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توسعه ای ناپایدار در ایرانی توسعه ای ناپایدار در ایرانی 

رو به خشکی و دیگر هیچ!رو به خشکی و دیگر هیچ!
کمتــر از 40 ســال پیــش تــا ســال هــای اخیــر اگــر 
ــاد  ــن نه ــا کــه باالتری در جلســات شــورای اســتان ه
تصمیــم گیــری در ســطح اســتان هــا بودنــد و همــه 
ــی از  ــتند، کارشناس ــرکت داش ــف ش ــای مختل نهاده
ــی  ــت م ــر آن فرص ــا غی ــت ی ــط زیس ــازمان محی س
ــن  ــرای اجــرای ای ــد و مــی گفــت ب ــی بزن کــرد حرف
ــت  ــط زیس ــائل محی ــعه ای مس ــروژه توس ــا آن پ ی
ــدی  ــا لبخن ــگان ب ــا هم ــرد تقریب ــد ملحــوظ ک را بای
غالبــا از ســر تمســخر و کــم شــماری بــه صراحــت یــا 
تلویــح مــی گفتنــد طــرح ایــن مســائل بــی اهمیــت 
ــا غیــر آن  ــع توســعه و پیشــرفت صنعتــی ی کــه موان
ــاز  ــم س ــازنده و تصمی ــات س ــن جلس ــتند در ای هس

ــدارد. ــی ن جایگاه

میدانــدار اینگونــه جلســات، کارشناســان وزارتخانــه 
هــای دیگــر بــه ویــژه صنایع ســبک و ســنگین و زارت 
نیــرو بازرگانــی و ... بودنــد کــه تمــام وقــت و فضــای 
جلســات را بــه ســاخت و ســاز و اجــرای فــان کارخانه 
و بهمــان پــروژه صنعتــی یــا احــداث ســدهای عظیم و 
مــواردی از ایــن دســت و تصویــب بودجــه و اعتبــارات 
آن اختصــاص مــی دادنــد. کشــاورزی اصــوال در چنین 
جلســاتی تحقیــر شــده و بســیار کــم بهــا بــود، زیــرا با 
دالر ارزان آن زمــان، هــر آنچــه بــرای امنیــت غذایــی 
ــذا  ــد، ل ــی ش ــت وارد م ــن قیم ــا نازلتری ــود ب الزم ب
بحــث کشــاورزی و محیــط زیســت و رعایــت مصادیق 
ــورای  ــی در ش ــرای انقاب ــران عملگ ــرای حاض آن ب
اســتان یــک بحــث وقــت گیــر غیــر ضــرور مــی نمــود 
کــه از ســوی عــده ای کارشــناس روشــنفکر بــی عمــل 
ــر از مســائل جــدی پیشــرفت  ــی خب ــا غــرب زده ب ی

کشــور مطــرح مــی شــد.

مــوازی بــا ایــن خوارشــماری کشــاورزی در مقابــل 
صنعــت، خدمــات، تجــارت و غیــره، اجرای طــرح های 
ــر بحــران  ــا اب ــت ت ــه یاف ــان ادام کان کشــور همچن
ــی  ــرب و منف ــر مخ ــود آب و تاثی ــون کمب ــی چ های
ــای  ــرمایه ه ــا س ــه ب ــزرگ ک ــدهای ب ــیاری از س بس
ــور  ــده و مح ــاخته ش ــور س ــل تص ــر قاب ــم و غی عظی
ــک  ــون بخت ــد چ ــه بودن ــرار گرفت ــور ق ــعه کش توس

ــت. ــادی را گرف ــزان اقتص ــه ری ــان برنام گریب

 وضعیــت منابــع آبهــای زیرزمینــی و رعایــت مســائل 
ــا،  ــوا، ریزگرده ــی ه ــه آلودگ ــتی از جمل ــط زیس محی
افزایــش بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و صدهــا 
مســئله بازدارنــده ناشــی از عــدم رعایــت محیــط 
ــه  ــزان کان را متوج ــه ری ــئوالن و برنام ــت، مس زیس
کــرد کــه در حــوزه برنامــه های توســعه ای و پیشــرفت 
ــرمایه  ــد و س ــده ان ــاون کوبی ــی آب در ه ــای صنعت ه
گــذاری هــای ملــی دولــت و غیــر آن را هــدر داده انــد.

ــدی از  ــه و تقلی ــار مغروران ــن رفت ــا ای ــان ب ــم زم ه
صنعتــی شــدن در شــرایطی کــه مســائل اصلــی 
ــاد  ــی در اقتص ــی جای ــد رقابت ــتغال و تولی ــد اش مانن
کان کشــور نداشــتند، سیاســت هــای انــزوا طلبانــه و 
منــم منــم کــردن هــای توخالــی در دیپلماســی بیــن 
المللــی، رشــد ســرمایه گــذاری خارجــی را بــه شــدت 
ــن  ــد، ای ــی کردن ــور را متاش ــاد کش ــش و اقتص کاه

ــی  ــه در تمام ــود ک ــی ب در حال
ــژه  ــه وی ــان ب ــورهای جه کش
بســیاری از کشــورهای صنعتی، 
ــت از  ــت و حفاظ ــوع رعای موض
ــط زیســت بســیار جــدی  محی
تــر از گذشــته بــه میــان آمــد و 
بــه انعقــاد پیمــان هــای جهانی 
ــس و  ــای پاری ــق ه ــون تواف چ

ــد.  ــره فراروئی غی

تمامــی  عمومــی  افــکار 
کشــورها فــارغ از هــر گونــه 

مســائل نــژادی، صنایــع لجــام گســیخته دولــت هــای بــزرگ را بــه 
رزمــی بــی پایــان فراخوانــد بــه گونــه ای کــه سیاســتمداران اعــم از 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری یــا نماینــدگان مجلــس هــای مختلــف 
ــار  ــا در کن ــه الزام ــت انداخــت ک ــه صراف ــا آن کشــور را ب ــن ی در ای
وعــده هــای توســعه صنعتــی، مســائل محیــط زیســتی را نیــز مطــرح 
ســازند و حتــی رعایــت مســائل محیــط زیســتی بــه موضــوع رقابــت 

ــت. ــد یاف ــدن برآم ــی ش ــک جهان ــای هژمونی ه

 در نهایــت و در حالــی کــه بــه طــور جــدی دنیــا بــا ایــن مفهــوم 
مواجــه شــد کــه توســعه پایــدار بــدون رعایــت موبــه مــوی قوانیــن و 
مقــررات محیــط زیســتی امــکان پذیــر نیســت، کشــور مــا هنــوز وارد 
ایــن گفتمــان سرنوشــت ســاز نشــده بــود و همچنــان موضــوع محیط 
زیســت را در عرصــه تشــریفات و بــرای خالــی نبــودن عریضــه مــی 
دیــد. حتــی نماینــدگان ادوار مجلــس، هــر کــدام بــرای جلــب رأی در 
اجــرای ایــن یــا آن پــروژه صنعتــی، محیــط زیســت را یــک خرمگــس 
و مزاحــم بــی وجــود و بازدارنــده بــرای آنچــه مــی خواســتند اجــرا 

کننــد مــی دیدنــد.

ــه 850  ــی ب ــا متک ــدار عمدت ــده و ناپای ــی قاع ــس کشــاورزی ب  پ
هــزار چــاه احــداث شــده کــه بالــغ بــر نیمــی از آنهــا غیــر مجــاز و 
کــف شــکن بودنــد بــه لحــاظ کمــی گســترش یافــت، دریاچــه ارومیه 
ــای  ــر پخــش ریزدگرده ــه در براب ــون ک ــره مجن ــد، جزی خشــک ش
اســتان خوزســتان بازدارنــده بــود از بیــن رفــت و ریزدگردهــا در ایــن 
ــس  ــدگان مجل ــرار داد، نماین ــعاع ق ــز را تحــت ش ــه چی ــتان هم اس
ــج کار در  ــژه برن ــه وی ــاورزان ب ــداری از کش ــرای طرف ــر ب ــه ظاه ب
خوزســتان، رئیــس ســازمان حفــظ محیــط زیســت کــه نامــه ای بــه 
رئیــس جمهــور مبنــی بــر اختصــاص یــک میلیــارد متــر مکعــب حق 
ــای  ــاالب ه ــدن ت ــک ش ــری از خش ــرای جلوگی ــه از رود کارون ب آب
ایــن اســتان نوشــته بــود را در جلســه ای رســمی مــورد تهاجــم قــرار 

دادنــد.

 تــاالب جازموریــان و پریشــان و ده هــا تــاالب کوچــک و بــزرگ که 
فــرح بخــش محیــط زیســت بودنــد خشــک شــدند، موضــوع خشــکی 
ــای  ــج در آبریزه ــت برن ــد، کش ــی ش ــی و اعتراض ــده رود سیاس زاین
فاضــاب شــهرهای بــزرگ و صنعتــی در گیــان و مازنــدران و حتــی 
ــک و  ــران خش ــت و ای ــترش یاف ــا گس ــی محاب ــتان ب ــتان گلس اس
خشــک و خشــک تــر شــد تــا طــرح هــای کان توســعه ای بــی در و 

پیکــر، خودنمایانــه و بــی محتــوا گســترش یابنــد.

ــه  ــف پذیرفت ــا تعری ــه ب ــی البت ــم امنیــت غدای ــه ای  حــال در یافت
شــده فائــو و زیســت کــره در صحنــه جهانــی بــه مرحلــه ای تعییــن 
کننــده در توســعه متــوازن و پایــدار رســیده اســت ولــی ما هنــوز اندر 
خــم یــک کوچــه بــن بســت توســعه ناپایــدار کشــاورزی و اقتصــادی 
دســت و پــا مــی زنیــم و هیــچ کــس هــم در ایــن مملکــت بــه روی 
خــود نمــی آورد کــه چــه بــر ســر ایــن ســرزمین آورده و چــرا کــرده 
ــن  ــر ای ــان ب ــی کار همچن ــی سیاس ــده ای افراط ــه ع ــت و البت اس
طبــل خالــی مــی کوبنــد و بــا الف و گــزاف بــدون مقایســه بــا ســایر 

کشــورهای مشــابه در جهــان از دســتاوردهای خــود مــی گوینــد.

منصور انصاری 
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آنچه بر زیست ُکرهآنچه بر زیست ُکره

 بــرای شــروع بحــث مــورد نظرمــان در ایــن نوشــتار ابتــدا الزم اســت 
بپرســیم زیســت کــره کــه در تیتــر مطلــب نیــز آورده ایــم چیســت و 

چــه اهمیتــی دارد؟

زیســت کــره یــا بیوســفر، الیــه نســبتًا نازکــی از ســطح زمیــن اســت 
کــه از حیــات روی زمیــن حمایــت مــی کنــد و از چنــد کیلومتــری جــو 
ــره  ــت ک ــت. زیس ــه اس ــترش یافت ــوس گس ــق اقیان ــای عمی ــا دره ه ت
یــک اکوسیســتم جهانــی اســت کــه از موجــودات زنــده و عوامــل غیــر 

زنــده تشــکیل شــده و از آنهــا انــرژی و عناصــر غذایــی مــی گیــرد. 

بیوســفر شــامل لیتوســفر )پوســته ســنگی زمیــن ، جــو  )هــوا( و هیدروســفر )آب( 
و دربردارنــده تمــام اکوسیســتم هــا، بیــوم هــا و موجــودات کــره زمیــن مــی شــود. 
زیســت کــره یــک الیــه یــا ناحیــه نســبتاً نــازک از زندگــی اســت کــه شــامل همــه 

چیــز، از باکتــری گرفتــه تــا انســان اســت.

بیوســفر تــا ۱۲،500 متــر از ســطح زمیــن امتداد دارد و شــامل بلندتریــن کوههای 
موجــود در زمیــن تــا انتهــای عمیــق تریــن دره هــای اقیانــوس اســت. بیوســفر یــک 

تکــه کوچــک از کل کــره زمیــن، امــا حــاوی میلیــون هــا موجــود زنــده مــی باشــد.

تخمیــن زده مــی شــود کــه 8.۷ میلیــون گونــه مختلــف در زیســت کــره وجــود 
ــی  ــه در آب زندگ ــون گون ــه در خشــکی و ۲.۲ میلی ــون گون دارد. حــدود ۶.5 میلی

مــی کننــد.

آب یــا هیدروســفر، بزرگتریــن قســمت زیســت کــره اســت و ۷۱ درصــد از ســطح 
کــره زمیــن را پوشــش مــی دهــد. اقیانــوس هــا حــاوی ۹۶.5 درصــد آب هســتند 
امــا آب شــیرین کــه قابــل اســتفاده و ضــروری بــرای حیــات موجــودات زنــده اســت 
ــر روی کــره زمیــن را تشــکیل می دهــد. آب شــیرین  ــع آب ب تنهــا ۳٪ از کل مناب
به طــور طبیعــی در ســطح زمیــن و عمدتــاً در یخچــال هــای کوهســتانی و قطبــی 
ــای  ــده اند. دریاچه ه ــره ش ــخ ذخی ــای ی ــورت الیه ه ــه ص ــگان ب ــمالگان و جنوب ش
ــع  ــر مناب ــی از دیگ ــای زیرزمین ــان آب ه ــا، و جری ــا و نهره ــیرین، رودخانه ه آب ش

ــوند.  ــمرده می ش ــیرین ش آب ش

بیوم ها در زیست کره )بیوسفر(

ــز زندگــی در  ــوم یــک جامعــه زیســت محیطــی اســت کــه شــامل همــه چی بی
یــک محیــط خــاص مــی باشــد. بیــوم یــک گــروه طبیعــی از گیاهــان و حیوانــات 
اســت کــه در یــک زیســتگاه زندگــی مــی کننــد. بیوســفر حــاوی تمــام بیــوم هــای 

 روا می داریم! روا می داریم!
 تهیه و تنظیم : فرانک مسعودی
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موجــود در کــره زمیــن اســت. گاهــی اوقــات تشــخیص بیــن بیــوم هــای مختلــف دشــوار 
اســت و یــک بیــوم مــی توانــد حــاوی بیــش از یــک اکوسیســتم باشــد.

شــش بیــوم مهــم در زمیــن وجــود دارد: آب شــیرین، آب دریــا، کویــر، جنــگل، چمنــزار 
و تنــدرا. 

فعالیــت هــای انســانی، بایــای طبیعــی و ســایر عوامــل مــی تواننــد بــر بیــوم هــا تأثیــر 
بگذارنــد. بــه عنــوان مثــال، فعالیــت هــای کشــاورزی مــی توانــد پوشــش گیاهــی منطقــه 
را تغییــر داده و گونــه هــای مختلــف را بیــرون رانــده یــا جــذب کنــد. وقتــی گیــاه و جانــور 
در یــک اکوسیســتم خــاص تغییــر کــرد، ایــن مســئله مــی توانــد کل بیــوم را تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد. از آنجــا کــه انســان تأثیــر زیــادی بــر تنــوع زیســتی دارد، مطالعــه کل زیســت 

کــره بــرای حفاظــت از گونــه هــا و محیــط زیســت بســیار مهــم اســت.

ذخیره گاه زیست کره یونسکو کجاست؟

در حــال حاضــر ، تنهــا بیوســفر شــناخته شــده در جهــان زیســت کــره زمیــن مــی باشــد 
کــه از آن بــه عنــوان زیســت کــره ۱ یــاد مــی کننــد. بــا ایــن وجــود، انســان هــا زیســت 
کــره هــای مصنوعــی از جملــه زیســت کــره ۲ را ایجــاد کــرده انــد. بیوســفر ۲ آزمایشــگاهی 
بــود کــه بــرای انجــام مطالعــات کنتــرل شــده در اوراکل آریزونــا ســاخته شــده اســت. در 
میانــه ســال هــای ۱۹۹۱ و ۱۹۹4، گروههایــی از افــراد ســعی کردنــد در ایــن مرکــز زندگــی 
و کار کننــد و ۱00 ســال در ایــن زیســت کــره مصنوعــی بماننــد، امــا مأموریــت آنهــا فقــط 
چهــار ســال بــه طــول انجامیــد. تیــم هــا بــا چالــش هــای بســیار زیــادی از جملــه سوســک 
و مورچــه، گرســنگی مــداوم، تضــاد غیــر منطقــی و ســطح اکســیژن بســیار پاییــن روبــرو 

شــدند.

ذخیره گاه های زیست کره یونسکو در ایران

بــرای حفــظ حیــات روی زمیــن، ســازمان ملــل متحــد برنامــه ای را ایجــاد کــرد کــه بــر 
ــره را در ۱۱0 کشــور ایجــاد  ــره گاه زیســت ک ــوده و 5۶۳ ذخی ــز ب ــدار متمرک توســعه پای

کــرده اســت.

ــتان،  ــره گلس ــت ک ــره  گاه زیس ــامل ذخی ــه ش ــود دارد ک ــره گاه وج ــران ۱۳ ذخی در ای
ــاد و  ــه، تنــگ صی ــره  گاه هــای میانکال ــر، ذخی ــو، حــرا، کوی ارســباران، ارژن- پریشــان، گن

ــه هســتند. ــوران و دریاچــه ارومی ــون، ت ــا، هام ســبزکوه، دن

در این خاکی که ایران است نامش...
ــره گاه هــای  ــوان یکــی از ذخی ــه عن ــد ب ــان آم ــه می ــه ب ــا ســخن از دریاچــه ارومی و ام
زیســت کــره یونســکو و ســفری کــه انگیــزه نگاشــتن ایــن تحقیــق و گــزارش پیــش رو شــد:

عکس از جی پی اس خودرو
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 پــس از گذشــت ســال هــای اهریمنــی کوویــد ۱۹ کــه حتــی بــاز کــردن پنجــره هــای 
خانــه نیــز بــا تــرس و لــرز همــراه بــود و ســفری انجــام نمــی شــد مگــر بــه ضــرورت هــای 
خیلــی جــدی، گفتیــم بــه جــاده بزنیــم و حــاال کجــا برویــم بهتــر از آذربایجــان غربــی کــه 

از قضــا دیــار پــدری نگارنــده نیــز هســت امــا تاکنــون نرفتــه بــودم و ندیــده بــودم!

ــه ســمت  ــار ســفر بســتیم و راهــی شــدیم از تهــران ب ــاه  ب ــان م پــس در نیمــه دوم آب
ارومیــه و چــه خــوش بودیــم از شــمیم ســفر و جــاده پاییــزی، نــوای ترانــه هایــی خاطــره 

انگیــز و لیوانــی چــای و ...

ــدار شــد،  ــه پدی ــوی دریاچــه ارومی ــه، تابل ــه هــر حــال در ۲5 کیلومتــری شــهر ارومی ب
جــان خســته و چشــم امیدمــان پــس از حــدود ۷۶5 کیلومتــر بــه مقصــد روشــن مــی شــد، 
دریاچــه ارومیــه بــا تعریــف هایــی کــه شــنیده بــودم؛ قایــق ســواری و شــتک آب، جزیــره 
هــای بســیار زیبــا، آوای مرغــان مهاجــر فامینگــو، پلیــکان، حواصیــل و اردک و افــق و افــق 

و افــق...

  *عکس از جی پی اس خودرو

امــا هــر چقــدر نزدیــک تــر شــدیم در بهــت بیشــتری فــرو مــی رفتیــم؛ دشــتی از نمــک، 
بــی هیــچ نشــانی از آب مگــر چنــد چالــه آب ولکــه آب برکــه ای خورشــید نشــان و رو بــه 

مــرگ زود هنــگام!

      بــاری؛ گذشــتیم و بــا اندوهــی عمیــق وارد شــهر ارومیــه شــدیم، بــی هیــچ نشــانی از 
نشــاط چنــد ســاعت پیــش و در اندیشــه اینکــه چــه گذشــته بــر ایــن دریاچــه؟

تنها کاری که از دستم برمی آمد همین گزارش تحقیقی پیش روست. بخوانید:

معرفی دریاچه ارومیه 

دریاچــه ارومیــه یــک دریاچــه شــور در شــمال غربــی کشــور ایــران اســت کــه میــان دو 
اســتان آذربایجــان غربــی و شــرقی قــرار گرفتــه . دریاچــه ارومیــه بزرگتریــن دریاچــه داخلی 
ایــران می باشــد.  مســاحت ایــن دریاچــه در ســال ۱۳۷۷ در حــدود شــش هــزار کیلومتــر 
مربــع بــود کــه در ردیــف بیســت و پنجمیــن دریاچــه بــزرگ دنیــا از نظــر مســاحت قــرار 
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ــن دریاچــه  ــران، بزرگ تری ــی ای ــن دریاچــه داخل ــن دریاچــه، بزرگ تری ــت. ای می گرف
آب شــور خــاور میانــه و ششــمین دریاچــه بــزرگ آب شــور دنیــا بــود. آب ایــن دریاچــه 
ــوده و بیشــتر از رودخانه هــای زرینــه رود، ســیمینه رود، تلخــه رود، گادر،  بســیار شــور ب
ــه  ــن دریاچ ــر ای ــن جزای ــده. مهم تری ــه می ش ــو و زوال تغذی ــهرچای، نازل ــدوز، ش باران

عبــارت انــد از جزیــره کبــودان )قویــون داغــی(، اشــک داغــی، آرزو و اســپیر. 

ــر  ــود. امی ــس ب ــای پاراتتی ــی از دری ــش بخش ــال پی ــا س ــه میلیون ه ــه ارومی دریاچ
ــی در ســال ۱۳۹۳ گفتــه  ــت بحــران آذربایجــان غرب ــرکل مدیری عبــاس جعفــری، مدی
ــانتی متر از  ــط 40 س ــور متوس ــال به ط ــته، هرس ــه گذش ــش از دو ده ــی بی ــود؛ ط ب
ارتفــاع دریاچــه ارومیــه کاســته شــده و اکنــون ۹5 درصــد ایــن دریاچــه خشــک شــده  

اســت.

ــه بین المللــي حفاظــت از طبیعــت و  دریاچــه ارومیــه در کنوانســیون رامســر )اتحادی
منابــع طبیعــي )IUCN( کنوانســیون بین المللــي تاالب هــا کــه بــه کنوانســیون رامســر 
ــره گاه  ــی و ذخی ــت بین الملل ــاالب بااهمی ــوان ت ــال ۱۹۷۱ به عن ــت( در س ــروف اس مع

ــن شــد. ــال ۱۹۷۶ تعیی زیســت کره یونســکو در س

طبــق تعریــف منابــع معتبــر؛ تــاالب هــا از مهــم تریــن زیســت بــوم هــای کــره زمیــن 
ــه هــای بیشــماری از گیاهــان و  ــاال در بقــای گون ــا قابلیــت تولیــد ب مــی باشــند کــه ب
ــی  ــن م ــره زمی ــتمهای ک ــن اکوسیس ــی تری ــی از غن ــذا یک ــد و ل ــش دارن ــوران نق جان
ــای  ــن ه ــر زمی ــا و ۲00 براب ــگل ه ــر جن ــا ۱0 براب ــاالب ه ــک ت باشــند. ارزش اکولوژی
زراعــی اســت امــا علــی رغــم ایــن اهمیــت بــاال، کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد.

