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990روستای شمال کشور هم اکنون با تنش آبی مواجه 
هستند. آمارهای منتشره از بارش ها در سال آبی جاری 
که تقریبا پایان یافته، نشان می دهد وسعت کانون های 
جمعیتی درگیر با تنش آبی به وضوح نسبت به سال 
گذشــته، افزایش یافته تا نخستین نشانه های تنش 
آبی در منطقه شمال کشور خودنمایی کند. از سویی 
تصاویر رسیده به همشــهری نشان می دهد برخی از 
کشاورزان و شالی کاران استان های شمالی به سمت 
منطقه ارســباران مهاجرت کرده و با کشت برنج در 
این منطقه موجب خسارت هایی به باغداران و بومیان 
منطقه شــده اند. جنگل های  منطقه ارسباران ناحیه 
کوهستانی وسیعی در شمال استان آذربایجان شرقی 
هستند که شرایط مناسبی برای کاشت برنج ندارند و 
نگرانی از تنش آبی گسترده در میان مردم، آنها را به 

چنین مهاجرتی مجبور کرده است.

تجربه میانه
استان آذربایجان شرقی اگرچه به لحاظ کوهستانی 
بودن، امکانات اندکی برای کاشت برنج دارد و آبرسانی 
به آن در شرایط سخت ممکن اســت، اما تا پیش از 
سال96 و افزایش بحران خشکسالی که دامن بیشتر 
مناطق پرآب کشور را نیز گرفت، در 1800 تا 2هزار 
هکتار از اراضی شهرســتان میانه آذربایجان شرقی، 
برنج کشت می شد و کیفیت متوسطی هم داشت. اما 
با کاهش سطح آب در این شهرستان، شرایط به نحوی 
پیش رفت که سازمان جهادکشاورزی و سازمان آب 
منطقه ای استان در سال98 اعالم کردند که کاشت 
هر نوع برنج بــه روش غرقابی ممنوع اســت و تنها 
در زمین هایی که 7هزار مترمکعــب آب در چاه ها و 
استخرهای خود دارند، به صورت خشکه کاری می توان 
به کشت برنج اقدام کرد. این روند موجب شد کاشت 
برنج در این اســتان به نحو مؤثر کاهش یابد و منابع 
آبی باقیمانده، تنها به آب شــرب و نهایتا به باغداران 
اختصاص یابد. تجربه تلخ برنج کاری در میانه به وضوح 
نشــان می دهد که آذربایجان شرقی شرایط مساعد 
برای برنج کاری ندارد و این کشت به هیچ وجه مناسب 

استانی با شرایط موجود نیست.

افزایش تنش ها در 3بخش
پیش تر پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت تنش آبی در 

شمال ایران در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان انجام 
شده اســت و فاطمه طبیب محمودی، مسئول این 
پژوهش به همشــهری می گوید: طبق این پژوهش، 
در پی کاهش چشمگیر بارش ها طی سال های اخیر، 
تنش آبی در این منطقه در کشــت گیاهان، رشــد 

درختان و جوامع محلی افزایش یافته است.
به گفته این استادیار دانشــگاه، مقایسه نتایج با آمار 
بارش ساالنه نشــان داده که طبق گزارش بارندگی 
ساالنه که هر ساله توسط وزارت نیرو، شرکت مدیریت 
منابع آب، دفتر مطالعات پایه منابع آب اعالم می شود، 
در منطقه حوضه آبریز اصلی دریــای خزر و حوضه 
قره سو و گرگان از اول مهرماه سال1398 تا 30خرداد 
سال1399میزان کل بارندگی 429/3میلی متر بوده 
که این میزان بارندگی نسبت به سال آبی قبل از آن 
تا حدود 35درصد کاهش داشته است. همچنین این 
عدد  در دوره مشابه سال آبی بعد یعنی مهر1399 تا 
خرداد1400 نیز 38درصد کاهش نشان می داد. در 
پی این کاهش موضوع در 3بخش کشت گیاهان، رشد 
درختان و جوامع محلی پیگیری و به وضوح مشخص 
شد که تنش آبی در شمال ایرانی تابعی از بارش هاست 

که با کاهش نزوالت جوی، افزایش یافته است.

