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ژئوپلیتیک آب در پهنه ایرانژئوپلیتیک آب در پهنه ایران2

 همچنیــن و در کنــار تمــام ایــن 
بحــث هــا، بــه الــزام تصمیمــات 
ــر  ــه وزی ــی ک ــدون تعلل ــل و ب عاج
ــیزدهم  ــت س ــاورزی دول ــاد کش جه
بایــد در رابطــه بــا واردات نهــاده 
هــای در حــال اتمــام و بــرای نجــات 
ــور  ــت دام و طی ــل صنع ــد داخ تولی
اتخــاذ کنــد تاکیــد کــرده ایــم کــه 
در صفحــات متعــدد پیــش رو از 
ــی  ــز م ــدگان عزی ــما خوانن ــد ش دی

ــذرد. گ

بــا طــرح   حــال در ســرمقاله 
ایــن ســوال کــه شــاخص هــای 
ــت  ــران چیس ــک آب در ای ژئوپلیتی
ــی آب  ــد دیگــر حکمران ــک بُع ــه ی ب
کــه کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
اســت مــی پردازیــم؛ ایــن بحــث بــه 
ــامل دو  ــد ش ــی توان ــده م ــور عم ط
ــاد ورود  ــی در ابع ــد: یک ــش باش بخ
آبهــا و رودخانــه هــا مــرزی بــه 
ــای  ــروج آبه ــا خ ــور ی ــل کش داخ
ــوار و  ــورهای همج ــه کش ــی ب داخل
بخــش دوم کــه جنبــه سیاســی، 
امنیتــی و نظامــی دارد، اســتقرار 
صنایــع ســنگین و آب بــر در مناطق 

ــور. ــزی کش مرک

 از دیربــاز ورود رودخانــه هــای 
مــرزی بــه داخــل ایــران و یــا خــروج 
ــاس و  ــی حس ــور، بحث ــا از کش آنه
»نگــو و ننویــس« بــوده انــد، در 
عیــن حــال، هیچکــدام از دولــت 
هــای دوازده گانــه ای کــه آمــده 
انــد و رفتــه انــد هیچگونــه سیاســت 
مــدون، مشــخص و قابــل اتکایــی در 
ایــن زمینــه نداشــته و اعــام نکــرده 

ــد. ان

 برخوردهــا در ایــن مــوارد تــوام با 
ــوده اســت.  ابهــام و بعضــا ســکوت ب
همانطــوری کــه مطــرح شــد؛ بحــث 
دیگــری کــه مــی تــوان در چارچوب 
ژئوپلیتیــک آب مطرح کرد، اســتقرار 
صنایــع ســنگین فــوالد، ذوب آهــن، 
ــع  ــه صنای ــا و خاص ــیمی ه پتروش
ــرف  ــه مص ــت ک ــی اس ــزرگ و مل ب

ــد. ــراوان دارن آب ف

ــتقرار  ــوه اس ــود نح ــی ش ــه م  گفت
ایــن صنایــع بعــد از جنــگ عــراق بــا 
کشــورمان، بــر اســاس احتیــاط هــا و 
تدابیــر امنیتــی و نظامــی و بــه گونــه 
ای تعریــف شــده کــه در صــورت وقوع 
احتمالــی جنــگ جبهــه ای و نظامــی 
ــه  ــوار، ب ــی از کشــورهای همج ــا یک ب
ــی  ــات هوای ــررس حم ــانی در تی آس
ــی  ــمن فرض ــای دش ــه ه ــا توپخان ی
قــرار نداشــته باشــند و لــذا در مناطــق 
ــد  ــا احــداث گردن مرکــزی، مســتقر ی
ــود  ــا کمب ــق ب ــن مناط ــر ای ــی اگ حت

شــدید آب مواجــه باشــند.

 ایــن ژئوپلیتیــک تدافعــی در زمــان 
خــود تــا حــد زیــادی درســت بــود، اما 
ــگ  ــک جن ــوع ی ــورت وق ــاال در ص ح
کاســیک تمــام عیــار، بــا وجــود 
موشــک هــای نقطــه زن دورپــرواز 
پیشــرفته و تکنولــوژی هــای پهبــادی، 
ــود را از دســت  ــدی پیشــین خ کارآم
داده اســت زیــرا در چنیــن شــرایطی، 
هــر نقطــه، هــر چــه قــدر هــم دور از 
خــط مقــدم جبهــه باشــد مــی توانــد 
ــواه در  ــرد، خ ــرار گی ــدام ق ــدف انه ه
عمــق مناطــق مرکــزی کشــور باشــد 
ــا  ــار ســواحل دریاهــا ی و خــواه در کن

ــب مرزهــا. ل

ــی از ژئوپلیتیــک  ــن توصیف ــا چنی ب
ــی آن  ــی امنیت ــه نظام ــه عرص آب ک
ــوزه  ــرد، در ح ــی گی ــر م ــز در ب را نی
در  عمــده  سیاســت  دو  کشــاورزی 
رابطــه بــا میــزان مصــرف صرفــه 
جویــی، حفــظ منابــع زیرزمینــی، 
آبخیــزداری  ذخیــره  هــای  روش 
ســازی،  ســد  یــا  آبخوانــداری  و 
ــر  ــوارد دیگ ــتحصال و م ــی اس چگونگ
وجــود دارد: یکــی نظریــه خودکفایــی 
ــری  ــاورزی و دیگ ــوالت کش در محص
ــه مهــم و جــدی ایجــاد امنیــت  نظری

ــت. ــی اس غذای

ــتی  ــه درس ــه ب ــن دو نظری ــر ای  اگ
ــی  ــای علم ــاخص ه ــاس ش ــر اس و ب
تعریــف شــود، موجــب رفــاه عمومــی، 

ــدار و  ــردم، اقت ــت م تحکیم رضای
ــا  ــد ام ــی گردن ــور م ــتقال کش و اس
ــه  ــی ب ــن نیســت. یعن متاســفانه چنی
درســتی تعریــف نمــی شــوند و متاثــر 
از اهــداف سیاســی، جناحــی و منافــع 
ــور آزار  ــه ط ــی ب ــادی و بازرگان اقتص
دهنــده ای غلــط و تحریــف شــده 
ــف  ــد و همیــن تعاری ــان مــی گردن بی
و تفاســیر نادرســت، عــاوه بــر اینکــه 
ــای  ــوند، مبن ــی ش ــه م ــل مناقش مح
ــد  ــی گیرن ــرار م ــز ق ــی نی راهبردهای

ــت. ــان آور اس ــه زی ک

در  آب  ژئوپلیتیــک  واقــع،  بــه   
ــره  ــم در چنب ــن مفاهی ــوب ای چارچ
و  ملــی  منافــع  نــه  و  سیاســت 
اقتصــادکان کشــور گرفتــار مــی آیــد. 
حتــی فراتــر از ایــن موضــوع، آب بــه 
ابــزاری بــرای کســب رای نماینــدگان 
مناطــق شهرســتان هــا و اســتان هــا، 
بــی آنکــه منافــع ملــی منظــور شــود 

ــود. ــی ش ــل م تبدی

ــدگان  ــه، نماین ــن گفت ــداق ای  مص
ــتند  ــتان هس ــتان خوزس ــین اس پیش
ــس ســازمان  ــی خواســتند رئی ــه م ک
حفاظــت محیــط زیســت وقــت را در 
یــک جلســه اســتانی کتــک بزننــد که 
چــرا طــی نامــه ای بــه رئیــس جمهور 
خواســتار اختصــاص یــک میلیــارد 
احیــای  بــرای  آب  مکعــب  متــر 
ــود  تــاالب هــای ایــن اســتان شــده ب
ــا کشــت  ــق تلویحــا ب ــن طری ــه ای و ب
شــلتوک در ایــن اســتان مخالفــت 
کــرده بــود، زیــرا نماینــدگان، آب 
ــی  ــلتوک م ــاورزی و ش ــرای کش را ب

ــتند! خواس

ــم،  ــی بازگردی ــه بحــث اصل ــر ب  اگ
از  نادرســت  تعریــف  و  انحــراف 
ــه  ــه دامن ــت ک ــن اس ــی ای خودکفای
آن را از محصــوالت اساســی ماننــد 
ــی،  ــای روغن ــه ه ــو و دان ــدم، ج گن
ــول  ــا محص ــه صده ــا و بلک ــه ده ه ب
صیفــی، باغــی و زراعــی دیگــر تســری 
مــی دهنــد کــه تولیــد بعضــی از 
ــر آنکــه مقــرون  آنهــا اصــوال عــاوه ب

ــزارش هــای مشــروح کمــی و  ــا درج گ ــه، ب ــن شــماره مجل ــر واردات مطلــق مناقشــه آمیــز روشــنفکرانه بعضــا غیــر اجرایــی پرداختــه ایــم و بــه مقاصــد ارزش ذاتــی و اقتصــادی، فرهنــگ عمومــی پــر مصرفــی آن و نظریــه هــای کیفــی و تحلیلــی توصیفــی، بــه عرصــه هــای مختلــف حکمرانــی آب، در ای ــت خــوار ب ــت جــو و ران ــی ران ــه کســانی کــه از دریچــه بازرگان ــد هم ــی گوین ــد و م ــی کنن ــد م ــاورزی تاکی ــوالت کش ــار محص ــام عی محصــوالت، کاالهــا و فــراورده هــای نهایــی را، البتــه بــا ارز ارزان رانتیــه دولتــی، و تم
بایــد وارد کنیــم اشــاره کــرده ایــم.
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ــران  ــم ای ــا اقلی ــت، ب ــه نیس ــه صرف ب
ــم  ــق ه ــی مناط ــرایط آب و هوای ــا ش ی

ــدارد.  ــق ن تطاب

ــورد  ــه در م ــق گرایان ــر مطل ــن تفک ای
ــان  ــی« زی ــه »خوداتکای ــی و ن خودکفای
ــوری از  ــچ کش ــرا در هی ــی دارد، زی مل
ــرفته و  ــم از پیش ــان اع ــورهای جه کش
صنعتــی یــا در حــال توســعه، خودکفایی 
مطلــق بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون 
جمعیــت، محدودیــت منابــع آب و خاک 

ــدارد. و اعتبــارات تخصیصــی وجــود ن

ــی اســت کــه شــرایط و  ــن در حال  ای
مناســبات بازرگانــی جهانــی و تعامــات 
عینــا موجــود در ایــن مناســبات بــا 30 
ســال گذشــته بــه کلــی متفــاوت شــده 

اســت.

ــل   در جهــان امــروز، وابســتگی متقاب
وجــود دارد و هیــچ کشــوری در جهــان 
و  محصــوالت  تمــام  تامیــن  بــرای 
کاالهــای کشــاورزی و حتــی غذایــی 
ــه  ــی ب ــه خودکفای ــود ب ــاز خ ــورد نی م
ــا در  ــن آنه ــدی تامی ــی 100 درص معن
ــای  ــت ه ــت. قیم ــی نیس ــل متک داخ
ــب  ــی ضری ــای جهان ــود در بازاره موج
ــد.  ــی کن ــن م ــی را تعیی ــن خوداتکای ای
بســیار اتفــاق افتــاده اســت کــه شــرایط 
اقلیمــی، خــارج از اراده انســان هــا و 
ــرای  ــی ب ــری های ــا، ناگزی ــت ه حکوم
کاالهــای  واردات  در  حتــی  کشــورها 
جــو  و  ذرت  گنــدم،  ماننــد  اساســی 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

اگــر  جــاری،  ســال  همیــن  در   
ســیزدهم  دولــت  یــا  سیاســتمداران 
ــد  ــد، بای ــم کنن ــاذ تصمی ــه اتخ مدبران
ــرای  ــدم ب ــن گن ــون ت ــل 8 میلی حداق
جبــران کســری تولیــد داخــل چــه 
ــازی  ــره س ــه ذخی ــرف و چ ــرای مص ب

شــود.  وارد 

ــه  ــور ب ــی مجب ــت انقاب ــن دول ــا ای طبع
ــن  ــرای ای ــی ب ــرط سیاس ــچ ش ــول هی قب
ــرا عرصــه  ــد، زی ــد ش ــم نخواه واردات عظی
ــه ای اســت کــه  ــه گون ــی ب ــی جهان بازرگان
فروشــندگان بســیاری در مقابــل پــول کافی 
حاضرنــد گنــدم بــا کیفیــت در یکــی از 
بنــادر کشــور تحویــل دهنــد و حتــی بــرای 
فــروش ایــن حجــم کاال، رقابــت هایــی هــم 
ــد. ــه وجــود مــی آی ــی ب در بازارهــای جهان

ــزاد  ــه هم ــن حــوزه ک ــر ای ــه دیگ   نظری
خوداتکایــی در محصــوالت کشــاورزی و 
مــواد غذایــی اســت، تامیــن امنیــت غذایــی 
اســت. بــر اســاس تعریــف اولیــه ایــن مفهوم 
کــه گفتــه مــی شــود ارتبــاط باواســطه بــا 
ــی هــا دارد،  امنیــت ملــی و اقتــدار حکمران
دسترســی آســان و ارزان بــه غذایــی ســالم 
و بهداشــتی در حــد تامیــن حداقــل کالــری 
ــاز تمامــی آحــاد در تمــام دهــک  ــورد نی م
ــور  ــک کش ــادی ی ــی و اقتص ــای اجتماع ه
اســت، موضــوع ســیر شــدن شــکم و بحــث 
ــن  ــی ای ــر کیف ــلولی از عناص ــنگی س گرس
ــه آن  ــه ب ــای تغذی ــت ک علم ــف اس تعری

ــد. مــی پردازن

ــت  ــردن امنی ــف ک ــه نادرســت تعری  نکت
ــود  ــی ش ــه م ــه گفت ــن اســت ک ــی ای غذای
ایــن امنیــت الزامــا و بــه طــور مطلــق بایــد 
از منابــع داخلــی باشــد امــا در تعریــف 
پذیرفتــه شــده ایــن نظریــه در هیــچ کجــا 
ــن موضــوع نشــده اســت،  ــه ای ــاره ای ب اش
انــواع  بــا  تمــام دولــت هــا  کمااینکــه 
ــی  ــرای ایجــاد امنیــت غذای حکومــت هــا ب
و تضمیــن آن، از تولیــدات داخــل و خــارج 
ــی  ــه بازرگان ــکا ب ــا ات ــود و ب ــای خ از مرزه
رقابتــی در بــازار جهانــی اقــدام مــی کننــد. 
ــتی و  ــه درس ــه ب ــن دو نظری ــر ای ــذا اگ ل
ــی  ــی سیاس ــت ده ــا جه ــف ی ــدون تحری ب
ــرذ  ــک راهب ــوند وارد ی ــیر ش ــر و تفس تعبی
کارآمــد و متفــاوت در مقابلــه بــا کمبــود آب 

ــد! ــم ش ــالی خواهی و خشکس

منصور انصاری
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ــل  ــذرد، حاص ــی گ ــما م ــر ش ــه از نظ ــی ک گزارش
ــرف آن و  ــرانه مص ــو و س ــارۀ آب، الگ ــی درب پژوهش
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه ه ــی در عرص ــم آب ــران ک بح
ــور و  ــی در کش ــارف خانگ ــت و مص ــاورزی، صنع کش
ــا برخــی کشــورهای توســعه یافتــه یــا  مقایســه آن ب
در حــال توســعه اســت کــه آشــکار مــی ســازد ظاهــرا 
ــر مصــرف آب کشــور  ــه نگــر ب ــی همــه جانب حکمران

ــدارد.  ــود ن وج

حــدود نیــم قــرن پیــش، اوایــل دهــه پنجــاه شمســی، اگــر 
ــارۀ بحــران  ــد کارشــناس و صاحــب نظــر درب شــخصی هرچن
کــم آبــی یــا خشکســالی هشــدار مــی داد، بــه احتمــال زیــاد 
ــداف  ــد اه ــی ش ــور م ــا تص ــتند ی ــی پنداش ــه م وی را دیوان
سیاســی و خرابکارانــه ای در ســر مــی پرورانــد! همانگونــه کــه 
ــژه در  ــد ســاعت در روز بوی ــم چن ــل آب، آنه ــی دلی ــی ب قطع
شــهرهای بــزرگ کشــور بســیار عجیــب و بــه نوعــی وحشــت 

ــه نظــر مــی رســید. آور ب

ــی  ــه مشــکات جهان ــته از آنک ــی، گذش در آن مقاطــع زمان
ــوز بحــران  ــرات اقلیمــی و گــرم شــدن زمیــن هن ماننــد تغیی
ســاز نشــده بــود، در داخــل کشــور بنــا بــه دالیلــی ماننــد عــدم 
اســتفاده بــی رویــه از منابــع زیرزمینــی، وجــود برنامــه هــای 
ــا  ــور را تقریب ــت کش ــد جمعی ــرخ رش ــه ن ــواده ک ــم خان تنظی
ــال 1355  ــه در س ــه ای ک ــه گون ــود ب ــته ب ــه داش ــت نگ ثاب
جمعیــت ایــران 33.7 میلیــون نفــر یعنــی حــدود یــک ســوم 
ــام کــم آبــی وجــود نداشــت.  جمعیــت کنونــی؛ بحرانــی بــه ن
لــذا آب کاالیــی کــم ارزش بــه نظــر مــی رســید و هــر وقــت 

کــه مــی خواســتی وجــود داشــت.

شــاید اینهــا دالیــل اصلــی بودنــد کــه اســتفاده نادرســت و 
بــی رویــه از آب کــم کــم بــه یــک فرهنــگ عمومــی تبدیــل 
شــد و در دهــه هــای بعــدی بــا رشــد انفجارگونــه جمعیــت بــه 
علــت افزایــش فرزنــدآوری، کاهــش مــرگ و میــر اطفــال بــه 
دلیــل بــاال رفتــن ســطح بهداشــت، عــدم توســعه روش هــای 
ــر  ــوی دیگ ــو و از س ــک س ــزداری از ی ــاری و آبخی ــن آبی نوی
ــون دیگــر؛ آب  ــی اکن ــع آب زیرزمین ــه مناب ــی روی برداشــت ب
ایــن منشــاء حیــات خــدادادی ارزشــمند، ماننــد کاالیــی کــم 
ارزش و بخشــی از محصــوالت کشــاورزی کــه در جایــگاه واقعی 
خــود بــه چشــم نمــی آیــد و بــی آنکــه ارزش ذاتــی و قیمــت 
واقعــی آن در محصــوالت کشــاورزی مــورد اســتناد قــرار گیــرد؛ 
تابعــی از ســودهای بازرگانــی محصــوالت در مقاطــع مختلــف 
بازارهــای داخلــی و خارجــی بــوده و در معــادالت و محاســبات 
ــه  ــا در نظــر گرفت ــرخ تمــام شــدۀ کاالهــای کشــاورزی غالب ن

نمــی شــود.

ــار،  ــه، خی ــارس هندوان ــج ف ــر کشــورهای آن ســوی خلی اگ
گوجــه فرنگــی یــا ســایر اقــام صیفــی و ســبزی بــه عنــوان 

ورشکستگی ورشکستگی 
آبی؛ ابرچالش آبی؛ ابرچالش 
نسل های آیندهنسل های آینده

تهیه و تنظیم گزارش: 

حجت اله انصاری )جابری(
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

محصــوالت کشــاورزی آب بــر بخواهنــد یــا شــرایط 
ــدار آب  ــر مق ــا ه ــود؛ ب ــا ش ــرای صــادرات مهی ــی ب گمرک
ــا  ــت شــده ب ــی شــود و دالرهــای دریاف ــد و صــادر م تولی
خوشــحالی در آمــار ارزآوری بــرای کشــور وارد مــی شــود. 
بــه واقــع معادلــه معکــوس صــدور آب مجــازی در کشــوری 

ــد. خشــک و نیمــه خشــک و کــم آب تحقــق مــی یاب

همیــن محصــوالت اگــر بــا نامطلــوب بــودن بــازار 
کشــورهای همجــوار مواجــه شــود بــه عنــوان یــک معضــل 
و مــازاد تولیــد بــرای کشــاورزان و البتــه نهادهــای دولتــی 
در صحنــه کشــاورزی کشــور زیــان آور خواهــد بــود و بــه 

راحتــی معــدوم مــی شــود.

ــا  ــه ب ــود دو وزارتخان ــم وج ــه رغ ــرف آب ب ــا مص عم
وظیفــه حفاظــت و حراســت از منابــع زیرزمینــی، در عمــل 
و سیاســت گــذاری بــدون سرپرســت مانــده اســت، تعــادل 
ــه  ــک مجادل ــت و ی ــده اس ــذ آم ــط روی کاغ ــی فق بخش

ــی حاصــل اســت. ــان ســازمانی ب می

ــده از  ــای آکن ــد در فض ــی کن ــرات م ــی ج ــر کس کمت
بحــث هــای تولیــد همــه چیــز در داخــل؛ موضــوع واردات 

ــازد. ــرح س ــازی را مط آب مج

ــا  ــوام ب ــمندانه ت ــی هوش ــود حکمران ــدم وج ــی ع حت
ــا  ــت ت ــۀ آب مملک ــی در عرص ــادی و بازرگان ــر اقتص تدابی
آنجــا اســت کــه موضــوع قاچــاق انــواع فــرآورده هــای بــا 
ــدم  ــد گن ــا کاالهــای اســتراتژیکی مانن منشــا پروتئینــی ی
ــاد در حــد یــک عامــل  ــه رغــم ســخت گیــری هــای زی ب
تعییــن کننــده گســترش یافتــه اســت و در عرصــه قانونــی 
هــم موضــوع تولیــد آن بــا ارز ارزان قیمــت 4200 تومانــی 
ــا مــواد اولیــه صــورت  و در قالــب اســتفاده از نهــاده هــا ی
ــا افتخــار آن را صــادرات ارزآور مــی نامیــم  مــی گیــرد و ب
کــه در واقــع صــادرات ارز ارزان قیمــت در قالــب کاالســت 
و ارزی را وارد اقتصــاد کشــور نمــی کنــد بلکــه از اقتصــاد 

کشــور ارز ارزان قیمــت خــارج مــی کنــد.
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و  یکپارچــه  مدیریــت  نبــود 
ــورد  ــه در م ــاف دو وزارتخان اخت
میــزان مصــرف آب کشــاورزی

ــاورزی  ــی کش ــی آب مصرف ــزان واقع می
ــت؟  ــدر اس چق

ــت یکپارچــه ای در  ــه مدیری ــی ک در حال
ــتی آب  ــن دس ــع پایی ــن مناب ــوزه تامی ح
ــود  ــت نب ــه عل ــن ب ــدارد و همچنی ــود ن وج
ــاورزی؛  ــش کش ــرف آب در بخ ــور مص کنت
ــش  ــش پای ــن بخ ــرف آب در ای ــزان مص می
نمــی شــود و پاســخ بــه ایــن پرســش 
مبنــای اختــاف دو وزارتخانــه نیــرو و جهــاد 
کشــاورزی بــه میــزان 20 تــا 25 درصــد اســت.

وزارت نیــرو معتقــد اســت بیــش از 90درصــد آب در بخــش کشــاورزی 
مصــرف مــی شــود ولــی وزارت جهادکشــاورزی ایــن مقــدار را بیــن 65 تــا 

70 درصــد مــی دانــد.

