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آب، یک منبع طبیعی، کمیاب و در عین حال تجدیدپذیر 
است. مطابق با گزارش توسعه آب سازمان ملل متحد، از 
کل آب های موجود در جهان، حجم کل آب های شیرین 
که با هزینه های معقول و فناوری هــای موجود قابل 

بهره برداری هستند، کمتر از یک درصد است.
با افزایش روزافزون جمعیت کره زمین و همچنین رشد 
صنایع و گسترش کشاورزی، نیاز به منابع آب به مراتب در 
آینده بیشتر خواهد شد. پیش بینی ها نشان می دهد اگر 
همین روند ادامه یابد، تا سال 2050، دوسوم مردم جهان 
با بحران کم آبی مواجه خواهند بود. از سوی دیگر توزیع 
زمانی و مکانی منابع آبی در بسیاری از مناطق جهان با 
مراکز جمعیتی و محل های مصرف آب مطابقت ندارد. 
توزیع نامتوازن منابع آبی و جمعیت به تفکیک قاره ها 
به صورت نمودار زیر است.قاره آسیا کمترین سهم منابع 
آب را داراست و کشور پهناور ایران نیز در این قاره قرار 
گرفته است. در گزارش دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفا، آمده است که کشور ما گرچه دارای 
اقلیم های متعدد است، اما دوسوم از پهنه آن، دارای آب و 
هوای خشک و نیمه خشک است که موجب شده سهم ما 
از منابع آب شیرین جهان تنها 0/2درصد باشد؛ بنابراین 
کمبود سرانه آب تجدید شونده از مهم ترین چالش های 
منابع آب در ایران است. این کمبود سرانه آب نیز بیشتر 
متوجه فالت مرکزی ایران اســت که حدود نیمی از 
جمعیت کشور را در خود جای داده است.از دیرباز این 
کمبود آب در کشور خصوصا در نواحی کویری وجود 
داشته و مردمان این سرزمین با هوشمندی، راه حل های 
متعددی همچون قنات و آب انبار را برای استفاده بهینه 

آب در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و... ابداع کردند، 
اما صنعتی شدن، تغییر سبک زندگی و افزایش جمعیت 
خصوصا در شهرها به کمبود منابع آبی افزوده است. به 
عالوه موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نیز موجب 

تشدید این کم آبی شده است.

تغییر الگوی بارش
طبق تعریف سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم به تغییرات 
طوالنی مدت دما و الگوهای آب و هوایی اشاره دارد. این 
تغییرات ممکن است طبیعی باشند، اما از دهه 1800، 
فعالیت های انسانی به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی 
فراوان، عامل اصلی این تغییرات بوده است. پیامدهای 
اصلی تغییر اقلیم بر منابع آب شامل افزایش دما، تغییر 

الگوی بارش و پوشش برف و افزایش احتمالی سیل و 
خشکسالی است. این پدیده در مجموع با تأثیرگذاری 
بر حجم منابع آب در برخی کشــورها همچون ایران، 
موجب تشدید بحران آب شده است. این اتفاق در کنار 
سوءمدیریت در استفاده از منابع آبی، موجب افزایش 
مشــکالت محیط زیســتی، مهاجرت های اجباری و 
تنش های سیاسی در کشور خواهد شد.گرمایش جهانی 
ناشی از تغییرات اقلیمی با افزایش دما، منجر به افزایش 
تبخیر آب و بالطبع تلفات آبی می شود. به عالوه با تعرق 
بیشتر گیاهان در گرما، نیاز آبی آنها نیز افزایش می یابد. 
گرم تر شدن کره زمین، الگوهای بارش را دستخوش تغییر 
کرده است؛ به گونه ای که بارش های زمستانی خصوصا 
برف کمتر شده و اغلب بارش ها در فصل های گرم بوده و 
میزان آن کم است. همین امر در کنار افزایش دما، به شدت 
از منابع یخ و برف کوهستانی می کاهد. به عالوه احتمال 
وقوع و شدت ســیالب ها به همراه خشکسالی، بیشتر 
و بیشتر خواهد شد. نمونه ای از این سیالب ها در سال 

1398اتفاق افتاد.

