
 گلستاناستان اهمیت تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات سیل در 

 کارشناس مسائل آب -سید محسن حسینی )برساووش( 

 

 در طول تاریخ ، تحقیقات و مطالعات در زمینه های گوناگون زمینه ساز پیشرفت جوامع بشری بوده است.   

مطالعه و تحقیق در خصوص بالیای طبیعی مانند زلزله ، آتشفشان، ، یکی از زمینه های مطالعات و تحقیقات انسان    

بوده که در سایه نتایج حاصله از آنها جان بسیاری از انسانها از و ... سیل  ،خشکسالی، حریق جنگل، مخاطرات دریایی 

 .معرض خطر خارج شده و اموال و زیرساختهای بشری به ایمنی قابل توجهی دست یافته است

 

تاسیس مراکز مطالعات و تحقیقات در استان ها عالوه بر این که ظرفیت کارشناسی و علمی آنها را افزایش می دهد و تالشهای     

کارشناسی و تحقیقاتی در خصوص یافتن راه حل ها را هدفمندتر به پیش می برد ، با فعال کردن دانشگاههای آنها موجبات جذب 

ورت پاره وقت و یا حتی کامل فراهم می سازد که باال رفتن درجات دانشگاههای استان و نیز دانشمندان و اساتید مطرح را چه بص

 .تخصصی تر شدن آنها از نتایج دیگر این کار است

برگزاری کارگاههای فنی و دوره های آموزشی تخصصی، هدایت و حمایت از  ،  در کنار انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط   

ه های کارشناسی ارشد و دکترا و تشکیل همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی و مبادله نظرات و پایان نامه ها و رسال

تجربیات دانشمندان ، کارشناسان و مدیران ، ضمن پربارتر کردن وزن علمی استان، با افزایش سفرهایی از این دست موجب رونق 

سب و کار استان و معرفی سایر جذابیت های طبیعی و فرهنگی و صنعت هواپیمایی، هتلداری، صنایع دستی و بهبود فضای ک

 .سرمایه گذاری منطقه نیز خواهد شد

مرکز '،  'مرکز مطالعات و تحقیقات قنات در استان یزد'نگاهی به برخی از مراکز مطالعات و تحقیقات در سطح کشور مانند    

مرکز تحقیقات '،  'مطالعات و تحقیقات باروری ابرها در استان یزد مرکز'،  'مطالعات و تحقیقات دریای خزر در استان مازندران

و موارد مشابه دیگر هر کدام شاهدی بر مطلوب بودن  'مرکز تحقیقات سلول درمانی در استان اردبیل'،  'پنبه در استان گلستان



 .تاسیس مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در استانها است

گلستان که موجب تلفات شدید انسانی و خسارات فراوان در استان شد و استان در شرق با وقوع سیل بزرگ  1380از سال    

را عزادار کرد، گلستان بعنوان کانون خبری در زمینه سیل مطرح گردید و با تکرار سیل البته با ابعاد کوچکتر در سالهای استان مردم 

ت متفاوت در حوضه های آبریز کوچک و بزرگ، از طرفی و وقوع سیل های کوچک و بزرگ و با خصوصیا 1384و  1381

 .گلستان بعنوان استان سیلخیز در کشور بر سر زبانها افتاد

هرچند این اشتهار در ابتدا بعنوان اشتهاری نامطلوب ارزیابی شد و احتمال فرار سرمایه بدالیل مختلف از جمله بن بست شدن    

تالشهای مدیران و کارشناسان و همکاری دولتمردان کشور بتدریج برکاتی از  ولی با، استان در اثر سیل را در اذهان جای داد 

جمله افزایش اعتبارات بخش مهندسی رودخانه ها ، آبخیزداری، سدسازی ، راهسازی اصلی گرگان به مشهد و بهبود جاده های 

 .گرگان و آزادشهر و رامیان به استان سمنان و احداث راه آهن برای استان بدنبال داشت

بعنوان  'مرکز مطالعات و تحقیقات سیل'سال از سیل عظیم استان گلستان ، به نظر می آید جای  17هم اکنون با گذشت بیش از    

یک مرکز کشوری در استان گلستان هنوز خالی است و با توجه به سابقه سیل در استان گلستان و فواید پیش گفته و مزایای 

رج است ، بسیار بجاست اگر مدیران استان و کارشناسان و دانشمندان مرتبط با موضوع ، همت دیگری که از حوصله این گفتار خا

 .خود را برای تاسیس این مرکز جزم نمایند

نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی ، استانداری، شرکت آب منطقه ای ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره    

یزداری ، دانشگاهها ، جهاد دانشگاهی و سایر مراکز مرتبط در استان گلستان هرکدام پتانسیلی در راستای کل منابع طبیعی و آبخ

 .رسیدن به این مهم با هدف ایمنی بیشتر مردم استان ، کشور و سراسر دنیا خواهند بود
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