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د ر شماره قبل نشریه طبیعت ایران به علل، 
عوامل و خطرات ناشی از فرونشست زمین پرد اخته شد و 

د ر این شماره به راهکارها و چگونگی برون رفت از این چالش بزرگ 
می پرد ازیم. مهمانان این گفت و گو هم آقایان د کتر محمد جواد بلورچی، کارشناس 

بازنشسته محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد نی کشور، د کتر رضا شهبازی، مد یر 
کل محترم د  فتر بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست  محیطی و مهند سی سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معد نی کشور، د کتر حمید رحمانی، رئیس محترم گروه آب های زیرزمینی وزارت نیرو 
و آقای د کتر محمد خسروشاهی، رئیس محترم بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

کشورهستند.
پرد اختیم  آن  فرونشست و علل  بررسی خطرات  و  به بحث  به طور مفصل  قبل  د ر شماره  ایران:  طبیعت 

این چرخه  است.  هم خورد ه  به  هید رولوژیک کشور  طبیعی  که چرخه  نتیجه رسید یم  این  به  د رنهایت  و 
هید رولوژیک به  لحاظ اجرایی به د و وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی مرتبط است. چه تشکیالتی مد یریت 
چرخه آب د ر کشور را به عهد ه د ارند که باید پاسخگو باشند؟ همه ما بر این باوریم که  اهمیت پد ید ه 
برگشت  ناپذیر فرونشست زمین از سایر چالش های موجود د ر کشور بیشتر است. خسارت های ناشی از 
سیالب طی چند سال جبران می شود، شهرها پس از وقوع زمین لرزه د وباره روی پای خود می ایستند. 

د رحالی که خطر ناشی از پد ید ه برگشت  ناپذیر  فرونشست زمین بسیار جد ی است. این جمع یک جمع 
تخصصی و کارشناسی است، امید است با ارائه راهکارهای مؤثر مطرح شد ه د ر این بحث به 

مسئولین، رسانه ها و نمایند گان مجلس بتوان د ر برنامه های توسعه، با این ابرچالش که تمد ن 
کشور را تهد ید می کند، به د رستی برخورد و چاره  جویی شود. 

د ر میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
فرونشست زمین )بخش د وم راهکارها(

گفت وگوی چالشی
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د کتر حمید رحمانی د کتر محمد جواد بلورچید کتر رضا شهبازی  د کتر محمد خسروشاهی
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یکی  رحمانی:  حمید  دکتر  آقای 
کاهش  از  جلوگیری  راهکارهای  از 
رعایت  با  البته  زیرزمینی،  آب های 
آبیاری  روش  از  استفاد ه  شروطی، 
تحت فشار است. آبیاری تحت فشار 
زمانی مؤثر است که با توسعه کشت 
همراه نباشد. آبیاری تحت فشار باعث 
افزایش راند مان آبیاری می شود. اگر 
کشت  توسعه  باعث  راند مان  افزایش 
بهبود  موجب  شود 
منابع  وضعیت 
نخواهد شد.  آب 
سنتی  روش  د ر 
حد ود  آبیاری، 
آب  د رصد   30
شد ه،  برد اشت 

آبخوان  به  کشاورزی  برگشتی  آب  به عنوان 
اجرا  فشار  تحت  آبیاری  وقتی  برمی گرد د. 
حذف  کشاورزی  برگشتی  آب  می شود، 
می شود. با توجه به کاهش هید رومد ول آبیاری 
د ر روش تحت فشار، با توجه به اینکه حجم 
آب کمتری د ر این روش برای آبیاری مساحت 
ثابتی از اراضی تحت کشت نیاز است، باید از 
برد اشت بیشتر از این نیاز خود د اری شود و از 
توسعه عمود ی یا افقی کشت یا تغییر نوع کشت 
پر آب طلب خود د اری شود  به  کم آب طلب  از 
فشار  تحت  آبیاری  اصواًل  د ر غیر این صورت 
نفعی برای منابع آب نخواهد د اشت و عالوه بر 
آن با توجه به حذف آب برگشتی تأثیر منفی 
آقای  سد سازی  بحث  د ر  د اشت.  خواهد  هم 
ولی  فرمود ند،  اشاره  به خوبی  بلورچی   د کتر 

همیشه سد سازی به  ضرر منابع آبی ما نبود ه 
است. اگرچه سد سازی د ر خیلی از جاها سبب 
توقف جریان طبیعی آب د ر سطح رود خانه ها، 
سطح  افت  و  زیرزمینی  آب های  تغذیه  عد م 
آب زیرزمینی شد ه است، ولی نمی توان اثرات 
که  مناطقی  گرفت.  ناد ید ه  نیز  را  آن  مثبت 
منطقه  نیاز  و  مهند سی  اصول  براساس  سد ها 
سیاسی  تصمیم های  و  فشارها  از  د ور  به  و 
بود ند.  مثبتی  تحوالت  شاهد  شد ند،  احد اث 

برای  برق  و  آب  بود ن  رایگان  بحث 
اصلی  چالش های  از  یکی  کشاورزی 
است.  زیر زمینی  آب  منابع  از  استفاد ه 

مصوبه  براساس  که  زمانی  و  د ر سال 1384 
شد،  اعالم  رایگان  زیرزمینی  آب  مجلس، 
رایگان  شد ن  د رواقع  بین رفت.  از  ارزش آب 
و تلقین حس بی ارزش بود ن آب، نه تنها به 
بهره برد اری  موجب  بلکه  نبود،  کشاورز  نفع 
بی رویه از این کاالی رایگان شد. هم اکنون 
نیز طبق ضوابط ابالغی وزارت نیرو، 
ساعت  چهار  کشاورزی  چنانچه 
)د ر ساعات پیک مصرف(، چاه 
خود را خاموش کند، می تواند 
رایگان  به طور  ساعت  بیست 
و  آب  کند.  استفاد ه  برق  از 
کشاورزی  برای  رایگان  برق 
منجر به عد م استفاد ه صحیح 
از آب خواهد شد. حد ود 
70 د رصد اضافه برد اشت 
برق د ار  چاه های  توسط  کشاورزی  چاه های 
مرکز  ایجاد  د یگر،  موضوع  می شود.  انجام 
پیش از این  که  است  آب  منابع  د یسپاچینگ 
آقای د کتر بلورچی  به آن اشاره کرد ند. ایجاد 
وضعیت  برخط  پایش  توان  با  مرکزی  چنین 
کشور  د شت های  کلیه  د ر  مصارف  و  منابع 
بسیار ضروری است. برای این منظور باید کلیه 
چاه های بهره برد اری و مشاهد ه ای به تجهیزات 
من  باشند.  مجهز  د اد ه  ارسال  و  اند ازه گیری 
آب  چاه های  هوشمند سازی  پروژه  مسئولیت 
شامل  پروژه  این  د ارم.  برعهد ه  را  کشاورزی 
و  چاه ها  بر  حجمی  هوشمند  کنتور  نصب 
نصب د یتاالگر بر پیزومترها است. این پروژه 
پرهزینه ترین  و  پرچالش ترین  بزرگ ترین، 
برای  به عنوان مثال  است.  کشور  آب  پروژه  