ــال  ــه ت ــوده و از دو کلم ــارت )Wetland( ب ــادل عب ــوي مع ــر لغ ــاالب از نظ ــه ت کلم
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــر( و آب تش )آبگی

ــاکن،  ــود آب س ــوده و وج ــت ب ــي در طبیع ــیار متفاوت ــیماي بس ــا داراي س تاالب ه
خــاک هیدرومــورف )اشــباع از آب( و گیاهــان تطابــق یافتــه و یــا مقــاوم بــه خاک هــاي 

ــت. ــاي آنهاس ــن ویژگي ه ــي، از مهم تری غرقاب

کنوانسیون رامسر همچنین تعریف زیر را براي تاالب ارائه نموده است:

ــات  ــرای بشــر محســوب می شــوند و خدم ــی اســتراتژیک ب ــا اکوسیســتم های تاالب ه
ــا  ــه آن ه ــه ارائ ــادر ب ــچ اکوسیســتم دیگــری ق ــه هی ــد ک ــه می دهن ــی ارائ ــد فراوان مفی
نیســت. برخــی از ایــن خدمــات ارزشــمند شــامل کنتــرل ســیابها و ذخیــره آب، تأمیــن 
ــا،  ــده ه ــات وحشــی، جــذب آالین ــا و حیوان ــی ه ــان، ماه ــواع گیاه ــرای ان زیســتگاه ب

ــند. ــت می باش ــگری طبیع ــوا و گردش ــل آب و ه تعدی

روند کاهشی مساحت، تراز و آب دریاچه ارومیه

امــا دریاچــه ارومیــه طــی ۲5 ســال گذشــته از تخریــب شــدید محیــط  زیســت رنــج 
ــه  ــم دریاچ ــش اعظ ــانی، بخ ــای انس ــی و فعالیت ه ــرات اقلیم ــه تغیی ــرده و در نتیج ب

خشــک شــده اســت. 

از ۱۳۷۷ بــه بعــد، مســاحت دریاچــه 
ــع  ــزارو 500 کیلومترمرب ــج از پنج ه به تدری
ــزارو  ــال ۱۳۹0، ه ــزارو ۳00 در س ــه دوه ب
۶۶0 در آبــان ۱۳۹۷، دوهــزارو ۲۷ در اول 
ــع  مهــر ۱400 و دوهــزارو 400 کیلومترمرب

ــد.  ــی رس ــن ۱40۱ م ــان فروردی در پای
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ــش از ۹0  ــه بی ــدای ۱40۱(، دریاچ ــا ابت ــال از ۱۳۷۷ ت ــی ۲4 س ــدت )ط ــن م در همی
ــه  ــب کاهــش یافت ــارد مترمکع ــک میلی ــه ی درصــد حجــم آب خــود را از دســت داده و ب
ــر  ــرآورد شــده و ب ــارد مترمکعــب ب ــادل اکولوژیکــی دریاچــه ۱4.5 میلی اســت. ســطح تع
ایــن اســاس ، ســطح آب دریاچــه هفــت متــر کمتــر از ســطح تعــادل اکولوژیــک آن اســت. 

برخــی گزارش هــا از بهبــود نســبی پــس از اجــرای طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه خبــر 
ــن ۱۳۹8 رخ داد  ــم فروردی ــس از ســیاب های مه ــه پ ــش عمــده البت ــک افزای ــد. ی داده ان
ــاخه ها  ــده روی سرش ــدهای ساخته ش ــدری از آب س ــاختن ق ــه آزاد س ــز ب ــی نی و بخش
ــر  ــت. تبخی ــوده اس ــوط ب ــوده، مرب ــر ب ــبی بهت ــور نس ــی به ط ــه بارندگ ــال هایی ک در س
ــد.  ــق می کن ــه را کم عم ــت دریاچ ــده و در نهای ــک ش ــوب نم ــای رس ــه فراینده ــر ب منج
بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات در ژئومورفولــوژی، امــروزه مقــدار کل کمتــری آب در منطقــه 
ــی و  ــم آب واقع ــت از حج ــت های نادرس ــه برداش ــر ب ــه منج ــده ک ــش ش ــیع تری پخ وس

ــود. ــه می ش ــی دریاچ ــت کل وضعی

آب وهــوای نیمه خشــک حوضــه دریاچــه ارومیــه تغییــرات فصلــی درخــور توجهــی را در 
ــا بیــش از 40  ــا منفــی ۲0 درجــه ســانتی گراد در زمســتان و ت دمــای هــوا، بیــن صفــر ت

ــد.  ــان می ده ــتان نش ــانتی گراد در تابس ــه س درج

ــر اســت کــه ۷۷ درصــد آن بیــن  ــر متغی ــا 400 میلی مت بارندگــی ســاالنه بیــن ۳00 ت
ــطح  ــاالنه از س ــر س ــزان تبخی ــه می ــد؛ درحالی ک ــت ماه رخ می ده ــا اردیبهش ــاه ت آذرم

ــت.  ــر اس ــزار میلی مت ــا ه ــه تقریب دریاچ

ــر در حوضــه  ــون نف ــا جمعیتــی در حــدود 5 میلی بیــش از ۳۶ شــهر و ۳۱50 روســتا ب
آبریــز دریاچــه و ۹ شــهر و ۲50 روســتا نیــز بــا حــدود ۷00 هــزار نفــر جمعیــت، در ناحیــه 
ــد. بیــش از ۶0 درصــد جمعیــت ســاکن روســتاها و از  ــع شــده ان اکولوژیــک دریاچــه واق
نظــر قومیــت، بیــش از ۹0 درصــد تــرک و نزدیــک بــه ۷ درصــد کــرد بــوده و بقیــه از اقــوام 

مختلــف هســتند. 

ــت در آذربایجــان شــرقی، 45 درصــد در آذربایجــان  ــن جمعی ــن 50 درصــد ای همچنی
ــد.  ــی می کنن ــتان زندگ ــد در کردس ــج درص ــی و پن غرب

ــت  ــی غلظ ــار نمک ــای گرد و غب ــی، توفان ه ــار معمول ــای گرد و غب ــا توفان ه ــه ب در مقایس
باالیــی از مــواد ریزدانــه نمــک و مــواد قلیایــی را منتقــل می کننــد. ســولفات و بــه دنبــال 
ــتر  ــده از بس ــور تشکیل ش ــول در آب و ذرات ش ــای محل ــدیم و نمک ه ــرات و س آن نیت
ــه را تشــکیل  ــان ناشــی از دریاچــه ارومی ــب گرد و خــاک و توف ــع غال ــه منب دریاچــه ارومی
ــه  ــا اینک ــت. کم ــه اس ــدن دریاچ ــتقیم از خشک ش ــر مس ــن خط ــه مهم تری ــد ک می دهن
گفتــه مــی شــود توفان هــای غبــار شــور مــی توانــد بــر ســامت تنفســی ســاکنان پیرامــون 

دریاچــه اثــر بگــذارد.

سابقه کشتیرانی بر چیچستا )دریاچه ارومیه( 

ــخ،  ــواه تاری ــه گ ــت. ب ــر شده اس ــتا« ذک ــتا »چیچس ــد اوس ــه در زن ــه ارومی ــام دریاچ ن
ــه  ــش از حمل ــه پی ــق آن ب ــته و رون ــه داش ــابقه دیرین ــه س ــه ارومی ــتیرانی در دریاچ کش
ــاب کشــتیرانی در  ــرن نوزدهــم در ب ــی کــه از ق مغــول بازمی گــردد. نخســتین گزارش های
ــا  دریاچــه در دســت اســت، نشــان می دهــد کــه شــناورهایی هرچنــد تکامــل نیافتــه و ب

ــد. ــته ان ــور داش ــه حض ــوردی در دریاچ ــای دریان ــد مهارت ه ــای فاق خدمه ه

 امتیــاز کشــتیرانی در دریاچــه ارومیــه از زمــان فتح علیشــاه قاجار تا )۱۲۷0 خورشــیدی( 
در انحصــار فرزنــدان ایــن خانــدان بــود. بــه گفتــه اوژن اوبــن، وزیــر مختــار فرانســه، نــاوگان 
ــامل  ــری( ش ــیدی، )۱۳۲4 قم ــال ۱۲85 خورش ــاه( در س ــح علیش ــوه فت ــرزا )ن امامقلی می
ســه قایــق بــزرگ بــادی، هــر یــک بــا نـُـه خدمــه بــود کــه آهــن آالت و منســوجات روســی 
ــت،  ــد و در بازگش ــال می دادن ــه انتق ــه ارومی ــد را ب ــه وارد می ش ــه مراغ ــل ب ــه از اردبی ک
تولیــدات کشــاورزی ارومیــه را حمــل می کردنــد. در صــورت وزش بــاد موافــق، ســفر بیــن 

دو کرانــه بــرای ایــن شــناورها هشــت تــا نــه ســاعت بــه طــول می انجامیــده. از ســال 
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۱۳0۳ به بعد، کشتیرانی در دریاچه ارومیه به مالکیت و انحصار دولت درآمد. 

بــر اســاس لیســت تنــوع زیســتی پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه کــه در ســال ۲0۱4 
ــر،  ــری و آرکئوباکت ــه باکت ــکن ۶۲ گون ــه مس ــن دریاچ ــت، ای ــه شده اس و ۲0۱۶ ارائ
ــه  ــاه، 5 گون ــه گی ــک، ۳۱۱ گون ــه جلب ــکوپی، ۲0 گون ــای میکروس ــه قارچ ه 4۲ گون
نرم تنــان دو کفــه ای )رودخانه هــای جزایــر(، ۲۲۶ گونــه از پرنــدگان، ۲۷ گونــه خزنــده 
و دوزیســت و ۲4 گونــه از پســتانداران بــوده و همچنیــن دســت کــم 4۷ گونــه فســیل 

در ایــن دریاچــه یافــت شــده . 

ــک  ــره کوچ ــد جزی ــش از یک ص ــتن بی ــا داش ــر، ب ــن اواخ ــا همی ــه ت ــن دریاچ ای
ــوک،  ــکان، کفچه ن ــو، پلی ــه فامینگ ــر از جمل ــدگان مهاج ــف پرن صخــره ای محــل توق
اکــراس، لک لــک، اردک پیســه، نوک خنجــری٬ چوب پــا، و مــرغ نــوروزی بــوده اســت.

بــه خاطــر شــوری بیــش از حــد دریاچــه هیــچ نــوع ماهــی در ایــن دریاچــه زندگــی 
ــت  ــم سخت پوس ــت گاه های مه ــی از زیس ــه یک ــه ارومی ــال دریاچ ــا این ح ــد. ب نمی کن
آرتمیــا شــناخته می شــود. ایــن ســخت پوســت یکــی از منابــع اصلــی تغذیــه پرنــدگان 
ــت  ــس وق ــل ســال ۲0۱۳ از رئی ــد. در اوای ــو به شــمار می آی ــه فامینگ مهاجــر از جمل
ــرض  ــن دریاچــه منق ــا در ای ــه آرتمی ــل شــد ک ــه نق ــای ارومی ــات آرتمی ــز مطالع مرک

شده اســت. 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دریاچــه ارومیــه بزرگ تریــن آبگیــر دایمــی در آســیای غربــی در شــمال غــرب فــات 
ایــران  اســت. حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه، 5۱٬8۷۶ کیلومتــر مربــع و معــادل بیــش 
از ۳ درصــد مســاحت کل کشــور ایــران می باشــد. ایــن حوضچــه توســط مجمــوع ۶0 
ــای  ــی هســتند و ۳۹ت ــا فصل ــی ی ــه دایم ــه ۲۱ رودخان ــود ک ــیرآب می ش ــه س رودخان
آن هــا دوره ای می باشــند. از ایــن میــان زرینــه رود، ســیمینه رود و آجــی چــای 

)تلخــه رود( ورودی هــای اصلــی بــه شــمار مــی رونــد.

ایــن حوضــه بــا داشــتن دشــت هایی ماننــد دشــت ارومیــه، تبریــز، آذرشــهر، بــوکان، 
ــاد، نقــده، ســلماس، پیرانشــهر و اشــنویه، یکــی از کانون هــای  ــدوآب، مهاب بنــاب، میان
ارزشــمند فعالیــت کشــاورزی و دامــداری ایــران به شــمار مــی رود. ســد بــزرگ مخزنــی 

بــوکان نقــش مهمــی در حفــظ ایــن دریاچــه تاکنــون داشته اســت.
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خشک شدن دریاچه و دالیل آن

در یــک بررســی تحقیقــی، ایــن موضــوع کــه ســال هــا از ســوی اندیشــمندان محیــط 
زیســت، کارشناســان، دانشــگاهیان، رســانه هــای متعــدد، مســئوالن و مــردم محلــی و 
اقصــی نقــاط کشــور بــه شــکل هــای گوناگــون مطــرح و منعکــس شــده، بــه مــا نشــان 
ــرد و  ــه خشــک شــدن ک ــه 80 شــروع ب ــه از اواســط ده ــن دریاچ ــه ای ــد ک ــی ده م
امــروزه در خطــر خشــک شــدن کامــل قــرار دارد. بررســی تصاویــر ماهــواره ای نشــان 
ــت داده  ــود را از دس ــاحت خ ــد مس ــه 88 درص ــال ۲0۱5 دریاچ ــه در س ــد ک می ده
ــه  ــا 50 درصــد مســاحت دریاچ ــن ۲5 ت ــه از دســت رفت ــا ب ــی تنه ــای قبل )گزارش ه

اشــاره کــرده بودنــد(. 

دالیــل بســیاری بــرای خشــک شــدن دریاچــه ذکــر شده اســت از جملــه ســد ســازی 
ــع آب حــوزه  ــه از مناب ــراه روی دریاچــه، اســتفاده بی روی ــدد، احــداث بزرگ ــای متع ه
ــه  ــر. البت ــال های اخی ــاران در س ــرف و ب ــم ب ــارش ک ــن ب ــه و همچنی ــز دریاچ آبری
تحقیــق جدیــدی توســط چنــد تــن از محققــان در آمریــکای شــمالی نشــان می دهــد 
ــه  ــز دریاچ ــوزه آبری ــارش در ح ــدی ب ــش 5 درص ــث کاه ــا باع ــالی تنه ــه خشک س ک

شــده اســت.

ــن  ــز ای ــای حــوزه آبری ــر روی رودخانه ه ــش از دویســت ســد ب ــا ســال ۲0۱۲ بی  ت
ــد. ــان مراحــل طراحــی بودن ــا پای ــرداری، ی ــاده بهره ب ــه آم ــه در مرحل دریاچ

ــن ســال ۱۳۹0 اعتراض هــای متعــددی در شــهرهای  ــی اســت کــه در فروردی گفتن
تبریــز و ارومیــه نســبت بــه خشــک شــدن آب دریاچــه ارومیــه صــورت گرفــت امــا در 
ــر  ــه ۱۲۷0٫04 مت ــه ارومی ــراز آب دریاچ ــیدی، ت ــان ۱۳۹4 خورش ــه از آب ــن هفت اولی
ــش  ــانتیمتر کاه ــیدی، 40 س ــال ۱۳۹۳ خورش ــان س ــه آب ــبت ب ــه نس ــد ک ــام ش اع

نشــان مــی داد.

برخــی کارشناســان در آن ســال هــا، مقصــر خشــکیدن دریاچــه ارومیــه را تقاضــای 
ــن  ــد و همچنی ــه می ریزن ــه ارومی ــه دریاچ ــه ب ــتند ک ــی دانس ــال آب رودخانه های انتق
فشــار بســیار بــر مســئولین بــرای اجــرای طــرح چــاده وپــل میان گــذر دریاچــه ارومیــه. 

قابــل ذکــر اســت همچنــان کــه پیشــتر نیــز گفتــه شــد، بیــش از ۷0 درصــد مــردم 
ــد. ــن می کنن ــای زندگــی خــود را تأمی ــق کشــاورزی هزینه ه ــه از طری ارومی

پیــش از ایــن برخــی کارشناســان معتقــد بودنــد کــه بــرای نجــات دریاچــه ارومیــه 
ــد از  ــر، بای ــاط دیگ ــارور نق ــای ب ــردن زمین ه ــن ب ــکاندن ارس و از بی ــای خش ــه ج ب
ــور  ــه به ط ــی ک ــا آب رودخانه های ــود ت ــازه داده ش ــود و اج ــته ش ــرف آب کاس مص

ــد. ــی کنن ــیر را ط ــن مس ــاره همی ــد دوب ــه می ریخته ان ــه ارومی ــه دریاچ ــی ب طبیع

برنامه بی نتیجه  نجات دریاچه ارومیه در دولت یازدهم

با انتخاب )حسن روحانی( به سمت ریاست جمهور و شکل گیری دولت 
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یازدهــم، برنامــه نجــات دریاچــه ارومیــه مــورد تأکیــد قــرار گرفــت و کارگــروه ملــی 
ــن  ــه مدیریــت معــاون اول رئیس جمهــور تشــکیل شــد. در ای ــه ب نجــات دریاچــه ارومی
ــوی  ــاورزی و الگ ــت کش ــا، وضعی ــا ریزگرده ــه ب ــون مقابل ــی همچ ــروه، موضوعات کارگ

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــای آب م ــاد چاه ه ــداد زی ــه و تع ــت در منطق کش

برخــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد فعالیت هــای ترمیمــی انجــام شــده در ایــن دوره در 
ــود  ــه و بهب ــب دریاچــه ارومی ــد تخری ــی، موجــب کاهــش رون ــای مردم ــار حمایت ه کن
شــرایط در برخــی بخش هــا شــد امــا بــه رغــم برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، 

ــه وخامــت گــذارد. وضعیــت دریاچــه ارومیــه رو ب

 در ۲۹ مهــر ۱۳۹۶، تــراز ســطح آب ایــن دریاچــه ۱۲۷0٫۲5 متــر اعــام شــد. ایــن 
تــراز نســبت بــه روز مشــابه در ســال ۱۳۹5، ۲۳ ســانتی متر و نســبت بــه میانگیــن دراز 

مــدت 4٫5 متــر کاهــش نشــان مــی داد.

ــام  ــع اع ــر مرب ــر ۱۳۹۶، ۱۶۹8٫۶4 کیلومت ــز در ۲۹ مه ــه نی ــن دریاچ ــاحت ای  مس
شــد کــه نســبت بــه روز مشــابه در ســال ۱۳۹5، ۲۷8٫۷4 کیلومتــر مربــع و نســبت بــه 
میانگیــن دراز مــدت، ۲8۲8٫0۹ کیلومتــر مربــع کاهــش یافته بــود. حجــم آب موجــود در 
ایــن دریاچــه نیــز در ۲۹ مهــر ۱۳۹۶، ۱٫0۱ میلیــارد متــر مکعــب اعــام شــد کــه نســبت 

بــه روز مشــابه در ســال ۱۳۹5، 0،4۳ میلیــارد متــر مکعــب کاهــش را نشــان مــی داد. 

ــه  ــه ب ــراز آب دریاچــه ارومی ــز اعــام شــد کــه ســطح ت ــان ۱۳۹۶ نی در نیمــه اول آب
۱۲۷0٫۱۹ متــر و وســعت ایــن دریاچــه بــه ۱5۹4 کیلومتــر مربــع رسیده اســت. بــا توجــه 
بــه بارندگی هــای بهــار۹8 ایــن دریاچــه از آب هــای ســر ریــز ســدها و ســیاب ها تغذیــه 
شــده  بــه طــوری کــه طبــق گفتــه مدیــر وقــت ســتاد احیــای دریاچــه )فرهاد ســرخوش( 
میــزان تــراز دریاچــه بیــش از ۱۱8 ســانتی متر افزایــش داشــته و بــه ۱۹،۱۲۷۱ رســیده  

 . ست ا

  

پیــش از ایــن در تاریــخ ۱5 شــهریور ۱40۱، آرزو اشــرفی زاده مدیــر کل دفتــر حفاظــت 
ــدم  ــورت ع ــود در ص ــه ب ــت گفت ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س ــای تاالب ه و احی
ــزی و  ــای پایی ــر در بارش ه ــه تاخی ــه ب ــا توج ــه، ب ــاز دریاچ ــورد نی ــه م ــن حق آب تامی

ــل خشــک خواهــد شــد. ــاال، دریاچــه به صــورت کام ــر ب تبخی

ــه  ــات پای ــر مطالع ــه از دفت ــت دریاچــه ارومی ــن اطاع رســانی از وضعی براســاس آخری
منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی، )۱۳ شــهریورماه۱40۱( تــراز ســطح 
ــع و حجــم  ــر مرب ــه ۱0۱0 کیلومت ــر، وســعت دریاچ ــه ۱۲۷0.۱۹ مت ــه ارومی آب دریاچ
ــی کــه در ۱۳ شــهریورماه ســال  ــوده، در حال ــر مکعــب ب ــارد مت آب موجــود ۱.۳۹ میلی
گذشــته، تــراز ســطح آب دریاچــه 0.5۳ متــر، وســعت دریاچــه ۱۲5۱ کیلومتــر مربــع و 

حجــم آب موجــود ۱.5 میلیــارد متــر مکعــب بیشــتر بــود.

 بردن بین از و ارس خشکاندن جای به ارومیه دریاچه نجات برای معتقد بودند که کارشناسان برخی پیش از این
 به طبیعی طوربه که هاییرودخانه آب تا شود اجازه داده و شود کاسته آب مصرف از باید دیگر، نقاط ارورب هایزمین

 .همین مسیر را طی کنند دوباره اندریختهمی ارومیه دریاچه

 یازدهم دولت در ارومیه دریاچه نجات بی نتیجه  برنامه

 تأکید مورد ارومیه دریاچه نجات برنامه یازدهم، دولت گیریشکل و جمهورریاست سمت به( روحانی حسن) انتخاب با
در این کارگروه، . شد تشکیل جمهوررئیس اول معاون مدیریت به ارومیه دریاچه نجات ملی کارگروه و گرفت قرار

 مورد آب هایچاه زیاد تعداد و منطقه در کشت الگوی و کشاورزی وضعیت ریزگردها، با مقابله همچون موضوعاتی
 .گرفت قرار بررسی

 کاهش موجب مردمی، هایحمایت کنار در دوره این در شده انجام ترمیمی هایفعالیت دارند اعتقاد کارشناسان برخی
 وضعیت گرفته، صورت هایریزیبرنامه رغم شد اما به هابخش برخی در شرایط بهبود و ارومیه دریاچه تخریب روند

 .رو به وخامت گذارد ارومیه دریاچه

 ،،۰۳۵ سال در مشابه روز به نسبت تراز این. شد اعالم متر ،۰۰۸۱٫۰ دریاچه این آب سطح تراز ،۰۳۵۵ مهر ۰۵ در 
 .دادمی نشان کاهش متر ،۱٫ مدت دراز میانگین به نسبت و مترسانتی ۰۳

 ،،۰۳۵ سال در مشابه روز به نسبت که شد اعالم مربع کیلومتر ۰۵۵۷٫۵۱ ،۰۳۵۵ مهر ۰۵ در نیز دریاچه این مساحت 
 در موجود آب حجم. بودیافته کاهش مربع کیلومتر ۰۷۰۷٫۱۵ مدت، دراز میانگین به نسبت و مربع کیلومتر ۰۸۷٫۸۱

 ۱،۱۳ ،،۰۳۵ سال در مشابه روز به نسبت که شد اعالم مکعب متر میلیارد ۰٫۱۰ ،۰۳۵۵ مهر ۰۵ در نیز دریاچه این
  .دادمی نشان را کاهش مکعب متر میلیارد

 ۰،۵۱ به دریاچه این وسعت و متر ۰۰۸۱٫۰۵ به ارومیه دریاچه آب تراز سطح که شد اعالم نیز ۰۳۵۵ آبان اول نیمه در
 شده تغذیه هاسیالب و سدها ریز سر هایآب از دریاچه این ۵۷بهار هایبارندگی به توجه با .استرسیده مربع کیلومتر

 مترسانتی ۰۰۷ از بیش دریاچه تراز میزان( سرخوش هادفر) دریاچه احیای ستاد مدیر وقت گفته طبق که طوری به
 . است رسیده ۰۵،۰۰۸۰ به و داشته افزایش

 حجم )میلیارد متر مکعب( مساحت )کیلومتر مربع( تراز )متر( محدوده زمانی

 ۰،۱۰ ۰۵۵۷،۵۱ ،۰۰۸۱،۰ مهر( ۰۵) ۰۳۵۵

  ۰،۵۱ ۰۰۸۱،۰۵ (نیمه اول آبان) ۰۳۵۵

۰۳۵۷ ۰۰۸۰،۰۵   
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اشــرفی زاده بیــان کــرد: بــه عبارتــی در ســال ۱400، تــراز ســطح آب ۱۲۷0.۷۲ 
متــر، وســعت دریاچــه ۲۲۶۱ کیلومتــر مربــع و حجــم آب موجــود در دریاچــه ۲.8۲ 

میلیــارد متــر مکعــب گــزارش شــده بــود.

