
ماجرا از فيلم هاي منتشر شده در شبكه هاي 
اجتماعي آغاز شد؛ فيلم هايي كه شكاف هاي 
عميق ناشي از فرونشست زمين در خانه ها و 
حتي ابنيه تاريخي همچون پل خواجو را نشان 
مي داد اما انگار ماجراي فرونشس�ت محدود 
به اصفهان نيس�ت، اگ�ر چه اي�ن منطقه در 
رتبه نخست فرونشست در كشور قرار دارد. 
قم و تهران ه�م در رتبه هاي بعدي هس�تند 
و در يك كالم به جز گيالن تمام اس�تان هاي 
كش�ور با س�طحي از فرونشس�ت مواجهند. 
فرونشست در كش�ور از 25س�انتيمتر آغاز 
مي ش�ود و به دو تا س�ه مت�ر مي رس�د. اين 
فرونشس�ت هم به دليل مديريت نامناس�ب 
آب و خشك شدن سفره هاي آب زيرزميني 
رخ داده و به دليل ساخت وسازهاي بي رويه در 
مناطق جنگلي و تخريب محيط زيست، حتي 
بارش هاي ب�اران هم به جاي آنكه در س�طح 
آب فرو رود و س�فره هاي زيرزميني را تغذيه 
كند، س�يالب ش�ده و ويراني از خود به جاي 
مي گذارد. براي بررس�ي پديده فرونشس�ت 
و وضعي�ت مناطق مختل�ف كش�ور از منظر 
اي�ن پديده پ�اي صحب�ت دكت�ر محمدرضا 
محبوب ف�ر، كارش�ناس و پژوهش�گر حوزه 
بحران هاي محيطي و عضو انجمن مخاطرات 
محيطي و توس�عه پايدار ايران نشس�ته ايم. 

 آقاي دكتر محبوب فر در حال حاضر 
از چالش فرونشس�ت زمي�ن تحت 
عنوان بمب س�اعتي ياد مي ش�ود و 
اي�ن بح�ران در برخي نقاط كش�ور 
بسيار جدي است. چه بخش هايي از 
ايران مان بيشتر با چالش فرونشست 
مواجه اس�ت؟ ميزان آن در كشور ما 

چقدر است؟
فرونشس��ت در حال حاضر به يك ابربحران در 
كل كشور تبديل ش��ده اس��ت و بحران آب در 
كشورمان را مي توانيم تحت عنوان ورشكستگي 
آبي بدانيم. فرونشست به مثابه يك بمب ساعتي 
در زير پاي مردم ش��هرهاي مختلف كشورمان 
قرار گرفته اس��ت. تنها دو سه استان در شمال و 
جنوب كشور هنوز به مرحله هشدار در خصوص 
فرونشست نرسيده اند و اگر تا ديروز فاجعه متوجه 
بيابان و بيرون از سكونتگاه هاي انساني بود، االن 
فاجعه به داخل شهر، ميراث فرهنگي و بناهاي 
تاريخي رسيده است و بسياري از ترمينال هاي 
مس��افربري، فرودگاه ها و همچني��ن جاده هاي 
مواصالتي را در هم نورديده است. اين فرونشست 
حاصل بي توجهي هاي گذشته است. در گذشته 

از سوي متخصصان آب عنوان مي شد كه منابع 
آب كشور را بايد مديريت كرد اما متأسفانه منابع 
آب كشور به اسم توس��عه نابود شد و فرونشست 
در ايران در ش��هرهاي مختلف وجود دارد. االن 
فرونشست ش��ديد در اصفهان، بعد در قم و بعد 
تهران اس��ت و اين فرونشس��ت از 25سانتيمتر 
شروع مي شود و حتي به دو تا سه متر مي رسد. 
بحران فرونشست تنها متوجه تخريب نيست بلكه 
حتي به بحران هاي اجتماعي يعني مهاجرت هم 
دامن مي زند و ش��هرهاي بزرگ كشور از جمله 
تهران و اصفهان با سرريز آسيب هاي اجتماعي 
در پي همين فرونشس��ت و بحران آبي كه اتفاق 
افتاده است، مواجه ش��ده اند. اين فرونشست و 
خشكسالي مردم را به مهاجرت مجبور كرده است 

و پس از اين هم خواهد كرد. 
 ما در كشور با يك دوگانه مواجهيم؛ 
از يك طرف بحران خشكسالي داريم 
و از سوي ديگر شاهد چالش سيالب 
در پي بارش ها در برخي اس�تان هاي 
جنوبي و غربي بوده ايم. اين بارش ها 
نمي توان�د بح�ران خشكس�الي را 