نصب کنتور روی حد ود 500 هزار حلقه چاه 
مجاز کشور، مبلغی د ر حد ود 5 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که چنین بود جه ای د ر 
براساس  البته  ند ارد.  کشور وجود  بخش آب 
عاد النه  توزیع  قانون  از جمله  موجود  قوانین 
فاقد  آب  چاه های  تکلیف  تعیین  قانون  آب، 
کشور،  توسعه  قوانین  و  بهره برد اری  پروانه 
شود.  پرد اخت  کشاورز  توسط  باید  هزینه 
د اخل  د ر  کنتور  تولید  ظرفیت  د یگر  موضوع 
کشور است، طبق یک اصل علمی هر چیزی 
مد یریت  قابل  ند ارد،  اند ازه گیری  قابلیت  که 
برد اشتی  نتوانیم حجم آب  هم نیست. اگر ما 
اند ازه گیری  را  زیرزمینی مان  سفره های 
پروانه  کنیم.  مد یریت  را  آن  نمی توانیم  کنیم 
و  کرد یم  صاد ر  کشاورز  برای  بهره برد اری 
مجوز برد اشت 30 لیتر بر ثانیه و به مد ت 4 
هزار ساعت د ر سال را به او د اد یم. اگر این 
چه  کند  برد اشت  حد  این  از  بیشتر  کشاورز 
عاملی سبب کنترل او خواهد شد؟ برای تهیه 
بیالن، حجم تخلیه آن چطور محاسبه می شود؟ 
همه این موارد ضرورت نصب کنتور بر چاه ها 
را نشان می د هد. عد م توانایی کنترل افت سطح 
ایستابی منجر به عد م توانایی د ر کنترل پد ید ه 
فرونشست خواهد شد. تاکنون هر کاری که د ر 
بررسی فرونشست انجام د اد ه ایم د ر حد پایش 
بود ه است. از سال 1384 طرح تعاد ل بخشی 
 12 شامل  که  شد  شروع  سیالب  کنترل  و 
به د و د سته سازه ای  پروژ ه ها  این  بود.  پروژه 
تقسیم  غیرسازه ای  و  مصنوعی(  تغذیه  مثل   (
می شد ند. از سال 1393 طرح جد ید ی به  نام 
زیرزمینی  تعاد ل بخشی آب های  و  احیا  طرح 
روی کار آمد، این طرح شامل 15 پروژه است 
و د ر سال 1394 د ر شورای عالی آب مطرح و 
تصویب شد. از این 15 پروژه  3 مورد پروژه 
به  چاه ها  این  تجهیز  پیزومتر،  چاه های  حفر 
ابزار اند ازه گیری و تهیه بیالن به  هنگام منابع 
هستند.  مطالعاتی  پروژه های  زیرزمینی  آب 
پروژه های د یگر نیز عبارتند از ایجاد و استقرار 
بازارهای محلی آب، خرید چاه های کم بازد ه 
حفاری،  شرکت های  ساماند هی  کشاورزی، 
کشاورزی  چاه های  با  پساب  جایگزینی 
گسترش  و  تقویت  ممنوعه،  د شت های  د ر 
کشور،  کل  د ر  بازرسی  و  گشت  گروه های 
نصب کنتور هوشمند حجمی بر چاه ها، انسد اد 
پخش  و  مصنوعی  تغذیه  غیرمجاز،  چاه های 
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سیالب. این 11 پروژه ، پروژه هایی هستند که 
باید توسط وزارت نیرو انجام شود. مسئولیت 
جهاد  وزارت  برعهد ه  که  پروژه ای   3 اجرای 
ایجاد تشکل های  از  کشاورزی است عبارتند 
آب بران و انجام حمایت های فنی و مالی از آنها، 
به  روز کرد ن سند ملی آب و مطالعه و اجرای 
با  هم  پانزد هم  پروژه  آبخیزد اری.  طرح های 
عنوان پهنه بند ی و شناسایی مخاطرات ناشی از 
فرونشست د ر محد ود ه های مطالعاتی است که به 
سازمان زمین شناسی کشور واگذار شد ه است. 
 1394 سال  از  طرح ها  این  اجرای  آیا 
تاکنون با موفقیت همراه بود ه است؟ آیا نتایج 
مورد انتظار از اجرای این طرح ها محقق شد ه 
است؟ این طرح سه پروژه اصلی د ارد؛ نصب 
و  غیرمجاز  چاه های  انسد اد  چاه ها،  بر  کنتور 
ایجاد تشکل های آب بران )مد یریت مشارکتی 
به  گرفته ایم  مرد م  از  که  را  مد یریتی  است(. 
ابتد ا  است  کار الزم  این  برای  برگرد انیم.  آنها 
ساختارهای منسجمی را شکل د هیم. پیش  از این 
که  کسی  د اشت،  وجود  تشکیالتی  و  میراب 
مرد م او را قبول د اشتند و این مد یریت را اعمال 
است.  رفته  بین  از  فوق  ساختارهای  می کرد. 
ابتد ا بایستی این ساختار د ر د شت ها ایجاد شود. 
باید د ر قالب تشکل ها، شوراها و شرکت های 
تشکل های  د شت ها،  د ر  موجود  خد ماتی 
و  شوراها  این  سپس  کنیم،  ایجاد  را  مرد می 
تشکل ها توانمند شوند تا بتوانند وظایفی را که 
قرار است د ر مد یریت د شت اعمال کنند، به آنها 
بسپاریم و د ر پی این مهم قوانین و ضوابط را 
اصالح کنیم تا برای سپرد ن پاره ای از وظایف به 
آنها د چار مشکل نشویم. اگر بخواهیم مد یریت 
کف شکنی د شت ها را به تشکل های یک د شت 
بد هیم، آیا به  لحاظ قانونی، تشکل یک د شت 
امکان مد یریت کف شکنی را د ارد؟ واقعیت این 
است که ما می خواهیم از وضع موجود به وضع 
مطلوب برسیم. ابتد ا باید وضعیت موجود را با 
د قت ترسیم کنیم و به یک فهم مشترک از وضع 
موجود برسیم. همه ما بپذیریم وضعیت منابع 
آب زیرزمینی بحرانی است. فرونشست د شت 
یک شعار نیست. واقعیتی د ر حال وقوع است. 
با منافع ما د ر تضاد  اگر  بپذیریم حتی  آن را 
است. برای رسید ن به فهم مشترک به یک د اد ه 
مشترک نیاز د اریم. چالش اصلی میان وزارت 
نیرو و وزارت جهاد کشاورزی این است، جهاد 
کشاورزی د اد ه های وزارت نیرو را قبول ند ارد. 

 به عنوان مثال راند مان آبیاری ازنظر وزارت نیرو 
33 د رصد و ازنظر جهاد 40 د رصد است. د ر 
مورد چاه های غیرمجاز نیز وضعیت به همین 
آمار  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  است  شکل 
وزارت نیرو را قبول ند ارند. د یتای مشترک را 
همه باید به رسمیت بشناشند. اصطالحی تحت 
عنوان آب قابل برنامه ریزی وجود د ارد که بعد 
زیرزمینی  آب  تعاد ل بخشی  و  احیا  طرح  از 

آب  مبنای  شد.  مصطلح 
بیالن  برنامه ریزی،  قابل 
تبصره  د ر  است،  ساالنه 
آمد ه  آب  شورای عالی 
نحوی  به  بایستی  است 
بهره برد اری  آبخوان ها  از 
 75 ماکزیمم  که  شود 
تجد ید پذیر  آب  د رصد 
بگیرد.  قرار  استفاد ه  مورد 
آب  موجود  آمار  براساس 
قابل برنامه ریزی برای کلیه 
محاسبه  کشور  د شت های 
کنترل  هد  ف،  شد.  ابالغ  و 
آبخوان های  از  برد اشت 
به نحوی که  است  کشور 
قابل  تا سقف آب  حد اکثر 
سفره ها  از  برنامه ریزی 
این  برای  شود.  برد اشت 
منظور الزم است چاه های 
از  شود،  مسد ود  غیرمجاز 
چاه های  برد اشت  اضافه 
و  شود  جلوگیری  مجاز 

د ر نهایت اگر با این اقد امات به سقف برد اشت 
چاه های  بهره برد اری  پروانه  نرسید یم،  مذکور 
د ر  تغییر  ضریب  این  شود.  تعد یل  نیز  مجاز 
د شت های مختلف کشور محاسبه شد ه است. 
د ر هیچ  است  بود ه  این  نیرو  سیاست وزارت 
د شتی بیش  از 50 د رصد کاهش اعمال نکند. 