ــش  ــه بخ ــتان ک ــه در زمس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــاورزی ب ــاد کش جه
کشــاورزی بــه آب نیــاز نــدارد، ســد بــاز می شــود کــه توربین هــا بچرخــد. 
ــی رود  ــا م ــه دری ــرق ب ــد ب ــرای تولی ــب آب ب ــارد مترمکع ســالی 11 میلی
ــوال را  ــن س ــا ای ــود. آن ه ــته می ش ــاورزی گذاش ــاب کش ــه احتس ــه ب ک
مطــرح می کننــد کــه ایــن میــزان چــه ربطــی بــه بخــش کشــاورزی دارد؟ 
ــارد مترمکعــب آب  ــات، ســاالنه 3.5 میلی ــن اطاع ــن براســاس ای همچنی

ــود. ــر می ش ــدها تبخی ــت س ــه پش دریاچ

جهــاد کشــاورزی ها هم چنیــن بــر ایــن باورنــد کــه  کشــاورزان 
ــن  ــورد ای ــا درم ــد. آن ه ــرف می کنن ــا را مص ــن آب دنی ــی گران تری ایران
ــت و  ــی اس ــا بارندگ ــا دائم ــه در اروپ ــد ک ــح می دهن ــه توضی ــاور اینگون ب
ــران 62 درصــد  ــه در ای ــی ک ــد، درحال ــه نمی کن ــرای آب هزین کشــاورز ب
آب مصرفــی کشــاورزها از طریــق چــاه و مابقــی نیــاز از طریــق آب  هــای 
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ــاورز  ــود. کش ــن می ش ــات تامی ــمه و قن ــاری، چش ج
ــا 200 میلیــون تومــان  ــد 100 ت ــرای حفــر چــاه بای ب
هزینــه کنــد. 100 میلیــون تومــان بایــد هزینــه پمــپ 
بدهــد و هزینــه انتقــال آب و بــرق هــم کــه جداســت. 
بــه طــور کلــی  20 تــا 30 درصــد هزینــه تولیــد بــرای 

ــود. ــرف می ش ــن آب مص تامی

ــران و  ــرف آب در ای ــرانه مص ــت س وضعی
ــورها ــایر کش س

ــته  ــه دو رش ــرزمینی کوهســتانی اســت ک ــران س ای
مانــع  دیــواره ای  هماننــد  زاگــرس  و  البــرز  کــوه 
رســیدن ابرهــای بــاران زا از شــمال و غــرب کشــور بــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــوند و ب ــزی می ش ــای مرک بخش ه
ــز بخــش اعظــم کشــور را مناطــق خشــک و نیمــه  نی

خشــک تشــکیل می دهــد.

کمبــود منابــع آبــی همــواره بــه عنــوان یــک عامــل 
ــران مطــرح  ــم ای ــا در اقلی ــت  ه ــده فعالی محــدود کنن
ــدود  ــان در ح ــی در جه ــط بارندگ ــت. متوس ــوده اس ب
860 میلی متــر اســت و ایــن در حالیســت کــه متوســط 
درازمــدت ایــن رقــم در ایــران 250 میلیمتــر اســت. 

توزیــع بارندگــی در ایــران نیــز ناهمگــون اســت بــه 
ــی  ــران بارش ــاحت ای ــد از مس ــک درص ــه ی ــوی ک نح
ــی در  ــزان بارندگ ــر دارد و می ــش از 1000 میلیمت بی
ــور در  ــرق کش ــز ش ــه آبری ــون حوض ــی همچ مناطق
حــدود 148 میلیمتــر اســت. بــه  طــور کلــی آب در ســه 
بخــش کشــاورزی، شــرب و صنعــت مصــرف می شــود.

ایــران ســهم مصــرف آب در بخــش  در کشــور 
ــد و  ــرب 8 درص ــد، ش ــدود 90 درص ــاورزی در ح کش

صنعــت و معــدن 2 درصــد اســت، در صورتی کــه در 
کشــورهای توســعه یافتــه ســهم بخــش کشــاورزی 
30 درصــد، شــرب و بهداشــت 11 درصــد و ســهم 
بخــش صنعــت و معــدن 59 درصــد اســت. در بخش 
ــی  ــش کل ــه دو بخ ــارف ب ــت، مص ــرب و بهداش ش
ــر خانگــی تقســیم می شــود. مصــارف  خانگــی و غی
ــی،  ــاری، صنعت ــارف تج ــامل مص ــی ش ــر خانگ غی
عمومــی و اداری، آموزشــی و اماکــن مذهبــی، بنایــی 

ــت. ــایر اس و آزاد و س

در کشــور ایــران در بخــش شــهری میــزان مصرف 
ــت ظاهــری+ مصــارف  ــروش رفته+هدررف آب )آب ف
ــارد  ــدود 5.4 میلی ــال در ح ــد( در س ــدون درآم ب
ــدار  ــزان مصــرف مق ــن می ــر مکعــب اســت. از ای مت
4.3 میلیــارد مترمکعــب مربــوط بــه مصــارف بخــش 
ــت تحــت  ــه جمعی ــا توجــه ب ــذا ب خانگــی اســت، ل
پوشــش در مناطــق شــهری میــزان ســرانه مصــرف 
ــر  ــه ازای ه ــرف آب ب ــن مص ــان میانگی ــا هم آب ی
ــه ازای  ــر ب ــرای کل مصــارف 224 لیت ــر در روز ب نف
هــر نفــر در روز و بــرای مصــارف خانگــی 180 لیتــر 

ــه ازای هــر نفــر در روز اســت. ب

ــرد در شــبانه روز  ــه عقیــده کارشناســان، هــر ف ب
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بایــد حداقــل 150 لیتــر آب مصــرف کنــد، بــا ایــن حــال مقامــات مســئول دولتــی عنــوان می کننــد 
ــد. ــی در ســال آب مصــرف می کنن ــر متوســط جهان ــان 2 براب ایرانی

ــر  ــال 1 مت ــر در س ــک نف ــرای ی ــامیدنی ب ــرف آب آش ــوی مص ــی الگ ــک جهان ــام بان ــاس اع براس
مکعــب و بــرای بهداشــت در زندگــی بــه ازای هــر نفــر 100 متــر مکعــب اعــام شــده اســت، در حالــی 
ــرای شستشــوی اتومبیــل،  ــه دلیــل اســتفاده نادرســت از آب آشــامیدنی ب ــم ب ــن رق ــران ای کــه در ای
ــا 80 درصــد بیشــتر از الگــوی  اســتحمام، آبیــاری باغچــه هــا، لباسشــویی و ظرفشــویی حــدود 70 ت

ــی آن اســت. جهان

ــرای هــر نفــر در ســال اســت. ایــن  میانگیــن آب مصرفــی ســرانه جهــان حــدود 580 مترمکعــب ب
رقــم در ایــران حــدود 1300 مترمکعــب مــی باشــد کــه ایــن امــر بیانگــر اتــاف منابــع آب و اســراف 

بیــش از حــد منابــع حیاتــی اســت.

ــرانه مصرف آب  س
بــه عوامــل متعــددی 
شــرایط  جملــه  از 
ــت  ــی و وضعی اقلیم
هوایــی،  و  آب 
نــوع فرهنــگ هــر 
و  تعرفــه  منطقــه، 
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قوانیــن بازدارنــده، تجهیــزات کاهنــده 
و  بهداشــتی  وضعیــت  مصــرف، 
ــورهای  ــتگی دارد و در کش ــره بس غی
مختلــف دارای ارقــام متفاوتــی اســت. 
ــورهای  ــر کش ــی در اکث ــور کل ــه ط ب
دلیــل وجــود  بــه  یافتــه  توســعه 
قوانیــن  زیرســاخت های مناســب و 
بــاالی آب  تعرفه هــای  بازدارنــده و 
ــران  ــرف آب از ای ــرانه مص ــزان س می

ــت.  ــر اس کمت

نشــان  آمــار   کــه  همانگونــه 
کشــورها  از  بســیاری  در  می دهــد 
ــتری از  ــی بیش ــع آب ــه دارای مناب ک
ایــران هســتند و شــرایط آب و هوایــی 
ــد، ســرانه مصــرف  مناســبی نیــز دارن
ــت،  ــر اس ــران پایین ت ــور ای آب از کش
ــران ضــروری اســت  ــذا در کشــور ای ل
ــع  ــه مناب ــت بهین ــتای مدیری در راس
آب و دســتیابی بــه وضــع مطلــوب در 
ــای  ــران  ه ــری از بح ــده و جلوگی آین
ــع  ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــی ب احتمال
ــره وری  ــش به ــی، افزای ــمند آب ارزش
همچــون  اقداماتــی  طریــق  از  آب 
و  آب  مصــرف  و  تقاضــا  مدیریــت 
ــی در  ــای اجتماع ــی  ه ــش آگاه افزای
اولویــت مدیریــت صنعــت بــزرگ آب 

ــرد. ــرار گی ــاب ق و فاض

ــر از  ــرف آب باالت ــرانه مص ــز س ــورها نی ــدادی از کش در تع
ایــران اســت، از جملــه ســوئیس )252(، اســترالیا )268(، آمریکا 

ــر در شــبانه روز. ــر نف ــه ازای ه ــر ب ــادا )326( لیت )295( و کان

مصرف آب در ایران؛ 80 درصد باالی الگو

در  آشــامیدنی  لولــه کشــی  آب  ســرانه  مصــرف  مقــدار 
ــب در ســال اســت  ــر مکع ــران در حــدود 142 مت شــهرهای ای
کــه از مصــرف ســرانه برخــی کشــورهای اروپایــی پــرآب ماننــد 
ــب  ــک )105مترمکع ــال( و بلژی ــب در س ــش )108مترمکع اتری

ــت. ــتر اس ــال( بیش درس

طبــق گزارشــات وزارت نیــرو، میــزان هــدر رفــت آب در 
ایــران 28 تــا 30 درصــد اســت در حالــی کــه ایــن مقــدار اتــاف 
ــی از  ــه یک ــت ک ــده اس ــزارش ش ــد گ ــا 12 درص ــا 9 ت در دنی
عوامــل اصلــی آن برداشــت هــای غیرمجــاز از شــبکه آبرســانی و 

ــودگی تاسیســات آب  اســت. فرس

بــه گفتــه کارشناســان وزارت نیــرو، در حالــی کــه ســرانه آب 
تجدیدپذیــر کشــور در ســال 40، پنــج هــزار متــر مکعــب بــوده 
ایــن مقــدار در ســال 85 بــه 1750 متــر مکعــب رســیده کــه بــه 
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معنــی نزدیــک شــدن بــه مرحلــه تنــش آبــی اســت.

کشــور مــا در مدیریــت آب پیشــینه درخشــانی دارد و وجــود نمونــه  هایــی ماننــد صدهــا 
ســازه تاریخــی بــی نظیــر در نقــاط مختلــف ایــران، مویــد ایــن موضــوع اســت ولــی امــروز 
بــه جایــی رســیده ایــم کــه ادامــه روش هــای نادرســت و اســراف آمیــز قبلــی در مصــرف 
ــد و  ــی کن ــل م ــر کشــور تحمی ــادی را ب ــژه در بخــش کشــاورزی، مشــکات زی ــه وی آب ب
ــرار  ــه صــورت جــدی در دســتور کار ق ــد ارتقــای بهــره وری آب و کاهــش مصــرف را ب بای

دهیــم.

تنهــا در صــورت تغییــر شــیوه آبیــاری فعلــی در بخــش کشــاورزی اســت کــه مــی تــوان 
منابــع اســتراتژیک و حیاتــی آب زیرزمینــی کشــور را بــرای نســل هــای آتــی کشــور حفــظ 
کــرد. ایــن منابــع در شــرایط خشکســالی بــه داد کشــور رســیده انــد و از دســت دادن آنهــا 

یــک خســارت جبــران ناپذیــر اســت.

در گذشــته مدیــران تــاش هــای جــدی تــری را بــرای تامیــن آب مــی کردنــد امــا امــروز 
ــه نحــوی کــه  ــاال ببریــم ب ــر تامیــن آب، بایــد کیفیــت آن را نیــز ب می بینیــم کــه عــاوه ب

بتوانیــم آب تصفیــه شــده را بــه آب شــرب نزدیــک کنیــم.

ــی کشــور  ــع آب ــی بیــش از 90 درصــد کل مناب ــن گزارشــات در شــرایط فعل براســاس ای
بــه مصــرف کشــاورزی مــی رســد و تنهــا درصــد کمــی در بخــش خانگــی بــه مصــرف مــی 
رســد؛ بــا ایــن حــال توجــه و تاکیــد بیــش از حــد مســئوالن بــه رعایــت الگــوی مصــرف در 
ــدن نحــوه اســتفاده از آب در بخــش کشــاورزی شــده  بخــش خانگــی؛ باعــث پوشــیده مان

اســت.
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

بحران آبی؛ تنش آبی

نســبت برداشــت ســاالنه از منابــع تجدیدپذیــر آب، شــاخصی اســت کــه 
ــک  ــود. در ی ــه می ش ــر گرفت ــارف آن در نظ ــع و مص ــداری مناب ــرای پای ب
ــی از  ــای بین الملل ــازمان  ه ــای س ــزارش  ه ــاس گ ــدی و براس ــع بن جم
ــع  ــا کشــوری کــه بیــش از 40 درصــد مناب ــو، هــر منطقــه ی ــه فائ جمل
ــد در آســتانه بحــران آب  ــر آب را در ســال برداشــت می نمای تجدیدپذی
قــرار دارد و در صــورت برداشــت بیــش از 70 درصــد منابــع تجدیدپذیــر 

آب بــه مرحلــه تنــش آبــی وارد شــده اســت.
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کارایی میزان مصرف آب در محصوالت کشاورزی:

بــه مقــدار مــاده خشــکي کــه توســط گیــاه بــه ازاي هــر مترمکعــب آب تبخیــر و تعــرق 
شــده حاصــل مــي گــردد. کارآیــي مصــرف آب و یــا Water Use Efficiency گفتــه مــی 
ــزان  ــه می ــدي ب ــاده خشــک تولی ــي مصــرف آب از نســبت م ــراي محاســبه کارآی شــود. ب
تبخیــر و تعــرق اســتفاده مــي شــود . کارآیــي مصــرف آب بــه صــورت هــاي مختلفــي بیــان 
مــي شــود کــه در ایــن مطلــب از گــرم و کیلوگــرم مــاده خشــک بــر مترمکعــب آب، بهــره 

گرفتــه شــده اســت. 

متوســط کارآیــي میــزان مصــرف آب در محصــوالت کشــاورزی نشــان مــي دهــد کــه در 
ــي  ــي باالی ــدم از کارآی ــه اي و گن ــن محصــوالت زراعــي کشــور جــو. یونجــه . ذرت دان بی
برخوردارنــد. محصــوالت فــوق الذکــر بــازاء هــر مترمکعــب آب بیــش از یــک کیلوگــرم مــاده 
خشــک )حداکثــر 1.2 کیلوگــرم( تولیــد مــي کننــد. کارآیــي مصــرف آب در ســیب زمینــي 
حــدود 94/ 0 کیلوگــرم مــاده خشــک و در چغندرقنــد و نیشــکر بــه ترتیــب 0/75 و 0/72 
کیلوگــرم شــکر برمتــر مکعــب آب مــي باشــد. ایــن شــاخص فیزیولوژیکــي در محصوالتــي 
ماننــد پیــاز. توتــون و تنباکــو و خیــار کمتــر از 0/4 و در بقیــه محصــوالت بیــن 0/4 تــا 0/6 
کیلوگــرم بــر مترمکعــب اســت. بــه طــور کلــي متوســط کارآیــي مصــرف آب در محصــوالت 
ــیاري از  ــم در بس ــن رق ــوده و ای ــب ب ــر مترمکع ــرم ب ــدود 0/85 کیلوگ ــور ح ــي کش زراع

کشــورها بیــش از 1.5 کیلوگــرم بــر مترمکعــب گــزارش شــده اســت.

ــه طــور  ــراي افزایــش راندمــان میــزان مصــرف آب در محصــوالت کشــاورزی گرچــه ب ب
عمــده اســتفاده از روش هــاي آبیــاري تحــت فشــار توصیــه مــي گــردد ولــي تجربیــات در 
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

دیگــر کشــورها نشــان مــي دهــد کــه بــا بهــره گیــري از روش هــاي آبیــاري 
نشــتي نیــز مــي تــوان بــازاء هــر مترمکعــب آب حداقــل 1.5 کیلوگــرم مــاده 
ــد  ــتم کارآم ــک سیس ــه ی ــاز ب ــور نی ــن منظ ــه بدی ــت آورد ک ــک بدس خش
زراعــي بــا رعایــت دســتورالعمل هــاي مناســب بــه زراعــي و بهنــژادي مــي 
باشــد . در چنیــن سیســتمي در صورتــي کــه از مدیریــت آبیــاري مطلــوب 
ــاز  ــع براســاس مراحــل فنولوژیکــي و نی ــي و بموق اســتفاده شــده و آب کاف
واقعــي در اختیــار گیــاه قــرار گیــرد. بــدون شــک دســتیابي بــه 1.5 کیلوگرم 

مــاده خشــک در یــک مترمکعــب آب دور از انتظــار نمــي باشــد.

بنابرایــن اگــر بــا امکانــات آبیــاري موجــود. کارآیــي میــزان مصــرف آب در 

ــوق الذکــر فــرض کنیــم،  ــل دســتیابي را عــدد ف محصــوالت کشــاورزی قاب
ــوالت  ــي محص ــي آب ــب آب در اراض ــارد مترمکع ــر 10میلی ــغ ب ــاالنه بال س
زراعــي کشــور از چرخــه تولیــد خــارج مــي شــود کــه بــا احتســاب 38درصــد 
ــور  ــذا در کش ــردد. ل ــي گ ــتر م ــب بیش ــم بمرات ــن رق ــاري ای ــان آبی راندم
خشــکي کــه همــواره بــا خشکســالي هــاي شــدید همــراه بــوده و مقــدار کل 
آب اســتحصال شــده آن کمتــر از 100میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت؛ 
افزایــش راندمــان آبیــاري و بخصــوص ارتقــا کارآیــي مصــرف آب در اراضــي 

آبــي کشــور از اهمیــت ویــژه و اولویــت خــاص برخــوردار مــي باشــد.
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ــرف  ــزان مص ــی و می ــه کارآی ــر، مقایس ــوالت آب ب ــد محص تولی
ــی ــتانداردهای جهان ــا اس ــران ب ــاورزی ای آب در کش

بــر اســاس آمارهــای ســازمان جهانــی خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( 
ایــران در تولیــد هندوانــه و خیــار مقــام ســوم جهــان را دارد کــه بــه معنــای کشــت 
دو محصــول آب بــر در ســرزمینی خشــک و نیمــه خشــک اســت. این موضوع نشــان 
می دهــد رویــه تولیــدات کشــاورزی در کشــور مــا بــه ســمت تولیــد ارزان تریــن و 
پــرآب بر تریــن محصــوالت حرکــت کــرده و البتــه ایــن محصــوالت بیشــترین ســهم 

صــادرات را نیــز بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

بــا وجــود بحــران کــم آبــی در ایــران کارشناســان معتقدنــد صــادرات ایــن نــوع 
محصــوالت کشــاورزی مزیــت تجــاری ایــران نیســت.

بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهــش  هــای مجلــس 
متوســط ســاالنه بــارش در ایــران 400 میلیــارد متــر مکعــب 
اســت کــه بــه طــور متوســط 270 میلیــارد متــر مکعــب بــه 
ــع  ــن منب ــن از ای ــود بنابرای ــف می ش ــل تبخیرشــدن تل دلی
ــی  ــب باق ــر مکع ــارد مت ــر آب، حــدود 130 میلی تجدیدپذی
می مانــد و از ایــن میــزان، 92 میلیــارد مترمکعــب بــه 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــدد و 38 میلی ــطحی می پیون ــای س آب ه

بــه آبخوان هــا نفــوذ می کنــد.

ــا اینکــه متوســط ســاالنه  آب شــیرین  ــی ب از طرف
قابــل دســترس بــرای هــر ایرانــی در ســال 1335، 7 
ــوده اســت در ســال 1380 ایــن  هــزار متــر مکعــب ب
ــا  ــه 1800 مترمکعــب کاهــش یافتــه اســت. ب ــم ب رق
توجــه بــه کاهــش بارش هــا پیش بینی هــا نشــان 
ــر از  ــه کمت ــال 1410 ب ــرانه در س ــم س ــد رق می ده

ــب برســد. ــر مکع 1000 مت

تغییــرات اقلیــم یکــی از علــل اصلــی تشــدید کــم 
ــی در کشــور اســت. کاهــش 9 درصــدی متوســط  آب
بــارش در کشــور، افزایــش 0/5 درجــه ای درجــه 
ــزان  ــه می ــا ب ــط روان آب  ه ــش متوس ــرارت، کاه ح
ــور و  ــز کش ــزرگ آبری ــای ب ــه  ه ــد در حوض 25 درص
ــده آب از  ــرف کنن ــای مص ــش  ه ــت بخ ــدید رقاب تش

ــود. ــد ب ــم خواه ــر اقلی ــل تغیی ــرات محتم اث

ــش  ــا در بخ ــرف آب در دنی ــزان مص ــترین می بیش



زی
ور

شا
 ک

ی
ها

ت 
اخ

 س
یر

 ز
یع

صنا
*

ور
طی

و 
م 

دا
ی 

ذای
غ

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

15

شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

ــا  ــز کشــاورزی بیشــترین مصــرف آب را دارد ب ــران نی کشــاورزی اســت. در ای
ــورها از  ــایر کش ــا س ــه ب ــران در مقایس ــاورزی ای ــهم کش ــه س ــاوت ک ــن تف ای
ــر اســت. برایــن اســاس مصــرف خانگــی 6  ــی بســیار باالت اســتانداردهای جهان
درصــد، صنعــت 2 درصــد و کشــاورزی نیــز92 درصــد منابــع آب را بــه مصــرف 
ــرف 70  ــاورزی مص ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــه مس ــد ک ــر چن ــاند )ه می رس
ــت آب را  ــدر رف ــد ه ــد و می گوین ــد می کنن ــاورزی تأیی ــد آب را در کش درص

ــای کشــاورزی گذاشــت(.  ــه پ ــد ب نبای

ــر متــر مکعــب  کارایــی آب در کشــور های پیشــرفته بیشــتر از 3 کیلوگــرم ب
اســت. بدیــن معنــا کــه از هــر متــر مکعــب آب می تــوان ســه کیلوگــرم محصول 
کشــاورزی تولیــد کــرد. در حالــی کــه راندمــان مصــرف آب در ایــران بــه یــک 
کیلوگــرم بــر مترمکعــب نیــز نمی رســد. بــر ایــن اســاس، ایــران در بهــره  وری 
از آب در بیــن 123 کشــور رتبــه 102 را کســب کــرده اســت. براســاس گــزارش 
ــری  ــی، کس ــت آب زیرزمین ــس: اف ــای مجل ــش  ه ــز پژوه ــان مرک کارشناس
حجــم مخــزن آب زیرزمینــی، کاهــش کیفیــت آب، کاهــش آبدهــی چــاه هــا، 
ــرات  ــی چــاه  هــا و فرونشســت زمیــن از اث افزایــش کــف شــکنی و جــا به جای
برداشــت بی رویــه آب از آبخــوان  هــا اســت. در همیــن گــزارش » بررســی نــرخ 
ــان  ــال 1387 نش ــا س ــور ت ــت های کش ــدادی از دش ــن در تع ــت زمی فرونشس
ــمر 30  ــت کاش ــانتیمتر، دش ــهد 25س ــون مش ــی چ ــت  های ــه دش ــد ک می ده
ــانتیمتر و  ــاوجباغ 22س ــانتیمتر، دشــت س ــن 12 س ــانتیمتر، دشــت ورامی س

دشــت قزویــن 25 ســانتیمتر فرونشســت داشــته اســت.«

ضرورت مدیریت آب

نگاهــی گــذرا بــه آمــار و ارقــام فــوق بــه وضــوح مشــخص مــی کنــد؛ مدیریت 
مصــرف آب بویــژه در بخــش کشــاورزی، بــرای حفــظ منابــع آب کشــور ضرورت 
ــه  ــاورزی برنام ــش کش ــی بخ ــوان متول ــه عن ــاورزی ب ــاد کش دارد. وزارت جه
هایــی بــرای بهینــه شــدن مصــرف آب در ایــن بخــش اجــرا کــرده یــا در دســت 
اجــرا دارد. تدویــن طــرح الگــوی کشــت، اختصــاص 10 میلیــارد دالر از منابــع 
ــای  ــبکه  ه ــرای ش ــرزی و اج ــای م ــار آب  ه ــرای مه ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
اصلــی و فرعــی آبیــاری و آبیــاری نویــن، حمایــت نکــردن از کشــت محصــوالت 
آب  بــر در مناطــق کــم آب، اجــرای طــرح  هــای آبخیــزداری و... از جملــه ایــن 

ــت.  ــا اس برنامه ه

طــرح مهــم دیگــری کــه وزارت جهــاد کشــاورزی در نظــر دارد بــرای 
جلوگیــری از هــدر رفــت آب بــه اجــرا بگــذارد؛ جلوگیــری از کشــت و صــادرات 
محصــوالت آب بــری اســت کــه درآمــد چندانــی نیــز بــرای کشــاورزان ندارنــد. 
ــی دارد و درآمــد  ــری باالی ــه اســت کــه آب ب ــن محصــوالت هندوان یکــی از ای

ــد.  ــاورزان نمی کن ــور و کش ــب کش ــی نصی ــی چندان ارزی و ریال

بــه گفتــه کارشناســان بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم هندوانــه بیــش از 500 لیتر 
آب مصــرف می شــود. کشــاورز هندوانــه را بــا صــرف میــزان قابــل توجهــی آب 
ــی ارزان  ــی و خارج ــای داخل ــول را در بازاره ــن محص ــا ای ــد ام ــد می کن تولی
می فروشــد کــه ارزان فروشــی محصــوالت آب بــر از جملــه هندوانــه بــه معنــای 

هــدر رفــت آب اســت.