فرونشاند؟ 
اين س��يالب ها و بارندگي ها در جاي��ي كه بايد 
فراواني داشته باشد و به طور يكنواخت در طول 
سال پراكنده و توزيع شده باش��د، وجود ندارد، 
بنابراين ما از يك سو با س��يالب و از سوي ديگر 
با بح��ران آب مواجهيم و به رغ��م بارندگي ها و 
س��يالب، خشكس��الي هيدرولوژيكي همچنان 
در كشور پابرجاس��ت و ما تناقضي بين سيالب 
و بي آبي در كش��ور را شاهد هس��تيم. دليل اين 
مسئله هم اين است كه تخريب محيط زيست و 
مصرف منابع آبي كشور به قدري گسترده بوده 
كه اگر تغيي��ر اقليم و تغيي��رات آب و هوايي در 
سطح جهان توانسته اس��ت موجب افزايش دو 
درجه اي دماي هوا در 30س��ال گذش��ته شود، 
در كش��ورمان اين افزايش دما باالتر از دو درجه 
و حتي در برخي مناطق تا 10درجه بوده است. 
اين مس��ئله با كاهش رطوبت در س��طح كشور 
و در نتيج��ه كاهش بارش ها همراه بوده اس��ت. 
بارش هايي كه هم اكنون در كشور رخ مي دهد، 
در شهرهاي ساحلي ش��مال و جنوب يا مركز و 
مناطقي چون يزد اتفاق مي افتد، در حالي كه بايد 
اين بارش ها در ارتفاعات و مناطق كوهس��تاني 
باشد. الگوي بارش در سطح كشور دگرگون شده 
اس��ت و در نقاطي كه بايد بارش مناسب وجود 
داشته باشد، همچنان اين بارش مطلوب نيست. 
اين بارش ها به صورت مقطعي و ناگهاني اس��ت 
و در طول سال آبي كش��ور پراكنده نشده است 

و توزيع يكنواختي ندارد، بنابراين درست است 
خشكسالي هواشناسي در كشور برطرف شده اما 

ما دچار خشكسالي هيدرولوژيكي هستيم. 
 بحث بارش ها و خشكسالي و مديريت 
منابع آب با موضوع فرونشست زمين 

چه ارتباطي دارد؟
در مناطقي كه بارش وجود داش��ته باش��د، اين 
بارش بايد وارد خاك شود و به آب هاي زيرزميني 
برسد اما خيلي از بارش هايي كه در كشور اتفاق 
مي افتد به دريا يا به رودخانه مي رسد ورودخانه ها 
و تاالب ها از حالت فصلي بودن خارج نمي شوند، 
مثاًل درياچه اروميه يا تاالب جازموريان منابع آب 
سطحي بودند كه فصلي شده اند يا در زاينده رود 
بارش به قدري نبوده كه س��يالب وارد رودخانه 
شود و رودخانه پر آب شود، بنابراين بارش هايي 
كه وج��ود دارد به ص��ورت روان آب هرز مي رود 
و وارد رودخان��ه نمي ش��ود. اين را ه��م در نظر 
داشته باش��يد كه در 10سال گذش��ته ما شاهد 
ساخت وس��از گس��ترده در جنگل ه��ا و مناطق 
كوهستاني بوده ايم. اين ساخت وسازها به صورت 
توسعه در حريم شهرها و توس��عه ويالسازي ها 
بوده اس��ت، به طوري كه در ش��هرهاي شمالي 
بيش از 50درصد مناطق جنگلي به ويال س��ازي 
اختصاص يافته اس��ت يا مناطقي كه جزو مرتع 
و زمين هاي كشاورزي است به ساخت وسازهاي 
عم��ودي و افقي اختصاص داده ش��ده اس��ت، 
بنابراين هر چند ما شاهد سيالب و بارش هستيم 
اما ساخت و س��ازهاي بي رويه و جنگل تراشي ها 
موجب مي شود روان آب به صورت سيالب شود 
و اين س��يالب ها به جاي فرورفت��ن در خاك و 
زمين وارد دريا و منابع آب س��طحي مي ش��وند 
و نمي توانند آبخوان ها را تغذيه كنند. از س��وي 
ديگر بارش هاي��ي كه در بيابان ه��اي اصفهان و 
يزد مي بارد، تبخير ش��ده و نمي تواند آبخوان ها 
را تغذيه كن��د. در حال حاض��ر آبخوان ها از مرز 
ورشكس��تگي هم عبور كرده و س��فره هاي آب 
زيرزميني خش��ك ش��ده يا باقي مانده آب آنها 
20-10درصد بيشتر نيست و همين مسئله هم 
بحران آب و فرونشست زمين را تشديد مي كند. 
تبخير از س��طح خاك و زمين، دگرگوني الگوي 
بارش در نقش��ه جغرافيايي اي��ران و هرز رفتن 
بارش ها و سيالب ها و حتي خروجشان از كشور 
يا ريختن آنها به مناب��ع آب فصلي، همه موجب 
فرونشست مي ش��ود. در صورت تداوم وضعيت 
فعل��ي و عدم برنامه ريزي اساس��ي ب��راي منابع 
آبي كش��ور و مصرف آن فرونشست تشديد هم 
مي ش��ود. بس��ياري از منابع آبي كشور در طول 
هزاران سال گذشته تشكيل شده اند و نمي توان 