 براســاس آمــار منتشــره در وبســایت آب منطقــه ای آذربایجان شــرقی در روز ۲۹ 
مهرمــاه ۱40۱، تــراز دریاچــه ارومیــه بــا 4۷ ســانتی متــر کاهــش نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته بــه ۱۲۷0.0۷ رســیده کــه ۶ ســانتی متر نیــز نســبت بــه 
ابتــدای ســال آبــی )مهــر( افــت کــرده و بــا میانگیــن بلندمــدت 4.۳۶ متــر فاصلــه 
ــا ۱۱۱۲.۱8  ــه ب ــه ارومی ــعت دریاچ ــار، وس ــن آم ــاس همی ــر اس ــن ب دارد.همچنی
کیلومترمربــع کاهــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته و ۱0۲ کیلومترمربــع 
ــر  ــه 8۱۹.۱0 کیلومت ــی( ب ــه یــک مهــر ۱40۱ )ابتــدای ســال آب کاهــش نســبت ب

مربــع رســیده اســت.

حجــم آب نگیــن آبــی آذربایجان غربــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
۱.۲۹ میلیاردمترمکعــب و نســبت بــه ابتــدای ســال آبــی 0.۱4 میلیــارد مترمکعــب 
ــیده  ــب رس ــه ۱.۱0 میلیاردمترمکع ــه و ب ــش یافت ــب( کاه ــون مترمکع )۱40 میلی

اســت.

ــه ۱۷.۲8  همچنیــن براســاس ایــن آمارهــا، حجــم آب دریاچــه ارومیــه نســبت ب
ــب -  ــارد مترمکع ــش از ۱۶.۱8 میلی ــک، بی ــان اکولوژی ــب در زم ــارد مترمکع میلی

ــر شــده اســت. حــدود ۹4درصــد- کمت

ایــن شــرایط بدتریــن وضعیــت تاریــخ دریاچــه ارومیــه اســت و بــا توجــه بــه بــی 
بارشــی های اخیــر و پیــش بینــی هواشناســی بــه نبــود بارندگــی مناســب تــا آذرمــاه 
ــر شــدن  ــم ت ــال وخی ــه، احتم ــه ارومی ــای دریاچ ــای احی ــن پروژه ه ــان نیافت و پای

شــرایط نگیــن فیــروزه ای کشــور بیــش از پیــش محتمــل اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه بــه گفتــه ایلنــا؛ شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی 
در یــک اقــدام تعجــب برانگیــز، از اردیبهشــت مــاه ســالجاری، هیچ گونــه اطاعاتــی 
ــگاران  ــا خبرن ــه ب ــه مصاحب ــراز آب دریاچــه ارومیــه منتشــر نکــرده و حاضــر ب از ت

نیســت.

 تشریح جز ئیات طرح های نجات دریاچه

پــروژه  پرمخاطب تریــن  و  گران تریــن  ارومیــه،  دریاچــه  نجــات  طــرح 
زیســت محیطی ایــران اســت. ایــن طــرح تــا ســال ۱400 بیــش از ۱5 هــزار میلیــارد 
ــرای نجــات دریاچــه ارومیــه  تومــان هزینــه داشته اســت. یکــی از طرح هایــی کــه ب
ــه  ــود ک ــه رود ارس ب ــر از جمل ــز دیگ ــای آبری ــال آب از حوضه ه مطــرح شــده انتق

ــد.  ــایانی کن ــک ش ــه کم ــه ارومی ــدن دریاچ ــر ش ــه پ ــت ب ــال آن می توانس انتق
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امــا در مــرداد ۱۳۹0، مجلــس شــورای اســامی 
بــا دو فوریــت طــرح انتقــال آب ارس بــه دریاچــه 
ارومیــه موافقــت نکــرد و چنــدی بعــد قــرار شــد 
ــال  ــه انتق ــن دریاچ ــه ای ــی ســیب ب آب ســد کان
یابــد. بــرای ایــن انتقــال، ســد کانی ســیب در دی 
مــاه ۱۳۹۹ و تونــل حــدود ۳۶ کیلومتــری انتقــال 
ــرداد  ــه در خ ــه ارومی ــه دریاچ ــهر ب آب از پیرانش
ــه  ــد کــه گفتــه مــی شــود ب ۱400 افتتــاح گردی
ــری  ــات و آبگی ــی در مطالع ــتاب زدگ ــل  »ش دلی
ــه  ــه دریاچ ــال آب ب ــل انتق ــد تون ــر از موع زودت
ــای  ــرک خوردگی ه ــروز ت ــه ب ــه و در نتیج ارومی
ــر از  ــوز هــم ۷00 مت ــل« هن ــن تون ــدد در ای متع

عملیــات کنــدن تونــل باقــی اســت. 

ســازمان  جدیــد  رییــس  ســاجقه  علــی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت؛ ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد  ــه را تایی ــه ارومی ــدی دریاچ ــکی ۹0درص خش
نمــی کنــد، اظهــار داشــته: اقدامــات بســزایی در 
راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه صــورت گرفتــه 
ــر  ــون مت ــت ۱00 میلی ــه هدای ــوان ب ــه می ت ک
مکعــب آب از محــل تصفیــه خانــه های شــهرهای 
تبریــز و ارومیــه بــه ســوی دریاچــه ارومیــه اشــاره 
کــرد. وی همچنیــن ششــم مهرمــاه ســال جــاری 
)۱40۱( اظهــار داشــته کــه تونــل انتقــال آب بــه 
دریاچــه ارومیــه همچنــان در حــال ترمیــم اســت 
و وعــده داده اســت کــه باالفاصلــه بعــد از تکمیــل، 
۶00میلیــون متــر مکعــب آب از ســد کانــی ســیب 

ــود. ــل می ش ــه منتق ــن دریاچ ــه ای ب

ســد کانی ســیب واقــع در پیرانشــهر، آذربایجان 
ــر  ــا 58 مت ــی شــود ب ــه م ــه گفت ــی اســت ک غرب
ــون  ــاج و ۲۲0 میلی ــول ت ــر ط ــاع، ۷۷۶ مت ارتف
مترمکعــب حجــم مخــزن، قابلیــت انتقــال ســاالنه 
550 میلیــون مترمکعــب آب بــه دریاچــه ارومیــه 

را دارد.

در اینجــا خــوب اســت مــواردی نیــز از قیــاس 
دریاچــه ارومیــه بــا دریاچــه وان در کشــور ترکیــه 
بــه شــرح زیــر آورده شــود کــه هــر چنــد طبــق 
نظــر کارشناســان تفــاوت هــای عمــده ای میــان 
ایــن دو دریاچــه وجــود دارد، امــا بــه نظــر نگارنده، 
در هــر صــورت نمــی تــوان نقــش سدســازی هــای 
غیراصولــی و احــداث یــک جــاده غیراســتاندارد در 
وســط دریاچــه ارومیــه را نادیــده گرفــت و همــه 
تقصیرهــا را بــه گــردن اقلیــم و گرمایــش زمیــن و 

افزایــش گازهــای گلخانــه ای انداخــت!

مختصــات دریاچــه وان و مقایســه آن بــا 
ــه ــه ارومی دریاچ

ــتانی  ــا کوهس ــه وان کام ــز دریاچ ــه آبری ۱-  حوض
ــن  ــه ای ــک ب ــزرگ و کوچ ــش از ده رود ب ــت و بی اس

ــد. ــی ریزن ــه م دریاچ

۲- عمــق دریاچــه وان بــه طــور متوســط ۱۷۱ متــر 
ــی بیشــتر از 400 متــر اســت. )عمــق  و در بخــش های

متوســط دریاچــه ارومیــه ۱۶متــر(

ــه  ــر دریاچ ــا ب ــر گرم ــه تاثی ــت ک ــه داش ــد توج بای
کــم عمــق بیشــتر و تبخیــر نیــز بیشــتر اســت، بــا ایــن 
حــال، دریاچــه وان نیــز بارهــا در مناطــق کــم عمــق تــر 

خشــکی را تجربــه کــرده اســت.

۳- بــارش ســاالنه در حوضــه آبریــز دریاچــه وان 
حــدود 400 تــا ۷00 میلــی متــر و بــرای حوضــه آبریــز 

ــر اســت ــا400 میلیمت ــه ۲00 ت ــه ارومی دریاچ

ــه وان در فصــل  ــا در حوضــه دریاچ 4- متوســط دم
ــان  ــانتیگراد و در زم ــه س ــا ۲5 درج ــال ۲۲ ت ــرم س گ
ــا ۳5 درجــه ســانتی  ــه ۲5 ت مشــابه در دریاچــه ارومی

گــراد  اســت

ایــن شــاخص هــا در مــورد دو دریاچــه »بــی شــهیر« 
ــان  ــه ش ــه فاصل ــز ک ــه نی ــود ترکی ــر« در خ و »اغیردی
چنــد کیلومتــر بیشــتر نیســت صــدق مــی کنــد، 
کمااینکــه دریاچــه کــم عمــق در حــال خشــک شــدن 

اســت!

امــا در ادامــه، برخــی کامنــت هــای شــهروندان ذیــل 
ایــن گــزارش را نیــز بخوانیــد:

چنــد هــزار ســال خشــک نشــد؟ یعنــی ایــن اختــاف 
ــال  ــی س ــت س ــارش از بیس ــزان ب ــا و می ــق و دم عم
پیــش آغــاز شــده؟ قبــا چــرا دریاچــه ارومیــه حــال و 
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روزش چنیــن نبــود؟/ دریاچــه وان رو توجیــه کردیــد دریاچــه ســوان ارمنســتان 
چــی؟ ۷4 تــا ســد روی دریاچــه ارومیــه زدیــد/ بلــه کاشــف بــه عمــل اومــده 
کــه در بســتر دریاچــه ارومیــه لیتیــوم وجــود داره بــه ازای هــر کیلــو ۱۶0دالر 
ــه  آمریــکا/  ســد ســازی هــای شــما جــز تبخیــر آب و خشــک کــردن رودخون
ــه کارشناســی نشــده  ــه ک ــده ای داشــته؟ جــز این ــا چــه فای ــا و دریاچــه ه ه
ــای  ــه ج ــن هم ــو میگ ــل ت ــده بیســواد مث ــه ع ــاز ی ــم ب ــر کاری کنی بودن؟/ه
ــدن  ــک ش ــل خش ــن دالی ــن ببی ــه ک ــرو مطالع ــت، ب ــوری هس ــا همینج دنی
ارومیــه مثــل ســاخت ســد و حفــر هــزاران حلقــه چــاه آب و ســاخت میان گــذر 
خاکــی تــو بســتر دریاچــه هیــچ ربطــی بــه تغییــرات اقلیمــی و عمــق دریاچــه 
نــداره بلکــه بخاطــر ســوء مدیریــت هســت/ تاثیــر ســدهایی کــه ترکیــه بــر روی 
رودخانــه هــا کــه بــه ســمت ایــران مــی امــده را نادیــده نگیریــد/  تفــاوت عمــق 
ــا ســال وجــود داشــته،  ــه صده ــا وان ترکی ــه ب ــارش دریاچــه ارومی ــزان ب و می
مــال االن نیــس کــه بگیــم پــس دالیــل خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه اینــا 
بــود. خــب دریاچــه ارومیــه هــم در منطقــه ای کوهســتانی و سردســیر هســت 
ــنتی  ــران کشــاورزی س ــزن/ مشــکل ای ــی ری ــش م ــادی به ــای زی و رودخانه ه

هســت

ــا شــاهد صحنــه هــای  ــم ت ــا دریاچــه ارومیــه را خشــک کردی آی
ــو شــده باشــیم؟! ــج آور ســیب هــای دپ رن

 

آیــا آنچــه حــق آبــه دریاچــه ارومیــه و همچنیــن دســترنج یک ســال کشــاورز 
و باغــدار آذربایجانــی اســت، بــه پــای ســیب هایــی ریختــه مــی شــود کــه تــا 

چشــم کار مــی کنــد کنــار جــاده هــا تلمبــار شــده انــد؟

ــور را  ــیب کش ــد س ــه اول تولی ــی رتب ــان غرب ــتان آذربایج ــت اس ــال هاس س
ــول  ــروش محص ــت ف ــودن قیم ــن ب ــاله پایی ــا هرس ــد ام ــود می کن ــب خ نصی
نســبت بــه هزینه هــای تولیــد آن، نامشــخص بــودن وضعیــت صــادرات و پاییــن 
بــودن تــوان مالــی باغــداران و همچنیــن ریزش هــای قبــل از برداشــت محصــول 

ــداران شــده. ــرای باغ ــد ســیب ب ــن مشــکات تولی از بزرگ تری

ایــن اتفــاق امســال هــم افتــاده و تصاویــر ایــن گــزارش، ُمهــر تاییــدی بــر ایــن 
ــرژی   ــه رهــا کــردن محصــول یعنــی هــدر رفــت ســرمایه و ان ادعاســت. اینگون
ــش از ۳0  ــی شــود بی ــه م ــه اســت. گفت ــرورش آن صــورت گرفت ــرای پ ــه ب ک
ــا درختــی اســت و همچنیــن معمــوال از ســیب های  درصــد ســیب تولیــدی پ
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صنعتــی بــرای تهیــه آب میــوه و کنســانتره اســتفاده می شــود، امــا نبــود تعــداد کافــی 
کارخانه هــای تبدیلــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر ارزان بــودن قیمــت خریــد تضمینــی 
ســیب صنعتــی باعــث شــده کشــاورزان بــا توجــه بــه گرانــی کرایــه حمــل و نقــل مایــل 
بــه فــروش ســیب های پــا درختــی بــه ایــن کارخانه هــا نباشــند و ترجیــح دهنــد آن هــا 
ــه دالل هــا در  ــرای فــروش ب ــا ب ــه دام هــای شــان بدهنــد ی ــه عنــوان خــوراک دام ب را ب
کنــار جاده هــا تلنبــار کننــد. هــر چنــد امســال بــه گفتــه مســئوالن، هــم حجــم ســیب 
صنعتــی اســتان کاهــش یافتــه و هــم قیمــت فــروش هــر کیلــوی آن بــه 4 هــزار تومــان 

رســیده.

 محمــد دمکــری مدیرصنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
ــه مکان هــای غیرمجــوزدار  ــا بیــان اینکــه انباشــت ســیب در جاده هــا مربــوط ب غربــی ب
ــی  ــیب های صنعت ــت س ــردن قیم ــاال ب ــرای ب ــش ب ــن بخ ــط دالالن ای ــه توس ــت ک اس
مدیریــت می شــود، افــزود: امســال از یــک میلیــون و ۱00 هــزار تــن ســیب تولیــدی در 
اســتان ۲50 الــی ۳00 هــزار تــن ســیب صنعتــی اســت و بــه دلیــل حجــم بــاالی ســیب 
و مکان هــای نگهــداری ســیب صنعتــی کــه در اســتان محــدود اســت بخشــی از آن در 

ــود. ــت می ش ــا انباش ــار جاده ه کن

نبود الگوی کشت و فاجعه زیست محیطی 

ــاق  ــال ها اتف ــی س ــت ط ــوی کش ــود الگ ــه در نب ــت ک ــه ای اس ــه فاجع ــیب ارومی س
افتــاده و بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان باعــث خشــکی دریاچــه ارومیــه شــده اســت. 
ــوزه  ــال در ح ــان فع ــی و از کارشناس ــرای اقلیم شناس ــی دکت ــر کرم ــن ناص ــش از ای پی
ــال  ــیب در ۳0س ــه س ــور ب ــی از انگ ــداران آذربایجان ــت باغ ــوی کش ــر الگ ــط، تغیی محی
ــر  ــد؛ تغیی ــه می دان ــهم دریاچ ــدن س ــم ش ــده ک ــی و تعیین کنن ــت اصل ــته را عل گذش
الگــوی کشــاورزی منطقــه از تاکســتان انگــور بــه عنــوان یکــی از کــم آب برتریــن میــوۀ 

ــه مراتــب آب بســیار بیشــتری مصــرف مــی کنــد. ــاغ ســیب کــه ب ــه ب باغــی، ب

ســوال اینجاســت کــه آیــا رکــورد زنــی تولیــد ســیب در ایــن اســتان کــه 40 درصــد 
ــا  ــر اســت ی ــود مهم ت ــار می ش ــا تلنب ــار جاده ه ــی در کن ــا درخت ــه صــورت پ ــم ب آن ه
ــای  ــن آب ه ــد اســت ریخت ــده معتق ــد نگارن ــر چن ــه؟ ه ــه ارومی خشــک شــدن دریاچ
شــیرین گرانمایــه در دریاچــه ای بــه شــوری ارومیــه، علیرغــم چشــم نــوازی و مزایــای 
گردشــگری و البتــه وجــه اکولوژیــک ایــن دریاچــه بــه عنــوان یــک تــاالب بــا ثبــت بیــن 

المللــی کــه در مطلــع مقالــه گفتــه شــد، توجیهــی نــدارد.

ــی  ــوالت صیف ــا از محص ــه و زیب ــس یگان ــد عک ــم چن ــن ه ــان، ای در پای
ــا  ــه ب ــل و ... ک ــرگ، فلف ــم ب ــم، کل ــد گل کل ــی مانن ــان غرب ــد آذربایج تولی
چیدمانــی ابتــکاری، صحنــه هــای بــی نظیــری در ورودی هــا و خروجــی هــای 

ــد:  ارومیــه آفریــده ان
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ــی در  ــان زای ــه موضوعــات مهــم خشکســالی و بیاب ــا عطــف ب ــن نوشــتار را ب    بحــث ای
ایــران، بــه ترکــش هــای اجتماعــی بــی آبــی در سیســتان و بلوچســتان بــه ویــژه بــرای زنــان 

و کــودکان و از آنجــا بــه بحــران زیســت محیطــی در خوزســتان و اصفهــان مــی بریــم:

 خشــکی و بیابــان زایــی روزافــزون در جهــان و جایــگاه ایــران در میــان ســه 
کشــور نخســت 

ــر   ــت تاثی ــان تح ــت و زندگیش ــا سرنوش ــر دنی ــان در سراس ــون انس ــش از ۲50 میلی بی
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــالی و بیابان زای ــرب خشکس ــای مخ پیامده

ــم  ــک و نی ــش از ی ــی بی ــی )Desertification( زندگ ــده بیابان زای ــترش فزاین ــر گس خط
میلیــارد انســان را تهدیــد می کنــد. احتمــال قحطــی و گرســنگی در حــال افزایــش اســت و 

یــک ســوم ســطح زمیــن در معــرض نابودی ســت.

ایران در لیست سه کشور نخست جهان در بیابا ن زایی با عامل انسانی ست.

 بیابان زایــی در کنــار دو چالــش تغییــر اقلیــم و کمبــود آب شــیرین، یکــی از اصلی تریــن 
مشــکات عمــده فــرا روی جامعــه جهانــی در قــرن ۲۱ بــه شــمار مــی رود.

ــا ســه واژه »احیــا، زمیــن،  ــا بیابان زایــی امســال ب موضــوع و شــعار روز جهانــی مقابلــه ب
ــه اســت: »در زمینــی  ــر ایــن جمل ــا تأکیــد ب ــی« )Restoration. Land Recovery( ب بازیاب

 )We back better with healthy land( »ــم ــازی می کنی ــر بازس ــان را بهت ــالم خودم س

پدیده بیابان زایی و فقر و بیکاری و مهاجرت

ــار از  ــون هکت ــدود ۳0 میلی ــرد ح ــام ک ــهریور ۹۹ اع ــیزدهم ش ــا، س ــازمان جنگل ه س
ــد. ــرار دارن ــی شــدن ق ــرض بیابان ــران در مع اراضــی ای

ــان، ۲.4  ــکی های جه ــد خش ــران ۱.۲ درص ــا، ای ــازمان جنگل ه ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
درصــد پدیده هــای بیابانــی فاقــد پوشــش و ســه درصــد مناطــق بیابانــی جهــان را در خــود 

جــای داده اســت.

در مجمــوع ۶۱ درصــد از مســاحت کشــور در اقلیــم خشــک و فراخشــک قــرار دارد کــه 
۳.۱ برابــر متوســط جهانــی اســت.

ــق  ــغلی در مناط ــای ش ــن فرصت ه ــن رفت ــر و از بی ــترش فق ــه گس ــر ب ــی منج بیابان زای
ــود. ــتر می ش ــرت بیش ــف و مهاج مختل

ــالی  ــی و خشکس ــران کم آب ــن بح ــی و همچنی ــده بیابان زای ــا پدی ــت ب ــران سال هاس ای
ــه  ــده چ ــت در آین ــن وضعی ــه ای ــه ادام ــن اســت ک ــال پرســش ای ــر روبه روســت. ح فراگی

ــال دارد؟ ــه دنب ــردم ب ــرای حکومــت و م ــی ب تبعات

ــک  ــر از ۳0 ســال، ســاکنین ی ــی کمت ــا مدت ــد ت برخــی کارشناســان پیش بینــی می کنن
ســوم مناطــق ایــران مجبــور بــه مهاجــرت بــه شــهرهای مرکــزی شــوند.

مهــدی جمالی نــژاد، معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و  روســتایی، بهمــن مــاه ۹۹ 
اعــام کــرد کــه از ۶۲ هــزار روســتا در کشــور نزدیــک بــه ۳0 هــزار روســتا خالــی از ســکنه 

. هستند

در حــدود ۱5 ســال اخیــر، خشکســالی و کمبــود آب و بــه دنبــال آن، از بیــن رفتــن زمینه 
اشــتغال و تولیــد،  از عمده تریــن  دالیــل مربــوط بــه مهاجــرت روســتاییان بــوده اســت.

ــط  ــه  محی ــه مناســبت هفت ــت ســازمان محیــط زیســت، ب ــری، رئیــس وق عیســی کانت
ــود: ــه ب زیســت در خــرداد ۱400 گفت

»معضــل بــزرگ مــا آب اســت. خیلــی از مناطــق چهارگانــه مــا دیگــر آب طبیعــی ندارنــد 
و بایــد بــرای آبشــخورها بــا تانکــر آب بــرده شــود کــه در ایــن شــرایط دیگــر تکلیــف وضــع 
آب مــا مشــخص اســت. اولویــت اول مــا بایــد آب باشــد و واقعیــت بحــران آب اســفناک تر 

از آن اســت کــه مســئولین مربــوط بــه آب در مــوردش صحبــت می کننــد«.
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ــارم  ــل چه ــوان نس ــه عن ــالم ب ــت س ــط زیس ــدی از محی ــق بهره من ح
ــر  ــوق بش حق

ــوان نســل چهــارم حقــوق  ــه عن امــروزه حــق بهره منــدی از محیــط زیســت ســالم ب
بشــر بــه شــدت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ــن ۱۹۹4   ــه در ۱۷ ژوئ ــی )UNCCD( ک ــا بیابان زای ــه ب ــیون مقابل ــدف از کنوانس ه
ــر  ــه رشــد تغیی ــد رو ب ــا رون ــه ب ــت، مقابل ــرار گرف ــدول ق ــه بین ال ــورد موافقــت کمیت م
ــت  ــالی در کشورهایی س ــرات خشکس ــش اث ــرزمین و کاه ــب س ــی، تخری ــری اراض کارب

ــی مواجــه هســتند. ــده خشکســالی و بیابان زای ــا پدی ــور جــدی ب ــه ط ــه ب ک

بدیهــی اســت کشــور مــا در صورتــی می توانــد از حمایت هــای بین المللــی و 
ــه محیــط زیســت اهمیــت  ــد ب ــت کن کمک هــای کارشناســی برخــوردار باشــد کــه ثاب
می دهــد، امــا متاســفانه شــاهد بــی توجهــی هــای روزافــزون از ســوی نهادهــای مســئول 
ــه بحــث محیــط زیســت هســتیم کــه باعــث می شــود از اعتبــار و اعتمــاد کشــورمان  ب

ــود. ــته ش ــی کاس ــع بین الملل ــزد مجام ن

در ایــران کار گــروه ملــی بیابان زدایــی بــه طــور اختصاصــی در ســال ۱۳8۹ بــا هــدف 
اجــرای کنوانســیون جهانــی بیابان زدایــی آغــاز بــه کار کــرد و تاکنــون گام هایــی نیــز در 

راســتای اهــداف کنوانســیون برداشــته اســت.