بی آبی در پایتخت برنج ایران
شرکت آب و فاضالب اســتان گیالن خرداد امسال 
اعالم کرد که تنش آبی، زندگی در 313روستای استان 
گیالن را تهدید می کند. براســاس آمار این شرکت، 

کاهش نزوالت جوی در اســتان، منجــر به کاهش 
آبدهی 576دهنه چشمه کوهســتانی شده است و 
تاکنون 1148مخزن ذخیــره آب در نقاط مختلف 
استان آبرسانی داشته اند. همچنین مدیریت بحران 
این استان خبر داد که با وجود آخرین بارش های سال 
آبی که در هفته های گذشته رخ داده، کاهش بارش ها 
نسبت به سال های گذشته تا 40درصد ذخایر آب در 
پشت سد سفیدرود را پدید آورده و امسال نیز نگرانی از 
تشدید تنش های آبی در بخش کشاورزی و تامین آب 
شرب روستاهای مناطق کوهستانی گیالن را افزایش 
داده است. به دنبال کاهش بارش ها ذخیره آب پشت 
سد سفیدرود از یک میلیارد و 250میلیون مترمکعب 
به 850میلیون مترمکعب رسیده است. این در حالی 
است که گیالن با 238هزار هکتار اراضی شالیزاری 
و 4درصد جمعیت کشور تنها کمی بیش از 7درصد 
منابع آب تجدید شونده را در اختیار دارد که 63درصد 

آب موجود را صرف آبیاری کشاورزی می کند.

تنش آبی در مازندران 
در استان مازندران تنش شدید آبی از شهرستان نکا 
تا گلوگاه، جدی و نگران کننده است. در این مناطق 
به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشت های 
این منطقه، برای تامین آب آشامیدنی دیگر نمی توان 
چاه حفر کرد و اگر اقدام درست و اصولی برای رفع این 
چالش با انتقال آب سد گلورد صورت نگیرد، بسیاری 
از مناطق گلوگاه، بهشهر و نکا در آینده نه چندان دور 

غیرقابل سکنه خواهند شد. سد مخزنی گلورد که روی 
رودخانه نکارود ساخته و ســال96 بهره برداری شد، 
به خاطر برخی مشکالت همچنان در حد 20درصد 
آبگیری می شود. طبق اعالم رســمی شرکت آب و 
فاضالب مازندران 20شهر و 213روستا در مازندران 
اکنون با تنش آبی مواجه هستند. البته هنوز بسیاری 
باور نمی کنند که مازندران با وجود منابع آبی سرشار 
با مشکل کمبود آب مواجه باشد، اما این تنش شکل 

گرفته و هر روز بر وسعت آن افزوده می شود.

گلستان و تنشی وسیع
433روستای استان گلستان با تنش آبی جدی مواجه 
هستند. البته در سفر اســتانی اخیر رئیس جمهور 
6هزار و 140میلیارد ریال اعتبار برای حل این معضل 
اختصاص یافته اما شــرایط تنش آبی در گلســتان 
بدتر از میانگین کشوری اســت. سرانه آب کشور در 
سال1400 به 1600مترمکعب به ازای هر نفر رسیده 
است. در عین حال سرانه استفاده از آب در گلستان زیر 
هزار مترمکعب است که نشان می دهد سرانه آب این 
استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است. در چنین 
شرایطی البته نباید این استان شمالی کشور با معضل 
آب مواجه باشد اما تنش آبی در گلستان حاد و وسیع 
است. این استان با کاهش 46درصدی بارش ها طی 
سال آبی جاری مواجه شده و نقشه پیش بینی ها نشان 
می دهد این کاهش نزوالت در سال آینده نیز موجب 

تنش  آبی در استان مي شود.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

تالش برای مهار کانون گردوغبار خارجی
علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آغاز 
تبادل کارشناسان ایران و عراق برای مهار کانون های گردوغبار 
خبر داد و گفت: 270میلیون هکتار کانون خارجی گردوغبار در 
شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب شرق از کشورهای همسایه 
شناسایی شده که کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد و مقابله با آنها 
را در قالب یک دیپلماسی فعال آغاز کردیم. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت و معاون رئیس جمهوری با حضور در یک برنامه 
خبری با ارائه گزارش تالش های صورت گرفته در دولت سیزدهم 
برای حفظ محیط زیست اعالم کرد: ستاد مقابله با گردوغبار مستقر 
در سازمان محیط زیســت، کانون های داخلی را شناسایی کرده 
است و در نشست های مختلف یک برنامه 10ساله برای کنترل 
کانون های داخلی تدوین و برای اجرا به دستگاه های مرتبط مانند 
وزارت نیرو، جهادکشــاورزی، نفت، صمت و کشور داده شده تا 
عملیات میدانی آغاز شود. سالجقه اعالم کرد: رئیس جمهوری 
بر این امر مصر است و در جلسه هیأت دولت به بنده تأکید کرد 
که هرچه سریع تر با کشورهای همسایه مذاکره کنید تا مردم از 
گردوغبار راحت شوند. براین اساس مکلف شدیم هرچه سریع تر 
این کار را انجام دهیم که منجر به امضای 5تفاهمنامه عملیاتی 
شد. در نهایت در تیرماه 11کشور همسایه متاثر از گردوغبار در 
قالب نشست منطقه ای در ایران گردهم آمدیم و یک ظرفیت عالی 
در بحث محیط زیست در کشور ایجاد شد. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: اوایل مهرماه تبادل کارشناس میان ایران و 

