀ غیربردبار کالن شهر 

مشهد در چند دهه اخیر، این استان را، به منطقه ای مهاجرپذیر با 

ترکیبی از اقوام و فرهنگ ها و نمایشی از سکونتگاه های غیررسمی 

در مرکز این استان، تبدیل کرده است. بهره برداری از منابع آب و 

خاک بدون توجه به بردباری های اکولوژیک و نیز شرایط خشک و 

بیابانی حاکم در محدودۀ وسیعی از این استان، موجب شده است 

تا چهرۀ محیط زیست در چند دهۀ اخیر، شادابی و نشاط خویش 

را از دست بدهد. 

و  ترک  گسترش  مانند  دشت ها،  در  فرونشست  از  حاصل  آثار 

شکاف هایی با درازا و ژرفای بسیار، نابودی حیات را در بسیاری از 

دشت های تمدن ساز این استان چون نیشابور، نشانه رفته است. 

طبق آمار رسمی کشور، خراسان رضوی از زمرۀ استان های بحرانی 

در نرخ فرونشست محسوب می شود، بطوریکه در دشت هایی چون 

کاشمر و نیشابور، نرخ فرونشست ساالنه از مرز ۱۵ سانتی متر عبور 

کرده است. روند افت آبخوان در دشت هایی چون نیشابور در طول 

دو دهۀ اخیر بسیار نگران کننده است، بطوریکه میانگین کسری مخزن 

دشت نیشابور حدود ۸۰ میلیون مترمکعب در سال اعالم شده است. 

عالوه بر مخاطرات حاصل از فرونشست و آثار و پیامدهای آن، 

فروچاله  ایجاد  فرسایش،  اشکال  توسعه  زیرزمینی،  فرسایش های 

ناشی از فرسایش و افت آبخوان، فرسایش بادی، افت و از دست 

رفتن خاک حاصلخیز، گرد و غبارهای ناشی از نبود رطوبت در خاک 

و در نهایت بیابان زایی، تخریب سرزمین، فقر و مهاجرت، وضعیت 

امروز و حال زیست بوم های سرزمین طلوع خورشید است. 

باید  اگر از مشکالت گریبانگیر زیست بوم های استان گذر کنیم، 

تأکید داشت که استان خراسان رضوی به سبب برخورداری از تنوع 

زمین شناختی باال، می تواند منطقه ای با توان باالی شناسایی و ثبت 

اشکال  وجود  شود.  محسوب  ریخت شناسی  زمین  ژئوسایت های 

متنوع ژئومورفولوژی از اشکال انحاللی و کارستی گرفته تا تپه های 

ماسه ای و سنگفرش های بیابانی، این استان را به یکی از بهترین 

مناطق زمین شناسی ایران برای شناسایی ژئوپارک ها و حفظ تنوع 

زمین شناختی این استان تبدیل کرده که گامی بنیادی در حرکت در 

مسیر توسعه بردبار اکوسیستم محسوب می شود. از طرف دیگر 

مدیریت منابع آب استان، صرف نظر از مدیریت آبخوان ها و منابع 

آب سطحی، نیازمند درک صحیح از وضعیت آب های کارستی و 

پنهان این استان پهناور است. وجود منابع فراوان آب های کارستی، 

حفظ و بهره برداری درست از این منابع زمینی، بسیار مهم است، 

بطوریکه هر گامی در این جهت باید در راستای اهداف ژئوتوریسم، 

نگهداشت طبیعت و توسعۀ بردبار منطقه باشد. 

و  اکوسیستم  بر »حفاظت  اقلیم  تغییر  اثر  پرسش: در خصوص 

مدیریت مخاطرات محیطی )عنوان گروه پژوهشی(« چه نظری 

دارید؟

پاسخ: گروه پژوهشی مدیریت اکوسیستم و مخاطرات محیطی با 

هدف مطالعات اکوسیستم و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسان 

هوشمند امروز و رفتارهای اقلیم دگرگون کواترنری بر پایه تفکر 

مدیریت سیستمی در پژوهشکدۀ آب و محیط زیست دانشگاه 

فردوسی مشهد، پیشنهاد و با حضور صاحبان اندیشه و اصحاب خرد 

در حوزۀ مدیریت اکوسیستم، گروه پژوهشی کوچک با اندیشه هایی 

بزرگ را تشکیل داده است.