ــه  ــل ن ــده در عم ــبب ش ــی س ــت و کم آب ــط زیس ــوع محی ــه موض ــدادن ب ــت ن  اهمی
ــه  ــی کنوانســیون در توســعه مناطــق حاشــیه ای از نظــر دسترســی ب تنهــا اهــداف اصل
آب محقــق نشــود، بلکــه برخــی مناطــق شــهری نیــز در شــرایط بحرانــی قــرار بگیرنــد.

ــا فعــاالن محیــط زیســت هــم ســبب کاهــش امــکان  مســلما برخوردهــای امنیتــی ب
شــده.  بیابان زدایــی  طرح هــای   در  مردم نهــاد  ســازمان های  و  مردمــی  مشــارکت 
ــش  ــر نق ــی ب ــد فراوان ــز تأکی ــی نی ــی بیابان زدای ــیون جهان ــه کنوانس ــژه اینک ــه وی ب
ــای  ــتر برنامه ه ــه بیش ــر چ ــرای ه ــی در اج ــرا مل ــی و ف ــاد محل ــازمان های مردم نه س

ــت. ــرده اس ــی ک بیابان زدای

در ســال های گذشــته آنچــه بــر فعــاالن محیــط زیســت گذشــت نشــان می دهــد کــه 
فعالیــت در ایــن حــوزه چنــدان بــاب میــل نهادهــای امنیتــی نبــوده اســت.

کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه در میدان خشکسالی

زندگــی زنــان و کــودکان تحــت تأثیــر مســتقیم بحــران آب و  خشکســالی قــرار دارد. 
کــودکان آســیب پذیرترین قشــر جامعــه در ایــن میــدان هســتند کــه جســت وجو بــرای 
ــه شــده  ــان اضاف ــه شــمار بســیاری از آن ــه زیســت روزان ــم خشــک ب ــه آب در اقلی تهی

اســت.

ــه ویــژه در روســتاها بیماری هــای ناشــی از کمبــود آب و  ــان و کــودکان ب در بیــن زن
خشکســالی نیــز افزایــش یافتــه اســت.
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ــاه،  ــتان کرمانش ــی در اس ــاث  باباجان ــه ث ــیخ صله« در منطق ــتای »ش ــاکنان روس س
ســال گذشــته در نبــود آب شــرب ســالم و اســتفاده از آب چشــمه دچــار مســمومیت 

شــدند.

ــادی در طــول  ــان زی ــودکان زم ــا ک ــه آب موجــب می شــود ت ــرای تهی جســت و جو ب
روز را کــه می توانــد بــه تحصیــل و یادگیــری اختصــاص یابــد، صــرف تهیــه یــک نیــاز 
اولیــه کننــد. در برخــی مــوارد ایــن کــودکان هنــگام تهیــه آب غــرق می شــوند یــا مــورد 

حملــه گانــدو )تمســاح پــوزه کوتــاه( قــرار می گیرنــد.

ــام  ــه ن ــوچ ب ــاله بل ــودک شــش س ــک ک ــن امســال )۱40۱(، ی بیســتم خــرداد همی
»یحیــی بلــوچ« در شهرســتان دشــتیاری، هنــگام برداشــتن آب از »هوتــک« غــرق شــد. 
پیــش از آن هــم در اردیبهشــت مــاه چنــد کــودک دیگــر بــه همیــن سرنوشــت دچــار 

شــدند.

معین الدیــن ســعیدی، یکــی از نماینــدگان اســتان سیســتان و بلوچســتان، تیــر مــاه 
ــرب  ــه آب ش ــار ب ــتیاری و چابه ــوزه دش ــردم ح ــد م ــط ۱۹ درص ــرد  فق ــام ک ۹۹ اع
ــوند. ــانی می ش ــقایی آب رس ــورت س ــه ص ــد ب ــد و 8۱ درص ــی دارن ــتی دسترس بهداش

ــی،  ــره خدمت ــای منی ــه نام ه ــوز ب ــه دانش آم ــز س ــاه ۹8 نی ــن اردیبهشــت  م همچنی
مریــم خدمتــی و یســرا دلشــب از روســتای »کموبــازار« هنــگام تهیــه آب از هوتــک، در 

آب غــرق شــدند.

ــت  ــر و جســت وجو   و صــرف ســاعت ها وق ــری آب در ســال های اخی ــده کولب ــا پدی ب
بــرای دسترســی بــه آب، شــهروندان عمــا از بهــره منــدی  از یــک زندگــی ســالم محــروم 
ــهیات  ــه وام و تس ــا تهی ــا، مث ــه ه ــن زمین ــفانه در ای ــت متاس ــد گف ــده اند و بای ش
ــوال  ــد و اص ــی آی ــیون برنم ــادی از کنوانس ــک زی ــر، کم ــای درگی ــواده ه ــرای خان ب
چنیــن موضوعاتــی بــه کنوانســیون ارتباطــی نــدارد، ضمــن اینکــه کنوانســیون مقابلــه 
ــظ  ــه حف ــد رأســا کشــوری را وادار ب ــه بتوان ــدارد ک ــی ن ــت اجرای ــی ضمان ــا بیابان زای ب

محیــط زیســت کنــد.

ــارهای  ــط فش ــتی فق ــط زیس ــای محی ــیون ه ــی کنوانس ــت اجرای ضمان
سیاســی اســت

شــاید متاســفانه بایــد گفــت: »قریــب بــه اتفــاق اســناد و کنوانســیون های بین المللــی 
محیــط زیســتی، هیــچ ضمانــت اجرایــی جــز فشــارهای سیاســی نداشــته و در زمینــه 

اجــرا رویکــردی کامــا صلح طلبانــه و مبتنــی بــر دیپلماســی، رایزنــی و البــی دارنــد«.

ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــت مجم ــن نشس ــاد و پنجمی ــس هفت ــر، رئی ــکان بُزک ول
ــب  ــی، تخری ــه بیابان زای ــی از جمل ــت محیط ــای زیس ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــد، ب متح
محیــط زیســت و خشکســالی کــه پیــش روی بشــر اســت، بازیابــی و احیــای طبیعــت را 

ــه اســت: ــه گفت ــن زمین ــرده و در همی ــف ک ــا« توصی ــون نســل م »آزم
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»افزایــش تاش هــای جهانــی بــرای مقابلــه بــا تخریــب زمیــن تنهــا راه حفاظــت از امنیــت 
ــرای  ــده ب ــای آین ــری از تهدیده ــه ای و جلوگی ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــی و آب، کاه غذای

ســامتی و محیــط زیســت اســت.«

او بــا تأکیــد بــر اینکــه ســیاره مــا در حــال حاضــر بــا بحرانــی زیســت محیطــی روبه روســت 
کــه همــه جنبه هــای جهــان طبیعــی از جملــه زمیــن، آب و هــوا، تنــوع زیســتی و آلودگــی در 

خشــکی و دریــا را شــامل می شــود، گفتــه اســت:

»وجــود و توانایــی مــا بــرای پیشــرفت در ایــن جهــان کامــًا بــه چگونگــی تنظیــم مجــدد و 
بازســازی روابــط مــا بــا جهــان طبیعــی، از جملــه ســامت زیســت بوم بســتگی دارد«.

ــه شــده در وب ســایت ســازمان مــل متحــد، بُزکــر همچنیــن هشــدار  ــر گــزارش ارائ ــا ب بن
داده کــه بــدون تغییــر در روند هــای فعلــی، مشــکات محیــط زیســت رو بــه وخامــت خواهنــد 

گذاشــت:

»تخمیــن زده می شــود کــه تــا ســال ۲050 محصــوالت زراعــی جهانــی ۱0 درصــد کاهــش 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــد. ای ــه کنن ــش را تجرب ــا 50 درصــد کاه ــا ت ــی برخــی از آنه ــد و حت یاب
ــدات  ــدن تهدی ــتر ش ــان و بیش ــی در جه ــواد غذای ــت م ــدی قیم ــدید و ۳0 درص ــش ش افزای
ــادی از  ــدن تعــداد زی ــاکام مان ــه ن ــه می شــود. همچنیــن منجــر ب در مــورد گرســنگی و تغذی

اهــداف توســعه خواهــد شــد«.

طبــق بــرآورد ســازمان ملــل متحــد، تــداوم آســیب های زیســت محیطــی عواقبــی همچــون 
آوارگــی حــدود ۱۳5 میلیــون نفــر تــا ســال ۲045 میــادی خواهــد داشــت کــه ایــن مســأله 

ــان می شــود. ــی در جه ــا و بی ثبات ــش تنش ه ــه افزای ــع منجــر ب ــه تب ب

 بیابان زایی چیست و چرا اتفاق می افتد؟

در  کــه  پدیده ای ســت   )Desertification( بیابان زایــی  دانشــنامه ای،  تعاریــف  طبــق 
ــوع  ــک  ن ــا ی ــان )desert( ام ــد. بیاب ــد می آی ــت پدی ــان در طبیع ــت انس ــرد نادرس ــر عملک اث
اکوسیســتم اســت کــه بــه  طــور طبیعــی در زمــره  ســرزمین های کان کــره  زمیــن بــه شــمار 

ــت. ــته اس ــود داش ــی وج ــت اقلیم ــل وضعی ــه  دلی ــدا ب ــد و از ابت می آی

ــک و  ــارش و خش ــم ب ــق ک ــران در مناط ــاحت ای ــد از مس ــدود ۶۱ درص ــدن ح ــع ش واق
ــه   ــی، ب ــت بیابان ــور در وضعی ــی کش ــار از اراض ــون هکت ــن ۳۲.5 میلی ــرار گرفت ــن ق همچنی
ــروز  ــاره احتمــال ب ــع آب، نگرانی هــا درب ــع مناب ــرداری و توزی همــراه ســوء مدیریــت در بهره ب
بحران هــای فراگیــر محیــط زیســتی در آینــده و بیشــتر شــدن وســعت مناطــق بیابانــی کشــور 

ــش داده اســت. را افزای

ــی  ــر آب ــگار ذخای ــه ان ــد ک ــورد کرده ان ــوری برخ ــون ط ــی تاکن ــئوالن دولت ــفانه مس متأس
کشــور یــک منبــع تمــام نشــدنی اســت و بــا همیــن دیــدگاه، بخــش اعظمــی از آب شــیرین 

ــد. ــه  شــدت هــدر داده  ان کشــور را ب

ــه شــرایط اقلیمــی و همچنیــن عوامــل  ــا توجــه ب ــران ب در مناطــق خشــک و فرا خشــک ای
ــان زا از قبیــل افزایــش جمعیــت، چــرای مفــرط، برداشــت بی رویــه از ســفره های  انســانی بیاب
آب زیر زمینــی، آلودگــی آب هــای زیرزمینــی از طریــق پســاب های صنعتــی، شــهری و 
کشــاورزی، تغییــر کاربــری اراضــی، برداشــت غیــر معــادن ســطحی، مدیریــت نامناســب مراتــع 

ــده ای دارد. ــی رشــد فزاین ــده بیابان زای ــی اراضــی کشــاورزی، پدی ــر اصول ــت غی و مدیری

سدسازی های بی رویه در کشور

ــم  ــت شش ــان، دول ــیاری از کارشناس بس
جمهــوری اســامی ایــران بــه ریاســت اکبر 
هاشــمی رفســنجانی را آغازگــر پروژه هــای 
و  در ســد ســازی  بی حســاب  و  رانتــی 
ــد. ــران می دانن ــع آب در ای ــت مناب مدیری

ــای کان  ــص بودجه ه ــود تخصی ــا وج ب
بــرای ســاخت غیر اصولــی صدهــا ســد 
ــد  ــه تولی ــه بهان ــور ب ــر کش ــی در سراس آب
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ــام  ــق اع ــی، طب ــع آب ــت مناب ــرق و مدیری ب
ــا  ــدها تنه ــر س ــال حاض ــمی در ح ــع رس مناب
۱5 درصــد ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران را 
ــه  ــه ب ــن در حالی ســت ک ــد. ای ــن می کنن تأمی
ــرکت های  ــی ش ــر تخصص ــرد غی ــل عملک دلی
ســدها  تأســیس  و  ســاخت  در  پیمانــکاری 
حتــی  ســدها  ایــن  رودخانه هــا،  روی  بــر 
ــی از  ــش اعظم ــرل بخ ــری در کنت ــش مؤث نق
ســیاب های مخــرب در سراســر کشــور ندارنــد.

یکــی از برجســته ترین مــوارد در ســاخت 
ــه  ــور ک ــی در کش ــدهای آب ــی س ــر اصول غی
ــتم های  ــترده اکوسیس ــب گس ــه تخری ــر ب منج
ــد در  ــه شــده، ســد گتون پاییــن دســت رودخان
خوزســتان اســت. پروفســور حســین صدقــی که 
ــران  ــوژی ای ــم هیدرول ــدر عل ــوان پ ــه عن از او ب
ــد  ــورد س ــن در م ــش از ای ــود، پی ــی ش ــاد م ی
ــه  ــال ۱۳۹4گفت ــه ای در س ــد در مصاحب گتون
ــش  ــا داروی نجات بخ ــد، تنه ــد گتون ــود؛ س ب
ــه ســم کــرد. خوزســتان  ــوده ب خوزســتان را آل
ــا داروی  ــه تنه ــت  ک ــاری اس ــه بیم ــه مثاب ب
ــده  ــوده ش ــم آل ــه س ــأ ب ــش آن دقیق نجات بخ
ــار را  ــج بیم ــه به تدری ــی ک ــم مهلک ــت. س اس
ــد  ــا می کن ــی مبت ــمار جنب ــوارض بی ش ــه ع ب

ــد.  ــاقط کن ــتی س ــه او را از هس ــل از آن ک قب

ایــن اظهارنظــر در حالیســت کــه گفتــه 
مــی شــود خوزســتان در زمینــه بهــره وری 
آب کارنامــه بــدی دارد؛ اســتانی کــه ۳۱ و 
نیــم درصــد روان آب هــای کشــور را در اختیــار 
گرفتــه امــا ۱4 درصــد غــذای کشــور را تولیــد 
تولیــد، آب  میــزان  ایــن  بــرای  و  می کنــد 
ــرد و  ــل می گی ــی را تحوی ــوارای 400 ای س گ
ــدی  ــر مه ــد. دکت ــل می ده ــزار تحوی ــا ۶ ه ب
فصیحــی هرنــدی محقــق حــوزه سیاســتگذاری 
»اراضــی  می گویــد:  نیــز  آب  دیپلماســی  و 
کشــاورزی از بزرگتریــن مصایــب خوزســتان 
ــتان  ــن اس ــا ای ســی 400 وارد ای اســت. آب ب
ــکر و  ــزارع نیش ــور از م ــد از عب ــود و بع می ش
ــی 4  ــا ای س ــی ب ــه زهاب ــل ب ــج و... تبدی برن
ــر  ــل ب ــا دلی ــه این ه ــا هم ــود ام ــزار می ش ه
ــاه  ــد از گن ــم گتون ــه بگویی ــود ک ــن نمی ش ای

مبراســت.«

ایــن ســد کــه بــر روی رودخانــه کارون 
ــه   ــی، ب ــر از پ ــاع ۱80 مت ــا ارتف ــده، ب ــا ش بن
عنــوان بلندتریــن ســد خاکــی ایــران شــناخته 

می شــود.

ــس پیشــین دانشــکده  ــدی قمشــی، رئی مه
علــوم آب دانشــگاه چمــران اهواز، ســال ۱۳۹8 
ــن  ــده در مخــزن ای ــته ش ــک انباش حجــم نم
ــود  ــن اعــام کــرده ب ــون ت ســد را ۱0.5 میلی
کــه بــه گفتــه محمــد حــاج رســولی ها، مدیــر 
وقــت شــرکت مدیریــت منابــع آب وزارت نیــرو 
در جریــان ســیل بخشــی از ایــن نمک هــا بــه 

رودخانــه کارون تخلیــه شــده اســت.

ــه  ــی ک ــد های ــه تهدی ــا توجــه ب از ســویی، ب
انجمن هــای  و  مدنــی  جامعــه  بــه  نســبت 
مردم نهــاد مســتقل در ایــن زمینــه مــی شــود 
ــوان از آنهــا انتظــار خاصــی داشــت.  نیــز نمی ت

شــدن  بیابانــی  فزاینــده  رونــد 
ن  ســتا ز خو

ــا ســرعت  ــی شــدن خوزســتان ب ــد بیابان رون
از  حفاظــت  دارد. طرح هــای  ادامــه  باالیــی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــفانه تنه ــت متأس ــط زیس محی
طــرح از طــرف مقامــات ارائه شــده و بــه مرحله 
اجــرا نرســیدند. مســئوالن در گردهمایی هــا 
از  »بهره بــرداری«  از  مــدام  کنفرانس هــا  و 
ــت  ــا در حقیق ــد ام ــت می کنن ــا صحب طرح ه
طرح هــا بایــد اجــرا شــده باشــند و بــه نتیجــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــه مرحل ــا ب ــند ت ــیده باش رس
برســند. امــا این هــا همــه بــازی بــا کلمــات بــر 

ــتند. ــذ هس روی کاغ

در  کــه  طرح هایــی  جملــه  طول از 
اجرایشــان  گذشــته  ســال های 
ــه  ــه نتیج ــا ب ــده ی ــف ش متوق
طرح هــای  اســت،  نرســیده 
نقــاط  در  درختــکاری 
مرتبــا  کــه  مرزی ســت 
گفتــه مــی شــود در دســت 

اســت.  اقــدام 

تــاالب هورالعظیــم 
کانــون  از  یکــی 
مهــم  هــای 

ریزگردهای 
ن ســتا ز خو

یکــی از کانون هــای 
اســتان  در  ریزگــرد  بــروز 
تــاالب  خوزســتان 
بــه  و  اســت  هورالعظیــم 
نظــر می رســد شــرکت 
ــت هایی  ــا سیاس ــت ب نف
کــه بــرای گســترش 
دنبــال  حفاری هــا 

مــی کنــد، 
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توجهــی بــه محیــط زیســت منطقــه خصوصــا تــاالب هورالعظیــم نــدارد و در پــی گســترش 

صنایــع خــود اســت.

 نتیجــه ایــن کار بــرای مــردم، دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا بحــران ریزگردهاســت. بدیهــی 
اســت کــه خشــک شــدن ایــن تــاالب بــر اقتصــاد مــردم بومــی و ســاکن منطقــه هــم تأثیــر 

گذاشــته اســت.

برداشت سیاه نیشکر و باران خاکستر در خوزستان

ــام  ــز انج ــکر نی ــتر نیش ــاران خاکس ــا ب ــی ب ــورد قانون ــه برخ ــی در زمین ــدام اساس ــچ اق هی
ــود. ــل نمی ش ــکر ح ــن نیش ــوی تعف ــل ب ــت معض ــچ وق ــرد و هی نمیگی

ــع  ــکر و صنای ــعه نیش ــرکت توس ــل ش ــری مدیرعام ــی ناص ــفند ۱400، عبدعل ــم اس یازده
ــود: برداشــت ســیاه نیشــکر  ــه ب ــی در خصــوص برداشــت ســیاه نیشــکر در اســتان گفت جانب
تنهــا در خوزســتان انجــام نمی شــود و در کل دنیــا ایــن موضــوع وجــود دارد، حتــی در مــزارع 
کشــور آمریــکا ایــن امــر بــه صــورت ۱00 درصــدی انجــام مــی شــود امــا امســال بــا توجــه بــه 
تعهــدی کــه بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دادیــم، ۳5 درصــد از برداشــت نیشــکر بــه 

صــورت ســبز بــوده و مابقــی برداشــت بــه صــورت ســیاه انجــام شــد.

در توضیــح بیشــتر گفتــه شــود کــه شــرکت فــوق االشــاره مدعــی اســت برداشــت نــی، عمدتاً 
ــا در  ــود ام ــام می ش ــزه انج ــًا مکانی ــتر( کام ــر )هاروس ــتفاده از دروگ ــا اس ــبز و ب ــورت س بص
شــرایطی کــه مــزارع نیشــکر از رشــد مناســبی برخــوردار باشــند یــا نیشــکر دچار ورس شــدگی 
)خوابیــدن نیشــکر( شــود و دســتگاه های هاروســتر امــکان برداشــت ســبز را نداشــته باشــند، 
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط محیــط زیســتی از شــیوه )برداشــت ســوخته( برداشــت می کننــد. 

بــه گفتــه رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اهــواز طــی گفتگویــی در روزهــای پایانــی 
ســال گذشــته )۱400(، شــرکت های نیشــکر نتوانســته اند اهــداف معیــن شــده بــرای رســیدن 
ــد در  ــرکت ها بای ــن ش ــا، ای ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــد و ب ــق کنن ــبز را محق ــت س ــه برداش ب
پروســه پنــج تــا شــش ســاله بــه برداشــت ســبز برســند امــا در بهتریــن شــرایط، حداقــل ۲0 

درصــد از مــزارع نیشــکر بــه دالیــل مختلــف قابلیــت برداشــت ســبز ندارنــد. 

بــه هــر حــال، اگــر بــه گفتــه دانشــمندان بپذیریــم کــه تغییــر اقلیــم، بیابان زایــی و کمبــود 
ــا هــر ســه چالــش درگیــر  آب شــیرین ســه چالــش مهــم قــرن هســتند، مــردم خوزســتان ب
هســتند امــا مســأله ایــن اســت کــه تمــام ایــن مشــکات بــه صــورت طبیعــی در منطقــه ایجــاد 

نشــده و عامــل انســانی داشــته اســت.

چه بر زاینده رود رفته و می رود؟

در ادامــه ایــن گــزارش تحقیقــی ســری هــم بــه زاینــده رود زدیــم کــه ایــن ســال هــا از رنــج 
خشــکی در نتیجــه بــی تصمیمــی هــا و بــد تصمیمــی هــا در امــان نبــوده اســت. در برشــمردن 
علــل اصلــی خشــکی زاینــده رود، از کشــاورزی غیــر اصولــی نیــز نــام بــرده مــی شــود. کاشــت 
برنــج یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه هــر چنــد گفتــه مــی شــود کمتــر از 4 هــزار هکتــار و در 
مقایســه بــا اســتان هــای دیگــر ماننــد خوزســتان )کــه بعضــا بــه ۱8۶ هــزار هکتــار نیــز مــی 
رســد( مقــدار قابــل توجهــی نیســت امــا بــه هــر حــال مــورد انتقــاد برخــی کارشناســان اســت 

و کارنامــه خوبــی بــه دســت نمــی دهــد.

هــر کجــا هــم کــه بــه جــای تحویــل آب بــه کشــاورزان، از پرداخــت خســارت »نکاشــت« ســخن 
مــی گوییــم، مســئوالن مــی گوینــد منابــع اعتبــاری چنیــن خســارتی هیچ مشــخص نیســت.