ســاالنه 100 هــزار هکتــار از اراضــی کشــور به کشــت هندوانه اختصــاص دارد 
و بیــش از دو میلیــون و 300 هــزار تــن هندوانــه نیــز در مناطــق مختلف کشــور 
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تولیــد و برداشــت می شــود. بــر اســاس 
ــه نخســت  ــرک، در ســه ماه ــای گم آماره
ــه بــه  ســال 1394، 170 هــزار تــن هندوان
ارزش بیــش از 43 میلیــون و 300 هــزار 
ــت و  ــارات، کوی ــه، ام ــراق، ترکی ــه ع دالر ب
ــان  ــت. کارشناس ــده اس ــادر ش ــن ص بحری
ــر آب  ــد اگ حــوزه آب و کشــاورزی معتقدن
مصرفــی در تولیــد هندوانــه، خربــزه، ســیب 
زمینــی، گوجــه فرنگــی و دیگــر محصــوالت 
مشــابه را بــه صــورت خــام صــادر کنیــم ســود بیشــتری عایــد کشــور خواهــد شــد.

البتــه محمــود حجتــی، وزیــر پیشــین جهــاد کشــاورزی اعتقــاد داشــت کــه  » 
ــا شــیوه های پیشــرفته آبیــاری کشــت شــود مقــرون  اگــر ایــن نــوع محصــوالت ب
ــوب کشــور از  ــزارع جن ــون در برخــی م ــم اکن ــا اینکــه ه ــه اســت.« کم ــه صرف ب
جملــه جنــوب  فــارس بــا ایــن روش هندوانــه کاشــته می شــود. بایــد بــا کنتــرل و 
مدیریــت عرضــه و تقاضــا در زمینــه کاشــت محصــوالت، بــه گونــه ای برنامــه ریــزی 
ــا ایــن  ــه نوعــی ب ــدازه تولیــد نشــود و ب ــر بیــش از ان شــود کــه محصــوالت آب ب

محدودیــت شــدید آبــی، صــادرات آب نداشــته باشــیم. 

بــه گفتــه محمــود حجتــی ترجیــح ایــن اســت کــه محصوالتــی در کشــور تولیــد 
شــود کــه دارای مزایــای نســبی، ارزش افــزوده و کمتریــن نیــاز بــه آب باشــد.

ــتاد  ــو س ــاورزی و عض ــاد کش ــابق وزارت جه ــئوالن س ــی از مس ــه یک ــه گفت ب
تنظیــم بــازار یکــی از محصوالتــی کــه کامــًا ســنتی و بــدون برنامــه جامــع کشــت 
ــاال، بحــران  ــه میــزان آب بــری بســیار ب ــا توجــه ب ــه اســت کــه ب می شــود هندوان
ــد و  ــرای تولی ــی ب ــچ توجیه ــول؛ هی ــن محص ــه ای ای ــن منطق ــت پایی آب و قیم
صــادرات آن وجــود نــدارد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در طــرح الگــوی کشــت 
کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی در حــال تدویــن اســت بــه دلیــل کــم آبــی تولیــد 

ــود.  ــدود می ش ــر مح ــوالت آب ب محص

مســأله جــدی کــه بایــد در اقتصــاد کشــاورزی بــه آن توجــه کنیــم الگوی کشــت 
اســت. تــا زمانــی کــه توزیــع ســرزمینی کشــاورزی معنــای اقتصــادی پیــدا نکنــد 
ــرد  ــی کارک ــاد مل ــدر در اقتص ــر چق ــوالت آب ب ــد محص ــم تولی ــم بگویی نمی توانی
دارد. در واقــع صــادرات هندوانــه هیــچ عــدد تعییــن کننــده ای بــرای اقتصــاد ملــی 
نــدارد فقــط بــه  خاطــر رفتارهــای تجــاری وقتــی قیمــت هندوانــه در داخــل کــم 
ــت  ــه  ای تبعی ــچ برنام ــادرات آن از هی ــود و ص ــاز می ش ــادرات آن آغ ــود ص می ش
ــه کشــورهای منطقــه صــادر  ــدارد و فقــط ب نمی کنــد و بازارهــای متنوعــی هــم ن

می شــود.

الگوی کشت، چالش های مصرف بهینه آب، کم کاری دولت ها در 

مکانیزه کردن آبیاری

ــرای  ــه صــادر شــد کــه ب ــن هندوان در ســال 1393 هــم بیــش از 833 هــزار ت
تولیــد آن حــدود 208 میلیــارد لیتــر آب مصــرف شــده بــود. بــرای کشــوری کــه 
مشــکل خشکســالی و کــم آبــی دارد ایــن میــزان مصــرف آب بــرای تولیــد محصولی 
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غیــر اســتراتژیک بســیار زیــاد اســت. تدویــن یــک  برنامــه و الگــوی جامــع 
بــرای کنتــرل مصــرف آب، برنامــه تولید، کشــت و صــادرات محصــوالت آب 
بــر، یکــی از شــاخص هــای ضــروری و اولویــت هــای وزارت جهادکشــاورزی 
ــا اجرایــی شــدن صحیــح طــرح الگــوی  ــه نظــر مــی رســد ب اســت کــه ب

کشــت بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم.

چالش هــای مصــرف بهینــه  آب در کشــور را نمی تــوان فقــط بــه کشــت 
ــرح  ــی آب )ط ــند مل ــود س ــرد. نب ــدود ک ــاورزی مح ــول کش ــد محص چن
ــه حســاب  ــه روز و مــورد تأییــد همــه بخــش  هــا، تلفــات ب جامــع آب( ب
نیامــده در شــبکه  هــای توزیــع آب شــرب، وضعیــت شــبکه  هــای فاضــاب 
شــهری و روســتایی، وضعیــت رودخانــه  هــای مــرزی و حوضــه  هــای آبریــز 
مشــترک بــا کشــورهای همســایه و ســاختار مدیریــت منابــع آب و اقتصــاد 
آب از جملــه چالــش  هــای اصلــی بخــش آب اســت کــه متولیــان مدیریــت 

ــد.  ــه آن اشــاره می کنن مصــرف آب ب

ــه 2 کیلوگــرم افزایــش  ــه عنــوان مثــال  اگــر میــزان بهــره وری آب ب ب
پیداکنــد، نیــاز بــه آب در بخــش کشــاورزی از حــدود 92 میلیــارد 
مترمکعــب بــه 53 میلیــارد متــر مکعــب می رســد کــه ایــن موضــوع صرفــه  
جویــی عظیمــی در مصــرف آب خواهــد بــود. از ســوی دیگــر درســال1371 
ــت  ــعه، دول ــم توس ــه پنج ــب برنام ــد درقال ــال های بع ــن در س و همچنی
ــر  ــد. بناب ــزه کن ــاورزی را مکانی ــش کش ــاری در بخ ــه آبی ــد ک ــف ش مکل
آمــار، اگــر دولــت  هــا ســاالنه حــدود 5 درصــد براســاس ایــن تکلیــف عمــل 
ــه  ــن  هــای کشــاورزی در ســطح کشــور ب ــروز همــه زمی ــد ام کــرده بودن

ــد. ــاری می ش ــزه آبی ــورت مکانی ص

میزان مصرف »آب مجازی« برای محصوالت مختلف؛ عجیب

 ولی واقعی!

ــا محصــول در یــک  ــی اســت کــه کاال ی ــزان آب آب مجــازی منظــور می
فرآینــد تولیــد از لحظــه شــروع تــا پایــان، مصــرف مــی کنــد. مثــا بــرای 
ــور  ــر کش ــتراتژیک ه ــای اس ــه از کااله ــدم ک ــرم گن ــک کیلوگ ــد ی تولی
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محســوب مــی شــود و در ایــران نــرخ خریــد تضمینــی دارد و گاهــا ارز ارزان 18
قیمــت بــرای وارداتــش اختصــاص مــی یابــد، بــه طــور متوســط، 1300 لیتــر 

آب در جهــان مصــرف مــی شــود.

یعنــی هــر یــک کیلوگــرم گندمــی کــه مصــرف مــی کنیــم، صدهــا لیتــر 
ــرای تولیــدش، اختصــاص یافتــه اســت. 2600 بطــری نیــم لیتــری.  آب ب

ــا  ــی کاال ه ــد برخ ــرای تولی ــه ب ــازی ک ــزان آب مج ــر، می ــت زی در فهرس
ــم. ــی کنی ــرور م ــود را م ــی ش ــتفاده م اس

بــه طــور مثــال بــرای یــک بــرش نانــی کــه مصــرف مــی کنیــم، 40 لیتــر 
ــر روز  ــه ه ــیری ک ــوان ش ــک لی ــرای ی ــت. ب ــده اس ــرف ش ــازی مص آب مج
مــی نوشــیم، 200 لیتــر آب صــرف شــده اســت. پــس بایــد مصــرف را نیــز 
ــدازه نیــاز روز افــزون مــا، توانایــی  ــه ان مدیریــت کنیــم. خــاک و طبیعــت، ب

ــدارد. تولیــد ن

روش های مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی

ــرو اســت کــه در آینــده، بایســتی  ــا ایــن واقعیــت روب بخــش کشــاورزی ب
ــت  ــا مدیری ــذا ب ــد. ل ــه کن ــتر را ارائ ــد بیش ــر، تولی ــرف آب کمت ــن مص ضم
ــا اســتفاده از دانــش و فنــاوری هــای نویــن، بایــد در  ــع آب و ب صحیــح مناب
جهــت ارتقــا بهــره وری از منابــع آب، افزایــش کارایــی مصــرف آب، افزایــش 
ــی  ــای اساس ــطح، گام ه ــد س ــرد در واح ــش عملک ــاری و افزای ــان آبی راندم

برداشــت.

ــا  ــه ب ــت ک ــرا گرف ــا ف ــدی ه ــا و هلن ــی ه ــد روش کشــاورزی را از ژاپن بای
کمبــود زمیــن روبــرو هســتند و تولیــدات کشــاورزی خوبــی دارنــد. بازدهــی 
آبیــاری در کشــور طبــق گــزارش FAO در ســال 2000 میــادی، 32 درصــد 
ــوده و طبــق گــزارش معاونــت امــور زیربنایــی در ســال 1382، حــدود 40  ب

درصــد بــوده اســت.
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

در  ایــن 
ــی اســت  حال
در  کــه 

کشورهایی 
کــه از نظــر 

اقلیمی، 
اجتماعی 

اقتصــادی،  و 
ایــران  مشــابه 
بازدهــی  هســتند، 
مراتــب  بــه  آبیــاری 

از  ــوری باالتــر  ــه ط ــت. ب ــا اس ــور م کش
کــه بازدهــی آبیــاری بــر اســاس گــزارش فائــو در ســال 2000 
میــادی، در لیبــی 60 درصــد، در هنــد 52 درصــد، مصــر 53 
درصــد، ســوریه 45 درصــد و پاکســتان 44 درصــد و عربســتان 
33 درصــد و ترکیــه 40 درصــد، چیــن 36 درصــد و ایــران 32 

اســت. بــوده  درصــد 

ــط  ــه توس ــکی ک ــاده خش ــدار م ــرف آب، مق ــی مص کارآی
گیــاه بــه ازاء هــر متــر مکعــب آب حاصــل مــی شــود، تعریــف 
ــر  ــه ازاء ه ــد شــده ب ــاده خشــک تولی ــدار م شــده اســت. مق
متــر مکعــب آب مصرفــی در کشــور مــا در مقایســه بــا ســایر 

کشــورها، بســیار پاییــن اســت.

ــه  ــران(، ک ــان و گلســتان )نگارســتان ای در 2 اســتان اصفه
ــت  ــت، در دش ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای مطالعات
برخــوردار اصفهــان، متوســط تولیــد مــاده خشــک، بــه ازاء هــر 
متــر مکعــب آب از 132 گــرم تــا 3832 گــرم بــر متــر مکعــب 

متغیــر اســت.

کــم تریــن آب مربــوط بــه تنباکــو و بیــش تریــن آن مربــوط 
بــه ذرت علوفــه ای اســت. متوســط کارایــی مصــرف آب 
محصــوالت زراعــی، 800 گــرم اســت. محصوالتــی ماننــد ذرت 
علوفــه ای، ذرت دانــه ای، ســیب زمینــی، پیــاز، یونجــه و جــو، 
ــر،  ــال حاض ــد. در ح ــته ان ــری داش ــرف آب باالت ــی مص کارآی
مصــرف آب کشــور در حــدود 93 میلیــارد متــر مکعــب و در 

کشــاورزی و مصــرف شــهری وصنعتــی 7 درصــد اســت.

مهــم  محصــوالت  آبیــاری  بــرای  آب  مصــرف  میــزان 
ــا هنجارهــای جهانــی، بســیار  کشــاورزی ایــران در مقایســه ب
بــاال اســت و در ایــران عصــر 1400 بایــد راهــکار اســتراتژیک 
بــرای بــرون رفــت از ایــن معضــل توســط دولــت و مجلــس و 

ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق ــت، در دس ــت مل حمای

ــش  ــاری و افزای ــای آبی ــازی روش ه ــه س ــای بهین راهکاره
ــی ــی زراع ــرف آب در اراض ــی مص کارآی

• اصاح الگوی کشت محصوالت زراعی

• انتخــاب ارقــام پــر محصــول و بــا کارآیــی مصــرف آب بــاال 
و ترویــج کشــت آن هــا

• بررســی و تحقیــق دربــاره آرایــش کاشــت گیاهــان زراعــی 
مختلف

• اســتفاده و ترویــج مدیریــت تلفیقــی آب آبیــاری و 
شــیمیایی کودهــای 

• کاشــت زود گیاهــان بــه منظــور فــرار از 
خشــکی وتنــش

ــا طــول دوره رشــد  • گســترش کشــت ارقــام ب
کوتــاه و رشــد اولیــه ســریع

• بررســی در مــورد تعییــن ابعــاد مناســب 
مزرعــه بــه منظــور بهبــود راندمــان آبیــاری

• بررســی و تحقیــق در مــورد تراکــم بوتــه 
مطلــوب در هکتــار

ــوالت  ــه محص ــه ب ــت منطق ــوع کش ــر ن • تغیی
ــر ــم آب ب ک

• ذخیــره ســازی آب در مجــاری و مخــازن 
اتــاف  از  بــه منظــور جلوگیــری  سرپوشــیده 
افزایــش بازدهــی آبیــاری و یکپارچــه ســازی 

اراضــی

ــان در  ــارش جه ــط ب ــوم متوس ــک س ی
ــران ای

هــم اکنــون اعمــال روشــهای ســنتی آبیــاری در 
بخــش کشــاورزی و باالبــودن میــزان هــدرروی آب 
در ایــن بخــش و همچنیــن شــبکه هــای انتقــال و 
توزیــع؛ باعــث از بیــن رفتــن هزینــه هــای تامیــن 
آب در کشــوری شــده اســت کــه بــه میــزان یــک 

ســوم متوســط جهانــی در ســال بارندگــی دارد.

در ســال 88 یــک مقــام شــرکت مهندســی آب 
و فاضــاب کشــور میــزان مصــرف ســرانه عمومــی 
آب، خدمــات و هدررفــت آن بــه ازاء هــر نفر در روز 
را 220 لیتــر اعــام کــرده بــود کــه طبــق گــزارش 
وزارت نیــرو در ســال 89 ایــن میــزان مصــرف آب 
شــرب در بخــش خانگــی، 2 برابــر متوســط جهانــی 

. ست ا

منابــع آب تجدیــد شــونده در ایــران هــم اکنــون 
ــی آن اســت و بیــش از  25 درصــد متوســط جهان
ــود  ــی موج ــع آب ــب از مناب ــارد مترمکع 130 میلی

کشــور تجدیــد شــونده اســت.

ایــران بــا متوســط بــارش ســاالنه 250 
میلیمتــر جــزو مناطــق خشــک دنیــا

ایــران در ناحیــه خشــک جهانــی قــرار دارد 
ــه  ــت ب ــر اس ــارش آن  250  میلیمت ــط ب و متوس
ــران در مناطــق  ــه  25  درصــد خــاک ای طــوری ک
و    خشــک  مناطــق  در  40 درصــد  فراخشــک، 
ــرار دارد.                                 ــک ق ــه خش ــق نیم ــد در مناط  25درص

منابــع آبــی در بخــش کوچکــی از مســاحت 
کشــور قــرار گرفتــه و بایــد از ایــن مناطــق بــه دو 
ســوم مســاحت ایــران کــه جــزو مناطــق کــم آب 

ــل شــود. هســتند، منتق

ــران  ــزرگ در ای ــد ب ــدود  95  س ــون ح ــم اکن ه
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ــدها  ــن س ــا ای ــوان ب ــب آب را می ت ــر مکع ــارد مت ــود دارد و  5/36   میلی وج
مهــار کــرد. 45  شــبکه بــزرگ آبیــاری و زهکشــی در کشــور موجــود اســت کــه 

ــد. ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــن را تح ــار زمی ــارد هکت ــادل 4/1 میلی مع

ظرفیت نیروگاه های برق- آبی کشور  25  هزار مگاوات است.                                 

آبهــای زیرزمینــی در چنیــن شــرایطی از حساســیت فوق العــاده ای برخــوردار 
ــر نحــوه مصــرف  ــذا بایــد ب اســت و مــورد اســتفاده بی رویــه قــرار می گیــرد ل

آن نظــارت شــود.

ــعه  ــارم توس ــه چه ــند برنام ــی در س ــای زیرزمین ــت آبه ــه وضعی ــه ب توج
اقتصــادی، اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ضمــن آنکــه هم اکنــون 
ــه  ــت و ب ــگان اس ــا رای ــاورزی تقریب ــش کش ــی در بخ ــای زیرزمین ــای آبه به

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــی بیش ــالی و کم آب ــاظ خشکس لح

مقایسه میزان بارندگی در کشورهای جهان

ــی  ــزان بارندگ ــوری می ــر کش ــن آب در ه ــع تامی ــن مناب ــی از اصلی تری یک
ــه بیشــتر  ــک منطق ــرف در ی ــاران و ب ــه شــکل ب ــر چــه بارندگــی ب اســت. ه
ــور  ــت و آن کش ــتر اس ــود دارد بیش ــور  وج ــه در کش ــی ک ــزان آب ــد، می باش

ــردم دارد. ــی م ــاز آب ــن نی ــری در تامی ــی باالت توانای

ــان  ــل متحــد، در می ــه گــزارش ســازمان کشــاورزی و غــذای ســازمان مل ب
186 کشــور مــورد مطالعــه کشــور کلمبیــا باالتریــن میــزان بــارش ســاالنه را 
ــی  ــه طــور متوســط ســاالنه 3240 میل ــزارش ب ــن گ ــق ای داشــته اســت. طب
ــه و  ــده اســت. کشــورهای ســایو توم ــن کشــور باری ــرف در ای ــاران و ب ــر ب مت
ــزی،  ــا، کاســتاریکا، مال ــر ســلیمان، پانام ــو، جزای ــوی پاپای ــه ن پرینســیپه، گین
برونیــی، اندونــزی و بنــگادش ده کشــوری هســتند کــه از نظــر ســطح بــارش 
ــارش ســاالنه در کشــور  ــد. متوســط ب در باالتریــن جایــگاه در دنیــا قــرار دارن
مالــزی 2875 میلــی متــر  و متوســط بــارش در اندونــزی 2702 میلــی متــر 

اعــام شــده اســت.

ــارش  ــزان ب ــی را دارد و می ــگاه س ــا جای ــور ونزوی ــدی کش ــن رده  بن در ای
 هــای ســاالنه در ایــن کشــور برابــر بــا 2044 میلــی متــر اعــام شــده اســت در 
حالی کــه میــزان بــارش در برزیــل برابــر بــا 1761 میلی متــر، در ژاپــن 1668 
ــر اســت. ــی مت ــا 1220 میل ــر و در بریتانی ــروژ 1414 میلی مت ــر، در ن میلی مت

طبــق آخریــن گــزارش جهانــی، ایــران در میــان 186 کشــور از نظــر میــزان 
ــا  ــر ب ــارش در ایــن کشــور براب ــارش در ســال جایــگاه 164 را دارد. میــزان ب ب
ــتر از  ــزان بیش ــن می ــه ای ــت ک ــده اس ــزارش ش ــال گ ــر در س 228 میلی مت

ــارش ایــران در دو ســال اخیــر اســت. ســطح ب

ــر در   ــی و مص ــتاین، لیب ــن اش ــعودی، لیخت ــتان س ــورهای قطر،عربس کش
انتهــای ایــن فهرســت قــرار دارنــد و میــزان بــارش در ایــن کشــورها کمتــر از 

ــر در ســال اســت. ــی مت 74 میل
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کشورهایی که بیشترین میزان بارش را دارند:

کشورهایی که کمترین بارش را دارند:

کشورهای منتخب از نظر میزان بارش:
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 یافته هــای علمــی پژوهشــگران کشــورمان بــر تأثیــرات خشکســالی بــر کاهــش آب هــای زیرزمینــی و تغییــر 
ناگزیــر و نامطلــوب کاربــری اراضــی تاکیــد دارد.