طبیعت ایران: چه مد ت زمانی برای عملیاتی  شد ن 
است؟  پیش بینی  شد ه  مصوبه  د ر  هد  ف  این 

اکنون  هم  ولی  سال،  سه  رحمانی:  دکتر 
د رواقع  است.  گذشته  زمان  آن  از  خیلی 
نمی پذیرد،  را  این  کشاورزی  جهاد 
برنامه ریزی  قابل  آب  آنها  ازنظر 
ند ارد.  د رستی  آماری  مبنای  محاسبه شد ه 

طبیعت ایران: آیا د الیلی را برای این موضوع 
مطرح می کنند؟ راهکار به تفاهم رسید ن این 

د و وزارت خانه مسئول چیست؟
دکتر رحمانی: آنها می گویند بیالن مربوط به 
از  آنکه  است. حال  آماربرد اری سال 1385 
سال 1385 تاکنون وضعیت بد تر شد ه است. 
اگر قرار باشد ضریب تغییر جد ید را محاسبه 
شد.  خواهد  این  از  بیشتر  شک  بد ون  کنیم، 

د رنتیجه هنوز بحث د یتای مشترک حل نشد ه 
است. بحث د یگر قواعد مشترک است. برای 
مثال وقتی مصوبه  شورای عالی آب گفت این 
کار را انجام د هیم، تمام بخش های تأثیرگذار 
مخالفت  د لیل  اکنون  هم  بد هند.  انجام  را  آن 
صد د رصد ی وزارت جهاد کشاورزی با اصالح 
نیست.  د یتا  تأیید  عد م  پروانه ها،  تعد یل  و 
با  چاه ها  پروانه  تعد یل  و  اصالح  سیاست 
سیاست هایی نظیر خود کفایی مغایر است. یکی 
از وظایف جهاد تد وین و ابالغ سند ملی آب 
است که یکی از ارکان آن الگوی کشت است. 
ما  است.  نشد ه  به روزرسانی  آب  ملی  سند 
د ر نهایت باید به کنش مشترک برسیم. اگر به آن 
کنش مشترک نرسیم، طرح ها و پروژه های ما 
به سرانجام نمی رسند. ما می خواهیم از وضع 
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د  جو مو
برسیم.  مطلوب  وضع  به 
و  شاخص ها  مطلوب  وضع 
مطلوب  وضع  د ارد.  پارامترهایی 
بر  که  است  این  نیرو  وزارت  برای 
از  شــود.  نصب  کنتور  چاه ها  تمام 
جلوگیری  آنها  برد اشت  اضـــافه 
پروانــــه  و 
ی  ر د ا ه بر بهر
و  اصالح  آنها 
شود.  تعد یل 
ی  ه ها چا
ز  غیر مجا
شد ه  مسد ود 
و تعاد ل بین 

مطلوب  وضع  شود.  برقرار  مصارف  و  منابع 
برای وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ تا سال 
به   ... و  ذرت  گند م،  تولید  زمینه  د ر   1420
خود کفایی رسید ه باشیم. ما د ر وضع مطلوب 
می رسیم.  چالش  یک  به  موجود  وضع  و 
د ر  برسیم.  مشترکی  نقطه  به  نمی توانیم  یعنی 
منوال  همین  به  وضعیت  نیز  بخش ها  سایر 
است به عنوان مثال اهد اف و وضعیت مطلوب 
از نظر وزارت نیرو و وزارت صنعت متفاوت 
است. یا اینکه وضعیت مطلوب جمعیت ایران 
بیشتر؟  یا  کمتر  یا  است؟  نفر  میلیون   150
برای هر کد ام از این اهد اف باید شاخص ها، 
نظر  د ر  خاصی  نیازمند ی های  و  مؤلفه ها 
با  متناسب  پارامترها  سایر  آیا  گرفت. 
یا  کرد ه اند  رشد  مطلوب مان  وضع 
وضع  ترسیم  د ر  پس  خیر؟ 

نخست  د چار مشکل هستیم.  ما  هم  مطلوب 
نتوانستیم  ما  پس  برسیم.  تفاهم  یک  به  باید 
براساس آن  برسیم که  به یک کنش مشترک 
باید  ما  کنیم.  حل  را  کشور  مشکل  بتوانیم 
باشیم  د اشته  را  مشترک  قواعد  و  د یتا  فهم، 
و  برسیم  مشترک  کنش  یک  به  بتوانیم  تا 
باشد.  نتیجه بخش  پروژ ه هایمان  د رنهایت 

کشاورزی  جهاد  وزارت  آیا  ایران:  طبیعت 
نیز  مرتبط  وزارت خانه های  سایر  و 
د ارد؟ عضویت  آب  شورای عالی  د ر 

جهاد  وزیر  شخص  بله  بلورچی:  د کتر 
کشاورزی حضور د ارند.

طبیعت ایران: با توجه به حضور وزیر نیرو و 
وزیر جهاد کشاورزی چگونه به یک کنش 
مشترک نرسید ه اند؟ آیا د ر اصل چالش و 
و  آمار  یا  د ارد  وجود  مشکلی  آن  فهم 

د یتاهای یکد یگر را قبول ند ارند؟

د کتر بلورچی: مقرر شد ه بود معاونین 
وزیر جلسات متعد د ی برگزار کنند، 
حضور  جلسه  سه  الی  د و  د ر  من 
د اشتم، البته هم اکنون از تشکیل این 
جلسات اطالعی ند ارم. کارگروه هایی 
تشکیل  آب  شورای عالی  نظر  زیر  نیز 
مصوبات  پیگیری  مسئولیت  که  می شود 

برعهد ه د بیرخانه آن است.

طبیعت ایران: آقای د کتر بلورچی جنابعالی با 
توجه به تجربیات و مطالعاتی که د ر ایران و 
سایر کشورهای جهان د ارید چه راهکارهایی را 
برای برون رفت از این چالش پیشنهاد می کنید؟

تهران  د شت  د ر  ما  مطالعات  بلورچی:  د کتر 
بارش  تغییرات  تأثیر  زمان  برآورد  هد  ف  با 
پد ید ه  روی  آب  برد اشت  میزان  و  سطح  د ر 
د ر  زمان  این  د اد،  نشان  زمین   فرونشست 
د شت تهران 15 سال است. یعنی اگر همین 
متوقف  تهران  از د شت  را  برد اشت آب  االن 
نرخ  تا  می کشد  طول  سال  پانزد ه  کنید 
 فرونشست زمین شروع به کاهش کند. مرگی 
که ما برای آبخوان ها تصور کرد یم، نه تصور 