ــه عنــوان بزرگتریــن رود و جریــان دائمــی آب منطقــه مرکــزی  ــه هــر روی؛ زاینــده رود ب ب
ایــران بــا سرچشــمه گرفتــن از رشــته کــوه هــای زردکــوه در چهارمحــال و بختیــاری، در کویــر 
مرکــزی ایــران حــدود ۲00 کیلومتــر بــه ســمت شــرق پیــش مــی رود و در نهایــت بــه تــاالب 
ــی در  ــه دائم ــن رودخان ــی ای ــل مختلف ــه دالی ــه 80 ب ــفانه از ده ــزد. متاس ــی می ری گاوخون
مقاطعــی از زمــان خشــک و یــا بنــا بــر فشــارهای اجتماعــی در مقاطــع کوتاهــی بــاز و بســته 

مــی شــود. 
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دالیل خشکی زاینده رود 
ــی  ــل اصل ــه دالی ــان از جمل کارشناس
ــذاری بیــش  ــده رود را بارگ خشــکی زاین
از انــدازه بــر ایــن رودخانــه و طــرح هــای 
ــزد، کاشــان و ... پیــش  ــه ی ــال آب ب انتق
ــی  ــال آب م ــای انتق ــرح ه ــرای ط از اج
بی رویــه  برداشــت  همچنیــن  داننــد، 
ســالیانه آب در باالدســت رودخانــه در 
محــدوده ســد تــا پــل کلــه توســط پمپاژ، 
پاالیشــگاه،  بــزرگ،  صنایــع  اســتقرار 
نیروگاه هــا در کنــار رودخانــه از دیگــر 

ــت. ــن زده اس ــده رود دام ــی زاین ــرایط بحران ــر ش ــه ب ــت ک ــی اس عوامل

بابــک ابراهیمــی معــاون برنامــه ریــزی شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان تیرمــاه ســال جــاری در 
گفتگویــی بــا تشــریح وضعیــت خشــک زاینــده رود بــا بیــان اینکــه بیشــترین آســیب ناشــی از بــی 
آبــی و خشــکی زاینــده رود، بــر کشــاورزان اصفهــان بــار شــده اســت، تاکیــد مــی کنــد: بــا بررســی 
شــرایط هواشناســی حوضــه طــی هشــت ســال گذشــته، مــی تــوان مشــخص کــرد کــه در ایــن ســال 
هــا چــه میــزان آب در حوضــه زاینــده رود تولیــد شــده، میــزان حــق آبــه کشــاورزان چقــدر بــوده و 

چــه مقــدار از آن بــه کشــاورزان تحویــل داده شــده اســت.

چرا در ترسالی ها برای خشکسالی ها برنامه ریزی نمی شود؟

وی دربــاره اینکــه چــرا در ســال هــای ترســالی بــرای خشکســالی هــا برنامــه ریــزی نمــی شــود 
می گویــد: رقابــت بــر ســر مصــرف هــر چــه بیشــتر بیــن بخــش هــای مختلــف حوضه، عــدم اســتقرار 
مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب و نبــود ســازمان حوضــه آبریــز مانــع از اجــرای تصمیمــات فنــی 
ــروز بخشــی نگری هــای مضــر در  ــن شــاهد ب ــن حوضــه شــده اســت، بنابرای و علمــی در ســطح ای

ســطح حوضــه آبریــز رودخانــه هســتیم. 

وی تصریــح مــی کنــد: آنچــه در کل کشــور و همچنیــن در حوضــه زاینــده رود موجــب خشــکی 
ــن عوامــل در نهایــت موجــب افزایــش مصــارف در  ــه هــا شــده، عوامــل مــردم زا اســت؛ ای رودخان

بخــش هــای مختلــف کشــاورزی، شــرب، صنعــت مــی شــود.

هر طرحی برای هر کجا خوب است الزاما برای زاینده رود خوب نیست!

 وی مــی گویــد: اگرچــه فعالیــت هــای فنــی مهندســی ماننــد طــرح هــای آبخیــزداری بــا هــدف 
کنتــرل رســوب ورودی بــه ســدها و جلوگیــری از فرســایش خــاک مــورد تاکیــد اســت، امــا فعالیــت 
هــای غیراصولــی آبخیــزداری بــا هــدف کنتــرل آب و توســعه مصــارف بخــش کشــاورزی خــود تبدیل 
ــه شــده اســت؛ ایــن قبیــل فعالیــت هــا در حوضــه  ــر خشــکی رودخان ــر ب ــه یکــی از عوامــل موث ب
هــای بــاز ماننــد کارون بــا رعایــت برخــی مبانــی مفیــد اســت، امــا حوضــه هــای بســته ای ماننــد 
زاینــده رود مــی توانــد باعــث بارگــذاری بیشــتر بــر حوضــه و در نهایــت خشــک شــدن رودخانــه و 

تــاالب شــود.

ــد:  ــی افزای ــده رود، م ــی مهندســی در حوضــه زاین ــات فن ــه برخــی اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب ابراهیم
ــوص در  ــه خص ــاورزان ب ــت و کش ــاد اس ــه زی ــاژ از رودخان ــزان پمپ ــه می ــن حوض ــفانه در ای متاس
باالدســت صــرف نظــر از وضعیــت اقلیمــی هــر ســال از رودخانــه و دیگــر منابــع آب در حــد نیــاز 
برداشــت کــرده و حتــی دامنــه مصــارف را بــه برداشــت از منابــع تجدیدناپذیــر آب توســعه داده انــد 

ــه افــت ســفره هــای زیرزمینــی و فرونشســت زمیــن شــده اســت. کــه در نهایــت منجــر ب

ــب و  ــا مناس ــه ه ــی حوض ــاری در برخ ــن آبی ــای نوی ــبکه ه ــعه ش ــه توس ــد: اگرچ ــی گوی وی م
ــه  ــده رود ب ــون زاین ــکی همچ ــه خش ــا در حوض ــرح ه ــل ط ــن قبی ــرای ای ــا اج ــت، ام ــی اس اصول

ــکال دارد. ــای اش ــی ج ــی و انتهای ــای میان ــش ه ــوص در بخ خص
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فرونشست زمین یعنی مرگ آبخوان

معــاون برنامــه ریــزی شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا بیــان اینکــه براســاس تصاویر 
ماهــواره ای در مناطــق نجــف آبــاد، برخــوار، کوهپایــه، دامنــه و داران و مناطــق مرکــزی 
و شــمالی اســتان شــاهد فرونشســت زمیــن هســتیم، توضیــح مــی دهــد: از ســال ۶۳ تــا 
۹۳ میانگیــن افــت ســطح آب زیرزمینــی در آبخــوان هــای مناطــق دامنــه و داران بیــش 
از ۳5 متــر، منطقــه مهیــار جنوبــی ۲0 متــر، نجــف آبــاد ۳0 متــر و اصفهــان و برخــوار 

40 متــر بــوده اســت.

ــای مــرگ آبخــوان، مــرگ  ــه معن ــن ب ــد: فرونشســت زمی ــح مــی کن ابراهیمــی تصری
کشــاورز و مــرگ یــک تمــدن اســت، تــا جایــی کــه امــروز بــا خشــکی زاینــده رود، در 

ــع فرونشســت و ریزگردهــا مواجــه هســتیم. ــا دو منب اصفهــان ب

سفید رودی که مدتهاست دیگر سفید نیست!سفید رودی که مدتهاست دیگر سفید نیست!
ایــن در آذر  از  پیــش 
مــاه ۱۳8۷ مطلبــی تحت 
»ســفیدرود؛  عنــوان 
آلودگــی  کلکســیون 
رودخانــه هــای ایــران« 
ــر  ــزاری مه ــط خبرگ توس
ــک  ــق ی ــود: طب نوشــته ب
ــه  بررســی از ۱۶0 رودخان
میــزان  کشــور،   مهــم  
رودخانــه    ۷0 آلودگــی 
ــه  ــوده ک ــاد ب ــیار زی بس
از  رود  ســفید  رودخانــه 
ــا  ــن رودخانه ه ــه ای جمل

ــت. اس

ــای  ــده ه ــش آالین ــه افزای ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــان و صاحبنظ ــی از کارشناس جمع
ــی از  ــه یک ــفیدرود را ک ــه س ــتی رودخان ــادل زیس ــاورزی، تع ــی و کش ــی، میکروب نفت

ــت. ــه اس ــره انداخت ــه مخاط ــت ب ــران اس ــی ای ــار طبیع ــن آث مهمتری

آنــان تاکیــد مــی کننــد کــه رودخانــه هــا دارای ظرفیــت خــود پاالیــی معینــی هســتند 
ــرش آن باشــد، مشــکات  ــه بیشــتر از حــد پذی ــه رودخان ــی ورودی ب و چنانچــه آلودگ

زیســت محیطــی در آن  پایــدار مــی شــود.

ــواع  ــن پســاب  صنعتــی و خانگــی و ان ــک هــزار ت ــه ســالیانه ی ــن گــزارش از تخلی  ای
زباله هــای مدیریــت نشــده روســتایی و شــهری، ســخن گفتــه بــود کــه ســفیدرود را بــه 
زبالــه  دانــی تبدیــل کــرده و بــا انتقــال ایــن آلودگیهــا بــه خــزر، فاجعــه زیســت محیطــی 

هــر روز ابعــاد گســترده تــری مــی گیــرد.

ــه  ــهری ب ــه همش ــی در روزنام ــرا عباس ــیده زه ــم س ــه قل ــی ب ــس از آن در گزارش پ
تاریــخ ۲5 خــرداد ۱40۱، یعنــی ۱4 ســال بعــد، آمــده: »طبــق اعــام مســئوالن اســتانی، 
8۲درصــد فاضاب هــای خانگــی گیــان وارد رودخانه هــا و طبیعــت ازجملــه ســفیدرود 

می شــود .«

ــج،  ــش قیمــت برن ــه شــده: »امســال افزای ــزارش گفت ــن گ ــن در بخشــی از ای همچنی
کشــاورزان را بــه کشــت ایــن محصــول اســتراتژیک ترغیــب کــرد، امــا احتمــال کمبــود 

ــود. ــاری اراضــی کشــاورزی دور از انتظــار نب ــرای آبی آب ب

ــاره  ــد، دوب ــت نکاشــت رهــا کــرده بودن ــه حال امسال کشــاورزانی کــه شالیزارشــان را ب
ــرورش  ــی پ ــالیزارهای خــود ماه ــه در ش ــی کســانی ک ــج رو آورده  و حت ــه کشــت برن ب

ــد.« ــی کرده ان ــرورش ماه ــن پ ــج را جایگزی ــت برن ــاره کاش ــز دوب ــد نی می دادن

 مســعود اســدی پرور، مدیــر جهادکشــاورزی رشــت نیــز اعــام کــرده بــود کــه آب مورد 
ــه  نیــاز ۹۲درصــد از شــالیزارهای ایــن شهرســتان از ســد ســفیدرود تامیــن می شــود. ب
گفتــه اســدی پــرور، ایــن در حالــی اســت کــه آب رودخانــه ســفیدرود کــه از شهرســتان 
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ــت  ــد سال هاس ــور می کن ــرفیه عب ــت و آستانه اش ــار، رش رودب
به طــور مســتقیم بــا فاضــاب خانگــی و صنعتــی آلــوده 
می شــود و همیــن آلودگــی می توانــد روانــه زمین هــای 

کشــاورزی شــود.

پیش می رودسیاره زمین به سمت »فاجعه اقلیمی« 
ــل   ــازمان مل ــت س ــط زیس ــه محی ــاالنه برنام ــزارش س گ
)UNEP( پنجــم آبــان ۱40۱برابــر بــا ۲۷ اکتبــر ۲0۲۲

اینــک و در پایــان، گــزارش ســاالنه برنامــه محیــط زیســت 
ســازمان ملــل را مــی خوانیــم کــه جدیــدا منتشــر شــده اســت 
و در آن ســازمان ملــل متحــد هشــدار داده اســت کــه کشــورها 
ــده  ــن ش ــای تعیی ــن از هدف ه ــش زمی ــا گرمای ــه ب در مقابل
ــه  ــن ب ــیاره زمی ــبب س ــن س ــه همی ــتند و ب ــیار دور هس بس

ســمت »فاجعــه اقلیمــی« پیــش مــی رود

برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل )UNEP( پنجشــنبه 
۲۷ اکتبــر/5 آبــان ۱40۱گــزارش ســاالنه خــود را منتشــر کرد. 
ــرای  ــا ب ــی دولت ه ــدات فعل ــه تعه ــد ک ــزارش می  گوی ــن گ ای
ــه طــرز تأســف باری  ــی »ب جلوگیــری از افزایــش دمــای جهان

ناکافــی اســت«.

 بــه گــزارش الجزیــره سیاســت های کنونــی دولت هــا بــرای 
مقابلــه بــا تغییــرات آب وهوایــی، جهــان را در مســیر رســیدن 
ــت(  ــه فارنهای ــانتیگراد )5 درج ــه س ــن ۲.8 درج ــه میانگی ب
افزایــش دمــا در قــرن بیســت و یکــم قــرار می دهــد، در حالــی 
کــه اگــر دولت هــا بــه تعهداتشــان عمــل کننــد افزایــش دمــا 
ــه  ــه ۲.4-۲.۶ درج ــزان ب ــه می ــرن ب ــان ق ــا پای ــت ت می بایس

ســانتیگراد کاهــش بیابــد.

ــکو  ــران COP ۲۶ در گاس ــاس س ــته در اج ــال گذش س
ــال ســنگ  ــر ســر »حــذف تدریجــی« زغ اعضــا نتوانســتند ب
ــای  ــه انرژی ه ــه حــذف یاران ــق برســند. همانطــور ک ــه تواف ب
ــط  ــاالن محی ــت. فع ــرار نگرف ــق ق ــورد تواف ــز م ــیلی نی فس
ــد.  ــف کردن ــده« توصی ــی را »ناامیدکنن ــق نهای ــت تواف زیس
ــن  ــه ای ــت ک ــا گف ــی ام ــبز بین الملل ــح س ــی صل ــر اجرای مدی

ــت. ــنگ اس ــال س ــان دوران زغ ــای پای ــه معن ــه ب توافقنام

ــه  ــد ک ــدار داده بودن ــل هش ــال های قب ــمندان در س دانش
گرمایــش زمیــن بایــد در انــدازه ۱.5 درجــه ســانتیگراد 
محــدود بمانــد و هرچنــد کــه در ایــن نشســت توافــق بــر ســر 
ایــن رقــم حاصــل شــد امــا آنچــه کــه موجــب انتقــاد فعــاالن 

ــق اســت. ــودن تواف ــزام آور ب ــود، غیرال ــط زیســت ب محی

ــا توســعه  ــران خســارت کشــورهای در حــال توســعه ی جب
نیافتــه از سیاســت های مرتبــط بــا توافقنامــه اقلیمــی از دیگــر 
ــر ســر آن اختــاف نظــر وجــود داشــت.  ــود کــه ب مــواردی ب
کشــورهای فقیــر از اجــرا نشــدن تعهــدات کشــورهای ثروتمند 

ــد. ــاق ناراضی ان ــا بودجــه انطب ــاط ب در ارتب

ــرای  ــد ب ــورهای ثروتمن ــدات کش ــش تعه ــود افزای ــا وج ب
کمــک بــه کشــورهای فقیــر، هیــچ تضمینــی بــرای پرداخــت 

ــدارد.  ــود ن ــارت ها وج ــن خس ای

انرژی های تجدیدپذیر

ــد  ــت رش ــرده اس ــی ک ــرژی پیش بین ــی ان ــس بین الملل آژان

ســال  در  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ظرفیــت 
۲0۲۲ بــه ۲0 درصــد برســد. ایــن رقــم 8 
ــته اســت.  ــال گذش درصــد بیشــتر از رشــد س
بــه گــزارش آژانــس در ســال جــاری نزدیــک به 
400 گیــگاوات بــه ظرفیــت انــرژی تجدیدپذیــر 

ــه شــده اســت. اضاف

ســازمان جهانــی هواشناســی در گــزارش 
ســاالنه خــود کــه سه شــنبه ۱۹ مهــر )۱40۱( 
/ ۱۱ اکتبــر منتشــر شــد هشــدار داد کــه 
تغییــرات آب و هوایــی تولیــد انــرژی در جهــان 
را تهدیــد می کنــد. ایــن ســازمان گفــت امــواج 
ــا و خشکســالی باعــث کاهــش ســطح آب  گرم
مــورد نیــاز بــرای بــرق آبــی یــا خنــک کــردن 
ــر  ــزون ب ــود. اف ــته ای می ش ــای هس نیروگاه ه
ــی  ــا و دیگــر شــرایط آب و هوای ــن، طوفان ه ای
ــاط  ــیاری از نق ــاخت ها را در بس ــدید، زیرس ش

ــه اســت. ــه خطــر انداخت جهــان ب

هواشناســی،  جهانــی  ســازمان  به گفتــه 
همزمــان بخــش انــرژی نیــز موجــب تغییــرات 
آب و هوایــی اســت و بــر ایــن اســاس، مســئول 
گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  چهــارم  ســه 
ــد  ــد تولی ــذا بای ــاخته دســت بشــر اســت، ل س
ــرق از منابــع تجدیدپذیــر طــی هشــت ســال  ب
ــه ۱.5  ــی ب ــش جهان ــا گرمای ــود ت ــر ش دو براب

ــردد. ــدود گ ــه مح درج

ــرژی را  ــت ان ــی امنی ــرات اقلیم  تغیی
تهدیــد می کنــد

ســازمان جهانــی هواشناســی نســبت بــه 
پیامدهــای تغییــرات آب و هوایــی بــرای امنیــت 
ــن  ــد ای ــزارش جدی ــدار داد. در گ ــرژی هش ان
ســازمان آمــده اســت کــه شــرایط آب و هوایــی 
ــه خطــر  شــدید نیروگاه هــا و زیرســاخت ها را ب

می انــدازد.

ایــن  در  هواشناســی  جهانــی  ســازمان 
امــواج  کــه  اســت  یــادآور شــده  گــزارش 
ــا و خشکســالی باعــث کاهــش ســطح آب  گرم
مــورد نیــاز بــرای بــرق آبــی یــا خنــک کــردن 
ــر  ــزون ب ــود. اف ــته ای می ش ــای هس نیروگاه ه
ــی  ــا و دیگــر شــرایط آب و هوای ــن، طوفان ه ای
ــاط  ــیاری از نق ــاخت ها را در بس ــدید، زیرس ش

ــت. ــه اس ــر انداخت ــه خط ــان ب جه

ســوم  یــک  گــزارش،  ایــن  براســاس 
نیروگاه هــای ترکیبــی حــرارت و بــرق کــه 
خنک کننــده  آب  بــه  بهره بــرداری  بــرای 
نیــاز دارنــد در مناطقــی بــا کمبــود شــدید آب 

نــد. جه ا موا

ــورد ۱5  ــر در م ــال حاض ــئله در ح ــن مس ای
درصــد از نیروگاه هــای هســته ای جهــان صــدق 
ــن  ــاالً ای ــده احتم ــال آین ــد و در ۲0 س می کن

میــزان بــه ۲5 درصــد خواهــد رســید.

امواج گرما و کمبود آب برای نیروگاه های 
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ــطح آب  ــدن س ــاال آم ــن، ب ــت. همچنی ــاز اس ــز مشکل س ــی نی ــرق آب ب
ــدازد. ــه خطــر می ان دریاهــا و طوفــان، نیروگاه هــای نزدیــک ســواحل را ب

پتانسیل زیادی در انرژی خورشیدی وجود دارد

بــر اســاس ایــن گــزارش، انــرژی خورشــیدی بــه طــور ویــژه می توانــد 
در ایــن زمینــه کمــک کنــد. به عنــوان مثــال آفریقــا بیــش از ۶0 درصــد 
ــن  ــا ای ــار دارد. ب ــرژی خورشــیدی جهــان را در اختی ــع ان ــن مناب از بهتری
حــال، در حــال حاضــر تنهــا یــک درصــد از ظرفیــت فتوولتائیــک در ایــن 

قــاره نصــب شــده اســت.

ــرژی  ــل مســتقیم ان ــه تبدی ــادر ب ــه ق فتوولتائیــک سیســتمی اســت ک
خورشــیدی بــه انــرژی الکتریســیته اســت. اســتفاده از سیســتم های 
فتوولتائیــک بــه مــا ایــن قابلیــت را می دهــد کــه محیــط زیســت 
پاکیــزه ای داشــته باشــیم زیــرا سیســتم تولیــد الکتریســیته فتوولتائیــک 

ــت دارد. ــر طبیع ــزی ب ــیار ناچی ــی بس ــرات جانب اث

ســازمان جهانــی هواشناســی می گویــد: بودجــه بــرای کمــک بــه 
ــه و از  ــش یافت ــال ۲0۱8 کاه ــاک از س ــرژی پ ــال ان ــرای انتق کشــورها ب
ــیده  ــد از آن رس ــال بع ــارد دالر در س ــه ۱0.۹ میلی ــارد دالر ب ۱4.۲ میلی
اســت. بــرای اینکــه بتــوان انــرژی پــاک را در همــه نقــاط آفریقــا نصــب 

ــت. ــروری اس ــارد دالری ض ــاالنه ۲5 میلی ــرمایه گذاری س ــرد، س ک

ــال ۲050،  ــا س ــه ت ــت ک ــود آورده اس ــزارش خ ــازمان در گ ــن س ای
نیازهــای بــرق تــا حــد زیــادی بایــد از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر، به ویــژه 
انــرژی خورشــیدی تأمیــن شــود. ایــن اقــدام فشــار ناشــی از رونــد فزاینــده 
کمبــود آب را کاهــش می دهــد، زیــرا بــرق حاصــل از انــرژی خورشــیدی 
و بــاد بــه میــزان قابــل توجهــی آب کمتــری نســبت بــه بــرق نیروگاه هــای 

ــا نیروگاه هــای هســته ای نیــاز دارد. ســوخت فســیلی ی

بحــران انــرژی ناشــی از جنــگ اوکرایــن روی آوری بــه 
می کنــد بیشــتر  را  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 

به گفتــه پتــری تــاالس، دبیــرکل ســازمان جهانــی هواشناســی، جنــگ 
اوکرایــن گرایــش بــه ســمت انرژی هــای تجدیدپذیــر در اروپــا را افزایــش 

داده اســت.

پتــری تــاالس گفــت: بحــران انــرژی ناشــی از جنــگ اوکرایــن، اســتفاده 
ــه  ــا از جمل ــه آب و هــوا را در اروپ از ســوخت های فســیلی آسیب رســان ب
در اســتفاده مجــدد از نیروگاه هــای زغال ســنگ، بــرای چنــد ســال 
ــد، همــه  ــه ایــن رون ــا نگاهــی از دیگــر ســو ب افزایــش خواهــد داد. امــا ب
چیــز متفــاوت خواهــد بــود، زیــرا اگــر بــر فــرض، جنــگ اوکرایــن 5 تــا 
۱0 ســال طــول بکشــد، بــا مصــرف کمتــر انــرژی فســیلی و انــرژی ســبز 
ــود. ــریع می ش ــر تس ــای تجدیدپذی ــمت انرژی ه ــه س ــردش ب ــتر، گ بیش

ســازمان جهانــی هواشناســی در اردیبهشــت امســال ) مــه ســال جــاری( 
ــا و  ــر دم ــال ۲0۲۱ از نظ ــان در س ــای جه ــه اقیانوس ه ــود ک ــه ب گفت
ــیده اند  ــا رس ــت رکورده ــان ثب ــد از زم ــن ح ــه باالتری ــودن ب ــیدی ب اس
ــد  ــن ح ــه باالتری ــی ب ــای قطب ــل ذوب یخ ه ــه دلی ــز ب ــا نی ــطح آنه و س

ــه اســت. ــش یافت افزای

گفتنــی اســت کــه ســازمان جهانــی هواشناســی از ســال ۲0۱۹ گــزارش 
ســاالنه منتشــر می کنــد و امســال بیــش از ۲0 ســازمان دیگــر در تهیــه 

ایــن گــزارش مشــارکت داشــتند.
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  IFAD)  International Fund for Agricultural Development(صنــدوق بین المللی توســعه کشــاورزی یــا آیفــاد
ــه هــا و  ــق نام ــن تواف ــل متحــد و از مهم تری ــوان یکــی از کارگزاریهــای تخصصــی ســازمان مل ــه عن ب
نتایــج کنفرانــس جهانــی تغذیــه در ســال ۱۹۷4 ، در دســامبر ۱۹۷۷ در رم بــه صــورت رســمی تاســیس 

و بــه وجــود آمــد.