توفان گردوغبار و خشکیدگی تاالب ها
توفان های گردوغبار ناشی از تغییرات اقلیمی و گرما با 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها و از میان رفتن پوشش 
گیاهی شدت می یابد. این توفان ها قبال بیشتر در ناحیه 
خوزستان بود، اما اکنون به نواحی دیگر کشور نیز سرایت 
کرده است؛ به گونه ای که امسال اکثر مناطق کشور هر 
از چندگاهی در روزهای متوالی با آن دست به گریبان 

بودند.دریاچه های زیادی خشکیده شده و یا به پهنه آبی 
بسیار کوچکی بدل گشته است. همچنین رودخانه های 
دائمی زیادی نیز به دلیل کمبود برف به رودخانه های 

فصلی بدل شده اند که مهم ترین آنها زاینده رود است.
رودخانه های فصلی زیادی نیز در شــهرها خشکیده و 
گاه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز در حریم آنها صورت 
گرفته که با سیالب های پیش بینی نشده روبه رو شده اند. 
همچون سیالب سال 1398در شیراز که ساخت وسازها 
در رودخانه خشک شیراز و دروازه قرآن به آن دامن زد. 
در نهایت نیز باید به افت منابع آب زیرزمینی اشاره کرد. 
این منابع که از نفوذ بارش ها در زمین تغذیه می شوند، 
طبیعتا با تغییرات اقلیمی و کمبود بارش، افت می کنند. 
این موضوع در کنار برداشت بی رویه آب و حفر چاه های 
متعدد غیرمجاز در نواحی مختلف موجب فرونشست 
زمین شده است. نمونه هایی از این فرونشست در دشت 
قزوین و همچنین استان همدان و اصفهان دیده می شود 
که هشداری برای دیگر مناطق اســت؛ بنابراین برای 
مواجه شدن با بحران کمبود آب و شدت یافتن تعییرات 
اقلیمی و گرما باید به دنبال راهی برای کاهش صدمات 
و یا سازگاری بود. یکی از این راه ها، دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار در ایران است که با مدیریت صحیح منابع 
آبی، حفاظت از منابع آبی محدود و ارزشمند و بهره برداری 
بهینه و پایدار از آنها تحقق خواهد یافت. البته این مهم 
صورت نخواهد گرفت مگر با تصمیــم قاطع مدیران و 
مسئوالن مربوطه در کنار راه حل های اقتصادی مناسب 

برای همراه شدن مردم با برنامه های توسعه پایدار!

تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آبی ایران
سهم ایران از منابع آب شیرین جهان تنها 2دهم درصد است و در این شرایط تغییر الگوی بارش، کشور را تشنه تر می کند

حذف مصرف مازوت در نیروگاه ها 
تا سال ۱۴۰۳

افزایش مصرف مازوت به عنوان ســوخت در نیروگاه ها در نیمه 
دوم سال موجب تشدید آلودگی در کالنشهرها می شود که دولت 
سیزدهم برای کاهش آن تعیین کرده تا سال 1۴03 مصرف مازوت 
در تمام نیروگاه ها حذف شود و یا میزان گوگرد مازوت به زیر یک 

درصد برسد.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره مازوت سوزی در نیروگاه ها به ایرنا 
گفت: زمانی که هوا سرد می شود مصرف گاز در بخش خانگی روزانه 
بیش از 100 میلیون مترمکعب افزایش می یابد که برای جبران آن 
باید از بخش صنعت کم شود تا اختاللی در برق بخش های مختلف 
مانند خانگی، بیمارستان ها و برخی صنایع ایجاد نشود. در اینجا 
نیروگاه ها به ناچار به سمت مصرف سوخت دوم یعنی گازوییلیا 
مازوت می روند و گاهی هم تلفیقی )گاز و مازوت( مصرف می کنند 

