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 طبیعي معاون اجرايي شرکت شهامي جنگل شفارود

 چکیده:
 منابع بر که کرده استفاده توسعه برای روشي از، هستند سرشاری طبیعي منابع دارای که توسعه حال در کشورهای از بسیاری مانند ايران

 زيست محیط امنیت و شده مواجه تر خشک و تر داغ ای آينده با ايران، طبیعي منابع مديريت کنوني شیوه با. است آورده فشار پذيرش تجديد

متاسفانه چالش جدی آينده ايران مسائل آلودگي هوا، خشک سالي، گرمايش زمین و... مي باشد  .است شده کشیده چالش به جغرافیا اين در

 زيست محیط چالش ضرورتاً بايستي با رويکرد و محوريت توسعه پايدارفکر اساسي برای محیط زيست ومنابع طبیعي کشور  شود. مهمترين

 که بسا چه. داريم «آب مديريت» مشکل بلکه، نداريم آب کمبود مشکل ما که اچر؛ آب کمبود معنای به نه البته:؛ میباشد آب بحران  کشور

 برای هم خاصي برنامه»،  «است غبار و گرد کشور دوم مشکل»  .شود مي حل هم  آب مشکل شود مديريت درستي به کشور آب منابع اگر

 شدت بر  طبیعي منابع از رويه بي های برداری بهره با توأم  مداوم های سالي خشک ، هوا حرارت درجه تدريجي وجود ندارد. افزايش آن حل

اين  عالي رتبه کشور موثر وکارساز شود  اين تحقیق میتواند جهت تنوير افکار عمومي وتصمیم بهتر دست اندرکاران.است افزوده بحران اين

 مقاله و تحقیق باعث درک و شناخت عمیق و حفاظت اصولي از منابع طبیعي خواهد بود.

 چالش، پايش، محیط زيست، منابع طبیعيکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه:
 های برداری بهره با توأم اخیر های سال مداوم های سالي خشک( ای گلخانه گازهای افزايش و انساني های فعالیت) هوا حرارت درجه تدريجي افزايش 

 شده داده تشخیص بحراني دشت 291 کشور دشت 066 از. است افزوده بحران اين شدت بر ساالنه های زدايي جنگل ويژه به طبیعي منابع از رويه بي

. است شده صنعتي کشورهای ويژه به جهان کشورهای همه گیر گريبان، محیطي زيست های چالش و ها آلودگي، امروزه (99)مظر شیرواني سال.است

 هشت سران و ژوهانسبورگ، استکهلم نشست مانند هايي نشست و نبوده مشکل اين حل به قادر، پیشرفته های آوری فن داشتن رغم علي، کشورها اين

 تاثیرات دارای که است زيست محیط در ديگری مولفه، جمعیت.باشد داشته اساسي نقش، موجود معضل حل در است نتوانسته نیز جهان صنعتي کشور

  .گردد مي زيست محیط تخريب موجب زمین بر فشارها افزايش و مهاجرت. باشد مي زيست محیط بر مثبت و منفي

 :ایران زیست محیط های چالش

 -9 مرتع -8 جنگل -9 وحش حیات -0 خاک فرسايش -5 (هوا، خاک، آب) منابع آلودگي -4 ای گونه تنوع -3 غبار و گرد -2 آب -1

 ها رودخانه
 

محیط زيست میباشد منابع طبیعي و محیط يکي از مهمترين کشورهادر بحث منابع طبیعي و  کیلومتر مربع 1048666ور ايران با وسعتک

واز اين بابت کشور ما جز پنجمین کشور  48وطول جغرافیای  39زيست ايران بسیار وسیع و گسترده مي باشددارای عرض جغرافیايي 

ظ میزان بارندگي ثروتمند جهان میباشد  از ويژگي های ارزشمند آن تنوع اقلیمي و به تبع آن تنوع زيستي مي باشد. کشور ايران از لحا

میلي متر که اين مقدار يک سوم میزان بارندگي نرم جهاني مي باشد، الزم به يادآوری است که کشور ايران از لحاظ آب و هوايي و  256

ی اقلیم مربوط به ايران میباشد.اگر راهکارها 9اقلیم جهان  19اقلیم نیمه خشک بوده و روی کمربند کويری جهان قرار گرفته است واز 

 اشاره شده اجرا شود قسمتي از مشکالت کشور حل میشود

  شاخص عملکرد محیط زیست 1نمودار شماره
Environmental Performance index (EPI) 
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 سهم آب زیر زمینی در بخش کشاورزی 1جدول شماره 

 

 

 متوسط سرانه آب تجدید پذیر کشور 2جدول شماره 

 

 
 در کشورهای مختلف شاخص بهره وری آب 3جدول شماره 

 

 

 وضعیت شاخص بحران آب 4جدول شماره 

 

 
 

 

 شاخص اصلی منابع آب کشور 5جدول شماره 
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 1331توزیع مصرف آب کشوردر سال  6جدول شماره 

 
 
 

 
 نتیجه  گیری:

 است: تقسیم قابل زير شرح به اندازد مي مخاطره به را انساني امنیت که ايران اصلي محیطي زيست تهديد  کلي طور به

 جهان در بارندگي میانگین سوم يک از کمتر سال در میلیمتر 256 با ايران در بارش میانگین؛ است خشک سرزمیني ايران فالت: آب -

 منابع محدوديت ترين بزرگ آب کلي طور به. شد خواهد نیز تر خشک آينده در که است اين از حاکي هوايي و آب های بیني پیش اما؛ است