صنــدوق بین المللــی توســعه کشــاورزی یــک ســازمان مالــی و بیــن المللــی و یــک ســازمان تخصصــی 
وابســته بــه ســازمان ملــل متحد)شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ملــل متحــد بــه عنــوان ســازمان مــادر( 
بــه شــمار می آیــد. ایــن ســازمان یــک همــکاری اســتثنایی بیــن کشــورهای عضــو در ســازمان هــای 
اوپــک، ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه و دیگــر کشــورهای در حــال توســعه اســت. مهم تریــن 
هــدف ایــن ســازمان اعطــای وام و ارتقــا ســطح زیــر ســاخت هــای روســتایی بــه منظــور رشــد و توســعه 
امــور کشــاورزی در مناطــق در حــال توســعه و محــروم جهــان اســت. ایــن صنــدوق کــه مقــر اصلــی آن 

در رم قــرار دارد، نقــش مشــاور جهانــی در امــور غذایــی را هــم بــه عهــده دارد. 

تاریخچه

کنفرانــس جهانــی تغذیــه در پاســخ بــه بحــران غــذا در اوایل دهــه ۱۹۷0 و تأثیــری که در کشــورهای 
ســاحلی آفریقــا گذاشــته بــود، ســازمان یافــت. اعضــای شــرکت کننده در ایــن کنفرانــس بــه ایــن مهــم 
رســیدند کــه بایــد هرچــه ســریع تــر بــرای مدیریــت بهتــر پــروژه هــای مربــوط بــه توســعه کشــاورزی 

و تولیــد غــذا، ســازمانی بــه نــام صنــدوق بین المللــی توســعه کشــاورزی را تأســیس کننــد. 

از دیگــر نتایــج مهــم ایــن کنفرانــس دســت یابــی بــه ایــن نتیجــه بــود کــه دلیــل ناامنــی در تغذیــه و 
ایجــاد خشکســالی بــه عــدم تولیــد غــذا مربــوط نمی شــود و ناشــی از مشــکات ســاختاری در ارتبــاط 
بــا فقــر و ایــن واقعیــت کــه اکثــر فقیرتریــن جمعیــت هــای کشــورهای در حــال توســعه در مناطــق 

ــد. ــده اند، می باش ــز ش ــتایی متمرک روس

عضویت

هــر یــک از دولــت هایــی کــه عضــو ســازمان ملــل متحــد یــا ســازمان هــای تخصصــی وابســته بــه 
ــد.  ــاد درآین ــت ایف ــه عضوی ــد ب ــرژی اتمــی هســتند می توانن ــی ان ــس بیــن الملل ــا آژان ــل متحــد ی مل
هــم اکنــون تعــداد اعضــای ایــن ســازمان ۱۶۷ دولــت عضــو اســت کــه متشــکل از دولــت هــای توســعه 
یافتــه، دولــت هــای صادرکننــده نفــت، دولــت هــای در حــال توســعه و ســایر دولــت هــا مــی باشــد.

اهداف

ایفــاد فعالیــت هــای خــود را بــه ریشــه کــن کــردن فقــر و مبــارزه بــا گرســنگی در مناطــق روســتایی 
کشــورهای در حــال توســعه اختصــاص داده اســت. ۷5 درصــد از فقیرتریــن مــردم جهــان )تقریبــاً ۱ 
ــه کشــاورزی  میلیــارد زن، مــرد و کــودک( در مناطــق روســتایی زندگــی می کننــد و معــاش شــان ب
وابســتگی مســتقیمی دارد. از ایــن رو ایفــاد فعالیــت هــای خــود را بــر روی ۷5 کشــور و مــردم فقیــر 
ــتند  ــه هس ــدیدی مواج ــذای ش ــود غ ــا کمب ــد و ب ــته ان ــد را داش ــن درآم ــم تری ــه ک ــین ک روستانش

متمرکــز کــرده اســت.

بــه طــور خاصــه اصلــی تریــن وظیفــۀ »ایفــاد« اعطــای وام بــه کشــورهای در حــال توســعه بــه منظــور 
اصــاح تولیــد مــواد غذایــی، کاهــش ســوء تغذیــه و تأمیــن اشــتغال در بخــش کشــاورزی اســت.

بــه واقــع مهــم تریــن هــدف ایــن ســازمان توانمنــد ســازی زنــان و مــردان فقیــر کشــورهای در حــال 
توســعه بــرای رســیدن بــه ســطح باالتــری از درآمــد و امنیــت غذایــی اســت.

ایران و غفلت تاریخی از ایران و غفلت تاریخی از 
صندوق بین المللی توسعه صندوق بین المللی توسعه 

))IFADIFAD( کشاورزی )کشاورزی
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همــان طــور کــه در چارچــوب اهــداف اســتراتژیک 
ــده  ــد ش ــازمان متعه ــن س ــت؛ ای ــده اس ــدوق آم صن
اســت بــر اســاس اهــداف توســعه هــزاره نســبت درصد 
ــد.  ــل ده ــف تقلی ــه نص ــر را ب ــراد فقی ــنگی و اف گرس
ایفــاد معتقــد اســت در صورتــی کــه فقــر ریشــه کــن 
شــود، افــراد فقیــر در مناطــق روســتایی ایــن توانایــی 
را دارنــد کــه جریــان رشــد و تکامــل خــود را هدایــت 
ــای تشــکیاتی خــود را گســترش  ــد، ســازمان ه کنن
دهنــد و موانعــی را کــه بــر ســر ایجــاد یــک وضعیــت 

ــد. خــوب معیشــتی اســت از ســر راه خــود بردارن

ــاورزی،  ــعه کش ــدوق توس ــدف صن ــای ه ــروه ه گ
هــای  زمیــن  کارگــران  پــا،  خــرده  کشــاورزان 
ــان،  ــگل بان ــداران(، جن ــه داران )دام ــاورزی، گل کش
مردمــان  و  کوچــک  کارآفرینــان  گیــران،  ماهــی 
ــر  ــر را درب ــان فقی ــوص زن ــه خص ــتایی ب ــی روس بوم

 . یــد می گیر

منابع مالی

از زمــان آغــاز بــه کار رســمی ایفــاد در ۱۹۷8، ایــن 
ــارد دالر  ســازمان در 8۹۲ طــرح و برنامــه ۱۲،۹ میلی
ســرمایه گــذاری کــرده اســت. کمــک هــای باعــوض 
ــون  ــرای 405 میلی ــدوق ب ــره صن ــم به ــای ک و وام ه
ــع شــده  ــد واق ــت مفی ــم بضاع شــهروند روســتایی ک
اســت. منابــع مالــی صنــدوق از مشــارکت هــای مالــی 
دولــت هــای عضــو، مشــارکت هــای مالــی داوطلبانــه 
ــژه،  ــدگان وی ــک دهن ــو، کم ــر عض ــای غی ــت ه دول
ــای  ــت ه ــن از فعالی ــم چنی ــا و ه ــت وام ه بازپرداخ

ــود. ــن می ش ــدوق تأمی ــود صن خ

تاریخچه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در ایران

پــس از تاســیس رســمی ایــن صنــدوق در شــورای 
ــدۀ  ــل متحــد نماین ــازمان مل ــی س اقتصــادی اجتماع
ــا و  ــو آن را امض ــوان عض ــه عن ــز ب ــران نی ــور ای کش
ــون موافقتنامــه تأســیس صنــدوق  ــرای تصویــب قان ب
ــورای  ــس ش ــاورزی در مجل ــعه کش ــی توس بین الملل

ــه مجلــس ســنا تســلیم شــد.  ملــی وقــت ب

در تاریخچــه ایــن قانون در ســایت رســمی مرکز پژوهش 
هــای مجلــس شــورای اســامی در این بــاره آمده اســت:

صنــدوق  تأســیس  موافقتنامــه  واحــده-   مــاده 
بین المللــی توســعه کشــاورزی IFAD مــورخ ۱۳ 
ژوئــن ۱۹۷۶ )۲۳خردادمــاه ۲5۳5( مشــتمل بــر یــک 

ــخ  ــه کــه در تاری ــاده و دو الحاقی ــه و  ســیزده م مقدم
۲۷ آوریــل ۱۹۷۷ )۲5۳5.۶.۷( از طــرف نماینــده 
ــب و اجــازه تســلیم  ــران امضــاء شــده اســت تصوی ای

ســند تصویــب آن داده می شــود.

قانــون فــوق مشــتمل بــر یــک مــاده و متــن 
موافقتنامــه ضمیمــه پــس از تصویــب مجلــس شــورای 
ملــی در جلســه روز یکشــنبه ۱5 آبــان مــاه ۲5۳۶ در 
جلســه روز  دوشــنبه هفتــم آذرمــاه دو هــزار و پانصــد 
و ســی و شــش شاهنشــاهی بــه تصویــب مجلــس ســنا 
رســید.  )رییــس مجلــس ســنا - جعفــر شــریف امامی(

صنــدوق  تأســیس  نامــه  موافقــت  مقدمــه  در 
بین المللــی توســعه کشــاورزی آمــده اســت: بــا توجــه 
ــون  ــه اکن ــان ک ــه در جه ــداوم تغذی ــه مشــکات م ب
مبتــا بــه بخــش وســیعی از جمعیــت کشــورهای در 
ــن اصــول و ارزش  ــوده و اساســی تری حــال توســعه ب
های معنــوی مربــوط بــه حــق حیــات و مناعــت 

ــت. ــه اس ــره انداخت ــه مخاط ــانی را ب انس

 نظــر بــه ضــرورت اصــاح وضــع زندگــی مــردم در 
کشــورهای در حــال توســعه و بهبــود وضــع اجتماعــی 
ــان در محــدوده اولویــت هــا و اهــداف  و اقتصــادی آن
طــرح هــای کشــورهای مزبــور، بــا بــذل توجــه 
ــت  ــا رعای ــا ب ــی آنه ــادی و اجتماع ــح اقتص ــه مصال ب
مســئولیت » ســازمان خواربــار و کشــاورزی جهانی« در 
مجمــوع دســتگاه هــای ســازمان ملــل متحــد، دائــر بر 
کمــک و مســاعدت بــه کوشــش هایــی که کشــورهای 
در حــال توســعه بــه منظــور افزایــش مــواد غذایــی و 
تولیــدات کشــاورزی مبــذول می دارنــد، همچنیــن بــا 
توجــه بــه صاحیــت ســازمان مزبــور از لحــاظ فنــی و 
ــا  ــه  ب ــن زمین ــه هــای مــداوم آن ســازمان در ای تجرب
آگاهــی از مقاصــد و اهــداف طــرح هــای کلــی توســعه 
ــعه  ــه توس ــن ده ــه » دومی ــوط ب ــی مرب ــن الملل بی
ــمول  ــک و ش ــاعه کم ــاً اش ــل« مخصوص ــازمان مل س
فوائــد حاصــل از آن بــه عمــوم. و ... در ادامــه بــه بنــد 

ــون و منافــع آن اشــاره شــده اســت. ــن قان هــای ای

گفتنــی اســت تصویــب نهایــی ایــن قانــون در مجلس 
و عضویــت ایــران در ایفــاد از آن زمــان بــه دلیل مصادف 
ــه ثمــر نرســید و کشــور  ــا انقــاب اســامی ب شــدن ب
مــا بــه لحــاظ عــدم عضویــت در ایــن صنــدوق امــکان 
اســتفاده از دانــش فنــی، دســت آوردهــای توســعه بــه 

روز و وام هــا و مزایــای آن را نــدارد.

گردآوری و تدوین: حجت اله انصاری )جابری(
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گفتار نخست:

بــه دلیــل تفــاوت هــای موجــود در الگــوی رشــد گیاهــان، گیاهــان متفــاوت و حتــی 
ــه هــای متفــاوت یــک گیــاه، نیــاز تبخیــر و تعــرق متفاوتــی از خــود  ــا گون ــام ی ارق
ــر نیــاز آبــی کل گیــاه دارد.  نمایــش می دهنــد. طــول دوره رشــد تاثیــر مســتقیمی ب
بطــور مثــال نــوع خاصــی از گنــدم بــا طــول دوره رشــد 150 روزه، مقــدار آب بیشــتری 

در مقایســه بــا نــوع 120 روزه خواهــد داشــت.

از ســویی گیاهــان متفــاوت مقادیــر متفاوتــی از آب را در طــول دوره رشــد اســتفاده مــی نماینــد. 
ــه هــا، طــول و تراکــم ریشــه؛ عوامــل  ــرگ و روزن ــوع ب ــرگ، ن ــه رشــد، ســطح ب ــاه، مرحل ــوع گی ن

گیاهــی موثــر بــر نیــاز آبــی گیاهــان هســتند.

از ســویی دیگــر ســرانه مصــرف شــکر در جهــان ۲۳ کیلوگــرم در ســال و ســرانه مصــرف آن در 
ایــران ۳5 کیلوگــرم اســت. یعنــی ایــران چیــزی حــدود یــک و نیــم برابــر بــرای تامیــن شــکر مــورد 
نیــاز خــود بایــد نســبت بــه میانگیــن جهانــی هزینــه کنــد کــه البتــه غالبــا هزینــه هــای بیشــتری 

بــرای تامیــن و مصــرف ایــن محصــول صــرف مــی شــود.

در ایــن مقالــه ســعی کــرده ایــم مقایســه ای میــان دو محصــول مهــم چغندرقنــد و نیشــکر بــه 
لحــاظ طــول دورۀ رشــد، میــزان مصــرف آب و در نهایــت صرفــه اقتصــادی بــرای تولیــد شــکر انجــام 
دهیــم. همچنیــن گریــزی بــه کشــت محصــول کنجــد بــه عنــوان جایگزیــن از نظــر درآمــد زایــی و 

میــزان آب بــری کمتــر داشــته ایــم.

ــان و  ــن از کارشناس ــی دو ت ــد میرلطیف ــید مجی ــی و س ــن صاف ــط رامی ــی توس ــاس تحقیق براس
ــر خوزســتان  ــت امیرکبی ــه در ســال ۱۳۹۲ در کشــت و صنع ــدرس ک ــت م ــاتید دانشــگاه تربی اس
صــورت گرفــت، بــا توجــه بــه میــزان آب مصرفــی بــاال بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم شــکر )۳5000 
مترمکعــب در ازای تولیــد 5۶ تــن نیشــکر در هکتــار( و بــا فــرض ایــن کــه مصــرف آب گیــاه نیشــکر 
در دیگــر نقــاط کشــور نیــز مشــابه مصــرف آب کشــت و صنعــت امیرکبیــر مــی باشــد، حجــم کل 
آب مصرفــی بــرای تولیــد ۶۱۶.000 تــن شــکر در کشــور در ســال ۱۳۹۲ معــادل ۳/8 میلیــارد متــر 
مکعــب بــرآورد شــد. بنابرایــن، در صــورت واردات شــکر از کشــورهای بــزرگ تولیــد کننــدۀ نیشــکر 
ماننــد برزیــل، هنــد و ... و کشــت نکــردن نیشــکر در کشــور مــی تــوان تــا ۳/8 میلیــارد مترمکعــب 
مصــرف آب کشــور را کاهــش داد. در همیــن ســال، ایــران بــا تخصیــص دادن بیشــتر نیــاز ســرانه 
ــر  ــاوه ب ــت ع ــته اس ــکر توانس ــده نیش ــد کنن ــزرگ تولی ــورهای ب ــکر از کش ــه واردات ش ــور ب کش
ــق واردات  ــر آب کشــور را از طری ــارد مترمکعــب از ذخای ــی، در حــدود 4/8 میلی ــاز داخل تامیــن نی

۱.5۷۹.000 تــن شــکر ذخیــره نگــه دارد. 

ــی از  ــه یک ــد، ک ــار کنج ــرم در هکت ــدود ۱500 کیلوگ ــد ح ــوان تولی ــه ت ــه ب ــا توج ــویی ب از س
محصــوالت بومــی ایــران و مقــاوم بــه کــم آبــی بــوده و در شــرایط آب و هوایــی اســتان خوزســتان 
رشــد مطلوبــی را دارد، بــرآورد مــی شــود کــه بــا تخصیــص دادن ۳5000 هکتــار از اراضی خوزســتان 
بــه کشــت کنجــد، مــی تــوان ســاالنه در حــدود ۹۹۳ میلیــون متــر مکعــب در مصــرف آب صرفــه 
ــار  ــص از ۳5000 هکت ــد خال ــان درآم ــارد توم ــدود ۲04 میلی ــت در ح ــه در نهای ــرد، ک ــی ک جوی

اراضــی کشــت کنجــد حاصــل مــی گــردد. 

ضرورت رعایت الگوی کشت، توجه به بحران محدودیت آبی ضرورت رعایت الگوی کشت، توجه به بحران محدودیت آبی 

و مقایسه تولید شکر از کشت چغندرقند یا نیشکر و واردات!و مقایسه تولید شکر از کشت چغندرقند یا نیشکر و واردات!
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از طرفــی، درآمــد حاصلــه از کشــت نیشــکر در ایــن ســطح نیــز در حــدود ۲0۲ میلیــارد 
ــه کشــت  ــا تخصیــص نیمــی از کشــت و صنعــت خوزســتان ب ــذا ب تومــان مــی باشــد. ل
کنجــد عــاوه بــر درآمــد ســاالنه¬ مشــابه حجــم باالیــی از آب بــه ذخایــر جهانــی افــزوده 

مــی شــود.

چغندرقند

کاشــت چغندرقنــد در اغلــب مناطــق دنیــا در فصــل پاییــز انجــام مــی شــود تــا بخــش 
ــل  ــی در اوای ــود. ول ــن ش ــی تامی ــای فصل ــارش ه ــاز آن از ب ــورد نی ــده ای از آب م عم
دهــه ۷0 شمســی کــه کشــت ایــن گیــاه در آذربایجــان غربــی رواج پیــدا کــرد بــه دلیــل 
ســرمای پاییــز و زمســتان ایــن منطقــه کشــاورزان مجبــور شــدند آن را در بهــار بکارنــد تــا 
از ســرمای شــدید زمســتان در امــان بمانــد ولــی بــاران هــای بهــاری جوابگــوی آب مــورد 
ــه  نیــاز نبــود و آبیــاری ئ اســتفاده از منابــع زیرزمینــی مصــرف آب در ایــن اســتان را ب

میــزان مخربــی افزایــش داد.

براســاس گزارشــی کــه آرزو رســتم زاد در پاییــز ۹5 در خبرآنایــن منتشــر کــرد گفتــه 
شــده؛ »نتیجــه ایــن شــد کــه مصــرف آب چغندرقنــد ایرانــی بــه ۳ برابــر میانگیــن جهانــی 
رســید و آب مــورد نیــاز بــرای آبیــاری، بــه حــدود ۹ برابــر اســتاندارد دنیــا! اتفاقــی کــه 
بحــران بــی آبــی ســال هــای اخیــر را تشــدید کــرد و اصــرار کشــاورزان بــر کشــت ایــن 

محصــول، باعــث کاهــش شــدید آب هــای زیــر زمینــی در آذربایجــان غربــی شــد.

ــی در  ــان غرب ــتان آذربایج ــاز در اس ــورد نی ــری کل آب م ــه ۳ براب ــک ب ــاف نزدی اخت
ــت  ــل کش ــاب مح ــران در انتخ ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش ــتاندارد جهان ــا اس ــه ب مقایس
ــده  ــب ش ــی را مرتک ــتراتژیک بزرگ ــتباه اس ــود اش ــدی خ ــد تولی ــد از چغندرقن 55 درص
اســت؛ اشــتباهی کــه از نــگاه مدیریــت منابــع آب در یــک کشــور نیمــه بیابانــی می توانــد 
ــه در  ــی ک ــزان آب ــر، می ــوی دیگ ــد. از س ــته باش ــری داش ــران ناپذی ــای جب ــارت ه خس
آذربایجــان غربــی بــرای کشــت یــک تــن چغنــدر مصــرف می شــود، نشــان می دهــد کــه 
ــی  ــی اســتان آذربایجــان غرب ــع آب ــه مناب ــری ب کشــت بهــاره چغندرقنــد فشــاری ۱0براب

ــا غیرممکــن اســت. ــا خشکســالی هــای اخیــر، جبــران آن تقریب مــی آورد کــه ب

ــر  ــا ۱۳۹۲ مســاحت زمیــن هــای زی آنهــا )کشــاورزان( در دو دهــه، یعنــی از ۱۳۷۲ ت
ــه ۲8 درصــد رســاندند. یعنــی از حــدود ۱0  کشــت چغنــدر قنــد خــود را از 5 درصــد ب
هــزار هکتــار بــه ۲۳ هــزار و 400 هکتــار. ایــن ســیر صعــودی البتــه بــه همیــن جــا ختــم 

نشــد و در ســال ۹4 رقــم ۳0 هــزار و 400 هکتــار را بــه خــود اختصــاص داد.«

ــدر  ــد، 55 درصــد از چغن ــزارش می ده ــی گ ــار جهان ــوار و ب ــازمان خ ــه س ــور ک آن ط
ــون  ــن راه ۷۱0 میلی ــود و در ای ــد می ش ــی تولی ــان غرب ــتان آذربایج ــران در اس ــد ای قن
ــا ۳55 هــزار تــن شــکر تولیــد  ــه مصــرف می رســد ت ــع آبــی اســتان ب مترمکعــب از مناب
شــود. ایــن یعنــی بــه ازای هــر کیلوگــرم شــکر بایــد ۲ مترمکعــب آب از منابــع آبــی ایــن 

اســتان مصــرف شــود.

بایــد یــادآور شــد؛ براســاس گــزارش »موسســه جهانــی مطالعــات آب« دربــاره تفــاوت 
ــاس روش  ــی؛ براس ــن جهان ــا میانگی ــی ب ــان غرب ــد در آذربایج ــاز چغندرقن ــورد نی آب م
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ــر  ــی آبیــاری ایــن محصــول ۲۶مترمکعــب ب هــای تامیــن ّآب، میــزان میانگیــن جهان
تــن اســت و ایــن میــزان در آذربایجــان غربــی ۲۳0 مترمکعــب بــر تــن مــی باشــد در 
حالــی کــه میــزان آب حاصــل از نــزوالت طبیعــی میانگیــن جهانــی 8۲ مترمکعــب و در 

آذربایجــان غربــی ۷۲ مترمکعــب برتــن اســت.

گفتنــی اســت افزایــش بــی رویــه ســطح زیرکشــت چغندرقنــد در آذربایجــان غربــی، 
میــزان مصــرف آب بــا روش هــای ســنتی آبیــاری یــا نادرســت صنعتــی و بحــران کــم آبی 

جهانــی زنــگ خطــری بــرای خشــکاندن دریاچــه ارومیــه بــود کــه جــدی گرفتــه نشــد!

تولید شکر از چغندرقند یا نیشکر!؟

دورۀ رشــد چغندرقنــد بســته بــه شــرایط مختلــف بیــن ۱80 تــا ۲00 روز و در ارقــام 
زودرس حــدود ۱۲0 روز اســت در حالــی کــه ایــن زمــان بــرای تولیــد محصــول نیشــکر 
ــان کشــت، داشــت و  ــر زم ــا دو براب ــی تقریب ــد، یعن ــی باش ــا ۳۶5 روز م ــن ۲۷0 ت بی
برداشــت چغندرقنــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه مجمــوع هزینــه هــای کارگــری، 

آبیــاری و ســایر مــوارد بــه نســبت نیــز افزایــش مــی یابــد.