غیرعلمی است و نه د ور از ذهن است و د ر 
د شت های د یگر اتقاق افتاد ه است. از د ید مِن 
کارشناس بازنشسته یک راهکار وجود د ارد 
و آن  هم واگذار کرد ن مسائل به مرد م است. 
وقتی د اد ه های گپ د ر استرالیا را می خوانم، 
از  که  جهان  آرتزین  حوضه  )بزرگ ترین 
عمق 500 متر تا3000 متر آب تحت فشار 
د ارد( می بینم که علت توسعه استرالیا وجود 
 1880 سال  از  که  است  عظیم  آبخوان  این 
)متأسفانه  است  بهره برد اری  حال  د ر  تاکنون 
این مطالب را د ر د انشگاه یاد نگرفتیم و هیچ 
استاد ی به ما نگفت که آبخوان های سازند ی 
هم مشابه آبرفت ها می توانند آب تجد ید پذیر 
از  بسیاری  از  جوان تر  حتی  باشند،  د اشته 
تمام حوضه  آبرفتی(.  آبخوان های  منابع آب 
می کنند.  برد اشت  گپ  از  مرکزی  استرالیای 
و  د امپروری  و  کشاورزی  توسعه  د رواقع 
د نیا  د ر  استرالیا  د امپروری  شماره یک شد ن 
مرهون این آب است. برای مد یریت آن یک 
د اد ه اند  تشکیل  مصرف کنند گان  از  اتحاد یه 
به  را  کار  باید  نظارت می کند.  فقط  د ولت  و 
مرد م سپرد. د یر یا زود این اتفاق باید بیفتد. 
مرد م باید مسیر بد هند و کنترل شان کنند. شما 
غیرمجاز  چاه  عد د  یک  گرمسار  د شت  د ر 
نمی بینید. چون تفکر مرد م گرمسار این است 
د ر زمینش چاه غیرمجاز حفر  اگر کسی  که 
کند، آب زمین همه مرد م کم می شود و همه 
سایر  د ر  بود ن  مراقب  این  هستند.  مراقب 
د شت های کشور اتفاق نیفتاد ه است. این طرز 
فکر د ر د شت نیشابور وجود ند ارد، هنگامی 
از  می د هند،  را  مجاز  بهره برد اری  اجازه  که 
سهم مِن کشاورز هم د ر حال برد اشت است. 
اما د ر گرمسار این تفکر حاکم است و حتی 
یک مورد چاه غیرمجاز وجود ند ارد )اگرچه 
این  اگر  است(.  مشکل  د چار  نیز  گرمسار 
موضوع به مرد م واگذار نشود و مرد م مسیر 
د رست را پید ا نکنند، پایانش به شهر سوخته 
به ترک  منجر خواهد شد. تمد نی که مجبور 
سرزمین می شود. د ر قانون اساسی کشور، آب 
جزو انفال است. هیچ کجا هم نگفته است که 
این مال د ولت است. وقتی بخواهید واگذاری 
بد هید  شکل  د ولت  نظارت  با  را  محصول 
مشکل  بگذارد.  منعی  نمی تواند  هیچ کس 
و  است  تصمیم گیری  د ر  د خالت  ما  اساسی 
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این را وسیله ای برای تعالی خود مان می بینیم. 

کارون  سرچشمه  از  می خواهید  شما  وقتی 
سد احد اث کنید و نگذارید آب به خوزستان 
برسد، بی شک کسی که د ر پایین د ست حقابه 
د اشته ناراحت می شود. برای همین اعتقاد ما 
باید  استان ها  جغرافیایی  شکل  که  است  این 
حوضه  براساس  باید  استان ها  شود.  عوض 
تقسیم بند ی  براساس  نه  آبریز طراحی شوند، 
سیاسی. مسائل سیاسی- اقتصاد ی و اجتماعی 
را باید با هم د ید. خوزستان نباید خود ش را از 
چهارمحال و کهگیلویه و بویراحمد جد ا ببیند، 
همه این استان ها د ر یک حوضه آبریزند. این 
حوضه آبریز د ر یک سیستم باید مد یریت شود.

 
امروز آبخوان گپ د ر استرالیا با وجود برد اشت 
مستمر نه  تنها فشار خود ش را بازیابی کرد ه، 
یافته  افزایش  آرتزینش  میزان  و  فشار  بلکه 
نبود ند د وباره  است. چاه ها و چشمه هایی که 
از  بزرگ تر  آبریز  حوضه  این  شد ند.  آرتزین 
آن  وسعت  است.  ما  سرزمین  وسعت  تمام 

1/700/000 کیلومترمربع است. 

این  کم  جمعیت  است  ممکن  ایران:  طبیعت 
حوضه سبب موفقیت د ر این منطقه باشد؟

د کتر بلورچی: شاید این گونه باشد اما اقتصاد 
اقتصاد  از  د امپروری جهان و بخش عمد ه ای 
جهان د ر د ست همین جمعیت کم است. نکته 
مهم این است، آنها د ر این 5 ایالت، به خاطر 
میز جمع  یک  د ور  د ارند،  که  مشترکی  منافع 
می شوند ولی ما با وزارت نیرو و وزارت جهاد 
کشاورزی د ور یک میز جمع نمی شویم و تضاد 
د اریم. این گونه فکر می کنیم که اگر مد یریت 
وزارت  د یگر  بگیرید  نیرو  وزارت  از  را  آب 
این  ما د ر کشور  نیست. مشکل اساسی  نیرو 
عد م  یا  وقوع  د ر  ما  د رگیری  و  بحث  است. 
اصلی  بحث  نیست،  زمین  وقوع  فرونشست 
سازمان  کد ام  به  را  بود جه  اش  که  است  این 
بد هیم. سازمان ها سر  فرونشست زمین جد ل 
نه  بگیرند،  بود جه  بتوانند  اینکه  برای  می کنند 
کنند.  حل  را  زمین  مشکل  فرونشست  اینکه 
مهند سی  راهکار  ما  است،  این  من  اعتقاد 
مد یریت  اما  ند اریم.  سرزمین  به  غلبه  برای 

است،  مهند سین  د ست  د ر  کشور  آبخوان 
می توان  سازه  و  سد  با  می کنند  فکر  آنها 
سیاره  د ر نهایت  کرد.  غلبه  زمین  سیاره  به 
ساکنین  همه  به  را  خود ش  مد یریت  زمین 
کامل.  انقراض  با  حتی  می کند  تحمیل 

خسروشاهی  د کتر  آقای  ایران:  طبیعت 
جنابعالی جمع بند ی و راهکار برون رفت از 

این چالش را چگونه ارزیابی می کنید؟

د کتر خسروشاهی: قبل از جمع بند ی مطالبی 
ارائه  موجب  ان شاء اهلل  که  می کنم  عرض  را 
شود.  آبی  مسائل  زمینه  د ر  رهنمود هایی 
حوزه  د ر  که  است  سال  پنجاه  چهل،  حد ود 
بیابان مشغول کار هستیم، بند ه هم حد ود 40 
آموزش  اجرا،  بخش های  د ر  که  است  سال 
وقتی  می کنم.  کار  حوزه  این  د ر  تحقیق  و 
انتزاعی  را  مسئول  نهاد های  و  د ستگاه ها 
بررسی می کنیم همه می گویند ما خوب کار 
کار  خوب  می گوید  نیرو  وزارت  کرد ه ایم. 

می گوید،  را  همین  کشاورزی  کرد ه ام، 
می گوید،  را  همین  محیط زیست 
سازمان جنگل ها و حتی خود ما 
هم همین طور فکر می کنیم. اصاًل 

هیچ کس خود را قابل نقد نمی د اند! 
می کنیم،  نگاه  باال  از  وقتی  ولی 
و  بیابان زایی  فرایند های  می بینیم 

گرد   و  کشور  د ر  آن  مخرب  آثار 
و غبار بیشتر شد ه است، کویرهای 

ما گسترد ه تر و مراتع ما ضعیف تر شد ه است، 
جنگل ها کمتر و آبخوان ها تهی تر شد ه است 
می کنیم،  نگاه  که  را  جایی  هر  متأسفانه  و 
سیر  یک  د رواقع  است،  شد ه  بد تر  وضعیت 
ما د رست  اگر همه  قهقرایی را طی می کنیم. 
کار کرد ه ایم پس چرا برآیند اینها چیز د یگری 
 50 حد ود  د ر  هست  یاد م  می د هد!  نشان  را 
سال پیش د ر یکی از د روس د بیرستان که فکر 
را  تولید  عوامل  بود  اجتماعی  د رس  می کنم 
می خواند یم. سه چیز بود کار، سرمایه، زمین. 
کتاب ها  د ر  عوامل  این  تعد اد  بعد  سال  چند 
این  به  مد یریت  بود،  رسید ه  چهار  عد د  به 
مد یریت  بنابراین  بود.  اضافه شد ه  عامل  سه 
د رست و صحیح یکی از عوامل موفقیت د ر 
د ر  کار  از  سال  د و  هم اکنون  است.  کار  هر 