انتظار داشت با يك س��يالب و يك بارندگي يا با 
يك سالي كه تحت عنوان ترسالي ياد مي شود، 

مشكالت مرتفع شود. 
دليل اينكه ريزش هاي باراني در جاي 
مناسب خود نيست، چيست؟ آيا ما 
ابرها را بارور مي كنيم و عدم باروري 

اصولي موجب اين پديده مي شود؟
خير در مقط��ع كنوني م��ا نمي تواني��م باران 
مصنوعي و بارور س��ازي ابره��ا را ايجاد كنيم و 
تجهيزات و تكنول��وژي ب��ه روز آن  را نداريم. از 
طرفي افزايش درجه حرارت در ايران قابل توجه 
بوده و بعضاً تا10درجه سانتيگراد هم مشاهده 
شده اس��ت. اين افزايش درجه حرارت به دليل 
تخريب هاي بي رويه و افسارگس��يخته محيط 
زيست و از بين رفتن منابع آبي است. در برخي 
شهرها مثل اصفهان و تهران به محض ابرناكي 
آسمان و مهيا شدن شرايط براي بارش، مي بينيم 
باد وزش مي يابد و ابرها پراكنده مي شوند كه به 

دليل افزايش حرارت و كاهش رطوبت است. 
 عنوان مي شود بالغ بر 28 ميليون نفر 
از جمعيت شهري با خطر فرونشست 
زمين دس�ت و پنجه نرم مي كنند. از 

نگاه شما اين آمار درست است؟
اصفهان، قم و تهران اس��تان هايي هستند كه به 
ترتيب روي خط فرونشست هستند. االن تهران 
به قدري افزايش جمعيت پي��دا كرده كه حتي 
عنوان مي شود برخي استان هاي كشور خالي و 
جمعيتش به سمت تهران سرريز شده است.  ما با 
در نظر گرفتن همان جمعيت 15 ميليون نفري 
مي توانيم بگوييم 28 ميليون نفر حداقل جمعيتي 
اس��ت كه با فرونشس��ت و تبعات دومينويي آن 
مواجهند. در واقع همه شهرهاي كشور در تمامي 
نقاط با فرونشس��ت مواجهند ام��ا درجه آن در 
مناطق مختلف متفاوت اس��ت. فرونشس��ت در 
دش��ت يا فالت اي��ران در وضعيت قرمز به س��ر 
مي برد و فقط دو،س��ه شهر ش��مالي هستند كه 
در آنها اين پديده به وضع بحراني نرسيده است، 
حتي در مناطقي مثل گلستان، مازندران و گيالن 
و به ويژه گلس��تان و مازندران ما شكاف هايي را 
در جاده هاي مواصالتي مش��اهده مي كنيم كه 
هش��دار آغاز فرونشس��ت در اين مناطق است. 
وضعيت استان گيالن نسبت به ساير شهرهاي 
كش��ور بهتر و ايده آل تر اس��ت اما اين استان در 
مع��رض خطر جابه جاي��ي جمعيتي اس��ت و با 
افزايش قيمت زمين و افزايش ساخت و سازها و 
ويالسازي ها در اين استان، اين خطر وجود دارد 
با افزاي��ش جمعيت در اس��تان گيالن و مصرف 
منابع آبي، تنها استان كش��ور كه از فرونشست 
فعاًل گريخته نيز به سرنوش��ت ساير استان هاي 

كشور دچار شود. 
 شما به عنوان يك كارشناس و فعال 
عرصه محيط زيست چه راهكارهايي 
را براي مديريت پديده فرونشس�ت 