در این گروه، کوشش می شود بر پایه تفکر سیستمی، شیوه های 

مدیریت اکوسیستم با تأکید بر خشک بوم ها که پهنۀ وسیعی از ایران 

را در برگرفته اند، در مواجه با مخاطرات محیطی، پیاده سازی شوند. 

مخاطراتی که گاه زایشی است از تغییرات اقلیم متغیر و گاه پاسخی 

از زمین متحرک و گاه نیز کنش انسان با طبعیت را واکنشی است که 

برایش حکم مخاطره دارد. 

مخاطرات را مدیریت ریسک می طلبد و شیوه هایی که قبل از آنکه 

مخاطره را به بلیه ای بدل سازد که جان و مال انسان را نشانه رود، 

توان زیست بوم را بر پایۀ تاب آوری و بردباری آن باال برد، فعالیتی که 

رسالت آن حفاظت است. هرچند تمرکز بر شیوه های مدیریت بحران 

و کوشش در جهت کوتاه کردن زمان برگشت پذیری پس از رخداد 

مخاطره، امری است ضروری.

گروه پژوهشی مدیریت اکوسیستم و مخاطرات محیطی کوشش 

می کند تا نقش تحوالت کواترنری و به طور برجسته نوسانات و تغییر 

اقلیم این دوره کوچک از نگاه زمان و بزرگ از نگاه اثرگذاری را در 
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بروز مخاطرات محیطی بررسی کند. همچنین تأثیری که اقلیم بر 

زیست بوم های امروز ایران با تأکید بر مخاطرات حاصل از نابودی 

منابع آب و خاک همچون فرسایش و تخریب خاک، فرونشست، 

فروچاله، بیابان زایی و تخریب سرزمین دارد، عمدۀ تمرکز این گروه 

بر مخاطرات محیطی است. 

پرسش:  انتظارات شما از دولت جدید در خصوص آب و محیط زیست 

چیست؟

پاسخ: تاریخ زمام داری چهاردهۀ اخیر نشان داده است که تغییر 

زمامداران، هر چند موجب تغییر در چیدمان افراد، افکار، رفتار و 

کردارهای سیاسی و اجتماعی می شود، اما دست کم این تغییر با 

ثبات چشم گیر در تفکر غیر اکولوژیک تصمیم گیرندگان در مسائل 

مرتبط با محیط زیست همراه بوده است. دست کم می توان گفت 

که تصمیم گیرندگان این حوزه در کشور، گام هایی متفاوت بر پایۀ 

یک تفکر راسخ در این چهار دهه برداشته اند. تفکری که با انتقال 

آب بین حوضه ای، کشاورزی ناپایدار، مهار آب در پشت سدها، تغییر 

مسیر مسیل ها و فشردن گلوی رودخانه ها برای تأمین آب، تولید 

محصوالت با شعار خودکفایی و دیگر نمونه های مشابه، شکاف های 

دریاچه ها،  خشک شدن  دیار،  این  دشت های  چهرۀ  بر  عمیق 

زیست بوم هایی با ریه هایی پر از غبار و هوایی گرفته از آلودگی، 

برای رخسار محیط زیست کشور به ارمغان آورده اند. 

دولت مردمی حاضر که پس از پاشیدن بذر تدبیر و امید، در کنکاش 

برای رسیدن به ایران قوی، کار خود را آغاز کرده است، مفروض ذهنی 

خود را بر این فرض استوار ساخته است که ایران کنونی، ضعیف 

است و اکنون باید با مشارکت مردم، سعادت برای این کهن بوم ارزانی 

داشت و ایران را قوی ساخت. جدای از اینکه دولت کنونی با چه 

رویکردی به محیط زیست ایران می نگرد، چند اصل مهم اکوسیستمی 

استوار بر تفکر سیستمی و ریشه در اصول ترمودینامیک را به عنوان 

پیشنهاد در مسأله مدیریت محیط زیست کشور بیان میکنم.