ــاد در نقــاط مختلــف  ــی و نوســانات اقلیمــی وقــوع خشکســالی های زی در دهه هــای اخیــر گرمایــش جهان
اقلیــم ایــران بدنبــال داشــته اســت و بــا توجــه بــه تقاضــای آب بــرای مصــارف کشــاورزی، فشــار مضاعفــی بــر 

روی منابــع آب زیرزمینــی وارد شــده اســت.

ــی  ــرف آب زیرزمین ــی روی مص ــف اراض ــای مختل ــت کاربری ه ــاحت و کیفی ــر مس ــا تغیی ــالی ها ب خشکس
اثرگــذار هســتند. مطالعــات نشــان می دهنــد کــه کربــن آلــی خــاک در اثــر تغییــر کاربــری اراضــی از چــراگاه به 
زمیــن کشــاورزی، 59 درصــد کاهــش و در اثــر تبدیــل اراضــی زراعــی بــه جنــگل 50 درصــد افزایــش می یابــد. 
همچنیــن تغییــرات شــدید کاربــری اراضــی عــاوه بــر تغییــر جریــان ســطحی بــر جریان هــای زیرزمینــی نیــز 

تأثیرگذارند.

بــر اســاس بررســی های انجــام  شــده توســط محققــان، در مناطــق مختلــف کشــور، رونــد نزولــی تغییــرات 
ســطح آب زیرزمینــی به وضــوح مشــاهده می شــود کــه خطــرات زیــادی بــرای پایــداری کشــاورزی و محیــط 

زیســت دارد.

در ســال های اخیــر از تصاویــر ماهــواره ای و سیســتم اطاعــات 
جغرافیایــی بــرای بررســی تغییــر کاربــری اراضی و پوشــش گیاهی 
اســتفاده بیشــتری شــده اســت. در برخــی نقــاط نشــان داده شــده 
کــه افزایــش ســطح اراضــی کشــاورزی، منجــر بــه کاهــش ســطح 
ایســتابی بــه میــزان بیــش از پنــج متــر شــده اســت. لــذا بررســی 
اصولــی ایــن موضــوع و جلوگیــری از تغییــرات نامناســب کاربــری 
ــه دنبــال پاییــن رفتــن ســطح آب زیرزمینــی، اهمیــت  اراضــی ب

بســیاری دارد.

در همیــن خصــوص، پژوهشــگرانی از دانشــگاه مایــر اقــدام بــه 
انجــام مطالعــه ای کرده انــد کــه در آن بــه بررســی تأثیر خشکســالی 
بــر تغییــر کاربــری اراضــی و تــراز آب زیرزمینــی پرداختــه شــده 

اســت.

ــا اســتفاده از  ــه پایــش خشکســالی ب در ایــن تحقیــق، آن هــا ب
شــاخص های زمینــی و ســنجش از دوری و تأثیــر آن بــر تغییــرات 
کاربــری اراضــی، پوشــش و ســطح آب هــای زیرزمینــی در حــوزه آبخیــز دشــت رزن قهاونــد در اســتان همــدان 

پرداخته انــد.

بــر اســاس اعــام انجمــن آبخیــزداری ایــران، نتایــج ایــن بررســی ها نشــان داد کــه افــت تــراز آب زیرزمینــی 
بــا تأخیــر دوســاله، همبســتگی قابــل توجهــی بــا خشکســالی هواشناســی دارد. همچنیــن در ایــن خصــوص، 
ــری را نشــان  ــی همبســتگی قوی ت ــت دمای ــه شــاخص وضعی ــی نســبت ب ــت پوشــش گیاه شــاخص وضعی

می دهــد.

ــوری دانشــیار و پژوهشــگر گــروه مهندســی طبیعــت  ــد ن ــا، حمی ــه نقــل از ایرن ــرس ب ــه گــزارش کاج پ ب
دانشــگاه مایــر بعنــوان یکــی از پژوهشــگران ایــن مطالعــه اظهــار داشــت: »طبــق یافته هــای مــا، در ناحیــه 
ــه ترتیــب حــدود  مــورد مطالعــه، بیــن دو خشکســالی متوالــی، ســطح اراضــی کشــاورزی، باغــات و مراتــع ب
11، 14 و 0.23 درصــد کاهــش یافتــه، درحالی کــه متأســفانه اراضــی شــور حــدود 10 درصــد افزایــش نشــان 

می دهنــد«

وی افــزود: »شــاخص های مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه، قابلیــت بازســازی خشکســالی را داشــته و نشــان 
ــی  ــاه اقلیم ــی کوت ــای حت ــتری را در دوره ه ــرات بیش ــک، تغیی ــرد و خش ــتم های س ــه اکوسیس ــد ک می دهن

ــد« ــه می کنن تجرب

ــرف در مناطــق کوهســتانی  ــارش ب ــر کاهــش ب ــرات آن ب ــی و اث ــش جهان ــوع گرمای ــا وق ــن پژوهــش، ب ای
ــرات  ــوای نیمه خشــک و خشــک، تأثی ــوژی هســتند، خشکســالی ها در آب وه ــره گاه اکول ــن ذخی ــه مهم تری ک
احتمالــی بیشــتری بــر اکوسیســتم ها و منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی مناطــق می گذارنــد. ایــن یافته هــای 
علمــی پژوهشــی بــر تأثیــرات خشکســالی بــر کاهــش آب هــای زیرزمینــی و تغییــر ناگزیــر و نامطلــوب کاربــری 

اراضــی تاکیــد دارد.

نقش خشکسالی بر تغییر کاربری اراضینقش خشکسالی بر تغییر کاربری اراضی
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بــر فــرض اگــر گزارشــی مطالعاتــی و میدانــی در ســطوح مختلــف جامعه 
و در میــان افــکار عمومــی بــا ایــن ســوال کــه »میــزان مصــرف آب بــرای 
تولیــد یــک واحــد محصــول کشــاورزی یــا غذایــی چقــدر اســت؟« تهیــه 
شــود، بــه نــدرت ســوال شــوندگان غیــر متخصــص پاســخ دقیقــی بــه این 
پرســش خواهنــد داد، کــه مثــا بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم گنــدم، یــک 
کیلوگــرم گوشــت مــرغ یــا گاو و یــا یــک لیــوان شــیر و دههــا محصــول و 

فــرآورده دیگــر، هرکــدام جداگانه،چنــد لیتــر آب مصــرف مــی شــود.

حــال اگــر نــوع ســوال را تغییــر دهیــم و بپرســیم: »آیــا مــی دانســتید بــرای تولیــد 
یــک کیلوگــرم گنــدم 1300 لیتــر آب مصــرف مــی شــود و ایــن میــزان آب مصرفــی 
بــرای تولیــد یــک کیلــو برنــج و یــک کیلــو گوشــت مــرغ هــر کــدام جداگانــه 4000 
لیتــر اســت یــا بــرای یــک لیــوان شــیر 200 لیتــر یــا یــک عــدد گوجــه فرنگــی 13 
ــا خنــده و شــوخی  لیتــر آب مصــرف مــی شــود؛ ممکــن اســت در بســیاری مــوارد ب
تــوام بــا تعجــب بگوییــد: »نــه! واقعــا؟ نکنــد مــرا دســت انداختــه ایــد، یعنــی جــدی 
اســت؟ نمــی دانســتم! و شــاید هــم بعضــی هــا فکــر کننــد جلــوی دوربیــن مخفــی 

هســتند.

بــه هرحــال لزومــی نــدارد همــه مــردم و حتــی بســیاری از متخصصــان غیــر بخــش 
ــز  ــه توســط مراک ــام آن ک ــار و ارق ــن محاســبات و آم ــق ای ــور دقی ــه ط کشــاورزی ب

علمــی ایــران و جهــان تحقیــق شــده را بداننــد یــا در مــوردش فکــر کــرده باشــند.

حــال اگــر دامنــه ایــن بحــث در ارتبــاط بــا آب را کمــی گســترش دهیــم و مجــددا 
ــدر آب  ــا ســاالنه چق ــد آب مجــازی چیســت و کشــور م ــی دانی ــا م ــه آی بپرســیم ک
ــده  ــه ش ــای گفت ــخ ه ــا و پاس ــت ه ــان حال ــا هم ــاید ب ــد؟ ش ــی کن ــازی وارد م مج

مواجــه شــوید!

ــا در  ــوع پرســش ه ــن ن ــدک، ای ــگ ســازی ان ــل فرهن ــه دلی ــن اســت ب راســت ای
جامعــه مــا همــواره بــا تعجــب و ابهــام روبــرو هســتند و دشــوار اســت کســی بــاور کنــد 
بــرای تولیــد یــک کیلــو برنــج کــه بــه صــورت کتــه یــا چلــو درحــد یــک وعــدۀ غذایی 
بــرای خانــواری6 نفــره البتــه بــا امســاک مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؛ 4000 لیتــر 
ــد واحــد کاالی  ــرای تولی ــزان آب ب ــن می ــرا محاســبه ای آب مصــرف شــده اســت، زی
کشــاورزی اعــم از زراعــی و باغــی بــه صــورت محاســبه خطــی امــکان پذیــر نیســت. 

امــا یکــی از دالیلــی کــه افــکار عمومــی غالبــا بــه ایــن گونــه اطاعــات فکــر نمــی 
کننــد یــا حتــی از میــزان تقریبــی آن بــی اطــاع هســتند، ناشــی از ایــن اســت کــه 
ــه  ــت نیافت ــگ، عمومی ــک فرهن ــوان ی ــه عن ــادی آن ب ــی آب و ارزش اقتص ارزش ذات

اســت.

بحران عمیق کم آبی، خشکسالی، بحران عمیق کم آبی، خشکسالی، 
تنش های اجتماعی وضرورت تنش های اجتماعی وضرورت 

رویکردی متفاوترویکردی متفاوت



ی 
رز

او
ش

 ک
ی

ها
ت 

اخ
 س

یر
 ز

یع
صنا

*
ور

طی
و 

م 
دا

ی 
ذای

غ

شامره 234 و 235

تیر و مرداد 1400

وم
و د

م 
ست

 بی
ال

س

24

البتــه دانشــمندان همــه جانبــه 
ــا روش هــای دیگــری  نگــری هســتند کــه ب

میــزان مصــرف آب بــرای هــر واحــد تولیــدی را 
کمتــر محاســبه و میــزان فرورفــت آب در زمیــن 
را از اعــداد فــوق کســر مــی کننــد. ولــی بــه هــر 
حــال ایــن ارزش گــذاری و بــا همیــن روش کــم 

و بیــش وجــود دارد.

ــه،  ــماره مجل ــن ش ــی ای ــزارش اختصاص در گ
ــری تدریجــی بحــران  ــل و عوامــل شــکل گی عل
همــه جانبــه آب طــی 70 ســال گذشــته در 
رابطــه بــا افزایــش جمعیــت، فراوانــی آب و 
قیمــت نــازل و بســیار ارزان آن کــه موجــب 
گســترش فرهنــگ پرمصرفــی و غیــر مســئوالنه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی ــده، م آن ش

کشــوری کــه اکنــون بــا بــروز یک خشکســالی 
آســیب هــای جــدی مــی بینــد، کشــوری بــوده 
ــال و  ــداری، انتق ــظ و نگه ــای حف ــه ســنت ه ک
ــه و شــگرف آب در تمــدن 3000  ــع عادالن توزی
ــگ  ــن ارزشــمندی از فرهن ــل نگی ــاله اش مث س
ــی و  ــای طوالن ــات ه ــی درخشــد. احــداث قن م
دور نگهداشــتن آب از چشــم خورشــید ســوزان و 
آفتــاب مــداوم ســالیانه در کویرهــا و رســاندنش 
ــه شــهرها، روســتاها، باغــات، مــزارع و منــازل  ب
ــم و دانــش  ــا کمتریــن هدررفــت؛ نشــان از عل ب
ــا در  ــتگان م ــی مانندگذش ــری ب ــی و نظ تجرب

پهنــه ایــران زمیــن دارد.

تقســیم عادالنــه آب نیــز کــه هــم اکنــون آثــار 
ســازه ای و فیزیکــی آن در مناطقــی چون شــهر 

ــتان،  ــتان لرس ــی از اس ــش های ــوش، بخ ش

اصفهــان و بســیاری مناطــق دیگــر وجــود دارد؛ آشــکار 
مــی ســازد پیشــینیان مــا بــه درســتی و برعکــس ســه نســل 

ــی آب و همچنیــن نقــش آن  ــه ارزش اقتصــادی و ذات ــر، ب اخی
در تمــدن ســازی، بهتــر پــی بــرده بودنــد.

ــی  ــای علم ــرفت ه ــم پیش ــه رغ ــروزه ب ــال، ام ــر ح ــه ه ب
بســیار در علــم هیدرولــوژی، سیاســت گــذاری و برنامــه هــای 
ــه موضــوع مصــرف بیــش از  ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــا ب کشــور م
ــه  ــی ب ــت و خانگ ــه در صنع ــاورزی و چ ــه در کش ــد آب چ ح
صــورت یــک چالــش جــدی و نگرانــی بــرای مــردم و حکمرانــی 
درآمــده اســت و بــا تنــش هــای اجتماعــی و اعتراضــات متعــدد 
ــیم  ــا تقس ــود آب ی ــر کمب ــر س ــف ب ــای مختل ــتان ه در اس
ــه  ــه آن از منظــر معترضــان مواجــه هســتیم کــه روز ب ناعادالن

ــد. ــی یابن روز گســترش م

اساســی مصــرف آب در  آنجــا کــه بخــش عمــده و  از 
ــان  ــی آن می ــم واقع ــر رق ــر س ــه ب ــت، گرچ ــاورزی اس کش
متولیــان تولیــد، اســتحصال و مصــرف طــی ســه دهــه اخیــر، 
ــر مکعــب وجــود دارد و  ــارد مت ــا 30 میلی ــاف فاحشــی ت اخت
ــق نشــده اســت  ــوز تدقی ــم هن ــاده مه ــوق الع ــن موضــوع ف ای
زیــرا وزارت جهادکشــاورزی مصــرف خــود را میــان 60 تــا 70 
درصــد و وزارت نیــرو آن را 90 تــا 93 درصــد از 100 میلیــارد 
متــر مکعــب آب اســتحصالی ارزیابــی مــی کنــد، ولــی بــه هــر 
حــال در حــوزه مدیریــت کان یــا حکمرانــی میــزان مصرف آب 
کشــاورزی دیــدگاه هــا و نظریــه هــای متعــدد تخصصــی هــم 

ــا متضــاد مطــرح اســت. ســو ی

ــم  ــه رغ ــروزه ب ــال، ام ــر ح ــه ه ب
علــم  در  بســیار  علمــی  هــای  پیشــرفت 
ــای  ــه ه ــذاری و برنام ــت گ ــوژی، سیاس هیدرول
ــوع  ــه موض ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــا ب ــور م کش
ــاورزی  ــه در کش ــد آب چ ــش از ح ــرف بی مص
ــک  ــورت ی ــه ص ــی ب ــت و خانگ ــه در صنع و چ
چالــش جــدی و نگرانــی بــرای مــردم و 
ــای  ــش ه ــا تن ــت و ب ــده اس ــی درآم حکمران
ــای  ــتان ه ــدد در اس ــات متع ــی و اعتراض اجتماع
مختلــف بــر ســر کمبــود آب یــا تقســیم ناعادالنــه 
ــه روز  ــتیم ک ــه هس ــان مواج ــر معترض آن از منظ

ــد. ــی یابن ــترش م ــه روز گس ب
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

یک 
مــی  نظریــه 

ــود آب  ــد؛ کمب گوی
ــا  ــا ب ــت و بعض ــدی نیس ج

صراحــت اضافــه مــی کنــد؛ بــا کمبــود آب مواجــه 
ــازده در  ــذور پرب ــوژی روز ب ــه تکنول ــتیم و ب نیس
واحــد ســطح بــرای گنــدم و غــات یــا مقــاوم در 
مقابــل کــم آبــی، بذرهــای مناســب دیــم و یــا لب 
ــره  ــن به ــا، همچنی ــه دریاه ــراف کران ــوری اط ش
گیــری از روش هــای تولیــد بــا تکنولــوژی هــای 
ــدرن در مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت و  م
در عرصــه دام و طیــور بــه بــه نــژادی و نژادهــای 
برتــر جهانــی یــا ژنومیــک دام هــای پــروف شــده 
بــا تولیــد مثــل و راندمــان بــاالی شــیردهی، پنــاه 

ــرد. ــی ب م

ولــی ایــن نظریه وقتی ســراغ این دســتاوردهای 
علمــی و جهانــی در داخــل  مــی رود بــا کمبــود 
ــود و بحــث واردات  ــی ش ــه م ــا مواج ــود آنه و نب
ــد  ــه بگوی ــی آن ک ــا را ب ــش آن ه ــال دان ــا انتق ی
ایــن خــود یــک وابســتگی جــدی تــر از وابســتگی 
بــرای واردات محصــوالت و نهــاده هــای نهایــی در 
پــی خواهــد داشــت، مطــرح مــی کنــد. و البتــه 
ــم و  ــت االن نداری ــت اس ــه درس ــد ک ــی افزای م
مجبــور بــه واردات هســتیم ولــی در آینــده آنهــا 
را در داخــل ایجــاد مــی کنیــم و بــدون اتــکا بــه 
واردات، خــود صاحــب ایــن علــوم خواهیــم شــد!

این 
ــی  ــدگاه نم دی
در  و  گویــد کــی 
ــد  ــا چن ــی ی ــه زمان چ
ــث را  ــی بح ــر! ول ــال دیگ س
ــه یــک امــر کلــی نامشــروط ختــم  ب
ــث  ــن بح ــه ای ــاره ای ب ــی اش ــد و حت ــی کن م
نــدارد کــه آیــا باوجــود طرفــداران جــدی نظریــه 
»همــه جهــان دشــمن پنــداری« ایــن آرزوهــای 
شــیرین و نجــات بخــش کشــاورزی، دســت 

هســتند؟ یافتنــی 

دیــدگاه دیگــر در عرصــه کشــاورزی بــا اتــکا بــه 
نظریــه »وابســتگی متقابــل« بــر ایــن بــاور اســت 
کــه تئــوری »وابســتگی کشــورهای پیرامــون 
ــری  ــش، دی ــه مرکــز« حتــی از ســوی طرفداران ب
ــت و  ــده اس ــته  ش ــار گذاش ــپری و کن ــت س اس
تمــام کشــورهای جهــان از نظــر علمــی و تجــارت 

ــد. ــل دارن ــه هــم وابســتگی متقاب ــی ب و بازرگان

ــود شــدید  ــر کمب ــد ب ــگاه ضمــن تاکی ــن دی ای
آب و اســتفاده از دســتاوردهای شــگرف علــوم 
و تحقیقــات انجــام شــده در داخــل کشــور و 
موسســات علمــی مطــرح جهــان کــه مــورد اشــاره 
قــرار گرفــت، دیــدگاه ایجــاد تعــادل در واردات آب 
ــاورزی  ــوالت کش ــل محص ــد داخ ــازی و تولی مج
را مطــرح مــی کنــد و مــی گویــد؛ لزومــی نــدارد 
ــر  ــود آب مواجــه هســتیم و ذخای ــا کمب ــی ب وقت
آب هــای زیــر ســطحی وســفره هــای زیرزمینــی 
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بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت اصــرار کنیــم ولــو 
ــه  ــاز ب ــی نی ــرزمینی تمام ــدن س ــی تم ــا ویران ب
محصــوالت کشــاورزی را بــا فشــار بــر ایــن منابــع 
کــه ذخیــره قــرن هــای متمــادی اســت در داخــل 

تولیــد کنیــم.

ــتگی  ــه وابس ــه نظری ــکا ب ــا ات ــدگاه ب ــن دی ای
ــرای ایجــاد ایــن تعــادل  متقابــل، وجــه سیاســی ب
ــال  ــه انتق ــکا ب ــا ات ــد؛ ب ــی گوی ــد و م ــی بین را نم
دانــش و دســتاوردهای علمــی پیــش از تولیــد تــوام 
ــی  ــی م ــول نهای ــی واردات محص ــزان منطق ــا می ب
ــر آب هــای زیرزمینــی  ــه بازســازی ذخای توانیــم ب
ــه  ــا ک ــا آنج ــدگاه، ت ــن دو دی ــم. ای ــک کنی کم
یکدیگــر را بــه انــواع و اقســام اتهامــات و برچســب 
ــد  ــی توانن ــد م ــی کنن ــم نم ــند مته ــای  ناپس ه

ــند.  ــازنده باش س

دیــدگاه ســومی کــه بــر میــزان مصــرف آب تاثیــر دارد، دیــدگاه 
سیاســی امنیتــی اســت و بعــد از جنــگ تحمیلــی و آســیب هــای 
جــدی کــه صنایــع بــزرگ پتروشــیمی، فــوالد و صنایــع ســنگین 
ــه وجــود آمــد  ــد، ب ــراق دیدن ــرز ع احــداث شــده در نزدیکــی م
کــه ایــن صنایــع بایــد در مرکــز کشــور و دور از دســترس آســان 
ــذا  ــد، ل ــرار گیرن ــا هواپیماهــای بمــب افکــن ق ــه ی آتــش توپخان
بخــش عمــده ای از ایــن صنایــع آب بــر، بــه مرکــز کشــور منتقــل 
ــداث  ــزی اح ــق مرک ــگ در مناط ــد از جن ــای بع ــال ه ــا در س ی

شــدند.

حــال، معــادالت جنــگ هــای کاســیک و رو در رو بــه صــورت 
بنیــادی تغییــر کــرده و تکنولــوژی موشــکی و پهپادی، دسترســی 
بــه هــر هدفــی از ایــن نــوع را آســان کــرده اســت، از ســوی دیگــر 
پایــان عصــر جنــگ هــای جبهــه ای رو در رو و کاســیک اســت و 
در تاکتیــک واســتراتژی، ســامانه هــای دفاعــی ضــد موشــکی و رد 
یابــی و انهــدام  پهپــادی، جایگزیــن شــده اســت، ایــن صنایــع بــه 
کلــی بایــد مــدرن و بــه روز شــده و بــا توجــه بــه کمبــود آب بــه 

نزدیــک کرانــه هــای دریــا انتقــال یابنــد.