 کشور های بخش از بسیاری، زيرزمیني آب منابع رفتن دست از با. است درازمدت در ايران زيست محیط خطر ترين بزرگ و ايران در

 در آب مديريت رويکرد و شیوه درباره کامل نظر تجديد، بحران اين حل راه و بود خواهد ويرانگر آن پیامدهای و شد خواهد سکونت غیرقابل

 را اولويت چهار آنان. شود تجديدنظر کامال ايران در آب مديريت رويکرد و شیوه درباره است الزم گويند مي بسیاری کارشناسان. است ايران

 مشارکت -1: دهند مي پیشنهاد

 روندهای.. گیرد مي نشأت زدايي جنگل و زايي بیابان منبع 2 از تهديد اين:  آب از استفاده سازی بهینه -4 حفاظت -3 گذاری قیمت -2 

 کنند مي تشديد را زايي بیابان نیز رويه بي چرای و آب حد از بیش استفاده با جمعیت فشار اما؛ هستند زايي بیابان عامل هوا و آب تغییر

 حاضر حال در: انرژی -. کند سکونت قابل غیر را ايران از بزرگي بخش تواند مي که است کننده نگران آنقدر معضل اين گسترش سرعت

 آرزوهای، ايران جمعیت افزايش به امر اين. است جهان در ها باالترين جمله از ايران کربن اکسید دی تولید سرانه میزان و انرژی مصرف

 به انساني توسعه اين به ارزان انرژی و رساني برق.  شود مي مربوط فراوان طبیعي گاز و نفت ذخاير و توسعه زمینه در آن قانوني و درست
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 ماهی  دوزیست خزنده پرنده پستاندار

 (CR-EN-VU)تعداد گونه های در خطر انقراض کشور 3نمودار شماره 

IUCN,2016 
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 و سازی بهینه به توان مي آنها جمله از که دهد قرار مدنظر را راهکارهايي بايد خود اقتصاد از زدايي کربن برای دولت اما؛ اند کرده کمک شدت

 بخش بیشتر مشارکت  (؛گرمايي زمین انرژی) ژئوترمال، آبي، بادی، خورشیدی انرژی سهم افزايش، مصرف های شبکه در انرژی کارآيي

 همه میان در: هوا آلودگي -کرد  اشاره انرژی جديد های فناوری در گذاری سرمايه و تجديد قابل انرژی در ويژه به انرژی بخش در خصوصي

 ما به آمارها. است تهديد مشهودترين و ملموس و ترين آني احتماال زندگي کیفیت بر هوا آلودگي تاثیر، ايران زيست محیط به مربوط مسائل

 سوی آن از و شده آغاز گذشته سال طي ده که ريزگردها توفان.. هستند جهان شهرهای ترين آلوده جمله از ايران شهرهای گويد مي

 و( عسل تولید مثال) کشاورزی ويژه به ايران اقتصاد به ها توفان اين. است افزوده هوا آلودگي معضل به شوند مي وارد ايران غربي مرزهای

 معضالت حل برای  کند مي تهديد را زاگرس های کوه  رشته در بلوط های جنگل ويژه به ايران زيستي نظام،   ؛زند مي صدمه ونقل حمل

  است نیازمند باال از شجاعانه ساماندهي يک به ايران در زيست محیط

 زیست: محیط چالشهای بروز اصلی علل

 طرح اجرای عدم و نبود -3 طبیعت خدمات و کاال ارزش نکردن لحاظ -2 زيستي محیط مالحظات  حداقل با گسیخته لجام توسعه-1

  متولي سازمانهای کثرت-5 (EIA بدون طرح 156 حدود+هکتار میلیونها کاربری تغییر) نظارتي سازمانهای ضعف -4 سرزمین آمايش

 زمین

 طبیعت خواری خام -0

 (سود دالر 12) دالر 46( = لیتر 159) خام نفت بشکه يک•

 دالر 466=  شده فراوری خام نفت•

 دالر 4666= پتروشیمي محصوالت•

 دالر46666= جت هواپیما شیشه•

 آب بحران اصلی دالیل

 جمعیت افزايش از ناشي رويه بي مصرف - درصد 35 الي 36 تولید راندمان - کشاورزی بخش در پايین وری بهره -

 نفر میلیون 86 حدود= 1395 سال - نفر میلیون 56= 1305 سال - نفر میلیون 19= 1335 سال

 آب بحران مادر=  جمعیت رشد

 زمیني زير آبهای از برداشت -

 حلقه هزار 156  تا 166 بین=  مجاز غیر چاههای تعداد- - حلقه هزار 455=  1392 سال تا مجاز چاههای تعداد-

 تعداد- - متر 18= زمیني زير آب سطح کاهش متوسط- مکعب متر میلیارد 49/8: 1391 سال در مجاز چاههای از آب استخراج میزان-

 وضعیت با ممنوعه دشتهای تعداد- (درصد 39/4) دشت 228= عادی وضعیت با ممنوعه دشتهای تعداد- دشت 069= کشور دشتهای

 آب انتقال های پروژه - (درصد 16/8) دشت 00= بحراني

 خشکي به دريا از آب انتقال •

 (1395 ارديبهشت، نیرو وزير) مرکزی فالت استان 19 به فارس خلیج آب انتقال •

 سمنان به خزر دريای آب انتقال •

 (1392،کشور آب منابع مديريت شرکت: منبع)

 95دکتردرگاهي هیات علمي دانشگاه ازاد الهیجان  کنفرانس فرهنگستان علوم تهران سال  