که این امر موجب تشدید آلودگی هوا می شود.
او تأکید کرد: ســازمان حفاظت محیط زیســت به طور کامل با 
مصرف مازوت مخالف اســت، اما می گوییم اگر قرار است مازوت 
یا زغال سنگ بسوزانند حتما باید سیستم کنترلی نصب کنند تا 
خروجی منطبق با حدود مجاز تعیین شده از سوی دولت باشد. این 
در قانون هوای پاک هم آمده است. میزان گوگرد مازوت مصرفی3 و 
نیم تا ۴ درصد وزن حجمی آن است؛ یعنی میزان سولفور یا گوگرد 
در مازوت حدود 35 تا ۴0 هزار قسمت در میلیون )ppm( است، 
بنابراین وقتی سیستم کنترلی نباشد و آلودگی منتشر شود، به مرور 
طی فعالیت های شیمیایی تبدیل به ذرات معلق ثانویه می شود. 
می دانیم که شاخص آالیندگی هوا در بیشتر شهرها همان ذرات 
معلق کمتر از 2.5میکرون است؛ از این رو حجم آلودگی افزایش 
می یابد.وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، جلساتی با وزارت نفت 
داشتیم و طی آن بازرسی کل کشور هم ورود کرده بود. نمایندگان 
تمام پاالیشــگاه ها هم حضور داشتند، قرار شــد تا سال 1۴03 
نیروگاه های بخاری برای کیفی سازی سوخت، مازوت را به طور کامل 
حذف کنند یا میزان گوگرد مازوت را به زیر یک درصد برسانند؛ در 
این شرایط کیفیت مازوت بهتر می شود، البته این شامل بخشی از 
صنایع مانند پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها، فوالد و سیمان می شود 
که در زمستان دچار محدودیت سوخت می شوند اما در مجموع 
باید سیستم کنترلی مناسبی را نصب کنند.گل علیزاده تأکید کرد: 
تمام بخش ها چه خانگی و چه صنعتی که گاز مصرف می کنند باید 
برای خروجی، سیستم کنترلی داشته باشند تا با اندازه گیری آن 
بتوان میزان اکسیدهای نیتروژن را به حداقل رساند. چند سالی 
است که در تهران با آالینده ازن مواجه هستیم که دومین آالینده 
این کالنشهر است، در این صورت اســت که در تابستان ناکس و 
اکسیدهای نیتروژن تحت تأثیر تابش شدید خورشید به آالینده 
ثانویه ازن تبدیل می شوند. مدتی اســت که در تهران و اصفهان 
اکسیدهای نیتروژن افزایش یافته که در سوخت های فسیلی و گاز 
موجود است؛ در زمان مصرف در خودرو و صنایع ساطع و در هوا 

منتشر و با تابش خورشید به ازن تبدیل می شود.

نقل قول خبر

 حمل زبالــه در اســتان البرز رصد شــده و 
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
این استان، در روزهای ابتدایی مشخص 
شــد ۸۰درصــد ماشــین آالت در فراینــد 
انتقال زبالــه تخلف می کنند. قرار اســت 
بازه زمانی برای اصــاح این فرایند تعیین 
شــود و درصورت بی توجهی، چــاره ای جز 
اعــام جــرم توســط محیط زیســت باقی 
نماند. مدیریــت پســماند البرز و  کــرج از 

گذشته مورد بحث و انتقاد  بوده است.

  ۵۰۰
ماشین 

تلفن همراه امسال دور ریخته می شود. به 
گزارش زیست آناین، مجمع بین المللی 
زباله الکتریکی و الکترونیکی اعام کرد؛ 
این بــرآورد براســاس آمار تجــارت جهانی 
و گویــای مشــکات زیســت-محیطی رو 
به رشــد زبالــه الکترونیکــی اســت. مواد 
معدنی ارزشمند مانند مس در باتری های 
قابل شارژ  باید از معادن استخراج شوند. 
برآورد می شــود ۱۶میلیارد دستگاه تلفن 

همراه در سطح جهانی وجود دارد.

 ۵/3
میلیارد

عدد خبر

خبر

فاطمه اکبرپور 
رئیس اداره ارزیابی محیط زیست 

استان تهران
۶۵ تــا ۷۰ درصد پســماندهای شــهر تهران 
شــامل ترکیبــات آلــی، پســماندهای تر و 
دورریزهای غذایی می شوند. این پسماندها 
در صنف های مختلف مانند رســتوران ها، 
سبزی فروشی ها، میوه فروشــی ها و... نیز 
تولید می شوند و تنها متعلق به پسماندهای 
خانگی نیستند. ایران یک سومِ اتحادیه اروپا 

دورریز غذایی دارد.

مریم رضایی قلعهگزارش
پژوهشگر تغییرات اقلیمی و محیط زیست

علی ساجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

باید سطح اجرای برنامه های بیابان زدایی 
از ۳۰۰ هزار هکتار در سال به یک میلیون 
هکتار افزایــش یابد تــا عقــب ماندگی ها 
جبــران شــود. در ســال های اخیــر تولیــد 
خاکپوش هــای دوســتدار محیط زیســت 
در دســتور کار قــرار گرفته و صنــدوق ملی 
محیط زیست و صندوق منطقه ای که برای 
مقابله با گردوغبار شکل  می گیرد پشتیبان 

این طرح است.
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