و   گرد   پروژه 
می گذرد،  خوزستان  غبار 

مشکالت  این  عمد ه  بخش 
البته  است،  آب  مد یریت  از  ناشی 

هم  اخیر  سال  چند  خشک سالی های 
تاالب ها،  است.  شد ه  علت  بر  مزید 

شد ه اند.  خشک  سیالب د شت ها  آبگیرها، 
گفته می شود تقصیر وزارت نیرو است چون 
سد یا بند احد اث کرد ه است، این مشکالت 

بیشتر  پایین د ست  د ر 
به  وقتی  است. 
ارومیه  د ریاچه 
می کنیم،  نگاه 
شمایل  و  شکل 
را  ارومیه  کویر 

می  بینیم، آنجا 
هم 

به  است.  مطرح  آب  مسئله  بیشتر 
ایران  جای جای  د ر  زمین  فرونشست های 
نگاه می کنیم، آنجا هم پای آب د ر میان است. 
روستاهای  برخی  مرد م  اسفناک  وضعیت  به 
که حتی  می کنیم  نگاه  بلوچستان  و  سیستان 
آب آشامید نی ند ارند باز همین مسئله است. 
خالصه هر جایی که صحبت می شود بخشی 
می اند ازند.  آب  به  گرد ن  را  مشکالت  از 
ما  بحث  موضوع  چون  گفتم  را  مسائل  این 
زمین  فرونشست  و  است  زمین  فرونشست 
امید وارم  است.  مرتبط  آب  با  کاماًل  هم 

ارائه  به  منجر  بتواند  گفت وگوها  این  که 
بحران های  کاهش  جهت  د ر  راه حلی 

محیط زیست  شود.  محیط زیستی 
است  ما  همه  به  متعلق 
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است که راهکار، تعاد ل بین منابع و مصارف 
و  ابزار  به  و مصارف  منابع  بین  تعاد ل  است. 

روش های خود نیاز د ارد. 

د کتر بلورچی:    فارس 20 د رصد کسری مخزن د ارد.

جاذبه های  بهترین  اتفاقًا  خسروشاهی:  د کتر 
که  د اریم  استان ها  این  د ر  نیز  را  گرد شگری 
کاهش  سبب  و  کند  اشتغال  ایجاد  می تواند 
فشار بر سرزمین شود. من صنعت گرد شگری 
بیابان های چین مشاهد ه  اکوتوریسم را د ر  و 
کرد م. آنها از تپه های  ماسه ای  شان هم پول د ر 
می آورد ند. هر سال گرد شگران زیاد ی از اروپا 
این  برای د ید ن همین مناطق می آیند. ما هم 
جاذبه ها را د اریم. چند سال پیش، چند مهمان 
خارجی آمد ه بود ند، د ر مسیر د امغان به جند ق 
کویرها،  مشاهد ه  هنگام  و  معلمان  کویر  و 
این جاذبه طبیعی کشور شما معد ن  می گفتند 
پول است. اگر ما به این سمت و سو حرکت 
فرونشست  این قد ر  ترد ید  بد ون  می کرد یم، 
هم  د وستان  که  همان طور  البته  ند اشتیم. 
فرمود ند باید بستر آماد ه شود ولی پاره ای از 
مسائل اجازه بسترسازی مناسب را نمی د هد.

جنابعالی  رحمانی  د کتر  آقای  ایران:  طبیعت 
شرایط  به  رسید ن  برای  را  راهکاری  چه 

مطلوب پیشنهاد می کنید؟

به  موجود  وضع  از  رسید ن  رحمانی:  دکتر 
د ارد.  سیاست گذاری  به  نیاز  مطلوب  وضع 
وضع  به  ما  که  بخواهند  باید  تصمیم گیران 
د ر خصوص  باید  که  کسانی  برسیم.  مطلوب 
هنوز  کنند،  تصمیم گیری  فرونشست  پد ید ه 
و  نرسید ه اند  اطالع  و  آگاهی  از  به آن سطح 
فکر می کنند که فرونشست یک شوخی است. 
همان طور که عرض کرد م وقتی یک پد ید ه را 
را  زلزله  نیستیم.  واقف  هم  آن  آثار  به  نبینیم 
خوب تجسم و لمس  می کنیم، چون می بینیم 
پد ید ه  شاید  ولی  می افتد،  اتفاقاتی  چه  که 
سطح  رفتن  پایین  تبعات  از  که  فرونشست 
نکرد ه ایم.  لمس  هنوز  است،  زیرزمینی  آب 
رویه هایی  از  باید  تصمیم گیران  و  مسئولین 
که ما را به این سمت می برد، د ست برد ارند. 
د ریاچه ارومیه از زمان شروع افت تا بد ترین 
وضعیتش، سه و نیم متر افت د اشت، این همه 

ارومیه  د ریاچه  که  گذاشتیم  غیره  و  کمپینگ 
سه  از  بیش  افت  با  آبخوان هایی  شود،  احیا 
متر د ر سال وجود د ارند ولی متأسفانه کسی 

به آنها توجهی نمی کند.

د کتر خسروشاهی: باالی 80 هزار حلقه چاه 
د ر ارومیه حفر شد ه است.

د کتر بلورچی: 60 متر افت آب زیرزمینی د ر 
پیرامون د ریاچه ارومیه د اشتیم.

وضعیت  مقصر  به  کاری  ما  رحمانی:  د کتر 
ایجاد شد ه  ملی  ند اریم، عزم  ارومیه  د ریاچه 
احیا  به   توجه  سبب  مسئولین  و  مرد م  بین 
د ر  اگرچه  می شود  د ریاچه  این  نجات  و 
کاری  هیچ  هم  ارومیه  د ریاچه  برای  عمل 
به د لیل  آمد  باال  آب  اگر سطح  و  نشد  انجام 
همین  متأسفانه  بود.  بارند گی  سطح  افزایش 
زمین  مورد  فرونشست  د ر  هم  عزم  میزان 
د رستی  د رک  نه  است.  نیفتاد ه  اتفاق  هنوز 
وجود د ارد و نه خطرات و تبعاتش را لمس 
کرد ند. همین بحث ها و گفت و گوها می تواند 
به تنویر افکار کمک کند. چند وقت پیش د ر 
موضوع  با  تهران  شهر  شورای  د ر  جلسه ای 
حضور  تهران  د شت  د ر  زمین  فرونشست 
اشتباه  که  گفتم  را  نکته ای  آنجا  بند ه  د اشتم. 
برد اشت کرد ند، د رواقع نقل قولی را طبق آمار 
کرد م؛  فرونشست  بیان  زمین شناسی  سازمان 
خورد ن  ترک  سبب  اصفهان  د شت  د ر  زمین 
زلزله  از خانه ها شد ه و آستانه تحمل  خیلی 
به 4/5 ریشتر رسید ه است؛ ولی متأسفانه این 
موضوع را از قول بند ه این چنین نوشته بود ند: 
آستانه زلزله د ر تهران به د لیل  فرونشست زمین 
این موضوع سریع د ر  به 4/5 ریشتر رسید. 
سایت های مختلف بازنشر شد ه بود و کسانی 
که بند ه را می شناختند با من تماس می گرفتند 
و می پرسید ند که این گفته شما براساس چه 
منبعی است، بعد از آن روزنامه د نیای اقتصاد 
آنها  و  د اد م  کاملی  توضیح  و  گرفت  تماس 
خبر  این  کرد ند.  تکذیب  را  موضوع  این  نیز 
حساس  را  خیلی ها  اشتباه،  البته  و  جنجالی 
چه  می تواند  زمین  که  فرونشست  بود  کرد ه 
عرض  که  را  اقد اماتی  باشد.  د اشته  تبعاتی 
مشترک  د رک  به  تا  د هیم  انجام  باید  کرد م 
و  برسیم  مشترک  کنش  یک  به  د رنهایت  و 