براســاس تحقیقــات نیــاز آبــی خالــص در کل دورۀ رشــد گیــاه چغندرقنــد در مناطــق 
مختلــف کشــور بیــن ۷.۳00 تــا ۱۳.۶00 مترمکعــب در هکتــار اســت کــه ایــن میــزان 
ــا  ــی و طــول دورۀ رشــد بیشــتر بیــن ۳۱.500 ت ــاز آب ــه نی ــا توجــه ب ــرای نیشــکر ب ب

۳۷.800 متــر مکعــب در هکتــار اســت.

از ســویی دیگــر دوره کشــت و برداشــت نیشــکر کــه حــدود یــک ســال بــه طــول مــی 
انجامــد فرصتــی بــرای رعایــت الگــوی و تنــاوب کشــت باقــی نمی گــذارد.

ــون دانــش پژوهــان طلیعــه خوزســتان منتشــر شــد  ــه ای کــه از ســوی کان در مقال
گفتــه شــده: »بــه طــور کلــی در یــک زراعــت نیشــکر طبــق تحقیقــات در ناحیــه هفــت 
تپــه بــرای بدســت آوردن یــک کیلوگــرم شــکر ســفید بــه طــور متوســط ۲4۲0 لیتــر 
آب مــورد نیــاز اســت، کــه بــرای هــر هکتــار از مــزارع نیشــکر در طــول دوره ای رشــد 
بطــور متوســط ســالیانه ۳0 هــزار متــر مکعــب آب خواهــد بــود. هــر چــه بــه ســمت 
ــه تغییــر خصوصیــات فیزیکــی خــاک، اقلیمــی آب  ــا توجــه ب ــم ب جنــوب پیــش بروی
ــزان مصــرف آب دو  ــت آب جهــت آب شــویی خــاک شــور اراضــی، می ــوا و کیفی و ه

چنــدان مــی گــردد.

بــرای اینکــه آب کافــی بــه نیشــکر داده شــود بایــد بــرای کشــت ســال اول حــدود 
۳5 مرتبــه در دوره رشــد، نیشــکر را آب داد و بــرای مــزارع راتــون ) پــس از برداشــت 
ســال اول( ۲8 بــار آبیــاری الزم اســت و مقــدار آب مصرفــی در هــر دوره آبیــاری ۱00 

تــا ۱۲0 میلیمتــر مــی باشــد )۱000 تــا ۱۲00 متــر مکعــب در هکتــار(.«

الزم بــه ذکــر اســت ایــن مقایســه بــه معنــی پیشــنهاد جایگزینــی کشــت چغندرفنــد 
بــه جــای نیشــکر در اراضــی خوزســتان نیســت! زیــرا یکــی از شــرایط مهــم در کشــت 
ــه  ــوان ب ــی ت ــط م ــه فق ــت ک ــانتیگراد اس ــه س ــر از ۳5 درج ــای کمت ــد دم چغندرقن

کاشــت ایــن محصــول در مــورد ارقــام زودرس و پاییــزه در خوزســتان فکــر کــرد.

تهیه، تنظیم و تحلیل: حجت اله انصاری )جابری(
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)قسمت دوم(

ــک در  ــی آکادمی ــش رو، پژوهش ــه پی مقال
ــت  ــط زیس ــت از محی ــناخت حفاظ ــوزه ش ح

ــور  ــم منص ــه قل ــه ب ــت ک ــتان اس ــران باس در ای
ــده و در  ــیده ش ــر کش ــته تحری ــه رش ــاری ب انص

ــدگان  ــما خوانن ــگاه ش ــم ن ــمت تقدی ــد قس چن
ــد. ــد ش ــی خواه گرام

قســمت اول ایــن مقالــه در شــماره 246 همیــن مجلــه در 
صفحــات 27 تــا 31 درج شــده و در دســترس اســت.

امــروزه بخش هــای وســیعی از بادغیــس و بلـــخ از 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــن های روان تش ــک و ش ــاری خش صح
ــژه در  ــه وی ــوزان ب ــای س ــن های روان و بیابان ه ــن ش ای
ــه  ــر چ ــتردگی ه ــا گس ــتان ب ــان و سیس ــون کرم پیرام
ــی  ــون تاریخ ــه در مت ــوند؛ در حالیک ــده می ش ــتر دی بیش
دو هــزار ســال پیــش بــه جنگل هــا و چمنزارهایــی در ایــن 
نواحــی اشــاره شــده اســت. در ایــن زمــان ســرزمین ایــران 
ــات  ــوه حی ــتگاه های انب ــی و زیس ــیار غن ــع بس دارای مرات

ــع( ــان منب ــت. )هم ــوده اس ــش ب وح

روایــت هــای اســطوره ای حکایــت از واقعیــت هــای اقلیم 
دارند

اســطوره هــای شــاخص در مــورد اقلیــم و محیــط زیســت برگرفتــه 
ــز اهمیــت اســت. »از نــگاه اسطوره شناســی و  از وضعیــت ایــران حائ
متــون کهــن، افســانه توفــان، یــادگاری از دوران پــر بــاران و مرطــوب 
گذشــته اســت. در متــون پهلــوی و از جملــه بنـــدهش آمــده اســت 
کــه »تیشــتر« بارانــی بســاخت کــه دریاهــا از او پدیــد آمدنــد و همــه 
جــای زمیــن را آب فــرا گرفــت و خشــکی های روی زمیـــن بــر اثــر 
بــاال آمــدن آب بــه هفــت پــاره یــا هفــت کشــور تقســیم شــدند. در 
ــای  ــی نامه ه ــه در برخ ــا« ک ــَرک اوش ــام »َمه ــوی بن ــداد از دی وندی
ــده،  ــوس« آم ــام »ملک ــرد بن ــو  خ ــوش« و در مین ــه »ملک ــوی ب پهل
نــام بــرده شــده کــه دیــوی اســت مهیــب کــه بــه مــدت چنــد ســال 
ــد.«  ــاران می کن ــاد و ب ــرف و ب ــرگ و ب ــاران و تگ ــار ب ــن را دچ زمی

)همــان(

ــورد  ــز حکایتــی شــبیه آنچــه در م ــداد نی ــت وندی همچنیــن روای
طوفــان نــوح گفتــه شــد را یــادآوری مــی کنــد. ایــن نــوع اســطوره 
ــا  ــان هنــدی، ب ــه فرهنــگ و رســوم و ادی ــا توجــه ب ــد هــم ب در هن
ــزرگ مطــرح  ــا شــاخی ب ــک ماهــی ب ــب ی ســنبل »ویشــنو« در قال
ــن  ــزدا، جمشــید را از ای ــداد، »اهورام ــت وندی ــه روای شــده اســت. ب
ــام »َور« را  ــی بن ــاخت جایگاه ــتوِر س ــازد و دس ــیب آگاه می س آس
بــه جمشــید می دهــد تــا هــر یــک از آفریــدگان پــاک آفریــدگار، از 
مــردم و مرغــان و پرنــدگان و چارپایــان و گیاهــان و تخــم گیاهــان 
و آتــش و هــر آنچــه زندگــی مردمــان را بــه کار آیــد، در آن جایــگاه 
نــگاه دارد و پــس از ســپری شــدن هجــوم ایــن دیــو و فــرو نشســتن 
توفــان، از آن پناهــگاه بــدر آینــد و جهــان را دوبــاره آبــادان ســازند و 

از نیســتی برهاننــد.«

شــکل های  بــه  ایرانــی  سرگذشــت  ایــن   
گوناگونــی روایــت شــده اســت. از جملــه هنــدوان 
ــب  ــزرگ موج ــان ب ــه توف ــد ک ــن اعتقادن ــر ای ب
گرفتــاری »مانــو« شــد. امــا »ویشــنو« کــه خــود 
ــزرگ  ــاخی ب ــا ش ــی ب ــک ماه ــکل ی ــه ش را ب
ــا  ــرد ت ــی ک ــتی او را راهنمای ــود، کش ــاخته ب س
پهلــو  شــمالی«  »کوهســتان های  در  بتوانــد 
ــان  ــو را از توف ــًا مان ــود قب ــنو خ ــرد. ویش بگی
ــه داده  ــان مقابل ــه او فرم ــرده و ب ــزرگ آگاه ک ب
بــود. مانــو بــه هفــت دانشــمند و یــک جفــت نــر 
و مــاده کــه از همــه جانــداران گیتــی در کشــتی 
ــاده شــوند  ــا از کشــتی پی ــان داد ت داشــت، فرم
ــرزمین ها  ــا در س ــکیدن آب ه ــا خش ــراه ب و هم
گســترده شــوند. مانــو تخــم همــه گیاهــان را نیــز 

ــع( ــان منب ــود.« )هم ــته ب ــود برداش ــا خ ب

از  پــس  مختلــف،  منابــع  اســت  گفتنــی 
ــی کــه حــدود 4000  ــن دوران طای توصیــف ای
تــا ۳800 ســال پیــش بــوده اســت، بــه دوره ای 
ــک  ــرم و خش ــوای گ ــی، ه ــالی، قحط از خشکس
و بحــران ســکونتگاه و در پــی آن، کمبــود غــذا، 
رکــود و نابــودی کشــاورزی، مراتــع، زیســت بــوم 
هــای طبیعــی، گســترش بیابــان هــا و عواقــب آن 

ــد. اشــاره دارن

ــه  ــت ک ــی اس ــع زمان ــن مقط ــاید در همی  ش
ــه  ــران زمیــن ب ــه معــروف کــوروش، شــاه ای جمل
عنــوان یــک تمنــا و آرزو از اهورامــزدا درخواســت 
مــی شــود کــه »اهورامــزدا، ســرزمین مــرا از 
ــن  ــن«.  ای ــظ ک قحطــی، خشکســالی و دروغ حف
جملــه در دنیــای مــدرن کنونــی و در میــان جوامع 
ایرانــی بــه عنــوان ســخنی قابــل قبــول و پذیرفتــه 
شــده بــه شــکل هــای مختلــف تکــرار مــی شــود.

ایــران  متــون مذهبــی  و  زیســت  محیــط 
)زرتشــتی(  باســتان 

مبانی نظری و اندیشه های مبانی نظری و اندیشه های 
حفاظت از محیط زیست در حفاظت از محیط زیست در 

ایران باستانایران باستان
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ــی  ــی جدای ــط زیســت جزی ــت، محی ــا طبیع ــه رابطــه انســان ب ــی و در چرخ ــه لحــاظ علم ب
ناپذیــر از انســان اســت و نمــی تــوان ایــن دو را از هــم تفکیــک کــرد، بــا ایــن تمایــز و تفــاوت کــه 
انســان مــی توانــد در محیــط زیســت تغییــر ایجــاد کنــد، امــا ســایر جانــوران بــر اســاس غریــزه 

فطــری و شــرایط طبیعــی محیــط زیســت بــه رونــد ایــن چرخــه ادامــه مــی دهنــد.

محیــط زیســت در زندگــی انســانی و زیســت انســان بــه دو بخش تقســیم مــی شــود: ۱- محیط 
ــا محیــط پیرامــون  ــا یکدیگــر و ارتبــاط آنهــا ب زیســت انســانی مربــوط بــه روابــط انســان هــا ب
زندگــی خــود، ۲- محیــط زیســت طبیعــی مرتبــط بــا چرخــه حیاتــی جانــوری، گیاهــی، آب و 

هوایــی، زمیــن و نقــش انســان در ایــن چرخــه گســترده محیطــی

ــای  ــه عرصــه ه ــت و تجــاوز ب ــی و حســب گســترش شــدید صنع ــای کنون متاســفانه در دنی
ــران  ــدی و جب ــای ج ــیب ه ــی، آس ــع صنعت ــه جوام ــورها از جمل ــیاری از کش ــی در بس طبیع

ــت.  ــده اس ــت وارد آم ــط زیس ــر محی ــری ب ناپذی

ــه ای  ــس، مقال ــس آنجل ــا در ل ــخ دانشــگاه کالیفرنی ــت، اســتاد تاری ــن وای در ســال ۱۹۶۷، لی
نوشــت و در آن مدعــی شــد کــه بحــران زیســت محیطــی کنونــی مــا در اصــل، معلــول نخــوت 
ــاد او در نگــرش انســان  ــه اعتق ــن نخــوت ب ــت اســت. ای ــه طبیع ــارف نســبت ب مســیحیت متع
ــاز مــی گــردد. )کــه در  ــه ِســفر تکویــن ب ــه و تحکــم آمیــز ریشــه دارد کــه ســابقه اش ب مداران
اینجــا بــه عنــوان نخســتین متــن، تجدیــد چــاپ شــده اســت( و مخصوصــا وایــت بــه آیــه ۲8 از 
بــاب اول آن »و خــدا ایشــان )آدم و حــوا( را برکــت داد و بــه ایشــان گفــت: بــارور باشــید و تکثیــر 
شــوید، زمیــن را بــر ســازید و بــر آن تســلط یابیــد، بــر ماهیــان دریــا، پرنــدگان آســمان و همــه 
جانورانــی کــه بــر روی زمیــن زندگــی مــی کننــد ســروری )حکومــت( کنیــد«، بــرای اثبــات نظــر 

خــود اشــاره مــی کنــد.

 لیــن وایــت، روانمندانــگاری)panpsychicism( ادیــان غیــر ابراهیمــی )یعنــی عقیــده بــه وجــود 
ــی  ــل م ــگاری anthroro centrism مســیحیت در تقاب ــا انســانمدار ان روح در اشــیاء طبیعــی( را  ب
ــت  ــع زیس ــای وض ــه ه ــان، ریش ــرگاه غربی ــت از نظ ــفه طبیع ــی، فلس ــان، مصطف ــد. )ملکی دی

ــاالت، ص ۳(  ــه مق ــی مامجموع محیط

غوغای لین وایت در نظریه محیط زیستی اش 

لیــن وایــت در ایــن مقالــه منتشــر شــده در ۱۹۶۷ مــی نویســد: در جهــان نگــری ادیــان غیــر 
ابراهیمــی، جانــوران، درختــان و نهرهــا برخــوردار از امــر قدســی تلقــی مــی شــوند و از ایــن رو 
آزار رســاندن بــه آنهــا ناشایســت اســت مگــر اینکــه دلیــل موجهــی داشــته باشــیم و قبــا آییــن 
هــای دینــی خاصــی بــه جــا آورده باشــیم. گاهــی از حیــوان )کــه از آزار رســاندن بــه او چــاره ای 

نیســت( طلــب بخشــایش مــی شــود.

ــر  ــان غی ــگاری ادی ــدار ان ــه جان ــی نظــری مســیحیت ک ــه مبان ــه، ب ــن مقال ــت در ای ــن وای لی
ابراهیمــی را از میــان برمــی دارد و موضــوع بــی اعتنایــی بــه احساســات اشــیاء را مطــرح و فرمــان 

بهــره کشــی از طبیعــت را صــادر مــی کنــد، اشــاره دارد.

ــد،  ــه او تهمــت هــای فراوانــی زدن ــه قلــم وایــت، بیدرنــگ غوغــا برانگیخــت و ب ــه ب ایــن مقال
ــا ســرآغاز بحــث هــای عمیــق و در عیــن حــال مناقشــه  ــد، ام حتــی او را دجــال اصغــر نامیدن

ــط زیســت شــد. ــردازان محی ــه پ ــان نظری ــز می برانگی

 هــر چنــد مقالــه وایــت، از نظــر جامعــه شناســی سیاســی بــه ایــن دلیــل کــه تخریــب محیــط 
ــاالری،  ــردم س ــر م ــی ب ــام سیاســی متک ــد نظ ــری مانن ــده دیگ ــل پیچی زیســت ناشــی از عوام
فنــاوری، شهرنشــینی و مــدرن ســازی و نوســازی صنایــع اســت و تنهــا ناشــی از نخوت مســیحیت 
نمــی باشــد، مــورد انتقــاد قــرار گرفــت امــا منشــا بحثــی متفــاوت شــد کــه ادیــان در تمــام دوره 
هــای تاریخــی مــی تواننــد و مــی توانســته انــد نقــش مثبــت یــا منفــی در حفــظ محیــط زیســت 

داشــته باشــند.

 بــا ایــن مقدمــه، وارد بحــث اصلــی محیــط زیســت در عهــد باســتان و متــون مذهبــی زرتشــتی 
در ارتبــاط بــا طبیعــت از جملــه آب، خــاک، بــاد، آتــش، جانــوران اهلــی و مقابلــه بــا جانــوران 

وحشــی، حفاظــت از احشــام، آداب ذبــح و مقابلــه بــا آزار حیوانــات مــی شــویم.

ادامه دارد...
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 بحــث خــود را بــا ایــن پیــش فــرض آغــاز مــی کنــم کــه خیــال 
ــمندان و  ــیاری از اندیش ــت و بس ــدی نیس ــز ب ــا چی ــردازی اساس پ
ــه  ــه نظری ــت ب ــور از واقعی ــهود و عب ــال و ش ــمندان از راه خی دانش
یــا تئــوری مــی رســند کــه بتواننــد بــه یــک دغدغــه مهــم علمــی 
ــا دوران ســاز و  ــه ه ــن نظری ــا ای ــد و عموم و اجتماعــی پاســخ دهن
راهگشاســت و ســال هــا و بلکــه قــرن هــا منشــاء اثــر و اجــرا مــی 
شــود، گرچــه بــه گفتــه فاســفه متاخــر هــر نظریــه ای نیــز ابطــال 

پذیــر اســت.

ــدون  ــردازی در عرصــه اجــرا ب ــال پ ــه خی ــم ک ــم بگوی ــن را ه ای
ــد  ــی نامن ــاخت م ــه را زیرس ــرا هم ــه اخی ــی ک ــات و الزامات ماحظ
ــاری در سیاســت  ــی اعتب ــع و ب ــان بخــش و موجــب اتــاف مناب زی

ــت هــا مــی شــود. ــی دول هــای اجرای

یکــی از معاونــان وزیــر کــه مطالعــات و تحقیقاتــی داشــته و دارد 
و از نعمــت فرهیختگــی برخــوردار اســت – هــر چنــد تاکنــون هیــچ 
طــرح، برنامــه یــا سیاســتی را بــه نتیجــه نرســانده اســت- در جایــگاه 
اجرایــی مــدام در حــال خیــال بافــی اســت و آنچــه مــی گویــد متکی 
بــه اگــر و مگــر اســت. ایشــان بــدون نــگاه بــه واقعیــت هــا امــکان 
تحقــق ایــن یــا آن طــرح را بــه عنــوان یــک دســتاورد عملــی اعــام 
مــی کنــد و گویــا بــر آن اســت افــکار عمومــی بخــش کشــاورزی و 
غیــر آن را بــا ایــن خیــاالت کــه مــی توانــد بــه لحــاظ نظری یــا روی 
کاغــذ درســت باشــد ســرگرم و در عیــن حــال بــرای خــود افتخــار 
آفرینــی کنــد. هــر چنــد هــم مخاطبــان ایشــان یعنــی کشــاورزان 
توجهــی بــه ایــن خیــال بافــی هــا ندارنــد ولــی ایــن آقــای معــاون 
ــا  ــی ه ــال باف ــن خی ــه ای ــذارد ک ــی گ ــن م ــر ای ــرض را ب ــر، ف وزی
ــرار  ــد و چــه بســا در آســتانه اجــرا ق ــی دارن ــی و عمل ــه اجرای جنب

گرفتــه و آمــاج هــای آن بــه زودی تحقــق مــی یابــد.

اخیــرا و طــی چنــد مقالــه جــدا جــدا بــه مــوارد و مصادیقــی از این 
اظهارنظرهــا بــا کنایــه و اشــاره و حفــظ حرمــت یــک فرهیختــه بــه 
صــورت نقــد مشــفقانه اشــاره کردیــم، ولــی گویــا ایشــان بــه مثابــه 
کســی کــه نمــی خواهــد آرامــش هــای خیــال پردازانــه خــود را بــر 
هــم بزنــد، نــه پاســخی داد و نــه تغییــری در بیــان آنچــه مــی گویــد 
و حتــی متاســفانه، وزیــر را هــم بــه صرافــت انداخــت کــه بعضــی از 
ایــن طــرح هــای خیــال پردازانــه غیــر اجرایــی- البتــه بــا احتمــال 

درســت بــودن در حــوزه نظــری- را اعــام کنــد.

بــه هــر حــال و بــا ارجــاع بــه تعــدادی از ایــن مقــاالت انتقــادی از 

جملــه عناویــن زیــر کــه مــی توانیــد در وب ســایت 
پایــگاه خبــری »کشــاورزی آینــه جهان«بخوانید؛

»الگــوی کشــت« بــه مثابــه حمــل ســنگ 
اثــاث کشــی  در  آســیاب ســنگین 

ــای  ــه خبره ــی ب ــکار عموم ــی اف ــش منف واکن
»اگــر« »مگــری«! 

ــری  ــس در ســمت گی ــت و مجل ــرگردانی دول س
ــاد کان  اقتص

ــگاران گفتــه  ــا خبرن ــرا ایشــان در گفتگــو ب  اخی
ــال  ــی در س ــی طرح ــتیم ط ــدد هس ــت در ص اس
ــز  ــی نی ــه باغبان ــت را در عرص ــوی کش ــده الگ آین
اجــرا کنیــم. بــه ایشــان بایــد گفــت شــما بگــذار در 
عمــل و اجــرا بخشــی از آمــاج هــای الگــوی کشــت 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــه ۳0 ه ــاز ب ــه نی ک
دارد تحقــق یابــد و یــا الگــوی کشــت بــه جاهایــی 
ــای  ــوی کشــت عرصــه ه ــگاه طــرح الگ برســد، آن
باغبانــی را در دســتور کار وزارت خانــه قــرار دهیــد!