۱. دولت حاضر باید بداند که تنوع، اساس پایداری یک سیستم باز 

محسوب می شود. به دیگر سخن، سیستم هایی با تنوع ساختاری 

و عملکردی باالتر، امکان بقاء بیشتر به سبب تاب آوری و درجه 

تحمل پذیری باالتر خواهند داشت. از این روست که نگهداشت 

تنوع زیستی و تنوع زمین شناختی، اصل اولیه در برنامه ها و اهداف 

توسعۀ بردبار سرزمین ها محسوب می شود. هر اندازه یک اکوسیستم 

متنوع تر، پاسخ هایش به آشوب های محیطی حساب شده تر است. از 

همین رو، سرزمین هفتاد و دو ملت را باکی از دگرگونی های سیاسی 

به سبب دگرگونی باالی قومی، دیدگاه و اعتقاد در مقایسه با هراس 

اقتصاد برتر جهان، چین از فروپاشی، به سبب تکیه بر یکنواختی و 

حرکت در مسیر جامعۀ یکدست نیست.

2. سیستم های باز همچون اکوسیستم ها، سیستم هایی با سطوح 

تعادلی چندگانه هستند. به دیگر سخن، موقعیت سیستم در طول 

زمان از نقطه نظر انرژی تغییر می کند و یک سیستم باز، سطوح 

گوناگون انرژی را در طول حیات کنکاش می کند، این تغییرات انرژی، 

تغییرات سیما و چهره اکوسیستم را رقم می زند. آنچه در این جستار 

ترمودینامیک مهم است، این است که هر اندازه در این فراز و نشیب 

ترمودینامیک، سیستم دورتر از آستانه های انرژی یا نقاط قله قرار 

گیرد، امکان تغییرات برگشت ناپذیر کم تری دارد و مدیریت سیستم 

در برهه ای از زمان و مکان که سیستم نزدیک به ستیغ های انرژی و 

یا ایستاده بر آستانه های ناپایدار لحظه ای است، بسیار سخت خواهد 

بود، چرا که کوچکترین تغییر در اکوسیستم، موجب حرکت به سطح 

تعادلی دیگر و اثرات شگرف در چهره و عملکرد اکوسیستم می شود. 

کنون باید دانست که بخش وسیعی از زیست بوم های ایران در چند 

دهۀ اخیر به سبب شرایط اقلیمی حاکم بر این کهن بوم، وجود 

سپهری خشک و نوسانات اقلیمی و نیز به واسطه تفکر حاکمان در 

حوزه محیط زیست و طمع مردمان این دیار در بهره برداری از منابع 

آب و خاک، نزدیک به آستانه های فروپاشی هستند.

3. آنچه دولت مردمی، ایران قوی باید در نظر گیرد این است که 

بخشی از انرژی دولت را در سال های زمامداری، باید معطوف به 

مدیریت ناپایداری های اجتماعی ناشی از بحران آب و پیامدهای 

این  است  انتظار  کند.  زمين  فرونشست  آن، چون  محیط زیستی 

نابسامانی ها و اعتراضات دامنه شکیبایی ساکنین مجاورین زنده رود، 

از کوهرنگ تا گاوخونی را بیش از سایر نقاط، نشانه رود. بنابراین 

مواجهه دولت با این گسست های اجتماعی اجتناب ناپذیر است. 

سطوح  در  را  اکولوژیک  تفکر  حاضر  دولت  می رود  انتظار  لذا 

تصمیم گیری محیط زیست نهادینه کند. دولت یکدست امروز باید 

بداند که سرنوشت امروز و فردای ایران در گرو سرنوشت محیط زیست 

این مرز و بوم است. سرنوشتی را که امکان از سر نوشتن آن اکنون 

غیر ممکن است، اما می توان با مدیریت منطقی، به دور از احساسات 

و هیجانات، داشتن تفکر سیستمی، حاکمیت اندیشۀ اکولوژیک 

در تصمیم گیری ها و از همه مهم تر، تقویت و پایه ریزی مدیریت 

استراتژیک محیط زیست، آنچه در ایران مغفول مانده است، اجازه 

عبور بیشتر زیست بوم ها از آستانه های فروپاشی را نداد. 

اگر دولت مردمی به دنبال رسیدن به ایرانی قوی است، باید از 

اندیشه ها، افکار و عقاید گوناگون در تصمیم گیری بهره برد، چرا که 

راز ماندگاری در تکثر طبیعی و غیریکنواختی باال است. توجه به 

مدیریت استراتژیک محیط زیست و حفظ تنوع اکولوژیک، اولین 

گام در مدیریت محیط زیست باید باشد. نگهداشت منابع آب و 

خاک، مدیریت محیط و نه برنامه ریزی برای بهره برداری، اساس حفظ 

محیط زیست است.

سال هشتم، شامره 2، 1400 نرشیه آب و توسعه پایدار