پيشنهاد مي كنيد؟
در اليح��ه بودجه 1401 دول��ت فعلي همچون 
دولت هاي قبلي تعاري��ف جديدي در طرح هاي 
انتقال آب يا سدس��ازي داشته اس��ت. در حالي 
كه با توق��ف هجم��ه به مناب��ع آب��ي و محيط 
زيس��ت و مديري��ت مناب��ع آب در درازم��دت، 
مسئله فرونشست و بي آبي و كم آبي را مي توان 
برطرف كرد، بنابراين بايد تغيير رفتار رخ دهد. 
اگر اين تغيير رفتار رخ نده��د، با توجه به اينكه 
يخچال هاي طبيعي كش��ور در ب��ام ايران يعني 
استان چهارمحال و بختياري با خشكسالی امسال 
كه اميد نمي رود احيا ش��ود، با بحران هاي فعلي 
زيست محيطي و فرونشست، خطر خالي شدن 
س��كونتگاه ها در دوره كوتاه مدت پنج ساله براي 
30درصد از مساحت كشور را پيش بيني مي كنم 
و در چشم انداز 10ساله 40درصد از پهنه كشور 
از سكنه خالي مي شود. بايد پروژه هاي انتقال آب 
متوقف شود و دريچه س��دهاي مغاير با محيط 
زيست به روي طبيعت و محيط زيست باز شود. 
به هيچ عنوان حق آب طبيع��ت نبايد به حقابه 

كشاورزي تنزل يابد. 
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چهره شهر با تصاوير مادران شهدا  مزين شد 

بحران فرونشست یعنی مهاجرت و آسیب های اجتماعی
گفت وگوی »جوان« با كارشناس حوزه بحران های محيطی درباره پيامدهای فرونشست زمين در ايران

سازمان زيباسازي    از شهر
شهر تهران، عكس 
مادران شهداي هشت س�ال دفاع مقدس را به 
هم�راه تصاوي�ر فرزن�دان شهيدش�ان، روي 
سازه هاي تبليغاتي سطح شهر اكران كرده است. 

رض��ا صيادي، مديرعامل س��ازمان زيباس��ازي 
شهر تهران با تأكيد بر اينكه شهدا گنجينه هاي 
تاريخي و الگوي ايثار هس��تند اما بايد دانس��ت 
شجاعت و عظمت شهيد متأثر و نشئت گرفته از 
مادر ايثارگري است كه تربيت چنين فرزندي را 
به  بهترين نحو و با معيارهاي اسالمي انجام داده 
است، گفت: در پويشي با نام »به احترام مادران 
شهيد« تصاويري از مادران شهدا  به همراه عكس 
فرزندان شهيدشان ميهمان سازه هاي تبليغاتي 

سطح شهر شده است. 
وي با بيان اينكه اين مادران با صبر و ش��جاعت 

بي بديل خود و با الهام از مكتب حضرت زهرا)س( 
فرزندان خود را تقديم راه حق و حقيقت كردند، 
ادام��ه داد: م��ادران ايران زمين در ط��ول وقايع 
انقالب اس��المي و هش��ت س��ال دفاع مقدس 

حماسه هاي جاويدي آفريدند كه تاريخ هميشه 
از آن ياد خواه��د كرد. آنان با صبر، اس��تقامت، 
تحمل دشواري ها و براي حفظ آرمان هاي انقالب 
اسالمي و همچنين امنيت و آرامش مردم، همه  

ملت ايران را مديون خود ساختند. 
صيادي ب��ا بيان اينك��ه 100درصد س��ازه هاي 
فرهنگي اعم از عرش��ه ها، بيلبوردها، پورتابل ها 
و مووينگ ه��ا به اي��ن پويش اختص��اص يافته 
اس��ت، گفت: هر چند اين اقدام در مقابل ايثار و 
فداكاري هاي اين مادران اندك به نظر مي رسد، 
اما ت��الش كرده ايم تا حد ممك��ن و در حد توان 

بتوانيم قدردان زحمات اين مادران باشيم. 
عليرضا نادعلي، س��خنگوي شوراي شهر تهران 
هم روز گذشته در صحن شورا با اشاره به سالروز 
وف��ات ام البني��ن)س( و لزوم گراميداش��ت ياد 
مادران ش��هيد گفت: امروز روز مادران ش��هيد 
اس��ت و جا دارد از اقدام س��ازمان زيباسازي در 
زمينه گراميداش��ت ياد اين افراد در سطح شهر 
تش��كر كنيم.  وي تأكيد كرد مديران ش��هري 
پيگير حل مشكالت خانواده شهدا به ويژه والدين 

آنها باشند. 