ــای  ــفره ه ــر س ــن ذخای ــن رفت ــود آب، پایی ــا موضــوع کمب ام
ــاز و  ــای مج ــاه ه ــدد در چ ــای متع ــکنی ه ــف ش ــی، ک زیرزمین
ــدید  ــش ش ــالی، کاه ــی، خشکس ــرات اقلیم ــاز، تغیی ــر مج غی
ــدد  ــات متع ــروری، اعتراض ــاورزی و دامپ ــوالت کش ــد محص تولی
کشــاورزان و مــردم برســر آب امــری عاجــل و تعلــل ناپذیر اســت، 
ایــن دیگــر یــک بحــث روشــنفکرانه غیــر اجرائــی کــه مثــا ایــن 

ــا آن، نیســت. درســت اســت ی

آمــار و ارقــام و همچنیــن تعــداد اعتراضــات و تظاهــرات 
خیابانــی و شــعارهای آنــان بــر ســر آب طــی دهــه اخیــر از ســال 
1391 بــه عنــوان یــک گــزارش خبــری کار شــده و بــه صــورت 
محرمانــه در دفتــر مجلــه موجــود اســت، تظاهراتــی کــه از ســال 
1391 بــا شکســتن لولــه هــای انتقــال آب بــه یزد توســط گروهی 
از کشــاورزان شــرق اصفهــان آغــاز و بــه تظاهــرات خیابانــی مردم 
خوزســتان در مــرداد مــاه جــاری کشــیده شــد و هنــوز هــم حــل 

نشــده باقــی مانــده اســت.

ــم  ــه ه ــز ک ــه آب نی ــیم عادالن تقس
ــی آن  ــازه ای و فیزیک ــار س ــون آث اکن
در مناطقــی چــون شــهر شــوش، بخــش 
ــان و  ــتان، اصفه ــتان لرس ــی از اس های
ــود دارد؛  ــر وج ــق دیگ ــیاری مناط بس
ــه  ــا ب ــینیان م ــازد پیش ــی س ــکار م آش
ــر،  ــل اخی ــه نس ــس س ــتی و برعک درس
بــه ارزش اقتصــادی و ذاتــی آب و 
ــازی،  ــدن س ــش آن در تم ــن نق همچنی

ــد. ــرده بودن ــی ب ــر پ بهت
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ــن  ــده و شــنیده و باالتری ــا مجمــل آن را دی جامعــه، شــرح مفصــل ی
ــیزدهم  ــت س ــال دول ــد. ح ــرده ان ــر ک ــار نظ ــم اظه ــور ه ــات کش مقام
ــرای  ــم ب ــری ه ــس اســت و وزی در آســتانه کســب رای اعتمــاد از مجل
کشــاورزی مملکــت بــه مجلــس معرفــی کــرده کــه دکتــرای هیدرولوژی 

دارد. 

در برنامــه ایشــان، گرچــه اشــاره ای جــدی بــه آب کشــاورزی و راهبــرد اســتفاده 
کــم یــا زیــاد از آن نشــده و در واقــع برنامــه هــم نیســت بلکــه ذکــر مصیبــت و ســیاهه بلنــد 
ــا پســند  ــاری هــای کشــاورزی مملکــت اســت کــه ســعی شــده متناســب ب ــی از گرفت باالی
افــکار عمومــی بخــش کشــاورزی تهیــه و تنظیــم شــود، امــا مهــم تریــن چالــش ایــن وزیــر 
کــه همــگان مــی گوینــد بــا کســب رای بــاال از مجلــس بــر ســر کار مــی آیــد، ارائــه برنامــه ای 
اجرائــی، نــه رویایــی و پندارگرایانــه در مــورد حکمرانــی متکــی بــه ارزش ذاتــی و اقتصــادی 
آب در کنــار جراحــی واقعــی و شــجاعانۀ کالبــد نحیــف بازرگانــی و اقتصــاد کشــاورزی تــوام بــا 
خداحافظــی بــا ارز نــرخ 4200 تومانــی ترجیحــی در تمامــی مراحــل پیــش و پــس از تولیــد 
ــد  ــی خری ــای دیجیتال ــب کارت ه ــا در قال ــت ه ــن حمای ــر ای ــاورزی و تغیی ــوالت کش محص
نهــاده هــا از صــدر تــا ذیــل و از محــل مابــه التفــاوت نــرخ ارز 4200 تومانــی تــا آزاد براســاس 

ســطح زیرکشــت و نــوع محصولــی کــه کشــاورزان مــی کارنــد اســت.

 همچنیــن کارت هــای دیجیتالــی بــرای صاحبــان واحدهــای دامپــروری، شــیات و آبزیــان 
متناســب بــا ابعــاد و ظرفیــت واحدهــا، یــا کیفیــت تولیــد بــا رقابــت در قیمــت تمــام شــده 
عرضــه آزاد در یــک زنجیــره ســازمان دهــی شــده و مــوازی بــا آن و بــرای جلوگیــری از هــر 
گونــه تنــش و اعتــراض اجتماعــی،  اعطــای چنیــن کارتــی بــه مصــرف کننــدگان 7 دهــک 

پاییــن بــرای خریــد محصــوالت کشــاورزی و مــواد لبنــی.

ــه  ــا کمــک متخصصــان و برنام ــی ب ــوار، ول ــیعی دارد و بســیار دش ــاد وس ــه ابع ــن برنام ای
ــر اســت.  ــکان پذی ــی ام نویســان دیجیتال

ــبانه  ــارت ش ــا و نظ ــاده ه ــم نه ــت مقس ــاورزی از حال ــی، وزارت جهادکش ــن حالت در چنی
روزی بــی حاصــل و گرفتــاری هــای مرتبــط بــه آن خاصــی مــی یابــد و در جایــگاه واقعــی 
یــک وزارتخانــه وارد تعامــات جهانــی بــرای دســت یابــی بــه آخریــن فــن آوری هــا از نقطــه 
آغازیــن یعنــی تحقیقــات اولیــه تکنولــوژی هــای زیــر بخــش هــای مختلــف مــی شــود، آنچــه 
ــاز کاالهــای  ــورد نی ــرد، تامیــن ارز م ــرار گی ــورد توجــه جــدی ق ــد م ــی بای در شــرایط کنون

اساســی و نهــاده هــای دام و طیــور بــه صــورت عاجــل اســت. 

ــره  ــن ذخی ــان یافت ــل پای ــه دلی ــر ب ــدو اســتقرار وزی ــا در ب ــاده ه ــودن واردات نه عاجــل ب
ــده اســت. ــاه آین ــر 3 م ــور طــی حداکث ــای دام و طی ــاده ه نه

ممکــن اســت چنیــن برنامــه ای چهــار تــا پنــج ســال طــول بکشــد ولــی بنیادیــن و ضــد 
فســاد خواهــد بــود .

منصور انصاری

ــروز  ــا ب ــون ب ــه اکن ــوری ک کش
ــای  ــیب ه ــالی آس ــک خشکس ی
ــوده  ــوری ب ــد، کش ــی بین ــدی م ج
کــه ســنت هــای حفــظ و نگهــداری، 
انتقــال و توزیــع عادالنــه و شــگرف آب 
در تمــدن 3000 ســاله اش مثــل نگیــن 
ــد ــی درخش ــگ  م ــمندی از فرهن ارزش
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پیش بینی تنش های اجتماعی آب با پیش بینی تنش های اجتماعی آب با 
کمک هوش مصنوعیکمک هوش مصنوعی

مــا پیــش بینــی کردیــم در ســال 2020، در چــه مناطقــی درگیــری هــای خشــونت 
آمیــز عمدتــا بــه خاطــر آب، رخ خواهــد داد 

ــا 14 آذر مــاه 1398/ موسســه  ــر ب ــز آیســلند/ پنجــم آذر 2019 براب نویســنده: چارل
منابــع جهانــی                                         

هــزاران نفــر در جــوالی 2018 بــه خیابــان هــای جنــوب عــراق رفتنــد. خشــم آنهــا از مشــکات 
فراوانــی سرچشــمه گرفتــه بــود، از خدمــات عمومــی ضعیــف گرفتــه تــا نبــود فرصــت هــای شــغلی 
و فســاد گســترده دولتــی. بســیاری از مــردم بــه آب تمیــز دسترســی نداشــتند و بیــش از 120 هــزار 
نفــر، پــس از نوشــیدن آب آلــوده در بصــره در بیمارســتان بســتری شــدند. برخــی دیگــر بــا قطعــی 

مکــرر بــرق مواجــه بودنــد.

ــرای کنتــرل جمعیــت از  ــه خشــونت کشــیده شــد. نیروهــای امنیتــی ب ــه ســرعت ب تظاهــرات ب
ســاح هــای غیــر کشــنده ماننــد گاز اشــک آور و تــوپ آب اســتفاده کردنــد. در شــرایطی کــه بــه 
ــی  ــه دالیل ــر 2019 ب ــا مجــدداً در اکتب ــوش شــده، ام ــی رســید اعتراضــات ســرانجام خام نظــر م

ــد. مشــابه در تعــدادی از شــهرهای عــراق شــعله ور گردی

ایــن نــوع درگیــری هــای خشــونت آمیــز معمــوالً هنگامــی بــه وجــود مــی آینــد کــه مشــکات 
مختلــف بــا هــم درآمیزنــد: فســاد و نابرابــری، بیــکاری، کمبــود آب و بــرق و مــوارد دیگــر. امــا اگــر 
بتوانیــم درگیــری هــا را پیــش بینــی کنیــم و بــه بازیگــران اجــازه دهیــم مشــکات را قبــل از بــه 

خشــونت کشــیده شــدن کاهــش دهنــد، چطــور؟

ابزار جدید هشدار اولیه آب، صلح و امنیت )WPS( دقیقاً همین کار را انجام می دهد.

ــا،  ــده در آفریق ــاه آین ــری در 12 م ــر درگی ــن خط ــرای تخمی ــی ب ــوش مصنوع ــزار از ه ــن اب ای
ــد.  ــی کن ــتفاده م ــیا اس ــرقی آس ــوب ش ــوب و جن ــه و جن خاورمیان

ایــن مــدل، الگوهــای درگیــری هــای خشــونت آمیــز در بیــش از 80 متغیــر محیطــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی را در یــک بــازه 20 ســاله مشــخص و ســپس ایــن الگوهــا را بــا شــرایط فعلــی مقایســه 
ــزار نشــان مــی  ــن اب ــد. در حــال حاضــر ، ای ــی بحــران را تخمیــن بزن ــا نقــاط احتمال مــی کنــد ت
دهــد کــه حــدود 2000 منطقــه تحــت بررســی در کشــورهای جنــوب - حــدود 14 درصــد از کل 
بررســی هــا- بیــن اکتبــر 2019 تــا ســپتامبر 2020 در معــرض درگیــری شــدید هســتند. در برخــی 
از مناطــق عــراق، ایــران، پاکســتان، هنــد، نیجریــه، مالــی و در جاهــای دیگــر، ایــن تنــش هــا مــی 

توانــد تــا حــدی بــا مشــکات منابــع آبــی مرتبــط باشــد.

 We Predicted Where Violent Conflicts Will Occur in 2020. Water Is Often
a Factor
 Charles Iceland/ December 5, 2019/ World Resources Institute
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ــا مــدل را  هماننــد آزمایــش هــای اولیــه غربالگــری پزشــکی، م
بــرای پیــش بینــی دقیــق تــر، شناســایی هرچــه بیشــتر درگیــری 
ــم  ــگیرانه، تنظی ــات پیش ــرای اقدام ــی ب ــت های ــاد فرص ــا و ایج ه
کردیــم. پــس از تشــخیص مناقشــه، تجزیــه و تحلیــل بیشــتر بــرای 

تأییــد و درک ماهیــت دقیــق یــک مشــکل مــورد نیــاز اســت.

ــوب  ــم؟ بررســی در جن ــی کنی ــی م ــه تنــش را پیــش بین چگون
ــی ــران و مال ــراق، ای ع

ــا  ــا آب، ی ــا غالب ــد، ام ــی ده ــادی رخ م ــل زی ــه دالی ــری ب درگی
کمبــود آن عامــل آن اســت. بــه همیــن دلیــل، مــا از خطــرات آبــی 
ماننــد کمبــود، ســیل و آلودگــی بــه عنــوان »تضــارب یــا چنــد برابر 
کننــده تهدیــد« یــاد مــی کنیــم. اولیــن بــار اســت کــه پلــت فــرم 
WPS یــک مــدل پیــش بینــی درگیــری خشــونت آمیــز ناشــی از 

آب را بــرای تشــخیص زودهنــگام آن اســتفاده کــرده اســت.

ــد از:  ــی عبارتن ــی آب ــات اجتماع ــی مناقش ــون احتمال ــد کان چن
ــران ــی و ای ــوب مال ــز و جن ــراق، مرک ــوب ع جن

گردآورنــده متــن، بــرای تمرکــز بــر مســائل کشــور، از توضیحــات 
عــراق و مالــی مــی گــذرد و بــه ســراغ ایــران مــی رود.

بــرای دوره اکتبــر 2019 تــا ســپتامبر 2020، ابــزار هشــدار 
زودهنــگام جهانــی در حــال پیــش بینــی درگیــری هــای نوظهــور 
در تعــدادی از مناطــق ایــران، از جملــه در اســتان سیســتان و 
ــوب  ــتان )جن ــتان خوزس ــران(، اس ــرقی ای ــوب ش ــتان )جن بلوچس
غربــی ایــران(  و مناطقــی در امتــداد غــرب اســت. در مــرز بــا عــراق 
ــال  ــادی در ح ــل اقتص ــل عوام ــه دلی ــری ب ــروز درگی ــال ب احتم
افزایــش اســت. بیــکاری 12 درصــد و بیــکاری جوانــان بیــش از دو 
برابــر ایــن رقــم اســت. تــورم در ســال 2017 کمتــر از 10 درصــد 
بــود، امــا در ســال 2018 بــه دلیــل تحریــم هــای آمریــکا بــه بیــش 

ــید. از 30 درصــد رس

ــاد  ــیار زی ــا بس ــاال ی ــور ب ــر کش ــی در سراس ــش آب ــطح تن س
اســت. خشکســالی و ســیل هــر دو بــه دلیــل تنــوع زیــاد فصلــی و 
چندســاله در تامیــن آب ، مســائلی مــداوم هســتند. بخــش اعظــم 
ــا اواخــر ســال  ــرد ت ــج مــی ب کشــور از خشکســالی چنــد ســاله رن
گذشــته ، زمانــی کــه شــرایط خشکســالی جــای خــود را بــه ســیل 
هــای ویرانگــر داد. ســطح فاضــاب تصفیــه نشــده نیــز زیــاد اســت 
و کیفیــت پاییــن آب یکــی از نگرانــی هــای مهــم در مناطقــی مانند 

اســتان سیســتان و بلوچســتان و اســتان خوزســتان اســت.

خبــر خــوب ایــن اســت کــه راه حــل هــا، هــر چنــد بــه ســادگی 
ــه کاهــش  ــد و مــی تواننــد ب قابــل اجــرا نیســتند، امــا وجــود دارن

درگیــری هــای خشــونت آمیــز کمــک کننــد.

 راه حــل هـــــایی کــه ســــازمان هایی ماننــد ســازمان منابع آب 
)Ministry of Water Resources( و ســــازمان بین الــمللی 

 )IOM: International Organization for Migration(  مهاجــرت

مــی تواننــد از ایــن منابــع بــرای کاهــش ناآرامــی هــای اجتماعــی 
بیشــتر و اطمینــان از پاســخ مناســب بــه افزایــش فشــارهای 
مهاجــرت اســتفاده و بــا درگیــری هــای احتمالــی در تمامــی 
ــا  ــایر ارگان ه ــاری، س ــال ج ــی س ــر ط ــیب پذی ــورهای آس کش
ماننــد آژانــس هــای توســعه و مســئول بایــای طبیعــی نیــز از آنهــا 

ــد.  ــروی کنن پی

ــی را  ــا شــروع خــوب داده هــا، مــی توانیــم خطــرات تنــش آب ب
ــه ای و از دســت دادن جــان  ــی منطق ــی ثبات ــه ب ــه ب ــل از اینک قب

ــم. ــد، کاهــش دهی ــا بینجام انســان ه
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ــه مشــکات ناشــی از کمبــود آب اشــاره دارد. کمبــود  بحــران آب ب
آب می توانــد نتیجــه دو مکانیســم متفــاوت باشــد: کمبــود آب 

ــادی. ــود آب اقتص ــق( و کمب ــی )مطل فیزیک

ــی آب  ــع کاف ــود مناب ــدم وج ــی ع ــود آب فیزیک ــور از کمب  منظ
طبیعــی بــرای تأمیــن تقاضــای یــک منطقــه و کمبــود آب اقتصــادی 

نتیجــه مدیریــت ضعیــف منابــع آب کافــی موجــود اســت. 

شــامل:  آب  بحــران  مــورد  در  ایــران  اصلــی  نگرانی هــای 
ــدی  ــب آب و اولویت بن ــع نامناس ــاد، توزی ــی زی ــری اقلیم تغییرپذی

توســعه اقتصــادی اســت.

ــرآورد  ــن ب ــق جدیدتری ــرداد 1398 طب ــا م ــر ب در اوت 2019 براب
»مؤسســه منابــع جهــان« در »اطلــس خطــرات آبــی«، ایــران در رده 
چهــارم بعــد از قطــر، اســرائیل و لبنــان در نزدیــک شــدن بــه »روز 
آخــر« یعنــی روزی کــه منابــع آبــی در آن ممکــن اســت بــه پایــان 
برســد، قــرار دارد. بــه عنــوان نســبتی اندازه گیــری شــده از »برداشــت 
از منابــع آبــی« و »موجــودی آب در دســترس«، ســه حوضــه از هفــت 
حوضــه ی تحــت  تنــش جهــان در ایــران قــرار دارنــد. )قــم، هریــرود، 

هیرمنــد(.

ــکات  ــه مش ــال تجرب ــران در ح ای
اســت. خشک ســالی های  جــدی آب 
مکــرر تــوأم بــا برداشــت بیــش از حــد 
آب هــای ســطحی و زیرزمینــی از طریــق 
زیرســاخت های  از  بزرگــی  شــبکه 
عمیــق،  چاه هــای  و  هیدرولیکــی 
بــه ســطح  را  وضعیــت آب کشــور 
بحرانــی رسانده اســت. از نشــانه های 
شــدن  خشــک  وضعیــت،  ایــن 
تاالب هــا،  و  رودخانه هــا  دریاچه هــا، 
ــی،  ــای زیرزمین ــطح آب ه ــش س کاه
ــت  ــب کیفی ــن، تخری ــت زمی فرونشس
بیابان زایــی  خــاک،  فرســایش  آب، 
و طوفان هــای گــرد و غبــار بیشــتر 
ــت و  ــوان پایتخ ــه عن ــران ب ــت. ته اس
بزرگتریــن شــهر، بــه زودی مــی توانــد 

ــد.  ــران باش ــن بح ــز ای مرک

بحــران آب در ایــران، سلســله چالش هــا 
ــتفاده  ــود آب و اس ــی از کمب ــکات ناش و مش
اســت.  کشــور  در  آب  منابــع  از  نادرســت 

بحرانبحران  آبآب  در ایراندر ایران
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در گــزارش ایــن موسســه راهکارهایــی نیــز بــرای مقابــــله بــا بحــران آب در ایــران 
پیشـــنهاد شــده کــه بهبــود بهــره وری و اســتفاده از بــذور مقــاوم بــه خشــکی و کــم 
ــی  ــد لوله کش ــاخت ها مانن ــرمایه گذاری در زیرس ــیون و س ــاء مکانیزاس ــر، ارتق آب ب
ــار  ــک ب ــت آب ی ــه بازیاف ــرش ب ــت نگ ــزداری و در نهای ــای آبخی ــب و حوضه ه مناس

ــت. ــه اس ــده، از آن جمل استفاده ش

تاریخچه

ایــران کشــوری بــا اقلیــم عمدتــاً گــرم و خشــک و رشــد ســریع جمعیــت 
ــوده   مهم تریــن عامــل کاهــش ســرانه آب تجدیــد شــونده کشــور در قــرن گذشــته ب
اســت. جمعیــت ایــران در طــی ایــن هشــت دهــه، از حــدود 8 میلیــون نفــر در ســال 
06– 1300 بــه 81 میلیــون نفــر تــا پایــان ســال 1396 رسیده اســت. بــر ایــن اســاس، 
میــزان ســرانهٔ آب تجدیدپذیــر ســاالنهٔ کشــور از میــزان حــدود 13٬000 متــر مکعــب 
ــه و در  ــر مکعــب در ســال 1392 تقلیــل یافت ــه حــدود 1٬400 مت در ســال 1300 ب

صــورت ادامــه ایــن رونــد، وضعیــت در آینــده بــه مراتــب بدتــر خواهــد شــد. 

ــغ می گــردد.  ــه 135 میلیــارد متــر مکعــب بال ــران ب ــر کل ای ــع آب تجدیدپذی مناب
مطالعــات و بررســی ها نشــان می دهــد کــه در ســال 1386 از کل منابــع آب 
تجدیدشــونده کشــور حــدود 89٫5 میلیــارد متــر مکعــب جهــت مصــارف بخش هــای 
ــدود 83  ــه ح ــت ک ــده  اس ــت می ش ــی برداش ــدن و خانگ ــت و مع ــاورزی، صنع کش
میلیــارد متــر مکعــب آن )93 درصــد( بــه بخــش کشــاورزی، 5٫5 میلیــارد متــر مکعب 
)6 درصــد( بــه بخــش خانگــی و مابقــی بــه بخــش صنعــت و نیازهــای متفرقــه دیگــر 

ــت.  ــاص داشته اس اختص

در تیــر 1400، بــر پایــهٔ آمــار وزیــر نیــروی ایــران اعــام شــد کــه نیمــی از جمعیت 
روســتایی ایــران دسترســی بــه آب ســالم ندارند. 

اگرچــه بســیاری از کارشناســان از مدت هــا پیــش مســئله آب و هــوا را مهــم تریــن 
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ــتند،  ــران می دانس ــده ای ــزرگ آین ــای ب بحران ه
امــا از نظــر برخــی مســئوالن ارشــد، این هــا 

ــی نیســتند.  ــائل اصل مس

سبب شناسی

ــِل  ــر ســه عام ــران تحــت تأثی بحــران آب در ای
عمــده اســت:

ــب  ــوی نامناس ــت و الگ ــریع جمعی ــد س * رش
ــتقرار آن اس

* کشاورزی ناکارآمد

* سوء مدیریت و عطش توسعه

نامناســب  الگــوی  و  رشــد ســریع جمعیــت 
آن اســتقرار 

جمعیــت ایــران در قــرن نوزدهــم میــادی زیــر 10 
ــال  ــه در س ــود، در حالی ک ــن زده می ش ــر تخمی ــون نف میلی
ــه  ــر و در دو ده ــون نف ــه 35 میلی ــران ب ــت ای 1979 جمعی
ــر یعنــی 70 میلیــون  ــه دو براب بعــد از آن جمعیــت ایــران ب
ــذای  ــه غ ــتر ب ــت بیش ــد. جمعی ــدا می کن ــش پی ــر افزای نف
ــوالت  ــد محص ــل تولی ــن دلی ــه همی ــاز دارد، ب ــتری نی بیش
کشــاورزی بــه شــدت افزایــش یافتــه و آب هــای زیرزمینــی و 

ــه ســرعت مصــرف شــدند. روان ب

ــش  ــت، افزای ــریع جمعی ــد س ــن رش ــادهٔ ای ــول س محص
ــرانهٔ آب  ــدید س ــش ش ــا آن کاه ــب ب ــای آب و متناس تقاض
ــران  ــی آب در دســترس ای در دســترس اســت. ســرانه کنون
ــه  ــر از متوســط خاورمیان ــب، کمــی باالت ــا 1٬300 مترمکع ب
ــر از  ــن مقــدار بســیار پایین ت ــا ای و شــمال آفریقــا اســت. ام

ــت.  ــب( اس ــی )7٬000 مترمکع ــط جهان متوس

بــا ایــن حــال مصــرف خانگــی مــردم از آب هــای زیرزمینی 
ــی  ــم باالی ــه رق ــت ک ــد اس ــت درص ــا هف ــت ت ــا هش تنه
محســوب نمی شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه بیشــتر مصــرف 
آب ایــران در بخــش کشــاورزی اســت، صرفــه جویــی مــردم 
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ــا  ــدارد. خانه ه ــود آب کشــور ن ــر بحــران کمب ــادی ب ــر زی ــران تأثی ای
تنهــا 7 درصــد آب موجــود در کل کشــور را اســتفاده می کننــد و اگــر 
بیســت درصــد صرفــه جویــی در مصــرف آن هــا محقــق شــود صرفــاً 
ــی در  ــی صرفه جوی ــد. ول ــدا می کن 1٫5 درصــد آب کشــور نجــات پی
ــش  ــرف آب در بخ ــر مص ــادی ب ــر زی ــد تأثی ــی می توان ــرف غذای مص

کشــاورزی بگــذارد.