آن  یا  وزارت خانه  این  به  مربوط 
می کنم  فکر  من  نیست.  وزارت خانه 
بایستی چنین نشست های کارشناسی 
د ر سطحی باالتر از هد  ف این نشریه 
باشیم  د اشته  فراگیرتر  جمعیتی  با  و 
فعلی  بخشی نگری های  این  از  تا 
سلسله  چند  همین  د ر  بیاییم.  د ر 
گفت و گوهای چالشی نشریه طبیعت 
ایران نکات بسیار جالبی مطرح شد ه 
این ها  نتواند  کارشناس  یک  شاید  که  است 
کند.  بیان  خود  اد اری  نشست های  د ر  را 

واهمه  بد ون  بتوانند  باید  کارشناسان 
و  تصمیم گیری ها  اصاًل  بگویند،  را  حرفشان 
همین  نظر  مبنای  بر  باید  سیاست گذاری ها 
جو  وقت ها  خیلی  منتها  باشد،  کارشناسان 
این  بر  سیاسی  به ویژه  و  مد یریتی  حاکم 
موضوع غلبه پید ا می کند. به هر حال امید وارم 
حاصل این گفت وگو بتواند تا حد ی د غد غه 
بیابان زایی که بخش زیاد ی  ما را د ر حوزه 
کند. طرف  بر  است،  آب  به  مربوط  آن  از 

به طور  نشست  این  محترم  مد عوین 
کرد ند  صحبت  فرونشست  مورد  د ر  مبسوط 
جریان  د ر  ما  مسئولین  از  بسیاری  ولی 
غیرمجاز  بهره برد اری های  حتی  و  موضوع 
نیستند. ابتد ا باید برای خود مسئولین روشن 
شما  اگر  کنند.  هد ایت  را  مرد م  بعد  تا  شود 
یا هر جایی  به سمت غرب، شمال  اینجا  از 
بروید  د ارد،  وجود  د یم  کشت  امکان  که 
شد،  خواهید  مواجه  شخم خورد ه  مراتع  با 
جنگل ها  سازمان  است،  نماند ه  مرتعی  اصاًل 
آمار  همان  هنوز  که  است  خوش  د لش  هم 
و  خوب  مراتع  مورد  د ر  را  پیش  سال   40
خود م  من  می کند.  ارائه  فقیر  و  متوسط 
اوایل خد مت د ر منابع  طبیعی نیشابور بود م، 
قرق بانان هر روز از تخریب عرصه های منابع 
د ر یک  ارائه می کرد ند.  طبیعی گزارش هایی 
بود ند.  شب 22 تراکتور مشغول شخم مراتع 
هم اکنون د اشتن باالترین تولید ات کشاورزی 
فارس  خوزستان،  استان های  افتخارات  از 
استان  سه  هر  د ر حالی که  است،  خراسان  و 

بد ترین شرایط آب زیرزمینی را د ارند.
دکتر رحمانی: خراسان یک میلیارد مترمکعب 
این  واقعیت  د ارد.  مخزن  کسری  سال  د ر 
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کشاورزی  جهاد  وزارت  و  نیرو  وزارت  اگر 
بخواهند تصمیمی بگیرند و اقد امی انجام د هند 
آن رویکرد کلی را د ر نظر د اشته باشیم که آن 
اقد ام من باعث تشد ید یا اصالح  فرونشست 
به آن  بند ه ما هنوز  اعتقاد  به  زمین می شود. 

د رک مشترک نرسید یم.
باید  عموم  برای  اینکه  د یگر  مهم  نکته 
آبی  بحران  افت آبخوان ها و  روشن شود که 
تبعات زیاد ی د ارد، یکی از آنها خشک  شد ن 
د ر  است،  اجباری  مهاجرت  و  چاه ها 
کاهش  و  کشاورزی  اراضی  خشک  شد ن 
اشتغال نیز یکی از تبعات آن  فرونشست زمین 
است ولی اصواًل وزن  فرونشست زمین با وزن 
زمین  نیست.  فرونشست  مقایسه  قابل  آنها 
منطقه را به طور کلی نابود می کند.  فرونشست 
زمین یک ایراد بزرگ د ارد، فرونشست زمین 
زیر  کسی  که  است  نامشروعی  طفل  مانند 
به عهد ه  را  آن  مسئولیت  و  نمی رود  آن  بار 
نمی گیرد. این موضوع زمانی به نتیجه خواهد 
رسید که به یک مطالبه عمومی تبد یل شود.

جنابعالی  شهبازی  د کتر  آقای  ایران:  طبیعت 
جمع بند ی بفرمایید و نقطه نظرات پایانی خود 

را ارائه د هید. 

د کتر شهبازی: بسیاری از مطالب را خیلی از 
افراد می د انند ولی انجام نمی د هند، موضوعی 
را مطرح کرد یم ولی  نمی بینیم و چون آن  را 
فرونشست  ما  د ر واقع  ند اریم.  باور  نمی بینیم 
را نمی بینیم، پس باید کاری کنیم که د ید ه و 
از جمله  متخصصان  از  بسیاری  شود،  لمس 
خود د کتر خسروشاهی که د ر بخش بیابان د ر 
مهد وی  د کتر  یا  کشید ه اند  زحمت  زمینه  این 
که سبز  شد ن چاه ها را حد ود 20 سال پیش 
می د اد ند  د رس  ما  به  هید رولوژی  د رس  د ر 
د ارند،  اینجا حضور  د ر  که  بلورچی  د کتر  یا 
از زمانی که ما ایشان را می شناسیم، د ر این 

زمینه صحبت می کرد ه اند.
اگر بخواهیم به جمع بند ی برسیم باید به 
نکته  آگاه سازی عمومی  کنم،  اشاره  موارد ی 
مهمی است، ما د ر آگاه سازی عمومی ضعف 
د وستان  د ارد.  مختلفی  روش های  که  د اریم 
نقشه ای  پیش  سازمان هواشناسی چند وقت 
اقلیم  پهنه بند ی  نقشه  د اد ند،  نشان  ما  به  را 
کشور که د ر آن تبریز و نواحی پیرامون جزو 

نواحی خشک و نیمه خشک معرفی شد ه بود 
 10 به  متعلق  نقشه  این  که  د اشتند  اظهار  و 
سال گذشته است. این مسئله باید د رس د اد ه 
شود، یاد گرفته های ما متعلق به گذشته است 
مورد  پس  است.  تغییر  حال  د ر  ما  د نیای  و 
اول آگاه سازی عمومی است. شما هیچ طرح 
نمی کنید  پید ا  غرب  تا  شرق  از  را  توسعه ای 
که گام اول آن برای توسعه و آباد انی کشور، 
مسئوالن  و  مرد م  نباشد  عمومی  آگاه سازی 
است.  خبر  چه  آنها  بر  و  د ور  بد انند  باید 
مسئله د یگری که د وستان به آن اشاره کرد ند 
اند ازه گیری  بتوان  که  را  آنچه  که  است  این 
موضوع  د ر واقع  کرد،  مد یریت  می توان  کرد، 
از  کشور.  مد یریتی  ساختار  به  برمی گرد د 
اند ازه گیری  می توانیم  را  چیزی  د یگر  سوی 
و  ابزار  حال  کنیم.  د ید ه بانی  بتوانیم  که  کنیم 
نیروی انسانی نیاز د اریم که سامانه برخط و 
به روز شود. پس می توان گفت مرحله بعد از 
آگاه سازی، د ید ه بانی و پایش مستمر و سپس 
تهیه و تنظیم برنامه است. د ر اد امه می خواهیم 
برنامه را د ر کشور عملیاتی کنیم. پرسش این 
است چه کسی باید برنامه را اجرا کند؟ مالک 
این آب چه کسی است و کنترل آن د ر د ست 
کیست؟ اعمال برنامه ها د ر مد یریت منابع آب 
سطحی آسان تر است، چون مالک آن د ولت 
چه  مجری  زیرزمینی  آب  مورد  د ر  است. 