ــرف  ــاورزان و ح ــب کش ــیدن از جی ــه بخش البت
زدن بســیار آســان اســت. همیــن نــوع نظریــه 
پــردازی هــای بــدون پشــتوانه اســت کــه وزیــر بــا 
ــا پایــان ســال  الهــام گرفتــن از آنهــا مــی گویــد ت
ــود  ــای موج ــه ه ــار گلخان ــزار هکت ــده ۲5 ه آین
کشــور )کــه بســیاری از آنهــا از کار افتــاده انــد( را 
بــه ۱00 هــزار هکتــار مــی رســانیم؛ یعنــی تقریبــا 
احــداث روزی ۱54 هکتــار کــه هنــوز هیــچ اعتبــار، 
ــرای کشــاورزان در ایــن اقــدام  بودجــه و کمکــی ب

ــی مشــخص و منظــور نشــده اســت. انقاب

ــی آگاه  ــه خوب ــک ب ــاون آکادمی ــن مع ــا ای طبع
ــه  ــواره در عرص ــرو هم ــاورزان پیش ــه کش ــت ک اس
ــه  ــه ده ــرا در س ــذاری و اج ــرمایه گ ــعه، س توس

ــد. ــوده ان ــت ب ــر از دول ــته جلوت گذش

جوالنــگاه دولــت، طــرح هــا و پــروژه هــای 
متوســط روبــه پائیــن بــوده اســت، پیشــروها 
همیشــه بــرای دولــت الگــو بــوده انــد زیــرا نتایــج 
و راندمــان تولیــد آنهــا بــا متوســط تولیــد کــه مــی 
ــد  ــی باش ــج دولت ــوزش و تروی ــل آم ــد حاص توان

ــت. ــته اس ــادی داش ــیار زی ــه بس فاصل

بــه نظــر مــی رســد ایــن معــاون وزیــر بایــد بــه 
ــاورزی کشــور  ــود کش ــای موج ــت ه ســمت واقعی
ــات را  ــش و تحقیق ــه، پژوه ــع بینان ــردد و واق بازگ
ــام  ــه تم ــا نیم ــده ی ــا ش ــای ره ــرح ه ــه ط متوج
کشــاورزی کــه در حــوزه وظایــف حاکمیتــی اســت، 
ماننــد آبخیــزداری و آبخوانــداری و تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج و انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی 

ــد. ــزارع کن ــه م ب

اینهــا چیزهایــی ســت کــه در چارچــوب وظایــف 
ــود.  ــی ش ــام نم ــه انج ــت و البت ــان اس ــی ایش اصل
طــرح مســائل جنجالــی خیالــی بــه مثابــه کشــتی 
رویایــی اســت کــه بــه دلیــل حرکــت در آب هــای 

ــه گل مــی نشــیند! ــا ب کــم عمــق دری

مدیر مسئول

 معاون خیال پرداز وزیـر معاون خیال پرداز وزیـر
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       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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۷۰ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی است

ــدن  ــرد ش ــاورزی از خ ــاد کش ــت وزارت جه ــور زراع ــاون ام مع
اراضــی کشــاورزی انتقــاد کــرد و گفــت: ۷0 درصــد زمیــن هــای 
ــرای  ــدی ب ــه تهدی ــعت دارد ک ــار وس ــج هکت ــر پن ــاورزی زی کش

ــود. ــوب می ش ــور محس ــی کش ــت غذای امنی

ــودن  ــرد ب ــت: خ ــار داش ــه ای اظه ــر در جلس ــا مهاج علیرض
اراضــی کشــاورزی و اجــرای درســت طــرح اصــاح الگــوی 
کشــت از مهــم تریــن دغدغــه هــا و اولویــت هــای وزارت جهــاد 
ــه  ــز برنام ــه نی ــن زمین ــود و در ای ــی ش ــوب م ــاورزی محس کش

ــت. ــدام اس ــت اق ــردی در دس ــای کارب ه

ــرای  ــت ب ــک مصیب ــاورزی را ی ــی کش ــدن اراض ــرد ش وی خ
ــای  ــن ه ــزود: زمی ــرد و اف ــوان ک ــور عن ــی کش ــت غذای امنی
ــر  ــد بش ــه تولی ــن کارخان ــن و زیربنایی تری ــم تری ــاورزی مه کش

ــتر دارد. ــه بیش ــه توج ــاز ب ــود و نی ــی ش ــوب م محس

ــه و  ــازمان پنب ــای س ــه احی ــن نشســت ب ــن در ای وی همچنی
دانه هــای روغنــی اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن امــر در دســت 
پیگیــری اســت و اظهــار داشــت: عــده ای بــا رویکــرد آســیب بــه 
صنعــت نســاجی داخــل کشــور دســت بــه انحــال ســازمان پنبــه 
و دانــه هــای روغنــی زدنــد و صنعــت نســاجی با مشــکل اساســی 
روبــه رو شــد ولــی زمــان احیــای ایــن ســازمان فرا رســیده اســت.
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۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح الگوی 
کشت در کشور نیاز است

مجــری طــرح گنــدم وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 80 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طــرح الگــوی کشــت 
در ســطح کشــور نیــاز اســت کــه مجلــس شــورای اســامی 

وعــده اختصــاص آن را داده اســت.

ســهراب ســهرابی اظهــار داشــت: یکــی از طرح هــای مهم 
بخــش کشــاورزی کشــور طــرح الگــوی کشــت اســت کــه 
الیــه فنــی آن از چنــد ســال گذشــته آغــاز شــده و بخــش 
ــن مســاله  ــه امســال ای ــود ک ــده ب ــی مان اقتصــادی آن باق
ــه آن  ــوط ب ــکات مرب ــده و مش ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ه

برطــرف شــده اســت.

ــران  ــاورزی ای ــد کش ــه ۲ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دولتــی و مابقــی غیردولتــی و در اختیــار کشــاورزان اســت، 
گفــت: شــیوع بیمــاری کرونــا و حملــه روســیه بــه اوکرایــن 
اهمیــت غــذا بــه ویــژه گنــدم در چرخــه امنیــت غذایــی را 

ــان کــرد. ــرای همــه کشــورها بیشــتر نمای ب

تعاون روستایی برای حمایت از کشاورزان تالش می کند

ــزی  ــازمان مرک ــع س ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس  مع
ــت  ــی مدیری ــورای هماهنگ ــران در ش ــتایی ای ــاون روس تع
تعــاون روســتایی اســتان همــدان گفــت: تعــاون روســتایی 
ــعه  ــتای توس ــود در راس ــالت خ ــه رس ــت ب ــاش اس در ت

ــد. ــل کن ــاورزان عم ــت از کش ــاورزی و حمای ــش کش بخ

دکتــر نامنــی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان 
ــای  ــزود: محدودیت ه ــران اف ــتایی ای ــاون روس ــزی تع مرک
نبــود  انســانی،  نیــروی  کمبــود  جملــه  از  بســیاری 
ــود  ــکاران و نب ــات هم ــران زحم ــت جب ــی جه ــع کاف مناب
ســاختمان های اداری مناســب پیــش روی تعــاون روســتایی 
ــازمان  ــن س ــا ای ــن محدودیت ه ــم ای ــا علیرغ ــرار دارد ام ق
همــواره بدنبــال حمایــت از کشــاورزان بــوده اســت کــه بــه 
عنــوان نمونــه خریــد حمایتــی پنبــه، زعفــران، زیتــون در 
روزهــای اخیــر از جملــه اقدامــات ســازمان تعاون روســتایی 

ــوده اســت. در ســطح کشــور ب

ــازمان  ــد س ــی جدی ــم مدیریت ــگاه تی ــه داد: ن وی ادام

ــتای  ــازمان در راس ــن س ــش روی ای ــع پی ــتن موان برداش
ــاون روســتایی کشــور  ــدی تع ــش اثربخشــی و کارآم افزای
ــاد  ــای وزارت جه ــه از حمایت ه ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
کشــاورزی و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور نیــز 

ــت. ــده اس ــوردار ش برخ

سامانه هوشمند معامالت مرغ برای جلوگیری از 
ورشکستگی مرغداران

اســتانی مرغــداران  اتحادیه هــای  عامــل  مدیــران 
ــرد وزارت  ــاد از عملک ــن انتق ــه ای ضم ــتی در بیانی گوش
جهادکشــاورزی از دولــت درخواســت کردنــد تــا ســامانه 
ــه موقــع نهــاده را  هوشــمند معامــات مــرغ و تأمیــن ب

ــد. ــدازی کنن راه ان

در بخشــی از متــن بیانیــه مدیــران عامــل اتحادیه هــای 
اســتانی مرغــداران گوشــتی سراســر کشــور آمــده اســت:

ــا  ــران ب ــرورش دهنــده مرغــداران گوشــتی ای جامعــه پ
ــارد و 400  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــل بال ــد بالفع ــت تولی ظرفی
ــزار  ــش از ۱۷ ه ــا بی ــروزه ب ــه یک ــه جوج ــون قطع میلی
ــل  ــا تحم ــور را ب ــرغ کش ــت م ــن گوش ــار تأمی ــدار ب مرغ

ــد. ــه دوش می کش ــاد ب ــک زی ریس

یارانه هــا  برقــراری نظــام مردمــی ســازی  از  پــس 
ــه  ــت ب ــط دول ــت ۱40۱ توس ــخ ۲۱ اردیبهش ــه از تاری ک
ــور  ــذاری ام ــا واگ ــت ب ــار می رف ــد انتظ ــته ش ــرا گذاش اج
ــا  ــکل های آنه ــی و تش ــش خصوص ــه بخ ــری ب تصدی گ
مداخــات دولــت در امــور تولیــد و بــازار بــه حداقل برســد 
ــه  ــه ب ــا توج ــازه داده شــود ب ــان ســرمایه اج ــه صاحب و ب
ــت  ــد گوش ــش تولی ــه در زیربخ ــی ک ــرمایه گذاری کان س
مــرغ انجــام داده انــد بتواننــد نســبت بــه مدیریــت تولیــد و 

ــن باشــند.  ــازار نقــش آفری ب

افتتاح نخستین بانک ژن پیاز زعفران ایران در 
تربت حیدریه

در  ایــران  زعفــران  پیــاز  ژن  بانــک  نخســتین 
شــد. افتتــاح  تربت حیدریــه 
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ــت 36 ــت اســتان دریاف ــی در هف سوســک ســرخرطومی حنای
کنیــم کــه در مجمــوع ۳0 میلیــارد تومــان بــرای کرمــان و 

ــت. ــد یاف ــاص خواه ــوب آن اختص جن

شــاهپور عایــی مقــدم اظهــار داشــت: مــواد شــیمیایی و 
ابــزار الزم را بــرای مقابلــه بــا سوســک ســرخرطومی حنایــی 

در اختیــار کارشناســان و کشــاورزان قــرار می دهیــم.

وی افــزود: آفــت و بیمــاری بــه دلیــل بــی تدبیــری بشــر 
یــا عامــل اقلیمــی رخ می دهــد و ســازمان نباتــات مســئولیت 
حفاظــت از محصــوالت زراعــی و باغــی را دارد و تــاش 
ــداران را  ــن ســموم کشــاورزان، باغ ــر تامی ــد عــاوه ب می کن

نیــز بــه آگاهــی الزم بــرای پیشــگیری و مقابلــه برســاند.

باغ گیاه شناسی نوشهر، شناسنامه ای فراتر از تحقیقات

بــاغ گیــاه شناســی نوشــهر در ســال ۱۳85 بــا نــام »اثــر 
طبیعــی« در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید، ایــن بــاغ 
ــال ۱۳۳5 تاســیس  ــی در س ــات گیاه ــام تحقیق ــرای انج ب
ــنامه ای  ــع شناس ــان، در واق ــه کارشناس ــه گفت ــه ب شــد ک
ارزشــمندتر از کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی اســت و بایــد 

آن را حفاظــت کــرد.

بــاغ گیــاه شناســی نوشــهر بــا وســعت حــدود ۳5 هکتــار 
جهــت انجــام تحقیقــات گیــاه شناســی باغبانــی و ســازگاری 
گیاهــان رویشــگاه هــای هیرکانــی و ســایر مناطــق مشــابه با 

آن ایجــاد شــده اســت.

ایــن بــاغ کــه آغــاز فعالیــت آن از ســال ۱۳۱0 بــوده در طی 
زمــان بــا اهــداف و نــام هــای متفاوتــی به کار خــود ادامــه داده 
ــاغ گیــاه شناســی و جــزو مجموعــه  ــام ب ــا ن اســت، امــروزه ب
ــه  ــاغ هــای گیــاه شناســی کشــور مدیریــت مــی شــود و ب ب
ــران از  ــزرگ ای ــا، قدیمــی و ب ــاغ هــای زیب ــوان یکــی از ب عن

اهمیــت و جایــگاه ملــی بســیار مهمــی برخــوردار اســت.

ایجاد ۶ هزار شغل پایدار در مینودشت با زراعت توتون

ــت: زراعــت  ــدار مینودشــت درشــرق گلســتان گف  فرمان

مدیــر عامــل کارخانــه نوآفرینــی زنجیــره ارزش 
انبــار ســپرده کاالیــی بــورس زعفــران  زعفــران و 
ژن  بانــک  گفــت:  مراســم  ایــن  در  تربت حیدریــه 
زعفــران بــا هــدف انجــام کارهــای مطالعاتــی در پیونــد 

ــت. ــده  اس ــاد ش ــران ایج ــی زعف ــاختار ژنتیک ــا س ب

ســید احســان مصطفــوی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در 
هیــچ کشــوری چنیــن بانکــی ایجــاد نشــده اســت، افزود: 
هــدف از ایجــاد ایــن بانــک تحقیقاتــی رســیدن بــه یــک 
گونــه خــاص زعفــران اســت تــا بــا نــام برنــد »زعفــران 
ایرانــی« در ســازمان خواروبــار جهانــی بــه ثبــت برســد.

وی گفــت: همچنیــن بــه دنبــال آن هســتیم بــا انجــام 
ــه  ــود ک ــد ش ــی تولی ــی زعفران ــتکاری های ژنتیک دس
ــد و  ــل آی ــه عم ــران ب ــی ای ــط جغرافیای ــا در محی تنه
پیــاز آن در هیــچ اقلیمــی خــارج از ایــران رشــد نکنــد.

نرخ تورم ساالنه در آبان به 44 درصد رسید

ــورم  ــرخ ت ــران، ن ــار ای ــز آم ــام مرک ــاس اع ــر اس  ب
ســاالنه آبــان مــاه ۱40۱، بــرای خانوارهــای کشــور بــه 
44.0 درصــد رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در 
مــاه قبــل، ۱.۱ واحــد درصــد افزایــش نشــان می دهــد.

و  آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا،  عمــده  گــروه  در 
ــه مــاه  دخانیــات« بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت ب
ــروه  ــکبار« و گ ــوه و خش ــروه »می ــه گ ــوط ب ــل مرب قب
می باشــد.  پیــاز(  و  فرنگــی  )گوجــه  »ســبزیجات« 
و  هــا  »روغــن  گــروه  جــاری،  مــاه  در  همچنیــن 
نباتــی جامــد و روغــن مایــع(  چربی هــا« )روغــن 
ــت. ــته اس ــت داش ــش قیم ــل کاه ــاه قب ــه م ــبت ب نس

۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با آفت نخلستان 
های کشور اختصاص یافت

ــازمان  ــس س ــاورزی و ریی ــاد کش ــر جه ــاون وزی  مع
ــارد  ــت: توانســتیم ۱00 میلی ــات کشــور گف ــظ نبات حف
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــت بح ــار از مدیری ــان اعتب توم
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توتــون در ایــن شهرســتان کــه از مناطــق مســتعد کشــت 
ــر ۶  ــزون ب ــه شــمار مــی رود اف ایــن محصــول در کشــور ب
ــق  ــتای مناط ــی ۱۱ روس ــرای اهال ــدار ب ــغل پای ــزار ش ه

ــرد. ــاد ک ــت ایج ــه ای مینودش ــتانی و کوهپای کوهس

ــت:  ــار داش ــی اظه ــفلی در گفت وگوی ــی قزل س محمدتق
از اهالــی ۱۱  درســال زراعــی جــاری ۶85 بهره بــردار 
 ۲ در  شهرســتان  ایــن  کوهســتانی  مناطــق  روســتای 
ــر،  ــته، پلنگ ــه »تاش ــارات از جمل ــزی و کوهس ــش مرک بخ
توســکاچال، صفــی آبــاد، درجــن، برنجویــن، اســفرانجان و 

ــد. ــول کردن ــن محص ــت ای ــه کش ــدام ب ــن« اق دوزی

اجرایی کشت قراردادی گیاهان دارویی

مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــراردادی  ــت ق ــرارداد، کش ــتین ق ــدن نخس ــی ش از اجرای
اتحادیــه ملــی تعاونی هــای  گیاهــان دارویــی توســط 

ــرداد. ــران خب ــی ای ــان داروی ــاورزی گیاه کش

»حســین زینلــی« بــا اشــاره بــه ایــن کــه کشــت گیاهــان 
ــار  ــزار هکت ــه ۲۶0 ه ــته ب ــال گذش ــان س ــا پای ــی ت داروی
رســیده اســت، گفــت: میــزان تولیــدات ایــن محصــول در 

ســال گذشــته 400 هــزار تــن بــوده اســت.

ــر کشــت  ــن میــزان ســطح زی ــن کــه ای ــا بیــان ای وی ب
گیاهــان و برخــی درختچه هــا ماننــد زرشــک، عنــاب، 
ــادآور شــد:  ســنجد و برخــی دیگــر را شــامل نمی شــود، ی
ــواع  ــت ان ــر کش ــطح زی ــار س ــزار هکت ــوع ۲80 ه در مجم

ــت . ــی اس ــان داروی ــوالت گیاه محص

ــرای  ــه ب ــرارداد ک ــن ق ــاس ای ــرد: براس ــح ک وی تصری
تعاونــی  اتحادیــه ملــی  بــا مشــارکت  بــار  نخســتین 
کشــاورزی گیاهــان دارویــی ایــران، اتحادیــه تعاونــی 
ــی  ــان داروی ــر گیاه ــکاری دفت ــدان و هم ــاورزی هم کش
ــا در  ــا اســت ت وزارت جهــاد کشــاورزی عملیاتــی شــده بن
ــار کشــت گل محمــدی،  ــراردادی ۲00 هکت ــن کشــت ق ای
500 هکتــار ســیاه دانه، 500 هکتــار زیــره ســبز، 500 
هکتــار ســیاهدانه، 500 هکتــار خاکشــیر، ۳00 هکتــار 

ــود. ــام ش ــت انج ــه کش ــار بابون ــم و ۳00 هکت خارمری

توسعه ارقام روغنی زیتون در باغات کشور

 میرعــرب، مجــری طــرح توســعه کشــت زیتــون، از ورود 
ــه  ــون ب ــت زیت ــعه کش ــب توس ــام مناس ــوع از ارق ۱۱0 ن
ــون در  ــی از زیت ــام متنوع ــت ارق ــر داد و گف ــور خب کش
کشــور کشــت می شــود کــه رویکــرد جهــاد کشــاورزی در 

توســعه ارقــام روغنــی و باغــات متراکــم اســت.

معــاون باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی هــم در ایــن بــاره 
ــت  ــعه کش ــت از توس ــای دول ــا حمایت ه ــال ب ــت: امس گف
زیتــون، میــزان تولید زیتــون و روغــن اســتحصالی از این میوه 

نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از دو برابــر خواهــد بــود.

ــده  ــث ش ــن باع ــد روغ ــون در تولی ــت زیت ــش و اهمی نق
شــواری قیمت گــذاری کشــاورزی، زیتــون را جــزء محصوالت 

ــد. ــرار ده ــه ای ق ــای یارن اساســی و مشــمول حمایت ه

بانک ها وثیقه های روستایی و تجاری را نمی پذیرند

ــا  ــان ب ــتان کرم ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س  رئی
ــای  ــوزه از فرآینده ــن ح ــکات ای ــی مش ــه برخ ــاره ب اش
دریافــت تســهیات و نیــز ســود بــاالی آنهــا گایــه کــرد و 
ــا تجــاری  ــا وثیقه هــای روســتایی ی گفــت: برخــی بانک ه

ــد. ــهیات نمی پذیرن ــای تس ــرای اعط را ب

محمــد خیراندیــش در گفــت وگویــی همچنیــن در انتقاد 
از آنچــه آن را پاییــن بــودن ســهم بخــش کشــاورزی و منابع 
طبیعــی از اعتبــارات تملــک دارایــی- ســرمایه ای )عمرانی( 
اســتانی خوانــد گفــت: در ســایر اعتبــارات و تســهیات نیــز 

از جملــه نــرخ بــاالی وام ها مشــکاتی وجــود دارد.

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان 
باالبــودن نــرخ تســهیات بانکــی اعطایــی بــه بهره بــرداران 
ــود  ــی ش ــب م ــر موج ــن ام ــرد: ای ــد ک ــد و تاکی را تایی
طرح هــای تولیــدی از توجیــه اقتصــادی برخــوردار نباشــند 

ــود. ــم ش ــرح فراه ــان ط ــه ورشکســتگی مجری و زمین

۸۵ هکتار از مزارع استان قزوین به زیر کشت کاملینا می رود

ــن  ــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزوی مدی
گفــت: گیــاه کاملینــا بــرای اولیــن بــار در این اســتان بــا هدف 
توســعه کشــت گیاهــان کــم آب بــر و افزایــش تولیــد دانه های 

روغنــی در ســطح 85 هکتــار بــه زیــر کشــت مــی رود.

حســن جلیلونــد افــزود: بــا کشــت ایــن گیــاه ســه محور 
مهــم از برنامه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی شــامل تغییــر 
ــی در  ــراردادی و خودکفای ــاورزی ق ــت، کش ــوی کش الگ

ــود. ــق می ش ــور محق ــی کش ــای روغن دانه ه
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riod as an undeniable document. “Ahuramazda is a great god, who created the sky, created 
the earth and ordained happiness for us on this earth.” (Quoted from the source)

What we have on the planet!

This article, as its title suggests, has headings such 
as:
- Definition of biosphere/ - Persia.../ - The decreas-

ing trend of area, level and water of Lake Urmia/ - 
Drying of the lake and its reasons /- Lack of cultiva-
tion model and environmental disaster /- Increasing 
dryness and desertification in the world and Iran’s 

position among 
the top three 
countries /- Black sugarcane harvest and ash rain in 
Khuzestan /- What is happening on Zayandeh Rood? 
/- White River, which is no longer “white” for a long 
time! /- Planet Earth is moving towards “climate di-
saster”.
With a global perspective, it deals with the destruc-

tion of the environment and the lack of management or 
mismanagement of the environment and agriculture in 
Iran.

Iran and the historical neglect of the International Fund for Agricul-
tural Development (IFAD)

In this issue, an article about (IFAD) International Fund for Agricultural Development We 
have written that while introducing this influential international organization, we have de-

scribed the history of its establishment, how to become a 
member, the goals and financial resources of this organi-
zation as one of the specialized agencies of the United Na-
tions.
At the end of this article, the author has described the 

history of the membership agreement in this institution be-
fore the Islamic Revolution and has criticized the fact that 
Iran’s government officials have not used the membership 
of IFAD and the use of its effective facilities to help the 
poor rural  .community
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Unsustainable development in Iran is going to 
land and nothing else!
Less than 40 years ago until recent years, if an expert from the 

environmental organization took the opportunity to speak in the 
meetings of the provincial council and said that environmental is-
sues should be taken into account for the implementation of this or 
that development project, almost everyone would say that the plan 

These unimportant issues that are obstacles to industrial development and progress or 
otherwise have no place in these constructive and decision-making meetings.
But all the time and space of the meetings were devoted to the construction, the imple-

mentation of a certain factory and industrial project or the construction of huge dams and 
things like that and approving its budget and credits, because with the cheap dollar of that 
time, everything necessary for food security It was imported at the lowest price.
Therefore, irregular and unstable agriculture, mainly relying on 850,000 wells built, 

more than half of which were unauthorized and ground-breaking, expanded to a small 
extent, Lake Urmia dried up, and Majnoon Island, which prevented the spread of fine 
dust in Khuzestan province, was destroyed. The upheavals in this province put everything 
under the spotlight, the Jazmurian and Parishan wetlands and dozens of other small and 
large wetlands dried up, the issue of the drying up of Zayandeh Rood became political 
and protested, rice cultivation in the sewage of the large and industrial cities of Gilan 
and Mazandaran and Even the province of Golestan expanded uncontrollably and Iran 
became drier and drier.
Now we have found that food security, of course, with the accepted definition of FAO and 

the biosphere, has reached a decisive stage in balanced and sustainable development on 
the world stage, but we are still walking in the dead-end alley of unstable agricultural and 
economic development.

Theoretical foundations and ideas of environ-
mental protection in ancient Iran (part two)

The following article is an academic research in the field of 
knowledge of environmental protection in ancient Iran, which 
was written by Mansour Ansari and will be presented to you, 
dear readers, in several parts.
The first part of this article is included in number 246 of this 

magazine on pages 27 to 31 and is available.
The theoretical foundations of Zoroastrian religion 

about the environment
Apart from Zoroastrianism’s emphasis on the sanctity of the main natural elements such as 

water, earth, fire and wind, it is mentioned that Zoroastrian’s birth brought happiness to plants 
and waters. In other words, linking the birth of Zoroaster and the happiness of water and 
plants is a message that clearly shows that the environment, especially water and plants, is 
important in this religion. Also, the importance of the environment in ancient times and in the 
Achaemenid period is so much that it is mentioned in the stone inscriptions left from this pe-
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