ــل  ــت از عوام ــد جمعی ــر رش ــزون ب ــت اف ــی جمعی ــع مکان توزی
عــدم تطابــق میــان آب در دســترس و تقاضــای آب اســت. نابرابــری 
ــر در مناطــق  ــی بهت ــرایط زندگ ــغلی و ش ــای ش اقتصــادی، فرصت ه
شــهری باعــث افزایــش شهرنشــینی و مهاجــرت از مناطــق روســتایی 
ــد  ــدهٔ شــهری شده اســت، مانن ــه مناطــق عم و شــهرهای کوچــک ب
تهــران بــزرگ، کــه میزبــان 18 درصــد از جمعیــت کشــور اســت. در 
حــال حاضــر، 70 درصــد از جمعیــت ایــران شهرنشــین اســت. توزیــع 
مکانــی موجــود و افزایــش و تمرکــز جمعیــت در شــهرهای بزرگ تــر 
کــه هم اکنــون نیــز بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز خــود دچــار مشــکل 
ــا  ــهری را ب ــق ش ــای آب در مناط ــه و تقاض ــوازن عرض ــتند، ت هس
ــدی در  ــر جیره بن ــورد خط ــدار در م ــت. هش ــرو کرده اس ــش روب چال
عرضــهٔ آب در ماه هــای تابســتان در شــهرهای بزرگ تــر رایــج اســت.

ــعه  ــزرگ و توس ــهرهای ب ــه ش ــرت ب ــینی، مهاج ــرعت شهرنش س
ــریع  ــد س ــا رش ــن آب ب ــداوم در تأمی ــش م ــتلزم افزای ــی مس اراض
تقاضــای آب در مناطــق شــهری اســت. افزایــش مــداوم تقاضــای آب 
بســیار نگران کننــده اســت. بــا گســترش ســریع شهرنشــینی، تمایــل 
بــه توســعهٔ بخــش صنعــت و تاش هــا بــرای شناســایی منابــع اضافــی 

ــش داده اســت.  ــن آب، تقاضــای آب را افزای تأمی

کشاورزی ناکارآمد

در حالی کــه تنهــا 12 درصــد از مســاحت ایــران زیــر کشــت 
می رفتــه، حــدود 93 درصــد از مصــرف آب ایــران در بخش کشــاورزی 
ــد  ــا ده درصــد تولی ــه تنه ــن در حالیســت ک صــورت گرفته اســت. ای
ــد و 17  ــت می آی ــه دس ــاورزی ب ــور از راه کش ــی کش ــص مل ناخال

ــن بخــش مشــغول هســتند.  ــروی کار کشــور در ای درصــد نی

ایــران بــه دلیل تکیه بــر اقتصاد مبتنی بــر نفت، بهــره وری اقتصادی 
خــود در بخــش کشــاورزی را در تاریــخ معاصــر نادیــده گرفته اســت. 
تمایــل بــرای افزایــش تولیــد کشــاورزی، توســعهٔ مناطــق تحت کشــت 
را در سراســر کشــور تشــویق کرده اســت. بخــش کشــاورزی در ایــران 
ــد  ــن بخــش در تولی ــد اســت و ســهم ای از لحــاظ اقتصــادی ناکارآم
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ناخالــص ملــی در طــول زمــان کاهــش یافته اســت. 

ــاورزی  ــده کش ــوخ ش ــیوه های منس ــور از ش ــده و کش ــی نش ــوز صنعت ــش هن ــن بخ ای
ــب  ــیوهٔ غال ــرد. ش ــج می ب ــد رن ــاری و تولی ــم در آبی ــیار ک ــره وری بس ــه به ــی ب و منته
ــرف آب  ــل از مص ــادی حاص ــازدهٔ اقتص ــت و ب ــی اس ــاورزی آب ــران، کش ــاورزی در ای کش
کشــاورزی پاییــن اســت. الگوهــای محصــول در سراســر کشــور نامناســب و در بســیاری از 

ــه آب ناســازگار اســت.  ــا شــرایط دسترســی ب مناطــق ب

ــه خودکفایــی در تولیــد محصــوالت عمــدهٔ اســتراتژیک ماننــد گنــدم پــس از  توجــه ب
ــادی  ــای اقتص ــراق و تحریم ه ــا ع ــی ب ــگ تحمیل ــال های جن ــی س ــاب 1357 و ط انق
ــه تحمیــل یارانه هــای ســنگین در بخــش توســعهٔ کشــاورزی و  افزایــش یافــت و منجــر ب

ــد. فشــار بیــش از حــد در بخــش آب گردی

در حالــی کــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه ایــران ظرفیــت مــورد نیــاز بــرای 
ــورد  ــدی در م ــای ج ــدارد، نگرانی ه ــی را ن ــواد غذای ــی در م ــه خودکفای ــدن ب ــل ش تبدی
وابســتگی کشــور بــه واردات مــواد غذایــی وجــود دارد و امنیــت غذایــی و خودکفایــی هنــوز 

ــران هســتند.  ــز در ای ــات بحث برانگی هــم از موضوع

سوء مدیریت و عطش توسعه

منابــع آب ایــران به طــور جــدی از ســاختار نامناســب حکمرانــی و مدیریــت آب 
ــا  ــی ب ــور طبیع ــع آب به ط ــم مناب ــان و تنظی ــدد ذی نفع ــش آب، تع ــرد. در بخ ــج می ب رن
درگیری هــا و رقابت هــا همــراه اســت. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران، مســئول 
حفاظــت از محیــط زیســت کشــور، قــدرت سیاســی محــدودی دارد و فاقــد ظرفیــت مــورد 
انتظــار بــرای اجــرای مقــررات جلوگیــری از آســیب های محیــط زیســتی اســت. همچنیــن 
ــاد  ــرای فس ــی را ب ــران فرصت های ــت آب در ای ــتم مدیری ــی سیس ــله مراتب ــاختار سلس س
تبدیــل  در  جــدی  ناکارآمــدی  و 
ایجــاد  عمــل،  بــه  تصمیمــات 

 . می کنــد

ســازمان محیط زیســت ســرعت 
اســتفاده از منابــع آب زیرزمینــی 
در ایــران را در قیــاس بــا اســتاندارد 
ــر بیشــتر تخمیــن  ــی ســه براب جهان
بی رویــه  برداشــت  ایــن  می زنــد. 
دشــت   297 خشــکیدن  عامــل 
می باشــد.  ایــران  دشــت   600 از 
ــیدگی  ــدم رس ــر ع ــن بخاط همچنی
ــارد  ــال آب 35 میلی ــبکهٔ انتق ــه ش ب
انتقــال  مترمکعــب آب در مســیر 
گــزارش  مطابــق  مــی رود.  هــدر 
ــکده  ــاب، دانش ــرکت آب و فاض ش
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران تــا 
ــود چهــار، 40 درصــد از شــبکهٔ آب کشــور فرســوده  ــاه ســال ن ــخ شــهریور م تاری
اعــام شــد و 13 درصــد از کل هــدر رفتــن آب ایــران تــا ایــن تاریــخ بــه موجــب 

همیــن فرســودگی بوده اســت. 

ــه در  ــرفت های قابل توج ــار پیش ــدن، در کن ــزه ش ــرای مدرنی ــران ب ــاش ای ت
توســعه زیرســاخت ها قبــل و بعــد از انقــاب اســامی، باعــث توجــه کمتــر بــه اثرات 
ــاخت ها و  ــاخت زیرس ــرای س ــل ب ــل تعجی ــه دلی ــدت ب ــتی طوالنی م ــط زیس محی
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توســعه فنــاوری شــد. 

در نتیجــه ایــن وضعیــت ارتبــاط مهــم بیــن توســعه و محیــط زیســت تــا 
حــد زیــادی نادیــده گرفتــه شــد، و اجــرای پروژه هــای زیربنایــی و مهندســی 
به طــور جــدی محیــط زیســت را تحــت تأثیــر قــرار داد کــه اثــرات منفــی آن 
بــر ســامت مــردم و بــر سیســتم های طبیعــی مشــاهده شــده یــا در طوالنــی 
ــط زیســتی و اقتصــادی،  ــرات محی ــود اث ــا وج ــد. ب ــد ش ــده خواه ــدت دی م
ــدار(  ــوژی ســریع )به جــای توســعه پای ــی و تکنول ــرای توســعه فن تشــنگی ب

ــای توســعه ای کشــور اســت. ــی تصمیم گیری ه ــل اصل ــم عام ــوز ه هن

چندیــن ســال اســت کــه نامزدهــای مجلــس بــا وعــده ی آوردن کارخانجات 
ــن  ــه همی ــد. ب ــود می کنن ــات را از آن خ ــه ی انتخاب ــان، نتیج ــه شهرهایش ب
ترتیــب، شــهرهای بزرگتــر بــا نماینــدگان مجلــس بیشــتر از قــدرت بیشــتری 

ــه  ــاورزان را علی ــی، کش ــای آب ــش درگیری ه ــه، افزای ــد. در نتیج برخوردارن
مصرف کننــدگان شــهری، اســتان ها را علیــه یکدیگــر، و ایــران را علیــه 

ــد. ــرار می ده ــود ق ــایگان خ همس
David Michel (2019). «Iran›s troubled quest for food 
self-sufficiency». Atlantic Council. 

کمبود آب در ایران

ــر  ــر اث ــران ب ــرب ای ــمال غ ــه در ش ــه ارومی ــودی دریاچ ناب
مــردم زاد فعالیت هــای 

فعالیــت هــای مــردم زاد، انســان زاد یــا آنتروپــوژن تغییراتــی اســت کــه بــه 
ــد در  ــرات می توانن ــن تغیی ــرد. ای ــت صــورت می پذی دســت انســان در طبیع

محیــط زیســت، تنــوع زیســتی یــا منابــع دیگــر صــورت پذیرنــد.

بــا توجــه بــه میــزان منابــع آب و ســرانهٔ مصــرف، ایــران از جملــه 
کشــورهایی اســت کــه در گــروه کشــورهای مواجــه بــا کمبــود فیزیکــی آب 
قــرار دارد. ایــن گــروه شــامل کشورهایســت کــه در ســال 2025 بــا کمبــود 
ــن  ــا باالتری ــدان معناســت کــه حتــی ب ــن ب فیزیکــی آب مواجــه هســتند. ای
ــن نیازهایشــان آب  ــرای تأمی ــره وری ممکــن در مصــرف آب، ب ــان و به راندم
کافــی در اختیــار نخواهنــد داشــت. حــدود 25 درصــد مــردم جهــان از جملــه 
ایــران مشــمول ایــن گــروه می باشــند.)ببران و هنربخــش، »بحــران وضعیــت 

ــرد( ــران«، راهب ــان و ای آب در جه

براســاس شــاخص فالکــن مــارک، کشــور ایــران در آســتانه قــرار گرفتــن در 
بحــران آبــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در دهــه 1380 و 1390 خورشــیدی 
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ــاس  ــرد، براس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــالیانه م ــر س ــد از کل آب تجدیدپذی ــدود 69 درص ح
شــاخص ســازمان ملــل، ایــران نیــز اکنــون در وضعیــت بحــران شــدید آبــی قــرار دارد. )احســانی، 
مهــرزاد؛ خالــدی، هومــن؛ شــناخت و ارتقــای بهــره وری آب کشــاورزی بــه منظــور تأمیــن امنیــت 
ــا  ــران ب ــی ای ــاری و زهکش ــی آبی ــهٔ مل ــی کمیت ــش مل ــن همای ــور؛ یازدهمی ــی کش ــی و غذای آب
ــده  ــران ظــرف 50 ســال آین ــک اســتان ای ــی، دوازده اســتان از ســی و ی ــرداری کنون ــرخ بهره ب ن

ــی خواهنــد کــرد.( ــه طــور کامــل خال ســفره های زیرزمینــی خــود را ب

David Michel (2019). «Iran›s troubled quest for food self-sufficiency». Atlantic Council.

ــا ســال  ــظ وضــع موجــود خــود ت ــرای حف ــران ب ــر شــده، کشــور ای ــر شــاخص های ذک ــا ب بن
2025 بایــد بتوانــد 112 درصــد بــه منابــع آب قابــل اســتحصال خــود بیفزایــد کــه ایــن مقــدار بــا 

ــه نظــر می رســد.  ــع آب موجــود غیرممکــن ب ــات و مناب ــه امکان توجــه ب

بزرگترین بحران در آینده ایران

ــرار  ــن 24 کشــوری ق ــران در بی ــام داشــت ای ــاه 1393، اع ــه واشینگتن پســت در تیرم روزنام
ــی از  ــران را ناش ــران ای ــت، بح ــت. واشینگتن پس ــاک اس ــا خطرن ــت آب در آن ه ــه وضعی دارد ک

ــت. ــامی دانس ــوری اس ــت در دوران جمه ــزی نادرس برنامه ری

«Iran is headed for a water shortage of epic proportions» Washington Post. July 2, 2014. 

ــا انتشــار خبــری، بحــران  در خــرداد ســال 1393 خورشــیدی، خبرگــزاری جهانــی طبیعــت ب
ــد.  ــران بزرگتریــن چالــش در دوران معاصــر خوان ــرای ای شــدید آب را ب

)FDI(  ــر اســاس مســتندات راهبردهــای بین المللــی آینــده در ایــن گــزارش آمده اســت کــه ب
ــرای آن  ــر ب ــا در ســه دهــه اخی ــرار داشــته ، ام ــران از ســال ها پیــش در معــرض بحــران آب ق ای
گامــی برداشــته نشده اســت. ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه ایــران از مرحلــهٔ آمادگــی بــرای 

خطــر عبــور کــرده و هم اکنــون در خطــر قــرار دارد.

«Iran Faces Dangerous Water Crisis as Temperatures Rise, Are the People to Blame?» 

Nature World News. Jun 03, 2014. 
عیســی کانتــری، وزیــر کشــاورزی  دهــهٔ 1370، بحــران آب در ایــران را تهدیدآمیزتــر از خطــر 
اســرائیل خوانــده  اســت. وی همچنیــن در کســوت مســئول وقــت ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
در بهمــن مــاه 1393، وضعیــت آب در ایــران را دهشــتناک خوانــده اســت. همچنیــن وی اظهــار 
ــت کشــور  ــاد درصــد جمعی ــع نشــود، هفت ــن معضــل رف ــده ای ــد ســال آین ــا چن ــر ت داشــته اگ

ــران می شــوند.  ــرک ای ــه ت ــور ب مجب

مدیریت استراتژیک

یــک تحقیــق مســتقل 10 تــن از متخصصــان ایرانــی حــوزه مدیریــت منابــع آب کــه در آمریکای 
ــد نشــان می دهــد کــه دلیــل اصلــی کاهــش 80 درصــدی  شــمالی و انگلســتان تحصیــل کرده ان
حجــم آب دریاچــه ارومیــه طــی چهــار دهــه اخیــر کــه ســطح آب آن را در ابتــدای مهرمــاه امســال 
ــای  ــش داده، فعالیت ه ــی کاه ــال 1351 شمس ــه آن در س ــطح اولی ــد س ــدود 10 درص ــه ح ب
انســانی و توســعه ســازه ای بی رویــه در ایــن حوضــه آبریــز بــوده و تأثیــر خشکســالی و تغییــرات 
آب و هوایــی در منطقــه در حــدی نبــوده کــه بتوانــد تغییــرات ســطحی و حجمــی ایــن چنینــی 

در دریاچــه ایجــاد کنــد. 
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در نتیجــه ایــن پژوهــش، احیــای فیزیکــی دریاچــه ارومیــه ممکــن دانســته شــده امــا چنیــن 
فراینــدی را مشــروط بــه یــک خواســت سراســری سیاســی و اقتصــادی درنظرگرفته اســت کــه در 
طــی ســال های طوالنــی بــه نتیجــه خواهــد رســید.) »تبرئــه خشکســالی از قتــل دریاچــه ارومیــه/ 

انگشــت اتهــام بــه ســوی مدیریــت نامناســب«. ایســنا. 15 بهمــن 1393.( 

نمودهای بحران

خشکسالی در دهه 1380

در فروردیــن 1387، علی محمــد نوریــان رئیــس ســازمان هواشناســی ایــران در بازدیــد از یکــی 
ــتان  ــی در زمس ــدید بارندگ ــش ش ــالی و کاه ــوع خشکس ــر وق ــی، خب ــتگاه های هواشناس از ایس

1386 را اعــام کــرد. )یــک خشکســالی شــدید در راه اســت( 

ــاد، 26  ــای اقتص ــه دنی ــت. )روزنام ــک گرف ــال نی ــه ف ــد ب ــالی را بای ــاورزی: خشکس ــر کش وزی
فروردیــن1387(. ســازمان هواشناســی ایــران از ادامــه یافتــن خشکســالی بــرای 4 ســال، یعنــی 
تــا پایــان ســال 1390 خبــر داد. ایــن رویــداد همچنــان ادامــه دارد و تاکنــون خســارات بســیاری 
را بــه ایــران وارد کــرده  اســت. مقامــات دولتــی ایــن خشکســالی را شــدیدترین خشکســالی در 40 

ســال اخیــر ارزیابــی کردنــد.

پیــش از اعــام دیرهنــگام خبــر توســط رئیــس ســازمان هواشناســی در اســفند 1386 و در پــی 
کاهــش شــدید بارندگــی، روحانیــون محلــی در بســیاری از شــهرها و اســتان ها اقــدام بــه برپایــی 
نمــاز بــاران کــرده بودنــد. »خشکســالی بــه علــت کفــران نعمــت« روز آنایــن، 15 فروردیــن 1387

وزارت نیــرو نیــز پــس از ســازمان هواشناســی خبــر وقــوع خشکســالی شــدید در ایــران را تأییــد 
و خواســتار برپایــی نمــاز بــاران توســط مــردم شــد.

میزان بارندگی

بنابــر اعــام »زرگــر« معــاون وزیــر نیــرو، میــزان بارندگــی در ایــران در هفــت مــاه از ســال آبــی 
ــر در گســتره  ــادل 115 میلی مت ــوده کــه مع ــر مکعــب ب ــارد مت 1387–1386، حــدود 190 میلی
ــا میانگیــن 39ســاله دوره مشــابه، 42 درصــد  ــزان بارندگــی در مقایســه ب ــن می ــران اســت. ای ای
کاهــش را نشــان می دهــد. ایــن میــزان بــارش نســبت بــه خشکســال ترین ســال کــه 79–1378 

ــر می باشــد.  ــز کمت ــوده نی ب

وزارت نیرو مردم را دعوت به برگزاری نماز استسقاء کرد. 

بایگانی شده در 13 آوریل 2008 توسط  Way back Machineسایت برنا، 15 فروردین 1387

»توســط دکتــر زرگــر وضعیــت خشکســالی کشــور تشــریح شــد«. شــبکه خبــری آب ایــران، 20 
 .1387 فروردین 

میانگیــن درازمــدت بارندگــی در ایــران 242 میلی متــر اســت؛ ولــی بررســی جــدول تغییــرات 
ــه غیــر از  ــی 93– 92 نشــان می دهــد کــه ب ــا ســال آب ــی 86– 85 ت میــزان بارش هــا از ســال آب
ســال 86– 85 کــه میــزان بارش هــا 278 میلی متــر ثبــت شده اســت، در مابقــی ســال ها، کمتــر 

ــدت بوده اســت.  ــن درازم از میانگی

بــر اســاس ایــن آمــار در ســال 87–86 به طــور متوســط 138 میلی متــر بارندگــی ثبــت شــده 
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کــه تغییــرات آن نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت، منفــی 43 درصــد اســت. در ســال آبــی 88– 87 
به طــور متوســط 211 میلی متــر بــارش ثبــت شــده کــه تغییــرات آن نســبت بــه بلندمــدت منفــی 
13 درصــد اســت. در ســال آبــی 89–88 به طــور متوســط 234 میلی متــر بارندگــی ثبــت شــده کــه 

تغییــرات آن نســبت بــه بلندمــدت منفــی 3 درصــد اســت. 

در ســال آبــی 90– 89 نیــز تنهــا 197 میلی متــر بارندگــی ثبــت شــده کــه تغییــرات آن نســبت 
ــر  ــور متوســط 205 میلی مت ــی 91– 90 به ط ــال آب ــی 19 درصــد اســت. در س ــدت منف ــه بلندم ب

بارندگــی ثبــت شــده کــه تغییــرات آن نســبت بــه بلندمــدت منفــی 15 درصــد اســت. 

ــرات  ــه تغیی ــده ک ــت ش ــی ثب ــر بارندگ ــط 237 میلی مت ــور متوس ــی 92– 91 به ط ــال آب در س
ــه بلندمــدت منفــی 2 درصــد اســت و در ســال آبــی 93– 92 حــدود 218 میلی متــر  آن نســبت ب
ــان  ــش را نش ــد کاه ــدت 10 درص ــن درازم ــه میانگی ــبت ب ــز نس ــدار نی ــن مق ــه ای ــده ک ــت ش ثب
می دهد.»ارزیابــی از ســال آبــی 94–93«. )پایــگاه اینترنتــی روزنامــه دنیــای اقتصــاد. 5 مهــر 1393(.

وضعیت آب موجود در مخازن سدها

در شــهریور 1395 خورشــیدی، پایــگاه اطاع رســانی وزارت نیــرو اعــام کــرد: مجمــوع ظرفیــت 
کل مخــازن 169 ســد موجــود در ایــران، تــا تاریــخ 10 شــهریور ســال 1395 تقریبــاً برابــر بــا 49٫8 

میلیــارد مترمکعــب اســت کــه از ایــن میــزان حــدود 47 درصــد آن خالــی اســت. 

طبــق ایــن گــزارش، از ابتــدای مهــر 1394 تــا 10 شــهریور 1395 خروجــی آب ســدهای کشــور 
کــه عمدتــاً در بخــش کشــاورزی مصــرف شــده ، در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از آن، بــا 

28 درصــد افزایــش، از 28٫3 میلیــارد مترمکعــب بــه 36٫3 میلیــارد مترمکعــب رسیده اســت.