مسیریاب ها هم
 در ترافیك پایتخت گیر افتاده اند!

 به گفته رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور تهران بزرگ، حجم 
ترددها در معابر اصلي و فرعي شهر تهران رو به افزايش است. اين سخن 
جديدي نيست. چند سال است معضلي قارچ گونه معابر اصلي و فرعي 

پايتخت را گرفتار كرده است. 
بار ترافيك ش��هري پيش از طلوع آفتاب آغاز مي ش��ود و تا پاس��ي از 
ش��ب هم ادامه دارد. هر چه مأموران راهنمايي و رانندگي سحرخيزتر 
مي شوند تا به ترافيك شهري نظم بدهند و روان سازي ترافيك را اعمال 
كنند، شهروندان هم زودتر از خواب برمي خيزند تا بتوانند از بار ترافيك 
شهري عبور كنند! اين رقابت بين شهروندان و پليس سال هاست ادامه 
دارد. معابر شهري ديگر گنجايش خودروها را ندارند و با اين حال هر روز 

بر تعداد خودرو هاي شهري افزود مي شود. 
در اين بين اس��تفاده از مس��يرياب ها براي پيدا كردن بهترين مسير 
جايگزين و دور زدن ترافيك، به امري عادي تبديل شده اما افزايش بار 
ترافيك در معابر اصلي و فرعي سبب شده است ديگر مسيرياب ها هم 
نتوانند مسير خلوتي را براي رسيدن به مقصد به رانندگان ارائه كنند. 

 غول ترافيك به داليل متعدد همچنان سايه خود را بر شهر و شهروندان 
گسترانده است. تبعات افزايش ساعات ترافيك همچون آلودگي هوا، 
هدررفت زمان و مصرف س��وخت اضافي، هزينه هاي آش��كار و پنهان 
زيادي را بر شهر، ش��هروندان و زيست شهري تحميل كرده و مي كند. 
طرح هاي ترافيكي، اقدام��ات پليس و نهاد هاي مس��ئول هم تاكنون 
راهگش��ا نبوده اس��ت. خدا نكند در اين بين بارشي باش��د يا تصادفي 

رخ دهد!
از اين عوامل كه عبور كنيم، علت ديگر افزايش و تش��ديد بار ترافيك 
شهري، دولت است كه با ندادن يا كم كردن سهم خود در تكميل شبكه 
حمل ونقل عمومي بر حجم ترافيك مي افزايد. كند شدن سرعت احداث 
مترو و نوسازي وسايل عمومي و جمعي، سربار مسافران درون شهري را 

به استفاده از وسايل نقليه شخصي سوق مي دهد. 
كالف درهم تنيده ترافيك شهري در نبود هوشمندسازي ترافيك بيشتر 
بر بار ترافيك درون شهري افزوده اس��ت. اين انتظار مي رود كه شورا، 
ش��هرداري و دولت در يك اقدام تأثيرگذار براي معضل ترافيك كاري 
درخور انجام دهند و تصميمي بگيرند كه شهروندان را از اين سرطان 

پيش رونده كه بر جسم و روان شان تأثير مستقيم دارد، رها كنند. 
ترافيك مي تواند بر كار، رفتار و تمامي اعمال ش��هروندان اثر بگذارد و 
تبعات منفي بسياري به دنبال داشته باشد. درگيري، دعوا بر سر مسائل 
كوچك و از كوره دررفتن، بخش كوچكي از اين نتايج است كه مي تواند 

از همين ترافيك و آلودگي ناشي شده باشد. 

زهرا چيذري 
  گفت وگو

حسین سروقامت

»درماندگ�ي آموختني اس�ت«... نظريه »مارتين س�ليگمن« 
روانشناس امريكايي براي شناخت درماندگي!

سليگمن 2۰ سگ شيانلو را درون قفسي قرار داد. آنها با فشاِر 
پدالي بيرون رفته، پس از دستشويي باز مي گشتند. 