عراق و ایران و سوریه برای آغاز کارهای عملیاتی انجام می شود.
وی به معضل زباله موجود در شــمال کشــور نیز اشــاره کرد و 
گفت: زباله ها به ویژه در اســتان های شمالی مشکل ساز شده اند. 
زباله های سراوان سال ها روی هم انباشته شده و به ارتفاع 90متر 
رسیده اند که شیرابه های آن جاری شده و مشکالتی ایجاد کرده 
اســت و در تالش برای ساماندهی آن هســتیم. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره پسماندهای آرادکوه نیز گفت: در 
زمینه آرادکوه تهران همیشــه نماینده ویژه در جلسات پسماند 
سازمان محیط زیست حضور دارد تا خروجی جلسات را در قالب 
الگو در مجموعه آرادکوه انجام دهد. وی با اشاره به تولید روزانه 
7500تن زباله در تهران گفت: یک مسئله مطرح است و آن اینکه 
کاش اصال زباله تولید نمی شد، اما حاال که تولید می شود باید به 
مسئله تفکیک از مبدا با جدیت ورود کنیم. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست به قتل محیط بان »نجفی«، محیط بان کرمانشاهی 
در مقابل دادگاه که توسط یکی از بستگان شکارچی مقتول با رگبار 
گلوله جان باخت، واکنش نشان داد و افزود: سازمان محیط زیست 
درباره پرونده محیط بان نجفی با تمام قوا وارد شده بود و رأی اعدام 
شکست، اما متأسفانه اتفاقی تلخ و دردناک رخ داد و محیط بان خود 
را از دست دادیم. وی افزود: در قانون استفاده از سالح محیط بانان، 
ضعف وجود دارد. متأسفانه وقتی محیط بانان با شکارچی متخلف 
روبه رو می شوند در استفاده از سالح دچار شک و تردید هستند؛ 
درحالی که افراد متخلف به راحتی به سمت آنها شلیک می کنند که 

با اصالح این قانون این مشکل هم برطرف می شود.

مجتبی ذوالجودی
معــاون محیط زیســت دریایــی ســازمان 

حفاظت محیط زیست 
از  بــرای بهره بــرداری  زیــادی  تقاضــای 
ســرزمین های ســاحلی بــه رقابــت و تضــاد 
منجــر می شــود. تــداوم ایــن روند منجــر به 
کاهش تنوع زیســتی و منابع زنده، تصرف 
حریم ساحل و تخریب اراضی، دست اندازی 
بــه بســتر و اســتحصال زمیــن از دریــا، 
رسوبگذاری در دهانه رودخانه ها، پر شدن 

تاالب های ساحلی و آلودگی شده است.

رضا انجم شعاع 
معاون حقوقی و مجلس ســازمان حفاظت 

محیط زیست
قوانین موجود را باید اصــاح و به روز کنیم؛ 
آیین نامه هــا و نیــز قانون به کارگیری ســاح 
که فقط خــاص محیط بانان نیســت و همه 
نیروهای امنیتی را که ساح حمل می کنند 
در برمی گیــرد، بایــد اصــاح شــود. اصــاح 
قانون به کارگیری ساح توسط محیط بان ها 

نیز به زودی به صحن مجلس می رود.

گونــه در دریای خزر شناســایی شــده 
کــه شــامل انــواع ماهی هــا، پرنده هــا 
و فیتوپانگتون هاســت. در جنــوب 
کشــور نیز به اعام ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، تنــوع زیســتگاه های 
مرجانــی و گونه هــای الک پشــتی و 
زیســتگاه های  و  پرنــده  ۷۰گونــه 
صخره ای، اهمیت تنوع زیستی آب ها 
و سواحل کشور را بیشتر کرده است.
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لیتــر بــر دقیقــه، دبــی آب چشــمه 
کوهرنــگ به عنــوان مهم تریــن منبــع 
تامیــن آب رودخانه کوهرنگ اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد در ســال1352 
بود که به اعام دفتر منابع آب وخاک 
سازمان حفاظت محیط زیست، تنها 
در فروردین ماه ســال98 و پرآب ترین 
ماه سال، دبی چشمه به 11۰هزار لیتر 
بــر دقیقــه رســیده و بــه میــزان 3برابر 

کاهش یافته است.
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خبر روز مهاجرت شالی از شمال به ارسباران 
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