ــش 28  ــهریور 1395. »افزای ــر، 17 ش ــزاری مه ــد.« خبرگ ــران آب ندارن ــدهای ای ــی از س »نیم
ــهریور 1395.  ــوان. 17 ش ــگاران ج ــگاه خبرن ــور.« باش ــدهای کش ــت از س ــدی برداش درص

در آبــان 1395 خورشــیدی، شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، ظرفیــت کل مخــازن ســدهای 
ــه 54 درصــد  ــزود ک ــرد و اف ــام ک ــب اع ــارد مترمکع ــال 1395 را حــدود 49٫6 میلی کشــور در س
ــان  ــن. 26 آب ــد«. جام جــم آنای ــی اســت. »نصــف ســدها آب ندارن ــران خال از مخــازن ســدهای ای

 .1395

»کاهــش شــدید ورود آب بــه ســدهای ایــران/ نصــف ســدها آب ندارنــد«. خبرگــزاری مهــر. 26 
آبــان 1395. »کمتــر از 50 درصــد مخــازن ســدها پــر از آب اســت«. خبرگــزاری تابنــاک. 27 آبــان 

 .1395

آثار و تبعات خشکسالی

خشکســالی منجــر بــه وارد آمــدن آســیب های جــدی بــه محیــط زیســت ایــران نیــز شــد. شــبکه 
ــرق  ــرق مواجــه می شــود و احتمــال قطــع ب ــگاوات ب ــود 5500 م ــا کمب ــران دســت کــم ب ــرق ای ب
ــاز  ــد؛ آغ ــران می کن ــود را جب ــگاوات از کمب ــا 500 م ــور تنه ــرق کش ــره ب ــد. ذخی ــش می یاب افزای
ــط  ــرکل محی ــرداد 1387( مدی ــی، 10 خ ــاد مل ــه اعتم ــر )روزنام ــد روز دیگ ــا چن ــدی ت جیره بن
زیســت یــزد: خســارت خشکســالی 100 میلیــارد ریــال بــرآورد می شــود. ابــراز نگرانــی کارشناســان 
از بــروز فاجعــه در حیــات وحــش )خبرگــزاری ایســنا، 9 اردیبهشــت1387( همچنیــن از کیفیــت آب 
آشــامیدنی در شــهرها نیــز کاســته شــده و دولــت نیــز ناچــار بــه بهره بــرداری بیشــتر از منابــع آب 

زیرزمینــی، بــرای تأمیــن آب کشــاورزی و آب آشــامیدنی خواهــد شــد.
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

خشکسالی 1400

خشکسالی 1400 پدیده ای است که در تابستان 1400 رخ داده است. 

ــه حــدود  ــران ب ــا در ای ــن ســال، بارندگی ه ــه ای ــی ب ــی منته در ســال آب
ــدت  ــد م ــن بلن ــر از میانگی ــد کمت ــل، و 40 درص ــال قب ــد س ــاه درص پنج
رســید و یکــی از خشــک ترین ســال های نیــم قــرن اخیــر ایــران را رقــم زد. 
ــان،  ــارس، کرم ــزگان، سیســتان و بلوچســتان، ف ــد هرم در اســتان هایی مانن
ــا 85  ــن 50 ت ــا بی ــود بارش ه ــی کمب ــان جنوب ــوی و خراس ــان رض خراس

ــت. ــزارش شده اس ــد گ درص

 از ســویی دیگــر در غــرب و جنــوب غرب کشــور در اســتان های کردســتان، 
کرمانشــاه، ایــام، لرســتان و چهارمحــال و بختیــاری نیــز کاهــش بارش هــا 
ــدود دو  ــار 1400 ح ــوا در به ــای ه ــن دم ــت. همچنی ــوس اس ــًا محس کام
ــت.»دوره  ــور بوده اس ــدت کش ــد م ــن بلن ــتر از میانگی ــه بیش ــه درج ــا س ت
ــند.«.  ــوش باش ــئوالن به ه ــردم و مس ــود/ م ــد ب ــی خواه ــالی طوالن خشکس

ــرزا. 15/06/2021.  ــانی دیارمی ــگاه اطاع رس پای

ــامیدنی،  ــه آب آش ــی در تهی ــاد بحران های ــب ایج ــالی موج ــن خشکس ای
ــت.»روزنامه  ــران شده اس ــرق در ای ــد ب ــاورزی و تولی ــوالت کش ــد محص تولی

.06/07/2021 .www.pishkhan.com »ــاال ــم ب ــت را ببری ــرق: قیم ش

»1400، خشــک ترین ســال طــی 50 ســال گذشــته خواهــد بــود.« ایســنا، 
 .24/04/2021

خشک شدن هامون و سد دوستی

در ســال 94 نزدیــک بــه ســیصد میلیــون مترمکعــب آب از افغانســتان وارد 
ســد دوســتی ایــران شــده بــود، امــا از بــا افتتــاح ســد هــرات میــزان ورودی 
ــب  ــون مترمکع ــه 3 میلی ــتی از 300 ب ــد دوس ــه داخــل س ــری رود ب آب ه
کاهــش یافــت. دریاچــه هامــون نیــز بــه کلــی خشــک شده اســت. در مــورد 
هــری رود بیــن دو کشــور قــراردادی وجــود نــدارد امــا معاهــده حقابــه میــان 
افغانســتان و ایــران مربــوط بــه هلمنــد در مجالــس قانون گــذاری دو کشــور 
بــه تصویــب رســیده اســت.»نگاه کابــل بــه هیرمنــد و هریــررود و بحــران آب 

در شــرق ایــران.« پایــگاه اینترنتــی ایرنــا.

اقدامات دولت

دولــت بــرای جبران خســارات ناشــی از خشکســالی، الیحــه ای در دو فوریت 
تقدیــم مجلــس کــرد تــا بــر اســاس آن مجــوز برداشــت 20 هــزار میلیــارد 
ریــال از صنــدوق ذخیــره ارزی را برخــاف آثــار تورمــی آن بــه دســت آورد، 
ــا  ــرو خســارت های ناشــی از خشکســالی را تنه ــر نی ــاون وزی درحالی کــه مع
ــر عــدم آگاهــی  ــت ب ــد دول ــود. »تأکی ــان اعــام کــرده ب ــارد توم 150 میلی
ــا کاهــش 70  مــردم از میــزان و شــدت خشکســالی«، »مواجهــه 15 ســد ب
ــت  ــن1387( و »وضعی ــرمایه، 24فروردی ــه س ــی« )روزنام ــدی بارندگ درص
ــد«،  ــس ش ــه مجل ــی جلس ــر علن ــزاری غی ــه برگ ــر ب ــور منج ــی کش فعل
ــن، 24 اردیبهشــت1387( ــس را ترســاند.« )روزآنای ــت مجل ــزارش دول »گ

برداشت دولت در نهایت به 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

 )برداشــت از ذخایــر ارزی  بــرای خســارات خشکســالی، روزنامــه اعتمــاد، 
15 اردیبهشــت1387( 
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دولــت هیــچ طرحــی بــرای مقابلــه بــا خشکســالی و پیش بینــی آن نداشــت و بــا وجــود آن کــه بــه گفتــه معــاون 
ــود، ســتاد خشکســالی در اردیبهشــت 1387  ــه ب ــان 1386 صــورت گرفت ــرو ،پیش بینــی خشکســالی از آب ــر نی وزی
ــی، بهداشــت، کشــاورزی و امــور اقتصــاد و دارایــی  ــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و وزرای کشــور، نیــرو، بازرگان ب

تشــکیل شــد.

نخریــدن گاز از کشــورهای دیگــر و اصــرار بــر تأمیــن آن از داخــل، از جملــه بــا اســتفاده حداکثــر از ســدهای آبــی 
منجــر بــه خالــی شــدن ذخیــره آبــی ســدهای ایــران در زمســتان شــد و بــر مشــکل تأمیــن آب افــزود. )7 درصــد از 

بــرق ایــران از ســدها تأمیــن می شــود. تأمیــن 80 درصــد آب تهــران از چاه هــا( روزآنایــن، 24 اردیبهشــت1387.

نبود برنامه ریزی استراتژیک برای آب و تصمیمات شتاب زده بر آثار خشکسالی افزود.

ریزگردها در خوزستان

ــا در اســتان خوزســتان را  ــی بحــران ریزگرده ــن حــوزه، منشــأ اصل ــط زیســت و کارشناســان ای مســئوالن محی
خشــک شــدن بخشــی از تــاالب هورالعظیــم بــه علــت عملیــات حفــاری وزارت نفــت ایــران می دانند.»منشــأ گــرد و 

غبــار اهــواز کجاســت؟« همشــهری آنایــن، 11 بهمــن 1393.

معصومــه ابتــکار، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز منشــأ بخشــی از ایــن ریزگردهــا را عــراق معرفــی 
. د کر

ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان هواشناســی ایــران بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــای دیــده بانــی منطقــه، منشــأ 
گــرد و خــاک را داخلــی دانســته و مــکان خیــزش گــرد و خــاک را بخش هــای جنوبــی اســتان خوزســتان معرفــی 
ــد  ــرد و خــاک تولی ــد، گ ــی نشــان می ده ــه نقشــه های تاوای ــه ک ــزارش آمده اســت: »همان گون ــن گ ــد. در ای می کن
شــده در ســطح زمیــن، در حــد واصــل بیــن هســته تاوایــی مثبــت و منفــی جابجــا می شــود و 
ــد از عــراق باشــد.« )تحلیــل  ــد ایــن اســت کــه منشــأ گــرد و خــاک نمی توان ایــن مطلــب مؤی

گــرد و خــاک خوزســتان، 9 و 10 بهمــن 1393، وبــگاه ســازمان هواشناســی ایــران( 

بی توجهی مطلق به این بحران در برنامه توسعه

ــن و در  ــت وقــت تدوی در برنامــه توســعه ششــم کشــور کــه در تابســتان 1394، توســط دول
ــود. ــه بحــران کمبــود آب اشــاره ای نشــده ب ــه تصویــب رســید ب مجلــس شــورای اســامی ب

ــرار دارد.  ــی ق ــداری محیطــی در صــدر لیســت جهان ــب شــاخص های ناپای ــران از نظــر غال ای
ــه موجــب  حتــی برخــی مقامــات دولــت جمهــوری اســامی ایــران هــم اذعــان داشــتند کــه ب
ــده  ــال آین ــا ده س ــی، ت ــع آب زیرزمین ــاف مناب ــن و ات ــت زمی ــالی و فرونشس ــران خشکس بح
احتمــال تعطیلــی مطلــق کشــاورزی در کشــور وجــود دارد، امــا عــاوه براینکــه در برنامــه ششــم 
ــه نظــر  ــه ب ــز وجــود دارد ک ــواردی نی ــده نشــد، م ــن مســائل دی ــه ای ــچ توجهــی ب توســعه هی
ــا وضعیــت فعلــی  ــا در ضدیــت ب ــا در شــرایط خــاء مطلــق علمــی نوشــته شــده ی می رســد ی

ایــران اســت.

ــتاها و  ــت روس ــش جمعی ــه افزای ــده زمین ــته ش ــت خواس ــد 20 از دول ــه، در بن ــرای نمون ب
ــا وجــود وضعیــت بدخیــم منابــع آب، امــکان  ــه ایــن مناطــق را ایجــاد کنــد، امــا ب مهاجــرت ب
ــد  ــر و در بن ــی دیگ ــدارد. در مثال ــود ن ــرایط خشکســالی وج ــای شــغلی در ش توســعه فرصت ه
پنجــاه اشــاره شــده کــه تــا پایــان برنامــه ششــم بایــد شــمار گردشــگران ورودی بــه ایــران بــه 
پنــج برابــر تعــداد فعلــی افزایــش یابــد و بــر اســاس ایــن اباغیــه شــمار آن هــا بــه 25 میلیــون 
ــهروندان  ــر ش ــه براب ــول س ــور معم ــگران به ط ــط گردش ــرف آب توس ــط مص ــد. متوس ــر برس نف
ســاکن هــر منطقــه اســت امــا آب کافــی بــرای ســیراب نمــودن ایــن جمعیــت از گردشــگران کــه 

بســیاری از آن هــا هــم قــرار اســت در فصــل گرمــا بــه ایــران بیاینــد وجــود نــدارد.

اظهار نظرها

    بحــران آب و طرح هــای انتقــال آب در ســال های اخیــر در برخــی از اســتان های ایــران بارهــا باعــث برگــزاری         
تجمــع و در پــی آن درگیــری بیــن مــردم و نیــروی انتظامــی شــده  کــه در برخــی از آنهــا وقــوع تلفــات مشــاهده 

شــده اســت.

    همچنیــن در تاریــخ 10 تیــر 1396 عاءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت   خارجــی 
مجلــس ایــران اعــام کــرد بحــران آب در ایــران وارد مقولــه امنیتــی شده اســت. 

ــالم را از   ــران، فاضــاب وارد آب می شــود و آب س ــای ای ــن وجــود در بســیاری از رودخانه ه ــا ای ــزود: »ب    وی اف
ــرای اســتفاده شــرب و صنعتــی کــه تنهــا 10 درصــد مصــرف کشــور را تشــکیل   ــرد. در شــرایطی کــه ب بیــن می ب
ــع  ــون، مناب ــدم اجــرای قان ــا و ع ــای م ــا و بی توجهی ه ــه دســت خــود م ــًا ب ــد دچــار مشــکل هســتیم عم می ده

آبــی  کشــور دارد از بیــن مــی رود» خبرگــزاری آناتولــی،. 10 تیــر 1396. 
David Michel (2019) «Iran›s troubled quest for food self-sufficiency» Atlantic Council.
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ــت  ــه دادخواس ــد، ب ــران از هیرمن ــه ای حقاب
ــه  ــد در منطق ــران از آب رود هیرمن ــی ای حقوق
ــته در  ــن رود در گذش ــاره دارد. ای ــتان اش سیس
هــر دو کشــور افغانســتان و ایــران جــاری بــوده 
 اســت. جدایــی هــرات از خــاک ایــران در ســال 
1857 )میــادی( بــه موجــب معاهــده پاریــس 
و خــودداری گســترده  حاکمیــت افغانســتان از 
جــاری ســاختن رود هیرمنــد در خــاک ایــران، 
مســئله  حقابه رود هیرمند را به یکی از مســائل 
مهــم سیاســی، اجتماعــی و زیســت محیطی دو 

کشــور مبــدل ســاخته  اســت.

تاریخچه

پــس از معاهــده پاریــس، افســران راج بریتانیا 
ــران و  ــان ای ــرزی می ــوط م ــن خط ــرای تعیی ب
ــم  ــتین رژی ــد و نخس ــاش کردن ــتان ت افغانس
ــران  ــان افس ــی از هم ــد را یک ــی هیرمن حقوق
ــال 1251  ــمیت در س ــرال گلداس ــام ژن ــه ن ب

ــت. ــادی( نوش ــیدی )1872 می خورش

خاصــه رأی حکمیــت گلداســمیت ایــن بود 
ــد  ــتان بای ــران و افغانس ــور ای ــر دو کش ــه ه ک
بــه طــور متســاوی الطرفین از آب هیرمنــد 
برخــوردار شــوند و اگــر افغانســتان نهرهایــی را 
کــه از ایــن رود منشــعب می شــوند آبــاد کنــد، 
نبایــد بــه زیــان حقابــه ایــران باشــد. امــا بــاز هم 
میــان دو کشــور اختــاف پدیــد آمــد و در ســال 
ــور  ــون مأم ــل مک ماه ــیدی کلن 1281 خورش
رســیدگی شــد. ایــران شــرط گذاشــت کــه در 
رأی مک ماهــون بایــد نظــر گلداســمیت رعایــت 
ــت و  ــد پذیرف ــت را نخواه ــه حکمی ــود وگرن ش
ــاف  ــون را خ ــت، رأی مک ماه ــون در نهای چ
ــه  ــر ب ــخیص داد، حاض ــمیت تش ــر گلداس نظ

پذیــرش آن نشــد.

بدیــن ترتیــب، همــان قــرار تقســیم مســاوی 
ــران  ــی از ای ــد و مأموران ــرار مان ــما برق آب رس
می رفتنــد و آب را تقســیم می کردنــد، هرچنــد 
در عمــل ســهم ایــران بیشــتر از نصــف می شــد 
و گاه ســه چهــارم آب یــا بیشــتر آن بــه ســمت 
ایــران می آمــد و همیــن، اعتــراض افغانســتان را 

ــت. ــر می انگیخ ب

در زمــان رضــا شــاه پهلــوی کــه دو کشــور بــرای نزدیکــی بــه یکدیگــر 
گام هایــی برداشــتند، در ششــم بهمــن 1317 اعامیــه ای میــان ســفیر 
ایــران و وزیــر امــور خارجــه افغانســتان در کابــل امضــا شــد کــه طــی آن 
دو کشــور توافــق کردنــد همــه ســاله هــر مقــدار آب رودخانــه هیرمند که 
بــه بنــد کمــال خــان می رســد، از آن بنــد بــه بعــد بــه صــورت مســاوی 

میــان دو کشــور تقســیم شــود.

ســرانجام در 22 اســفند 1351 )خورشــیدی( گــزارش کمیســیون دلتا 
میــان امیرعبــاس هویــدا و موســی شــفیق، نخســت وزیران وقــت ایــران 
و افغانســتان در کابــل بــه امضــاء رســید و مقــرر شــد در هــر ثانیــه 26 
مترمکعــب آب )معــادل 850 میلیــون مترمکعــب در ســال( در ســال های 
معمولــی و نرمــال آبــی، ســهم سیســتان و دریاچــه هامــون باشــد کــه تــا 
امــروز نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن معاهــده، ســال معمولــی و 
نرمــال آبــی را نیــز تعریــف کــرده کــه براســاس ســنجش مرکز ســنجش 
دهــراوود مشــخص می شــود. طبــق ایــن تعریــف، یــک ســال نرمــال آبــی 
در حــوزه دریایــی هلمنــد چیــزی حــدود شــش میلیــارد و 500 میلیــون 
ــدود 820  ــه ح ــاالنه ب ــران س ــه ای ــه حقاب ــد ک ــب آب می باش مترمکع

میلیــون مترمکعــب می رســد. 

در مــاده پنجــم ایــن معاهــده نوشــته شــده اســت کــه افغانســتان بــا 
حفــظ حقابــه ایران، حــق هرگونه اســتفاده از دریــای )رود( هلمنــد را دارد 
و هم چنــان پیش بینــی شــده کــه ایــران حــق اســتفاده اضافــه از آن چــه 

مشــخص شــده، ولــو دریــای هلمنــد پــرآب هــم باشــد را نــدارد.

کارشناســان مســائل افغانســتان معتقدنــد کــه افغان هــا در هیــچ برهــه 
ــی در  ــکات کم آب ــد و مش ــد نبودن ــه پایبن ــرارداد حق آب ــه ق ــی ب زمان
سیســتان و بلوچســتان هــم ناشــی از عــدم اجــرای همیــن قــرارداد اســت 
و حــاال بــا قــدرت گرفتــن طالبــان در افغانســتان ممکــن اســت اوضــاع 

بدتــر هــم شــود.

مــزارع گســترده خشــخاش یکــی از دالیلــی اســت کــه باعــث می شــود 
طالبــان بــه آب نیــاز داشــته باشــند. تولیــد مــواد مخــدر، یکــی از منابــع 
منبــع درآمــد طالبــان بــوده و بــا ایــن کــه آن هــا اعــام کردنــد کــه اجازه 
ــال های  ــه س ــد، در فاصل ــتان را نمی دهن ــدر در افغانس ــواد مخ ــد م تولی
ــده در  ــد ش ــاک تولی ــام تری ــد از تم ــدود 83 درص ــا 2020، ح 2015 ت

جهــان در خــاک افغانســتان کشــت شــده اســت.

ــام  ــرا اع ــم اخی ــور پیشــین افغانســتان ه ــی، رئیس جمه اشــرف غن
کــرده بــود کــه بــا افتتــاح ســد کمــال خــان، کشــورش از ایــن پــس در 

ــد. ــران آب می ده ــه ای ــت ب ــل نف مقاب

برداشت آزاد از ویکی پدیا

حقابه ایران از هیرمندحقابه ایران از هیرمند  
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دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی شد

 کاج پــرس قابــل پیــش بینــی بــود کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق وزرای 
ــاد  ــیزدهم رای اعتم ــت س ــور دول ــس جمه ــوی رئی ــنهادی از س پیش
ــه  خواهنــد گرفــت و ایــن اتفــاق در عصــر چهارشــنبه 03/ 06/ 1400 ب

ــوع پیوســت. وق

از میــان لیســت وزرا فقــط وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش رای 
اعتمــاد نگرفــت، پاییــن تریــن رای اعتمــاد نصیــب وزیــر وزرش بــا 165 
رای و باالتریــن تعــداد رای بــه وزیــر دادگســتری بــا 277 رای شــد. بــه 
ــت  گفتــه رئیــس جمهــور، چهــارم شــهریور اولیــن نشســت هیــات دول

برگــزار مــی شــود.

گفتنــی اســت ســیدجواد ســاداتی نــژاد وزیــر پیشــنهادی بــرای وزارت 

جهادکشــاورزی، بــا کســب 253 رای موافــق جــزو وزیرانــی بــا باالتریــن 
رای مــورد اعتمــاد مجلــس قــرار گرفــت کــه بــرای کشــاورزی کشــور 

حائــز اهمیــت اســت.

ــۀ  ــان مجموع ــگاران و کارکن ــردبیران، خبرن ــئول، س ــران مس مدی
ــع  ــه صنای ــرس(، مجل ــده جهــان)کاج پ ــگاه خبــری کشــاورزی آین پای
ــه  ــش ب ــه پی ــابق( و مجل ــروران س ــای کشــاورزی )دامپ زیرســاخت ه
ســوی کشــاورزی اقتصــادی؛ کســب رای اعتمــاد آقــای دکتــر ســاداتی 
نــژاد را تبریــک مــی گوینــد و بــرای ایشــان آرزوی موفقیت و ســربلندی 

ــد. ــه کشــاورزی کشــور دارن در خدمــت ب

رشد 540 درصدی واردات ایران از عراق!

 جدیدتریــن آمــار ارائــه شــده از ســوی ســازمان توســعه تجــارت 
نشــان می دهــد کــه میــزان واردات ایــران از عــراق در ســال جــاری 
بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت. در ســال های 
ــاری  ــرکای تج ــن ش ــزو اصلی تری ــواره ج ــراق هم ــر، ع اخی
ــه  ــارت ب ــن تج ــی از ای ــل توجه ــا بخــش قاب ــوده ام ــران ب ای
صــادرات ایــران بــه همســایه غربــی مربــوط می شــود. عــراق 
ــوان  ــه عن ــواره ب ــن، هم ــس از چی ــته پ ــال های گذش در س
دومیــن مقصــد صــادرات کاالهــای ایرانی شــناخته شــده و حتی 
در دوره هــای کوتاهــی صدرنشــین ایــن جــدول نیــز شــده اســت. 
در چهــار ماهــه ابتدایــی ســال جــاری نیــز روال بــه همین شــکل 

ادامــه یافتــه اســت.

بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده از ســوی ســازمان توســعه 
تجــارت، صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور در چهــار ماهــه
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

ابتــدای ســال 1400 بــا 43 درصــد رشــد از نظــر ارزشــی 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس ــر وزن ــد از نظ و 69 درص
ــادل  ــون دالر مع ــارد و 817 میلی ــه 2 میلی ــال 1399 ب س
ــه دوم  ــراق در رتب ــن رســید. ع ــزار ت ــون و 941 ه 10 میلی
ــا 4  ــن ب ــس از چی ــران پ ــادرات ای ــدف ص ــورهای ه کش
ــس از  ــت. پ ــته اس ــرار داش ــون دالر ق ــارد و 396 میلی میلی
عــراق نیــز کشــورهای امــارات بــا 1 میلیــارد و 627 میلیــون 
ــا 728  ــتان ب ــون دالر و افغانس ــا 921 میلی ــه ب دالر، ترکی
میلیــون دالر در رتبه هــای ســوم تــا پنجــم فهرســت مذکــور 

ــد. ــرار گرفته ان ق

ــران طــی  ــل از ایســنا، ای ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
مــدت مذکــور از کشــور عــراق 140میلیــون دالر کاال معــادل 
246 هزارتــن وارد کــرده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
1399 از نظــر ارزشــی حــدود 540 درصــد و از نظــر وزنــی 

1180 درصــد رشــد داشــته اســت.

افزایش 25 درصدی تولید چای

رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت: افزایــش 25 
درصــدی تولیــد چــای در کشــور نشــان دهنده کشــش بــازار 
بــه تولیــد ایــن محصــول و افزایــش اقبــال عمومــی بــه چای 

ــی اســت. ایران

ــه  ــج ماه ــار داشــت: در پن ــای حبیــب جهان ســاز اظه آق
امســال تولیــد چــای خشــک نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل افزایــش 25 درصــدی داشــته اســت کــه نشــان دهنده 
ــال  ــش اقب ــول و افزای ــن محص ــد ای ــه تولی ــازار ب ــش ب کش

عمومــی بــه چــای ایرانــی اســت.

رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت: امســال 114 هــزار 
ــان از  ــارد توم ــه ارزش 650 میلی ــبز ب ــرگ س ــن ب و 445 ت
چایــکاران خریــداری شــده کــه 51 درصــد آن بــرگ ســبز 
درجــه یــک و 49 درصــد بــرگ ســبز درجــه دو اســت. وی 
ادامــه داد: در حــال حاضــر 75 درصــد مطالبــات چــای کاران 
پرداخــت شــده کــه بــا پرداختی هــا امــروز ایــن میــزان بــه 

ــد. ــش می یاب ــد افزای 80 درص

ــن چــای  ــزود: امســال 25 هــزار و 750 ت جهــان ســاز اف
ــه  ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش ــک تولی خش
مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 25 درصــدی داشــته کــه 
ــای  ــه چ ــی ب ــال عموم ــش اقب ــی از افزای ــد ناش ــن رش ای
داخلــی و البتــه افزایــش انگیــزه چــای کاران بــرای تولیــد در 
راســتای تخصــص برخــی تســهیات از جملــه وام کم بهــره 

اســت.

صادرات سیب ایران در سال گذشته بیش از 327 
میلیون دالر

ــش از 327  ــال 1399 بی ــران در س ــیب ای ــادرات س  ص
میلیــون دالر بــوده اســت. بــر اســاس آمــار گمــرک کشــور، 
ــی  ــای صادرات ــه گذشــت بازاره ــالی ک ــران در س ســیب ای
خــود را از میــان کشــورهای همســایه و حتــی دورتــر 
انتخــاب کــرده اســت. عــراق بــا واردات 105 میلیــون دالری 
بــزرگ تریــن بــازار ســیب ایــران اســت و پــس از آن روســیه 

ــرار دارد. ــام دوم ق ــون دالر واردات در مق ــا 95.4 میلی ب

افغانســتان بــا 51.7 میلیــون دالر، هنــد بــا 26.6 میلیــون 
دالر و امــارات متحــده عربــی بــا 21.1 میلیــون دالر واردات 
ســیب ایــران در جایگاه هــای ســوم تــا پنجــم عمــده تریــن 

خریــداران ســیب ایرانــی بــوده انــد.

همچنیــن در طــی ســال گذشــته کشــورهای قزاقســتان، 
ــتان،  ــتان، پاکس ــتان، ترکمنس ــان ، قرقیزس ــن، عم اوکرای
قطــر، ارمنســتان، کویــت، گرجســتان، ســوریه، آذربایجــان، 
ــتان،  ــزی، مغولس ــتان، مال ــن، ازبکس ــی، بحری ــه، لیب ترکی
ســریانکا، مصــر، نــروژ و بریتانیــا از دیگــر خریــداران ســیب 

ایرانــی بــوده انــد.

ــران، در  ــر ای ــل از عص ــه نق ــرس ب ــزارش کاج پ ــه گ ب
مجمــوع در ســال 1399 صــادرات ســیب ایــران بــا حجــم 
884 هــزار و 798 تــن ارزآوری 327 میلیــون دالری بــرای 

کشــور داشــته اســت

فعال شدن شعبه ویژه سرقت پسته در رفسنجان

  دادســتان عمومــی و انقــاب رفســنجان از فعــال شــدن 
شــعبه ویــژه رســیدگی بــه جــرم ســرقت پســته در آســتانه 
فرارســیدن فصــل برداشــت ایــن محصــول شهرســتان خبــر 
ــازات  ــان، مج ــرای مجرم ــته، ب ــرقت پس ــت: س داد و گف
زنــدان، شــاق و رد مــال بــه مالباختــگان را بــه همــراه دارد.

ایمــان شهســواری در گفــت و گویــی اظهارکــرد: پســته از 

       گذر از رخدادهای       
ماندگار کشاورزی
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صادرات ایران به عمان با افزایش 49 درصدی

 رایــزن بازرگانــی ایــران در عمــان از افزایــش 49درصــدی 
صــادرات ایــران بــه عمــان در 4مــاه نخســت ســال 1400خبر 

داد.

ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــادرات کاال ب ــت: ص ــی گف ــاح اوریم ــرداد ف ــران، مه ای
ــن  ــه 665هــزار ت ــار ماهــه ســال جــاری ب عمــان طــی چه
و 176.7میلیــون دالر رســیده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــر  ــد از نظ ــاظ وزن و 49درص ــد از لح ــل 31درص ــال قب س

ــت. ــته اس ــش داش ــی افزای ارزش

وی افــزود: طــی مــدت یــاد شــده عمــان در رتبــه یازدهــم 
کشــورهای هــدف صــادرات ایــران و همچنیــن در رتبــه دوم 
ــرف  ــارس ط ــج ف ــای خلی ــورای همکاری ه ــورهای ش کش

صــادرات ایــران قــرار دارد.

بــه گــزارش کاج پــرس، فــاح اضافــه کــرد: صــادرات کاال 
بــه عمــان در تیرمــاه ســال جــاری بــه 150هــزار تــن و بــه 
ــا خــرداد  ــه در مقایســه ب ــون دالر رســیده ک ارزش 52میلی
مــاه ، 14درصــد از لحــاظ وزن و 92درصــد از نظــر ارزشــی 
رشــد داشــته اســت. همچنیــن حجــم مبــادالت تجــاری بین 
ــه  ــاه ســال جــاری 33درصــد نســبت ب دو کشــور طــی 4م

مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته اســت.

حبوبات بیشترین کاهش تقاضا را دارد

 دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی اظهار داشــت: هرســاله 
یــک مــاه مانــده بــه محــرم، اوج و پیــک تقاضــا بــود اما امســال 
ــر  ــه خاط ــی از آن ب ــتیم. بخش ــازار نداش ــی در ب ــچ هیجان هی
ــا و نبــود مراســم ها و بخشــی از آن هــم  وجــود بیمــاری کرون

بــه خاطــر کاهــش قــدرت خریــد و نــذری اســت.

ــواد  ــازار م ــورد ب ــی در م ــنی در گفت وگوی ــمعلی حس قاس

محصــوالت اســتراتژیک و ارزآور مــردم منطقه رفســنجان 
اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن آن، کشــاورزان 
هزینه هــا و رنج هــای فراوانــی را متحمــل می شــوند 
لــذا بــرای پیشــگیری از ســرقت ایــن محصــول و کمــک 
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــعبه وی ــش ش ــر زحمتک ــن قش ــه ای ب
ــد و  ــدازی ش ــته راه ان ــال گذش ــرقت پســته س ــرم س ج
امســال هــم در آســتانه فصــل برداشــت ایــن محصــول، 
فعــال شــده اســت تــا بــه ایــن نــوع از ســرقت بــه صــورت 

ویــژه رســیدگی کنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته بــا ایجــاد ایــن 
شــعبه آمــار ســرقت پســته بشــّدت نســبت بــه ســال های 
قبــل کاهــش یافــت ادامــه داد: چنانچــه افــرادی بخواهند 
ــای  ــا جایگاه ه ــن ی ــروش در میادی ــرای ف ــر ب ــته ت پس
دیگــر عرضــه کننــد بایــد مجــوز فعالیــت در ایــن حــوزه 

از نیــروی انتظامــی یــا اتــاق اصنــاف داشــته باشــند.

صدور مجوز واردات یونجه در آخرین روزهای 
دولت گذشته با وجود عدم نیاز

ــی  ــه خشــبی ب ــه کشــور از واردات علوف ــی ک  در حال
ــت دوازدهــم  ــن روز هــای عمــر دول ــاز اســت در آخری نی
ــادر  ــیه ص ــه از روس ــن یونج ــزار ت ــوز واردات 60 ه مج
شــده و اعتراضــات کشــاورزان را بــه همــراه داشــته اســت.

فصــل برداشــت علوفــه یونجــه معمــوال از فروردیــن ماه 
در اســتان های گرمســیر کشــور شــروع و در تابســتان بــه 
اوج خــود در سراســر کشــور میرســد؛ ایــن تولیــد تمــام 
ــد و  ــن میکن ــبی را تامی ــه خش ــه علوف ــور ب ــاز کش نی
ــن محصــول در ســال های گذشــته  ــه واردات ای ــازی ب نی
احســاس نشــده امــا در آخریــن روزی هــای عمــر دولــت 
ــه واردات ایــن محصــول شــده اســت.  دوازدهــم اقــدام ب
علوفــه خشــبی بــه عنــوان محصولــی کــه تولیــد داخــل 
دارد مــورد اعتــراض تولیــد کننــدگان علوفــه قــرار گرفتــه 
اســت و خواهــان جلویگــری از ایــن اقــدام دولت هســتند.

ــی  ــای دام ــهیل واردات نهاده ه ــای تس ــه ج ــت ب دول
ماننــد ذرت، کنجالــه ســویا و جــو کــه کشــور بــا کمبــود 
آن مواجــه اســت و قیمــت باالیــی دارد در کمــال تعجــب 
ــاس  ــت و براس ــبی را داده اس ــه خش ــازه واردات علوف اج
ــه زودی وارد کشــور خواهــد  ــه دامــداران ب اعــام اتحادی

شــد.

ثبــت ســفارش واردات یونجــه از روســیه و در حجم 60 
هــزار تــن اعــام شــده و قــرار اســت بــا ارز نیمایــی بــه 

کشــور وارد شــود.
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ــار  ــال دچ ــدای س ــکر از ابت ــت ش ــرد: قیم ــار ک ــی اظه غذای
ــرخ  ــرای شــکر 5 ن ــدای ســال ب ــوده اســت، در ابت نوســانات ب
وجــود داشــت. 6 هــزار و 650 تومــان بــرای صنعــت و صنــف 
بــا حوالــه، 8700 تومــان بــرای مصرف کننــده، 11 هــزار و 700 
تومــان بــا حوالــه، 13 هــزار تومان قیمــت آزاد و 15 هــزار تومان 

قیمــت آزاد بــرای مصــرف کننــده بــود.

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا تاکیــد بــر وجــود 
ــود  ــا کمب ــازار ب ــی در ب ــچ کاالی ــت: در هی ــازار گف ــود در ب رک
مواجــه نیســتیم، گرانــی و گران فروشــی اســت امــا کمبــودی 
وجــود نــدارد. بــازار همچنــان در رکــود هســتند، مــردم منتظــر 
ــد  ــر جدی ــت و وزی ــا مشــخص شــود سیاســت دول هســتند ت
ــاز  ــا ب ــود دارد؟ آی ــهمیه بندی ها وج ــم س ــا بازه ــت؟ آی چیس
هــم مشــکات ارزی خواهــد بــود؟ یــا اینکــه می خواهنــد اجازه 

دهنــد بــازار کار خــود را انجــام دهــد؟

ایــن مســئول صنفــی یــادآور شــد: روغــن 35 درصــد، برنــج 
38 درصــد، شــکر 90 درصــد و حبوبــات بیــن 10 تــا 38 درصد 
افزایــش قیمــت داشــته کــه ایــن عوامــل باعث کاهــش مصرف 

خانواده هــا شــده اســت.

بــه گــزارش کاج پــرس به نقل ایلنا، حســنی در انتها خاطرنشــان 
کــرد: بــا بررســی 30 قلم کاالی مــواد غذایــی در ایام محرم، نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 35 درصد کاهــش فــروش در مواد 
غذایــی داشــته ایم. مــواد غذایــی به قــدر کافی در کشــور وجــود دارد 
امــا خریــداری نیســت؛ بیشــترین کاهش تقاضــا نیز بــرای حبوبات 

ــت. بوده اس

تورم ساالنه 45.2 درصدی در مرداد ماه

ــای  ــرای خانواره ــاه 1400 ب ــرداد م ــاالنه م ــورم س ــرخ ت  ن
کشــور بــه 45.2 درصــد رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطاع 

ــش نشــان می دهــد. ــل، 1.0 واحــد درصــد افزای ــاه قب در م

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از مرکــز آمــار، نــرخ تــورم 
ســاالنه مــرداد مــاه 1400 بــرای خانوارهــای کشــور بــه 45.2 
درصــد رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل، 

ــد. ــش نشــان می ده 1.0 واحــد درصــد افزای

منظــور از نــرخ تــورم نقطــه ای، درصــد تغییــر عدد شــاخص 
ــرخ  ــاه مشــابه ســال قبــل می باشــد. ن ــه م قیمــت، نســبت ب
ــدد 43.2 درصــد  ــه ع ــاه 1400 ب ــرداد م ــورم نقطــه ای در م ت
رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهــای کشــور بــه طــور میانگیــن 
43.2 درصــد بیشــتر از مــرداد 1399 بــرای خریــد یــک 

ــد. مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان هزینــه کــرده ان

نــرخ تــورم نقطــه ای مــرداد مــاه 1400 در مقایســه بــا مــاه 
ــورم  ــرخ ت ــت. ن ــه اس ــش یافت ــد کاه ــد درص ــل 0.4 واح قب
نقطــه ای گــروه عمــده خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات با 
افزایــش 1.5 واحــد درصــدی بــه 58.4 درصــد و گــروه کاالهای 
ــه  ــا کاهــش 1.3 واحــد درصــدی ب ــات ب ــی و خدم غیرخوراک

36.1 درصــد رســیده اســت.

ــرای  ــه ای ب ــورم نقط ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــد می باش ــهری 42.4 درص ــای ش خانواره
مــاه قبــل 0.5 واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت. هم چنیــن 
ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی 47.7 درصــد بــوده کــه 

نســبت بــه مــاه قبــل تغییــری نداشــته اســت.

کاهش ۶9درصدی واردات برنج

ارزش  و  حجــم  ایــران  گمــرک  داده هــای  براســاس   
ــه نســبت مــدت  ــج در تیــر مــاه ب محموله هــای وارداتــی برن
ــا  مشــابه ســال قبــل 69درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه ب
توجــه بــه ممنوعیــت فصلــی واردات ســبب کاهــش عرضه در 

ــی شــده اســت. ــاب قیمت ــازار و حب ب

بــا توجــه بــه خشکســالی در چنــد ســال اخیــر و کاهــش 
تولیــد برنــج در ســطح کشــور در حــال حاضــر شــاهد رشــد 
قیمــت برنــج ایرانــی هســتیم اما براســاس آمــار گمــرک ایران 
واردات برنــج نیــز چــه از نظــر ارزش و چــه از نظــر حجــم 69 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــد  ــاهد رش ــور ش ــه در کش ــش عرض ــن کاه ــه ای در نتیج
ــر  ــت ه ــون قیم ــم اکن ــتیم. ه ــازار هس ــج در ب ــت برن قیم
کیلوگــرم برنــج ایرانــی بــه حــدود 38 تــا 45 هــزار تومــان و 
برنــج هنــدی نیــز 22 تــا 30 هــزار تومــان رســیده اســت کــه 
در نتیجــه ایــن رشــد قیمــت احتمــاال تقاضا بــرای ایــن کاالی 

اساســی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

ــود کــه  ــج گفتــه ب ــی اکبــری نایب رییــس انجمــن برن عل
فــروش برنــج 45هزارتومانــی در تهــران حبــاب و گران فروشــی 
اســت و در صورتــی کــه شــرکتی هرکیلوگــرم از ایــن محصول 
ــد از آن ســؤال  ــروش می رســاند بای ــه ف را 45 هــزار تومــان ب
ــرده  ــداری ک ــی خری ــه چه قیمت ــالی را ب ــر ش ــه مگ ــود ک ش

اســت.

بــه گــزارش کاج پــرس بــه نقــل از تســنیم، براســاس نامــه 
مهــرداد جمــال ارونقــی معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمرک 
ایــران مبنــی بــر کاهــش 69 درصــدی واردات برنــج به کشــور 
ــی  ــن ارز نیمای ــا تامی ــوع ب ــن موض ــب ای ــن ترکی و هم چنی
بــرای ایــن کاالی اساســی مــا شــاهد کاهــش عرضــه در بــازار 
هســتیم. در ایــن بیــن ممنوعیــت واردات فصلــی در چنیــن 
ــن مســئله و در نتیجــه رشــد  شــرایطی موجــب تشــدید ای

بیشــتر قیمــت برنــج در بــازار شــده اســت.

ــور  ــد کش ــه مقص ــج ب ــه برن ــا 10 محمول ــر 8 ت در حاض
ــل  ــه دلی ــان کاال ب ــه صاحب ــتند ک ــری هس ــال بارگی در ح
محمدودیــت موجــود و بــرای جلوگیــری از رســوب کاالهــای 
ــد کــه  ــه واردات نمی کنن ــدام ب خــود در گمــرکات کشــور اق
در نتیجــه ایــن موضــوع ممکــن اســت شــاهد کمبــود بیشــتر 

ــازار باشــیم. در ب

ــا وجــود  حــال ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چــرا ب
نامــه گمــرک در تیــر مــاه و اعــام مســئله کاهــش واردات بــه 
ــرای تنظیــم  نســبت ســال گذشــته وزارت صمــت اقدامــی ب
ــت؟  ــداده اس ــام ن ــا انج ــد قیمت ه ــری از رش ــازار و جلوگی ب
الزم اســت کــه ایــن وزارت خانــه و مســئولین فعلــی آن در این 
خصــوص پاســخگوی باشــند و اقدامــات خــود را توضیح دهند
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Iran’s share of water from Helmand

Iran›s share of Helmand River refers to Iran›s legal claim for 
Helmand River water in Sistan region. This river had flowed 
in the past in both Afghanistan and Iran. 
The secession of Herat from Iran in 1857 (AD) by the Treaty 

of Paris and the widespread refusal of the Afghan government 
to allow the flow of the Helmand River into Iran, has made the issue of the Helmand River 
one of the most important political, social and environmental issues of the two countries.
According to an agreement between the two countries, it must 26 cubic meters of water 

(equivalent to 850 million cubic meters per year) enter to Iran every second, but experts 
in affairs Afghanistan believe that Afghans have never adhered to the water rights agree-
ment and water shortage problems in Sistan and Baluchestan.  is due to the non-imple-
mentation of this agreement, and now with the rise of the Taliban in Afghanistan, the 
situation may worsen.
The report also states that large poppy fields are one of the reasons why the Taliban need 

water. Drug production is a source of income for the Taliban, and although they have stat-
ed that they will not allow narcotics production in Afghanistan, between 2015 and 2020, 
about 83% of all opium produced in the world was cultivated in Afghanistan. 
Former Afghan President Ashraf Ghani recently announced that with the opening of the 

Kamal Khan Dam, his country will now supply water to Iran in exchange for oil.

Iran’s apple exports last year exceeded 327 mil-
 lion dollars

Iran’s apple exports in last year were more than 327 million 
dollars. According to the country’s customs statistics, Iranian 
apples have chosen their export markets from neighboring coun-
tries and even further away in the past year. Iraq is Iran’s largest 
apple market with $ 105 million in imports, followed by Russia with $ 95.4 million.
Afghanistan with $ 51.7 million, India with $ 26.6 million and the United Arab Emirates 

with $ 21.1 million are the third to fifth largest buyers of Iranian apples.
Over the past year, Kazakhstan, Ukraine, Oman, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Pakistan, Qa-

tar, Armenia, Kuwait, Georgia, Syria, Azerbaijan, Turkey, Libya, Bahrain, Uzbekistan, Ma-
laysia, Mongolia, Sri Lanka, Egypt, Norway and the United Kingdom Other buyers have 
been Iranian apples.
In total, in 2020-2021, Iran’s apple exports with a volume of 884,798 tons had a foreign 

exchange value of $ 327 million for the country.
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شامره 235 و 234

تیر و مرداد 1400

Geopolitics of water in the Iranian zone
  

In this issue, Mansour Ansari, author, director and magazine 
owner, raised a new discussion of geopolitical water in Iran 
and has addressed three issues in relation to this discussion: 
one in heavy and large industries such as steel, petrochemi-
cals and cases another that consumes abundant water in the 
central regions of Iran.
The author of the article wrote: “In the Iraq war with Iran, 

the industries, which were in the border of Arvand Rood and 
the Persian Gulf, were destroyed and damaged due to prox-

imity to the front line of the front. After that, in a defensive strategy, they were transferred 
to the center  for saving them of the artillery or airbound attacks
The author analyzes that this may have been the right place at the time, but with the de-

velopment of long-range missiles and military drone strikes, anti-missile defense must be 
strengthened. In connection with water geopolitics in Iran, the article also raises the issue 
of self-reliance using virtual water, importing agricultural goods and products, and creat-
ing food security through domestic production and providing part of the food consumption 
needs of people from abroad to save water.

 Deep water crisis, drought, social tensions and the need for a
 different approach

 This article addresses the issue of water scarcity,
 groundwater depletion and bankruptcy of Iran›s
 macro-water management policies and critiques the
 culture of high water consumption in agriculture,
 industry and home. This article further considers this
 management and consumption methods as causing
 social tensions and protests of farmers and people
 against water shortage. The author of the article also
 predicts that these social tensions will continue in the future and considers this
.phenomenon as one of the serious challenges for governance in Iran

 The author deals with different perspectives on water consumption in agriculture
 and analyzes three perspectives: One perspective states that we do not have a
 shortage of water in Iran and with the same amount of water we can feed two to
 three times the current population. In contrast, there is a second view that says we
 can easily import all the food needs of the people at a cheap government exchange
 rate below the price of domestic production and there is no need for agriculture in
 the country. And third view says: High and smart and planned imports as a way to
.deal with water shortages and drought
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