او س�پس س�گ ها را در دو دس�ته 1۰تايي داخل دو قفس نگه 
داش�ته، يك ماه، روزي س�ه بار به آنها ش�وك الكتريكي داد. 
هنگام ش�وك در قفس A ب�ا پدال باز ش�ده، س�گ ها بيرون 
مي دويدند، اما در قفس B قفل شده، آنها خود را به ميله ها زده، 
زخمي مي كردند. چيزي نگذشت كه گروه قفس B ياد گرفتند 

هنگام شوك بايستند تا الاقل زخمي نشوند. 
 A را گش�وده، س�گ ها را به قفس B س�ليگمن آنگاه در قفس

فرستاد. 
 A به نظرتان چه اتفاقي افتاد؟ هنگام ش�وك، سگ هاي قفس
به س�ادگي بيرون آمدند، اما گروه قفس B ثابت ايستاده، ُجم 

نخوردند! 
آنها آموخته بودند بدبخت زندگي كنند، عجيب نيست؟!
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آغاز طرح ملي هشتمین دوره 
سرگذشت پژوهي شهداي دانش آموز

مسئول دبيرخانه ملي همكالسي آسماني از آغاز طرح هشتمين 
دوره سرگذشت پژوهي شهداي دانش آموز در سراسر كشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آموزان، 
حسين ميرشريف، مس��ئول دبيرخانه ملي همكالسي آسماني، هدف 
از اجراي طرح هشتمين دوره سرگذش��ت پژوهي شهداي دانش آموز 
در سراس��ر كش��ور را الگوگيري و الگوپذيري دانش آموزان از شهداي 
دانش آموز دانست و گفت: قرار است اين طرح با محوريت »هر انجمن 

اسالمي يك شهيد« برگزار شود. 
مسئول دبيرخانه ملي همكالسي آسماني افزود: در اين طرح انجمن هاي 
اسالمي مدارس پسرانه با انتخاب يك شهيد دانش آموز از شهر و منطقه 
خودش��ان، با اين ش��هيد عهد بس��ته و دفترچه اي را با عنوان س��ند 
عاش��قي امضا خواهند ك��رد.  وي بيان ك��رد: پس از عهد با ش��هيد و 
امضای سند عاشقي، دانش آموزان بايد در طول سال تحصيلي جاري، 
ضمن سرگذش��ت پژوهي از آن ش��هيد دانش آموز با ايجاد گروه هاي 

دانش آموزي، توليدات رسانه اي را در قالب گنجواره تهيه كنند. 
ميرش��ريف خاطرنش��ان كرد: اختتاميه اين طرح همزمان با برگزاري 
كنگره ملي شهداي دانش آموز در يكي از مناطق عملياتي هشت سال 
دفاع مقدس برگزار و از برگزيدگان آن در تابستان 1401 تجليل خواهد 
شد.  مسئول دبيرخانه ملي همكالسي آسماني گفت: هشتمين دوره 
سرگذشت پژوهي شهداي دانش آموز ويژه دانش آموزان پسر مدارس 

متوسطه دوره اول و دوم نيز برگزار خواهد شد. 
گفتن��ي اس��ت دانش آم��وزان مي توانن��د از ه��م اكن��ون ت��ا پايان 
 دي م��اه وارد پورت��ال مل��ي همكالس��ي آس��ماني ب��ه آدرس
 https://hamkelasi. ayandehsazan. ir  ش��وند و با ثبت نام در 

طرح هاي مختلف همكالسي آسماني شركت كنند. 

گازهاي گلخانه اي ایران
 4درصد كاهش یافت

معاون سازمان محيط زيس�ت از كاهش 4درصدي انتشار گازهاي 
گلخانه اي خبر داد. 

مسعود تجريشي، معاون محيط انساني سازمان محيط زيست گفت: با 
توجه به ورود به شرايط تغييرات اقليمي، تناوب وقوع پديده هاي جوي 
تغيير كرده است و بايد در اين باره سياستگذاري كنيم، به همين منظور 
مركز ملي هوا و اقليم سازمان محيط زيست در حال تدوين برنامه و ارائه 
آن به دولت است.  وي گفت: بايد تغييراتي را مطابق تغييرات اقليمي 
داشته باشيم، براي مثال بذرهاي كشاورزي بايد تغيير كند و بذرهای 

مقاوم به خشكسالي تهيه شود. 
تجريشي در پاسخ به س��ؤالي درباره ميزان كاهش گازهاي گلخانه اي 
طبق اظهارات رئيس سازمان محيط زيست گفت: اين كاهش آالينده ها 
مربوط به كاهش سوزاندن فلرها در دو سال اخير بوده و وزارت نفت هم 