د ر  را  افسار  که  کسانی  است؟  کسی 
هستند  مرد م  تک تک  د ارند  د ست 

و اگر گام اول را که آگاه سازی 
ند هیم  انجام  است،  عمومی 

نمی توانیم هیچ یک 
به  را  طرح ها  از 
برسانیم.  نتیجه 

موضوع بعد سامانه 
مشارکت  مد یریت 

است  مرد م  خود 
آب  و  چاه  چون 
آنها  د ست  د ر 

د ر واقع  که  است 
اجزای  این ها  همه 
منابع  مد یریت  سامانه 
کشور  زیرزمینی  آب 

نظام  سوم  موضوع  می د هند.  تشکیل  را 
ما  آب  مالکیت  نظام  است،  آب  مالکیت 
ایران،  تاریخ  د ر  است.  ریخته  به  هم   کاماًل 

بود ه  مشاع  همیشه  زیرزمینی  آب  مالکیت 
بهره برد اری  و  شورایی  آن  مد یریت  است، 
مالک  ساد ه  زبان  به  است،  بود ه  تعاونی  آن 
از  نمایند گی  به  حاکمیت  یا  مرد م  همه  آب 
تصمیم  که  بود ه  شورایی  است.  بود ه  مرد م 
می گرفته و میرابی که مجری تصمیمات بود ه 
تصمیم گیری ها،  د ر  هم  ذی نفعان  همه  است. 
د اشتند.  نقش  و  سهم  بهره برد اری  و  اجرا 
د ر حال حاضر این نظام به هم ریخته است 
و به یک فرد تبد یل شد ه است. یک نفر تصمیم 
می گیرد، زیر پای خود را سوراخ می کند و به 
آب می رسد. نظام مالکیت آب د ر کشور ما 
د ر سطح یک سیاست کالن باید بازبینی شود.

طرح  نظیر  موارد ی  د یگر  سوی  از 
کار  د ستور  د ر  باید  تعاد ل بخشی  و  احیا 
بند های  بازبینی  برای  فرصت  تا  باشد 
بحرانی  شرایط  و  شود  ایجاد  قانونی 
و  تنفس  مانند  موارد ی  نیاید.  پیش  آب 
اعمال  باید  اجباری  خاموشی  یا  احیا 

یا شود. البته هر یک از این  سیاست ها 
برنامه ها 

پروژه ها  و 
د ر  باید 

قالب 

موقعیت  تفکیک  به  و  راهکارها  بسته 
محد ود ه های جغرافیایی متفاوت ارائه شوند. 

برای  نترسیم،  طرح ها  بود ن  زمان بر  از 
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م  نجا ا
زمان  کارها  از  خیلی 
زیاد ی نیاز است، ولی باید شروع 
کرد. 40 تا 60 سال گذشت که به این 
است،  زمان بر  پد ید ه  رسید یم.  نقطه 
ما  و  است  زمان بر  نیز  آن  مد یریت 
ناچاریم، اگر هیچ اقد امی انجام ند هیم 
د اد. خواهیم  د ست  از  نیز  را  همین 
آب  منابع  از  استفاد ه  براساس  هم اکنون 
می گوییم  وقتی  می کنیم،  صحبت  موجود 
طراحی، سامانه ای را می خواهیم که ساختار 
این  و  باشد  اکوسیستمی  باید  آن  مد یریتی 
مسئله نیز باید نهاد ینه شود. امروزه مد یران ما 
به توسعه صرفًا عمرانی نگاه می کنند و د ید گاه 
اینکه  خاطر  به  شاید  ند ارند.  اکوسیستمی 
د ید گاه  که  ند اشته اند  د ستورالعملی  مد یران 
اکوسیستمی را تبیین کند. حال این یعنی چه؟ 
یعنی همان طور که خاک برد اری، خاک ریزی، 
جاد ه، راه آهن و ... همه محاسبه د ارند پس 
برای این موضوع نیز مد ل و راهکار بد هید. با 
توجه به اینکه سازمان ما یک سازمان علمی 
اجرایی است هم با طیفی از اساتید بزرگوار و 
علمی سر و کار د اریم و هم با مسئوالن اجرایی 
که از ما راهکارهای اجرایی می خواهند. ما به 
این نتیجه رسید ه ایم که متخصصین ما خیلی 
خوب واکاوی می کنند ولی متأسفانه با توجه 
به واقعیت ها خیلی خوب راهکار نمی د هند.

وقتی گفته می شود بر مبنای آب موجود 
را  تغییر ناپذیر  اصل  یک  یعنی  چه؟  یعنی 
آن  براساس  را  آب  راند مان  باید  و  می د انیم 
افزایش د هیم. کشاورزی مهم است چون غذای 
محصوالت  همه  ولی  است  آن  به  وابسته  ما 
کشت  الگوی  پس  نیستند،  غذا  کشاورزی 
ببریم.  استراتژیک ها  سمت  به  می توانیم  را 
نکته مهم و کلید ی که باید به آن اشاره شود 
موضوع ماد ه مؤثره است که د ر اینجا جایگاه 
است.  پررنگ  شما  مانند  علمی  مجموعه 
بایستی فرایند تولید را د ر کشور از حجمی 
به سمت ماد ه مؤثره ببریم، چون نمی خواهیم 
حجم  می خواهیم  بزنیم،  هم  به  را  اقتصاد 
باال  را  آن  ارزش  باید  ولی  کنیم  کم 
بهره وری  تولید  چرخه  د ر  ببریم، 
د هیم. آن  به  افزود ه  ارزش  یا 

مستند ی  برنامه  د ر 

و  کشت  برای  سیالب ها  آب  از  کاشان،  د ر 
هنر  زیرساخت های  می شد،  استفاد ه  زرع 
جذاب  مجموعه  می کرد ند.  احیا  را  معماری 
حاصل  آب  با  که  بود  کاربرد ی  و  جالب  و 
را  خاصی  کاربری های  سیالب ها  مهار  از 
توسعه د اد ه بود ند. جالب است که استان های 
هستند.  معد نی  استان های  آبی،  پرچالش 
همه  بقیه  و  کرمان  یزد،  اصفهان،  استان های 
د چار مشکل آب هستند. باید آب را د ر این 
د ر  کرد.  مد یریت  خاصی  شکل  به  نواحی 
افراد و شرکت های  ما  د ارویی  گیاهان  بحث 
هستند  تولید کنند ه  که  د اریم  را  بسیاری 
مورد  د ر  بقیه  محد ود ی  تعد اد  از  غیر  ولی 
هنوز  آنها  فروش  و  صاد رات  بسته بند ی، 
ماد ه  می گوییم  وقتی  هستند.  مشکل  د ارای 
کشاورزی  اساسی  تولید ات  منظور  مؤثره 
باالیی د ارند  قیمت  نیستند،  هستند که آب بر 
می د ارند. نگه  ثابت  را  کشاورز  اقتصاد  و 

تغییر اقلیم را جد ی بگیریم، نه از زاویه وقوع 
یا عد م وقوع تغییر اقلیم یا اینکه مانند مالد یو 
خواهد  سیل  و  سونامی  یا  می رویم  آب  زیر 
آمد، بلکه از این زاویه که د نیای ما د نیای د ر 
حال تغییر است. د ر واقع ما باید سناریو محور 
د ر  مسائل  این  برویم.  جلو  و  کنیم  حرکت 
گونه ها  بزرگ  مهاجرت های  به صورت  د نیا 
آمایش  ما  مسائل  این  فرای  می شود.  د ید ه 
سرزمین و آمایش جمعیت را با هم نیاز د اریم. 

به عنوان مثال د ر مورد منابع آبی زابل که 
د ر اختیار ما نیست و د ر اختیار کشور د یگری 
است، این کشور می گوید براساس نیاز آبی به 
شما آب د اد ه می شود، شهر زابل می تواند یک 
چهارراه اقتصاد ی با جمعیتی محد ود تر، پویاتر 
و زیرساخت نظامی و اقتصاد ی بهتری باشد. 
د ر واقع د ولت از این زاویه متمرکز د ر آنجا کار 
کند. باید د ید ظرفیت ها چیست و براساس آنها 
تنهایی جواب  به  عمل کرد. آمایش سرزمین 
آن  د ر  هم  آمایش جمعیت  بایستی  نمی د هد، 
سایر  مانند  نتواند  چابهار  چرا  گیرد.  صورت 
شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جمعیتی 
مثاًل 500 هزار نفری را د ر خود جای د هد که 
هم تأمین امنیت است، هم رونق اقتصاد ی و هم 
ساماند هی جمعیت ناچار به مهاجرت د ر آن 

د ر  د نیا  د رصد جمعیت  منطقه. 70  یا  استان 
بسیاری  د ر  می کنند.  زند گی  ساحلی  نواحی 
نواحی  اروپایی  و  آمریکایی  کشورهای  از 
هستند.  د نیا  شهرهای  پرد رآمد ترین  ساحلی 
شکل  همین  به  مرد م  پیش  سال   70
د ستگاه ها  رفته رفته  ولی  می کرد ند  زند گی 
و  وظایف  د ر  تفکیک هایی  و  شهرها  و 
وارد  هم اینک  آمد،  وجود  به  د ستگاه ها 
به  کارهایمان  د ر  باید  و  هزاره سوم شد ه ایم 

جای د ستگا ه محوری، موضوع محور باشیم.
کم آبی  یا  فرونشست  نام  به  موضوعی 
نیرو  وزارت  و  کشاورزی  جهاد  د اریم، 
کار  پس  از  نمی تواند  تنهایی  به  یک  هر 
و  شویم  جمع  هم  کنار  باید  پس  برآید، 
کنیم. پید ا  موضوع  این  برای  راه حلی 

طبیعت ایران: آقای د کتر بلورچی جمع بند ی 
پایانی جنابعالی از بحث و راهکار پیشنهاد ی 

شما چیست؟

می رسد  فرونشست  نظر  به  بلورچی:  د کتر 
زیاد  یا  کم  بارش  با  مناطق  همه  د ر  زمین 
وجود د ارد، علت اصلی آن نیز عد م مد یریت 
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اتفاق  این  کنیم،  فرار  آن  از  نمی توانیم  است. 
افتاد ه است د ر د وره ای از زمان به ویژه بعد از 
جنگ برای ایجاد اشتغال، با سرعت چاه ها را 
به  شد،  این  نتیجه  متأسفانه  و  کرد یم  احد اث 
به  بخشید ن  تنوع  راهکاری جز  می رسد  نظر 
گفته شد ه غیر  براساس مطالب  ند اریم،  منابع 
از آب زیرزمینی د ر آبرفت باید به د نبال آب 
خاکستری و آب های نامتعارف مانند آب شور 
من،  نظر  به  استناد  قابل  راهکار  یک  باشیم. 

تمرکز د اشتن بر آب های ژرف و سازند ی است 
نیازهای ما را برای  بتواند  که به عنوان منبعی 
بخشید ن  تنوع  د ر واقع  کند.  تأمین  آب شرب 
به منابع کمک می کند د ر فرصت مناسب اقد ام 
مناسب انجام شود. د رمان وقتی خواهد بود که 
د ست از آبخوان های آبرفتی برد اریم، جسارت 
د اشته  را  آبخوان ها  جلوی  سد های  تخریب 
اکوسیستم  و  برگرد د  آبخوان  به  آب  باشیم 
کرج  سد  با  مثال  برای  گیرد.  شکل  جد ید 
امکان اینکه آبی د ر شهریار شکل بگیرد وجود 
ند ارد. د ر تهران نیز، هنگامی که بد ون آمایش 
جای  آن  د ر  را  کشور  کل  جمعیت  یک سوم 
می د هیم باید منتظر مواجهه با چنین مشکالتی 
باشیم. تقریبًا نصف مصرف آب تهران از آب 

آب  تهران  برای  سد   5 از  است،  زیرزمینی 
نیمی از آب مصرفی ما  می آوریم و همچنان 
از  منابعی  به د نبال  باید  آب زیرزمینی است. 
مصرف  میزان  مد ت  کوتاه  د ر  و  باشیم  آب 
کاهش  به شد ت  آبرفتی  آب های  از  را  خود 
د هیم د ر غیر این صورت میزان برگشت پذیری 
تنوع  می د هیم.  د ست  از  را  آبخوان هایمان 
کارآفرینی د ر صنعت و خد مات را جایگزین 
کارآفرینی د ر بخش کشاورزی کنیم. کاربری 

اراضی اصالح جد ی شود، زمین های کوچک 
شود.  صنعتی  کشاورزی  و  تجمیع  کشور  د ر 
نکته مهم د ر این مخاطرات بیمه است، برای 
بگوییم  کشاورزی  مورد محصوالت  د ر  مثال 
کنی آب  بیمه  را  توانستی محصول خود  اگر 
د ر  نیز  بیمه  شرکت های  می کنیم،  تأمین  را 
پاید ار  که  کنند  تضمین  را  محصول  شرایطی 
بود ن منبع تأمین آب را ثابت کنند. بیمه باید 
به  کشور  اجرایی  د ستگاه های  بازوی  برای 
مثابه انگیزه ای باشد. یاد مان باشد  فرونشست 
سطح  اقلیمی  تغییرات  که  شرایطی  د ر  زمین 
رفتن  از د ست  باعث  باال می آورد  را  د ریاها 
سرزمین د ر نواحی جنوبی کشور خواهد شد، 
سیستان  و  هرمزگان  بوشهر،  خوزستان،  د ر 

بلوچستان  و 
خواهیم  د ست  از  سرزمین 

زمین  بنابراین  فرونشست  د اد. 
د نبال  به  ما  برای  را  سرزمین  نابود ی 

خواهد د اشت، همه مطالب عنوان شد ه به 
امری  مسئله  این  حل  که  نیست  معنی  این 

پد ید ه ها  این  د نیا  تمام  د ر  است.  ناممکن 
مد یریت می شود، فقط ضروری است از منافع 

کنیم. منفعت ملی فکر  به  و  بگذریم  شخصی 
طبیعت ایران: نشریه طبیعت ایران از حضور 
شما د ر این بحث مهم تشکر می کند و امید وار 
است این مطالب ارزشمند و راهکارهای ارائه 
شد ه بتواند توجه مسئولین کشور را به این 
ابرچالش جلب کند تا د ستگاه های مرتبط با 
موضوع و مد یران ارشد کشور با عزمی ملی، 
نظرات کارشناسی و راهکارهای تبیین شد ه را 
مد نظر قرار د هند و قبل از اینکه فرصت های 

باقی ماند ه از د ست رود، د ر شیوه مد یریتی 
مد یریت  برای  و  تجد ید نظر  گذشته 

کنند. اساسی  فکری  کشور  آب 
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