پروژه هايي را در اين زمينه تعيين كرده است. 
وي افزود: با اقداماتي كه چهار ساله اخير انجام شده است، سهم كاهش 
4درصدي توليد گازهاي گلخانه اي خود را براساس تعهدات مان انجام 

داده ايم. 
معاون سازمان محيط زيس��ت با تأكيد بر اينكه هنوز از شدت مصرف 
انرژي كاسته نش��ده است اما توانس��ته ايم توليد گازهاي گلخانه اي را 
كاهش دهيم، گفت: با س��رمايه گذاري در بخش انرژي بايد به كاهش 

شدت مصرف هم اقدام كنيم. 
تجريشي در پاسخ به سؤال ديگر درباره 62 برنامه تهيه شده براي مقابله 
با آلودگي هوا نيز با اشاره به اينكه از سال گذشته با هماهنگي با وزارت 
كشور بسياري از تكاليفي كه در قانون هواي پاك وجود دارد و نيازمند 
كمك اس��تانداران اس��ت، در اختيار اس��تان ها قرار گرفته است، ابراز 
داشت: ما نگاه مان به اين سمت است كه سازمان محيط زيست به جاي 

دستگاه هاي اجرايي در جايگاه نظارت بايستد. 
وي تصريح كرد: احصای س��هم آالينده ها در 9 كالنشهر با ايجاد يك 
كنسرسيوم از دانش��گاه هاي برتر و با مطالعات س��ياهه انتشار در هر 
كالنشهري انجام شده است تا شهرداري و دستگاه هاي اجرايي استان 
و حتي شوراهاي ش��هر براي كاهش آاليندگي هم مداخله و مشاركت 

داشته باشند. 

بیژن سوراني

كنترل آفات گلخانه اي
 با تولید 4 محصول زیستي

با همكاري يك ش�ركت دانش بني�ان و دانش�گاه بوعلي همدان، 
محصوالت مهمي براي افزايش كيفيت توليدات گلخانه اي كشور 
توليد ش�دند. فناوري هاي بومي ش�ده در عين دارا بودن كيفيت 
ب�اال، از نظر قيمت ه�م كمتر از يك پنجم مش�ابه خارجي اس�ت. 
مزاياي موجود در توليدات گلخانه اي به قدري زياد است كه توسعه اين 
نوع كشت در كشور بسيار مورد توجه قرار گرفته و قرار است سال1410، 

سطح فعلي گلخانه ها به بيش از 48هزار هكتار افزايش يابد. 
 حمايت از دانشگاه ها و دانش بنيان ها

در حال حاضر 12هزار هكتار گلخانه در سراسر كشور وجود دارد. توسعه 
گلخانه ها با توجه به خشكسالي در استان ها و اقليم خشك كشور بسيار 
به صرفه است. نسبت به كاشت محصوالت مختلف در زمين هاي زراعي 
فضاي باز، محصوالت گلخانه اي به طور ميانگين يك سوم، آب كمتري 

استفاده مي كنند. 
يكي از چالش هاي مهم كشت گلخانه اي، آفات است. مبارزه با آفات در 
فضاي گلخانه با فضاي بسته تفاوت زيادي دارد. در گلخانه ها نمي توان 
بيش از حد از سموم اس��تفاده كرد، همين چالش، توسعه گلخانه هاي 

كشور را كند كرده است. 
در همين زمينه وزارت جهاد كشاورزي تالش كرده است با حمايت از 
مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها به چالش هاي بيولوژيك گلخانه اي غلبه 
كند. موفقيت هاي كسب شده در اين زمينه باعث شده است بر اساس 
اهداف برنامه ريزي شده، سطح گلخانه هاي كشور تا پايان سال جاري 

به حدود 25 هزار هكتار يعني سه برابر سال 1392 برسد. 
 جلوگيري از نابودي نيمي از توليدات كشاورزي

در همين راستا روز گذشته چهار محصول بيولوژيك براي مهار آفات 
گلخانه هاي كش��ور با دانش فني داخلي و توسط شركتي دانش بنيان 

توليد شد. 
كنه ش��كارگر براي مهار س��فيد بالك گلخانه، محل��ول مقابله با كنه 
ش��كارگر تارتن گلخانه، سنك ش��كارگر براي مهار آفت هاي زيستي 
تريپس گلخانه )نوعي موم( و س��نك ش��كارگر براي مهار سفيد بالك 
در گلخانه هاي گوجه فرنگي، چه��ار محصول توليدي براي مهار آفات 

گلخانه هاي كشور هستند. 
اين محصوالت باارزش از سوي شركت دانش بنيان »عوامل مهار زيستي 
هگمتانه« و با حمايت س��تاد توسعه زيس��ت فناوري معاونت علمي و 

فناوري رياست جمهوري توليد شده اند. 
در اين ميان حمايت ها و كمك هاي تحقيقاتي دانشگاه بوعلي همدان 
هم نقش مهمي داشته است. با استفاده آزمايشي از اين محصوالت در 
سطحي بيش از 300هكتار در استان هاي اصفهان، مركزي، يزد، تهران، 
لرستان، همدان و كرمانشاه كنترل بيولوژيك و توليد محصول سالم در 
گلخانه هاي كشور به اجرا درآمده اس��ت، اين در حالي است كه قباًل و 
بدون اس��تفاده از اين محصوالت حداكثر 142هكتار سطح زير كشت 
مفيد به دست آمده بود، يعني حش��رات و آفت هاي گلخانه اي بيش از 

نيمي از محصوالت توليدي را به نابودي كشانده بودند. 
  شكست دادن رقباي خارجي در قيمت و كيفيت

به گزارش تارنماي معاونت علمي رياست جمهوري، دانش فني ايجاد 
شده در كشور تماماً در دانشگاه بوعلي سينا و اين شركت دانش بنيان 
بومي سازي شده اس��ت، يعني از هيچ نهاد يا مؤسسه خارجي كمكي 

گرفته نشده و اين دانش كاماًل بومي شده است. 
 بيش از يك ميليون يورو در سال معادل بيش از 3 هزارميليارد تومان هم 
سهم اين فناوري ها در توليد ناخالص ملي است، يعني ارزش افزوده اي 
كه اين محصوالت دانش بنيان در توليد كشور ايجاد مي كنند، برابر با 
يك ميليون يورو است.   توليد ناخالص ملي به ارزش مالي كل محصوالت 
و خدمات توليدي در كشور گفته مي شود. سهم محصوالت كشاورزي 
يا فناوري هايي كه منجر به افزايش اين محصوالت مي ش��وند، در اين 

شاخص اقتصادي بسيار باارزش است. 
اجراي اين طرح در كشور با توجه به جايگاه توليد غذاي سالم در ايمني 
غذايي جامعه و نقش مهم آن در تضمين صادرات محصوالت گلخانه اي 

كشور بسيار مهم است. 
حمايت از چنين ش��ركت هايي مي توان��د در غن��اي اقتصادي نقش 
مؤثري داشته باشد. عوامل بيولوژيك توليدي اين شركت در عين دارا 
بودن كيفيت باال نس��بت به قيمت مشابه خارجي هم چشمگير است. 
فناوري هاي توليدشده براي افزايش محصوالت گلخانه اي از نظر قيمت 

هم كمتر از يك پنجم مشابه خارجي است. 
  توسعه گلخانه ها در 9 ماه اخير

مجري گلخانه هاي كشور هم اخيراً در گفت وگو با ايسنا گفت: در كنار 
ايجاد اشتغال، توليد محصول در مجتمع هاي گلخانه اي 12برابر فضاي 
آزاد و ميزان صرفه جويي منابع آب نيز تا 2ميلي��ارد مترمكعب در دو 
سال اخير بوده اس��ت.  داريوش س��الم پور درباره طرح توسعه، اصالح 
و بازسازي گلخانه هاي كشور طي 9ماهه سال1400 گفت: با حمايت 
از محصوالت دانش بنيان ها، طي 9 ماهه سال جاري هزارو464 هكتار 
انواع گلخانه هاي تجاري، گلخانه هاي كوچك مقياس و سازه هاي فني 
و سبك )سايبان( در سطح كشور توس��عه پيدا كرده يا مورد اصالح و 

بازسازي واقع  شده است. 
گفتني است ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي، خودكفايي كشور در 
زمينه توليد محصول سالم، بومي شدن دانش توليد محصول سالم در 
مساحت كم، جلوگيري زياد از مصرف آب براي شست وشوي بيش از 
حد محصول و ايجاد آرامش رواني براي مصرف كننده از ديگر مزاياي 

گسترش كشت گلخانه اي است. 
 توليد محصول مبتني بر دانش هاي نوين، جلوگيري از آلودگي محيط 
زيست، كمك به تنوع زيستي و تعادل طبيعي و ممانعت از ورود سموم 
آفتكش در زنجيره غذايي انس��ان و س��اير جان��داران از جمله مزاياي 

حمايت از اين محصوالت توليدي است. 

علیرضا سزاوار


